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چکیده
رابطه بین گردشگري و رشد اقتصادي، همزمان با تکامل مباحث مرتبط به نکهیابا توجه به 

هاي رفاه اقتصادي معطوف شده است، در تحقیق حاضر توجهات از رشد اقتصادي به دیگر جنبه
تالش گردیده تا با استفاده از نظریات اقتصادي و طراحی یک مدل اقتصادسنجی، فرآیند علت و 

، مورد باشدیمري در ایران گردشگري، رشد اقتصادي و فقر و نابرابدهندهارتباطمعلولی که 
به عبارت دیگر این مطالعه با وارد نمودن گردشگري به مثلث . بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

ي بر رشد ریتأثتوسعه گردشگري چه "که باشدیمسؤالفقر، رشد و نابرابري به دنبال پاسخ به این 
بدین منظور "؟دهدیمقرار ریتأثرا تحت اقتصادي و نابرابري داشته و نیز از این طریق چگونه فقر 

ي موجود در هايتئورو با استفاده از آزمون GMM(1(افتهیمیتعمي روش گشتاورهاي ریکارگبهبا 
مورد آزمون 1391تا 1350این زمینه، رابطه موجود بین متغیرهاي فوق در ایران طی دوره زمانی 

حاکی از این است که گردشگري نتایج تجربی به دست آمده. کمی قرار گرفته است
. شودیمسرانه GDPو موجب افزایش بخشدیماندازهاي رشد اقتصادي در ایران را بهبود چشم

توانیمگردید و بر اساس نتایج به دست آمده دییتأمعکوس کوزنتس در ایران Uهمچنین رابطه 
راتیتأثسوي دیگر بررسی از . شودیمگفت که توسعه گردشگري در ایران باعث کاهش نابرابري 

باعث تواندیمکه توسعه گردشگري در ایران دهدیمگردشگري بر فقر نشان میرمستقیغمستقیم و 
.کاهش فقر شود

افتهیمیتعمگردشگري، فقر و نابرابري، رشد اقتصادي، روش گشتاورهاي :واژگان کلیدي
)GMM(
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مقدمه
در طی . باشدیمي فقر و نابرابري درآمدي ویژگی اساسی بسیاري از نقاط جهان سطوح باال

درصد فقیر کل 20(ي اول و دوم جمعیت در کشورهاي با درآمد متوسط  هادهک،1990دهه 
، 1دمیرگیو کونت و لوین(کردندیمتولید ناخالص داخلی را دریافت % 6، تنها کمتر از )جمعیت

دالر در 400میلیارد نفر در سراسر جهان با درآمد کمتر از 2/1دود ح1998در سال ). 2007
میلیارد از ساکنان جهان 3حدود ) 2013(سال زندگی کرده و بر اساس گزارش بانک جهانی 

اگر چه در تحقیقات بین کشوري قبلی . کنندیمبا درآمد روزانه کمتر از یک دالر زندگی 
دالر و (برندیمانند بقیه جمعیت از رشد اقتصادي نفع نشان داده شده است که افراد فقیر هم

اند که رشد درآمد متوسط بیشترین سهم را در برخی از مطالعات نیز نشان داده). 2،2002کراي
). 3،2003کراي(هاي اخیر داشته استکاهش فقر ملی در دهه

. ل بررسی استي مختلف اهمیت دارد و قابهاجنبهبر آن از رگذاریتأثبررسی فقر و عوامل 
ي اقتصادي، رکود، بیکاري شدید، تغییرات جمعیتی و سایر عوامل اجتماعی هابخشي هاینارسائ

طوربهدر اکثر کشورهاي دنیا درآمدکمو اقتصادي مختلف موجب شده است تا خانوارهاي 
د ي موجوهاشرفتیپي دولت و سایر هاکمکجدي در معرض فقر قرار بگیرند و اقشار محروم از 

بر آن ضرورت رگذاریتأثلذا توجه و نگرشی نو به موضوع فقر و عوامل . نشوندمندبهرهدر جامعه 
اند که فقر با رشد اقتصادي و توزیع درآمد رابطه مطالعات انجام شده نشان داده. کندیمپیدا 

که 5)2002د، نسچول(و این سه متغیر داراي ارتباطی متقابل هستند 4)1999فریرا، (ي داشته ادهیچیپ
مطالعات انجام شده توسط . (UNU-WIDER, 2008)به مثلث رشد، نابرابري و فقر معروف است 

که دهدیمنشان ... و ) 2008(8، بریدا و همکاران)2007(7، فایسا و همکاران)2005(6اوه
براي رشد بوده و این رشد اقتصادي ناشی از توسعه کنندهنییتعگردشگري یک عامل 

بیان نمود که یکی از توانیمو بنابراین باشدیمبر فقر رگذاریتأثي، یکی از عوامل گردشگر
باشد توسعه صنعت گردشگري رگذاریتأثبر پدیده فقر در جوامع مختلف تواندیمعواملی که 

و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره نیترمهمیکی از عنوانبهصنعت گردشگري . است
عالوه بر فقرزدایی، هزار میلیارد دالر در جهان،1000ا درآمد ساالنه نزدیک به بسوم بوده که

1. Demirguc- kunt & Levin
2. Dollar and Kraay
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7. Fayissa. B, Tadasse. B, Nsiah.C
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کندی، درآمد باالیی را ایجاد کرده و براي فقرا نیز ایجاد شغل مییزاو اشتغاليگسترعدالت
بر ریتأثگردشگري بر کاهش فقر را از طریق ریتأثاز سوي دیگر نباید اهمیت . 1)2004نیکوالس، (

، )2013(2درآمد و نابرابري نادیده گرفت که این موضوع نیز در مطالعاتی نظیر پترا گاتیتوزیع
همچنین مطالعاتی که در . شده استدییتأ) 2015(4همکارانوو کاراسکال) 2014(3برایت

از دو دهد که گردشگريرابطه با صنعت گردشگري و توزیع درآمد صورت گرفته، نشان می
ریتأثمستقیم بر نابرابري درآمد نیز صورتبهبر رشد اقتصادي و دیگري ریتأثبا طریق غیرمستقیم 

بیان نمود که گردشگري هم از طریق تأثیر بر رشد توانیمبنابراین بر اساس موارد فوق . گذاردیم
قیم بر مستطوربهقرار داده و نیز ریتأثفقر را تحت تواندیماقتصادي و هم از طریق تأثیر بر نابرابري 

ي انجام شده در این حوزه،  هاپژوهشاما علیرغم اهمیت این موضوع، اکثر . باشدرگذاریتأثآن 
مستقیم و غیرمستقیم این راتیتأثمتغیر گردشگري بر فقر پرداخته و به جنبه ریتأثتنها به بررسی 

نکهیابا توجه به .اندنداشتهمتغیر از طریق وارد نمودن آن به مثلث فقر، رشد و نابرابري توجهی 
همزمان با تکامل مباحث مرتبط به رابطه بین گردشگري و رشد اقتصادي، توجهات از رشد 

هاي رفاه اقتصادي معطوف شده، در این مطالعه کوشش شده است تا با اقتصادي به دیگر جنبه
استفاده از نظریات اقتصادي و طراحی یک مدل اقتصادسنجی، فرآیند علت و معلولی که 

1350، طی دوره زمانی باشدیمگردشگري، رشد اقتصادي و فقر و نابرابري در ایران دهندهتباطار
که سؤالمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا شواهدي تجربی براي پاسخ به این 1391تا 

از طریق افزایش رشد اقتصادي و کاهش نابرابري منجر به کاهش تواندیمآیا توسعه گردشگري 
در مثلث فقر، رشد اقتصادي و نابرابري در ایران وارد شود مؤثریک عامل عنوانبهقر شده و لذا ف

.یا خیر را فراهم کند
:زیر بیان نمودصورتبهاصلی و فرعی تحقیق را سؤاالتتوانیمبا توجه به موارد فوق 

ي و توزیع ي بر رشد اقتصادرگذاریتأثتوسعه گردشگري در ایران از طریق : اصلیسؤال
؟دهدیمقرار ریتأثدرآمد، چگونه فقر را تحت 

:  فرعیسؤاالت
ي بر رشد اقتصادي دارد؟ریتأثتوسعه گردشگري در ایران چه - 
ي بر توزیع درآمد دارد؟ریتأثتوسعه گردشگري در ایران چه - 
ي بر فقر دارد؟ریتأثتوسعه گردشگري در ایران چه - 

1. Nikolas, Dritsakis
2. Petra Gatti
3. Bright, Adiyia
4. Carrascal , et.al.
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:باشدیمی تحقیق حاضر به شرح ذیل جزئف کلی و فوق، اهداسؤاالتبا توجه به 
) رشد و توزیع درآمديهاکانالاز (میرمستقیبرآورد تأثیرات مستقیم و غ:هدف کلی

ایرانبر فقر در گردشگري
:یجزئاهداف 

گردشگري بر رشد اقتصاديریتأثبرآورد - 
گردشگري بر توزیع درآمدریتأثبرآورد - 
ر فقرگردشگري بریتأثبرآورد - 

)GMM1(افتهیمیتعمي سري زمانی و روش گشتاورهاي هادادهجهت بررسی روابط فوق از 
ي بعدي ابتدا مروري بر مبانی نظري و رابطه بین هابخشبه همین منظور، در . استفاده خواهد شد

خواهیم داشت و در ادامه به مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره مطالعهموردمتغیرهاي 
هاي تحقیق پرداخته و در پایان نیز نتایج تجربی مدل را سپس به ارائه مدل و داده. اهیم نمودخو

.مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد

مبانی نظري ارتباط گردشگري، رشد اقتصادي، نابرابري و فقر
2مثلث رشد اقتصادي، فقر و نابرابري

فقر در کشورهاي در حال توسعه در سال هاي با توجه به تعهد بین المللی براي از بین بردن
. مورد توجه می باشد3اخیر، رابطه بین رشد اقتصادي و کاهش فقر و دستیابی به رشد فقرزدا

یک تعریف این است که رشد فقرزدا موقعیتی . تعریف هاي مختلفی از رشد فقرزدا وجود دارد
افراد دیگر رشد فقرزدا . نیستند دارنداست که در آن افراد فقیر رشدي بیشتر از افرادي که فقیر

این . اند که فقر را به یک مقدار مورد توافق کاهش می دهدرا به عنوان رشدي معرفی کرده
بنابر این براي تحلیل ارتباط . گیردمقدار تأثیر رشد بر توزیع درآمد و بنابراین فقر را در نظر نمی

