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  . مقدمه1

هـاي پیشـرو در اقتصـاد جهـانی شـناخته       امروزه گردشگري به عنوان یکی از بخش

کند. بنا بـر   زایی، صادرات و مالیات را ارائه می ی از درآمدها، اشتغالبزرگشود و منبع  می

صـنعت   2014در سـال   1ش شـوراي جهـانی سـفر و گردشـگري    آمار ارائه شده در گـزار 

درصـد تولیـد ناخـالص جهـان) بـه       8/9میلیارد دالر آمریکا ( 7580گردشگري به میزان 

میلیـون گردشـگر در    133میلیـارد و   1اقتصاد جهانی کمک کرده است و در این سـال  

 2030ر سـال  کنـد د  بینی مـی  پیش 2اند. سازمان جهانی گردشگري دنیا به سفر پرداخته

المللی در دنیا به یک میلیارد و هشتصد میلیون نفر برسد. با توجـه   تعداد گردشگران بین

افزایش تنوع اقتصادي و از بـین   سببتواند  به این حجم از مبادالت مالی، گردشگري می

بردن اقتصاد تک محصولی در یک کشور شود. این صنعت به دلیل داشـتن اثـر تکـاثري    

حمل و نقل، انرژي، تهیه مواد غذایی و  اقامت، دن صنایع مختلف از جملهباال و دخیل بو

  .)1391شود (معادي،  به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد کشورها می سببآشامیدنی و... 

میلیـون شـغل    276همچنین طبق بیان شوراي جهانی سفر و گردشگري، بـیش از  

هاي جهـان اسـت.    درصد کل شغل 7/10در کل جهان بوسیله گردشگري ایجاد شده که 

به سبب اشتغال جوانان در این صنعت، کشورهایی که با مشکالت ناشی از بیکاري دست 

ن این مشکالت بهره برطرف کردبراي کنند از گردشگري به عنوان ابزاري  و پنجه نرم می

هـاي   آلودگی ایجاد شده در صنعت جهانگردي در مقایسه با بخش افزون بر این،برند.  می

ي هـا  اسـتراتژي است. به همین دلیـل کشـورهاي بسـیاري بـا تهیـه       تر کمتولیدي بسیار 

صنعت گردشگري  ي ي را در جهت توسعهتر بیشهاي  توسعه بر مبناي گردشگري، تالش

ین درآمـد  تـر  بـزرگ عنـوان   دهند، تا آنجا که درآمـد حاصـل از گردشـگري بـه     نجام میا

بـیش از   برخی اوقاتو  هشد صادرات بعضی از کشورهاي کوچک در حال توسعه شناخته 

  .)2010و همکاران،  3یانگشود ( را شامل می آنها یک چهارم تولید ناخالص داخلی

ی نیز در این صـنعت وجـود دارد کـه    در کنار این فواید اقتصادي، خصوصیات خاص

د. از آنجا که گردشـگري بـه عنـوان یـک صـنعت      شو اعث دشواري رشد و توسعه آن میب

یعنی فناپـذیري و غیرقابـل    ،هاي اصلی خدمات شود، یکی از ویژگی خدماتی شناخته می

توانند براي  ذخیره بودن محصوالت را نیز داراست. این بدین معناست که محصوالت نمی

ند. این ویژگی در بخش حمل و نقل و اقامت به خوبی قابـل  شوتفاده در آینده ذخیره اس

                                                                                                                       
 

1. World Travel & Tourism Council (WTTC) 
2. United Nation – World Tourism Organization (UN – WTO) 
3. Yang 
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آن مـدیریت   دنبـال . پس دانستن میزان تقاضاي گردشگران در آینده و به مشاهده است

ریـزي و در نتیجـه موفقیـت در صـنعت گردشـگري       در برنامـه  مؤثرعرضه یکی از عوامل 

هایشان  گیري درصدد کاهش ریسک تصمیم باشد. همچنین فعاالن صنعت گردشگري می

هایشان را کاهش دهند. یـک   هستند، بدین معنی که احتمال به شکست انجامیدن برنامه

راه مهم براي کاهش ریسک مشخص شدن رخدادهاي قطعی در آینده و محـیط صـنعت   

 تـر  بـیش ، افزون بر ایـن آید.  می دست بهبینی تقاضا به راحتی  باشد که این امر با پیش می

هایی با حجم باال و بلنـد   گذاري هاي بخش عرضه در صنعت گردشگري به سرمایه فعالیت

مدت نیاز دارند. به همین سبب تقاضاي آینده باید به درستی بـرآورد شـود تـا از هزینـه     

 ، 1فرچلینـگ افزایش ظرفیت و یا هزینه فرصت تقاضـاي ایجـاد نشـده جلـوگیري شـود (     

2001.( 

یکـی از   ،بینی تقاضاي آتـی  تحلیل تقاضاي فعلی و پیش شناخت، توصیف، تجزیه و

باشـد. ایـن امـر در صـنعت      اي مـی  ي در هـر زمینـه  گـذار  سیاسـت ها براي  ین گامتر مهم

گردشگري به دلیل سـاختار شـکننده و حسـاس بـه تغییـرات محیطـی و همچنـین در        

جنبـه  اي دارد. تحلیل تقاضاي گردشـگري از چنـد    برگرفتن صنایع مختلف اهمیت ویژه

کالن کشـور احتیـاج بـه بررسـی رونـدها و      ي  هحوزان گذار سیاستقابل توجه است. اوالً، 

تواند براي ارزیابی کمـک  صـنعت    گیري تقاضاي گردشگري می تعیین تقاضا دارند. اندازه

گردشگري به اقتصاد ملی مورد استفاده قرار گیرد و راهنمایی براي اسـتفاده و تخصـیص   

گیران بخش گردشگري با دانستن  کشور ارائه دهد. ثانیاً، تصمیم ي منابع عمومی و بودجه

میزان اهمیت عوامـل دخیـل در ایجـاد تقاضـا،      عالوه بر اینمیزان تقاضاي گردشگري و 

ریـزي اسـتراتژیک مناسـبی در زمینـه بهبـود و توسـعه اجـزاء و عوامـل          توانند برنامه می

د و آمـادگی مقصـد در پـذیرایی از    هـا تهیـه کننـ    ها و زیرسـاخت  گردشگري مانند جاذبه

ن اگذار المللی را افزایش دهند. همچنین فعاالن بخش خصوصی و سرمایه گردشگران بین

راه و آینده مشخص گردشگري کشور، قادر خواهند بود  ي بالقوه و بالفعل با داشتن نقشه

ــه  ــراي ادام ــد    ي تصــمیم مناســبی ب ــت خــود در صــنعت گردشــگري اتخــاذ کنن فعالی

  .)1388نژاد،  (راسخی

هـاي   متفاوتی از اقلـیم  ي هاي تاریخی فراوان، گستره کشور ایران با دارا بودن جاذبه

هـاي متفـاوت پتانسـیل بـاالیی در      آب و هوایی و طبیعت متنوع و وجود اقوام و فرهنـگ 

المللی دارد. اما با این شرایط حضور موفقی در عرصه رقابت جهانی  جذب گردشگران بین

                                                                                                                       
 

1. Frechtling 
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سـت کـه   ا میلیون گردشگر جذب کنـد. ایـن درحـالی    5است ساالنه  توانسته ندارد و تنها

پذیراي بیست میلیـون   1404انداز توسعه گردشگري، ایران باید در سال  طبق سند چشم

هـاي خـارجی    گردشگر خارجی باشد. البته در حال حاضر با پشت سـر گذاشـتن تحـریم   

رشـد ورود   بـه  و همچنین روند روعلیه ایران و تغییر نگرش گردشگران خارجی به ایران 

المللـی ورودي در   رود تعـداد گردشـگران بـین    هاي اخیر، انتظـار مـی   گردشگران در سال

توسـعه گردشـگري را    ي هاي آتی افزایش یابد. باتوجه به شـرایط فعلـی کـه زمینـه     سال

دن کـر  تـر  بیشاي باشد که براي هر چه  ریزي دولت باید به گونه است، برنامه  دهکرفراهم 

منافع اقتصادي گردشگري، مانند مقابله با بیکاري، خروج از اقتصاد تک محصولی وابسته 

  به نفت خام و افزایش درآمدهاي ارزي تالش کند.

