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  چکیده

در  یمهم یاربوده و نقش بس مختلف يدر کشورها یعصنا ترین از پربازده یکی يصنعت گردشگر

مـوثر مقاصـد    هاي یژگیو ییشناسا ین،. بنابراکند یم یفااشتغال ا یجادو ا يرشد و توسعه اقتصاد

 یفـا صـنعت در کشـورها ا   یندر رشد و توسعه ا یفراوان یتدر جذب گردشگر اهم يگردشگر

  يهـا  سـال  یکشـور جهـان طـ    147بـا اسـتفاده از اطالعـات مربـوط بـه       یقن تحقی. در اکند یم

در  يمـوثر مقاصـد گردشـگر    هاي یژگیو ییتابلو هاي و با استفاده از روش داده 2015 - 2007 

 یقتحق یجشدند. نتا یبررس يها از نظر آمار آن داري یو معن ییشناسا یجذب گردشگران خارج

 یعنــی ي،مقاصــد گردشــگر هــاي یژگــیبــه و مربــوط ینشــان دادنــد کــه  از ســه شــاخص کلــ

و منابع  يو مقررات مربوط به گردشگر ینکسب و کار، قوان يو فضا يشگرگرد هاي یرساختز

وکـار ماننـد    کسـب  يو فضـا  يگردشـگر  هـاي  یرسـاخت شاخص ز ی،و فرهنگ یعیطب ی،انسان

در  داري یاثر معن یمتیق یريپذ رقابت ینو همچن ینیو زم ییهوا یلی،نقل ر و حمل هاي یرساختز

شـاخص   یت،و امن یمنیسه شاخص ا ییاخص جزش 13 یندارند. در ب یجذب گردشگر خارج

و مسـافرت اثـر    يدر صـنعت گردشـگر   یمتیق یريپذ و شاخص رقابت یعی،و طب یمنابع فرهنگ

  .دارند یدر جذب گردشگران خارج داري یمعن

   

  .JEL: Z32 ،C23 ،F10 طبقه بندي

  .يگردشگر يجاذبه ها یی،تابلو يداده ها ی،خارج يگردشگر ها: کلید واژه

                                                                                                              
  habibmorovat@yahoo.com نویسنده مسئول،               ،یدانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائ استادیار *

 Salem207@yahoo.com                                        ، یدانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائاستادیار  **

  m.khadem360@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد عالمه طباطبائی،                     ***

اسـتخراج   یدر دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائ يارشد رشته علوم اقتصاد ینامه کارشناس یانمقاله از پا ینا -1

  .استشده 



 1397، تابستان 69شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي    276

 

 

  مقدمه -1

تـرین صـنایع در دنیـا اسـت کـه بـه طـور        ترین و پربـازده صنعت گردشگري یکی از بزرگ

هـاي اخیـر،   دهـد. در سـال  هاي اقتصادي را تحت تاثیر قرار میمستقیم و غیر مستقیم فعالیت

در تنظـیم تـراز    گردشگري به عنوان یک منبـع درآمـد در تجـارت جهـانی و عامـل مهمـی      

درصـد   5تقویت پول ملی مطرح بوده است. این صنعت  ها و هم چنین ارزآوري وپرداخت

از تولید ناخالص داخلی جهانی را با ایجاد صـدها میلیـون شـغل در سراسـر جهـان بـه خـود        

اي در صنعت گردشگري گذشته شاهد رشد قابل مالحظه اختصاص داده است. در سه دهه

میلیون نفر  285شته و از  طوري که تعداد گردشگران خارجی سه برابر افزایش دا ایم بهبوده

ــال  ــه  1980در س ــال    935ب ــر در س ــون نف ــل از    2010میلی ــاي حاص ــدي (دریافتی)ه و عای

میلیارد دالر رسیده اسـت (گـزارش گردشـگري و     919به  102برابر، یعنی از  9گردشگري 

 ).  2011مسافرت سال 

قتصـادي بـر   المللی گردشگري عالوه بر ارزآوري و تسـهیل فراینـد رشـد  ا    در سطح بین  

هاي جهان نیز موثر اسـت. بنـابراین، بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن         توزیع مجدد ثروت میان ملت

صنعت در رشد و توسعه اقتصادي و فرهنگـی کشـورها، شناسـایی عوامـل مـوثر در جـذب       

وتحلیل تفاوت کشـورها در جـذب گردشـگر اهمیـت زیـادي       گردشگران خارجی و تجزیه

  دارد. 