ی را هم در نظر بگیریم که این اثرات توزیعی بین رشد اقتصادي و کاهش فقر باید اثرات توزیع
. ممکن است در طی زمان فرآیند کلی رشد را بیشتر یا کمتر از رشد فقرزداگردانند

نشان داده اند که افراد فقیر ) 2002(اگر چه برخی تحقیقات بین کشوري نظیر دالر و کراي 
نیز ) 2003(لعات همانند کراي همانند بقیه جمعیت از رشد اقتصادي نفع می برند، برخی از مطا

هاي اخیر داشته اند که رشد درآمد متوسط بیشترین سهم را در کاهش فقر ملی دههنشان داده
اند که رابطه بین رشد اقتصادي، فقر و توزیع درآمد بسیار اما مطالعات موردي نشان داده. است

1. Generalized Method of Moment
2. The Triangle of Poverty, Economic Growth and Inequality
3 Pro-Poor Growth
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د که به مثلث رشد، نابرابري و فقر پیچیده تر می باشد و این سه متغیر داراي ارتباطی متقابل هستن
معروف است و یکی از چالش ها و معماهاي پیش روي اقتصاددانان توسعه و سیاستگزاران 

:اثرات متقابل این سه متغیر در شکل زیر نشان داده شده است. (UNU-WIDER, 2008)باشد می

وجود ارتباط آنهاکثر مطالعات زیادي چگونگی این ارتباط را مورد بررسی قرار داده و ا
)). 2009(1و زمان و همکاران) 2002(دالر و کراي (اندنمودهدییتأقوي بین این متغیرها را 

سرانه در کشورهاي GDPدرصدي 8/3نشان دادند که یک نرخ رشد ) 2003(2بسلی و بورگس
نصف تا قبل در حال توسعه نیاز خواهد بود تا به اهداف توسعه هزاره یعنی کاهش فقر به حدود

که یک انحراف استاندارد یک واحدي در ندیگویمهمچنین ایشان . برسیم2015از سال 
کاهش نابرابري، فقر را حدود نصف در آمریکاي التین و بیشتر از نصف در جنوب صحراي 

که رشد کلی و تغییر در نابرابري دو مکانیسم کندیممحاسبات آنها بیان . دهدیمآفریقا کاهش 
.  باشدیماهش فقر در ک

براي یک نرخ ثابت رشد، وسعت کاهش فقر به این وابسته است که چگونه توزیع درآمد با 
هافرصتو دسترسی به هاییدارا. کندیمي اولیه در درآمد تغییر هاينابرابرتغییرات در رشد و 

که وجود دارد بحث دیگري . که افراد فقیر از رشد سهمی داشته باشنددهندیماین امکان را 
. این است که چگونه نابرابري درآمدي ممکن است بر رشد یک اقتصاد وقفه ایجاد کند

که باشدیمي درآمدزا هاییدارانابرابري مشخصی در دسترسی به دهندهنشاننابرابري در ثروت 
ناتوانی . ندور کمتر استفاده کنکه افراد فقیر از امکانات بالقوه بهرهشودیماین امر منجر به این 

ي انسانی هاهیسرماي در گذارهیسرمابازار اعتبار به این معنی است که مردم قادر نیستند تا براي 
با کاهش تولید نهایی سرمایه، . برداري کنندي ارتقادهنده رشد بهرههافرصتو فیزیکی از 

1. Zaman, K. Ikram, W and Ahmad, M
2. Besley and Burgess
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ي که هرچه اهگونبهکاهش محصول ناشی از ناتوانی بازار براي افراد فقیر بیشتر خواهد بود 
شواهد موجود که از رگرسیون . شودیمنسبت افراد فقیر در اقتصاد بیشتر باشد نرخ رشد کمتر 

که هر سطح اولیه کنندیمعموماً از این دیدگاه حمایت کنندیمهاي رشد بین کشوري استفاده 
دیگر از قبیل نرخ رشد را کاهش دهد، البته بعد از کنترل کردن عواملتواندیمباالي نابرابري 

.1)2005جلیلیان و پاتریک، (سطح اولیه درآمد
ي هانوشته. باشدیمتأثیر رشد اقتصادي بر نابرابري احتماالً به شرایط اولیه در اقتصاد وابسته 

رابطه نابرابري و کنندهنییتععامل نیترمهمي اولیه یک اقتصاد هایژگیواولیه بیان کردند که 
پیشنهاد کردند که رابطه بین ) 1955(3و هم کوزنتس) 1983، 1954(2سهم لوئی. باشدیمرشد 

کندیکوزنتس  بیان ممعکوس Uنظریه . باشدیممعکوس Uصورتبهنابرابري و رشد اقتصادي 
افزایش یافته و پس از ثابت ماندن ينابرابري درآمددر ابتدا ،در مسیر رشد اقتصادي در کشورها

توضیح شهودي براي افزایش نابرابري در ) 1983(لوئیس. ابدییهش مکاجیتدرسطح معینی بهدر
توسعه باید مساوات طلب باشد زیرا در یک زمان مشابه در هر ":مراحل اولیه توسعه ارائه کرد

ي هاشکلتوزیع نابرابر اولیه ثروت و کمبود دسترسی به . "شودینمبخش از اقتصاد شروع 
به وخامت رفتن توزیع درآمد با رشد اقتصادي در کشورهاي ، در رو وربهرهي هاییدارامختلف 

ي انسانی، مالی و فیزیکی هستند بیشتر از هاهیسرماابتدائاً کسانی که صاحب . نقش دارددرآمدکم
4).1996آلسینا و پروتی، (برندیمدیگران از رشد اقتصادي منفعت 

هم تئوري و . باشدیمفقر خالصه توزیع ثروت بخش مکمل رشد اقتصادي و کاهش طوربه
و هم از گذاردیمهم شواهد تجربی داللت بر این دارند که نابرابري هم بر رشد اقتصادي اثر 

، احتماالً فقر کاهش کنندیمرشد درآمدکمکه اقتصادهاي طورهمان. ردیپذیمآن تأثیر 
یش در نابرابري کمتر افزالهیوسبهتوانستیمابدییماما نرخی که در آن فقر کاهش ابدییم

باشد تأثیر خالص رشد بر ریپذانعطافاگر حجم کاهش فقر با توجه به رشد و نابرابري . شود
:کندیماشاره ) 1996(5که برگیوگنونطورهمان. مثبت یا منفی باشدتواندیمکاهش فقر 

ن دیدگاه که و ایشودیمسطح فعلی توسعه تعیین لهیوسبهاین دیدگاه که نابرابري اکثراً 
این . باشدیمنیز کنندهلیتکممتناقض نیستند بلکه تنهانهکندیمنابرابري نرخ رشد را تعیین 

ی از تعادل عمومی دیده شود که در آن ویژگی و جزئیک دیدگاه و عنوانبهتواندیمموضوع 
اقتصاد ي فعلی هاشاخصخصوصیات یک سیستم اقتصادي توزیع فعلی درآمد را همراه با دیگر 

1. Jalilian and patrick
2. Lewis
3. Kuznets
4. Alesina and Perotti
5. Bourguignon
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خود نرخ رشد و خصوصیات جدید یک اقتصاد را نوبهبهنیز هاشاخصکه این کندیمتعیین 
. کنندیمتعیین 

با شروع از نماي . رابطه احتمالی بین رشد، نابرابري و فقر را خالصه کرده است) 1(نمودار 
ل بین همه متعادصورتبهGDPنشان داده شده است اگر رشد Aمنحنی لهیوسبهدرآمد که 

نشان داده Bنماي درآمدي لهیوسبهطبقات تسهیم شده باشد یکی از پیامدهاي تقسیم متعادل 
. باشدیمرشد درآمدي براي هر طبقه درآمد دهندهنشانBو Aشکاف عمودي بین . خواهد شد

کاهش P1به P0و سطح فقر از کندینمدر نتیجه رشد برابر در درآمد، توزیع درآمد تغییر 
برابر تسهیم نشود توزیع درآمد تغییر خواهد کرد و تأثیر آن بر طوربهGDPاگر رشد . ابدییم

موقعیتی است که در آن کسانی از رشد دهندهنشانCنماي . وضعیت فقر نیز متفاوت خواهد بود
اما اگر چه فقر کاهش یافته است . که در سطح باالیی از درآمد قرار دارندبرندیمبهره اصلی را 

ي هابخشتغییر در میان ). P1-P0در مقابل P2-P0(قبلی استاز موردترکوچکاین کاهش 
کنندیمهستند یک افزایش در فقر را تجربه P3فقیر توزیع نیز وجود دارد و کسانی که پائین 

). 2005جلیلیان و پاتریک، (

فقررابطه رشد اقتصادي، نابرابري و کاهش): 2(نمودار 

0P2P1P

A
B

C

يسبد درآمد

خط فقر

3P

تم درآمد سرانهیلگار
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گردشگري و رشد اقتصادي
که دلیل این کندیمرشد و توسعه اقتصادي از جمله اهدافی است که هر اقتصادي دنبال 

اما دستیابی به رشد . ابدییمنیز وجود منافع و مزایاي فراوانی است که در روند رشد تحقق مسئله
املی نرخ رشد اقتصادي را اقتصادي باال و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که، چه عو

ریتأثیی تحت هااستیس؟ و یا نرخ رشد اقتصادي چگونه و از طریق چه عوامل و کندیمتأمین 
بر رشد و توسعه اقتصادي کشورها، صنعت مؤثر؟ در میان عوامل مختلف ردیگیمقرار 

خی ي را براي برامالحظهي قابل هاتیموفقگردشگري یکی از عواملی است که گسترش آن 
مهمی بر ریتأثتواندیمصنعت گردشگري ) 2005(به نظر اوه . کشورها به دنبال داشته است

ي اقامتی و نیز درآمدهاي دولتی کشورها داشته هامکانافزایش اشتغال، درآمدهاي مرتبط با 
، باشدیمفرضیه توریسم منجر به رشد که حالت خاصی از فرضیه صادرات منجر به رشد . باشد

یاري از مطالعات اقتصادي در سطح جهانی قرار گرفته و در بیشتر موارد، درستی آن به مبناي بس
تابعی از تنهانهکه رشد اقتصادي یک کشور کندیماین نظریه استدالل . اثبات رسیده است

ریتأثتحت تواندیمدر اقتصاد آن کشور است، بلکه مؤثرنیروي کار، سرمایه و سایر عوامل 
.وارد شده به آن کشور نیز باشدمیزان توریست 

