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Abstract 
Poverty is a global issue of high importance for both developing and 
developed countries. The first step in tackling poverty is to identify the impact 
of economic policies on poverty indicators. In this direction, the purpose of 
this study is to measure the effect of foreign tourism development on poverty 
reduction using SAM fixed price multiplier approach. For this purpose, 2011 
SAM, 2018 foreign tourist receipts, and three poverty indicators: head count 
ratio, poverty gap, and (FGT) have been considered. The results indicate that 
the arrival of foreign tourists through the production growth channel reduces 
poverty in Iran and reducing poverty of rural households is greater than urban 
households. Results also show that the highest share in sectoral poverty 
reduction based on the three poverty indicators is related to the agricultural 
sector (based on the census poverty index), hotels and restaurants, and 
manufacturing, and transportation (based on the poverty gap index and the 
FGT indices). Whereas the least reduction in poverty occurs in the financial, 
insurance and education activities. Any policy making in the direction of 
tourism development is considered as a suitable socio-economic achievement.   

Keywords: Tourism, Social Accounting Matrix, FGT, Poverty Gap, 
Head Count Ratio. 
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ایران در فقر بر خارجی گردشگری توسعه اثر  

 ایران تهران، الزهرا، دانشگاه اقتصاد، گروه دانشیار، فاطمه بزازان

  چکیده

حال توسعه و توسعه یافته نسبا به آن نگرانی دارند.  اسا که همه کشورها اعم از در ای جهانیفقر مقوله
ا در های اقتصادی بر میزان فقر اسا. بقدم اول مبارزه با فقر و رفع نگرانی، سنجش و آگاهی از اثر سیاسا

گانه های سهنظر گرفتن این موضوع، هدف مقاله حاضر، سنجش اثربخشی گردشگری خارجی بر شاخص
با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی رویکرد ضرای   FGTو شاخص  فقر: فقرسرشمار، شکاف فقر

، اطتعات 1393فزاینده قیما ثابا برای نخستین بار اسا. به این منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 
 FGTهای فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص و شاخص 2318مربوط به درآمد گردشگران خارجی سال 

دهد که ورود گردشگر خارجی از کانال رشد تولید موج  کاهش سا. نتایج تحقیق نشان میاستفاده شده ا
 نیاالتربشود. اثر کاهش فقر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری اسا. همچنین فقر در ایران می

ش بخ در  یگانه فقر به ترتسه یهابراساس شاخص ییو روستا یشهر یسهم در کاهش فقر خانوارها
ه ونقل دبا توجه بدبا توجه به شاخص فقر سرشمار(، هتل و رستوران و صنعا و ساخا و حمل یکشاورز

 ونقل دبا توجه به شاخص فوستر، گریر و توربک(شاخص شکاف فقر( و هتل و رستوران، صنعا و حمل
اقدام  بنابراین، هرگونهاسا. بیمه و آموزش  ،های مالیفعالیا هایبخش مربوط بهنیز سهم  نیترنییاسا. پا

 . شوداقتصادی مناسبی ارزیابی می -در راستای توسعه گردشگری دستاورد اجتماعی

 گردشگری، ماتریس حسابداری اجتماعی، فقر سرشمار، شکاف فقر، شاخص کلمات کلیدی:
FGT 

  E16, O10, P46 :JEL بندیطبقه

  

                                                            
  :نویسنده مسئولfbazzazan@alzahra.ac.ir 
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 . مقدمه1
گذاران بوده و بدین سب  های سیاساترین دغدغهکاهش فقر همواره یکی از اصلی

مطالعات مختلفی در راستای نحوه کاهش فقر در کشورها به انجام رسیده و در اغل  
حل اصلی پیشنهاد شده اسا. سوال کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی به عنوان راه

اقتصادی و شود، این اسا که آیا فقرا همواره از رشد اساسی که در این رابطه مطرح می
شوند؟ در پاسخ به این سوال اقتصاددانان به گذارد، منتفع میآثاری که در جامعه برجای می

اهش خود فقر را کشوند؛ یک گروه معتقدند که رشد اقتصادی خودبهدو گروه تقسیم می
نافع یع مدانند و توزدهد و گروه دیگر، رشد اقتصادی را برای از بین بردن فقر کافی نمیمی

 دانند. ناشی از رشد را برای همه افراد جامعه اعم از فقیر و غنی یکسان نمی
در مطالعاتی که در ایران صورت گرفته، اغل  رابطه بین فقر و رشد اقتصادی در سطچ 

(، 1394توان به مطالعات راغفر و همکاران دکتن مورد ارزیابی قرار گرفته اسا؛ از جمله می
( اشاره کرد که به نتایج متفاوتی 1385( و پیرایی و قناعتیان د1386قادی د ابونوری و عباسی

رشد، حامی فقر بوده  1382-1374 دهد که در دورهها نشان میاند. نتایج مطالعه آنرسیده
( 1394دراغفر و همکاران  1392-1363( در حالی که در دو دوره 1385دپیرایی و قناعتیان 

بوده نحامی فقر  ،( رشد آرام اقتصادی در ایران1386عباسی قادی دابونوری و  1381-1361و 
 . اسا

ترییرات ( مطالعه دیگری از این سری اسا که 1392مطالعه پروین و همکاران د
های اقتصادی و نه رشد تولید ناخالص داخلی های فقر را در اثر رشد متوازن بخششاخص

را در قال  الگوی رشد متوازن ماتریس  های حامی فقرمورد بررسی قرار داده و بخش
ها نشان داد که در ایران رشد برخی حسابداری اجتماعی شناسایی کردند. نتایج پژوهش آن

ه ها گامی بتوان حامی فقر دانسا. پژوهش آنها، حامی فقر و برخی دیگر را نمیاز بخش
رود که برای کاهش فقر الزم های رشد فقرزدا در ایران به شمار میجلو در انتخاب سیاسا

دف کاهش توان به ههای انتخابی میها رشد داشته باشند، بلکه با رشد بخشنیسا همه بخش
 آید این اسا که رشد بخشیفقر نیز دسا پیدا کرد. سوالی که در این رابطه پیش می

 تواند داشته باشد؟ غیرمتوازن چه تاثیری بر فقر می
ری به عنوان یک سیاسا رشد غیرمتوازن در دستیابی به رشد های اخیر گردشگدر سال

باال در کشورهای فقیر، سب  ایجاد عتقه فراوانی به گردشگری به عنوان یک استراتژی 
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استا در همین رشود. کاهش فقر شده اسا که گاهی اوقات گردشگری حامی فقرا نامیده می
ردشگران خارجی، مطالعه موردی هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش میزان فقرزدایی ورود گ

سازماندهی مقاله بدین قرار اسا: پس از مقدمه، ایران اسا. جها دستیابی به این هدف 
ی شناسگیرد. در ادامه روشمبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع مورد بررسی قرار می

نتایج به  ایاهای فقر از ورود گردشگران مورد بحث قرار گرفته و در نهتاثیرپذیری شاخص
دسا آمده با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

 گیری آخرین بخش مقاله اسا. و نتیجه

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
ش موج  افزایرشد اقتصادی  و ترین علل فقر اسایکی از اصلی فقدان درآمد و دارایی

ی رشد اقتصاد دهد.درآمد، فقر را افزایش می برعکس کاهشو  شودمیفقر  و کاهش درآمد
روی  آثار رشدچگونگی اثرگذاری آن بستگی زیادی به ، اما را کاهش دهدفقر  قادر اسا

در این میان صنعا گردشگری به جها های مختلف اعم از فقیر و غنی دارد. گروه
ه در کشورهایی کی برای کاهش فقر تواند به عنوان ابزارمیخاصی که دارد، های ویژگی

لیل کار گرفته شود. گردشگری به دبه ظرفیا پذیرش گردشگران خارجی و داخلی را دارند
کاربر بودن و ایجاد اشترال برای تمامی سطوح متکی به مشاغل درآمدزایی باال، ارزآوری و 

فقرا و حتی ثروتمندان همه افراد جامعه اعم از  رایبخوبی را های و طبقات اجتماع فرصا
 دارد. 

