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چکیده
گردشگری به عنوان یک بخش با اشتغالزایی باال ،از طریق جذب درآمد ارزی ،در جهان

کنونی از چنان جایگاهی برخوردار است که از آن به عنوان صنعت گردشگری یاد میشود.
با توجه به آثار اقتصادی این صنعت ،اگر بتوان از ظرفیتهای بالقوه کشور به صورت بهینه

استفاده کرد ،میتوان شاهد رشد و شکوفایی بزرگی در سطح اقتصاد کشور بود .دورهی
مورد مطالعه در این پژوهش  1374-1392و شبیهسازی آن تا سال 1407درنظر گرفته شده

است .به این منظور از روش تلفیقی پویاییهای سیستم و روش اقتصاد سنجی استفاده شده

 .1مقاله حاضر از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه اسالمیفر به راهنمایی دکتر محمدرضا آرمان مهر استخراج
شده است.
arman1212002@gmail.com
 .2استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شاهرود
viola_6669@yahoo.com
 .3کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا آرمان مهر ،نویسنده مسئول.
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است .صنعت گردشگری مسألهای پویا و پیچیده است ،از این رو از روش پویاییهای سیستم

کمی-کیفی میباشد بهره گرفته شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد با
که یک روش ّ

توجه به اینکه صنعت گردشگری یک صنعت کاربر است ،ورود هر گردشگر خارجی باعث

ایجاد اشتغال به صورت مستقیم ،غیرمستقیم و القایی شده و رشد و توسعهی اقتصادی کشور
را تسریع میبخشد .بنابراین به دلیل نقش مهم گردشگران خارجی در اقتصاد کشور الزم

است به صنعت گردشگری توجه بیشتری شود.

طبقهبندی E27, F21,O40,C59 :JEL
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مقدمه
امروزه گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است .در واقع

گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان ،یکی از پیچیدهترین کسب و کارهای بشری میباشد
و به عنوان فعالیتی چند وجهی دارای کارکردها و اثرات مثبت گوناگون است که از جمله آنها

میتوان به اشتغالزایی ،کسب درآمد ،جذب ارز و تقویت زیرساختها و  ...اشاره کرد.1

گردشگری یکی از رشد یافتهترین صنایع نیمه دوم قرن بیستم بود و اغلب به عنوان یک

کلید برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه استفاده شده است.2

درواقع گردشگری میتواند با انتقال ثروت از جوامع دارا و تزریق آن به اقتصاد کشورهای

جهان سوم امید بخشترین ابزار توسعه برای کشورهای جنوب باشد .برای موفقیت در این

صنعت باید به دنبال برنامهریزی و ارائه راهکارهایی برای جذب گردشگران بود ،مهمترین

راهکارها عبارتند از :تبلیغات ،خدمات گردشگری ،امنیت و رفع تحریمها.

گردشگری در سالهای گذشته وضعیت خوبی نداشت و شرایط تحریم باعث شده

بود تا چرخهای این صنعت به خوبی نچرخد .اکنون با وجودی که هنوز مدت کمی از
تغییرات در حوزه بینالملل ایران میگذرد ،گردشگری خارجی رشد خوبی دارد و تقاضاها

برای ورود به ایران رو به افزایش است .ضرورت انجام تحقیق در شرایط پساتحریم اهمیت
بیشتری نسبت به شرایط ماقبل تحریم دارد و میتواند ثمرات اشاره شده را به نسبت بیشتری
برای کشور به همراه داشته باشد.

در این مطالعه به بررسی راهکارهای جذب گردشگران خارجی با هدف ایجاد اشتغال

پایدار با رویکرد سیستم دینامیکی پرداخته شده است که همزمان با الگوی اقتصاد سنجی

حمایت میشود .از این نظر این پژوهش یک کار تلفیقی جدید محسوب میشود .عالوه بر
این ،از دیگر جنبههای نوآوری در این موضوع پیشبینی روند اشتغال تا سال  1407میباشد.

فرضیات اصلی این پژوهش عبارتند از:

     .1با افزایش جذب گردشگران خارجی در طی زمان ،تقاضای کاال و خدمات داخلی

افزایش یافته ،و در نتیجه آن با افزایش تقاضای نیروی کار ،اشتغال به صورت نمایی

افزایش مییابد.

 .1زرآبادی و بهار.38 :1392 ،
 .2زنگیآبادی و همکاران.79 :1391 ،
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 .2با افزایش جذب گردشگران خارجی در گذر زمان ،ارزآوری بیشتری صورت میگیرد
که سبب افزایش سرمایهگذاری میشود و زیرساختها به صورت نمایی بهبود مییابد.

     .3با افزایش جذب گردشگران خارجی در طی زمان ،تقاضای کاال و خدمات توسط
گردشگران بیشتر میشود که سبب میشود ارزآوری به صورت نمایی افزایش یابد.

مهمترین اهداف تحقیق براساس فرضیات فوق عبارتند از :بررسی راهکارهای جذب

گردشگر خارجی با هدف ایجاد اشتغال و مطالعه ظرفیتهای بالقوه در جذب گردشگران
خارجی .بر این اساس ،توجه به صنایع درآمدزا و ارزآور به منظور پایان دادن به تراژدی

اقتصاد تکمحصولی و کمک به سیاستگذاران کشور در جهت گسترش صنعت

گردشگری از جمله کاربردهای این تحقیق است.

 .1مبانی نظری
گردشگری ،صنعتی است که امروزه سهم زیادی از فعالیتهای جهان را به خود اختصاص
داده است .طبق محاسباتی که انجام شده است بیش از یک سوم کل تجارت خدمات جهان

در این صنعت بوده است .1نقش گردشگری به عنوان منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال ،افزایش

درآمدهای ارزی ،افزایش درآمدهای دولتی و تقویت زیرساختهای اجتماعی در مطالعات

گوناگون تأیید شده است .2گردشگری صنعتی کمهزینه و پر بازده است که میتواند زمینه

اشتغال را فراهم کند ،همچنین درآمد گردشگری میتواند به بهبود زیرساختها کمک کند و
موجب ارتقای سطح اقتصادی شود.