بـین تقاضـاي گردشـگري و عوامـل     ي   رابطهي  دهنده تابع تقاضاي گردشگري نشان

شناسایی و تشخیص شوند،  گذار بر تقاضاست، روابط اقتصادي مدل وقتی برآورد میتأثیر

 .دکنـ  ضاي گردشگري را امکان پذیر میاثر و تعیین اهمیت هر یک از این عوامل روي تقا

شرایط کنونی صنعت گردشگري در ایران که محـدودیت زمـان    دلیل به). 1381(رسولی، 

بینـی و   اندازهاي تعیـین شـده وجـود دارد، نیـاز بـه پـیش       و منابع براي رسیدن به چشم

ریـزي اثـربخش    شود. برنامه به شدت احساس می مؤثرریزي  اضا براي برنامهبرآورد تابع تق

در این برهه زمانی و تخصـیص منـابع بـراي انجـام اقـدامات مناسـب در جهـت توسـعه         

در نتیجه برآن شدیم تا در این پژوهش با بررسـی میـزان    گردشگري بسیار حیاتی است.

المللی  ایجاد تقاضاي گردشگران بیندر  مؤثراهمیت عوامل مهم اقتصادي و غیراقتصادي 

جهـت سـازماندهی و    و برآورد تابع تقاضاي گردشـگري ایـران، راهکارهـاي مناسـبی در    

این پـژوهش بـه    ،در بخش دوم تخصیص منابع براي گردشگري ورودي ایران ارائه دهیم.

 ي هاي آن و پس از آن به بررسی پیشـینه  تشریح مبانی نظري تقاضاي گردشگري و مدل

شـود و در بخـش    روش تحقیق مورد استفاده بیان می ،پردازیم. در بخش سوم بی میتجر

گیـرد.   المللی انجام می بر تقاضاي گردشگري بین مؤثرتجزیه و تحلیل متغیرهاي  ،چهارم

  شود. گیري و پیشنهادات کاربردي ارائه می در نهایت در بخش آخر نتیجه

  تحقیق ي . مبانی نظري و پیشینه2

  نظري . مبانی1.2

 به دنبال به کننده مصرف کننده، مصرف رفتار و خرد اقتصاد نظري مبانی اساس بر

 بـه  توجـه  با مطلوبیت تابع کردن حداکثر از تقاضا تابع و است مطلوبیت رساندن حداکثر

 ،. در زبان ریاضـی، تـابع  )1389 همکاران، و محمدزاده( شود می حاصل بودجه محدودیت
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باشـد. تـابع تقاضـا نیـز      بـین متغیرهـاي وابسـته و مسـتقل مـی      ي بیان سمبلیک رابطـه 

 تـأثیر بین مقدار تقاضاي یک محصول (متغیـر وابسـته) و عوامـل     ي رابطه ي دهنده نشان

هـر یـک از ایـن عوامـل روي تقاضـا را       تـأثیر تـوان   گذار بر آن است و با بـرآورد آن، مـی  

  ).1381(رسولی، شناسایی کرد 

�qمصرف کننـده کـاالي    در یک فضاي دو کاالیی که
و یـک کـاالي دیگـر     �������

�q مانند
 کند، تابع مطلوبیت به شکل زیر است: را مصرف می �

)1(  u = u(q�
�������,q�

�) 

باشـد،   از آنجایی که مصرف کننده بـه دنبـال حـداکثر کـردن مطلوبیـت خـود مـی       

 خواهیم داشت:

)2(  y� = (P�
������� ∗q�

������� + P�
� ∗q�

�) 

قیمـت   �Pقیمت خدمات گردشـگري و   �������Pدرآمد قابل تصرف،  yن که در آ

اول از تـابع الگرانـژ    ي مرتبـه  گیري پس از تشکیل تابع الگرانژ و مشتق ت.دیگر کاالهاس

، تابع تقاضاي گردشگري و تابع تقاضاي سایر کاالهـا اسـتخراج   �������qو  �qنسبت به 

مـت کـاال و خـدمات گردشـگري، قیمـت      آمده تابعی از قی دست بهشود. تابع تقاضاي  می

 باشد. به عبارت دیگر: سایر کاالها و سطح درآمد می

)3(  q������� = f(P�������,P�,y) 

متغیر وابسـته و دیگـر متغیرهـا مسـتقل هسـتند (حبیبـی و        ،�������qکه در آن 

 ).1389؛ محمدزاده و همکاران، 1384عباسی نژاد، 

کـه از قـانون جهـانی     همدلی ارائه کرد ،)1954( 1ایزاردبه منظور پیش بینی تقاضا، 

المللـی بـین    هاي تجارت بین (گرانش) نیوتن مشتق شده است و الگوها و جریان ي جاذبه

کند که جریان دوطرفه بین دو  کند. این مدل بیان می دو نقطه (کشور) را پیش بینی می

 ي یم بـه فاصـله  کشور به طور مستقیم به حجم اقتصادي کشورها و بـه طـور غیـر مسـتق    

  به شکل زیر است: Isardاصلی مفهوم جاذبه ي  هجغرافیایی بین آنها وابسته است. رابط

)4(  Fij= g
m im j

dij
2

 

j ،mو iنیـروي گرانشـی (جریـان تجـارت) بـین دو کشـور        Fijه در این رابط i  وm j 

نیـز ضـریب گرانشـی     g وبـین ایـن دو کشـور     ي فاصـله  dijحجم اقتصادي دو کشـور و  

هـایی   ها و یا جاذبه ها، ظرفیت تواند به عنوان فرصت باشد. در اینجا حجم اقتصادي می می
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توانـد بـا عوامـل     شود. به همین سبب این عامـل مـی   افزایش تعامالت می سببباشد که 

اقتصاد، جمعیت، سطح درآمـد، قـدرت خریـد و... جـایگزین     ي  هبسیار دیگري مانند انداز

  ).2010، 1ومکیشود (

 60 ي در دهـه  ،هاي مهـم بـراي پـیش بینـی تقاضاسـت      این مدل که یکی از مدل 

) شکل لگـاریتمی  مـدل   1962( 2تینبرگن. براي نخستین بار ه استمیالدي توسعه یافت

المللی که حتی هنگام  جاذبه را با هدف تعیین الگوي استاندارد و نرمال براي تجارت بین

. نتـایج حـاکی از مناسـب    ه استز قابل کاربرد باشد، ارائه کردهاي تجاري نی نبود تبعیض

المللـی   هاي بین باشد و به طور فراوان براي تصریح و پیش بینی جریان بودن این مدل می

تجارت، مهاجرت و سرمایه گذاري خارجی مستقیم استفاده شده است و به عنـوان یکـی   

(ضـیائی بیگـدلی و همکـاران،     شـود  ها از منظر تجربـی شـناخته مـی    از موفق ترین مدل

از   ).2014و همکـاران،  4 مـورلی ) و (2013و همکـاران،   3ژانگ) ( 2010، کیوم) (1392

شـود، مـدل جاذبـه     آنجایی که گردشگري نیز نوع خاصی از تجارت خدمات محسوب می

المللی از ابتداي پیدایش ایـن مـدل اسـتفاده شـده      براي تحلیل جابجایی گردشگران بین

 8بـائومول و  7کوانـدت ) و 1967( 6ویلسـون )، 1966( 5پیـرس توان از آنها بـه   یکه م است

  ) اشاره کرد.1969(

) مدل جاذبه تکمیل شـده کـه در پـیش بینـی تقاضـاي      2014و همکاران، ( مورلی

  کنند: شود را اینگونه بیان می گردشگري استفاده می

)5(  lnNIJ= β + ∑ αslnZOI
s +S

s= 1 ∑ 	λp lnZDJ
p
+P

p= 1 ∑ εrlnZODIJ
rR

r= 1  

نمایانگر تقاضاي گردشگري است که معموال با تعـداد گردشـگران    NIJبطه این را رد

کـه   Sبردار متغیرهاي  ،ZOsشود.  سنجیده می Jو کشور مقصد  Iورودي بین کشور مبدا 

شوند (مانند درآمـد   نیروهاي رانشی که سبب سفر گردشگران از مبدا می ي تعیین کننده

که تعیین کننده نیروهاي کششـی در مقصـد کـه     P بردار متغیرهاي ZDpسرانه مبدا) ، 

به  rبردار متغیرهاي  ZODrشوند (مانند درآمد سرانه مقصد)، و  سبب جذب گردشگر می
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 Jبـه   Iکـه از  ها (یا نیروي جذابیت) بـراي گردشـگران    عنوان عوامل تعیین کننده هزینه

  پارامترهاي این معادله هستند. εrو λp	β ،αs ،باشند. عالوه بر این  می ،کنند سفر می

باشد که  می 1دیاموندالگوهاي تخمین تابع تقاضاي گردشگري الگوي اولین از جمله 

  به صورت زیر است:

)6(  T = ap��Y��F�� 

  که در آن:

T  :تعداد گردشگران ورودي به ترکیه  

P: جمعیت کشور مبداء 

Yتولید ناخالص داخلی سرانه کشور مبداء : 