ها جگذاری رشد گردشگری از سیاسا ه در بسیاری از کشورهای در حال توسعهامروز
گردشگری حامی فقرا، یک محصول گردشگری در د. شوکاهش فقر کمک گرفته می

هایی برای فقرا بخش خاصی نیسا، بلکه یک رویکرد کلی اسا که به منظور ایجاد فرصا
(. اثر حامی فقرا بودن گردشگری سب  شده Jamieson et al, 2004دطراحی شده اسا 

تا بتوان از آن به منظور کاهش نابرابری درآمدی و فقر استفاده کرد. این رویکرد مورد قبول 
کشورها و اقتصادهایی اسا که در حال حاضر به شدت به درآمدهای گردشگری وابسته 

های فراوان و ان ابزاری جها ایجاد فرصاهستند. تحا این رویکرد به گردشگری به عنو
ها پذیر جامعه از طریق مشارکا آنهای بسیار آسی ایجاد اشترال و منافع زیاد برای گروه

 (. Alam & Paramati, 2016شود ددر تولید کاالها و خدمات گردشگری نگاه می
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گزینه  کرسد که گردشگری یدر کشورهایی که صادرات رقابتی کمی دارند به نظر می
ه های طبیعی و فرهنگی کتوانند با استفاده از سرمایهباشد. فقرا میتوسعه قابل دوام 

 ,Chok et alها وابسته اسا، حتی با منابع مالی محدود نیز فعالیا کنند دگردشگری به آن

2008 .) 

های بسیاری دارد که آن را به طور خاص برای عتوه بر این، گردشگری ویژگی
کند. گردشگری یک بخش به نسبا کم درآمد و جوامع فقیر مناس  میکشورهای 

از دارند، گذاری کمی نیهای کوچک که به سرمایهکارآفرین اسا و به طور سنتی از فعالیا
بیل های محروم از قها به طور خاص برای زنان، جوانان و گروهتشکیل شده اسا. این فعالیا

فقرا اسا، مناس  هستند. همچنین از آنجایی که های قومی که بیشتر در دسترس اقلیا
های بسیار بوده و دارای یک زنجیره عرضه وسیع و متنوع اسا، گردشگری شامل فعالیا

ها مانند کشاورزی، صنایع دستی، تواند به طیف وسیعی از بخشهزینه گردشگران می
عالیا ه یک فونقل و سایر خدمات سود برساند. بنابراین، بخش گردشگری محدود بحمل

شود. به همین دلیل در ادبیات اقتصادی ها تشکیل میای از فعالیاخاص نبوده و از مجموعه
برای سنجش اثرات توسعه گردشگری همواره از رویکردهایی نظیر الگوهای چندبخشی 

ات های مرتبط با گردشگری را به خوبی و با جزئیشود که بتواند اثرات فعالیااستفاده می
اری ستانده، ماتریس حسابد -ری لحاظ کند. در این خصوص الگوهای چندبخشی دادهبیشت

اجتماعی و تعادل عمومی قابل محاسبه قادرند اثرات اقتصادی گسترش گردشگری بر رشد 
اقتصادی و اثرات اجتماعی آن بویژه فقر را محاسبه کنند. استفاده از رویکرد ماتریس 

ت اقتصادی گردشگری خیلی گسترده نیسا. در ادامه به حسابداری اجتماعی در مطالعه اثرا
 پردازیم. برخی از مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع و روش مطالعه حاضر می

( یکی از اولین مطالعات را با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری 1997د1واگنر    
سانده اواکابا برزیل به انجام راجتماعی برای تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری در شهر گار

 ای با استفاده از این رویکرد در کشورهای مختلفاسا. بعد ازآن مطالعات به نسبا گسترده
سو در ( در استان جیانگ2313د 2جهان انجام شده اسا؛ از آن جمله مطالعات لی و لیان

                                                            
1. Wagner, J. E. 

2. Li, J., & Lian, C. 
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روین و همکاران ( در هندوستان، پ2313د 2( در ترکیه، بهات و مانوئل2312د 1چین، آکِمیک
( در اندونزی، آالم و 2316د 4تیکو، در گالیسیا( 2315د 3( در ایران، اینسرا و فرناندز1392د

 7( در اکوادور، سوریاواردانی و همکاران 2317د 6کروس و ریورا و (2316د 5پاراماتی
انا و آدنیو در ایران ( 2323بزازان ددر ایران، ( 1399( در بالی، بزازان و همکاران د2318د

توان برشمرد. این مطالعات نتایج متفاوتی را ( در منطقه بالی اندونزی را می2323د 8همکاران
ای که در برخی رشد گردشگری حامی فقرا بوده و برخی هم توزیع اند؛ به گونهرقم زده

 درآمد را بهبود بخشیده اسا. 
ردشگری موضوع گسترش گبا توجه به مرور ادبیات پیشین، مطالعات به نسبا زیادی با 

شود، و اثر آن بر فقر با رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی در سطچ بین المللی دیده می
( مرتبط اسا 1392اما در سطچ ملی کمتر مشاهده شده اسا. تنها مقاله پروین و همکاران د

رخی بهای فقر بررسی شده و رشد های اقتصادی بر شاخصکه در آن اثر رشد متوازن بخش
 کننده فقر به دسا آمده اسا. ها حامی فقر و برخی دیگر تشدیدبخش

 -پژوهش حاضر به گسترش گردشگری تمرکز دارد که دارای دو مشخصه اسا: الف
های اقتصادی را به دنبال ندارد و به طورانحصاری به گسترش گردشگری رشد همه بخش

تند، نظیر هتل و رستوران، های محدودی که با گردشگری مرتبط هسرشد تعداد بخش
های خدماتی توجه دارد ونقل و ارتباطات و برخی بخشفروشی، حملفروشی و خردهعمده
 های مرتبط با گردشگری نیسا. ها متضمن رشد یکسان بخشگسترش آن -و ب

 شناسی پژوهش . روش4
ابداری سریشه تاریخی ماتریس حسابداری اجتماعی بسیار طوالنی اسا و اولین ماتریس ح