در دهههای اخیر مفهوم گردشگری قلمرو وسیعی را در بر گرفته است .گردشگری به

علت خصلت بین رشتهای خود دارای نگرشهای متفاوت میباشد که موجب ارائه تعاریف

مختلف از گردشگری شده است .3سازمان جهانی گردشگری در مارس  1993تعريف زير
را از گردشگری ارائه داده است :مجموعه فعاليتهای افرادی که به مکانهايی خارج از

محل زندگی و کار خود به قصد تفريح و استراحت و انجام امور ديگر مسافرت میکنند و
بيش از يک سال متوالی در آن مکانها نمیمانند.
 .1سازمان تجارت جهانی.2006 ،

2. Cloverdon.
3. Liu.
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1ـ .1منافع جذب گردشگر خارجی
صنعت ،مجموعهای است از فعالیتهایی که با استفاده از منابع موجود (سرمایه ،نیروی انسانی،

انرژی ،تکنولوژی ،اطالعات) ،کاال یا خدمتی را تولید میکند که نیازهای انسان و جوامع

انسانی را برطرف کند .در واقع تالشی است مستمر در جهت بهبود کارایی و بهرهوری « .اگرچه
اطالق مفهوم عمومی صنعت به این سری از خدمات به لحاظ ماهیت خاص و پیچیدگی نقش

هر یک در تولید محصول گردشگری دشوار به نظر میرسد ،همچنان میتوان این مجموعه را

صنعت گردشگری نامید ،زیرا این خدمات دربرگیرندهی بخشی از اقتصاد است که کارکرد

مشابهی در تأمین نیازهای گردشگران دارد .این امر میتواند در ارتباطبخشی میان عرضه و

تقاضای گردشگری و تحلیل اثر گردشگری بر اقتصاد ،یاریرسان باشد».1

گردشگری دارای تأثیرات اقتصادی زیادی از جمله درآمد ارزی ،افزایش تولید ناخالص

ملی ،ایجاد یک منبع درآمدی و اشتغالزا ،و یک منبع برای بهبود خدمات اجتماعی است.2

مطلوبترین اثر جذب گردشگر خارجی توزیع سرمایه و ارزی است که وارد کشور
میشود .این ارز پولهایی است که گردشگران آن را در کشور مقصد هزینه میکنند،
درصورتی که گردشگر داخلی سود چندانی برای کشور ندارد ،چرا که در ایران گردشگر

داخلی مواد غذایی خود را از مبدا با خود به مقصد برده و شب را در چادر مسافرتی سپری
میکند .اما گردشگر خارجی در کشور مقصد دارای هزینههایی است و از این طریق سرمایه
را از کشور خود به کشور مقصد تزریق میکند.3

افزایش مسافرتهای بینالمللی منجر به ترویج پذیرش دیگر فرهنگها میشود.

با تسهیل مسافرت انواع مختلف مواد غذایی ،زبان و آداب و رسوم تجربه میشود .یک

ضربالمثل قدیمی بیان میکند :زمانی که مسافری در رم ،آداب رم را یاد میگیرد و به

آن عمل میکند ،پس از آن هنگامی که به خانه بازمیگردد ،به صورت تجربهای که از این

مکان دور کسب کردهاست ،به مصرف محصوالت رمی میپردازد .در واقع اینها تاثیرات

مسافرت بر اقتصاد جهانی 4است.5
 .1فن هوو.34 :1393 ،
 .2داس.470 :2009 ،
 .3یعقوبزاده و همکاران.24 :1393 ،

4. Global economy.
5. Begg and Ward.
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1ـ .2تاثیر گردشگر خارجی بر اشتغال
ایران از جمله کشورهایی است که نرخ بیکاری باالیی را تجربه میکند .براساس دادههای منتشر

شده از سوی مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری از  2/6درصد در سال  1335به  11درصد در سال 1394

افزایش یافته است .توسعه صنعت گردشگری میتواند به میزان قابل توجهی اشتغال کشور را باال ببرد.

صنعت گردشگری شامل دستهای از فعالیتهای اقتصادی میشود که درصورت تلفیق

این فعالیتها بزرگترین صنعت جهانی ایجاد میشود؛ این صنعت باعث اشتغالزایی میگردد

و همچنین یکی از بزرگترین صادرات جهان را تشکیل میدهد و برای سرمایهگذاری و

رشد ،یکی از عواملی است که بیشترین انگیزه را به وجود میآورد .1کاهش درآمدهای
نفتی ،توجه به صادرات غیرنفتی را ضروری نموده است ،که در این راستا گردشگری
صنعتی است که از آن به عنوان صادرات نامرئی یاد میشود.

صنعت جهانگردی که یک صنعت کاربر است ،میتواند انبوهی از جمعیت بیکار را

جذب کار کند .در روستاها با به خدمت گرفتن جوانان میتوان از هجوم روستاییان به سوی
مراکز شهری جلوگیری کند .با توجه به فصلی بودن گردشگری در برخی کشورها ،ممکن
است صنعت گردشگری با بیکاری فصلی مواجه شود که کوتاهمدت است .اما در عوض،

این صنعت در مواجهه با بیکاری ساختاری2که ناشی از تغییر فناوری و ساختار اقتصادی

است ،و همچنین در مواجهه با بیکاری ادواری ،3که ناشی از چرخههای رونق و رکود است،
سرفراز است .به خصوص که این نوع بیکاریها درازمدت هم هستند .4جذب گردشگر

خارجی میتواند به سه صورت باعث افزایش اشتغال شود :مستقیم(مثل کارکنان هتلها و
شرکتهای هواپیمایی) ،غیرمستقیم (مانند شرکتهای ساختمانی که هتلها را میسازند) و

القائی (مانند کارگران هتل که دستمزد خود را برای خرید کاال و خدمات خرج میکنند).5
تقاضای نیروی کار بهطور مستقیم و مهاجرتها بهطور غیرمستقیم بر عرضه نیروی

کار تأثیر میگذارد .6در صورت کمبود نیروی کار باید سازمانهای گردشگری آموزش
1. Gay.
2. Structural Unemployment.
3. Cyclical Unemployment.
4. Mcconnell.

 .5عیسیزاده و قدسی.159 :1391 ،

6. Lan
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کارکنان را در اولویت قرار دهند .زیرا با افزایش آموزش و مهارت ،احتمال اشتغال و کسب

درآمدهاي بیشتر افزایش مییابد .1در بعد تقاضا ،صنعت گردشگری به منزله یک کارفرمای
بزرگ ،به خصوص در جاهایی که اشتغال در بخشهای دیگر اقتصادی همانند کشاورزی
کاهش پیدا کرده است ،محسوب میگردد .2هرجا گردشگری بدون برنامهریزی توسعه یافته

است ،مشکالت زیادی به وجود آمده است .در بلندمدت مشکالت توسعهی گردشگری
بیشتر از فواید آن است ،زیرا توسعهی غیرقابل کنترل و بدون مدیریت گردشگری میتواند

جاذبههای یک مقصد گردشگری را کاهش دهد.3
1ـ .3جایگاه گردشگری در ایران و اسالم

کشور ایران جزء ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبههای گردشگری و جزء پنج کشور

جهان از نظر تنوع گردشگری و جزء سه کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی است.