F: قیمت بلیط هواپیما بین استانبول و پایتخت کشورهاي مبداء 

  پارامترها هستند. b3و  a  ،b1 ،b2و 

 باشد: می 3کرامپتونو  2اوزالیکی دیگر از این الگوها، الگویی است که 

)7(  T = f(PCI,PRI,EXR,PE,Dum ) 

T: تعداد گردشگران ورودي به ترکیه  

PCI: متغیر درآمد سرانه کشورهاي مبداء 

PRI: متغیر قیمت نسبی 

EXR: متغیر نرخ ارز 

PE: مخارج بازاریابی کشور ترکیه 

Dum: متغیر مجازي براي آشوب سیاسی و اجتماعی کشور ترکیه  

  

  . مطالعات خارجی2.2

بینی تقاضاي گردشگران انجام گرفته است.  مطالعات خارجی فراوانی در زمینه پیش

اسـت. وي بـراي بررسـی      انجـام داده  1977ل در سـا  دیاموندها را  یکی از اولین پژوهش

تقاضاي گردشگري در ترکیه مدلی ارائه کرد که در آن تعداد گردشگران خـارجی ورودي  

به ترکیه متغیر وابسته، و متغیرهاي جمعیت کشورهاي مبداء، تولید ناخالص ملی سـرانه  

ــ     داء کشـورهاي مبــداء، قیمـت بلــیط هواپیمــا بـین اســتانبول و پایتخـت کشــورهاي مب

هـاي   هـاي سـال   اند. تـابع تقاضـا بـا اسـتفاده از داده     متغیرهاي مستقل این پژوهش بوده
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اسـت. نتـایج ایـن     و با روش حـداقل مربعـات معمـولی محاسـبه گردیـده      1970-1958

پژوهش حاکی از آن است که رابطه برابري بین افزایش جمعیـت کشـور مبـداء و تعـداد     

همچنین تقاضـاي گردشـگري ترکیـه نسـبت بـه       گردشگران ورودي به ترکیه قرار دارد،

هـاي انجـام شـده     پذیري باالیی دارد. بعضی دیگـر از پـژوهش   درآمد حساسیت و کشش

)، 1985( راویـد و  2آربل)، 1984( کرامپتونو  اوزال )،1981( 1کیلمنابتدایی عبارتند از: 

 ویـت و  ویـت ) و 1987( 6مـارتین و  5ویـت )، 1987( 4سـامري )، 1987( تروئتو  3تروئت

)1995.(  

بینـی   مطالعه انجام شده در رابطـه بـا مدلسـازي و پـیش     121تعداد  8لیو  7سانگ

هـاي کیفـی    تقاضاي گردشگري را بررسی کردند. از این بین تنهـا دو مطالعـه از تکنیـک   

 30انـد.  هاي سري زمانی استفاده کـرده  مورد ازین مطالعات از روش 72اند.  استفاده کرده

انـد   ي رابطه بین تقاضاي گردشگري و عوامل موثر بر آن تمرکز داشـته پژوهش تنها بر رو

هاي مختلـف نیـز    ها عالوه بر بررسی روابط به مقایسه عملکرد تکنیک در حالیکه باقی آن

تقاضـاي گردشـگران    2007در سـال   10مـروار و  9پـین  ).2008، لیو  سانگاند ( پرداخته

پا را با در نظر گرفتن متغیرهاي درآمـد،  ورودي به کرواسی از کشورهاي عضو اتحادیه ارو

 هاي سیاسی سنجیدند و دریافتند کـه تقاضـا   هزینه حمل و نقل، نرخ ارز واقعی و ناآرامی

ــگرياي بر ــیر کشودر  گردش ــربا  کرواس ــد متغی ــه درآم ــتقیم  ي رابط ــربا و مس  متغی

 نـرخ و  نقلو  حمل هاي هزینه متغیرهاي ولیدارد،  معکوسي بطهراسیاسی  هاي ناآرامی

در  11مونـوز نیستند. سی اوکردر  يشگردگراي بر تقاضابر دار تأثیر معنی دارايارز  واقعی

هاي نسبی و عـادات رفتـاري تقاضـاي     با استفاده از متغیرهاي درآمد، قیمت 2007سال 

عـادات  گردشگران آلمانی ورودي به اسپانیا را بررسی کردند. نتایج حاکی از آن است که 

مثبت بـر تقاضـاي گردشـگران آلمـانی اسـت. همچنـین متغیرهـاي         تأثیررفتاري داراي 

هاي نسبی دو کشور و به طور کلـی هزینـه سـفر بـه اسـپانیا از       زندگی و قیمت ي هزینه

ها کاالیی لـوکس   شوند و گردشگري اسپانیا براي آلمانی کننده محسوب می عوامل تعیین
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سـی شـاخص قیمـت سـفر و اقامـت،      ) با برر2008( 2هیندمنو  1آتاناسوپولوس. باشد می

گذاري بالی به تخمـین   تولید ناخالص داخلی و متغیرهاي مجازي المپیک سیدنی و بمب

تابع تقاضاي گردشگران داخلی استرالیا پرداختند و به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بعـد از      

المپیک تعداد سفرهاي تجاري به سرعت افزایش یافت و پس از بمب گذاري بالی سفرها 

  ي بازدید از دوستان و آشنایان نیز افزایش داشته است.برا

) با استفاده از مـدل جاذبـه و رگرسـیون حـداقل مربعـات      2010و همکاران ( یانگ

معمولی عواملی ماننـد درآمـد نسـبی، جمعیـت کشـور مبـداء، نـرخ برابـري ارز، فاصـله          

م در چـین و  هـاي مهـ   هاي ثبت جهانی یونسکو و جاذبـه  ها، جاذبه جغرافیایی، زیرساخت

متغیرهاي اصلی درآمـد  همچنین متغیر مجازي بیماري سارس به این نتیجه رسیدند که 

را بر تعداد گردشگران ورودي به چین  تأثیربیشترین  جغرافیایینسبی، جمعیت و فاصله 

شـود اکثـر    شـود و باعـث مـی    دارند، به خصوص فاصله که سبب افزایش هزینه سفر مـی 

دهند که آثـار   از همسایگانش باشند. همچنین نتایج نشان میگردشگران ورودي به چین 

و 3 هوانـگ  ها در جذب گردشگران دارند. بسیار بیشتري از دیگر جاذبه تأثیرثبت یونسکو 

المللی ماکائو را توسط مـدل جاذبـه    تابع تقاضاي گردشگري بین 2012همکاران در سال 

ها و مراکـز تفریحـی    ي ارز، زیرساختو متغیرهاي تولید سرانه، جمعیت، فاصله، نرخ برابر

نتـایج  و متغیرهاي مجازي بیماري سارس و آثـار ثبـت جهـانی یونسـکو تخمـین زدنـد.       

آمده حاکی از آن است که آثار ثبت یونسکو غیر از یک اثر کوتـاه مـدت ضـعیف     دست به

) بـه بررسـی تقاضـاي    2014( 5لـین و  4سـو   چنـدانی نـدارد.   تـأثیر بر جذب گردشگران 

المللی در کل جهـان بـا تمرکـز بـر نقـش آثـار ثبـت جهـانی پرداختنـد.           ي بینگردشگر

متغیرهاي مستقل پژوهش آنان شامل تولید ناخالص داخلی کشـور مبـدا و جمعیـت آن،    

هاي حمـل و نقـل،    نرخ ارز کشور مقصد، حمل و نقل ریلی براي سنجش نقش زیرساخت

تولید ناخالص داخلی کشور شاخص آزادي سیاسی و اجتماعی، سهم مخارج بهداشت در 

مقصد، سهم مخارج آموزش در تولید ناخالص داخلی کشور مقصد، تعداد آثار ثبـت شـده   

در یونسـکو بـه تفکیـک آثـار طبیعـی و تـاریخی و متغیرهـاي مجـازي زمـان و منـاطق           

هاي این پـژوهش   اند. داده جغرافیایی، و متغیر وابسته مدل تعداد گردشگران ورودي بوده

باشـد. نتیجـه نهـایی     کشـور مـی   66و مربـوط بـه    2009-2006هاي  بازه سالمربوط به 
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جـذب گردشـگران    سـبب وجود آثار ثبت یونسکو به شـدت  کند که  حاصل شده بیان می

هـاي   بیشـتري بـر جریـان    تـأثیر و در بـین ایـن آثـار، آثـار طبیعـی       شود.  المللی می بین

هـاي   گردشگري در دنیا دارند. در این میان وجود ایـن آثـار بیشـترین اثـر را بـر جریـان      

  گذارد. گردشگران به قاره آمریکا می

و  1سـررا منطقه آن،  7به منظور پیش بینی تقاضاي گردشگري ورودي به پرتغال و 

بررسـی اثـر متغیرهـاي     هـاي ترکیبـی بـه    گیـري از روش داده  ) با بهـره 2014همکاران (