برای انگلستان و برخی از کشورهای توسعه  1963در دهه  9اجتماعی توسط ریچارد استون

                                                            
1. Akkemik, K. A. 

2. Bhatt, M. S. & Munjal, P.,  

3. Incera, A. C. & Fernandez, M. 

4. Tiku, O. 

5. Alam, M. S., & Paramati, S. R. 

6. Croes, R. & Rivera, M. A. 

7. Suryawardani, G. A., et al. 

8. Adnyana, I., et al. 

9. Stone, R. 
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یافته تهیه شد. سپس الگوهای ماتریس حسابداری اجتماعی که براساس آن ساخته شد بسط 
های گذاران کمک بیشتری در جها مسائل مربوط به انواع سیاسابیشتری یافا و به سیاسا

در رابطه با فقر و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه داشا. این  اقتصادی به ویژه
 & Pyattبه بعد شروع شد د 1973و دیگران از دهه  2، توربک1ها توسط پیاتتتش

Thorbecke, 1976های اولیه زیادی برای کشورهای سریتنکا د(. تتشPyatt & 

Round, 1979بوتسوانا د ،)Hayden & Round, 1982جنوبی ده(، کرDefourny, 

(، ویتنام Powell & Round, 2000(، غنا دThorbecke et al, 1992(، اندونزی د1984
( و سپس بسیاری در 1384(، ایران دبانویی Tarp, Roland-Holst and Rand, 2002د

ها بررسی ماهیا اثر چندگانه دیگر کشورهای مختلف جهان صورت گرفا که هدف آن
بخش از یک سیستم اقتصادی در عملکرد و توزیع نهادی به طور کلی تزریق درآمد در یک 

اقتصادی خانوارها به طور خاص در چهارچوب ضری   -های اجتماعیو بر درآمد گروه
 فزاینده بوده اسا. 

به طور کلی، ماتریس حسابداری اجتماعی، یک نوع سیستم حسابداری اسا که در آن 
های مختلف اقتصاد در قال  سطرها و دها و بخشهای درآمد و هزینه، میان نهاجریان
ماتریس حسابداری اجتماعی پنج حساب  شود. درهای یک ماتریس نشان داده میستون

اصلی وجود دارد که جها کاربردی کردن آن سه حساب؛ یعنی حساب تولید، حساب 
زا و های درونها( به عنوان حسابعوامل تولید و حساب نهادها دبجز دولا، مالیات و یارانه

انداز( و حساب دنیای خارج دصادرات و واردات دو حساب دیگر؛ یعنی حساب انباشا دپس
زای ماتریس های برونها، حسابعتوه حساب دولا، مالیات و یارانهکاالها و خدمات( به

 ( نشان داده شده اسا. 1دهند که در جدول دحسابداری اجتماعی را تشکیل می

 

 

 

                                                            
1. Pyatt, G. 

2. Thorbecke, E., et al. 
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 های درون زا و برون زایس حسابداری اجتماعی بر اساس حساب. ماتر1جدول 

 جمع
 هاورودی

  زاهای درونحساب زاهای برونحساب
 ورودی

 
 خروجی

 هاسایر حساب
 )انباشت و دنیای خارج(

حساب 
 نهادها

حساب 
 عوامل تولید

حساب 
 تولید

1Y X1 13N 2 11N حساب تولید 

ب
سا

ح
ون

در
ی 

ها
 زا

2Y 2X 2 2 21N اب عوامل تولیدحس 

3Y 3X 33N 32N 2 حساب نهادها 

xY R 3
'L 2

'L 1
'L 

ها سایر حساب
)واردات، یارانه، مالیات 

 و...(

ب
سا

ح
ون

 بر
ای

ه
 زا

 x'Y 3
'Y 2

'Y 1
'Y هاجمع خروجی 

دارای سااه زیر ماتریس  L(( بردار سااطری 1در ماتریس حسااابداری اجتماعی دجدول د
1
'L ،2

'L 3 و
'L  اول مصاارف ساارمایه، مالیات بر تولید، واردات کاالها و  اسااا که ماتریس

انداز خادماات، مااتریس دوم پرداختی عوامال تولیاد به دنیای خارج و ماتریس ساااوم پس     
دارای سه زیر ماتریس  Xداخلی نهادها و پرداختی نهادها به دنیای خارج اسا. بردار ستونی 

1X ،2X  3وX   1اساا. ماتریسX   ر موجودی انبار حساب تولید، تشاکیل سارمایه و ترییر د
، دریافا عوامل تولید از دنیای خارج و ماتریس 2Xصاااادرات کاالها و خدمات، ماتریس 

3X  دریاافا نهادها از دنیای خارج و یا هر منبع دیگری غیر از حسااااب عوامل م ل دریافا
ی لدرآمدی دعوامل تولید و نهادهای داخ -یااراناه نقادی دولتی اساااا. تراز ترکیبی تولید   

 شوند.( نوشته می1زا به صورت رابطه دزا و برونهای درونجامعه( براساس حساب

𝑌𝑛 (1د = 𝑁𝑒 + 𝑋 

درآمد  -1زا از دوقساااما های دروندهد که کل درآمد حسااااب( نشاااان می1رابطه د
تشکیل  Xزا های بروندرآمد حساااب -2و  𝑁𝑒زاهای درونزا با حسااب های درونحسااب 
تبدیل به ماتریس  𝑁𝑒زای ماتریس مبادالت ساا. برای اهداف تحلیلی قسما درون شاده ا 

شود. به همین منظور هر عنصری به کل درآمد میل متوسط به مصرف یا ضرای  مستقیم می
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ی اسا هایدارای زیرماتریسآید و به دسا میساتون متناظرش تقسایم و ماتریس ضارای     
 ((.2گانه در ماتریس حسابداری اجتماعی اسا درابطه دهای سهکه متناس  با حساب

𝑌𝑛 (2د = 𝐴𝑛𝑌𝑛 + 𝑋  

  𝑌𝑛 = (𝐼 − 𝐴)−1𝑋 

 𝑌𝑛 = 𝑀𝑎𝑋 

 1ی  فزاینده حسابداری اسادر این ساختار ماتریس ضر 𝑀𝑎(، ماتریس 2طبق رابطه د
های اقتصادی اجتماعی از اصتح رویکرد ضرای  فزاینده در تحلیل(. Thorbecke, 2000د

د. تفاوت در این شوحسابداری با عنوان رویکرد ضرای  فزاینده با ثبات قیما بهره گرفته می
سط پیات و واسا که در رویکرد ضری  فزاینده حسابداری که ابتدا توسط استون و سپس ت

از جنس ضرای  متوسط اسا. 𝐴𝑛 ، بسط و گسترش یافا، همه ضرای  در ماتریس 2روند
 های اقتصادی وشود که میل متوسط و میل نهایی به هزینه گروهعتوه بر این، فرض می

اجتماعی خانوارها با هم برابر دبه عبارت دیگر کشش درآمدی برای همه کاالها و همه 
رآمدی برابر با واحد( اسا. حال آنکه در رویکرد ضری  فزاینده با ثبات قیما های دگروه

ادی و های اقتصکه توسط توربک معرفی شده، میل متوسط و میل نهایی به مصرف گروه
اجتماعی خانوارها برای کاالهای مختلف یکسان نیسا و تا حدودی مشکل رویکرد دیگر 

