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 پور فیض محمدعلی

 مهدی امامی میبدی

 چکیده
ایجاد درآمد تلقی  ترین صنعت از حیث ترین و پاک اگرچه در دنیای کنونی صنعت گردشگری اصلی 

های  اند متناسب با جاذبه ی آن است که کشورهای جهان نتوانسته دهنده شود، اما واقعیات موجود نشان می
های گردشگری در کشورهای جهان و  گردشگری خویش درآمد کسب کنند. به عبارتی بین توزیع جاذبه

های گردشگری  ان و برای مثال، اگرچه جاذبهشود. در این می داری مشاهده نمی میزان درآمد آن همبستگی معنی
دهد، اما ایران از حیث درآمد گردشگری در جایگاه  ی دهمین کشور جهان قرار می کشور ایران را در رتبه

انداز تدوینی، دستیابی  درآمدترین کشورهای جهان جای گرفته است. این در حالی است که براساس چشم کم
رو این سؤال که  است و ازاین 4141شده برای ایران در افق  قه، تصویر ارائهبه جایگاه نخست اقتصادی در منط

در مقایسه با سایر کشورهای  های اقتصادی این بخش  ی بخش گردشگری ایران با توجه به شاخص سطح توسعه
انداز چه جایگاهی است؟ سؤالی است که پاسخ به آن هدف اصلی این مقاله را تشکیل داده  منطقه سند چشم

 ی این جایگاه درمجموع از پنج شاخص مشارکت کل صنعت گردشگری در اشتغال ایجاد است. برای محاسبه
ی دولت، مخارج مسافرت و گردشگری تجاری و در  شده، مخارج مسافرت و گردشگری داخلی، مخارج ویژه

س استفاده های مذکور از روش تاپسی گذاری در بخش گردشگری و برای تلفیق شاخص نهایت شاخص سرمایه
ی  به رتبه 0444ی ایران از جایگاه پنجم در سال  ی آن است که رتبه دهنده شده است. نتایج این پژوهش نشان

دو پله  0444ی خود را در سال  تنزل یافته است. کشور ایران اگرچه توانسته است رتبه 0442سیزدهم در سال 
ی نخست  یافتگی تا دستیابی به رتبه ث میزان سطح توسعهارتقا بخشیده و به جایگاه یازدهم دست یابد، اما از حی

 ( در پیش رو دارد. 0402منطقه در این بخش پیمودن مسیری بس طوالنی را در فرصتی اندک )تا سال 

های توسعه بخش گردشگری انداز، روش تاپسیس، شاخص گردشگری، سند چشم ی توسعهواژگان کلیدی:

 

                                                                                                                       
  اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزدعضو هیئت علمی دانشکده 

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد 
 11/6/1391 تاریخ پذیرش:            5/1/1391 تاریخ دریافت:
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 مقدمه

یافته با  کشوری توسعه»ایران را  4141ایران در افق انداز جمهوری اسالمی  چشم 
آوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی،  جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن

معرفی  «الملل بینالهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط 
ترسیم کرده و اولین ای را در این افق  گانه های هشت انداز ویژگی کند. سند چشم می

 فرهنگی، جغرافیایی و تاریخییافته، متناسب با مقتضیات  توسعه»ویژگی آن به صورت 
های اسالمی، ملی و انقالبی با تأکید بر مردم  خود و متکی بر اصول اخالقی و ارزش
ها و  های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی

شود،  گونه که مشاهده می تعریف شده است. همان «امنیت اجتماعی و قضاییمند از  بهره
یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی که به  به موضوع توسعه توجه

انداز برای دستیابی به جایگاه برتر در میان کشورهای  مثابه اولین ویژگی در سند چشم
تواند بیانگر آن باشد که  تأمل است. این موضوع میای قابل  منطقه سند بیان شده، نکته

ترین  های تاریخی و فرهنگی که از مهم دستیابی به توسعه بدون در نظر گرفتن ویژگی
عبارتی  شوند، امری قابل قبول نبوده و به های گردشگری در کشور محسوب می جاذبه

را متناسب با  4141این سند به طور صریح بخشی از دستیابی به چنین جایگاهی در افق 
 داند.  یافتگی صنعت گردشگری در کشور می سطح توسعه

یافتگی در صنعت گردشگری که بتواند  اگرچه برای دستیابی به سطحی از توسعه 
انداز در میان کشورهای منطقه سند از این حیث  جایگاه برتر کشور را در افق سند چشم

های کالن کشور با توجهی  ها و سیاست تضمین کند، الزم است تا این موضوع در برنامه
های بالقوه این صنعت در کشور و قدمت تاریخی و  ویژه با در نظر گرفتن توانایی

آن از  ی گردشگری و توسعهوجود،  تمدنی ایران مورد توجه قرار گیرد، بااین
ای کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  های توسعه موضوعاتی است که در برنامه

 ی تقویت و توسعه 6-42( تنها در بند 4631-20اول توسعه ) ی مثال، برنامه رایب
ایرانگردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و 

سطح تفاهم و وحدت ملی و اسالمی با  یو کمک به ارتقا یفرهنگ اسالمی و ایران
های  ذب و هدایت سرمایههای عمومی و ج حمایت، تشویق و سازماندهی مشارکت

( نیز این 4621-27دوم توسعه ) ی مد نظر قرار گرفته است. برنامه غیردولتی در این زمینه
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هم به صورت کلی و تحت عنوان ارتقای  و آن 21صورت موجز در تبصره  موضوع را به
های فرهنگی نظیر ایرانگردی و جهانگردی  اندرکاران برنامه سطح علمی و کارایی دست

بانک  431 ی تنها در ماده توسعه نیز مجدداً سوم ی د توجه قرار داده است. برنامهمور
های  مقرراتی بانکده است تا با اعمال را موظف کرمرکزی جمهوری اسالمی ایران 

هاو دفاتر خدمات  کشور بتوانند در مبادی ورودی هوایی، دریایی، زمینی، هتل
اند اقدام کنند. شعب نظام  به ایران آمده جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که

توانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند، به شرط  بانکی همچنین می
-11چهارم توسعه ) ی وجود، برنامه بااین مدارک الزم ارزهای معتبر بفروشند. ی ارائه

 ی رنامهنسبت به سه ب 4141انداز کشور در افق  همزمان با ابالغ سند چشم( 4611
بیشتری این موضوع را مورد توجه قرار داده است. این برنامه در  صیلساله قبل با تف پنج

منظور اهتمام ملّی در شناسایی، حفاظت،  ده است تا بهکردولت را موظف  441ماده 
توان  ی برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقا پژوهش، مرمّت، احیا، بهره

اقدامات زیر را  زایی و مبادالت فرهنگی در کشور لو اشتغاگردشگری، تولید ثروت 
 چهارم به انجام برساند:  ی در طول برنامه

متصرّفین قانونی و « حمایت از مالکین»های مربوط به  الف( تهیه و اجرای طرح
مدیریت »و « فرهنگی و امالک واقع در حریم آنها -برداران آثار تاریخی بهره

تاریخی منقول  -یت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگیساماندهی، نظارت و حما
 چهارم. ی تا پایان سال اول برنامه« مجاز

 های اجرایی.  تخصصی وابسته به دستگاه -های پژوهشی موزه ی ب( ایجاد و توسعه
جغرافیایی اجرای  ی فرهنگی در محدوده -سازی آثار تاریخی ج( شناسایی و مستند

 با نظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.طرح، توسط دستگاه مجری 
های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین  د( ایجاد و تجهیز پایگاه

 اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.
فرهنگی ایران موجود در  ی هـ( شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه

 میراث فرهنگی مشترک. ی منزلهکشورهای همسایه و منطقه به 
منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و  و( به

های خصوصی و  گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه
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های میراث  تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت
تاریخی منقول و غیر منقول، مؤسسات  -هنگیهای مرمت آثار فر فرهنگی، کارگاه

فرهنگی، مؤسسات کارشناسی اموال  –های تاریخی ها و محوطه مدیریت موزه
های هنرهای سنتی و سایر مؤسسات خصوصی مرتبط با  تاریخی، کارگاه -فرهنگی

نامه اجرای این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و  ند، آیینکمیراث فرهنگی اقدام 
 ت وزیران خواهد رسید.ئشگری به تصویب هیگرد

منظور اعطای مجوز  شود به ز( به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می
برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده از  کاربری و بهره

اها و برداری از بن گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیا و بهره سرمایه
 یند. بناها و اماکن تاریخی قابل احیا به استثناکفرهنگی را ایجاد  -اماکن تاریخی

( قانون 442ماده )نفایس )امالک و اموال( ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول 
 خارج است.  4/3/4633مصوب ور محاسبات عمومی کش

به تصویب  42/44/4617( که در تاریخ 4674-71پنجم توسعه ) ی برنامهوجود در  بااین
ه است، بدون در نظر گرفتن فصلی برای بخش مجلس شورای اسالمی رسید

موضوع  ضمنیاین قانون به طور  041و  471، 40، 44مواد گردشگری تنها در 
این  44. به عنوان نمونه ماده است آن را مورد توجه قرار داده ی گردشگری و توسعه

تا  استدانسته مجاز را سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قانون 
 اقدامات ذیل را انجام دهد: 

 ی اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه (الف
ها، مرمت  میراث فرهنگی از قبیل موزه ی در زمینه تأسیس مراکز تخصصی غیردولتی را

آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت 
نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد 

 ند.کالزم و شرایط سهل و آسان را فراهم 
های دفاع مقدس و شهدا توسط  ویژه موزه ای تخصصی بهه اندازی موزه از راه (ب

 ند.کمؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی 
از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش  (ج

منظور  خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسالمی به
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 .کندگردشگری آن مناطق حمایت مالی  ی وسعهت
تاریخی منقول در جهت  یاز مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیا (د

آثار فرهنگی، هنری  ی حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات الزم جهت بیمه
 .کندو تاریخی حمایت مالی و معنوی 