مستقل تولید ناخالص داخلی سرانه، شـاخص قیمـت مصـرف کننـده، میـزان بیکـاري و       

هاي اقامت گردشگران خارجی از شش کشور ایرلنـد،   شاخص مخارج خانوار بر تعداد شب

انـد. نتـایج    پرداخته 2011تا  2000هاي  بریتانیا، هلند، آلمان، فرانسه و اسپانیا بین سال

کنند که اثر این متغیرها در مناطق مختلف با یکدیگر تفاوت دارنـد.   بیان می این پژوهش

مثبـت   تـأثیر بر طبق این نتایج، تنها متغیر درآمد گردشگران بر گردشگري کـل پرتغـال   

هسـتند. بـا ایـن     تـأثیر  معنی و بی دارد و  دیگر متغیرهاي این پژوهش از منظر آماري بی

مثبت دارد، شاخص قیمت مصـرف   تأثیراز مناطق  وجود شاخص مخارج خانوار در بعضی

هـاي گردشـگري    منفی بـر جریـان   تأثیرباشد که  ر میدا معنی کننده تنها در یک منطقه

 تـأثیر منفـی و در سـه منطقـه     تـأثیر دارد، همچنین متغیر میزان بیکاري در یک مـورد  

  مثبت داشته است.

) 2015( 2لیـت پرتغال، گذار بر تقاضاي گردشگري تأثیربراي مشخص کردن عوامل 

هاي مربوط گردشـگران   هاي ترکیبی و جمع آوري داده اي با استفاده از روش داده مطالعه

بـا در نظـر گـرفتن     2013تـا   2004هـاي   کشور جهان به پرتغال بین سال 26ورودي از 

عنوان متغیر وابسـته و تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه       میزان اقامت گردشگران ورودي به

کننده، مخارج دولت و نیروي انسانی شـاغل در بخـش    ا، شاخص قیمت مصرفکشور مبد

 ي گردشگري به عنوان متغیرهاي مسـتقل انجـام داده اسـت. نتـایج ایـن مطالعـه رابطـه       

مثبتی را بین درآمد گردشگران، شاخص قیمت مصرف کننـده، مخـارج دولـت و تعـداد     

دهد. در این میان درآمـد   ن میافراد شاغل در این صنعت با تعداد گردشگران ورودي نشا

هـاي   را بر جریان تأثیرین تر کمو شاخص قیمت مصرف کننده  تأثیرگردشگران بیشترین 

  ورودي گردشگران به پرتغال دارد.

                                                                                                                       
 

1 Serra 
2 Leit 
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کشـور   34از  2010-1995 ي بینی تقاضا در بـازه  ) با پیش2016و همکاران ( 1بالی

نقـش مهـاجرت، شـاخص    کشور با درآمد متوسط و کم بـه بررسـی    52به  OECDعضو 

اند. مـدل جاذبـه ارائـه شـده در ایـن پـژوهش شـامل         کیفیت سازمانی و تجارت پرداخته

اي، زبان و مرز مشترك، فاصـله جغرافیـایی، نـرخ برابـري ارز،      متغیرهاي روابط مستعمره

تولید ناخالص داخلی سرانه کشور مبدا، میزان مبادالت تجاري، میزان مهاجرت، شـاخص  

ی، جمعیت کشور مقصد، میزان تورم کشور مقصد، متغیر مجازي بیمـاري  کیفیت سازمان

باشد. نتـایج بیـان    هاي اجتماعی، متغیر مجازي آزادي و اختالف زمانی می سارس، آزادي

تبلیغاتی باالیی بـراي کشـور مبـدا     تأثیرکنند که به جز کشورهاي آفریقایی مهاجرت  می

شود. همچنین کیفیـت   ردشگري به آن میهاي گ دارد که در نتیجه سبب افزایش جریان

شود گردشـگران بیشـتري    سازمانی در کنار متغیرهاي آزادي و حقوق اجتماعی باعث می

رشـد تعـداد گردشـگران     سـبب درصـد   8نزدیک بـه   تأثیربه کشور جذب شوند که این 

 هاي مبادالت تجاري در کنار دیگر عوامل نقش مهم و ثابتی شود. عالوه بر این جریان می

 کند. هاي گردشگري بین کشورها ایفا می بر جریان

  

  . مطالعات داخلی3.2

)، 1383)، موسـایی ( 1381ئیان ( توان به کاوه از بین مطالعات داخلی انجام شده می

که همگی بـا اسـتفاده    ،) اشاره کرد1385) و خسروآبادي (1384حبیبی و عباسی نژاد (

هـاي   از روش حداقل مربعات معمولی به تخمین تابع تقاضاي گردشـگري ایـران در دوره  

ها شامل تولید ناخالص داخلی و درآمـد   اند. متغیرهاي اصلی این پژوهش مختلف پرداخته

اسـت.    سرانه، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز و متغیر مجازي جنگ و انقالب بوده

تقاضـاي  کنـد   انـد کـه بیـان مـی     گران به نتایج نسـبتا مشـابهی دسـت یافتـه    این پژوهش

مسـتقیم دارد. تقاضـاي    ي گردشگران و نرخ ارز رابطـه  ي گردشگري ایران با درآمد سرانه

هـاي سیاسـی و    معکـوس دارد. همچنـین نـاآرامی    ي گردشگري با قیمـت نسـبی رابطـه   

  است.  دهشایران اجتماعی ناشی از جنگ و انقالب موجب کاهش گردشگري 

و متغیرهـاي تولیـد ناخـالص جهـانی،      ARDLبا استفاده از روش  ،)1389یوسفی (

حجم تجارت، نرخ ارز، متغیر مجازي جنگ و انقالب تابع تقاضـاي ایـران را تخمـین زده    

ر تولید ناخالص داخلی جهـانی،  دا معنی اثر مثبت و ي نتایج برآورد نشان دهندهاست که 

نـرخ ارز بـر تعـداد جهـانگردان ورودي بـه ایـران در بلندمـدت         حجم تجارت خـارجی و 

                                                                                                                       
 

1 Balli 
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. متغیر مجازي جنگ اثر منفی و معناداري بر تقاضـاي جهـانگردي ایـران دارد   و  باشد می

فیلتر به ایـن   -و روش کالمن TVPبا استفاده از رهیافت  ،)1389محمدزاده و همکاران (

جهان مثبـت اسـت. همچنـین در     ي ضریب متغیر درآمد سرانهند که ا هنتیجه دست یافت

ي  هزینـه تـوان بیـان نمـود کـه بـا افـزایش        متغیر شاخص قیمت مصرفی می تأثیرمورد 

یابـد. ضـریب متغیـر     زندگی در ایران، تقاضاي گردشگري خارجی براي ایران کاهش مـی 

، هـا کنـد کـه بـا سـفر گردشـگران بـه ایـران و ایجـاد رضـایت در آن          رفتاري نیز بیان می

 تـأثیر کنند که بار دیگر به ایران سفر کنند. متغیر جنـگ نیـز    ایل پیدا میگردشگران تم

بـه   ،)1389گل الله ( منفی و معکوس در تقاضاي سفر گردشگران خارجی به ایران دارد.

تخمین تابع تقاضاي گردشگري ایران با استفاده از مدل جاذبـه و روش حـداقل مربعـات    

بـراي متغیرهـاي تولیـد ناخـالص داخلـی       آمـده  دست بهضرایب معمولی پرداخته است. 

 ،کشورهاي مبداء و جمعیت آنها، نرخ ارز حقیقی و مجمـوع صـادرات و واردات غیرنفتـی   

مثبت و براي متغیرهاي نسبت شاخص قیمت داخلی به قیمت خارجی و متغیر مجـازي  

تابع تقاضـاي گردشـگري داخلـی در     ،)1390پور ( غالمی باشد. منفی می ،جنگ و انقالب

استان منتخـب را تخمـین زده اسـت. نتـایج ایـن پـژوهش حـاکی از آن اسـت کـه           11

نسـبت  و  خـدمات مصـرفی   و  کـاال  کل شاخص متغیر همچون مقصددر  سفري ها هزینه

میـزان تقاضـاي   در  ترین متغیرمؤثر، ها درآمد خانوار سایر استانبه استان آن قیمت هتل 

 هـاي  تعداد آژانس، هاي گردشگري جاذبه متغیر تعداد ضریب. باشد گردشگري داخلی می

مسـتقیم بـین تعـداد     ي بطهرا ي دهنـده  نشـان و مثبـت  ، خـدماتی گردشـگر  و مسافرتی 

همزمـان از روش   ي با استفاده ،)1391معادي ( ست.ا مذکور متغیردو با مسافران داخلی 

ARDL  و حداقل مربعات معمولی تابع تقاضاي گردشگري ایران را تقریب زده اسـت. وي 

مسـتقیم و   ، درآمد جهانی و تقاضاي سفر به ایـران  ي رابطهبه این نتیجه رسیده است که 

حمل و نقل با تقاضاي گردشگري ایـران   ي هاي نسبی داخلی و هزینه بین قیمتي  رابطه

. همچنین تمامی متغیرها به غیر از متغیـر نـرخ ارز از لحـاظ آمـاري     استرابطه معکوس 

عصـبی   ي و شـبکه  ARIMAبا استفاده از روش  ؛)1392اران (فرزین و همک رابطه دارند.