(. عتوه بر این، رویکرد 1396زازان و برزگر، و ب Thorbecke, 2000کند درا برطرف می
طوف به های معتوان به مسائل فقر و فقرزدایی و سیاساضری  فزاینده حسابداری را نمی

 پذیری رویکرد ضری  فزاینده با ثباتها تعمیم داد. در حالی که انعطافآن در سطچ بخش
کند دپروین و فراهم میهای مختلف را قیما، امکان بررسی فقرزدایی در سطچ بخش

تبدیل به   𝑁𝑒زای ماتریس مبادالت (. برای اهداف تحلیلی فقر قسما درون1392همکاران، 
( دیفرانسیل کامل 1شود. برای این کار از طرفین رابطه دماتریس میل نهایی به مصرف می

 آید.( درمی4( و د3زا به صورت رابطه دگرفته پس از حل کردن آن بر حس  متریر درون

𝑑𝑌𝑛 (3د = 𝑑𝑁𝑒 + 𝑑𝑋 

                                                            
1. Accounting multiplier matrix 

2. Pyatt, G., & Round, J., I. 
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𝑑𝑌𝑛 (4د = 𝐶𝑛𝑑𝑌𝑛 + 𝑑𝑋 

باشد با این مفهوم  𝑌نسبا به  𝑁𝑒مشتق جزیی ماتریس  𝐶𝑛اگر هر عنصر از ماتریس 
 .( را نوشا5توان رابطه دشود. آنگاه میماتریس میل نهایی به مصرف تلقی می 𝐶𝑛ماتریس 

𝑑𝑌𝑛 (5د =  𝑀𝑐𝑑𝑋 ⟹      𝑑𝑌𝑛  = (𝐼 − 𝐶𝑛)−1𝑑𝑋    

 ,Thorbeckeشود دماتریس ضری  فزاینده باثبات قیما شناخته می 𝑀𝑐(، 5در رابطه د

( و برتری آن به ماتریس ضری  فزاینده حسابداری این اسا که درآن اثر اعمال هر 2000
زای مدل با توجه به میزان زا روی متریرهای درونیرهای برونشوک سیاستی از ناحیه متر

ارتباط بی 𝑀𝑐و 𝑀𝑎گیرد. دو ضری  فزایندهکشش درآمدی خانوارها مورد سنجش قرار می
های مختلف خانوار های درآمدی گروهبا توجه به کشش 𝑀𝑎از  𝑀𝑐نیستند و عناصر ماتریس 

های اقتصادی و اجتماعی کشش درآمدی گروه (،6س رابطه دشود. براساحاصل می
( 𝑀𝐸𝑃ℎ𝑖ام دiام برابر اسا با نسبا میل نهایی هزینه کاالی iام برای کاالهای hخانوارهای 

 (:𝐴𝐸𝑃ℎ𝑖به میل نهایی متوسط هزینه همان کاال د

𝑒𝑦ℎ𝑖 (6د =
𝑀𝐸𝑃ℎ𝑖

𝐴𝐸𝑃ℎ𝑖
⁄  

ام اسا و با معلوم بودن iام برای کاالی hکشش درآمدی خانوار  𝑒𝑦ℎ𝑖(، 6در رابطه د
𝑒𝑦ℎ𝑖  و همچنین𝐴𝐸𝑃ℎ𝑖  که از ماتریس ضرای  متوسط در رویکرد ضری  فزاینده

 𝑀𝐸𝑃ℎ𝑖ام یا hام خانوار iتوان میل نهایی به مصرف کاالی شود، میحسابداری محاسبه می
 .رد( به دسا آو7را از رابطه د

𝑀𝐸𝑃ℎ𝑖 (        7د = 𝑒𝑦ℎ𝑖 × 𝐴𝐸𝑃ℎ𝑖  

قابل محاسبه و به منظور اثر اعمال یک  𝑀𝑐( همه عناصر ماتریس 7با استفاده از رابطه د
در قال  مدل   𝑑𝑋سیاسا مشخص م ل هزینه ورود گردشگران خارجی دبه م ابه صادرات( 

طرح شده بر شاخص فقر، الزم اسا شاخص ( آماده اسا. جها مطالعه اثرات سیاسا م5د
بندی خانوارها در ماتریس حسابداری اجتماعی نیز قدرت مورد استفاده متناس  با گروه
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گرفته  های فقر متفاوتی اغل  در نظرپذیری را داشته باشد که در این زمینه شاخصتفکیک
ابتدا توسط FGT تواند هدف را تامین کند. شاخص بهتر می FGTشود که شاخص می

خود نشان دادند که  2313( پیشنهاد شده و ایشان در مطالعات سال 1984د 1فوستر و همکاران
ها در مطالعات زیادی به طراحی، اجرا و ارزیابی ارائه شده توسط آن FGTچگونه شاخص 

به صورت  FGTدر کشورها کمک شایانی کرده اسا. شاخص گروه  های توسعهبرنامه
 .یف شده اسا( تعر8رابطه د

,𝑃𝛼(𝑦 (8د 𝑧) =
1

𝑛
∑ (

𝑧−𝑦𝑖

𝑧
)𝛼𝑞

𝑖=1   

تعداد  q= q (y, z)تعداد افراد جامعه و  nخط فقر،  zشاخص فقر،  𝑃𝛼(، 8در رابطه د
پارامتر نابرابری اسا.  𝛼و  𝑦𝑖های مربوطه فقرا اسا و تابعی از خط فقر و درآمد گروه

بطه برای ترییر تولیدات بخشی ناشی از توسعه هر بخش دمانند گردشگری شاخص فقر این را
های مرتبط با گردشگری بوده و افزایش درآمد عوامل که نوعی گسترش صادرات در بخش

اشی ترییر در شاخص فقر نتولید و درآمد خانوارها را به دنبال دارد( نیز قابل استفاده اسا. 
فقر ناشی از ترییر میانگین درآمدها و ترییرات ناشی از  از ترییر درآمد به دو قسما ترییر

( Kakwani  1993توزیع درآمد بین خانوارها برای هر یک از بخش قابل تجزیه اسا د
 ((:9درابطه د یعنی

𝑑𝑃𝛼𝑖𝑗   (9د =
𝜕𝑃𝛼𝑖𝑗

𝜕𝑦𝑖
𝑑�̅� +  ∑

𝜕𝑝𝛼𝑖𝑗

𝜕𝜃𝑖𝑗𝑘
𝑑𝜃𝑖𝑗𝑘

𝐿
𝑘=1   

 𝑦𝑖ام، iر ام برای گروه خانواjمربوط به بخش  FGTشاخص فقر   𝑃𝛼𝑖𝑗(،9ر رابطه دد
کننده پارامترهای توزیعی منعکس 𝜃𝑖𝑗𝑘ام و iهای خانوارهای میانگین درآمد سرانه در گروه

رط ام به شjپارامتر اسا. در صورت هرگونه ترییر در تولید فعالیا  Kم ل منحنی لورنز با 
 توان با تعدیتتی از رابطههای نهادی، کشش فقر را میثابا ماندن توزیع درآمد در گروه

 ( نوشا.13( به صورت رابطه د9د

𝑑𝑃𝛼𝑖𝑗 (13د

𝑃𝛼𝑖𝑗
= 𝜂𝛼𝑖 (

𝑑𝑦𝑖

𝑦𝑖
)  

                                                            
1. Foster, J., et al. 
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د سرانه هر گروه خانوار با توجه به میانگین درآم ؛اسا  𝑃𝛼𝑖𝑗کشش  𝜂𝛼𝑖(، 13در رابطه د
i ام که از افزایش تولید بخشj به منظور ارتباط دادن ترییرات در شاخص 1شودام ناشی می .