فرهنگی ایران، موجود در کشورهای  ی نوی حوزهآثار فرهنگی تاریخی و میراث مع( هـ
عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آنها حمایت  همسایه و منطقه و سایر کشورها به

 .کند
ی چهارم توسعه و  انداز در سال اول برنامه درمجموع و با توجه به ابالغ سند چشم 

مان ابالغ این سند، بررسی ی توسعه )برنامه چهارم( از ز ی پنج ساله باگذشت یک برنامه
یافتگی  انداز از حیث سطح توسعه شده در سند چشم میزان دستیابی به جایگاه ترسیم

انداز  ی آن با کشورهای منطقه سند چشم صنعت گردشگری در کشور و مقایسه
ی  دهد. منطقه ی آن هدف اصلی این مقاله راتشکیل می رو مطالعه ضرورت یافته و ازاین

 ی شمارهها در جدول  آن های کشور است که برخی از ویژگی 02شامل ز اندا سند چشم
گونه  همان .کند ها را ارائه می ( نیز موقعیت آن4) ی و تصویر شماره شده( منعکس 4)

ی بس طوالنی  کشور منطقه تنها کشور ایران دارای سابقه 02شود در بین  که مشاهده می
سال است. در این میان و از  444بوده و عمر تاریخی تمامی کشورهای دیگر کمتر از 

یافته بعد از  ی کشورهای تازه استقالل کشور در زمره 1کشور منطقه،  02مجموع 
شوروی است و با این ساختار کشور ایران در باالترین جایگاه  فروپاشی اتحاد جماهیر

تاریخی در میان کشورهای منطقه جای گرفته است. کشور ایران همچنین از حیث 
ی دوم و از حیث مساحت در جایگاه سوم پس  جمعیت پس از کشور پاکستان در رتبه

 از کشورهای قزاقستان و عربستان قرار گرفته است. 
ز شش بخش تشکیل شده است. پس از مقدمه بیان مبانی نظری و نیز این مقاله ا 

دهد.  شده در این زمینه موضوع بخش دوم را تشکیل می های انجام مروری بر پژوهش
های  یافتگی گردشگری و معرفی شاخص روش انجام تحقیق برای تعیین سطح توسعه

ه شده است. بخش های سوم و چهارم ارائ ای بخش موضوعاتی است که در بخش توسعه
ی پیشنهادات پرداخته  بندی و ارائه پنجم به نتایج تحقیق و نهایتاً بخش پایانی به جمع

 است. 
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 199888 4012 1991اتحاد جماهیر شوروی،  جدایی ازالحاق از ایران به روسیه و سپس  تاجیکستان 11

 900888 9988 1991اتحاد جماهیر شوروی،  جدایی ازالحاق از ایران به روسیه و سپس  ترکمنستان 12

 119948 18082 1929امپراطوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و تشکیل دولت ملی سکوالر،  ی تجزیهبا  ترکیه 19

 104108 19212 1999امپراطوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و رهایی از قیومیت فرانسه،  ی تجزیه سوریه 19

 990928 28412 1999امپراطوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و رهایی از قیومیت انگلیس،  ی تجزیه عراق 14

 2199198 11894 1992امپراطوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و رهایی از قیومیت انگلیس،  ی تجزیه عربستان 11

 212918 1149 1918امپراطوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و رهایی از قیومیت انگلیس،  ی تجزیه عمان 11



 سال و طريقه پیدايش نام کشور رديف
 جمعیت
 هزارنفر

 وسعت
KM2 

 4018 2488 عثمانی، قیومیت انگلیس و سپس اشغال از سوی دولت نامشروع اسراییل ی تجزیه فلسطین 10

 190888 9199 1991اتحاد جماهیر شوروی،  ی تجزیه قرقیزستان 19

 2111888 11989 1991اتحاد جماهیر شوروی،  ی تجزیه قزاقستان 28

 11888 910 1911رهایی از قیومیت انگلیس،  قطر 21

 11028 1199 1911عثمانی پس از جنگ چهانی اول، تفکیک از عراق و رهایی از قیومیت انگلیس،  ی تجزیه کویت 22

 18888 4912 1991اتحاد جماهیر شوروی،  ی تجزیهالحاق از ایران به روسیه و سپس  گرجستان 29

 18988 2914 1994امپراطوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و رهایی از قیومیت فرانسه،  ی تجزیه لبنان 29

 421918 19998 1999امپراطوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و رهایی از قیومیت انگلیس،  ی تجزیه یمن 24

 
 انداز است. : الزم به يادآوری است ارقام ارائه شده برای زمان تدوين سند چشم* . 1831منبع:رضايی، محسن و علی مبینی دهکردی: 
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 1111انداز ایران  نقشه کشورهای سند چشم .1 ریتصو

 
 http://www.irane1404.comمنبع: 

 مبانی نظری

ی فعالیتی با بیشترین  های اقتصادی، فعالیت گردشگری به منزله در میان فعالیت 
های بسیاری در  عالیتتلقی شده و این فعالیت به طور غیرمستقیم با ف 1ارتباطات پسین

توان مورد بررسی قرار داد. از یک  ی متفاوت می ارتباط است. این ارتباط را از دو جنبه
های  یا شغل  تواند طی فرآیندی شغل طرف، شغل مستقیم ایجاشده در این صنعت می

غیرمستقیمی را ناشی شود که در چنین حالتی ضریب تکاثری ایجاد شغل در صنعت 
از یک خواهد بود و ادعا بر آن است که ضریب تکاثری فعالیت  توریسم بزرگتر

ها باالترین میزان است. از طرف  گردشگری در ایجاد اشتغال در میان سایر فعالیت
دیگر، با یک واحد مخارج صرف شده توسط گردشگر در منطقه و انتقال آن به 

                                                                                                                       
1- Backward Linkage  

http://www.irane1404.com/
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درآمد  های مرتبط ایجادشده ناشی از صنعت گردشگری، بیش از یک واحد بخش
شده ناشی از فعالیت گردشگری دارای  شود. به عبارت دیگر، درآمد ایجاد حاصل می

ای بوده که این نیز با توجه به مطالعات صورت گرفته در سطح جهان  ضریب فزاینده
اساس در ابتدای این بخش کوشیده شده است تا تأثیر  توجهی است. براین میزان قابل

ها با استفاده از ضرایب تکاثری  ری بر سایر بخشایجاد شغل و درآمد بخش گردشگ
اشتغال و درآمد مورد بحث قرار گیرد. در ابتدا نیز با ذکر مثالی تأثیر ایجاد یک هتل 

ی مورد نظر گردشگری از حیث ایجاد اشتغال، درآمد و تأثیر آن بر  جدید در منطقه
رگرفته از مرکز ( نشان داده شده است )ب0تجارت بررسی شده و در تصویر شماره )

 (. 1مطالعات میدانی بارسلونا

 اثر تکاثری ایجاد شغل با ایجاد یک هتل جدید .1تصویر 

 
 

شود، ایجاد یک هتل جدید در  ( مشاهده می0ی ) گونه که از تصویر شماره همان 
منطقه دارای ارتباطات متعددی بوده که با ضریب تکاثری در ایجاد اشتغال و نیز 

                                                                                                                       
1- Barcelona Field Studies Centre  

 ایجاد هتل

شغل مستقیم 
 ایجادشده در هتل

ای تجارت منطقه
 عرضه خدمات

های جذب شرکت
 دیگر به منطقه

دن درآمد خرج کر
توسط کارگران 
هتلدر منطقه و 

 افزایشدرآمد مالیاتی

شغل غیرمستقیم 
 ایجادشده

افزایش توریسم، 
افزایش درآمد و 
درنتیجه افزایش 

 مجدد گذاریسرمایه

پول از دست رفته 
 ناشی از نشت

اختصاص مالیات به 
ها بهبود زیرساخت

 وخدمات گردشگری
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ها و  ی آن بهبود زیرساخت گذاری مجدد و در نتیجه درآمد، نهایتاً باعث افزایش سرمایه
شود. با در نظرگرفتن ضریب فزاینده باالی ایجاد شغل در  خدمات گردشگری منجر می

بخشی از رشد تواند  ی این بخش و مدیریت صحیح آن می لیت گردشگری، توسعهفعا
 اقتصادی منطقه یا کشور را به وجود آورد. 

توان تأثیر ایجاد اشتغال و درآمد در بخش گردشگری بر سایر  با رویکردی دیگر می 
فرض کنیم قرار است در یک ها را به صورت ریاضی مورد بررسی قرار داد.  بخش
توان این تعداد شغل را به دو بخش مستقیم و  شغل جدید ایجاد شود. می E، منطقه

غیرمستقیم ناشی از آن تقسیم کرد. بنابراین، کل اشتغال ایجادشده برابر خواهد بود با: 
عبارت از نسبت مشاغل غیرمستقیم به کل اشتغال ایجادشده  αاگر          

αباشد،   
   

 
    ، در نتیجه 

 

   
توان تأثیر ایجاد  خواهد شد. از طرف دیگر می 

نسبت اشتغال غیرمستقیم به کل جمعیت  𝛽شغل جدید را بر جمعیت بررسی کرد. اگر 
βفرض شود،   

   

 
γنسبت جمعیت به کل اشتغال باشد،  γو    

 

 
در نتیجه  

ابت، آید. با فرض بیکاری صفر در جامعه و سطح فناوری ث به دست می      
از آنجایی که ضریب اشتغال       اشتغال مستقیم ایجاد شده برابر خواهد بود با: 

خواهد        𝛽فرض شده است، میزان اشتغال غیرمستقیم مورد انتظار  𝛽غیرمستقیم، 
های غیرمستقیم را  نفر در جامعه وارد شود تا شغل    بود. بنابراین، الزم است تا 

 γشوند.با فرض اینکه  ی خود وارد می ین افراد نیز همراه با خانوادهتصاحب کنند. ا
خواهد بود.        γ 𝛽همان ضریب تکفل باشد، تعداد افراد وارد شده برابر با 