ایران پس از هندوستان باالترین رتبه گردشگری را در منطقه جنوب آسیا دارد .4اما تا

رسیدن به ظرفیت بالقوه فاصله زیادی دارد .هر سال سازمان جهانی جهانگردی فهرستی از
 50کشور برتر دنیا از نظر تعداد ورود گردشگران خارجی ارائه میکند که ایران برای اولین

بار پس از انقالب اسالمی در سال  2013رتبه  48را در این فهرست به دلیل جذب چهار
میلیون و هفتصد هزار گردشگر خارجی کسب کرد.

در فرهنگ اسالمی انجام بعضی از اعمال و مناسک عبادی مانند حج و عمره و زیارت

مکانهایی که دارای ارزش معنوی هستند ،با گردشگری پیوند خورده است .تفریح و تفرج،

تجارت و کسب دانش نیز از موضوعات مشترکی است که به عنوان اهداف گردشگری

سفارش شده است .در فرهنگ اسالمی اهداف مشترک گردشگری ،شکل و آداب متفاوتی

دارد .عبرت آموزی ،ایمان به زندگی واپسین ،آشنایی با آیات الهی ،شناخت خداوند از
اهداف غایی گردشگری در فرهنگ اسالمی میباشند.5

با بررسی آیات قرآن کریم 7 ،آیه با عنوان (سیروا فی االرض) آمدهاند ،که به اهمیت
1. Dalton

 .2امینبیدختی و قزلباش.45 :1393 ،
 .4سازمان جهانی گردشگری11 :2000 ،
 .5محمدی و قاضیزاده.50 :1393 ،

3. Holloway
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سفر اشاره دارد .به عنوان نمونه به این دو آیه میتوان اشاره داشت :قَ ْد َخلَ ْ ِ ِ
کم ُسنَ ٌن
ت من قَبْل ْ
ف َِسيروا فِي َ
الم ِّ
األ ْر ِ
ين .1قطعاً پيش از شما سنتهایى (بوده و)
ض فَان ُظ ُروا کي ْ َ
کذب ِ َ
ف کانَ َعاقِبَ ُة ُ
ُ
سپرى شده است ،پس در زمین بگردید و بنگرید که فرجام تکذیبکنندگان چگونه بوده
است .ق ُ ْل ِسيروا فِي َ
الم ِّ
األ ْر ِ
ين .2بگو در زمین بگردید،
ض ث ُ َّم ان ُظ ُروا کي ْ َ
کذب ِ َ
ف کانَ َعاقِبَ ُة ُ
ُ

آنگاه بنگرید که فرجام تکذیبکنندگان چگونه بوده است .قرآن کریم به مسلمانان دستور
میدهد که از محیط محدود زندگی خود بیرون آمده و به سیر و سیاحت در این جهان
پهناور بپردازند ،و در حال و رفتار اقوام دیگر و پایان کار آنها بیندیشند.

 .2پیشینه موضوع
کلیه مطالعات داخلی و خارجی تأثیر باالی توسعه گردشگری بر سهم باالی اشتغالزایی را

نتیجه گرفتند .از جمله تحقیقاتی که در این مورد انجام شده است ،میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:

2ـ .1مرور مطالعات خارجی
نیکلس 3و همکاران ( )2015در پروژهای با عنوان «چگونه ارتباط بین گردشگری و رشد

اقتصادی در اروپا قوی است؟» به بررسی رابطه پویا بین رشد گردشگری و رشد اقتصادی
با استفاده از روش شاخص سرریز براساس دادههای ماهانه برای  10کشور اروپایی در طول

دوره  1995-2012به این نتیجه دست یافتند که ارتباط بین رشد گردشگری و اقتصادی از
نظر جهت و اندازه در طول زمان پایدار نیست و وابسته به زمان هستند .همچنین با تقویت
رشد اقتصادی از طریق گردشگری ،اشتغال هم افزایش یافت.

کادیالیا و کزواب ،)2013( 4در پژوهشی با عنوان «اشتغال حاصل از سرریزهای بخش

گردشگری در سایر صنایع» با استفاده از دادههای  43منطقه شهری آمریکا بین سالهای

 1987-2006و تخمین تقاضای پویای نیروی کار ،به تحلیل اثرات بخش گردشگری بر
 .1آلعمران.137:
 .2األنعام.11:

3. Nicles.
4. Kadiyalia and Kosovab.
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اشتغال  22صنعت دیگر پرداختند .نتایج نشان داد به ازای فروش هر  100اتاق اضافی در یک
منطقه 2 ،تا  5شغل جدید در هر صنعت دیگر آن منطقه ایجاد میشود.

روزنتراب و جو 1در سال (« ،)2008اثر اماکن گردشگری مختلف بر درآمد و اشتغال» را

در  318شهر ایاالت متحده طی سالهای  2000تا  2006مورد بررسی قرار دادند .نتایج این
مطالعه نشان میدهد که مکانهای تفریحی اثر مثبت و معنیداری بر اشتغال و درآمد دارند.

چوی ،)1995( 2در پژوهشی با عنوان «کیفیت گردشگری» با استفاده از روش پرسشنامهای

به تحلیل کیفیت اشتغال گردشگری در منطقه هاوایی پرداخت .نتایج نشان داد که سطح
رضایت شغلی در مشاغل گردشگری بسیار باال بوده و این صنعت در بلندمدت میتواند به

عنوان یک عامل شتابدهنده برای افزایش تعداد فرصتهای شغلی و سطح دستمزد برای

ساکنان مشغول به کار در این صنعت باشد.
2ـ .2مرور مطالعات داخلی

یوسفزاده ( ،)1394به «بررسی تأثیر گردشگری بر اشتغال در ایران» پرداخته است .در این

مقاله سعی گردیده تا نقش صنعت گردشگری و ورود گردشگر به کشور بر اشتغال و رشد

اقتصادی بررسی شود .به این منظور از دادههای ساالنه مربوط به دوره زمانی  1367تا 1392

و روش رگرسیونی برای تحلیل دادهها استفاده شده است.

رفیعی دارانی و براتی ( ،)1393در پژوهشی با عنوان «نقش صنعت گردشگری در

ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی» با استفاده از جدول داده ـ ستانده به بررسی آثار

سرمایهگذاری در صنعت گردشگری بر اشتغال پرداختند .شواهد نشان میدهد که افزایش

یک درصدی در سرمایهگذاری صنعت گردشگری 15316 ،نفر اشتغال در سطح اقتصاد

استان ایجاد میکند که  534نفر شغل در صنعت گردشگری ایجاد خواهد شد.