های مختلف های مختلف اقتصادی با ترییرات در تولید دیا درآمد فعالیافقر به تفکیک بخش
رای یک بخش ( و ب5اقتصادی( که از اجرای سیاستی نظیر توسعه گردشگری در قال  رابطه د

 ( حاصل خواهد شد.11شود رابطه دمعین ناشی می

𝑑𝑦𝑖                                           (11د = 𝑀𝑐𝑖𝑗𝑑𝑥𝑗   

ام اسا که به صورت jترییر در تقاضای گردشگران خارجی بخش  𝑑𝑥𝑗(، 11در رابطه د
ضرای  فزاینده ماتریس حسابداری اجتماعی با  𝑀𝑐𝑖𝑗ام تعریف و iسرانه برای گروه خانوار 

 .رسیم( می12( به رابطه د13( در رابطه د11ثبات قیما اسا. با جایگذاری رابطه د

𝑑𝑃𝛼𝑖𝑗 (12د

𝑃𝛼𝑖𝑗
= 𝜂𝛼𝑖𝑀𝑐𝑖𝑗 (

𝑑𝑥𝑗

𝑦𝑖
)  

ام، اثرات برای iبه منظور به دسا آوردن اثرات کاهش فقر کل در گروه فعالیا 
𝑃𝛼𝑗شود؛ یعنی ام با همدیگر جمع بسته میiهای مختلف خانوارهای گروه =

∑ 𝑃𝛼𝑖𝑗 (
𝑛𝑖

𝑛
)𝑚

𝑖=1 که در آن  𝑛 = ∑ 𝑛𝑖
𝑚
𝑖=1  و𝑃𝛼𝑗  شاخص فقر برای گروه فعالیاj ام

 ( را خواهیم داشا.13(، رابطه د12اسا. در نتیجه از رابطه د

𝑑𝑃∝𝑗 (13د

𝑃𝛼𝑗
= ∑ (

𝑑𝑃𝛼𝑖𝑗

𝑃𝛼𝑖𝑗
) (

𝑛𝑖

𝑛
) =  ∑ (

𝑑𝑃𝛼𝑖𝑗

𝑃𝛼𝑖𝑗
) (

𝑃𝛼𝑖𝑗 𝑛𝑖

𝑃𝛼𝑖𝑗 𝑛
)𝑚

𝑖=1
𝑚
𝑖=1   

 ( را خواهیم داشا.14(، رابطه د8در رابطه د FGTبا توجه به شاخص فقر 

𝑑𝑃∝𝑖𝑗 (14د

𝑃∝𝑖𝑗
= ∑ (

𝑑𝑃∝𝑖𝑗

𝑃∝𝑖𝑗
) (

∑ ((𝑧−𝑦𝑘) 𝑧)⁄
𝑞𝑖
𝑘=1

∝

∑ ((𝑧−𝑦𝑙)
𝑞
𝑙=1 𝑧)⁄

∝ )𝑚
𝑖=1   

کل فقرا اسا. اگر سهم فقرا در  qام و iتعداد فقرا در گروه خانوار  𝑞𝑖(، 14در رابطه د
 (:15ابر خواهد بود با رابطه دبنامیم، بر 𝑆∝𝑖ام از کل فقرا را iگروه خانوارهای 

                                                            
با به میانگین درآمد خانوارها بر مبنای تابع درجه دوم منحنی لورنز های فقر نس. در پژوهش حاضر کشش شاخص 1

 آمده اسا.   Datt G. (1998)در بخش تجربی محاسبه شده که روش محاسبه آن در 
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∑ (15د (
𝑧−𝑦𝑘

𝑧
)∝𝑞𝑖

𝑘=1

∑ (
𝑧−𝑦𝑙

𝑧
)∝𝑞

𝑙=1

⁄ 𝑆∝𝑖 = 

 .( خواهیم رسید16( به رابطه د14د ( در رابطه15با جایگذاری رابطه د

𝑑𝑃∝𝑗   (16د

𝑃∝𝑗
= ∑ (

𝑑𝑃∝𝑖𝑗

𝑃∝𝑖𝑗
) 𝑆∝𝑖

𝑚
𝑖=1   

(، درصد ترییرات در شاخص فقر به 16( در رابطه د12در نهایا با جایگذاری رابطه د
( حاصل 17ارجی، رابطه دهای مختلف اقتصادی ناشی از ورود گردشگران ختفکیک فعالیا

 .شودمی

𝑑𝑃𝛼𝑗 (17د

𝑃𝛼𝑗
= ∑ 𝑆𝛼𝑖𝜂𝛼𝑖𝑀𝑐𝑖𝑗 (

𝑑𝑥𝑗

𝑦𝑖
)𝑚

𝑖=1   

𝜂𝛼𝑖(، 17در رابطه د (
𝑑𝑥𝑗

𝑦𝑖
همراه با ترییرات در متوسط را نشان  𝑃𝛼حساسیا شاخص  (

ام i، قسمتی از کل اثرات توزیعی دریافا شده برای فقرا در گروه خانوار 𝑆𝛼𝑖𝑀𝑐𝑖𝑗دهد. می
( کاهش 17ترتی ، رابطه د ام اسا. به اینjمیزان مصرف گردشگران از بخش  𝑑𝑥𝑗اسا و 

ام اسا که با jکل در شاخص فقر دفقرزدایی( ناشی از مصرف گردشگران خارجی بخش 
از یک طرف و از طرف دیگر با حساسیا معیار فقر  ترییر در میانگین درآمد کل خانوارها

 های خانوار، سازگار اسا.انتخاب شده نسبا به رشد میانگین درآمد گروه
 های وقوعها را شاخصشاخص فقر مورد سنجش قرار گرفته که آن در این پژوهش سه

ها وارد شده اسا. از جمله نقدی که به شاخص سرشمار دانند و نقدهایی هم به آنفقر می
قرا فین فقرا و همچنین بین فقرا و غیردر ب وارد شده این اسا که این شاخص به انتقال درآمد

درآمد فقرا حساسیتی ندارد دارشدی و کریمی،  حساس نیسا. همچنین نسبا به کاهش
(. عتوه بر این، شاخص شکاف فقر هم که بر فاصله کلی فقرا 1391نژاد، و خسروی 1392

ز فقر را کار گرفته شود، تصویر بهتری انسبا به خط فقر اسا وقتی این دو شاخص با هم به
اف فقر های سرشمار فقر، شکسنجه دهد. شاخص فقر فوستر، گریر و توربک تمامینشان می

ای از این سه ( و مجموعه1395گیرد دراغفر و همکاران، و مجذور شکاف فقر را در نظر می
 . تواند ارائه کندهای رشد بخشی میشاخص تصویر به نسبا کاملی از اعمال سیاسا



 1041یز پاي | 21شماره  | 12سال  |های اقتصادی ايران پژوهش | 111

 