فازي متغیرهاي قیمت مصرف کننده، تعداد تخت هتـل، شـاخص حمـل و نقـل، درآمـد      

بازاریـابی   ي ها، تعداد کـاربران اینترنـت در ایـران، هزینـه     ناخالص، تعداد آژانس ي سرانه

ینـی گردشـگري ایـران    ایران در کشور مبداء و شاخص نرخ ارز را در مدل سازي پـیش ب 

بـر   مـؤثر به شناسایی عوامل  ،)1392اند. فرزین معتمد و موسوي جهرمی ( استفاده کرده

نـد. نتـایج   ا هاي هکمن پرداختـ  روش دو مرحله ي تقاضاي سفر به مشهد مقدس به وسیله

ن است که سن، مشکالت مالی، قیمت کاالهـاي موجـود در سـبد    آپژوهش آنها حاکی از 
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منفـی و عوامـل درآمـد سرپرسـت خـانوار،       تـأثیر درآمـدي خـانوار داراي    ي سفر و طبقه

انـد.   مثبت بر تقاضاي سفر به مشهد بـوده  تأثیرنزدیکی به مقصد و تغییرات فصلی داراي 

شـود.   کاالیی ضروري در سـبد خـانوار تلقـی مـی     ،این سفر ه استهمچنین مشخص شد

ل درآمد سـرانه، جمعیـت، نـرخ ارز و    عوام تأثیر ي به مقایسه ،)1392آبادي و سیاح ( شاه

هاي اقتصادي بر تقاضـاي گردشـگري کشـورهاي منتخـب      زیرساخت ي همچنین توسعه

دهـد کـه عـالوه بـر درآمـد       اند. نتایج نشان می هاقدام کردتوسعه یافته و در حال توسعه 

سرانه واقعی و جمعیت، شاخص فناوري ارتباطـات و اطالعـات و نـرخ ارز از اهمیـت بـه      

ـ ، )1394ی در جذب گردشگر برخوردارنـد. ابریشـمی و بـرکیش (   سزای هـدف بررسـی    اب

 ههاي پیش بینی، تقاضاي گردشگري خارجی ایران را در پژوهش خود بررسـی کـرد   مدل

، مـدل ترکیبـی   ARFIMA-ANNو  ARFIMA ،ANNند که از بین سه مدل ا هو دریافت

ARFIMA-ANN انسته است بـه شـکل   براي پیش بینی سري زمانی گردشگري ایران تو

توان از این مدل بـراي پـیش    مشهودي عملکرد پیش بینی را بهبود ببخشد، بنابراین می

  بینی گردشگري استفاده کرد.

ادبیات پیش بینی تقاضاي گردشگري و بررسی مطالعات انجـام گرفتـه    ي با مطالعه

در مطالعـات   مطالعات خارجی و داخلی با یکدیگر، کمبودهایی ي در این زمینه و مقایسه

 ي از نقاط ضعف مطالعـات داخلـی نادیـده گـرفتن هزینـه      یشود. یک داخلی مشاهده می

باشد کـه یکـی از مخـارج اصـلی سـفر گردشـگران را شـامل         حمل و نقل گردشگران می

)، معـادي  1388شود. در بـین مطالعـات داخلـی بررسـی شـده تنهـا راسـخی نـژاد (         می

به ایـن   ،)1392) و فرزین و همکاران (1392()، فرزین معتمد و موسوي جهرمی 1391(

هـاي   پـژوهش  تـر  بـیش کـه در   انـد، در حـالی   متغیر مهم در تقاضاي گردشگري پرداخته

مختلف بررسی شده است. همچنـین تعـداد    هاي روشخارجی انجام گرفته این متغیر به 

بـه یـک    سزایی در ایجاد تقاضا براي سـفر گردشـگران   به تأثیرتواند  تسهیالت اقامتی می

باشـد. در   ترین محصوالت و خـدمات گردشـگري مـی    زیرا یکی از اصلی ،نقطه ایجاد کند

 همکـاران  و و فرزین )1385( خسروآباديي  مطالعهتوان به  بین مطالعات داخلی تنها می

نـد.  ا هاشاره کرد که این متغیر را در مدل تقاضاي گردشگري ایران استفاده کـرد  )1392(

هاي اصلی مورد توجه  هاي تاریخی و فرهنگی ایران که یکی از جنبه جاذبهبا وجود غناي 

اثر ثبت شـده در فهرسـت    21باشد و وجود  المللی براي سفر به ایران می گردشگران بین

المللی بررسی نشده  ها در جذب گردشگران بین میراث جهانی یونسکو، اهمیت این جاذبه

هـا در   هـاي گردشـگري در اسـتان    وجود جاذبـه ) به بررسی 1390پور ( است. تنها غالمی

گـذار بـر جـذب    تأثیرجذب گردشگران داخلی پرداخته است. همچنـین یکـی از عوامـل    

باشـد کـه در    المللی تصویر مقصد و نگرش گردشگران بالقوه به مقصد می گردشگران بین
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پژوهشی از آن اسـتفاده شـده اسـت. از منظـر روش آمـاري نیـز تعـداد زیـادي از          تر کم

انـد، در   هاي اولیه تنها به استفاده از روش حداقل مربعـات معمـولی اکتفـا کـرده     پژوهش

ي برخـوردار اسـت کـه در    تر بیشهاي ترکیبی یا پانل دیتا از مزایاي  حالی که روش داده

 تـر  بـیش هـاي اسـتفاده شـده در     د. همچنـین داده وشـ  مـی ن پرداختـه  ه آبخش بعدي ب

  د.نآور درت پیش بینی مدل را پایین میها بسیار قدیمی هستند که ق پژوهش
هـاي داخلـی    هاي خارجی و داخلی، و مشخص شدن نواقص مدل با بررسی پژوهش

شده است در این پژوهش مدلی به کـار گرفتـه شـود     تالشهاي خارجی،  نسبت به مدل

که متغیرهاي مختلف و جدیدي را در کنار یکدیگر بررسی کند. به همین دلیل در مـدل  

 جمعیـت،  جغرافیـایی،  فاصـله  سرانه، داخلی ناخالص تولیداز متغیرهاي مستقل  این پژوهش

 و جهـانی  ثبـت  هـاي  جاذبـه  هتـل،  هاي تخت تعداد ،2010 سال واقعی قیمت حسب بر ارز نرخ

هاي ثبـت جهـانی یونسـکو و شـاخص      کشور استفاده خواهد شد. متغیرهاي جاذبه برند شاخص

هاي داخلـی   و پیش از این در دیگر پژوهش کار رفته بهبرند کشور براي اولین بار در این پژوهش 

از آنها استفاده نشده است. به منظور بـاال بـردن قـدرت پـیش بینـی مـدل، بـرخالف برخـی از         

هـاي مـورد نیـاز ایـن      انـد، داده  هاي قدیمی و محدود استفاده کـرده  مطالعات داخلی که از داده

تـا   2009هـاي   سـال و مربـوط بـه    کشور مبدا گردشگران ورودي بـه ایـران   53پژوهش از 

رود تعداد باالي مشاهدات، قدرت پیش بینـی   جمع آوري شده است که انتظار می 2013

فاده از روش پنـل دیتـا تخمـین    مدل را باالتر ببرد. مدل پیشنهادي این پژوهش بـا اسـت  

  د.شو المللی به ایران را ارزیابی میبر جذب گردشگران بین  مؤثرخواهد زده شد و عوامل 

  

  . روش تحقیق3

اي از داده است که شامل چند مقطع و یـک   یا پنل دیتا مجموعه 1هاي ترکیبی داده

ها، صنایع، کشـورها و ...   گاه، بنها گروهتواند بیانگر افراد،  باشد. مقطع می زمانی می ي دوره

هاي ترکیبـی   تواند روز، هفته، ماه، فصل، سال و .... باشد. داده زمانی نیز می ي باشد. دوره

کنـد،   هم تغییـرات درون هـر مقطـع را مـنعکس مـی      به دلیل آنکه هم تغییرات زمانی و

هـاي   يند. بسیاري از نکاتی که در تحلیـل سـر  کي را منعکس تر بیشتواند اطالعات  می