مرحله ادامه داد. جدول Nتوان تا  جمعیت جدید به شغل نیاز دارند و این فرایند را می
 کشد.  ( این فرایند را به تصویر می0ی ) شماره
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 پذیری در جامعه فرایند جمعیت .1جدول  

 وارد نیازمند شغل جمعیت تازه وارد جمعیت تازه مرحله
0      𝛽       
1   𝛽        𝛽        

2   𝛽         𝛽        

3   𝛽         𝛽        

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

N   𝛽         𝛽          

    

 منبع: محاسبات محقق

 بنابراین، کل اشتغال ایجادشده در منطقه برابر است با: 
      𝛽         𝛽            (4)  
       𝛽   𝛽       𝛽          (0)  

  𝛽اما ازآنجاکه داریم: 
   

 
 
 

 
   ی  و رابطه 

 
برقرار است، در نتیجه مجموع    

 تصاعد هندسی فوق برابر است با: 

    
توان نتیجه گرفت که: ضریب  عبارتی می . به

 اشتغال = 

    
 ضریب جمعیت =  

    
      

 

    
       

 

    
و از   

    خواهیم داشت:          آنجاکه 
  

    
    

لی در بررسی تأثیر ایجاد اشتغال یا درآمد ناشی از با دانستن روابط فوق، موضوع اص 
صورت غیرمستقیم دانستن ضرایب اشتغال و جمعیت  ها و به گردشگری بر سایر بخش

های موجود در هر  توان از سرشماری است. برای به دست آوردن ضریب بار تکفل می
استفاده  گیرد کشور که دو ویژگی جمعیتی یعنی کل جمعیت و کل شاغالن را در برمی

کرد. بررسی این دو بار تکفل را به دست خواهد داد. با توجه به سرشماری عمومی 
، جمعیت و تعداد شاغالن در این سال به ترتیب حدود 4612نفوس و مسکن در سال 

میلیون نفر بوده است. بنابراین، بار تکفل در کشور حدود سه نفر  04هفتاد میلیون و
توان از مطالعات تجربی این  ضرایب اشتغال و درآمد می برآن برای بررسی است. عالوه

ای که توسط بوند و الدمن  حوزه در مناطق جهان استفاده کرد. برای مثال، مطالعه
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گذاری در  هزار دالر سرمایه 14که در ازای   ( انجام گرفته است، نشان داده4720)
از همان میزان  شغل بیشتر 02شود که این به میزان  شغل ایجاد می 14گردشگری 

گذاری در تولید محصوالت  شغل بیشتر از سرمایه 03گذاری در صنعت نفت و  سرمایه
اند که در  ای برای بریتانیا برآورد کرده ( در مطالعه4717فلزی است. هرمن و هاوکینز )

شغل به  1الی  6شود،  ی گردشگری مستقیماً ایجاد می واسطه شغلی که به 444ازای هر 
 های  های اخیر، تحلیل شود. در این میان و در سال قیم ایجاد میطور غیرمست

هایی است که برای تعیین ضریب تکاثری این بخش مورد  ستانده از تکنینکـ داده 
های مختلف اقتصادی بر یکدیگر  توجه قرار گرفته که در آن میزان تأثیرگذاری بخش

( اثر تکاثری ایجاد 6ی ) گیرد. جدول شماره و نیز ضریب آن مورد محاسبه قرار می
اشتغال در صنعت گردشگری را در مناطق مختلف جهان و به تفکیک مستقیم، 

 دهد.  غیرمستقیم و کل نشان می
  



 
 

 ناشی از فعالیت گردشگری در مناطق جهان اشتغال ی ضریب فزاینده .3جدول

 کل به غیرمستقیم نسبت اشتغال غیرمستقیم به مستقیم نسبت اشتغال کل غیرمستقیم و القایی مستقیم منطقه

 آفریقا

 آمریکای شمالی

 آمریکای التین

 کاراییب ی منطقه

 آسیای جنوب شرقی

 اتحادیه اروپا

 اقیانوس ارام-آسیا

 خاورمیانه

 ایران

 کل جهان

 The WTTC Report (2011), London, UK, 2011منبع:
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شود، در میان مناطق جهان، منطقه  ( مشاهده می6ی ) گونه که در جدول شماره همان 
ایجادشده  نسبت اشتغال غیرمستقیم به مستقیمباالترین  اقیانوس آرام ـ  کاراییب و آسیا 

 اند.  ناشی از فعالیت گردشگری را به خود اختصاص داده
 با توجه به فرمول ارائه شده برای ایجاد اشتغال یعنی  

    
برای محاسبه این  

ب به دو پارامتر یعنی بار تکفل و نسبت اشتغال غیرمستقیم به کل نیاز داریم. بار ضری
نفر است. برای محاسبه  2/6گونه که در باال اشاره شد، حدود همان 4612تکفل در سال 

( 6که همان نسبت اشتغال غیرمستقیم به کل جمعیت است، با توجه به جدول شماره )  
تغال غیرمستقیم به کل اشتغال در بخش جهانگردی نسبت اش 0444در ایران در سال 

 4612که با توجه به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  بوده و از آنجایی 36/4
نفر بوده است، بنابراین، شغل  470144که شغل ایجادشده در این بخش معادل 

ر و نفر خواهد بود. با در دست داشتن این مقدا 400442غیرمستقیم ایجادشده حدود 
خواهد بود. بنابراین،  440/4، این ضریب حدود 4612کل جمعیت کشور در سال 

 است.  442/4معادل 4612ضریب ایجاد اشتغال در کشور در سال 
موضوع گردشگری را از بعد درآمد ایجادشده ناشی از  توان با نگاهی دیگر می 

توان آن را با  می موضوعی که فعالیت و گسترش آن در منطقه مورد ارزیابی قرار داد،
دهنده آن است  ضرایب تکاثری درآمد گردشگری تبیین کرد. مطالعات موجود نشان

که  که این ضرایب به شدت تحت تأثیر مکان مورد بررسی است. برای مثال، درحالی
بیش از پنج است، این در کانادا گردشگری یب تکاثرى ضربراساس آمارهای موجود 

کمتر از یک گزارش شده است. در مجموع مطالعات  در برمودا و باهاماسضریب 
در اقتصادهاى بزرگ و  گردشگریضریب تکاثرى درآمد دهد که  موجود نشان می

درمقابل بوده و متنوعى چون انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان و یونان بزرگتر از یک 
لقائى عمدتاً نشین کوچک، مخارج ا یافته و کشورهاى جزیره در کشورهاى کمتر توسعه

 4/4تا  1/4بین  گردشگریضریب تکاثرى درآمد نتیجه در  کرده وبه خارج نشت پیدا 
ضریب  دلیل پائین بودن سطح دستمزدها وجود، در این کشورها و به   این . بااست

 باال است. زایی بخش جهانگردی نسبتاً تکاثرى اشتغال
توان  گردشگری میت مخارج اثرا ی براى محاسبههمانند ضرایب تکاثری اشتغال،  

تا ى و چند بخش نسبتاً پیشرفته ی ستانده ـ  داده های متفاوتی مانند مدلهاى  از مدل
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که در پى افزایش تولید بخش  عبارتی، هنگامی های نسبتاً ساده استفاده کرد. به مدل
هاى  مدل ،کند تغییر مىها  در سایر بخشها  هاى تولید و سطح قیمت ، روشگردشگری

ضرایب تکاثرى   در تحلیل ،وجود اینگیرد. با تصادى چند بخشى مورد استفاده قرار مىاق
استفاده ( نیز 6صورت رابطه شماره ) توان از ضریب جزئی و به درآمدی گردشگری می

امین فعالیت فرعی بخش j  ضریب تکاثری درآمد جهانگردی،  TIMکرد که در آن، 
مخارج  TEقایی و های ال نشت   غیرمستقیم،های  نشت ́ جهانگردی )مانند هتلداری(، 

اثر»اند تا با تخمین ضرایب مذکور،  جهانگردی است. مطالعات متعددی نیز کوشیده
ی  را مورد بررسی قرار دهند. برای مثال براساس مطالعه« تکاثری مخارج گردشگری

برخی  تکاثری درآمد گردشگری را در (، ضرایب4616کرشنامورتی )ترجمه فرزین، 
 ( ارائه کرده است: 1ی ) کشورهای جهان به شکل جدول شماره

    ∑     ́ 
     (

 

    
)    

  

  
     (6)  

 انگردیهضریب تکاثری درآمدی بخش ج. 1جدول

 مبدأ
 ضریب تکاثری 
 درآمدی شخصی

 مبدأ
 ضریب تکاثری 
 درآمدی شخصی

 69/0 ماوریتوس 69/1 ترکیه
 88/0 آنتیگوآ 33/1 بریتانیا

 36/0 باهاما 32/1 جمهوری ایرلند
 32/0 فیجی 23/1 مصر

 96/0 جزایر کیمن 23/1 جامائیکا
 96/0 ایسلند 20/1 جمهوری دومینیکن

 68/0 جزایر ویرجین انگلستان 16/1 قبرس
 62/0 جزایر سولومون 10/1 ایرلند شمالی

 60/0 جمهوری پاالئو 06/1 برمودا
 36/0 ساموآی غربی 02/1 هنگ کنگ

 1333ترجمه فرزین، ، منبع: کرشنامورتی

میل نهایی به  cشده که در آن، استخراج ( 1ی ) ی شماره این ضریب نیز از رابطه 
 میل نهایی به واردات است.  mمصرف و 
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= اثر تکاثری         (1)  

 
شده را  توان اثر تکاثری مخارج القا بر ضریب تکاثری فوق و با نگاهی دیگر می عالوه

نیز محاسبه کرد. منظور از اثر تکاثری مازاد درآمدی )فروش( است که نسبت به درآمد 
 بیان کرد: (2)ی  ی شماره توان آن را با رابطه شود. موضوعی که می اولیه حاصل می

                          (2)                                                      

مخارج مستقیم      ، tکل فروش حاصل از گردش در سال     در این رابطه 
 . است jی صنعت  اثر تکاثری برای ستانده   و  tدر سال jبازدیدکنندگان در صنعت 

های دیگری نیز مورد  عالوه بر موارد مذکور ضریب تکاثری بخش جهانگردی با نگاه
( Kohnضریب تکاثری مختصر که توسط کان )تحلیل قرار گرفته است. برای مثال، 

معرفی شده و به تعیین اثرات اقتصادی یک تغییر در هزینه جهانگردی پرداخته است. 
بخشی از   ( قابل بیان بوده که در آن، 3ی ) ی شماره این ضریب با استفاده از رابطه

  ، ماند باقی میکرد اضافی جهانگرد است که پس از اولین دور نشتی در اقتصاد  هزینه
کرد مردم  بخشی از هزینه  تمایل مردم به مصرف کاال و خدمات از اقتصاد محلی و 

 شود.  است که منتج به درآمد در اقتصاد بومی می
   

 

    
        (3)  

صورت  ( دیگر روش محاسبه ضریب تکاثری است که به4722روش الندبرگ ) 
میل جهانگرد     دالر جهانگرد،   در این رابطه،  شود. ( بیان می2ی ) ی شماره رابطه

میل نهایی به واردات     انداز توسط ساکنین و  میل نهایی به پس    به واردات، 
 توسط ساکنین است. 