مومنی مهمویی و همایونیفر ( ،)1393به «بررسی کارکرد صنعت گردشگری ایران

در تولید و اشتغال» پرداختند .مقاله برآن است تا به کمک مطالعات کتابخانهای و تجزیه

و تحلیل آخرین آمار رسمی ،ضمن تشریح شرایط موجود ،برآوردی از کارکرد صنعت

گردشگری در ایجاد درآمد ارزی ،اشتغال و صادرات ،در افق  2024میالدی ارائه نماید.
1. Rosentraub and Joo.
2. Choy.
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نتایج حاکی از آن است که کشور ایران با وجودی که دارای تنوع جاذبههای گردشگری
است ،نتوانسته است به جایگاه شایسته در گردشگری دست یابد .تبلیغات منفی و تحریم

اقتصادی باعث شده است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی از سرمایهگذاری در ایران

استقبال نکنند.

کریمی و همکاران ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «بهرهبرداری بهینه از صنعت گردشگری

در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی» با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی جایگاه
گردشگری در فرآیند کارآفرینی پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است که گردشگري به
درجه باالیی از مشارکت فعالیتهاي کارآفرینانه نیاز دارد و به عنوان یکی از منابع درآمد و

ایجاد اشتغال در سطح محلی میتواند رهیافتی براي توسعه اقتصادي باشد.

عیسیزاده و قدسی ( )1391به پژوهشی با عنوان «محاسبه ضرایب اشتغالزایی بخش

گردشگری در اقتصاد ایران :با استفاده از مدل داده ستانده» پرداختند .هدف از انجام این

تحقیق به دست آوردن ضرایب اشتغال در بخشهای مختلف مرتبط با گردشگری جهت

انجام مقایسهای از نظر اولویت و اهمیت در بین این بخشها میباشد .طبق نتایج به دست
آمده ،بخش «عمده فروشی و خرده فروشی» با ضریب نرمال  0/002و با ضریب نسبی

 15/15رتبه نخست را در ایجاد اشتغال کل در اقتصاد کشور دارد.

روحی ( ،)1390در پایاننامه ارشد خود به «ارایهی یک مدل دینامیک برای صنعت

گردشگری در ایران با نگرش سیستمی» پرداخت .در این پایاننامه مدل دینامیکی برای

گردشگری در ایران با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستم ارایه شده است و با شبیهسازی

این مدل طی سالهای  1386-1404به پیشبینی وضعیت این صنعت در آینده پرداخته است.
نتایج حاصل از شبیهسازی مدل نشان میدهد که اگر وضعیت کنونی در خصوص گسترش

ظرفیتها ،عملکرد تبلیغات و آموزش نیروی انسانی در صنعت گردشگری ادامه داشته

باشد ،در سال  1404شاهد ورود پنج و نیم میلیون گردشگر به کشورمان خواهیم بود ،این

در حالی است که ورود بیست میلیون گردشگر خارجی یکی از اهداف صنعت گردشگری
در سند چشمانداز  1404است .نتايج حاصل از شبيهسازی نشان میدهد كه الزم است به

طور همزمان تالشهايي در زمينهی بهبود اثرگذاری تبليغات ،آموزش كاركنان اين صنعت

و افزايش ظرفيتهاي موجود صورت گیرد.

بختیاری و یزدانی ( ،)1389در پژوهشی با عنوان «بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم
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گردشگری بر اشتغال» با استفاده از روش رگرسیونی به این نتایج دست یافتند که به ازای

ورود هر  20گردشگر به صورت مستقیم یک شغل و به ازای ورود هر  6گردشگر یک
شغل جدید ایجاد میشود.

 .3روش انجام پژوهش
با دو روش اقتصادسنجی و سیستم دینامیک به بررسی اثر جذب گردشگر خارجی بر اشتغال
پرداخته میشود .در نهایت ضمن شبیهسازی مدل پویا با استفاده از نرمافزار ونسیم به بررسی
سناریوهای مختلف پرداخته و پیشنهادات کاربردی ارائه میشود.

در مدل اقتصادسنجی ،برخی از مهمترین روابط بین حلقهها نوشته میشود ،سپس برخی

متغیرهای مهم تخمین زده میشود تا به عنوان مویّد مدل دینامیکی استفاده شود .اطالعات مورد
استفاده براي دوره زماني  1367تا  1388از اطالعات مندرج در وب سايت سازمان جهاني

گردشگري استخراج شده است .فرم كلي مدل رگرسيوني به صورت رابطه  ● Yt = α + βt

میباشد.1

اما مدل پویاییهاي سیستم ،روشی براي مدیریت سیستمهای پیچیده و داراي بازخورد

است .2هدف از مدلسازی سیستم پویا بدست آوردن دیدگاهی در مورد روابط سیستم است،

تا بتوان خطمشیهای ممکن برای بهبود سیستم را بررسی کرد .3نمودار علّی -معلولی و

نمودار جریان ،دو ابزار مهم براي تفکر سیستمی هستند .الزم است براي توسعۀ یک مدل
سیستم پویای عملیاتی ،نمودارهاي علّی -معلولی و جریان خاص آن مسئله را تهیه نمود.4

الف -نمودار علّی -معلولی :در مدل سیستمهای دینامیک ارتباط میان متغیرهای کلیدی

خطی نیست ،بلکه روابط علت و معلولی است .حلقههای مثبت و منفی در تجزیه و تحلیل

سیستمها از طریق شناسایی عوامل رشد یا موانع توسعه سیستم گردشگری نقش مهمی را ایفا

میکنند .5ترسیم نمودار علّی حلقوی و حالت جریان با استفاده از نرمافزار ونسیم 6انجام میشود.
 .1بختیاری ،یزدانی.55 :1389 ،
 .2اسعدی و سعیدا اردکانی.154 :1394 ،

3. Shi and Gill.
4. Meadows.
5. Bosch and Kambiz.
6. vensim.
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نمودار 1ـ حلقه مهاجرت و اشتغال

1

حلقههای بازخوردي دو نوع میباشند :حلقه مثبت (تقویتی) و حلقه منفی (تعادلی).

حلقههاي تقویتی خودافزاینده هستند و منجر به رشد نمایی یا تنزل میشوند که با  2 Rنشان
میدهند.