د و یا غیر قابل مشاهده هستند در تحلیل پنـل دیتـا روشـن    نشو زمانی نادیده گرفته می

شـود و   هایی که غالبا در سري زمانی از آنها چشم پوشـی مـی   شوند. به ویژه ناهمگنی می

دیتـا امکـان بررسـی آنهـا فـراهم      در اصطالح غیر قابل مشاهده هستند در تحلیـل پنـل   

                                                                                                                       
 

1. Panel Data 
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هاي پنل دیتـا بـه صـورت زیـر      ) چارچوب اصلی براي مدل520: 1391د (سوري، شو می

 است:

)8(  Yit = αi+ βX
it
+ εit 

وجـود دارنـد.    Xitمتغیر توضیحی بدون احتساب عـرض از مبـدا در    Kدر این مدل 

شـوند.   شود که در طول زمان ثابت فـرض مـی   نشان داده می αiدر ها  اختالف بین مقطع

تمام کشورها ثابت اسـت، روش رگرسـیون حـداقل    براي  αiاگر فرض ما بر این باشد که 

) برآوردهاي کارا و سازگاري خواهد داد. این حالت را رگرسـیون  OLS( 1مربعات معمولی

 ،که در بین مقاطع مختلـف اخـتالف وجـود دارد    شودنامند. ولی اگر فرض  می 2تجمیعی

  ).1384، هاي دیگري براي تخمین استفاده شود. (حبیبی و عباسی نژاد باید از روش

شود که  است. در مدل اثرات ثابت فرض می 3ها، روش اثرات ثابت یکی از این روش

یک ضریب  �α د. هرکرثابت منعکس  ي توان در جمله هاي فردي یا گروهی را می تفاوت

د. این فرض بر این اصل استوار است که اختالف بین شومجهول است که بایستی برآورد 

توان به صورت تفاوت در عرض از مبدا نشان داد. مدل اثرات ثابت امکان  واحدها را می

بررسی اثرات فردي مشاهده نشده را که با متغیرهاي توضیحی همبستگی دارند، فراهم 

ن انتقال تابع رگرسیون هاي فردي را به عنوا توان تفاوت کند. در چنین شرایطی می می

 بود که ما اطمینان داشته باشیمد. این مدل تنها در صورتی منطقی خواهد کرتصور 

که  حالی در ،توان به صورت انتقال تابع رگرسیون نشان داد اختالف بین مقاطع را می

همیشه از این موضوع مطمئن نیستیم، پس روش دیگري باید مورد استفاده قرار گیرد. 

 ي کننده کند جزء ثابت مشخص که فرض می 4برآورد، روش اثرات تصادفی روش دیگر

مقاطع مختلف به صورت تصادفی بین واحدها و مقاطع توزیع شده است. این مدل داراي 

K منظور انتخاب  ). به1391(سوري،  باشد مییک عرض از مبدا  ي رگرسور به اضافه

 5و آزمون هاسمن Fي  هآمارون و روش مناسب و کارا براي انجام تخمین باید از آزم

ي  ریشهآزمون  ي استفاده کرد. همچنین براي بررسی مانایی متغیرها، مانایی به وسیله

  ).1387(مهرگان، اشرف زاده،  شود سنجیده می واحد

الگوهـاي تجـارت    ،مدل جاذبه با استفاده از قیاسی از قانون جهانی گـرانش نیـوتن  

هـاي اقتصـادي بـین دو     کنـد کـه جریـان    کند. این مدل بیان می المللی را تفسیر می بین

                                                                                                                       
 

1. Ordinary Least Square 
2. Pooled Regression 
3. Fixed Effects 
4. Random Effects 
5. Hausman Test 
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غیرمسـتقیمی  ي   رابطهو  هاي اقتصادي کشورها حجم و ویژگی کشور ارتباط مستقیمی با

ــا فاصــله هــاي تجــارت، مهــاجرت و  بــین آنهــا دارد. ایــن مــدل بــه خــوبی جریــان  ي ب

شـود. بـه دلیـل     کند و به وفور در مطالعات استفاده می بیان می گذاري خارجی را سرمایه

تواند به عنوان نوع خاصی از تجارت خدمات در نظر گرفته شود،  اینکه گردشگري نیز می

 ي المللی نیز از طریق مدل جاذبـه قابـل بررسـی اسـت. رابطـه      یی گردشگران بینجا جابه

  اصلی مدل جاذبه به صورت زیر است:

)9(  Q =
m �m �

d�
 

که در اینجا تعداد گردشگران در نظر است المللی  میزان جریان بین Qین رابطه در ا

mشود،  گرفته می i هـاي کشـور    ویژگیi  وm j  هـاي کشـور    ویژگـیj   د. باشـ  مـیd   نیـز

جغرافیایی بین دو کشور است. براي اسـتفاده در تخمـین مـدل، از ایـن رابطـه       ي فاصله

تحقیـق و   ي پیشینه ي ). بعد از مطالعه2014همکاران، و  مورلیشود ( می لگاریتم گرفته

و همکــاران  Huang) 2010و همکــاران ( Yangبـر   تأکیــدادبیـات نظــري، بــه ویـژه بــا   

  مدل تحقیق به صورت زیر تعریف شده است: ،)2012(

)10(  lnTOUR �� = β� + β� lnPCGDP��+ β� lnPOP��+	β� lnDIS��+  

                   +β7 lnWHLit+ εjt  β� lnEXC��+β� lnHOTEL��+β� lnNBI��              
  باشند: ر این معادله هر کدام از عوامل به شرح زیر مید

�
0

  ها ضریب متغیرها هستند. �ثابت معادله و دیگر :  

باشد. این متغیر میزان گردشگران ورودي بـه   متغیر وابسته این پژوهش می :����

  .ن به تفکیک کشورهاي مبداء استایرا

کشـور مبـداء بـه عنـوان متغیـر       ي بیانگر تولید ناخالص داخلـی سـرانه   :����� 

تغییـر در تقاضـا بـراي     سـبب توانـد   کننده مـی  باشد. تغییر در درآمد مصرف درآمدي می

در تصمیم به خریـد   ،کاالها و خدمات شود. درآمد به عنوان یکی از عوامل محدود کننده

  کنندگان نقش باالیی دارد. مصرف

بـازار هـدف و    ي انـدازه  ي متغیر جمعیت کشور مبداء به عنوان تعیین کننده :���

  باشد. تعداد گردشگران بالقوه براي سفر به مقصد می

 ي معکوسـی بـا میـزان تعامـل بـین دو منطقـه       ي رابطـه  ،جغرافیایی ي فاصله :���

 ي در هزینـه  ثرمـؤ جغرافیایی دارد. از سویی دیگر مسافت بین دو کشور یکـی از عوامـل   

  باشد. یی بین دو کشور میجا جابه
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بــه عنــوان یکــی از عوامــل  2010ی ســال واقعــ مــتینــرخ ارز بــر حســب ق :���

  شود. کننده در تقاضاي گردشگري محاسبه می تعیین

ترین عناصـر صـنعت گردشـگري اسـت و از منظـر       اقامت یکی از اساسی :�����

شـود. بـه همـین دلیـل      گردشگري محسوب مـی  ین محصوالتتر بزرگاقتصادي یکی از 

  ستاره در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. 5و  4هاي  هاي هتل تعداد تخت

هاي معنادار و مهمـی و در نتیجـه مزیـت رقـابتی بـراي       تواند تفاوت برند می :���

یک ابزار بازاریابی قـوي بـراي ایجـاد     ،محصوالت و خدمات ایجاد کند. برندسازي مقاصد

از متغیر شاخص برنـد  دلیل تصویر مثبت و پیوند احساسی با گردشگران است. به همین 

 .استفاده شود 1کشور

جهـانی،   ي هـاي شـناخته شـده    آثار ثبت جهانی یونسکو بـه عنـوان جاذبـه    :���

توجـه گردشـگران   جلـب   سببدهند و  میراث تاریخی یک کشور را به جهانیان نشان می

در این پژوهش میزان اثرگـذاري و نقـش آثـار ثبـت جهـانی       سهی بر این استشوند.  می

  .سنجیده شودالمللی  یونسکوي ایران در جذب گردشگران بین

کشور که مبداء گردشـگران ورودي بـه ایـران     53هاي مربوط به این پژوهش از  داده

آوري اطالعـات   . بـراي جمـع  است  شدهاند، گردآوري  بوده 2009-2013هاي  در بازه سال

هـاي مجلـس    هاي آماري مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش مورد نیاز در این پژوهش از داده

 Futureشوراي اسالمی، وبسـایت بانـک جهـانی، وبسـایت سـازمان یونسـکو و وبسـایت        

Brand هاي اقتصادسنجی نرم افـزار   است. همچنین براي تحلیل استفاده شدهEviews 7 

  .کار رفته است هب

  

  . تجزیه و تحلیل4

المللی  در این بخش به تجزیه و تحلیل اطالعات و تخمین مدل تقاضاي گردشگري بین

توسط  ه که بحث شد باید مانایی متغیرهاگون . در ابتدا همانشود خته میایران پردا

  ارائه شده )1(سنجیده شود. نتایج حاصل از این آزمون در جدول  ي واحد ریشهآزمون 

  است.