    
     

       
       (2)  

خش وان تأثیر رشد بت در مجموع و با توجه به مجموعه مطالب ارائه شده، می 
گردشگری را صرفاً با نگاهی اقتصادی از دو منظر اشتغال و درآمد مورد تحلیل قرار 
داد. این نیز خود با استفاده از ضرایب تکاثر و اثر تکاثری یا هر دو رویکرد قابل بیان 

توان در نگاهی معکوس میزان اشتغال و درآمد بخش گردشگری هر  رو می است. از این
ها تصور کرد و  ی از تأثیر و تأثر بخش گردشگری بر سایر بخشمنطقه یا کشور را نمود

های اقتصادی بخش گردشگری و توسعه این بخش به عنوان نمودی  رو، شاخص از این
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گردد. موضوعی که این مقاله نیز با  از اثرات ضرایب تکاثری اشتغال و درآمد تلقی می
 تحلیل قرار داده است. انداز مورد  این نگاه آن را در کشورهای منطقه سند چشم

 پیشینه پژوهش

ترین تأثیرات اقتصادی بخش  گونه که در بخش مبانی نظری نیز تأکید شد، مهم همان 
توان به دلیل ضریب تکاثر و درنتیجه اثر تکاثری آن بر اشتغال و  گردشگری را می

تواند به تنهایی دلیل توجه و اهمیت توسعه  درآمد محسوب کرد، موضوعی که خود می
در ایران نیز توجه به بخش جهانگردی در  این صنعت را در هر کشوری توجیه کند.

( مورد بازنگری 4611انداز ) های اخیر و خصوصاً با شروع سال نخست افق چشم سال
جایگاه  4141انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  که سند چشم قرار گرفته چه آن

است.  اقتصادی ایران را در این افق جایگاه برتر در میان کشورهای منطقه تصویر کرده
های تاریخی و فرهنگی کشور در این راستا از  این در حالی است که توجه به ویژگی

تواند به عنوان توجه و  ترین رویکردهای سند مذکور بوده و این موضوع خود می عمده
اهمیت این سند به صنعت جهانگردی تلقی شود. این در حالی است که دستیابی به 

از از ابعاد گوناگون به قدری حائز اهمیت است که اند اهداف تصویرشده در افق چشم
مقام معظم رهبری به کرات این موضوع را مورد توجه قرار داده و اهمیت دستیابی به 

 1اند.       قرار دادهها مدنظر  آن را به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت
های  اه سازماناز نگ 4141با این نگاه بررسی جایگاه بخش جهانگردی در افق  

انداز  ای چشم های منطقه مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفته و در این میان، سلسله همایش
که از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف ایجاد فضای مناسب علمی 

آموخته در ترسیم  جهت مشارکت هرچه بهتر و مؤثرتر اساتید و فرهیختگان دانش
های مختلف برگزار شده، در موارد متعدد جایگاه این  در سال 4141ی ایران  مقتدرانه

بخش را در افق مذکور مورد توجه قرار داده است. برای مثال، اولین همایش ملی سند 
بالفاصله پس از ابالغ  4612در سال  4141انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  چشم

نظام برگزار شد. در  از سوی مجمع تشخیص مصلحت 4611انداز در سال  سند چشم

                                                                                                                       
انداز را یک آینده مطلوب و یک گام بلند  سند چشم 23/8/1382تاریخ های نماز جمعه تهران در  له در خطبه ـ برای نمونه معظم1

های واالی اسالمی دانستند که در آن پیشرفت مادی، اقتصادی، فرهنگی، تعالی معنوی، اخالقی و هویت  در راه رسیدن به آرمان
 اسالمی وجود دارد.
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توسط  «ساله و صنعت گردشگری انداز بیست چشم»ای تحت عنوان  این همایش مقاله
های این صنعت در کشور پرداخته است.  ی گردشگری و توانمندی به بیان پیشینهافشار 

های جهانی )برای مثال،  شده از سوی گزارش افشار معتقد است با توجه به آمارهای ارائه
ی ده کشور برتر جهان(،  های باستانی و تاریخی در رده ن ایران از حیث جاذبهقرار گرفت

 4141انداز کشور در افق  صنعت گردشگری جایگاه استراتژیک و ارزشمندی در چشم
توان بخشی از گذرگاه گسترش  ی این صنعت، می داشته و در صورت رفع موانع توسعه

 انداز آشکار ساخت.  مهای واالی چش و سازندگی کشور را در جهت هدف
ماه  در آبان 4141انداز در افق  ای چشم های منطقه دومین همایش از سلسله همایش 

از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی  4612
مقاله با رویکرد  1های گلستان و سمنان برگزار شد که در این همایش  با محوریت استان

ای با  اند. حسنی در مقاله را مورد بررسی قرار داده 4141انداز  موضوع چشمگردشگری 
ها، راهکارها و  انداز کشور در بخش گردشگری، چالش نگاهی به سند چشم»عنوان 
های موجود در  اندازهای مبهم و چالش پس از بیان چشم «گذاری های سرمایه فرصت

صنعت توریسم داخلی به بیان  روی های پیش اقتصاد جهانی و نیز برخی از چالش
ی صنعت  ( در توسعهICTهای موجود به ویژه در بخش فناوری اطالعات ) فرصت

انداز که در آن، هدف  سند چشم 3پردازد. حسنی با در نظر گرفتن بند  گردشگری می
کشور کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی، 

سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است، معتقد است از آنجایی که  ارتقای نسبی درآمد
تواند باعث رشد پرشتاب  زایی باال بوده که می صنعت گردشگری دارای ضریب اشتغال

ی آن در  اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد در کشور شود، الزم است تا توسعه
های توریستی در  نقش توان»ان ای دیگر، خسروانی با عنو اولویت قرار گیرد. در مقاله

ای مورد  موضوع گردشگری را با رویکرد منطقه «توسعه اقتصادی شهرستان سمنان
ای و اطالعات  آوری اسناد کتابخانه بررسی قرار داده است. وی در این مقاله با جمع

های  ها و چالش و تحلیل و شناسایی فرصت ی تجزیهآماری با روش توصیفی به 
گردشگری در استان سمنان و نیز بررسی این فرضیه که آیا این روی صنعت  پیش

پردازد. این مقاله در ادامه   ؟میصنعت اثر بسزایی در ایجاد درآمد و اشتغال استان دارد
با توصیفی آماری و استفاده از میزان درآمد ایجادشده ناشی از واردشدن توریست به 
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ردی عاملی مؤثر بر رشد اقتصادی منطقه به این نتیجه رسیده است که صنعت جهانگ
منطقه و باال بردن میزان اشتغال و مهاجرت در منطقه خواهد بود. در همین راستا و در 

تاریخی در رشد و توسعه پایدار  ی بررسی نقش آثار و ابنیه»ای دیگر با عنوان  مقاله
به توصیف آثار تاریخی این ، زندمقدم و گنجی «صنعت گردشگری شهر سمنان

انداز و صنعت  سند چشم». ندا تان و آمار بازدیدکنندگان از آن پرداختهشهرس
 نصرت و میراج ارائه شده، آخرینکه توسط بخشنده  «گردشگری در استان سمنان

ای است که در این همایش موضوع گردشگری را مورد توجه قرار داده است. این  مقاله
ردشگری در شهرستان سمنان از آمارهایی در خصوص گ ی مقاله نیز مجدداً به ارائه

ای بخش جهانگردی، تعداد  های سرمایه جمله وضعیت اعتبارات تملک دارایی
های مختلف اقتصادی و  گردشگران ورودی به استان، اشتغال و بیکاری در بخش

گیرد که اعتبارات  های مختلف پرداخته و در پایان نتیجه می گذاری در بخش سرمایه
هانگردی مناسب نبوده و الزم است تا در این خصوص یافته در بخش ج تخصیص

 تجدید نظر صورت گیرد. 
از سوی  4141انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ای چشم منطقه هشتمین همایش 

با  4611ی مجمع تشخیص و با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی در فروردین  دبیرخانه
های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد برگزار شد. در  رویکرد سند ملی توسعه استان

گردشگری در ایجاد اشتغال و درآمد تحلیلی بر کارکرد »ای با عنوان  این همایش مقاله
د که در آن با استفاده از شتوسط غفاری و ترکی هرچگانی ارائه  «ناخالص ملی

شده از سوی مراجع  و تحلیل آخرین آمارهای ارائه ی تجزیهای و  مطالعات کتابخانه
المللی درصدد است تا به برآورد کارکرد صنعت گردشگری در ایجاد  معتبر ملی و بین