نمودار 2ـ حلقه ع ّلی الگوی رفتاری رشد

حلقههاي بازخوردي تعادلی ،ساختارهاي هدفجو و متعادلکننده در سیستمها و منشا

پایداري و ثبات هستند که با  3 Bنمایش داده میشود.4
 .1بوش و کامبیز.9 :2011 ،
 .4میدوس.2009 ،

2. Reinforcing.
3. Balancing.
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نمودار 3ـ حلقه ع ّلی الگوی رفتاری هدفجو

ب  -نمودار حالت ـ جریان :هرچند نمودارهای علّی -معلولی ابزارهای مناسبی برای

نشان دادن وابستگی بین متغیرها و ترسیم فرآیندهای بازخوردی هستند ،اما این مدلها به

دلیل برخی محدودیتها (مانند عدم توانایی نمایش ساختار جریان و حالت) ممکن است

دچار خطا شوند .پس از ترسیم نمودار علّی -معلولی به صورت کیفی ،به ترسیم نمودارهای
حالت -جریان پرداخته میشود.1

متغیر کمکی :اين متغيرها نشانگر ضرايبي هستند كه رابطه بين متغيرهاي ديگر را تعيين

میكنند .معموال متغيرهاي برونزا در سيستم توسط اين نوع متغيرها نشان داده میشود.2

 .4مدلسازی و تحلیل نتایج
برای تلفیق مدل پویایی سیستم و اقتصادسنجی دو روش رایج وجود دارد .در یک روش،
ضرایب مدل دینامیک در مدل اقتصادسنجی تخمین زده میشود و در مدل دینامیک بکار

برده میشود .اما در روش دوم ،نتیجه مدل اقتصادسنجی با مدل دینامیک مقایسه میشود.

اگر از هر دو روش یک نتیجه به دست آمد ،استحکام مدل معلوم میشود .در این پژوهش

از روش دوم استفاده شده است ،یعنی از مدل اقتصاد سنجی به عنوان مویّد مدل سیستمهای

پویا استفاده شده است.

 .1اورعی و همکاران.11 :1393 ،

2. Yuan.
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4ـ .1مدل اقتصاد سنجی
در این مطالعه برای بررسی میزان اشتغال متأثر از ورود گردشگران خارجی از روش حداقل

مربعات معمولی بهره گرفته شده است .در روش حداقل مربعات معمولی( )OLSهنگام تخمین
ضرایب باید مجموع مربعات خطا حداقل شود .یعنی خط رگرسیون به گونهای ترسیم میشود

که کمترین خطا ایجاد شود .تخمینزنندههای  OLSدر اصطالح بهترین تخمینزننده خطی

نااریب هستند که باید این خواص را داشته باشد :تخمینزننده خطی ،نااریب ،سازگاری،

حداقل واریانس ،و دارای توزیع نرمال .1با توجه به این نکته در این مطالعه از روش حداقل
مرابعات معمولی برای تخمین استفاده شده است.

اشتغال تابعی از تعداد گردشگران خارجی ،و مخارج گردشگران خارجی میباشد.

اطالعات آماری این قسمت از بانک جهانی و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

گردشگری با دادههای سری زمانی برای سالهای  1374-1392استخراج شده است .فرم
مدل رگرسیونی به صورت زیر میباشد:

Yt=α+β1NT+β2ET+β3FDI

متغیرهای مورد استفاده به شرح زیر میباشند :Yt :اشتغال :NT ،تعداد گردشگران خارجی:ET ،

مخارج گردشگران خارجی و  :FDIسرمایهگذاری مستقیم خارجی .پس از تخمین به روش
 OLSنتایج حاصل با استفاده از نرمافزار  STATAدر جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول 1ـ نتایج تخمین مدل
ارزش احتمال

آماره T

ضرایب

متغیرها

0

39/42

24/93

α

0

4/64

/32

NT

0/09

1/77

/09

ET

0/2

-1/28

-/04

FDI

2

R =0.90

 .1سوری.117-123 :1394 ،
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همانطور که جدول نشان میدهد ضرایب برآورد شده ،معنادار بوده ،و فرم مدل به

صورت زیر درمیآید:

Yt=(24.93)+(.32) NT+(.09) ET+(-.04)FDI

                                                            (                                                     )0/63(       )0/06(         )0/05(         )0/03
اعداد داخل پرانتز ،انحراف معیار را نشان میدهد .در تخمین فوق ضریب تعداد گردشگران

خارجی مثبت بوده و در سطح  95درصد معنیدار است و مفهومش این است که      :

  β1=.32حاکی از آن است که یک واحد افزایش تعداد گردشگران خارجی به اندازه

 0/32واحد اشتغال را افزایش میدهد؛ زیرا با افزایش تعداد گردشگران خارجی ،تقاضا،
تولید و  اشتغال افزایش مییابد.

   β2=.09حاکی از آن است که یک واحد افزایش در مخارج گردشگران خارجی

اشتغال کشور را به میزان  0/09افزایش میدهد .هزینه گردشکران خارجی ،درآمد بخشهای

مختلف و اشتغال را افزایش میدهد.

  β3=-0/04حاکی از آن است که یک واحد افزایش در سرمایهگذاری مستقیم خارجی

اشتغال را به میزان   -0/04واحد کاهش میدهد .دالیل اقتصادی که برای این اثرگذاری

منفی میتوان بیان کرد :اوال ،با توجه به فضای کشور ،دالیل سرمایهگذاری خارجی بیشتر

سیاسی است ،نه اقتصادی .ثانیا ،این افزایش سرمایهگذاری ممکن است در بخشهای

مختلف باشد و سرمایه کافی برای افزایش بهرهوری را فراهم نکند ،که این خود نیز دلیلی
بر کاهش اشتغال  میباشد .اکنون آزمونهای مدل بررسی میشود:

آزمون همخطی :با توجه به جدول ( )2مشاهده میشود که اعداد مورد نظر کمتر از 10

بدست آمدهاست .بنابراین در این مدل همخطی وجود ندارد.
جدول 2ـ آزمون همخطی
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آزمون ناهمسانی واریانس :در این آزمون فرض صفر این است که واریانس همسان

است ،اما همان طور که در جدول ( )3مشاهده میشود احتمال بدست آمده بزرگتر از 0/05

میباشد و فرض صفر رد میشود.