گذاردیمریتأثبر رشد اقتصادي میرمستقیغکلی گردشگري به دو صورت مستقیم و طوربه
) :1387طیبی و همکاران، (

اثر مستقیم: الف
ی به یک کشور افزایش یابد، درآمد حاصل از آن نیز المللنیبهرچه تعداد ورود گردشگر 

که گردشگري یکی از صنایع خدماتی است، درآمد حاصل از این از آن جایی. ابدییمافزایش 
صنعت بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور میزبان محسوب شده و مستقیماً بر رشد اقتصادي 

راهکاري مناسب براي کسب تواندیماز این رو، صنعت گردشگري . گذاردیمریتأثآن کشور 
نمونه در عنوانبه. ه رشد اقتصادي باالتر باشددرآمدهاي ارزي سرشار براي کشورها و در نتیج

درصد از 37درصد از کل درآمدهاي جهان و 8ی حدود المللنیبگردشگري 1998سال 
همچنین بر اساس ). 2005رهبري، (صادرات بخش خدمات را به خود اختصاص داده است 

سطح جهان تا ي رسمی سازمان جهانی گردشگري، درآمد حاصل از گردشگري در هاینیبشیپ
.تریلیون دالر در هر سال خواهد رسید2، به ارزش تقریبی 2020سال 
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میرمستقیغاثر ) ب
، چرا که اثر پویایی را در کل گذاردیمریتأثغیرمستقیم نیز بر رشد صورتبهگردشگري 

به این ). 1992، 3مارین(دهدیمنشان 2و یا دیگر آثار خارجی1اقتصاد به شکل اثرات سرریز
ي اقتصادي، دچار رونق شود، هاتیفعالصورت که اگر گردشگري به دلیل تعامل زیاد با دیگر 

و یا محصول آن را مصرف دهندیمي اقتصادي که به آن کاال یا خدمت ارائه هاتیفعالسایر 
.، همراه با آن حرکت خواهند کردکنندیم

موتوري براي عنوانبهدتوانیمبنابراین طبق مباحث فوق، گردشگري و مخارج توریسم 
.ها را نیز به دنبال خود رو به جلو براندرشد اقتصادي عمل نماید که سایر فعالیت

گردشگري و نابرابري
دهد که مطالعاتی که در رابطه با صنعت گردشگري و توزیع درآمد صورت گرفته نشان می

و - در باال توضیح داده شدکه - بر رشد اقتصادي ریتأثاز دو طریق غیرمستقیم با گردشگري،
.گذاردیمریتأثمستقیم بر نابرابري درآمد صورتبهدیگري 

درآمد با ، ي اخیرهاسالیکی از پردرآمدترین صنایع جهان در عنوانبهصنعت گردشگري 
درآمدهاي حاصل از این صنعت با . ایجاد شغل نمایدبراي فقرا نیز که داشته توانسته استباالیی 
بر کاهش نابرابري درآمدي بوده و رگذاریتأثتواند یکی از عوامل یی میفقرزدای و یزااشتغال

که گردشگري مزایاي اقتصادي اما الزم به ذکر است درحالی. ي شودگسترعدالتمنجر به 
ها را به همراه فراوانی به همراه دارد، این امکان نیز وجود دارد که تورم و افزایش عمومی قیمت

.4)2003مسون، (یا ممکن است موجب کمبود کاالهایی براي مردم بومی گردد داشته باشد و
وجود نظراختالفدر زمینه ارتباط کلی بین گردشگري و نابرابري درآمدي در بین محققان 

معتقدند که گسترش این 5)2008بلیک و همکاران ، (ها نظیر اي از آني که عدهاگونهبهدارد، 
بخشد،  اما افرادي دیگر دهد و توزیع درآمد را بهبود میرا کاهش میصنعت نابرابري درآمدي 

معتقدند که در کشورهاي مرتبط با صنعت گردشگري، نابرابري درآمدي 6)2008لی، (نظیر 
گفت توانیمبنابراین . ي کمتري از این صنعت دارندریرپذیتأثبزرگتر از کشورهایی است که 

بستگی ریتأثو منفی بر جامعه میزبان بوده و اندازه این مثبتراتیتأثصنعت گردشگري داراي 
.به عوامل متعددي دارد

1. Spillovers
2. Externalities
3. Marin. D
4. Mason
5. Blake, Adam.  Arbache, J. Thea Sinclair, M and Vladimir Kuhl Teles
6. Lee, C-C, Chien
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گردشگري و فقر
اي است که در شناخت و اجتماعی فقر و محرومیت از جمله مسائل پیچیده- بررسی اقتصادي

این میان صنعت رد.درك آن باید الزاماً عوامل و متغیرهاي متعددي را مورد توجه قرار داد
عنوان ابزاري براي کاهش بهتواندیمکه دارديفردمنحصربهيهایژگیشگري به جهت وگرد

، کاربر بودندرآمدزایی باال،گردشگري به دلیل .کارگرفته شوده آن بحتی مبارزه باوفقرپدیده
ي زیربنایی، کمک هابخشي در گذارهیسرماکمک به ایجاد تعادل در دستمزدها، تهیه سرمایه براي 

براي تمامی سطوح وی کهاشتغالایجادي اقتصادي، هابخشه خلق پیوندهاي ارتباطی در درون ب
سمتهدایت پول ازوتوزیع عادالنه درآمددلیل نقشی که دره همچنین بوطبقات اجتماع دارد

درطالیی رايها، فرصتدینمایمایفافقیرمتوسط اجتماع به جوامع روستایی ووطبقات ثروتمند
بسزایی در بهبود اقتصاد کشورهاي کمتر ریتأثتواندیمو بدین وسیله بشریت گذاشته اختیار
آن در جهت ز حال توسعه ار ديبسیاري از کشورهاامروزه درکهيطوربهداشته باشد، افتهیتوسعه

مشخص شده است که استراتژي توسعه گردشگري در گشایش و ایجاد .شودیماستفادهکاهش فقر
ی بعضی از تازگبه. استمؤثرگروه در صنعت توریسم نیرتریپذبیآسیی براي هارصتف

موتور توسعه اقتصادي براي کمک به کشورهاي فقیر عنوانبهی، گردشگري را المللنیبي هاسازمان
طبق نظر هریسون و اسکیپانی از دهه . 1)2008کروز و وانگاس، (اندکردهدر کاهش فقر شناسایی 

مورد 1990دشگري ابزاري براي توسعه بوده است و نقش آن در کاهش فقر از اواخر دهه گر1970
به روشی شناخته شده و ارزشمند سرعتبهتوجه قرار گرفت و از آن زمان گردشگري حامی فقرا 

2)2008ویرینگ، (در جهت کاهش فقر تبدیل شد 

3گردشگري حامی فقرا

بتاً جدید در توسعه گردشگري است که گردشگري حامی فقرا روش و دیدگاهی نس
رشد نکهیاافزایش دریافت سود خالص توسط قشر فقیر از گردشگري و اطمینان از منظوربه

این . 4)2001اشلی و همکاران، (، طراحی شده است کندیمگردشگري به کاهش فقر کمک 
اقتصادي، نوع گردشگري در پی فراهم کردن مزایایی ویژه براي فقرا است که ممکن است

اهداف این نوع گردشگري از افزایش اشتغال محلی . ی یا فرهنگی باشدطیمحستیزاجتماعی، 
شودیمي توسعه را شامل هابرنامهي و ریگمیتصمگرفته تا مشارکت فعال مردم محلی در فرآیند 

ی گردشگري حام"آن را توانیمآورندیمو تا زمانی که فقرا مزایایی از گردشگري به دست 
1. Crose and Vanegas
2. Wearing
3. Pro-Poor Tourism
4. Ashley, C. Goodwin, H and Roe, D.
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کاکوانی و پرنیا آن ). 1385صادقی، (نامید، حتی اگر سهم افراد متمول بیشتر از فقرا باشد "فقرا
ي اقتصادي هاتیفعالي فعال در اگونهبهتا سازدیمکه فقرا را قادر کنندیمي تعریف اپروژهرا 

).2008ویرینگ، (شرکت کرده و از آن منتفع گردند 

نابرابريصادي واقترشدفقر، ، گردشگري- 2-5
، بریدا و همکاران )2007(1، فایسا و همکاران)2005(مطالعات انجام شده توسط اوه 

براي رشد بوده و این رشد کنندهنییتعکه گردشگري یک عامل دهدیمنشان ... و ) 2008(
وانتیمو بنابراین باشدیمبر فقر رگذاریتأثاقتصادي ناشی از توسعه گردشگري، یکی از عوامل 

باشد توسعه رگذاریتأثبر پدیده فقر در جوامع مختلف تواندیمبیان نمود که یکی از عواملی که 
و پردرآمدترین صنایع نیترمهمیکی از عنوانبهصنعت گردشگري . صنعت گردشگري است

هزار میلیارد دالر در جهان،1000با درآمد ساالنه نزدیک به جهان در آغاز هزاره سوم بوده که
، درآمد باالیی را ایجاد کرده و براي فقرا نیز ییزاو اشتغاليگسترعالوه بر فقرزدایی، عدالت

گردشگري بر کاهش ریتأثاز سوي دیگر نباید اهمیت . 2)2004نیکوالس، (کندیایجاد شغل م
تی بر توزیع درآمد و نابرابري نادیده گرفت که این موضوع نیز در مطالعاریتأثفقر را از طریق 
. شده استدییتأ) 2015(همکارانوو کاراسکال) 2014(، برایت)2013(نظیر پترا گاتی

توزیع درآمد صورت گرفته، نشان می همچنین مطالعاتی که در رابطه با صنعت گردشگري و 
مستقیم صورتبهبر رشد اقتصادي و دیگري ریتأثاز دو طریق غیرمستقیم با دهد که گردشگري

بیان نمود که توانیمبنابراین بر اساس موارد فوق . گذاردیمریتأثدرآمد نیز بر نابرابري 
فقر را تواندیمگردشگري هم از طریق تأثیر بر رشد اقتصادي و هم از طریق تأثیر بر نابرابري 

.باشدرگذاریتأثمستقیم بر آن طوربهقرار داده و نیز ریتأثتحت 
العات انجام شده قبلی، مکانیسم تأثیرگذاري گردشگري بر اساس مبانی نظري ارائه شده و مط

بر اساس این نمودار گردشگري هم از طریق تأثیر بر . بر کاهش فقر در نمودار زیر ارائه شده است
مستقیم طوربهبر فقر تأثیرگذار بوده و نیز تواندیمرشد اقتصادي و هم از طریق تأثیر بر نابرابري 