این مقاله در ادامه به بپردازد.  0404ال )مستقیم و غیرمستقیم( و درآمد ملی در افق اشتغ
ی گردشگری در کشور، نرخ رشد  بیان آمارهایی درخصوص حجم و موازنه

گردشگران ورودی و خروجی از کشور، اشتغال ایجادشده ناشی از صنعت گردشگری، 
ر پایان به این نتیجه رسیده است درآمد ارزی و تراز بازرگانی گردشگری پرداخته و د

ی گردشگری، جایگاه مناسبی  های حوزه ها و قابلیت که جایگاه ایران با توجه به توانایی
ها و تبیین  های مورد بررسی نیست و مستلزم تغییر در باورها، اندیشه از حیث شاخص

 های اجرایی است.  ها و مکانیزم سیاست
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از سوی  4141انداز ایران در افق  ای چشم منطقههای  نهمین همایش از سلسله همایش 
دبیرخانه مجمع تشخیص با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی و 

برگزار شد.  4611های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در فروردین  استانداری
ا توسط سعادت ب «، مطالعه موردی استان فارس4141صنعت جهانگردی در سال »مقاله 

هدف بررسی نقش صنعت جهانگردی در بهبود اوضاع اقتصادی و راهکارهای 
ای و میدانی از طریق توزیع پرسشنامه در این همایش ارائه  آن با روش کتابخانه ی توسعه

رفت از رکود  های برون ها و سیاست سعادت در ادامه بالفاصله به بیان استراتژید. ش
 است. گردپذیر پرداختههای جهان جهانگردی در کشور و استان

ی مجمع تشخیص  توسط دبیرخانه 4141انداز در افق  ای چشم دهمین همایش منطقه 
های کردستان، کرمانشاه و ایالم در  و با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی و استانداری

ی آن،  برگزار شد. در این همایش دو مقاله با رویکرد توریسم و توسعه 4611اریبهشت 
توریسم پایدار، »اند. مقاله  را مورد بررسی قرار داده 4141انداز  ابی به چشمموضوع دستی

حفاظت منابع طبیعی و مدیریت محیط زیست لزوم نگرش پایدار در توسعه توریسم 
تن دیگر از  1توسط آرایش و  «4141انداز  نگاه ویژه به سند چشماستان ایالم با 

است. این مقاله  شدهیات شخصی تدوین همکارانشان با روش مطالعات اسنادی و تجرب
را ارائه کرده پایدار  ی توصیفی پرداخته و مفاهیم و معیارهای توسعه به تحلیلی کامالً

نشانگرها عامل مؤثر بر سیستم جذب گردشگر »ای دیگر با عنوان  در مقالهاست. 
فاده ن ایده جدید در جذب توریسم با استکردبه بررسی جایگزین ، ابراهیمی «فرهنگی

گیری از ملزومات توریستی تأکید دارد.  رسانی( و بهره از نشانگرها )ابزارهای اطالع
اطالعات مورد نیاز این تحقیق از طریق اطلس آموزش توریسم و مهمانداری و طرح 
تحقیقاتی توریسم فرهنگی به دست آمده است. محقق با استفاده از پرسشنامه و توزیع 

ها برای  گیری آن ی تصمیم ی نحوه تان کردستان دربارهآن میان مسافرین تورهای اس
ی بازدید ایجاد شده  هایی که در آنان انگیزه سفر، به این نتیجه رسیده است که توریست

ی خارجی دارد و  مثابه عامل یا موردی هستند که اطالعات برای آنان جنبه است، به
چنین این نظریه را که شود. این مقاله هم باعث ایجاد احساس امنیت و آرامش می

کند. درمجموع  تواند توریست را به خود جذب کند، رد می های توریستی می جاذبه
ی آن را مورد تأکید قرار  اگرچه مقاالت فوق اهمیت صنعت گردشگری و توسعه
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صورت توصیفی به بیان  ی قابل تأمل آن است که این مقاالت تنها به اند، اما نکته داده
ی و تحلیل عملکرد صنعت جهانگردی در کشور  اند و کمتر به تجزیه تهاین مسئله پرداخ

انداز که در نظر است  ی سند چشم و تبیین جایگاه این صنعت در میان کشورهای منطقه
 اند.  به جایگاه برتر در میان آنان دست یازد، پرداخته 4141در افق 

مورد  4141افق  بر مطالعاتی که به نوعی جایگاه بخش گردشگری را در عالوه 
ی گرشگری نیز در سطح کشورها و مناطق در  بررسی قرار داده است، موضوع توسعه

ی توریسم در  مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، توسعه
کشورهای سازمان کنفرانس اسالمی نیز موضوعی است که توسط مرکز مطالعات و 

در کشور ترکیه انجام گرفته و در اولین  1یتحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماع
 ارائه شد.  0444کنفرانس اسالمی وزرای گردشگری در اصفهان در سال 

بر مطالعات مذکور اگرچه موضوع گردشگری در مطالعاتی چون مدهوشی و  عالوه 
(، مؤمنی و 4612(، بهزادفر و زمانیان )4610(، مکیان و نادری )4610ناصرپور )
(، 4611(، مافی و سقایی )4611پور ) (، تقوی و قلی4612(، کروبی )4612همکاران )

(، هزار 4617(، کاظمی و همکاران )4611(، تقوایی و همکاران )4611شمس و امینی )
(، 4617(، مدهوشی و نیازی )4617(، یاوری و همکاران )4617جریبی و نجفی )

د بررسی قرار گرفته است، ( از جوانب گوناگون مور4674زاده ) زاده و آقاسی ابراهیم
ی آن را در مناطق خاصی از کشور  اما اکثر این مطالعات موضوع گردشگری و توسعه

ای را  های محققین این پژوهش کمتر مطالعه و براساس دانسته  ایران مورد توجه قرار داده
یافتگی مناطق مختلف از حیث گردشگری و مقایسه آن با  توان یافت که توسعه می

مقدم و همکاران در  میان تنها پردازی را مورد بررسی قرار داده باشد. دراین یکدیگر
که  «های کشور بندی استان د آن در سطحهای تحلیل چندمتغیره و کاربر روش»کتاب 

به چاپ رسیده است،  4613های بازرگانی در سال  ی مطالعات و پژوهش توسط مؤسسه
یافتگی  های مختلف خصوصاً سطح توسعه های کشور از حیث شاخص ی استان به مقایسه

یافتگی گردشگری از سه  پردازد. این کتاب برای تعیین سطح توسعه گردشگری می
ها، تعداد بناهای تاریخی و موزه به ازای  زهشاخص تعداد بازدیدکنندگان از بناها و مو

ها( استفاده کرده است. جدول  یک میلیون نفر و برخورداری از هتل )تعداد وزنی هتل

                                                                                                                       
1- Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRTCIC) 
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های کشور  یافتگی استان ( نتایج به دست آمده را برای تعیین سطح توسعه2ی ) شماره
 دهد.  نشان می

 های کشور یافتگی جهانگردی استان سطح توسعه .5جدول

 استان رتبه استان رتبه استان رتبه استان رتبه

 مرکزی 22 کرمانشاه 16 مازندران 8 فارس 1

 6 خراسان 2
آذربایجان 

 شرقی
19 

چهارمحال و 
 بختیاری

 کردستان 23

 هرمزگان 26 زنجان 13 خوزستان 10 اصفهان 3

 قزوین 26 ایالم 18 کرمان 11 تهران 6

 12 سمنان 6
آذربایجان 

 غربی
 لرستان 29 گلستان 16

 20 گیالن 13 یزد 9
سیستان و 
 بلوچستان

 قم 23

 28 بوشهر 21 اردبیل 16 همدان 3
کهگیلویه و 

 بویراحمد

 1336های بازرگانی در سال  منبع: مؤسسه مطالعات و پژوهش

 ها های آن های مورد بررسی و ویژگی شاخص

یافتگی  های مورد بررسی در این مقاله و تعیین سطح توسعه برای تعیین شاخص 
انداز از دو گزارش معتبر جهانی استفاده شده است. این  کشورهای منطقه سند چشم

)صنعت  Travel and Tourism Economic Impact 2011 اند از:  ها عبارت گزارش
  World Development Indicators( و0444گردشگری و تأثیر اقتصادی آن، 

 World Travel and که از سوی نخستهای توسعه جهانی(. گزارش  )شاخص

Tourism Council (WTTC)  ی  برای سنجش توسعههای ذیل را  ، شاخصشدهمنتشر
 : ه استکردپیشنهاد صنعت جهانگردی در کشورهای جهان 

تولید ناخالص  : این شاخص از1مشارکت مستقیم توریسم در تولید ناخالص داخلی .4
هـای مسـافرتی،    هـا، آاانـس   داخلی ایجادشده توسط صنعت توریسم )شـامل هتـل  

                                                                                                                       
1- Direct Contribution to GDP 
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هـا(   های رسـتوران  ونقل مسافری و نیز فعالیت خطوط هوایی و دیگر خدمات حمل
 شود.  که به طور مستقیم با صنعت جهانگرد در ارتباط است، محاسبه می

صـورت تعـداد شـغل     کـه بـه  : 1مشارکت مستقیم صنعت توریسم در ایجـاد اشـتغال   .0
مستقیم ایجادشده در داخل صنعت جهانگردی از کـل اشـتغال ایجادشـده تعریـف     

 شود.  می

بـر   : ایـن شـاخص عـالوه   2ناخـالص داخلـی  مشارکت کل صنعت توریسم در تولید  .6
تأثیرات مستقیم صنعت توریسم بر تولید ناخالص داخلی، تـأثیرات غیرمسـتقیم آن   

 گیرد.  را نیز در نظر می

بـر مشـارکت    : این شـاخص عـالوه  3شارکت کل صنعت توریسم در ایجاد اشتغالم .1
مستقیم صنعت توریسم در ایجاد اشتغال، تأثیرات غیرمستقیم این صنعت بـر ایجـاد   