جدول 3ـ آزمون ناهمسانی واریانس

آزمون تصریح مدل :در این آزمون فرض صفر عدم وجود متغیر غیرضروری میباشد و

چون احتمال بدست آمده بزرگتر از  0/05میباشد بنابراین فرض صفر رد میشود.
جدول 4ـ آزمون تصریح مدل

آزمون خودهمبستگی  :اگر دوربین واتسون بین  1/5تا  2/5باشد ،همبستگی وجود ندارد .با توجه به

جدول ( )4دوربین واتسون بدست آمده  1/78میباشد که به معنای عدم وجود همبستگی میباشد.
جدول 4ـ آزمون خودهمبستگی

4ـ .2مدل دینامیکی گردشگری
گردشگری صنعتی پویا است که با گذر زمان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد .یکی
از مزیتهای روش سیستم دینامیک این است که وضعیت متغیرهای مورد نظر را در طول
زمان نشان میدهد.
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 -الگوهای مرجع :هرچند در بعضی سالها عواملی وجود داشته که منجر به کاهش ورود

گردشگران شده ،ولی در کل ورود گردشگران خارجی و درآمد دریافتی از گردشگران

خارجی روند صعودی داشته است.

جدول 5ـ آمار گردشگران ورودی بینالمللی به ایران
سال

گردشگران ورودی

سال

گردشگران ورودی

1995

489000

2004

1659000

1996

573000

2005

1889000

1997

764000

2006

2735000

1998

1008000

2007

2219000

1999

1321000

2008

2034000

2000

1342000

2009

2116000

2001

1402000

2010

2938000

2002

1585000

2011

3354000

2003

1546000

                  منبع :سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری.

نمودار 4ـ درآمد گردشگران ورودی بینالمللی به ایران
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الف -نمودار ع ّلی -حلقوی گردشگری

اقتصاد کشور به سه بخش صنعت و معدن ،کشاورزی و خدمات تقسیمبندی میشود .در این

مطالعه جذب گردشگران خارجی که باعث اشتغال میشود در این سه بخش مورد بررسی
قرار میگیرد.

بخش صنعت :ابتدا اثر جذب گردشگر خارجی بر اشتغال بخش صنعت بررسی میشود.

همانطور که در نمودار ( )5آمده است .این نمودار از دو حلقه تقویتی ( R2و  )R1و دو حلقه

تعادلی ( B2و  )B1تشکیل شده است .با ورود گردشگران خارجی تعداد مصرفکنندگان

کاال و خدمات افزایش مییابد که موجب افزایش تقاضا میشود .چون عرضه نمیتواند
همپای تقاضا افزایش یابد ،منجر به افزایش قیمت شده و هزینه گردشگران خارجی افزایش
مییابد که سبب کاهش جاذبههای مقصد و ورود گردشگران خارجی میشود ( .)B1تقاضا

برای بخش صنایع موجب افزایش تولید میشود که با افزایش تولید کاال و خدمات ،درآمد
بیشتر میگردد و با افزایش درآمد رقابت بین بخشهای تولیدی افزایش مییابد که افزایش

کیفیت کاالها را به دنبال دارد( R2و  .)R1با ورود گردشگران خارجی و افزایش تقاضا،

تقاضا برای نیروی کار و اشتغال افزایش مییابد .با افزایش تقاضای نیروی کار ،میزان اشتغال
در کشور افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش مییابد ،با کاهش نرخ بیکاری شاخص امنیت

باال رفته و موجب ارتقای جاذبههای مقصد شده و جذب گردشگران بیشتری میشود (.)B2
بخش کشاورزی :همانطورکه در نمودار ( )5مشاهده میشود ،این نمودار از یک

حلقه تقویتی ( )R3و یک حلقه تعادلی ( )B3تشکیل شده است .با افزایش تقاضا ،تقاضا برای

محصوالت کشاورزی باال رفته و منجر به افزایش تولید میشود ،و اشتغال محلی افزایش
مییابد و درآمد بخش کشاورزی افزایش مییابد .افزایش درآمد در این بخش منجر به
افزایش رقبا و افزایش کیفیت محصوالت میشود ( .)R3کشاورزی یک بخش کاربر است.

افزایش تقاضا نیاز به نیروی کار بیشتری دارد و با اشتغال محلی به صورت مستقیم و ایجاد
درآمد برای بخشهای دیگر به صورت غیرمستقیم اشتغال را در کشور افزایش میدهد .با

کاهش نرخ بیکاری ،امنیت و  جذب گردشگران بیشتر میشود (.)B3

بخش خدمات :نمودار ( )5از یک حلقه تقویتی ( )R4و یک حلقه تعادلی ( )B4تشکیل

شده است .افزایش تقاضا منجر به توسعهی بخشهای خدماتی میشود و درآمد این بخش
افزایش مییابد که منجر به افزایش رقبا و افزایش کیفیت تولید برای جذب متقاضیان بیشتر
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نمودار 5ـ نمودار ک ّلی ع ّلی -معلولی اثر جذب گردشگر خارجی بر اشتغال
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میشود ( .)R4از بخش خدمات به عنوان صادرات نامرئی نام برده میشود ،چرا که بهبود

این بخش منجر به جذب گردشگران میشود .افزایش تقاضا نیاز به نیروی کار بیشتری دارد

و به طور قابل مالحظهای اشتغال را در کشور افزایش میدهد .با کاهش نرخ بیکاری ،امنیت
و جذب گردشگران خارجی بیشتر میشود (.)B4

مدل نهایی :در مدل نهایی عالوه بر حلقههای تعادلی و تقویتی که در سه بخش قبل

گفته شد ،حلقههای تعادلی و تقویتی دیگری نیز وجود دارد .برای مثال افزایش ورود
گردشگران باعث ارزآوری و سرمایهگذاری میشود .این نمودار به طور کلّی از  5حلقه

تعادلی و  6حلقه تقویتی تشکیل شده است که  4حلقه تعادلی و  4حلقه تقویتی در باال
تحلیل شد .در ادامه به تحلیل حلقههای  B5و  R5و  R6پرداخته میشود .با ورود گردشگران

خارجی ارز زیادی وارد کشور میشود و درآمد دولت و سرمایهگذاری افزایش مییابد.
سرمایهگذاری نیروی انسانی عرضهی نیروی کار را افزایش میدهد .بیکاری و فساد اخالقی

افزایش مییابد و امنیت کشور را کاهش میدهد که منجر به کاهش ورود گردشگران
خارجی میشود ( .)B5ورود گردشگران به کشور پشتوانه ارزی کشور را باال برده و منجر

به ارتقاء سرمایهگذاری نیروی انسانی و فیزیکی میگردد و زیرساختها بهبود مییابد که
میتواند به عنوان یکی از جاذبههای مقصد ،گردشگران بیشتری را جذب نماید ( R5و .)R6