. باشدرگذاریتأثبر فقر تواندیم

1. Fayissa. B, Tadasse. B, Nsiah.C
2. Nikolas, Dritsakis
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رابطه بین گردشگري با فقر، رشد اقتصادي و نابرابري): 2(نمودار 

مطالعات انجام شده
تعیین رابطه بین گردشگري و رشد اقتصادي کشورها از جمله موضوعاتی است که 

ي اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران کشورهاي مختلف قرار گرفته و طی هاسالبخصوص در 
اما از سوي دیگر رابطه . یر، در ایران نیز مطالعاتی در این رابطه صورت گرفته استي اخهاسال

موجود بین گردشگري و نابرابري از جمله موضوعاتی است که علیرغم اهمیت باالي آن از نظر 
پژوهشگران خارجی، تاکنون در داخل کشور به آن توجه چندانی نشده و مطالعه جدي بر روي 

در رابطه با بررسی ارتباط بین گردشگري و فقر نیز مطالعاتی در خارج . تآن صورت نگرفته اس
. باشدیماز کشور انجام شده است، اما در ایران مطالعات انجام گرفته در این زمینه بسیار محدود 

در خصوص مطالعات خارجی و همچنین اندك تحقیقات انجام شده در ایران توجهقابلنکته 
متغیر گردشگري بر فقر پرداخته و به جنبه ریتأثتنها به بررسی هاژوهشپاین است که اکثر این 

مستقیم و غیرمستقیم این متغیر از طریق وارد نمودن آن به مثلث فقر، رشد و نابرابري راتیتأث
همزمان با تکامل مباحث مرتبط نکهیاکه بیان گردید، با توجه به گونههمان. اندنداشتهتوجهی 

هاي رفاه گردشگري و رشد اقتصادي، توجهات از رشد اقتصادي به دیگر جنبهبه رابطه بین 
اي که ارتباط اقتصادي معطوف شده، در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحقیقات اولیه

اند، بین گردشگري و رشد اقتصادي و همچنین رشد اقتصادي و کاهش فقر را مشخص کرده
گردشگري، رشد اقتصادي و فقر و نابرابري در ایران هندهدارتباطفرآیند علت و معلولی که 

به عبارت دیگر این مطالعه با وارد نمودن گردشگري به . ، به بوته آزمون گذارده شودباشدیم
آیا توسعه گردشگري "که باشدیمسؤالمثلث رشد، فقر و نابرابري به دنبال پاسخ به این 

يرشد اقتصاد

کاهش فقر

ينابرابر

يگردشگر



137گردشگري بر مثلث فقر، نابرابري و رشد اقتصاديریتأثبررسی 

کاهش نابرابري منجر به کاهش فقر شده و لذا از طریق افزایش رشد اقتصادي وتواندیم
"در مثلث مذکور وارد شود یا خیر؟مؤثریک عامل عنوانبه

ي اخیر در خصوص هاسالمطالعات انجام شده در نیترمهمدر جدول زیر به تفکیک، به 
. رابطه بین گردشگري با فقر، رشد و نابرابري اشاره شده است

خارجیمطالعات انجام شده): 1(جدول

موضوع تحقیق و دوره زمانی مورد نام محقق
بررسی

سال  
انجام 

قیتحق

روش 
ي تحقیقهاافتهیتحقیق

رابطه بین گردشگري و رشد اقتصادي

باالگوئر و 
1کانتاوال

بررسی نقش گردشگري در 
اقتصادي بلندمدترشد 

- 1997ي هاسالاسپانیا طی 
1975

2002

تکنیک هم 
انباشتگی 
- جوهانسن

یوسجوسیل

رشد اقتصادي حداقل در 
سه دهه اخیر به توسعه 

پایدار گردشگري 
.ی منجر شده استالمللنیب

- اجنیو
مارتین و 
2همکاران

بررسی رابطه بین توریسم و 
کشور 21رشد اقتصادي در 

ي هاسالآمریکاي التین طی 
1998 -1985

2004

روش 
ي هاداده

و 3تابلویی
تخمین زننده 

- آرالنو
4بوند

در کشورهاي با درآمد 
سرانه پایین و نیز در 

کشورهاي با درآمد سرانه 
متوسط، رشد توریسم 

مثبتی بر رشد ریتأث
اما در . اقتصادي دارد

کشورهاي با درآمد باال 
.شودیماین رابطه منفی 

اوه

بین بلندمدتبررسی رابطه 
درآمدهاي گردشگري و 

رشد اقتصادي در کره 
تا1975دورهجنوبی طی 

2001

تحلیل 2005
یجمعهم

بین بلندمدترابطه 
درآمدهاي گردشگري و 

رشد اقتصادي وجود 
ندارد و بیشتر رشد 

اقتصادي به گسترش 
شودیمگردشگري منجر 

1. Balaguer & Cantavella
2. Eugenio- Martin, et al, (2004)
3. Panel Data Approach
4. Arellano- Bond Estimator
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توسعه نکهیاتا 
گردشگري به رشد 
.اقتصادي کمک کند

بریدا  و 
همکاران

توریسم بر رشد ریتأث
در بلندمدتاقتصادي 

مکزیک
2008

م آزمون ه
انباشتگی 
- جوهانسون

جوسیلیوس

شوك به وجود آمده در 
مخارج توریسم در ابتدا 
منجر به افت کوتاهی در 

اما شودیمرشد اقتصادي 
مثبتی ریتأثدر بلندمدت 

بر رشد اقتصاد مکزیک 
.  ّخواهد گذاشت

فایسا و 
همکاران 

(a,b)
1

بررسی سهم صنعت 
گردشگري بر رشد اقتصادي 

کشور42و توسعه در 
کشور 17و در (a)آفریقایی 

طی دوره (b)آمریکاي التین 
2004 -1995

2007
و 

2009

روش پانل 
دیتا، 

چارچوب 
مدل رشد 

هاکیکالس
ي جدید

کشورهاي آفریقایی، 
توانند رشد اقتصادي می

مدت خود را کوتاه
توسط تقویت 

استراتژیک صنعت 
.گردشگري، باال ببرند

2کریشان

بررسی رابطه علی بین 
آمدهاي گردشگري و در

رشد اقتصادي براي کشور 
2009- 1970اردن در دوره 

2010
روش 

خودرگرسیو
ن برداري 

(VAR)

رابطه مثبت بین 
گردشگري و رشد 

اقتصادي در کشور اردن 
.وجود دارد

لیتاوو

بررسی رابطه بلندمدت بین 
رشد اقتصادي و توسعه 
گردشگري در پرتغال و 

کشورهاي همسایه در بازه 
1995- 2008زمانی

2011

زنندهنیتخم
گشتاورهاي 

یافته تعمیم
سیستمی

رابطه بلندمدت مثبت 
معنادار بین رشد 

اقتصادي و توسعه 
.گردشگري وجود دارد

رینیوسان و 
همکاران

بررسی اثر گردشگري بر 
با رشد اقتصادي سریالنکا 

از روش توزیع استفاده
خودرگرسیو براي دوره 

2009- 1969زمانی 

ش توزیع رو2012
خودرگرسیون

گردشگري هم در 
و هم در مدتکوتاه

داراي اثر مثبت بلندمدت
بر رشد اقتصادي در 

.باشدیمسریالنکا 
6 Fayissa, et al.
7 Kreishan
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ریدراستیت 
1و همکاران

سازي توسعه مدل
مدت گردشگري و رشد بلند

در اروپا
2013

تجزیه تحلیل 
انباشتگی، هم

مدل تصحیح 
خطاي 
برداري

مدت بین رابطه بلند
گردشگري و درآمد 

تولید ناخالص وجود 
.دارد

رابطه بین گردشگري و فقر

بررسی رابطه بین گردشگري، درآمد 2روي
رگرسیون 2002ایالت هند18سرانه و کاهش فقر در 

چندجانبه

گردشگري 
مشکل تواندینم

.فقر را حل کند

لیوونگا و 
3شیتوندو

بررسی اثرات اقتصادي گردشگري و 
2003فقر در تانزانیاآن بر کاهش ریتأث

میدانی و 
با استفاده از 

پرسشنامه

گردشگري بر 
معیشت فقرا 

است رگذاریتأث
و چنان چه 

اثرات مثبت آن 
ی مورد درستبه

توجه قرار گیرد، 
منجر به کاهش 

.شودیمفقر 

گردشگري بر کاهش فقر ریتأثبررسی 4گارتنر
2008)ماالوي5مطالعه موردي خلیج انکاتا(

از استفاده
ي هاشاخص

اقتصادي و 
اجتماعی 
توسعه 
انسانی

صنعت 
گردشگري، 

ي هاشاخص
اقتصادي توسعه 
انسانی را بهبود 
بخشیده و منجر 
به کاهش فقر 

.شده است

برایت
بخشدراشتغالریتأثبررسی 
مطالعه (بر معیشت محلی گردشگري

)اوگانداموردي غرب
پرسشنامه2014

هايسیاست
ترویج

درگردشگري
فقراهشک

5 Ridderstaat, et al.
2. Roy
3. Luvanga and Shitundu
4. Gartner
5. Nkhata Bay
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زیآمتیموفق
بوده و
منبعگردشگري

درآمداصلی
از% 80ازبیش

هاخانوار
.باشدیم

رابطه بین گردشگري و نابرابري

سورج و 
1همکاران

توزیعبرگردشگريتأثیربررسی
2011درآمد

اطالعات 
بین 

کشوري و 
-دادهروش

هاي
تابلویی

ریتأثگردشگري 
منفی بر نابرابري 

در داشته و آن را
موردکشورهاي

کاهشمطالعه
.دهدمی

پترا گاتی
بررسی اثر تغییر در تقاضاي گردشگري 
بر درآمد خالص و مصرف خانوار در 

کرواسی
2013

مدل تعادل 
عمومی 

)CGE(

اثرات توزیعی 
که توسط 
شاخص 

-اتکینسون اندازه
گیري شد نشان 

دهد که ورود می
گردشگران 

نابرابري 
درآمدي را 

.دهدکاهش می

وکاراسکال
همکاران

توزیعبرگردشگريریتأثبررسی 
20082015سالدردرآمد درگالیسیا

ماتریس
حسابداري
اجتماعی
(SAM)