 کند.  اشتغال را نیز در محاسبات وارد می

شـده در داخـل یـک کشـور      های صرف : این شاخص از هزینه6صادرات جهانگرد .2
المللــی بــرای هــر دو هــدف تجــارت و تفــریح )ماننــد  نهــای بــی توســط توریســت

 شود.  ونقل( محاسبه می های حمل هزینه

صورت مخـارج صـرف شـده در داخـل      : که به6مخارج مسافرت و توریسم داخلی .3
یک کشور توسط ساکنان آن کشور برای هر دو هدف تجارت و تفـریح محاسـبه   

 شود.  می

نفـع آن   : مخارج شخصی دولت در خدمات غیربازاری که ذی9مخارج ویژه دولت .2
به طور جداگانـه قابـل شناسـایی باشـد، مـد نظـر ایـن شـاخص اسـت. ایـن نقـل و            

کننـده قابـل مقایسـه     تواند به طور مستیقم با مخارج مصرف های اجتماعی می انتقال
شـد.  کننده با ی خدمات برای مصرف دهنده تواند ارائه بوده و در موردی خاص می

 اند.  ها از این دسته های ملی و موزه شده در پارک خدمات ارائه

: این شاخص از کـل درآمـدی کـه داخـل یـک کشـور       3مصرف داخلی گردشگر .1
توسط صنایعی که به طور مستقیم با صنعت توریست مانند صادرات بازدیدکننـده،  

                                                                                                                       
1- Direct Contribution to Employment 
2- Total Contribution to GDP 
3-Total Contribution to Employment 
4-Visitor Exports 
5- Domestic Travel and Tourism Spending 
6- Government Individual Spending 
7- Internal Tourism Consumption 
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شود. این  های شخصی دولتی سر و کار دارد، محاسبه می های داخلی و هزینه هزینه
های صرف شده توسط ساکنان کشور در خارج از کشـور را شـامل    شاخص هزینه

 شود. نمی

صـورت مخـارج سـفرهای تجـاری در       : که بـه 1مخارج مسافرت و توریسم تجاری .7
المللـی مـورد محاسـبه     داخل یک کشور توسط ساکنان آن یا بازدیدکنندگان بـین 

 گیرد.  قرار می

: این شـاخص مخـارج سـفرهای تفریحـی در     2یمخارج مسافرت و توریسم تفریح .44
المللی را مورد محاسـبه   داخل یک کشور توسط ساکنان آن یا بازدیدکنندگان بین

 دهد.  قرار می

ها در صنعت  گذاری مستقیم تمام بخش : این شاخص شامل سرمایه3گذاری سرمایه .44
ه شـد  گـذاری انجـام   ی مخـارج سـرمایه   منزله توریسم است. این شاخص همچنین به

های خاصی از صنعت توریسم ماننـد مسـکن جدیـد     توسط دیگر صنایع در دارایی
ــات  بــرای بازدیدکننــدگان، تجهیــزات حمــل ونقــل مســافربری، رســتوران و امکان

 تفریحی است. 

های  گزارش Travel and Tourismشده در بخش  ها و متغیرهای ارائه شاخص 
 World Development Indicators( که با عنوان World Bankبانک جهانی )

های این  شود، مبنای دیگر داده جهانی( هر ساله منتشر می  ی های توسعه )شاخص
پژوهش است. این بخش از گزارش بانک جهانی برای بررسی سطح توسعه صنعت 

، مخارج صرف شده گردشگر در 6الملل جهانگردی کشورها از سه معیار توریست بین
: 9گردشگر در خارج مرزهای کشور ی شده رفو مخارج ص 6داخل مرزهای کشور

شده در گزارش بانک جهانی ذکر دو  استفاده کرده است. در رابطه با آمارهای ارائه
های مذکور تنها برای  ی قابل تأمل است. نخست آنکه مقادیر هریک از شاخص نکته

های  ها داده های خاص ارائه شده و در اکثر سال تعداد معدودی از کشورها و در سال
ی دیگر در  های این پژوهش در کشور ایران موجود نیست. نکته مورد نیاز برای تحلیل

                                                                                                                       
1- Business Travel and Tourism Spending 
2- Leisure Travel and Tourism Spending 
3- Capital Investment 
4- International Tourist 
5- Inbound Tourism Expenditure 
6- Outbound Tourism Expenditure 
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های ارائه شده در گزارش :  ها با داده های مذکور آن است که این داده رابطه با داده
Travel and Tourism Economic Impact 2011  صنعت گردشگری و تأثیر(

های  عبارتی این گزارش صورت مبسوط داده به ( همپوشانی داشته و0444اقتصادی آن، 
های ارائه شده  های نهایی از داده گیرد. بنابراین، برای تحلیل بانک جهانی را در نظر می

 در گزارش مذکور استفاده شده است. 
ی جهانگردی در  گانه برای سنجش سطح توسعه های یازده با معرفی شاخص

دیگر بررسی جایگاه ایران در هریک از  انداز، موضوع ی سند چشم کشورهای منطقه
انداز در هریک از  های مذکور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه سند چشم شاخص

های مورد بررسی است. ازآنجاکه تأکید این پژوهش بر جایگاه ایران در مقایسه با  سال
سند انداز قرار گرفته و نیز از آنجا که سال شروع  سایر کشورهای منطقه سند چشم

جایگاه ایران با سایر کشورهای منطقه  ی رو، مقایسه است، ازاین 0442انداز سال  چشم
)سال ابالغ سند  0442انداز(،  سال قبل از ابالغ سند چشم پنج) 0444در سه مقطع زمانی 

( تشکیل داده و بر همین انداز ابالغ سند چشمسال پس از  پنج) 0444( و انداز چشم
به بررسی جایگاه ایران از این حیث در سه مقطع زمانی فوق  3 ی شمارهاساس، جدول 

پرداخته است. این جدول در هر سال شاخص مورد بررسی را در ایران با کشوری که 
این میزان را با متوسط برآن  ه و عالوهکردباالترین میزان را در منطقه دارا بوده مقایسه 

 منطقه مقایسه کرده است. 
  



 0202و  0222، 0222گانه مورد بررسی در ایران، کشور اول منطقه و متوسط منطقه:  های یازده شاخص .6جدول 

 0202 0222 0222 کشور شاخص 0202 0222 0222 کشور شاخص

Direct Contribution 
to GDP 

 2/2 2/3 4/4 ایران
Total 

Contribution 
to GDP 

 6/0 6/4 10/8 ایران
 33/7 37/6 20/0 کشور اول منطقه 9/4 10/9 7/5 کشور اول منطقه

 8/5 9/4 8/1 میانگین منطقه 3/1 3/4 2/8 میانگین منطقه

Direct 
Contribution 

to Employment 

 1/9 2/0 3/8 ایران
Total 

Contribution 
to Employment 

 5/4 5/7 9/7 ایران
 32/0 35/1 18/4 کشور اول منطقه 9/0 10/1 7/7 کشور اول منطقه

 7/8 8/4 7/2 میانگین منطقه 2/8 3/0 2/5 میانگین منطقه

Visitor  
Exports 

  Domestic 2/1 1/9 1/3 ایران
Travel and  
Tourism  
Spending 

 3/3 3/3 7/2 ایران
 4/3 5/3 7/2 کشور اول منطقه 32/2 44/1 26/4 کشور اول منطقه

 2/3 2/7 2/8 میانگین منطقه 6/3 5/8 5/2 میانگین منطقه

Government  
Individual  
Spending 

 2/9 2/9 2/9 ایران
Internal  
Tourism  

Consumption 

 3/3 3/2 6/4 ایران
 13/3 16/4 8/5 کشور اول منطقه 10/4 10/3 10/1 کشور اول منطقه

 4/5 4/7 4/3 میانگین منطقه 2/3 2/3 2/7 میانگین منطقه

Leisure Travel and  
Tourism  
Spending 

  Business 1/9 1/8 4/1 ایران
Travel and  
Tourism  
Spending 

 0/3 0/4 0/2 ایران
 1/5 1/6 1/4 کشور اول منطقه 8/2 9/6 6/2 کشور اول منطقه

 0/6 0/8 0/8 میانگین منطقه 2/2 2/3 1/7 میانگین منطقه

Capital  
Investment 

 3/1 3/5 1/6 ایران

 21/3 14/3 32/5 کشور اول منطقه 

 5/1 5/0 4/9 میانگین منطقه

 Travel and Tourism Economic Impact 2011منبع:
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های مذکور در سه مقطع زمانی مورد بحث  گونه که در نگاهی کلی به شاخص همان 
مورد، جایگاه ایران در مقایسه با متوسط منطقه در سه مقطع  7قابل مشاهده است، در 

 0444مورد بررسی کاهش یافته و یا ثابت مانده است. این نیز باعث شده تا در سال 
ی نخست  صورت فاحشی از رتبه متر بوده و بهجایگاه ایران نسبت به متوسط منطقه ک

از حیث شاخص  0444منطقه دور باشد. این در حالی است که اگرچه ایران در سال 
ی اول را در بین کشورهای منطقه سند  مخارج مسافرت و توریسم داخلی رتبه

 به جایگاه پنجم تنزل یافته و پس 0442انداز دارا بوده است، این جایگاه در سال  چشم
در چهارم منطقه جای داده است. ایران تنها توانسته است  را در جایگاهاز آن نیز ایران 

تر از متوسط ای بسیار اندک باال دولت و با فاصله ی شاخص مذکور و نیز شاخص ویژه
گانه مورد بررسی در سه  های یازده اساس، و با توجه به شاخص اینمنطقه قرار گیرد. بر
های  یک از شاخصیران تا دستیابی به جایگاه نخست در هرا ی مقطع مورد مطالعه

شده از  ای بس طوالنی خواهد داشت. الزم به ذکر است، آمارهای ارائه مذکور، فاصله
کشور از  42برای   Travel and Tourism Economic Impact 2011سوی گزارش