ب-نمودار حالت -جریان گردشگری

اولین گام برای فرموله کردن مدل ،ساخت نمودارهای حالت جریان برای حلقههای علت و
معلولی مدل تحلیلی میباشد .1نمودار ( )6نمودار انباشت -جریان کلی را معرفی مینماید .در

این جدول متغیرهای سرمایهگذاری ،تقاضای کاال و خدمات داخلی ،درآمد ملی ،تقاضای
نیروی کار ،زیرساخت ،اشتغال ،و گردشگران خارجی به عنوان متغیرهای حالت هستند .نرخ

تقاضا برای گردشگری ،متغیر حالت تقاضای کاال و خدمات داخلی را افزایش میدهد .با

افزایش نرخ بودجه کل ،درآمد ملی افزایش مییابد و با متغیر نرخ استخدام ،متغیر حالت
اشتغال افزایش مییابد .و نرخ استهالک ،متغیر حالت زیرساختها را متاثر کرده و کاهش

میدهد .سایر متغیرهای نرخ با عنوان افزایش یا کاهش متغیر حالت نامگذاری شدهاند که
مفهوم روشنی دارند.
 .1استرمن.2000 ،

نمودار 6ـ نمودار ک ّلی حالت-جریان اثر جذب گردشگر خارجی بر اشتغال
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55

56

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،87تابستان 1397

4ـ .3شبیهسازی مدل گردشگری و بررسی فرضیات پژوهش
 .1با افزایش جذب گردشگران خارجی در طی زمان ،اشتغال به صورت نمایی افزایش
مییابد .جهت ارزیابی این فرضیه ،از سال  1393تا  1407متغیر گردشگران خارجی به میزان

 50درصد افزایش داده شد و اثر آن بر روی اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت.

نمودار 7ـ شبیهسازی افزایش گردشگران خارجی

1

همانطور که در شکل()8مشاهده میشود با افزایش  50درصدی متغیر گردشگران

خارجی ،میزان اشتغال نیز از سال  1393به میزان  30درصد افزایش مییابد و فرضیه اول
تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد.

نمودار 8ـ فرضیه تأثیر افزایش جذب گردشگران خارجی بر اشتغال کشور

 1و  .2محاسبات تحقیق.

2
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 .2با افزایش جذب گردشگران خارجی در طی زمان ،زیرساختها به صورت نمایی

بهبود مییابد .به منظور ارزیابی این فرضیه ،فرض شده است جذب گردشگران خارجی از

سال  ،1393مطابق نمودار ( )7به میزان  50درصد افزایش یابد .همانطور که در نمودار ()9
مشاهده میشود با افزایش این متغیر به میزان  50درصد ،زیرساختها به میزان  12درصد به
صورت صعودی افزایش مییابد .به این صورت فرضیه دوم نیز تأیید میگردد.

نمودار 9ـ فرضیه تأثیر جذب گردشگران خارجی بر بهبود زیرساختها

1

 .3با افزایش جذب گردشگران خارجی در طی زمان ،ارزآوری به صورت نمایی

افزایش مییابد .به منظور ارزیابی این فرضیه ،با افزایش  50درصدی گردشگران خارجی،
ارز وارد شده به کشور به میزان  20درصد افزایش میدهد (نمودار  .)10پس این فرضیه نیز
تأیید میشود.

نمودار 10ـ بررسی فرضیه تأثیر جذب گردشگران خارجی بر افزایش ارزآوری
 1و  .2محاسبات تحقیق.

2
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4ـ .4تست مدل و اعتبارسنجی آن
مدل پویاییهاي سیستم را میتوان به کمک دادههای جمعآوري شده و با استفاده از ادبیات

موجود تعدیل کرد و اعتبار بخشید و با تست کردن سناریوها و شبیهسازيهاي مختلف توسعه

داد .1بعد از آنکه مدل تستهاي اعتبار را پشت سر گذاشت ،میتوان به کمک آن تصمیمات
کلیدي گرفت .2در این بخش رفتار اشتغال کشور تحت تاثیر گردشگران خارجی شبیهسازی

شده در نرمافزار ونسیم بررسی شده است .در این راستا از دو آزمون شرایط حدی و آزمون
واقعیت سنجی(رفتار مرجع) بهره گرفته شده است.

الف  -آزمون شرایط حدی :شرایط حدی مربوط به زمانی است که اگر پارامترهای

ورودی به بیشترین یا کمترین مقدار خود برسند ،تعادل مدل پابرجا باشد و متغیرهای مدل
رفتارهای نادرست از خود بروز ندهند .3به منظور ارزیابی واکنش مدل در برابر تغییرات ،مقدار

چند متغیر اصلی در حالت حدی (بسیار زیاد و بسیار کم) بررسی شد .در اینجا بر روی متغیر

تبلیغات آزمون حدی صورت گرفته و مقدار حدی آن  0و ( 1صد در صد) درنظر گرفته شد

(نمودار  ،)11با اعمال این تغییر ،همانطور که در نمودار ( )12مشاهده میشود ورود گردشگران

خارجی تغییر یافته ،اما روند رفتاری مدل تغییر نکرده است (روند نمایی پابرجاست و به رفتار

نوسانی یا سایر رفتارهای رایج تغییر نیافته است).

نمودار 11ـ تغییر ورود گردشگران خارجی در اثر تغییر رفتار حدی تبلیغات

4

1. evans 2001.
2. morecroft 1988.

 .3ادبی.69 :1395 ،
 4و  .2محاسبات تحقیق.
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نمودار 12ـ تغییر اشتغال در اثر تغییر رفتار حدی تبلیغات

2

ب -آزمون رفتار مرجع :در این آزمون متغیرهای شبیهسازی شده با واقعیت مقایسه

میشوند تا صحت شبیهسازی به وسیله نرمافزار و نسیم آزمایش شود .نمودارهای زیر
ارائهدهنده مقادیر واقعی و شبیهسازی شده برخی از متغیرهای مدل از جمله ورود گردشگران

خارجی ،اشتغال و سرمایهگذاری میباشد .همانطور که در نمودار ( )13مشخص است،

رفتار متغیرهای شبیهسازی شده با دادههای واقعی مشابه است ،و این به معنای این است که
رفتار این متغیر با واقعیت سازگاری دارد و شباهت شبیهسازی با دادههای واقعی تأییدی

بر صحت مدل شبیهسازی شده دارد .در نمودارهای  13و  14و  15نمودار شماره (  )2
نشاندهنده دادههای سری زمانی است .همانطور که مشخص است نتایج مدل با دقت خوبی
توانسته است تاثیرگذاری ورود گردشگران خارجی بر اشتغال را شبیهسازی نماید ،طوری
که شبیهسازی ،رفتاری مناسب دادههای واقعی را ارائه میدهد.