مثبتاثرات
گردشگري بر 
توزیع درآمد در

هايگروهتمامی
مورد درآمدي

توجهمطالعه قابل
.است

1. Suraj, et al
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رابطه بین گردشگري با رشد اقتصادي، فقر و نابرابري

1سوانگا
گردشگري بر مثلث فقر، ریتأثبررسی 

رشد اقتصادي و نابرابري در آمریکاي 
1980- 2012مرکزي طی دوره زمانی 

پانل دیتا2014

گردشگري از 
بر ریتأثطریق 

رشد اقتصادي و 
نابرابري، منجر 

به کاهش فقر در 
آمریکاي 

مرکزي شده 
.است

مطالعات انجام شده داخلی): 2(جدول

تحقیق و دوره موضوعنام محقق
زمانی مورد بررسی

سال  انجام 
قیتحق

روش 
ي تحقیقهاافتهیتحقیق

رابطه بین گردشگري و رشد اقتصادي

طیبی و 
همکاران 

(a),(b)

گردشگري رابطهبررسی 
ی و رشد اقتصادي المللنیب

ي کشورهاو (a)در ایران 
OECDعالوهبه

مالزي،،کنگهنگچین،
(b)تایلندوروسیه

و 1386
1387

(a)الگوي 

VAR
-

الگوي 
VAR-

Panel (b)

بینعلّیرابطه
رشدوگردشگري

اقتصادي
ي کشورهاایران،
OECDچین،عالوه به

مالزي،،کنگهنگ
رابطهتایلند،وروسیه

بینواستدوطرفه علّی
تعادلمتغیر،دواین

.داردوجودبلندمدت

یاوري و 
همکاران

أثیر مخارج بررسی ت
سم بر رشد اقتصادي توری

هاي عضو رکشودر 
سازمان کنفرانس اسالمی 

)OIC(

1389

تخمین 
ي هازن

گشتاورهاي 
افتهیمیتعم

)GMM ( ،
اثرات ثابت و 

اثرات 

رابطه مثبت میان مخارج 
توریسم و رشد اقتصادي 

) سرانهGDPافزایش (
.وجود دارد

1. Vanegas, Manuel
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تصادفی

حقیقت و 
همکاران

گردشگري بر ریتأثبررسی 
ادي کشورهاي رشد اقتص

خاورمیانه و شمال آفریقا 
- 2009طی دوره زمانی 

1992

رابطه علیت1391
و دوطرفهرابطه علیت 

مثبت بین گردشگري و 
رشد اقتصادي وجود 

.دارد

سیدشکري 
و ابراهیمیان

رابطه علیت میان رشد 
اقتصادي و توسعه 

گردشگري در کشورهاي 
یافته و در حال توسعه

توسعه طی دوره زمانی 
2007 -1998

هاي داده1391
پانلی

رابطه مثبت بین 
گردشگري و رشد 
.اقتصادي وجود دارد

حسنوند و 
خداپناه

بررسی رابطه گردشگري و 
رشد اقتصادي در منتخبی 

از کشورهاي درحال 
توسعه طی دوره طمانی 

2011 -1999

1393

- تخمین زن
هاي اثرات 

ثابت و 
گشتاورهاي 

یافتهتعمیم

رابطه مثبت بین 
ردشگري و رشد گ

.اقتصادي وجود دارد

رابطه بین گردشگري و فقر

صادقی 
جقه

بررسی رابطه بین 
گردشگري و کاهش فقر 

در آذربایجان شرقی 
) شهرهاي هریس و کلیبر(

1379- 84طی دوره زمانی 

1385
استفاده از 

ي هاشاخص
اقتصادي 
خانوارها

مثبت ریتأثگردشگري 
بر کاهش فقر درآمدي 

.ردخانوارها دا

زندي
اشتغال در دو ریتأثبررسی 

بخش خدمات گردشگري 
و بیمارستانی بر کاهش فقر

1389
پیمایشی و 

با استفاده از 
پرسشنامه

اشتغال در بخش 
گردشگري، موجب 

.شودیمکاهش فقر 

هوشمند و 
همکاران

گردشگري بر ریتأثبررسی 
کاهش فقر در کشورهاي 
منتخب در حال توسعه طی 

1997- 2009دوره زمانی 

1392
مدل 

ي هاداده
تابلویی

ارتباط مثبت و 
ي بین داریمعن

درآمدهاي گردشگري 
.و فقر وجود دارد

شکوري و 
بهرامی

گردشگري ریتأثبررسی 
روستایی بر کاهش فقر در 

روستاهاي (شهرستان ري 
)قلعه نو و کلین

1393

گردشگري روستایی 
نقش مهمی در تواندیم

افزایش اشتغال، 
ي وربهرهري و سودآو
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اقتصادي در سطح محلی، 
ي داشته باشد امنطقهملی و 

و لذا منجر به کاهش فقر و 
بهبود معیشت پایدار 

.روستاها شود
رابطه بین گردشگري و نابرابري

دایی کریم 
زاده و 
شاکرمی

بر گردشگريبررسی اثر 
نابرابري درآمدي مطالعه
موردي کشورهاي گروه

D-8 طی دوره زمانی
2005 -1990

يهاداده1389
تابلویی

مثبت ریتأثگردشگري 
.بر کاهش نابرابري دارد

ومصطفوي
همکاران

درآمدهايریتأثبررسی 
نابرابريبرگردشگري

ازدر منتخبیدرآمد
توسعهحالدرکشورهاي

طی)ایرانبردیتأکبا(
1997- 2009زمانیدوره

هايداده1392
تلفیقی

ازناشیدرآمدهاي
ومثبتریتأثردشگريگ

نابرابريبرداريمعنی
ازمجموعهایندرآمد

.استداشتهکشورها

رابطه بین گردشگري با رشد اقتصادي، فقر و نابرابري
 -

روش تحقیق
که بیان گردید در این تحقیق سعی شده است با استفاده از نظریات اقتصادي و با توجه گونههمان

ارتباط بین گردشگري و رشد اقتصادي و همچنین رشد اقتصادي و کاهش اي که به تحقیقات اولیه
گردشگري، رشد اقتصادي و فقر و دهندهارتباطفرآیند علت و معلولی که ،اندنمودهفقر را مشخص 

جهت .، با طراحی یک مدل اقتصادسنجی به بوته آزمون گذارده شودباشدیمنابرابري در ایران 
ي ریکارگبهبا استفاده شده و1391تا 1350ي سري زمانی طی دوره هادادهبررسی این موضوع از 

ي موجود در این زمینه، رابطه هايتئورو با استفاده از آزمون ) GMM(افتهیمیتعمروش گشتاورهاي 
.موجود بین متغیرهاي فوق در ایران مورد آزمون کمی قرار خواهد گرفت

وعه آماري بانک مرکزي، مرکز آمار ایران و در این تحقیق از مجمازیموردني هاداده
1سازمان جهانی گردشگري

(UNWTO)گردآوري شده است .

1. World Tourism Organization
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ي تحقیقسازمدل
بر اساس مبانی نظري ارائه شده و مطالعات انجام شده قبلی، گردشگري هم از طریق تأثیر بر 

مستقیم نیز طوربهده و بر فقر تأثیرگذار بوتواندیمرشد اقتصادي و هم از طریق تأثیر بر نابرابري 
در ادامه این بخش، روابط نشان داده شده بین گردشگري، رشد . قرار دهدریتأثآن را تحت 

يهاکیسپس با استفاده از تکناقتصادي، نابرابري و کاهش فقر براي ایران فرموله شده و 
.خواهد شدبرآورد ی مختلف اقتصادسنج

موتوري براي رشد اقتصادي عمل نماید که وانعنبهتواندیمطبق مباحث فوق، گردشگري 
که رشد شودیفرض مدر این مطالعه . را نیز به دنبال خود رو به جلو براندهاتیفعالسایر 

-که در بخش بعدي معرفی خواهند شد–و متغیرهاي توضیحی دیگر ه گردشگري اقتصادي ب
:شودیصورت زیر فرموله ماین رابطه به،وابسته است

0 1 2 .....i ig T O W i m      )1(

ی وارد المللنیبدرآمد حاصل از گردشگران TOمد سرانه، آنرخ رشد درgکه در این مدل 
بیانگر سایر متغیرهاي توضیحی است که هم از نظر کیفی و هم کمی بر رشد iWو به ایران شده

با اضافه کردن یک جزء خطاي تصادفی به معادله باال یک مدل . رانه تأثیر دارنددرآمد س
کنندهنییحجم عوامل تعيریگبراي اندازهتواندی، که مدیآیعمومی اقتصادسنجی به دست م

.مختلف رشد به کار رود
استفاده ) 2(و نابرابري درآمدي نیز از مدلگردشگريبراي تجزیه و تحلیل رابطه بین 

در . شودیسرانه توضیح داده مGDPسطح لهیوسکه در این مدل نابرابري درآمدي بهمیکنیم
یا شرایط خاص در هایژگیسرانه براي کنترل کردن متغیرهاي دیگر و وGDPاین مدل مجذور 

.1)2000بارو،(رودیکشورهاي مختلف به کار م
2

1 2
3

3....i i
i

G y y V i m   


     )2(

متغیر کنترلی استفاده iVسطح درآمد سرانه و yبیانگر ضریب جینی، Gباال،در معادله
یک ) 2(مدل . شده در مدل است که بیانگر سایر متغیرهاي تأثیرگذار بر توزیع درآمد است

.رودیکار مه معکوس بUه براي آزمون فرضیه مدل عمومی است ک
براي بررسی این رابطه از روش دالر و کراي . ،رابطه بین رشد و فقر استسومین رابطه

.شودیاستفاده مرابطهو از مدل نیمه لگاریتمی زیر جهت تخمین این شدهپیروي ) 2002(

1. Barro
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1
2

m
p

i i
i

Lny Lny X 


  )3(

نیز درآمد yبرابر است با درآمد سرانه در فقیرترین بخش جمعیت و pyدر این مدل 
نیز متغیر کنترلی استفاده شده در مدل است که براي X. باشدیمتوسط سرانه کل جمعیت م

رابطه بین رشد اقتصادي و فقر به تغییرات . رودیکار مه قر ببررسی سایر عوامل تأثیرگذار بر ف
این معادله نابرابري در. توزیعی در طی فرآیند رشد و به سطح ابتدایی نابرابري وابسته است

.عنوان یکی از متغیرهاي کنترلی استفاده شده استبه
بتوانیم رابطه بین رشد درآمد افراد فقیر و رشد درآمد متوسط را تخمین بزنیم، از نکهیبراي ا