 های آماری و برآورد مدل. پایه0
های تاریخی رتبه (، ایران از نظر جاذبه2317د براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری

های گردشگری به عنوان های طبیعی جهان در رتبه پنجم و از نظر جاذبهدهم، از نظر جاذبه
کشور برتر معرفی شده اسا. در همین حال، گردشگری خارجی ایران از اواسط  53یکی از 

برای اولین بار  2313ر سال میلیون گردشگر خارجی، د 4.7رشد کرده و با جذب  1993دهه 
ن قرار گرفا. همانطورکه گزارش سازمان گردشگری جها 48در رتبه  نقتب استمیپس از ا

 34/1دهد، تعداد گردشگران خارجی با نرخ رشد ساالنه نشان می 2323جهانی در سال 
مد حاصل از میلیون نفر رسیده اسا. درآ 7.295هزارنفر به  568درصد افزایش یافته و از 

میلیون دالر در سال  235درصد را تجربه کرده و از  4/2ورود این گردشگران رشد ساالنه 
به دلیل شیوع بیماری های اخیر در سال اما ه،رسید 2318میلیارد دالر در سال  9.137 به 1995

نه اای داشته اسا. اغل  گردشگران خارجی از کشورهای خاورمیکرونا کاهش قابل متحظه
از عراق، آذربایجان، افرانستان و ترکیه هستند. تراز درآمد گردشگری ددرآمد حاصل از 

المللی و گردشگران ایرانی به خارج از کشور( در ایران اغل  منفی ورود گردشگران بین
( سهم درآمد گردشگری ایران 1394های مجلس داسا. عتوه بر این، مرکز پژوهش

رصد تولید ناخالص داخلی و سهم اشترال دمستقیم و د 1/6دورودی و خروجی( را 
درصد از کل شاغلین اسا،  1/5شرل که تقریبا معادل  -نفر 1.184.333غیرمستقیم( را 

محاسبه کرده اسا. بنابراین، پیامدهای کتن اقتصادی ناشی از ورود گردشگران خارجی به 
 های فقرانال رشد روی شاخصویژه اثراتی را که روی رشد اقتصادی دارد و از کایران به

اده های آماری زیر استفبه همین منظور در مطالعه حاضر از پایهتوان نادیده گرفا. دارد، نمی
 شده اسا:

های مجلس که توسط مرکز پژوهش 1393ماتریس حسابداری اجتماعی داخلی سال -الف
و درآمدی بر ( و جها محاسبه اثرات تولیدی 1395های مجلس، تهیه شده دمرکز پژوهش

ترین منبع آماری در این پژوهش اسا. ماتریس حسابداری فقر که امری داخلی اسا، مهم
های درآمدی خانوارها به دلیل محدودیا اطتعات مربوط به کشش 1393اجتماعی داخلی 
 16بخش تقلیل داده شده و تمام محاسبات در سطچ  16های فقر بخشی به و کشش شاخص

 ا. بخش صورت گرفته اس
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( اخذ شده 1396درآمدی کاالهای بخشی خانوارها از مطالعه بزازان و برزگر د کشش -ب
 اسا.

( اخذ شده 1392های فقر و نسبا فقرای بخشی از پروین و همکاران دکشش شاخص -ج
 اسا. 

اسا  2318میلیارد دالر در سال  9.137 آخرین آمار مخارج گردشگران خارجی معادل -د
( اخذ شده اسا. جها استفاده از آن در الگوی 2318نی گردشگری دکه از سازمان جها

ای ماتریس حسابداری اجتماعی نیازمند تفکیک بخشی اسا. در غیاب اطتعات ماهواره
از سهم بخشی درآمد گردشگری خارجی بزازان و  𝑑𝑥𝑗گردشگری و مشخص شدن بردار 

از سایا بانک مرکزی به ریال تبدیل ( استفاده و براساس نرخ دالر رسمی 1399همکاران د
 ( نشان داده شده اسا. 3و ارقام آن در جدول د

درصد( از سرشماری  5/28درصد( و روستایی د 5/71سهم جمعیا خانوار شهری د -ها
 ( اخذ شده اسا. 1393، مرکز آمار ایران د1393نفوس و مسکن سال 

ثرات ه با ثبات قیما و سپس به ادر بخش محاسبات و ارائه نتایج، ابتدا ضری  فزایند
پردازیم. در قسما آخر هم میزان تولیدی و درآمدی ناشی از ورود گردشگران خارجی می

  ضریشود. گانه فقر از ورود گردشگران خارجی ارائه میهای سهپذیری شاخصتاثیر
ازماندهی ( س2( محاسبه و نتایج در جدول د7( و د5فزاینده با ثبات قیما براساس روابط د

 شده اسا. 
حد دهد که اثر افزایش یک وا(، ارقام ضری  فزاینده با ثبات قیما نشان می2در جدول د

ها بر درآمد گذاری بخشی( در همه بخشها دم ل مخارج دولا یا سرمایهسایر حساب
خانوارهای شهری بیشتر از خانوار روستایی اسا. علا باالتر بودن درآمد خانوارهای شهری 

 5/71، 1393جمعیا شهری بیشتر اسا به طوری که در سال  -ی از دو عامل اسا: الفناش
 ترباال خانوارهای شهریمیانگین درآمدی  -کردند و بدرصد جمعیا در شهرها زندگی می

 اسن.
  



 1041یز پاي | 21شماره  | 12سال  |های اقتصادی ايران پژوهش | 111

 

ها بر تولید بخشی، رویکرد ضریب فزاینده با ثبات . اثرافزایش یک واحد سایر حساب2جدول 
 قیمت

 فعالیت اقتصادی
نوار خا

 شهری

خانوار 
 روستایی

شرکت 
 ها

 اثر کل
 بجز دولت

سهم درآمد 
 شهری

     کشاورزی، دامداری، شیالت و ....
     استخراج معادن

     صنعت مواد غذایی
     صنعت منسوجات، کفش و پوشاک*

     سایر صنایع
     برق، آب و گاز

     ساختمان
    فروشی*فروشی و خردهعمده

     هتل و رستوران*
     ونقل و ارتباطات*حمل
     های مالی و بیمهتفعالی

     مستغالت و کسب و کار
امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی 

... 
    

     آموزش
     بهداشت و مددکاری اجتماعی

     سایر خدمات*
 (7( و )6های پژوهش بر اساس روابط )ماخذ: یافته

ها در ایجاد درآمد اسا. سهم ها حاکی از نقش باالی آنهمچنین سهم درآمد شرکا
ها بیشتر اسا. عتوه بر این، ( از همه بخش73/3ویژه در بخش معدن دها بهدرآمد شرکا
ای از درآمد خانوار روستایی هم بیشتر متحظه ها به طور قابلها در همه بخشدرآمد شرکا

فروشی و اسا. در ستون اثر کل، باالترین رتبه به آموزش و با اندکی فاصله به بخش عمده
فروشی، سپس به بخش کشاورزی اختصاص دارد. ستون آخر سهم درآمد شهری از خرده

درصد محاسبه شده، در  83ها دهد که به طور تقریبی برای تمام بخشکل درآمد را نشان می
دهد درصد از کل جمعیا اسا. همین ارقام نشان می 5/71حالی که سهم جمعیا شهری 

ها به بخش شوند و رشدکه روستاییان از رشد بخشی نسبا به شهرنشینان کمتر متنفع می



 112 |بزازان 

 

، بخش های غیرمرتبط با گردشگریکند. در بین بخشصورت متوازن نابرابری را بیشتر می
( سه بخش با 6/79فروشی دفروشی و عمده( و خرده77/3(، کشاورزی د83/3آموزش د

ها بندی درآمدزایی فوق بخشزایی برای خانوارهای شهری هستند. رتبهباالترین توان درآمد
 برای خانوارهای روستایی نیز صادق اسا. 