نمودار 13ـ بازسازی رفتار مرجع برای ورود گردشگران خارجی
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نمودار 14ـ بازسازی رفتار مرجع برای سرمایهگذاری

نمودار 15ـ بازسازی رفتار مرجع برای اشتغال

سناریوسازی :مشخصه مهم دیگری از پویاییهای سیستم در قابلیت ساخت و اجرای

مدلهای شبیهسازی برای تحلیل عملکرد با سناریوهای مختلف است .این عمل به وسیله

اضافه کردن یا حذف برخی ارتباطات یا تغییر برخی پارامترهای سیستم برای دیدن تغییرات

رفتارهای مرجع در طول زمان ،اجرا میشود.1

سناریوی اول :فرض میشود که مقدار متغیر ظرفیت گردشگری از یک به مقدار 10

ارتقاء یابد و تا سال  1407ثابت بماند .نتایج حاصل از اعمال این سناریو بر روی مدل به

صورت نمودارهای  16و  17است.

1. hjortha, 2006.
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نمودار 16ـ اعمال سناریو بر روی متغیر ظرفیت گردشگری

همانطور که در شکل ( )16مشاهده میشود با اعمال این سناریو ،اشتغال در کشور

افزایش مییابد ،اما به دلیل جایگاه بالفعل این صنعت در کشور میزان افزایش اشتغال بسیار

کم و ناچیز است .در هر صورت بهبود ظرفیت گردشگری میتواند منجر به کاهش بیکاری

و در نتیجه رشد اقتصادی کشور شود.

نمودار 17ـ تأثیر سناریو اعمال شده بر متغیر ظرفیت گردشگری

سناریوی دوم :در این سناریو با افزایش میزان گردشگران خارجی ،اثر تغییر آن بر روی

تقاضای نیروی کار مورد آزمایش قرار گرفت .به این صورت فرض میشود که تعداد

گردشگران خارجی در کشور از سال  1392به بعد  50درصد افزایش یابد .نتایج حاصل از
اعمال این سناریو بر روی مدل به صورت زیر میباشد.

62

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،87تابستان 1397

نمودار 18ـ اعمال سناریو بر روی متغیر گردشگران خارجی

نتایج حاصل از اعمال این سناریو بر روی مدل ،برای متغیر میزان تقاضای نیرویکار

به صورت نمودار( )19است .همانطور که مشاهده میشود با افزایش گردشگران خارجی
چون یک صنعت کاربر در کشور فعال میشود ،تقاضا برای نیروی کار افزایش مییابد.

نمودار 19ـ تأثیر سناریو اعمال شده بر میزان تقاضای نیروی کار

جمعبندی و مالحظات
تحلیل صنعت گردشگری به علت حضور متغیرهای اقتصادی متعدد و همچنین تأثیرپذیری

از متغیرهای اجتماعی نیاز به بررسی همه جانبه و بکارگیری نگاه سیستمی دارد .با بررسی

فرضیات پژوهش هرسه فرضیه تأیید شد .با شبیهسازی انجام شده میزان گردشگران خارجی

افزایش داده شد و اثر آن بر اشتغال مورد بررسی قرار گرفت که با افزایش گردشگران
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خارجی ،اشتغال در کشور به صورت نمایی افزایش مییابد .با شبیهسازی انجام شده ،تایید

شد که با افزایش جذب گردشگران خارجی در طی زمان ،زیرساختها به صورت نمایی
بهبود مییابد .از سویی دیگر تأثیر جذب گردشگر خارجی بر بهبود زیرساختها تأثیری

دوسویه است .سرانجام با شبیهسازی انجام شده و افزایش گردشگران خارجی که از آن به
عنوان صادرات نامرئی یاد میشود ،ارز وارد شده به کشور افزایش مییابد و این ارزآوری

بر رشد اقتصادی و در نتیجه اشتغال تأثیر مثبت دارد.

جهت اعتبار سنجی مدل ایجاد شده ،رفتار متغیر مرجع با مقدار واقعی آن مقایسه گردیده

است .خطای پایین این مقایسه ،حاکی از انطباق مدل ایجاد شده با آنچه در واقع اتفاق
میافتد میباشد .البته صحت مدل ایجاد شده با آزمون رفتار حدی نیز ،مورد تایید واقع شد.

نتایج حاصل از مدل نشاندهنده افزایش اشتغال به صورت الگوی رشد نمایی در طی بازه
زمانی  1392تا  1407میباشد.

در نهایت نتایج حاصل از اجرای مدل دینامیکی ،با اعمال هر یک از سیاستها و مقایسه

آن با شرایط پایه را میتوان به صورت زیر خالصه کرد:

 .1اجرای سیاست افزایش میزان ظرفیت گردشگری به صورت مستقیم ،غیرمستقیم و القایی

منجر به ایجاد اشتغال در کشور میشود ،اما به دلیل جایگاه بالفعل این صنعت در کشور

میزان افزایش اشتغال بسیار کم و ناچیز است .در هر صورت بهبود ظرفیت گردشگری

میتواند منجر به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی کشور شود.

 .2اعمال سیاست افزایش گردشگران خارجی ،سبب افزایش میزان ارز کشور شده،

با افزایش ارز کشور ،درآمد دولت افزایش مییابد .با افزایش درآمد دولت
میزان سرمایهگذاری برای زیرساختهای گردشگری افزایش یافته با افزایش
سرمایهگذاری تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش مییابد و منجر به افزایش اشتغال
کشور میگردد.

نتایج مطالعات انجام شده و پژوهش حاضر بیانگر آن است که صنعت گردشگری یک

صنعت کاربر بوده و با صادرات خدمات کشور ،به عنوان صادرات نامرئی مطرح است ،اما
این صنعت در ایران از ظرفیت بالفعل تا ظرفیت بالقوه فاصله زیادی دارد .این بخش کاربر

و درآمدزا نیاز به توجه و حمایت بیشتر دولت دارد .از آنجایی که صنعت گردشگری یک
صنعت با ریسک باال در سود است و بخش خصوصی در این بخش آنچنان که شایسته
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است سرمایهگذاری نمیکند ،الزم است دولت سیاستهایی اتخاذ نماید تا بستر الزم برای

توسعهی این صنعت فراهم گردد .همچنین با توجه با اینکه این صنعت از نظر اقتصادی بسیار

حائز اهمیت است ،باید فرهنگ توسعهی این صنعت و مزایای آن در بین مردم اشاعه داده

شود تا زمینه جذب گردشگران خارجی افزایش یابد.
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