 

  

                                                                                                                       
 

1. National Brand Index 
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  ي واحد ریشهنتایج آزمون  .1جدول 

 Levin, Lin &Chu Im, Pesaran and 
Shin W-stat  

ADF-Fisher Chi-
square  

PP-Fisher Chi-
square  

سطح   آماره  

  معناداري

سطح   آماره

  معناداري

سطح   آماره

  معناداري

سطح   آماره

  معناداري

TOUR  29/31-  000/0  38/7 -  000/0  26/154  001/0  79/185  000/0  

PCGDP  46/6-  000/0  40/2 -  008/0  77/127  07/0  96/202  000/0  

POP  0/9-  000/0  80/39-  000/0  99/237  000/0  28/301  000/0  

EXC  597/2-  004/0  264/0-  396/0  653/80  9683/0  628/77  9825/0  

HOT  376/1-  084/0  957/3  000/1  739/24  000/1  460/11  000/1  

  002/0  50/150  03/0  72/111      000/0  -684/7 تفاضل اول

NBI  58/46-  000/0  70/17-  000/0  27/378  000/0  06/705  000/0  

WHS  726/0-  233/0  508/5  000/1  395/15  000/1  669/8  000/1  

  000/0  16/225  000/0  16/225      000/0  -13/36  تفاضل اول

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر و خروجی نرم افزار

  

شود، تمامی متغیرها بـه جـزء متغیـر تعـداد      ) مشاهده می1که از جدول ( مانطوره

)، داراي WHSهـاي میـراث جهـانی یونسـکو (     ) و تعـداد جاذبـه  HOTهاي هتـل (  تخت

هستند. این بدان معنی است  05/0از مقادیر بحرانی در سطح اطمینان  تر بیشمقادیري 

شـود.. بـراي    می تأییدمانایی آنها  ي شود و در نتیجه رد می ي واحد ریشهکه فرض وجود 

ر که د شده استاول محاسبه  ي را با تفاضل مرتبه ي واحد ریشهاین دو متغیر نیز آزمون 

این دو متغیر بایـد بـه صـورت     ،بنابراین در تخمین مدل این شرایط آنها نیز مانا هستند،

  تفاضل مرتبه اول استفاده شوند.

کـه   شود زده میمدل به صورت تجمیعی تخمین  مانایی متغیرها، ابتدا تأییدپس از 

  باشد. می 2جدول اطالعات آن به شرح 
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  نتایج تخمین تجمیعی .2جدول 

  سطح معناداري  tي  هآمار  ضریب 

C 65/46 -  203/1-  23/0  

PCGDP  542/0  795/6  000/0  

DIS  503/2-  527/13-  000/0  

POP  851/0  540/10  000/0  

EXC  196/1-  9008/0-  368/0  

HOT  938/2  941/1  053/0  

NBI  116/14  038/2  04/0  

WHS  231/0  086/0  931/0  

  F  268/29    000/0 ي هآمار

R-squared 781/0      

Durbin-Watson 858/1      

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر و خروجی نرم افزار

  

تـوان   هست و مـی  Fباالتر از مقادیر جدل  Fي  هآمار)، مقدار 2طبق مقادیر جدول (

نیـز بیـانگر قـدرت     R-squaredمعناداري کل رگرسیون را ادعـا کـرد. همچنـین میـزان     

هاي هتل و آثـار   ت. تنها متغیرهاي نرخ ارز، تعداد تختتوضیح دهندگی باالي متغیرهاس

اند. عالمت مورد انتظار متغیرها نیز به جزء متغیر نـرخ   ثبت جهانی یونسکو معنادار نشده

انتظار هستند. حال براي تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبداءهاي جداگانه ارز مورد 

 H0و انتخاب روش تخمین درست باید از آزمون لیمر (راستنمایی) استفاده کـرد. فـرض   

عـرض  ناهمسـانی   H1این آزمون یکسان بودن عرض از مبداءها (روش تجمیعی) و فرض 

  باشد: از مبداءها (روش اثرات ثابت یا تصادفی) می

  

  راستنمایی .3جدول 

  سطح معناداري  .F d.fي  هآمار 

Cross-section F 805/69  )52153(  000/0  

Cross-section Chi-square  055/680  52  000/0  

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر و خروجی نرم افزار
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که از مقادیر جدول باالتر اسـت و سـطح معنـاداري آن     F ي هآمارا توجه به میزان ب

آزمون مبنی بر استفاده از روش تجمیعی رد  H0باشد، در نتیجه فرض  می 05/0از  تر کم

. حال ایـن پرسـش پـیش    شوددر مدل لحاظ  شود و باید عرض از مبداءهاي مختلفی می

کنـد یـا بـه طـور      آید که تفاوت در عرض از مبداءهاي مقطعی به طور ثابت عمل مـی  می

و انتخـاب الگـوي اثـرات ثابـت و یـا تصـادفی از        تصادفی. به منظور پاسخ به این پرسش

این آزمون مناسب بودن روش اثرات تصـادفی   H0رض شود. ف آزمون هاسمن استفاده می

  ات ثابت است.مناسب بودن روش اثر H1و فرض 

  
  آزمون هاسمن .4جدول 

  سطح معناداري .Chi-Sq d.fي  هآمار 

Cross-section random 620/13  6  03/0  

 محاسبات تحقیق حاضر و خروجی نرم افزارمنبع: 

  

شـود و روش اثـرات ثابـت بـراي      رد مـی  H0ا تکیه بر نتایج آزمون هاسمن، فـرض  ب

گیرد. نتایج تخمین نهایی مـدل بـا اسـتفاده از روش     تخمین مدل مورد استفاده قرار می

  صورت زیر است: اثرات ثابت به

  
  نتایج تخمین اثرات ثابت .5جدول 

  سطح معناداري  tي  هآمار  ضریب 

C 073/89-  172/6-  000/0  

PCGDP  668/0  879/4  000/0  

DIS (Random Effect)  566/2 -  125/7-  000/0  

POP  866/0  532/5  000/0  

EXC  241/1  132/2  03/0  

HOT  898/1  703/3  000/0  

NBI  195/18  731/7  000/0  

WHS  024/1  182/1  238/0  

  F  272/66    000/0 ي هآمار

R-squared 96/0      

Durbin-Watson 861/1      

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر و خروجی نرم افزار

 



  جاذبه مدل از استفاده با المللی بین گردشگران جذب بر مؤثر عوامل ارزیابی  235

     
 

باشد و بیانگر این نکتـه   باالتر از مقادیر جدول می Fي  هآمار)، 5بق نتایج جدول (ط

توضیح دهندگی باالي مـدل   ،R-squaredاست که کل مدل معناداري خوبی دارد. مقدار 

درصد از کل تغییرات تقاضا وابسته به متغیرهـاي   96کند که  دهد و بیان می را نشان می

واتسون عدم وجود خود همبستگی مدل را  –دوربین ي  هآمارباشد. همچنین  مستقل می

  کند. می تأیید

 66/0متغیر تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه از لحـاظ آمـاري معنـادار و ضـریب آن         

اسـت. هـر دوي ایـن     معنادار شـده  86/0باشد. همچنین متغیر جمعیت نیز با ضریب  می

کنند بـا افـزایش یـک واحـدي در تولیـد       اند و بیان می متغیرها نتایج طبق انتظار داشته

افزایش و با هـر   66/0ناخالص سرانه کشورهاي مبداء میزان تقاضا براي گردشگري ایران 

یابـد. هـر چـه کشـوري      افـزایش مـی   86/0رهاي مبـداء  واحد افزایش در جمعیـت کشـو  

هـا بـه سـفر بـه      ثروتمندتر باشد و درآمدهاي قابل تصرف مردمش بیشتر باشد، تمایل آن

و  تـر  بـزرگ بازارهـاي هـدف    تـر  بـزرگ ایران بیشـتر خواهـد شـد. همچنـین کشـورهاي      

ایـن   ي دهشوند. این نتایج انعکاس دهنـ  گردشگران بالقوه بیشتري براي ایران حساب می

حقیقت است کـه کشـورهاي بـزرگ و ثروتمنـد ماننـد آمریکـا، آلمـان بازارهـاي اصـلی          

هـاي   ها درباره ایـن متغیرهـا بـا پـژوهش     المللی در کل دنیا هستند. یافته گردشگري بین