 .استانداز  سند چشم ی کشور منطقه 02

 روش انجام تحقیق

انداز  سطح توسعه بخش گردشگری در میان کشورهای منطقه سند چشمبرای تعیین  
گیری متفاوتی هستند،  های مورد بررسی دارای واحدهای اندازه که شاخص و از آنجا 

های مورد بررسی در  ها با هم تلفیق شوند. همچنین شاخص الزم است تا این شاخص
همیت یکسانی برخوردار نبوده و های و یا به عبارتی، ا یافتگی از وزن تعیین سطح توسعه

الزم است تا به هر شاخص متناسب با اهمیت آن وزن تعلق گیرد. بدین منظور در این 
است،  2دهی آنتروپی شانن که مرحله اول آن نیز تکنیک وزن 1مقاله از تکنیک تاپسیس

های نظری این تکنیک بر این رابطه استوار است که ابتدا  است. پایه شدهاستفاده 
های منفی )ناکارآمدترین حالت(، را  آل های مثبت )کارآمدترین حالت( و ایده آل ایده

های مثبت  آل کند و سپس فاصله هر گزینه از ایده ها محاسبه می برای هریک از شاخص
ای است که کمترین فاصله را از  منتخب گزینه ی شود. گزینه و منفی محاسبه می

                                                                                                                       
1- Topsis Technique 
2- Entropy Shannon 
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های منفی داشته باشد. این تکنیک به  آل ه را از ایدههای مثبت و بیشترین فاصل آل ایده
ها را از لحاظ دارا بودن تأثیری مثبت یا  توان نوع شاخص ای طراحی شده که می گونه

منفی بر هدف در مدل دخالت داده و نیز اوزان و درجه اهمیت هر شاخص را نیز در 
 .کردمدل وارد 

 TOPSISوش گیری چند شاخصه به ر های تصمیم مراحل حل مدل

 گیری تشکیل ماتریس تصمیم

 این ماتریس از سه قسمت اصلی زیر تشکیل شده است:
نشان  Aiاست که برحسب قرارداد با انداز  ی سند چشم کشورهای منطقهشامل  ها گزینه

و این مقادیر در یک بردار ستونی همانند  استi= 1,2, …,mداده شده و در آن 
 اده شده است. (، نمایش د4گیری ) ماتریس تصمیم

: مشارکت کل صنعت گردشگری در اشتغال ایجادشده، ند ازا عبارتها شاخص÷
ی دولتی، مخارج مسافرت و  مخارج مسافرت و گردشگری داخلی، مخارج ویژه

نشان داده شده و در آن   Xjکه بر حسب قرارداد با  گذاری گردشگری تجاری و سرمایه
j=1,2,…,n بردار سطری در قسمت باالی ماتریس  نیز در یک . این مقادیراست

صورت زیر بیان  گیری مذکور به ماتریس تصمیم ده است.شگیری ترسیم  تصمیم
 شود. می
 
 
 

 (4گیری  )ماتریس تصمیم
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ها از روش  نسبی شاخص  اهمیت ی منظور سنجش درجه از آنجا که در این مطالعه به 
شدن اجزای ماتریس دهی آنتروپی استفاده شده است. پس از مشخص  وزن

، باید عناصر TOPSISمنظور انجام سایر مراحل مربوط به روش  گیری، به تصمیم
نیازی  ها به دلیل کمی بودن تمامی شاخص مقالهماتریس مذکور کمّی شوند که در این 

. پس از آن برای از بین بردن عدم تجانس واحدهای مختلف ستیبه انجام این مرحله ن
ها و  گیری شاخص سازی واحدهای اندازه مقیاس رت دیگر، بیها، یا به عبا شاخص

گیری  های ماتریس تصمیم ها، الزم است که داده امکان انجام عملیات جبری بر روی آن
گیری با استفاده از  مقیاس شوند. برای این کار هریک از عناصر ماتریس تصمیم  بی

 شود.  ( به فرم استاندارد تبدیل می1) ی شماره ی رابطه
    

   

√∑   
  

 
   

و    i=1,2,…,m  و j=1,2,…,n   (1)  

سازی با استفاده از نورم معروف است. همچنین باید  مقیاس فوق تحت عنوان بی ی رابطه
مقیاس شده، باید اعدادی  گیری بی های ماتریس تصمیم توجه داشت که تمامی درایه

 بین صفر و یک باشند. به عبارتی:
                                

( 7) ی شماره ی رابطهصورت  مقیاس شده را به توان ماتریس بی که در نهایت می طوری به
 نشان داد.

[
 
 
 
 
 
            

            

      
      
      

             ]
 
 
 
 
 

        (7)  

 ها دهی شاخص وزن

های  دهی اوزان هریک از شاخص های وزن در این مرحله با توجه به تکنیک 
دهی آنتروپی استفاده شده  در این مطالعه از روش وزند. شو گیری مشخص می تصمیم

مقیاس کردن ماتریس، با استفاده از ماتریس به دست  است. در این روش پس از بی
د. پس از این مرحله شو ، ماتریس لگاریتمی آن محاسبه می(7) ی شماره ی رابطهآمده از 

د. پس از این مرحله شو ضرب می( 1) ی رهشما ی رابطهماتریس جدید به دست آمده در 
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 چهار گام ذیل طی شود:  تاالزم است  ها و برای دستیابی به وزن هریک از شاخص
ها ماتریس نهایی به دست آمده )از ضرب دو  جمع هریک از ستون ی محاسبه -4

 .    ماتریس قبلی( به عنوان 

 mدر این رابطه،                     و         صورت  به    ی محاسبه -0
 . استها  تعداد گزینه

        صورت  اهمیت شاخص به ی عنوان درجه ( بهdتفاضل ) ی محاسبه -6

   صورت  ( بهWنهایتاً وزن هر شاخص ) -1
  

∑   
 
   

 آید.  دست می به 
 ی رابطه. مانند استها در هر دسته برابر یک  ضمن اینکه مجموع اوزان شاخص

 (. 44) ی شماره
             ∑   

 
         (44)  

 مقیاس شده موزون یافتن ماتریس بی

ها در قالب یک ماتریس  دست آمده برای هریک از شاخص در این مرحله اوزان به 
های روی قطر اصلی این ماتریس معرف  که درایه طوری به ،شود ( قرار داده می   )

های باال و پایین قطر اصلی ماتریس نیز  . مابقی درایهاستها  وزن هریک از شاخص
( مشاهده 44) ی شماره ی رابطهطورکه در  بعد همان ی مساوی صفر است. در مرحله

ها ضرب  مقیاس شده در ماتریس اوزان شاخص گیری بی شود، ماتریس تصمیم می
مقیاس  ( است که تحت عنوان ماتریس بی   ) د و حاصل یک ماتریسشو می

 شود. ذاری میگ وزین نام ی شده
 

[
 
 
 
 
 
            

            

      
      
      

             ]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
       
       
      
      
      
       ]
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[
 
 
 
 
 
                  

                  

      
      
      

     
     

        ]
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
            

            

      
      
      

            ]
 
 
 
 
 

……                   (44)  

 
                                    ( 44) ی شماره ی رابطهدر 
 باشد. می

 های مثبت و منفی آل یافتن ایده

گیری،  در این قسمت بسته به نوع شاخص و اثرگذاری آن بر روی هدف تصمیم 
هایی که دارای تأثیرگذاری مثبت بر روی هدف  آل مثبت برای شاخص های ایده جواب
ها با تأثیر منفی، کمترین مقدار  ، بزرگترین مقدار هر شاخص و برای شاخصاستمسئله 

ها درست  آل منفی برای شاخص ههای اید منظور یافتن جواب . بهاستهر شاخص 
های  باید عمل شود. بیان ریاضی جواب شدهای مثبت بیان  آل عکس آنچه در مورد ایده

 ی رابطهصورت  آل منفی به ( و ایده40) ی شماره ی رابطهصورت  آل مثبت به ایده
 .است( 46) ی شماره

   {  
    

       
  
 }  {(           

 ) (           
 )            } (40)  

   {  
    

       
  
 }  {(           

 ) (           
 )            } (46)  

های مثبت و منفی در  اندیس شاخص ی به ترتیب معرف مجموعه   و    در این روابط 
 .هستندگیری  تصمیم

 



  10ـ سال هفتم ـ پاییز 01شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه مطالعات   011
 

 آل برای هر گزینه های ایده هر شاخص از جواب ی یافتن فاصله

اقلیدسی هر گزینه از  ی ( فاصله42( و )41) ی شمارهدر این قسمت به کمک روابط  
 د.شو های مسئله محاسبه می آل مثبت و منفی مربوط به شاخص های ایده جواب

  
  √∑ (      

 )
  

                        (41)  

  
  √∑ (      

 )
  

                       (42)  

 آل تعیین نزدیکی نسبی هر گزینه به پاسخ ایده

های  نسبی گزینه ی مثبت و منفی برای هر گزینه، فاصلههای  بعد از یافتن فاصله 
شود. باید توجه داشت که  ( تعیین می43) ی شماره ی رابطهگیری به کمک  تصمیم

 جواب حاصل همواره عددی بین صفر و یک خواهد بود.
   