و با اضافه کردن یک عرض از مبدأ و جزء خطاي میریگیدیفرانسیل مرتبه اول م) 3(رابطه
. میآوریفقر به دست مکنندهنییراجع به عوامل تعیتصادفی به آن، یک مدل اقتصادسنج

.باشدیصورت زیر مبه) 3(معادلهدیفرانسیل مرتبه اول
1

2

m
p

i i
i

g g X 


   )4(
، میزان کشش کاهش فقر با توجه به رشد اقتصاد و دیگر )4(تخمین پارامترهاي معادله 

.دهدیدست مه برافقر نظیر نابرابري کنندهنییعوامل تع
، )1(معادالت گردشگري،ه مستقیم بین رشد درآمد افراد فقیر و دست آوردن رابطه براي ب

براي این منظور معادله رشدي که براي بررسی تأثیر . میکنیرا با هم ترکیب م)4(و)2(
جزء رشد در دیفرانسیل مرتبه اول يجامشخص شد را به) 1(رابطه لهیوسبر رشد، بهگردشگري

صورت معادله حاصل این جایگذاري به. میکنیجایگزین م) 4(فقر در معادله کنندهنییعوامل تع
:شودیارائه م) 5(

1 2 3
p

i i i i
i i

g TO W X       )5(

1در معادله باال  1 1   ،2 1i i   ،3i i  2و...i mتأثیر ) 5(معادله . است
ولی تخمین . دهدینشان مرااز طریق رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي بر فقرگردشگريکلی 

. میباشیمو ما به دنبال تخمین کهی، درحالدهدیرا به دست ممدل باال ضرایب کلی 
یخطاز طرف دیگر در صورت وجود همبستگی باال بین متغیرها، به دلیل وجود مشکل هم

به همین منظور براي بررسی تأثیر . دهدیبه دست نمياعتمادتخمین این مدل نتایج قابل
زده صورت جداگانه و مستقل تخمین هر کدام از معادالت تصریح شده به،بر فقرگردشگري
.خواهند شد
تا تأثیر میریگیمشتق مگردشگرينسبت به )4(و )1(با توجه به معادالت )5(له از معاد
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:بر فقر را به دست آوریمگردشگريکلی 
* *

p p p pdg g g g g G
dTO g TO TO G TO

          
)6(

، )6(اولین جزء سمت راست معادله . دهدیبر فقر را نشان مگردشگري تأثیر کلی ) 6(رابطه 
دومین جزء این معادله تأثیر . دهدیصادي بر فقر را نشان ماز طریق رشد اقتگردشگريتأثیر 

گردشگريدهنده تأثیر و سومین جزء این معادله نشاندهدیبر فقر را نشان مگردشگريمستقیم 
، نرخ تغییر رشد درآمد افراد فقیر )4(از معادله نکهیبا توجه به ا. بر فقر از طریق نابرابري است

1)1درآمد جمعیت برابر با نسبت به تغییر رشد متوسط 

pg
g   ( و همچنین بر اساس

برابر با گردشگري، تغییر در رشد متوسط درآمد نسبت به یک واحد تغییر در )1(معادله 
1)1

g
T O   (نشان دادصورت زیر بهتوانیمبر فقر راگردشگري، تأثیر کلی باشدیم:

1 1 1 2*
pdg

dTO       )7(

1که در این معادله 

pg
T O  بر فقر و  گردشگريدهنده تأثیر مستقیم ، نشان

2 *
pd g G

d G T O  بر فقر از طریق نابرابري گردشگريمیرمستقیتأثیر غدهندهنشان
.است

دلتخمین و برآورد م
که ) GMM(افتهیمیتعمکه بیان گردید، در این مطالعه از تخمین زن گشتاورهاي گونههمان

گسترش 2توسط بالندل و بوندترعیوسصورتبهپیشنهاد شده و سپس 1توسط آرالنو و بوند
استفاده از این روش . در تخمین مدل استفاده شده است3ییزادرونکنترل منظوربهیافته است، 

ي که برخی، استفاده از این تخمین زن را اگونهبهي فراوانی دارد هاتیمزخمین مدل جهت ت
ي هازنتخمین. دادندیمي سري زمانی بسیار مناسب هادادهجهت برطرف کردن واریانس 

GMMوارد کردن متغیر صورتبهکه (مشاهده نشده در مدل 4با محاسبه تأثیرات ویژه فردي
، کنترل بهتري را براي )شودیمیک متغیر توضیحی در مدل انجام انعنوبهوابسته با وقفه 

در این مطالعه نیز جهت بررسی تأثیر .کنندیممدل فراهم یی کل متغیرهاي توضیحی زادرون
.شودیماستفاده GMMگردشگري بر فقر در ایران از تخمین زن 

1. Arrellano and Bond (1991)
2. Blundell and Bond(1998)
3. Endogeneity
4. Individual Specific Effects
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و رشد اقتصاديگردشگري
شگري و رشد اقتصادي در ایران، از تخمین زن براي بررسی و ارزیابی رابطه بین گرد

را با لحاظ ) 1(معادله این رابطه،براي بررسی . شودیماستفاده (GMM)افتهیمیتعمگشتاور 
با توجه به مطالعات انجام شده قبلی و متون . میزنیکردن متغیرهاي کنترلی مختلف تخمین م

تعیین واکنش نرخ رشد منظوربهسولو، افتهیمیتعماقتصادي و با استفاده از مدل رشد اقتصادي
استفاده اقتصادي نسبت به گردشگري و دیگر منابع سنتی رشد، از تابع تولید لگاریتمی زیر

):2007فایسا و همکاران، (شودیم
1 2

3 4 5

( 1)t t t

t t t t

L G D P P C C L G D P P C L T O

L H C O P E N L I V A U

 
  

    
  

)8(

L G D P P C (-1 ص داخلی سرانه با وقفه تولید ناخاللگاریتم طبیعی ، (
LTOt ، به ایرانی وارد شدهالمللنیبلگاریتم طبیعی درآمد حاصل از گردشگران
LHCt : آموزان در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستاننام دانشنرخ ناخالص ثبتلگاریتم

.شودیمایه انسانی استفاده ي در سرمگذارهیسرماي ریگاندازهجهت 1جانشینیعنوانبهکه 
L O P E N t :نسبت صادرات و واردات به کل لگاریتم طبیعیGDPدهنده درجه که نشان

.باز بودن اقتصاد است
LIVAt : افزوده صنایع به میزان ارزشلگاریتم طبیعیGDP

t:استدهنده سال نشان
. ه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد، مثبت باشدانتظار بر این است که رابطه بین رشد با سرمای

آزمون ایستایی متغیرها
) ریشه واحد(متغیرهاي کالن اقتصادي اغلب حاوي یک روند تصادفی نکهیابا توجه به 

ي آماري را غیر معتبر هااستنباطهستند و از آن جایی که حضور چنین روندي، تخمین و 
روند . ی، ساکن نمودن متغیرها استاقتصادسنجي هالیتحل، لذا اولین گام براي سازدیم

براي . گرددیمي ریشه واحد مشخص هاآزمون، با استفاده از )ریشه واحد(تصادفی متغیرها 
2دیکی فولرافتهیمیتعمي ریشه واحد هاآزمونبررسی ایستایی متغیرها در مطالعه حاضر از 

.جدول زیر ارائه شده استکه نتایج حاصل از این آزمون در . استفاده شده است

1. Proxy
2. Augmented Dickey- Fuller Unit Root Test
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فولر- نتایج آزمون ریشه واحد دیکی): 3(جدول

مقادیر بحرانیفولر-آماره دیکیریمتغ
1%5%10%

LGDPPC93/8 -69/2 -95/1 -61/1 -
LTO36/12-65/2 -90/1 -59/1 -
LHC84/10-68/2 -99/1 -65/1 -

LOPEN33/2 -62/2 -96/1 -63/1 -
LIVA76/7 -68/2 -98/1 -65/1 -

محاسبات تحقیق: منبع

فولر تمام متغیرهاي استفاده شده در –بر اساس آزمون دیکی شودیمکه مشاهده طورهمان
بدون نگرانی از کاذب توانیمبعد از بررسی ایستایی متغیرها . این تحقیق در سطح ایستا هستند

. ي تحقیق را تخمین زدهامدلها، بودن رگرسیون

ل و تفسیر ضرایبتخمین مد
در جدول ) 8(، نتایج تجربی حاصل از تخمین معادله GMMبا توجه به تخمین مدل به روش 

. ارائه شده است) 4(
گردشگري بر رشد اقتصاديریتأث-)4(جدول 

سرانهGDPلگاریتم : متغیر وابسته لگاریتم
متغیرضرایبtآماره 

29/328/0LGDPPC(-1)

98/101/0LTO

83/124/0LHc

33/412/0LOPEN

87/21/0LIVA

44/7Sargan test statistic

94/0R2

محاسبات تحقیق : منبع
براي 2، آزمون سارجان1اعتبار نتایج به دست آمده و بررسی اعتبار متغیرهاي ابزاريدییتأمنظوربه

سارجان انتخاب ، در شرایطی که تعداد متغیرهاي ابزاري از تعداد ضرایب تخمینی بیشتر باشد، آمارهGMMدر روش 1
آماره سارجان تعداد مشاهدات، داراي یک توزیع کاي دو با درجه آزادي برابر . دینمایممتغیرهاي ابزاري را آزمون 

)).1987(نیووي و وست (باشدیماختالف تعداد متغیرهاي ابزاري و تعداد ضرایب تخمینی 
2. Sargan test
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. ل خودهمبستگی انجام شدنیز جهت بررسی مشک1ی سریالیبستگهمهر مدل انجام شده و آزمون 
ی سریالی بستگهمو وجود هرگونه دییتأ، اعتبار متغیرهاي ابزاري را هاآزموننتایج به دست آمده از این 

، وجود 2با استفاده از انجام آزمون هم انباشتگی. کنندیمي ارائه شده رد هانیتخممرتبه دوم را براي 
.شددییتأرابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل نیز 

تمام متغیرهاي مورد استفاده در مدل از لحاظ آماري در سطح شودیطور که مشاهده مهمان
بر اساس نتایج . اقتصادي سازگار هستنديهايدار هستند و عالئم ضرایب نیز با تئورباالیی معنی

اي توضیحی منهاي جزء ثابت با درجات آزادي معادل، تعداد متغیره2آزمون والد، که از توزیع
. شودیدرصد رد ميداریبرخوردار است، فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب در سطح معن