ــد  ــینپیشــین مانن ــروارو  پ ــگ)، 2007( م ــاران ( یان ــفی (2010و همک )، 1389)، یوس

  ) منطبق است.1391ادي () و مع1389محمدزاده و همکاران (

ــا ضــریب  ي رابطــه بــین نــرخ ارز واقعــی و تقاضــاي  24/1مســتقیم و معنــاداري ب

گردشگري وجود دارد. این متغیر که در نقش متغیر قیمتی در ایـن مـدل بـه کـار رفتـه      

کند که بـا کـاهش ارزش پـول ایـران و در نتیجـه ارزان تـر شـدن سـفر و          است بیان می

شود کـه   المللی براي سفر به ایران بیشتر می گردشگران بینخدمات گردشگري، تقاضاي 

)  2010و همکــاران ( یانــگ)، 2007( مــروارو  پــین)، 2007( مونــوزمنطبــق بــر نتــایج 

  باشد. ) می1389)، گل الله (1381ئیان ( کاوه

المللی با ضریب  هاي هتل در ایران باعث افزایش تقاضاي گردشگران بین تعداد تخت

کند که تسهیالت اقامتی یکی از پیش نیازهاي ضروري  ین یافته بیان میشود. ا می 89/1

باشد. همچنین میزان تسـهیالت اقـامتی یکـی از عوامـل محـدود       افزایش گردشگران می

هـاي ایـن    باشـد و در بـین یافتـه    کننده ظرفیت پذیرش گردشگران در هر کشـوري مـی  

و همکـاران   هوانـگ ) ، 2010(و همکـاران   یانـگ باشد.  پژوهش دومین عامل اثر گذار می

  اند.  ) نیز به نتایج مشابهی دست یافته1392) و فرزین و همکاران (2012(
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شاخص برند کشور ایران به عنوان معیاري بـراي سـنجش میـزان تفـاوت ایـران بـا       

المللی بالقوه به ایـران در ایـن پـژوهش     کشورهاي دنیا و همچنین نگرش گردشگران بین

کند که ایـن متغیـر بـه عنـوان      ایج حاصل از تخمین مدل بیان میاستفاده شده است. نت

توان اینگونه نتیجه گرفـت   معنادار است. از اینجا می 19/18اثرگذارترین متغیر با ضریب 

توانـد از علـل اصـلی     که تبلیغات منفی علیه ایران و در نتیجه ایجاد نگـرش منفـی، مـی   

  کاهش آمار گردشگران در ایران باشد.

بر تقاضاي گردشـگري،   02/1مثبت به میزان  تأثیرجهانی یونسکو با وجود آثار ثبت 

اما از لحاظ آماري معنادار نشده است. این یافته بر خالف این نظر اسـت کـه آثـار ثبـت     

دهد کـه وجـود ایـن     شوند و نشان می جهانی باعث جذب گردشگران زیادي به مقصد می

ان نـدارد. ایـن یافتـه موافـق بـا پـژوهش       چندانی در افزایش تقاضاي گردشـگر  تأثیرآثار 

و همکـاران   یانـگ ) بوده است، اما متضاد با 2012و همکاران ( هوانگ) و 2011( 1سلینی

  باشد. ) می2014( لینو  سو) و 2010(

کنـد، از مـدل    به دلیل این که فاصله جغرافیایی در زمان ثابت اسـت و تغییـر نمـی   

متغیر در تخمین با اثرات تصادفی در جدول اثرات ثابت حذف شده است و اطالعات این 

کنـد کـه رابطـه منفـی معنـاداري بـا ضـریب         آورده شده است. نتایج این متغیر بیان می

تواند هم بـه   بین فاصله جغرافیایی و تقاضاي گردشگري وجود دارد. این رابطه می -56/2

هاي طوالنی.  تدلیل افزایش هزینه سفر باشد و هم به دلیل ایجاد خستگی زیاد در مساف

درصـد سـفرهاي    80سازمان جهانی گردشـگري،   2015عالوه بر این طبق گزارش سال 

گیـرد کـه مبـداء و مقصـد آن درون منطقـه جغرافیـایی        المللی در حالی صورت مـی  بین

  یکسان قرار دارد.

  

  گیري و پیشنهادات نتیجه

ور، لـزوم  اقتصـادي کشـ   ي با توجه به فواید صنعت گردشگري و نقش آن در توسعه

شود. براي افـزایش   ریزي براي توسعه گردشگري بیش از پیش احساس می توجه به برنامه

در  مـؤثر ، پیش بینی تقاضا و ارزیابی عوامـل  گردشگران و درآمدهاي حاصل از آنهاتعداد 

ریزي گردشـگري   هاي اساسی و اولیه در برنامه المللی از گام ایجاد تقاضاي گردشگران بین

گـذار بـر تقاضـاي گردشـگران     تأثیرهمین دلیل در پـژوهش حاضـر عوامـل     باشد. به می

  .ه استالمللی براي سفر به ایران با رویکرد پنل دیتا مورد ارزیابی قرار گرفت بین

                                                                                                                       
 

1 Cellini 
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عوامل مورد بررسی در این تحقیق شامل تولید ناخـالص داخلـی سـرانه و جمعیـت     

مچنـین نـرخ واقعـی ارز، تعـداد     هاي تقاضا و ه هاي کشور مبداء و ویژگی عنوان ویژگی به

هاي ایران  هاي هتل، شاخص برند کشور و آثار ثبت جهانی یونسکو به عنوان ویژگی تخت

گـذار بـر تقاضـاي    تأثیرجغرافیایی دیگر عامل  ي باشند. همچنین فاصله و طرف عرضه می

. به دلیل افزایش توجه به نقش مثبـت گردشـگري و   ه استگردشگري در نظر گرفته شد

به نقش نگرش گردشگران نسبت به ایـران در تحقیقـات پـیش بینـی تقاضـا       تر کم هاینک

 گیـري  ریزي و تصـمیم  تواند راهنماي خوبی براي برنامه توجه شده است، این پژوهش می

  د:شو دلیل پیشنهادات زیر ارائه می گردشگري باشد. به همین

سـرانه و جمعیـت   آمده، گردشگران کشورهاي با تولید ناخالص  دست بهطبق نتایج 

اینکـه   دلیـل  بـه ي براي سفر به ایران داشته باشند. اما تر بیشتوانند پتانسیل  ، میتر بیش

منفـی در تقاضـاي    یي با ایران دارند و فاصله نقشـ تر بیش ي برخی از این کشورها فاصله

کنند. به همین دلیل بخش  گردشگران داراست، این عوامل تا حدي یکدیگر را خنثی می

اسبی بین این خصوصی و دولتی گردشگري ایران باید براي انتخاب بازار هدف، تعادل من

  د.سه فاکتور برقرار کنن

گري در رقابـت پـذیري صـنعت گردشـ     مـؤثر نرخ ارز واقعی به عنوان یکی از عوامل 

شود. به همین دلیل دولت باید همواره با کنترل نـرخ ارز و قیمـت خـدمات     محسوب می

  گردشگري، توان رقابتی محصول گردشگري ایران را حفظ کند.

گردشگري در هر کشوري  ي کیفیت و کمیت خدمات اقامتی از ارکان مهم توسعه

باشد، کمبود و نقص  باشد. به دلیل اینکه اقامت یکی از خدمات اصلی گردشگري می می

د. به شمار روپذیرش گردشگران در هر مقصدي  ي تواند از عوامل محدود کننده آن می

ان گردشگري ایران باید به افزایش تعداد و همچنین کیفیت گذار سیاستبه همین دلیل 

هاي مناسب براي این امر جلب نظر  کنند. یکی از راهاقدام تاسیسات اقامتی 

  باشد. ی و خارجی براي فعالیت در این زمینه میگذاران داخل سرمایه

اي  هسته ي هاي ناشی از پرونده هاي غربی و تحریم به دلیل تبلیغات غیر واقعی رسانه

که در حال  استالمللی، نگرشی منفی نسبت به ایران شکل گرفته  ایران در مجامع بین

ین تر بیشاخص برند کند ش باشد. با توجه به نتایج پژوهش که بیان می کمرنگ شدن می

هاي تبلیغاتی مناسب، نگرش  ن باید با انجام فعالیترا در ایجاد تقاضا دارد، مسئوال تأثیر

تواند  هاي منحصر به فرد می دنیا را نسبت به ایران تغییر دهند. ایران با دارا بودن ویژگی

ساز جذب ها زمینه  بر تمایز خود با دیگر مقاصد گردشگري تکیه کند و با تغییر نگرش

 المللی شود. گردشگران بین
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