  
  

 

  
    

                      
           (43)  

د )یعنی شو      مشخص است چنانچه ( 43ی ) شماره ی رابطهطور که از  همان 
  آل مثبت شوند( آنگاه  ها برابر مقدار ایده تمامی مقادیر ارزش

شود و  برابر صفر می  
   خواهیم داشت 

ها  )یعنی تمامی مقادیر ارزش      که و درصورتی    
  برابر مقدار ناکارآمد شوند( آنگاه 

   شود و آنگاه  برابر صفر می  
خواهد     

نزدیکتر باشد ارزش  +(A)آل مثبت  حل ایده به راه Ai ی هر اندازه گزینه ،شد. بنابراین
   

 1.(0441به واحد نزدیکتر خواهد شد )ایلسون،   

 بندی رتبه

های پیشرو و تعیین بهترین  بندی گزینه ، رتبهTOPSISآخرین مرحله در روش  
نسبی هر گزینه که به کمک  ی فاصله. برای این منظور کافی است تا استگزینه 

شود به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب شود. در  ( محاسبه می43) ی شماره ی رابطه
 است،ها  نسبی نسبت به سایر گزینه ی ای که دارای بزرگترین فاصله این حالت گزینه

 که در توجه اینکه درصورتی قابل ی دهد. نکته باالترین رتبه را به خود اختصاص می
  نسبی هر گزینه صورت کسر با  ی  فاصله ی محاسبه

ای که  گزینه، جایگزین شود  

                                                                                                                       
1- Olson 
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 د.کن باالترین رتبه را کسب می ستدارای کمترین فاصله نسبی ا

 ضرایب همبستگی

یافتگی گردشگری الزم است تا ضرایب همبستگی میان  قبل از تعیین سطح توسعه
اال بودن همبستگی الزم است تا های مورد مطالعه تعیین شود و در صورت ب شاخص

های  برخی از متغیرها از مدل حذف شود. برای تعیین ضریب همبستگی میان شاخص
ی اول میان  استفاده شد. در مرحله STATAافزار  گانه مورد بررسی از نرم یازده

های مشارکت مستقیم و کل صنعت جهانگردی در تولید ناخالص داخلی و کل  شاخص
بسیار باالیی وجود داشت. دلیل آن نیز با توجه به تعریف دو شاخص، اشتغال همبستگی 

همپوشانی میان آنان قابل انتظار است. برای رفع این مشکل و به دلیل اهمیت 
زایی این صنعت از میان این چهار شاخص، شاخص مشارکت کل صنعت  اشتغال

ی دوم،  حلهتوریسم در کل اشتغال انتخاب شد و سه شاخص دیگر حذف شدند. در مر
های  همبستگی نسبتاً باالیی میان دو شاخص مصرف داخلی گردشگر و هزینه

شده برای تفریح گردشگر وجود داشت که از آنجایی که شاخص اول، یعنی  صرف
های صرف  پوشاند، شاخص دوم یعنی هزینه های تفریح را هم می مصرف داخلی، هزینه

ان شاخص صادرات گردشگر و ی سوم می شده برای تفریح حذف شد. در مرحله
مصرف داخلی گردشگر همبستگی نسبتاً باالیی وجود داشت که این هم از آنجایی که 

آید،  تر به شمار می یافتگی جهانگردی عامل به مراتب مهم صادرات گردشگر در توسعه
این شاخص انتخاب شده است. نهایتاً در مرحله پایانی بین دو شاخص صادرات 

آن همبستگی تقریباًً باالیی وجود داشت که به دلیل اهمیت  گردشگر و اشتغال
زایی این صنعت در راستای رشد اقتصادی، شاخص مذکور انتخاب و شاخص  اشتغال

گانه مورد نظر برای تعیین سطح  های پنج دیگر حذف شده است. درمجموع، شاخص
 اند از:  یافتگی جهانگردی در این تحقیق عبارت توسعه

 در اشتغال ایجادشده گردشگریمشارکت کل صنعت  ـ4
 مخارج مسافرت و گردشگری داخلی ـ0
  ی دولت ویژهمخارج  ـ6
 مخارج مسافرت و گردشگری تجاری ـ1



  10ـ سال هفتم ـ پاییز 01شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه مطالعات   011
 

 گذاری در بخش جهانگردی سرمایه ـ2

ی سند  یافتگی گردشگری در ایران و کشورهای منطقه سطح توسعه
 انداز چشم

 Travel and Tourismر دو گزارش معتبر جهانی شده د های ارائه با معرفی شاخص 

Economic Impact 2011  وWorld Development Indicators  و سپس حذف
اند، پنج شاخص مشارکت کل صنعت  هایی که دارای همبستگی باالیی بوده شاخص

ی  توریسم در اشتغال ایجادشده، مخارج مسافرت و توریسم داخلی، مخارج ویژه
مثابه  گذاری از یازده شاخص به فرت و توریسم تجاری و سرمایهدولت، مخارج مسا

یافتگی جهانگردی انتخاب شد. جدول  های مورد نظر برای تعیین سطح توسعه شاخص
ی اول از  های به دست آمده از روش آنتروپی شانن در مرحله شاخص  ( وزن2ی ) شماره

دول مذکور آن است که کشد. نکته قابل توجه از ج تکنیک تاپسیس را به تصویر می
گذاری علیرغم کاهش و یا ثبات در  وزن به دست آمده برای شاخص سرمایه

تواند  دهد. این موضوع می ای را نشان می های دیگر، افزایش قابل مالحظه شاخص
 ی صنعت توریسم باشد.  بیانگر با اهمیت شدن این شاخص در توسعه

 روپی شاننها با استفاده از روش آنت وزن شاخص. 1جدول 

 شاخص
 سال

 مشارکت کل صنعت 
 توریسم در اشتغال

 مخارج مسافرت و 
 توریسم داخلی

 مخارج ویژه
 دولت

 مخارج مسافرت و 
 توریسم تجاری

 گذاری سرمایه

2000 

2006 

2010 

 های محقق یافتهمنبع: 

ها با استفاده از تکنیک تاپسیس، جدول  پس از تعیین وزن هر شاخص و تلفیق آن 
یافتگی جهانگردی را در  ( سطح توسعه6( تا )4ی ) ( و نمودارهای شماره1ی ) شماره

به تصویر  0444و  0442، 0444های  انداز برای سال ی سند چشم میان کشورهای منطقه
یعنی  0444( قابل مشاهده است، در سال 4ی ) که از نمودار شمارهگونه  کشند. همان می

انداز که  ی سند چشم کشور منطقه 42انداز، ایران در میان  سال قبل از ابالغ سند چشم 2
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آمارهای آن ارائه شده است، در جایگاه پنجم قرار داشته است. این جایگاه در سال 
دهد، با  ( نشان می0ی ) که نمودار شمارهگونه  انداز، همان ، سال ابالغ سند چشم0442

انداز و اهداف آن  تنزلی قابل مالحظه به جایگاه سیزدهم رسیده است. با ابالغ سند چشم
( این 6ی ) های بعد بهبود یابد. نمودار شماره انتظار بر آن است تا این جایگاه در سال

کشد. ایران با ارتقای  ی، پنج سال پس از ابالع سند به تصویر م0444جایگاه را در سال 
کشور منطقه دست یافته که این جایگاه پس از پنج  42دو پله به جایگاه یازدهم در میان 

 سال، جایگاه قابل قبولی نخواهد بود. 

و  1115و 1111انداز:  یافتگی جهانگردی در کشورهای منطقه سند چشم سطح توسعه. 3جدول
1111 

 1111 1115 1111 کشور

 ذربایجانآ
 اردن

 ارمنستان
 امارات متحده عربی

 ایران
 بحرین
 پاکستان
 ترکیه
 سوریه

 سعودی عربستان
 عمان

 قرقیزستان
 قزاقستان

 قطر
 کویت
 لبنان
 یمن

 های محقق منبع: یافته
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 1111انداز:  یافتگی جهانگردی در کشورهای منطقه سند چشم سطح توسعه .1نمودار 

 
 

 1115انداز:  یافتگی جهانگردی در کشورهای منطقه سند چشم سطح توسعه .1نمودار 
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 1111انداز:  یافتگی جهانگردی در کشورهای منطقه سند چشم سطح توسعه. 3نمودار 

 
 های محقق منبع: یافته

 پیشنهاداتگیری و  نتیجه

ترین  انداز عمده ی سند چشم دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در کشورهای منطقه 
ترسیم شده و این در حالی است که از زمان شروع اجرای  4141هدف این سند در افق 

( بیش از پنج سال سپری شده و اقتصاد ایران برای دستیابی به چنین 4611این سند )
ترین رویکرد  در اختیار ندارد. این در حالی است که عمدهجایگاهی زمان چندانی را 

انداز برای دستیابی به چنین جایگاهی تکیه بر میراث فرهنگی و تاریخی ایران  سند چشم
مثابه صنعتی که ریشه در فرهنگ و  است. با تلفیق این دو رویکرد صنعت جهانگردی به

د ایران برای دستیابی به چنین تواند سهم بسیاری در اقتصا تاریخ ایران داشته و می
وجود، کشورهای دیگر منطقه سند  جایگاهی داشته باشد، قابل توجه است. بااین

ی بخش گردشگری و افزایش سهم این بخش در اقتصاد  انداز نیز برای توسعه چشم
مثابه یکی از محورهای اساسی  تالش کرده و برای مثال کشور ترکیه این بخش را به

یافتگی  رو، بررسی جایگاه توسعه دی خود قلمداد کرده است. ازاینی اقتصا توسعه
انداز  ی سند چشم بخش گردشگری در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه

 موضوعی است که هدف اصلی این مقاله را تشکیل داده است. 
یافتگی بخش جهانگردی پس از تعدیالت الزم از پنج  برای سنجش سطح توسعه 
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های  تصادی که از مقبولیتی جهانی برخوردارند، استفاده شده است. شاخصشاخص اق
ی بخش  مورد بررسی با استفاده از روش تاپسیس تلفیق شده و نهایتاً سطح توسعه

های مورد نیاز برای  انداز که داده گردشگری در ایران و کشورهای منطقه سند چشم
سنجیده شده است. نتایج این  0444و  0442، 0444آنان موجود بوده در سه مقطه 

یافتگی بخش گردشگری ایران در سال  ی آن است که جایگاه توسعه دهنده بررسی نشان
 0444به شدت تنزل یافته است. این جایگاه اگرچه تا سال  0444نسبت به سال  0442

اندکی بهبود یافته است، اما کشور ایران برای دستیابی به جایگاه نخست منطقه از بعد 
های فرهنگی و تاریخی این  ها و قابلیت ی بخش گردشگری و با توجه به ظرفیت عهتوس

 رو دارد.  ای طوالنی را در زمان اندک در پیش حوزه، پیمودن فاصله
 

  



  011...  ی اقتصادی صنعت گردشگری در توسعه

 منابع
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