وشاک، پ صنعا منسوجات ود های اقتصادی مرتبط با گردشگری( فعالیا2در جدول د
ا ب (فروشیفروشی و خردهونقل و ارتباطات و سایر خدمات و عمدههتل و رستوران، حمل

دهد که اگر یک واحد درآمد ناشی ستاره مشخص شده اسا. ستون درآمد شهری نشان می
از ورود گردشگر خارجی دبه عنوان صادرات آن بخش( صورت گیرد، درآمد خانوار شهری 

د. در بین یابم و غیرمستقیم در هر بخش به چه میزان افزایش میو روستایی به طور مستقی
زایی فروشی بیشترین توان درآمدفروشی و خردههای مرتبط با گردشگری بخش عمدهبخش

ونقل ( دارد و سایر خدمات و حمل19/3( و روستایی د76/3را برای خانوارها اعم از شهری د
 به نسبا سهم باالیی در درآمدزایی دارند. 

شود، از آنجایی که گردشگران خارجی از همه کاالها و خدماتی که در اقتصاد تولید می
هایی مرتبط با گردشگری کاال و خدمات خریداری کنند و فقط از بخشاستفاده نمی

کنند، بنابراین، اثر مستقیم همان تقاضای کاالهای مرتبط با گردشگری؛ یعنی ارقام موجود می
، اثرات تولیدی مستقیم، 𝑑𝑥𝑗دسا داشتن بردار  . با در( اسا3در جدول د 𝑑𝑥𝑗در ستون

( محاسبه و در بردار 7( تا د5های مختلف اقتصادی براساس روابط دغیرمستقیم و القایی بخش
درصد از کل  7/25هتل و رستوران با   𝑑𝑌𝑛نشان داده شده اسا. در ستون  𝑑𝑌𝑛ستونی 

و  82/16فروشی به ترتی  با فروشی و خردهونقل و عمدهیدی باالترین و حملاثرات تول
درصد دو بخش موثر بعدی هستند. در بیان اثرات غیرمستقیم و القایی روی سایر  15/12

های صنعا بجز مواد غذایی، منسوجات و پوشاک(، ها، سایر صنایع دتمامی زیربخشبخش
ی ن اثر تولیدی را دارند که علا را در تاثیرپذیری باالصنایع مواد غذایی و کشاورزی بیشتری

( عتوه بر اثرات 3در جدول دتوان دانسا. های مرتبط با گردشگری میها از بخشآن
 ( به دسا آمده اسا. 5تولیدی، اثرات درآمدی خانوارها نشان داده شده که از رابطه د
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 ل تولید مخارج گردشگران خارجی . اثرات تولیدی بخشی، درآمد خانوارها و عوام4جدول 

 ام jبخش 
𝒅𝒙𝒋 

 )میلیون ریال(
𝒅𝒀𝒏 

 )میلیون ریال(
 سهم

 )درصد(

    کشاورزی، دامداری، شیالت و جنگلداری

    استخراج معادن

    صنعت مواد غذایی

    صنعت منسوجات، کفش و پوشاک*

    سایر صنایع

    آب، برق، و گاز

    ساختمان

    فروشی*فروشی و خردهعمده

    هتل و رستوران*

    ونقل و ارتباطات*حمل

    های مالی و بیمهفعالیت

    مستغالت و کسب و کار

    امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی...

    آموزش

    بهداشت و مددکاری اجتماعی

    سایر خدمات*

   کل اثر تولیدی

   2 خانوار شهری

   2 خانوار روستایی

   2 هاشرکت

    کل اثر درآمدی نهادها

 ( 6های پژوهش براساس مخارج گردشگران خارجی، رابطه )ماخذ: یافته

کل یزان ها به ممسیر تاثیرگذاری از این قرار اسا که شوک تقاضا از ناحیه سایر حساب
میلیون  99.833.934معادل  میلیون دالر 9.137مخارج گردشگران خارجی داثر مستقیم 

میلیون ریال و افزایش  312.363.415( موج  افزایش تولید بخشی به میزان ریال
شود. درآمد خانوار شهری و روستایی به ترتی  میلیون ریال درآمد نهادها می 258.555.215

 4/13صد کل درآمد ایجاد شده خانوارها( و خانوارهای روستایی در 83درصد دمعادل  1/53
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درصد کل درآمد ایجاد شده خانوارها( اسا. علا اصلی تاثیرپذیری  23درصد دمعادل 
بیشتر خانوارهای شهری نسبا به روستایی در تحلیل ضری  فزایند تولید به قیما ثابا گفته 

وستایی بیانگر افزایش نابرابری و شکاف شد. این اثرات نابرابر بر خانوارهای شهری و ر
 ها سهم باالیی معادلدرآمدی در اثر رشد فعالیا گردشگری اسا. عتوه بر این، شرکا

 درصد از کل درآمد ایجاد شده دارند.  5/33
با رشد اقتصادی ناشی از ورود گردشگران خارجی، درآمد صاحبان عوامل تولید؛ یعنی 

تواند فقر را کاهش دهد. از آنجایی که یابد که میزایش میخانوارهای شهری و روستایی اف
های مختلف اقتصادی تاثیرپذیری یکسانی از ورود گردشگر خارجی ندارند، میزان بخش

کاهش فقر برای خانوارهای شاغل بخشی هم یکسان نخواهد بود. برای مشخص شدن میزان 
گانه های سه( شاخص17طه دخانوارهای شهری و روستایی به وسیله راب کاهش فقر بخشی

 سازماندهی شده اسا. (( 6( تا د1های دستون( د4فقر محاسبه و نتایج در جدول د
باالترین کاهش فقر خانوارهای شهری و روستایی ناشی از ورود گردشگران خارجی، 

های کشاورزی دبا توجه به شاخص فقر سرشمار(، هتل و رستوران، صنعا مربوط به بخش
ونقل دبا توجه به شاخص شکاف فقر(، هتل و رستوران، صنعا و لو ساخا و حم

ونقل دبراساس شاخص فوستر، گریر و توربک( اسا. کس  رتبه باالتر کاهش فقر حمل
پذیری های مرتبط با گردشگری مورد انتظار بود؛ زیرا این نتایج به کشششاغلین بخش

ی ف و میزان افزایش درآمد ناشهای فقر و نسبا باالی فقر به کل فقرا از یک طرشاخص
شود. حساسیا باالی ها مربوط میاز ورود گردشگر خارجی از طرف دیگر در این بخش

به این معنی اسا که بهبود نسبی فقر از طریق افزایش درآمدی باال حاصل  FGTشاخص 
 شود. می