با 2آماره آزمون سارجان نیز که از توزیع. شودیمدییدر نتیجه اعتبار ضرایب برآوردي تأ
صفر مبنی فرضیه، استمشخص برخوردار ازحدشیبيهاتیدرجات آزادي برابر با تعداد محدود

بر اساس نتایج حاصل از این آزمون .ردیپذیپسماندها با متغیرهاي ابزاري را مگیهمبستعدم بر 
در نتیجه اعتبار .برخوردار هستندمتغیرهاي ابزاري به کار گرفته شده در تخمین مدل از اعتبار الزم 

.شوندیمدیینتایج جهت تفسیر تأ
درصد 95و از لحاظ آماري نیز در سطح 01/0برابر با گردشگري، ضریب )8(معادلهدر 

با .بر رشد اقتصادي تأثیر مثبت داردگردشگري در ایرانست که ادهنده ایناست که نشانداریمعن
دهنده کشش آن ضرایب متغیرها نشان،ورد شده استآصورت لگاریتمی برمدل بهنکهیتوجه به ا

گردشگري در ، اگر گردشگريبا توجه به ضریب برآوردي . باشندینسبت به رشد اقتصادي ممتغیر 
. ابدییدرصد افزایش م1/0اندازه درصد افزایش پیدا کند رشد اقتصادي در این کشور بهدهایران

ر اي بر رشد اقتصادي دافزوده صنایع کارخانهتأثیر متغیرهاي آزادي تجاري، سرمایه انسانی و ارزش
حاکی از این است که این نتایج. هستندداریاز لحاظ آماري نیز در سطح باالیی معنمثبت وایران

توسعه صنعتی در دوره مورد و، توسعه سرمایه انسانیایرانبودن اقتصاد آزادسازي تجاري و باز
.مؤثر بوده استایرانبر رشد اقتصادي ، بررسی

و نابرابريگردشگري 
بر نابرابري درآمدي را گردشگريمیرمستقیتحقیق تأثیرات مستقیم و غدر این قسمت از

. میکنیبررسی م
که با ضریب جینی (معکوس که رابطه عدم تعادل درآمديUبراي بررسی وجود رابطه 

1. Serial Correlation
2. Co integration test
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را ) شودیميریگسرانه اندازهGDPلهیوسکه به(و سطح توسعه اقتصادي) شودیميریگاندازه
) 9(به ترتیب از معادالت ایران،بر نابرابري در مستقیم گردشگرينین تأثیر و همچدهدینشان م

:شودیاستفاده م)10(و 
1 2 ( )t t t tLG C LG D P P C L G D P P C sq U     )9         (
1 2 3

4 5 6

( )t t t t

t t t t

L G C L G D P P C L G D P P C sq L T O

L H C L O P E N L IV A U

  
  

    
  

)10(
Gباشدیدهنده ضریب جینی م، نشان.

G D P P C sq توان دوم ،GDPباشدیرانه مس.
.نداهبلی توضیح داده شدقبقیه متغیرهاي استفاده شده در مدل در قسمت 

:ارائه شده است) 5(در جدول هانیتخمنتایج حاصل از این 

بر نابرابريمستقیم گردشگريتأثیر بررسی و) 9معادله (کوزنتس معکوس Uنظریه آزمون ): 5(ل جدو
)10ادله مع(

متغیر وابسته لگاریتم ضریب جینی
9معادله 10معادله 

متغیرضرایبtآماره ضریبtآماره 
12/1 -71/0 -47/2 -03/1 -C

48/39/087/414/0LGDPPC

53/3 -02/0 -66/5 -09/0 -L(GDPPCsq)

32/2 -04/0 - - -LTO

48/2 -07/0 - - -LHc

25/4 -10/0 - - -LOPEN

75/2 -03/0 - - -LIVA

8369/08156/0R2

محاسبات تحقیق: منبع

سرانه GDPلهیوسرابطه نابرابري درآمدي و سطح توسعه اقتصادي که به)9(معادلهدر 
این رابطه طی ،دست آمدهه بر اساس نتایج ب.ردیگیمقرار بررسی مورد ، شودیميریگاندازه

ضرایب حاصل از تخمین مدل نیز همگی در سطح . شودیمدییتأایراندوره مورد بررسی در 
.هستندداریباالیی معن
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، تأثیر مستقیم متغیر گردشگريبعد از اضافه کردن متغیرهاي کنترلی و )10(معادلهدر 
طور که در جدول باال نشان داده شده همان. بررسی شدایرانبر نابرابري درآمدي در گردشگري

سازگار با تئوري برخوردار هستند و تمام متغیرها نیز از لحاظ يهااست تمام ضرایب از عالمت
درآمد ست که اگر احاکی از اینگردشگريضریب مقدار . هستندداریآماري در سطح باالیی معن

، نابرابري درآمدي افزایش یابددرصد 1اندازه بهی وارد شده به ایرانالمللنیبحاصل از گردشگران 
نابرابري کاهش و گردشگريرابطه مستقیم به عبارت دیگر . کندیش پیدا مدرصد کاه4اندازه به

سرمایه انسانی نیز بر وتأثیر متغیرهاي آزادسازي تجاري.شددییتأ)10(معادله در در ایران درآمدي 
ست که افزایش باز بودن اقتصاد و ادهنده ایننشانواست داریمثبت و معنایرانکاهش نابرابري در 

معکوس کوزنتس به Uرابطه . ه سرمایه انسانی در این کشور بر کاهش نابرابري مؤثر استتوسع
. استداریمعن)10(در مدل نیز لحاظ آماري 
طور، بهکندیاز طریق اثراتی که بر رشد اقتصادي ایجاد مگردشگريرودیانتظار م

این تأثیر متغیر ابزاري براي رشد براي آزمون . بر نابرابري درآمدي اثرگذار باشدنیزمیرمستقیغ
GDPدر رشد ممکن است داشته باشد گردشگريکه هر نوع سهمی که میریگیسرانه در نظر م

متغیر سرانه را بر GDPبه همین منظور ابتدا با استفاده از یک رگرسیون کمکی . کندیرد مرا
عنوان یک کی را بهحاصل از این رگرسیون کميهاماندهیو باقمیکنیرگرس مگردشگري

عنوان این متغیر باقیمانده به. میکنینابرابري وارد مکنندهنییمتغیر توضیحی در تخمین عوامل تع
نتایج .باشدیمگردشگريجز سرانه بهGDPبر رشد رگذاریعوامل تأثیجایگزین براي تمام

.ارائه شده است) 6(بر نابرابري درآمدي در جدول گردشگريمیرمستقیتخمین تأثیر غحاصل از 

بر نابرابريگردشگريمیرمستقیبرآورد تأثیر غ):6(جدول
ضریب جینیلگاریتم متغیر وابسته 

متغیرضرایبtآماره 
87/0 -23/2 -C

47/1 -03/0 -LGDPPC1

64/1 -05/0 -L(GDPPC1sq)

08/1 -04/0 -LHC

15/3 -065/0-LOPEN

12/2 -09/0 -LIVA

6590/0R2

محاسبات تحقیق: منبع
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جز متغیر سرمایه انسانی که از لحاظ ده شده است، بهانشان دفوق طور که در جدولهمان
. بدون تغییر مانده استي کنترلیرهایمتغدیگر و عالمت يداریشده است، معنیمعنیآماري ب

Uرابطه ،سرانه در این مدلGDPيجامتغیر پسماندها بهيریکارگبهابدهندینتایج نشان م

و عالمت درآمد سرانه نیز منفی شده است و دیآیوجود نمه معکوس کوزنتس دوباره ب
در واقع با توجه . شوندیمیمعنیسرانه به لحاظ آماري بGDPسطح و هم مجذور متغیرهاي هم

گفت موقعی که رشد درآمد توانیدست آمد، مه قبلی بيهابه نتایجی که از برآورد مدل
بر الگوهاي توزیع درآمد يداریثیر مشخص و معنأدر طی زمان تگردشگريافتدیاتفاق م

را در مدل در نظر نگیریم کشف مدرك و شواهد الزم در حمایت يرگذاریاگر این تأث. دارد
.شودیمعکوس دشوار مUاز رابطه 

و فقرگردشگري 
روش دالر و کراي از که عنوان شد، طورو فقر همانگردشگريبراي بررسی رابطه بین 

ناشی از رشد بتوانیم هم اثرات توزیعینکهیبه این ترتیب که براي ا. میکنیاستفاده م) 2002(
سرانه است را در نظر GDPکه ناشی از اثر مثبت آن بر گردشگريو هم اثرات اقتصادي

سرانه کل GDPسرانه براي فقیرترین دهک درآمدي را بر رشد GDPبگیریم، نرخ رشد 
و شاخص نابرابري و همچنین متغیرهاي کنترلی گردشگريمعیت با در نظر گرفتن متغیرهاي ج

صورت زیر با توجه به مدل دالر را به)4(براي بررسی این رابطه معادله . میکنیمناسب رگرس م
.میزنیو کراي نوشته و تخمین م

1 2 3 4 5
p

t t t t t t tLGDPPC C LTO LGDPPC LG LINF LPE U           )11(
pG D P P C ،GDPپائینی درآمديهاسرانه فقیرترین بخش جمعیت یا همان دهک

T O ، ی وارده شده به ایرانالمللنیبدرآمد حاصل از گردشگران
G D P P C ،GDPسرانه کل جمعیت

G عنوان جانشین این شاخص به، شاخص نابرابري درآمدي که در این تحقیق ضریب جینی
.اب شده استخانت

IN Fنرخ تورم ،PE مخارج عمومی دولت ،L بیانگر لگاریتم طبیعی و ،t

باشندیانگر سال میب
طور متناسب با رشد درآمدي کل در که آیا درآمد فقیرترین دهک بهدهدینشان م2ضریب

عالوه بر تأثیري گردشگريست که آیا ابیانگر این1ضریب کهیدرحال. یا نهابدییاقتصاد رشد م
. فقیر دارد یا نهکه بر رشد کل درآمد دارد تأثیر متفاوت دیگري نیز بر رشد درآمد افراد 
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.ارائه شده استزیرتخمین در جدول این نتایج حاصل از 

تأثیر گردشگري بر فقر): 7(جدول 
سرانه دهک پائین درآمديGDPمتغیر وابسته لگاریتم 

متغیرضرایبtآماره 
48/1 -54/1 -C

38/208/0LTO

42/419/0LGDPPC

91/2 -09/0 -LG

57/2 -08/0 -LINF

69/114/0LPE

65/0R2

محاسبات تحقیق: منبع

متغیرها به جزء مخارج عمومی دولت از یتمامشودیطور که در جدول باال مشاهده مهمان
يهايهستند و عالئم ضرایب برآوردي نیز با تئورداریلحاظ آماري در سطح باالیی معن

دهنده ایناست که نشان08/0مثبت و برابر بامتغیر گردشگريعالمت . اقتصادي سازگار است
درصد بر 8اندازه افزایش پیدا کند بهایراندرصد در یکاندازه بهگردشگريست که اگر ا

ضریب متغیر . شودیباعث کاهش فقر مگذاشته ورشد درآمد افراد فقیر در این کشور تأثیر 
به دست 19/0با برابر باشدینرخ رشد درآمد سرانه کل که شاخصی براي رشد کل اقتصاد م

باعث بهبود وضعیت فقرا در این ایرانست که رشد کل اقتصاد در ادهنده اینو نشانآمده 
اندازه ست که اگر نابرابري بهاو بیانگر اینبوده -09/0ضریب جینی برابر با . شودیمکشور

9دازه انبهایراند نرخ رشد درآمد سرانه فقیرترین بخش جمعیت در بدرصد افزایش یایک
.شودیمدر ایرانافزایش نابرابري باعث افزایش فقر لذاوابدییدرصد کاهش م

نابرابرياقتصادي ورشدفقر، ، گردشگري
هدف از این مطالعه برآورد تأثیرات ،توضیح داده شدي تحقیقطور که در ابتداهمان

بر اساس ایرانفقر در برگردشگري) رشد و توزیع درآمديهاکانالاز (میرمستقیمستقیم و غ
مربوط به میرمستقیبنابراین با توجه به برآورد سایر معادالت مستقیم و غ. است) 2(نمودار 

طور همان. میکنیبر فقر را محاسبه مگردشگري، در این قسمت اثر کلی گردشگريتأثیرات 



1395زمستان، 36شماره فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگري، سال یازدهم،154

کردن آنها، رابطه اساس معادالت و روابط موجود بین متغیرها و سادهعنوان شد، برکه در ابتدا
صورت زیر محاسبه که بهباشدیبر فقر و نابرابري مگردشگريیکلریدهنده تأثنشان) 6(
:شودیم

* *
p p p pd g g g g g G

d T O g T O T O G T O
          

بر اساس معادالت برآورد شده 
pg

g


دهنده تأثیر رشد اقتصادي بر فقر است که نشان
و 19/0برابر با 

g
T O


و 01/0بر رشد اقتصادي است برابر با گردشگريدهنده تأثیر که نشان

pg
T O


و08/0است برابر با ایرانبر فقر در گردشگريدهنده تأثیر مستقیم که نشان
pd g

d Gو  -09/0بر با دهنده تأثیر مستقیم  نابرابري درآمدي بر فقر است براکه نشان
G

T O


 در . است- 04/0برابر با دهدینشان مرا ایرانبر نابرابري در گردشگريکه تأثیر
:برابر است باایرانبر فقر در گردشگرينتیجه با توجه به این ضرایب برآوردي تأثیر کلی 

0855/0) =04/0 -×09/0- + (08/0) +01/0×19/0(
08/0افزایش منجر به گردشگريکه یک واحد تغییر در دهدیست آمده نشان مده نتیجه ب
.دهدیمرا کاهش فقر شده و لذا سرانه فقیرترین بخش جمعیت GDPدرصدي 

ي هاسالایران طی در گردشگريبا توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، مشخص شد که 
نکهیبراي ا. ابرابري و فقر شده استباعث رشد اقتصادي و در نتیجه کاهش نمورد مطالعه،

به نفع افراد فقیر بوده است یا نه، از گردشگريمشخص شود که آیا رشد اقتصادي ناشی از 
بر اساس این شاخص تغییر کلی در فقر شامل دو اثر . میکنیاستفاده م1شاخص کاکوانی و پرینا

ع درآمد تغییر نکرده باشد و اثر ست از اثر رشد بر فقر وقتی که توزیااثر رشد که عبارت،است
تغییر در فقر ناشی از تغییر در نابرابري وقتی که درآمد کل تغییر که عبارت است ازنابرابري

.نکرده باشد
بر اساس این شاخص درصد تغییر در فقر به ازاي یک درصد افزایش در رشد، کشش فقر 

و 19/0برابر است با ) g(اثر خالص رشد. باشدیو اثر ماست که شامل د) (نسبت به رشد 
که ) i(با ثابت بودن توزیع درآمد است و اثر نابرابريایراندهنده درصد تغییر در فقر در نشان

برابري است وقتی رشد دهنده درصد تغییر در فقر به ازاي تغییر در نا، و نشان-09/0برابر است با 
:برابر است با) (بدین ترتیب شاخص رشد به نفع فقیر. تغییر نکرده باشد

1. Kakwani &  prrnia (2000)
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( 0 .1 9 0 .0 9 ) / 0 .1 9 0 .5 2
g





   

شاخص رشد به نفع فقیر بین صفر و یک است، رشد اقتصادي ناشی از نکهیبا توجه به ا
این . چند شمول فقر را کاهش داده باشدهر،ستکامالً به نفع افراد فقیر نیدر ایران گردشگري

رشد (طور ضعیف به نفع افراد فقیر است که در واقع همان رشد ریزشی از غنی به فقیر رشد به
.باشدیم1)سرریز

ي ریگجهینت
از آن جایی که بر اساس مبانی نظري ارائه شده و مطالعات انجام شده قبلی، گردشگري هم 

بر فقر تأثیرگذار بوده و تواندیمد اقتصادي و هم از طریق تأثیر بر نابرابري از طریق تأثیر بر رش
قرار دهد، هدف مقاله حاضر بررسی فرآیند علت و معلولی ریتأثمستقیم نیز آن را تحت طوربه

از (میرمستقیبرآورد تأثیرات مستقیم و غگردشگري، رشد اقتصادي و فقر و نابرابري و 
1391تا 1350ایران طی دوره زمانی بر فقر در گردشگري) یع درآمدرشد و توزيهاکانال

سؤالاین مقاله به دنبال این بوده که شواهدي تجربی براي پاسخ به این ترقیدقطوربه. باشدیم
از طریق افزایش رشد اقتصادي و کاهش نابرابري منجر به تواندیمکه آیا توسعه گردشگري 

در مثلث فقر، رشد اقتصادي و نابرابري وارد شود مؤثریک عامل نوانعبهکاهش فقر شده و لذا 
به همین منظور کوشش شده تا رابطه بین گردشگري با فقر، رشد اقتصادي . یا خیر را فراهم کند

فرمول سازي شده و به بوته آزمون گذاشته ) نشان داده شده است) 2(که در نمودار (و نابرابري 
زن گشتاورهاي بر رشد اقتصادي با استفاده از تخمینگردشگريتأثیر ابتدا بدین منظور .شود
میرمستقیغو تأثیرات مستقیم و معکوس کوزنتس Uسپس رابطه ،بررسی شدافتهیمیتعم

در نهایت تصویر کاملی از تأثیر .مورد بررسی قرار گرفتایراندر گردشگري بر نابرابري 
.نشان داده شده، ارائه گردید)6(معادله صورتبهگردشگري بر فقر که 

نتایج حاصل از این مطالعه در خصوص رابطه گردشگري و رشد اقتصادي حاکی از این 
سرانه GDPو موجب افزایش بخشدیماندازهاي رشد را بهبود است که گردشگري چشم

انایربر نابرابري درآمدي در گردشگريتأثیر مستقیم نتایج به دست آمده در خصوص . شودیم
1اندازه بهی وارد شده به ایرانالمللنیبدرآمد حاصل از گردشگران اگر که دهدینشان م
به عبارت دیگر . کندیدرصد کاهش پیدا م4اندازه ، نابرابري درآمدي بهافزایش یابددرصد 

. شودیمدییتأ)10(معادله در در ایران نابرابري درآمدي کاهش و گردشگريرابطه مستقیم 

1. Trickle-Down Growth



1395زمستان، 36شماره فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگري، سال یازدهم،156

دییتأبوده و در ایران داریمعن)10(در مدل نیز معکوس کوزنتس به لحاظ آماري Uرابطه
ایران  که اثرات مستقیم بر فقر در گردشگريتأثیر کلی از طرف دیگر نتایج برآورد . گرددیم

گردشگريیک واحد تغییر در که داردیمدهد بیان و غیرمستقیم گردشگري بر فقر را نشان می
را کاهش فقر شده و لذا سرانه فقیرترین بخش جمعیت GDPدرصدي 08/0زایش افمنجر به 

یطورکلمدل، بهبرآوردهاي با توجه به نتایج حاصل ازگفت توانیمبنابراین .دهدیم
باعث رشد اقتصادي و در نتیجه کاهش نابرابري ي مورد مطالعه،هاسالایران طی در گردشگري

گردشگريمشخص شود که آیا رشد اقتصادي ناشی از نکهیاي ابردر نهایت.و فقر شده است
نتایج نشان . شده استاستفاده به نفع افراد فقیر بوده است یا نه، از شاخص کاکوانی و پرینا

هر چند ،کامالً به نفع افراد فقیر نیستدر ایران گردشگريرشد اقتصادي ناشی از که دهدیم
. شمول فقر را کاهش داده باشد

ي در بخش گردشگري وگذارهیسرماتوجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، افزایش با 
ي گردشگري در ایران جهت افزایش رشد اقتصادي و کاهش هاجاذبهتوجه و اهتمام بیشتر به 

تواند از جمله ارکان اصلی توسعه پایدار کشور یمو گرددیمفقر و نابرابري در کشور پیشنهاد 
هايگذاريسرمایهوگردشگريبخشبهمسئولین کشورودولتبیشترتوجه.گیردقرار مدنظر

تواند از طریق ایجاد اشتغال، کسب یمصنعتاینتوسعهجهتخصوصی درودولتیالزم
یر گذاشته و موجب کاهش تأثها بر جوانب مختلف زندگی مردم یرساختزدرآمد و تقویت 

اقتصادي در زمینه هاي راهکاراز جمله . د در کشور شودفقر و نابرابري و بهبود توزیع درآم
عنوان مکانی براي تجارت گردشگري به نفع فقرا آن است که به این مقاصد بهيریکارگبه

هر مقصد گردشگري ،کند تا در یک سیستم کلیاین راهکار کمک میکهنگریسته شود
. عنوان یک زیربخش توسعه به شمار رودبه
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