های هدهنده گروها نشانترییرات شاخص فقر نسبا به ترییرات درآمد در این بخش
هم ترین سفقیری اسا که درآمدشان از خط فقر تعریف شده فاصله زیادی دارد. پایین

های مالی، بهداشا، آموزش، استخراج مربوط به بخش فعالیا FGTو  Hفقرزدایی شاخص 
های فوق به پایین بودن میزان فقرا در این معدن و امور عمومی اسا. فقرزدایی پایین بخش

شود که شاغلین اغل  دارای کار دائمی و رسمی بوده و حاشیه امن کاری ها مربوط میبخش
هایی که تعداد فقرا بیشتر اسا، اغل  شاغلین دارای کار غیررسمی بوده و دارند. در بخش
 تر اسا.  ها کم و فقر گستردهمیزان درآمد آن
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 درصد -های فقر از ورود گردشگران خارجی تاثیرپذیری شاخص .0 جدول

 
 لیت اقتصادیفعا

 

 فقرسرشمار

H 
 شکاف فقر

PG 

 شدت فقر
FGT 

 شهری
(2) 

 روستایی
(0) 

 شهری
(3) 

 روستایی
(4) 

 شهری
(6) 

 روستایی
(5) 

کشاورزی، شکار، ماهیگیری و 
... 

      

       استخراج معادن

       محصوالت غذایی

     منسوجات، کفش و پوشاک
     صنعت و ساخت
       آب، برق و گاز

       ساختمان

       فروشیفروشی و خردهعمده

       هتل و رستوران

       ونقل و ارتباطاتحمل

       های مالی و بیمهفعالیت

فعالیت مستغالت و کسب و 
 کار

      

       امور عمومی، دفاع و تامین ....

       آموزش

       بهداشت و مددکاری اجتماعی

       ها و خدماتسایر فعالیت

       جمع

 (27های پژوهش بر اساس رابطه )ماخذ: یافته

( آمده، حاکی از 4اثر کل فقرزدایی ورود گردشگران خارجی که در سطر آخر جدول د
فقرزدایی بیشتر خانوارهای روستایی نسبا به خانوارهای شهری اسا؛ به طوری که کاهش 

و  (PG)، شکاف فقر (H)گانه، فقر سرشمار سههای فقر برای خانوارهای شهری در شاخص
درصد و برای خانوارهای  723/2، و 78/1، 349/3به ترتی   (FGT)فوستر، گریر و تربک 

درصد اسا. علا تاثیرگذاری بیشتر بر  326/3، و 637/7، 392/3روستایی به ترتی  
فقر روستایی تر بودن خطتوان به سهم بیشتر فقر روستایی و پایینخانوارهای روستایی را می
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 تواند دستاورد مناسبی را رقم زده و فقرسیاسا توسعه گردشگری از این جها میدانسا. 
 خانوارهای روستایی را بیشتر کاهش دهد. 

 گیریبندی و نتیجه. جمع5
 های مرتبط با گردشگریها در بخشدر مقاله حاضر اثر ورود گردشگران خارجی و هزینه آن

ر به کمک ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار گرفا. در این روی کاهش فق
مطالعه درآمد ناشی از ورودگردشگران خارجی به م ابه صادرات در نظر گرفته شده اسا 
که موج  افزایش تولید، درآمد عوامل تولید و درآمد نهادها به ویژه درآمد خانوارهای 

انوارهای روستایی و شهری موج  خروج روستایی و شهری خواهد شد. افزایش درآمد خ
های تاثیرپذیر گردد. میزان کاهش فقر بستگی به سهم فقر بخشاز فقر مطلق و کاهش فقر می

 از گردشگری دارد.
تهیه شده  1393در بخش تجربی از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی که برای سال 

و  های فقر استفادها انواع شاخصهای متناس  بو سایر آمارها، مخارج گردشگران و کشش
 محاسبات در قال  رویکرد ضری  فزاینده به قیما ثابا صورت گرفته اسا. 

دهد که ورود گردشگر خارجی از کانال رشد تولید موج  کاهش نتایج تحقیق نشان می
شود. اثر کاهش فقر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری اسا. فقر در ایران می

 ییو روستا یشهر یسهم در کاهش فقر خانوارها نیباالتردهد ین نتایج نشان میهمچن
قر دبا توجه به شاخص ف یبخش کشاورز در  یگانه فقر به ترتسه یهابراساس شاخص

ونقل دبا توجه به شاخص شکاف فقر( و سرشمار(، هتل و رستوران، صنعا و ساخا و حمل
سا. ا وجه به شاخص فوستر، گریر و توربک(ونقل دبا تهتل و رستوران، صنعا و حمل

 نیاسا. در اهای مالی و بیمه و آموزش فعالیا هایبخش مربوط بهنیز سهم  نیترنییپا
ران درآمدها، از ورود گردشگ نیانگیشاخص فقر نسبا به م یکشش باال با وجود هابخش

 دارند.  یزیناچ یریپذریتاث

، ، رستورانن فعالیتی کاربر م ل: هتلتوامرتبط با گردشگری را می هایفعالیا
نسبا  های بهوکارهای کوچک و خرد دانسا که به طور بالقوه مناس  افراد با مهارتکس 

 های محروم اسا، دانسا. کم و فقیر برای زنان، جوانان و گروه
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نتایج مطالعه حاضر که بر کاهش فقر ناشی از توسعه گردشگری داللا دارد دبه ویژه در 
اید به ب را که کاهش فقر در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری اسا(بخشی 

تواند ماهیا فعالیا گردشگری نسبا داد و هرگونه اقدامی در راستای توسعه گردشگری می
 اقتصادی مناس  درخصوص فقرزدایی به همراه داشته باشد. -دستاورد اجتماعی

صورتی که بستر ورود گردشگران خارجی به  توان پیشنهاد کرد دربر اساس نتایج می
ایران هموارتر شود در آن صورت بر پایه نتایج پژوهش حاضر، قطعا فقر کاهش خواهد 

استفاده شد و با  1397یافا. در این پژوهش از آمار درآمد گردشگران خارجی در سال 
قرزدایی به اثر فتوجه به پتانسیل باالی پذیرش گردشگر در ایران، قابل متحظه نبود، اما 

تنوع های مای را نشان داد. ورود گردشگران بیشتر با توجه به جاذبهنسبا قابل متحظه
گردشگری در ایران اعم از گردشگری پزشکی، مذهبی، آثار باستانی، طبیعا متنوع و 

سترش کند. هر چند گهای دیگر، آثار اقتصادی م با بیشتری را ایجاد میبسیاری جاذبه
های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جدی مواجه اسا، مطالعه در ایران با چالشگردشگری 

حاضر توانسا یکی از اثرات اقتصادی م با آن را مورد سنجش قرار داده و نهادهای تصمیم 
 گیرنده را به اقدام موثر تشویق کند. 

پژوهش حاضر از فقدان اطتعات مربوط به ماتریس حسابداری اجتماعی بروز شده و 
مار اقماری گردشگری رنج می برد که در این پژوهش مشکل با استفاده از اطتعات نسبتا آ

   تر و یا از سایر مطالعات برطرف شده اسا.قدیمی
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