المللـی مختلـف   اند که عوامل موثر بر جذب گردشگران بیندادهمطالعات مختلف نشان   

)). برخی از 2013( 2) و پتر و همکاران2015( 1و متنوع هستند (به عنوان مثال، نونو کارلوس

هـاي   این عوامل عبارتند از قوانین و مقررات مرتبط بـا گردشـگري و مسـافرت، زیرسـاخت    

بـاز بـودن    ل، منـابع فرهنگـی و طبیعـی، درجـه    ونقـ  حمـل  هوایی و زمینی و دریایی در زمینه

  پذیري قیمتی.  المللی و رقابت بین

با اینکه در گذشته منابع فرهنگـی و طبیعـی نقـش بسـیار مهمـی در جـذب گردشـگران          

هاي مرتبط بـا   اند، اما امروزه سایر عوامل مانند قوانین و مقررات و زیرساختخارجی داشته

اند. البته عوامل دیگر از جملـه اهـداف گردشـگران از    هتري پیدا کرد گردشگري نقش مهم

  مسافرت نیز در انتخاب مقصد گردشگري اهمیت دارد.

                                                                                                              
1- Nuno Carlos 
2- Peter et. al 
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گردشـگري خـدمتی اسـت کـه بایـد آن را در مقصـد مصـرف کـرد و میـزان تقاضـا و            

هاي آن خـدمت اسـت. بـه منظـور مطالعـه عوامـل مـوثر بـر جـدب           مصرف آن تابع ویژگی

کننده و برآورد تابع تقاضاي خدمت گردشگري نظریه مصرفگرداشگران خارجی باید از 

استفاده کرد. بنابراین، براي مدلسازي تقاضاي این خـدمت از نظریـه محصـوالت مرکـب و     

ها میـزان مطلوبیـت بـه کیفیـت و صـفات محصـول بسـتگی دارد،         توابع مطلوبیتی که در آن

  تا حدودي پیچیده است.شود و به همین دلیل مدلسازي تقاضاي این خدمت استفاده می

هــاي تــاریخی و فرهنگــی جــزو از نظــر تــاریخی، کشــور ایــران بــه دلیــل داشــتن جاذبــه

هاي برتر گردشگري بوده است و به این دالیـل اکثـر گردشـگران از شـهرهایی ماننـد       مکان

اند. از عوامل دیگري که نقش بسیار مهمی در جـذب  اصفهان، شیراز و نیز یزد بازدید کرده

پذیري قیمتی باالي کشور در مقایسه با سایر کشورها به کشور داشته است، رقابتگردشگر 

ترین کشور بـراي گردشـگران    که در یک دهه گذشته ایران تقریبا ارزان طوري بوده است به

هـاي تـاریخی و   ). اما با وجود جاذبـه 2015بوده است (گزارش گردشگري و مسافرت سال 

یمتی باالي کشور در جذب گردشـگر، براسـاس آمـار و    پذیري قفرهنگی و همچنین رقابت

 147در جذب گردشـگر در بـین    2015ایران در سال  1اطالعات سازمان جهانی گردشگري

را بـه خـود اختصـاص     12و در بین کشورهاي منطقه خاورمیانـه رتبـه    97کشور جهان رتبه 

یینی اسـت. ایـن موضـوع    هاي بالقوه کشور جایگاه بسیار پـا  داده است که با توجه به توانایی

هــاي اقتصـادي و اجتمــاعی،   دهـد کــه امـروزه عوامــل دیگـري ماننــد زیرسـاخت    نشـان مــی 

تري در  هاي گردشگري، قوانین و مقررات یک کشور نقش بسیار مهمبخشی در جاذبه تنوع

توجهی به این موارد کشور را از مزایاي این صنعت مهم محروم جذب گردشگر داشته و بی

. باید به این نکته نیز توجه داشـت کـه ایـران یـک کشـور تـک محصـولی و        خواهد ساخت

بخشـی منـابع ارزي،   وابسته به درآمدهاي نفتی است. بنابراین، یـک راه مناسـب بـراي تنـوع    

ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادي توجه کـافی بـه رشـد صـنعت گردشـگري و ایجـاد       

  است. المللی  بسترهاي الزم براي جذب گردشگران بین

سوال مهم در این تحقیق این است که چه عواملی در جذب گردشگر موثر هسـتند؟ در  

شود که عوامل موثر بر جذب گردشگر خـارجی بررسـی شـود و ایـن     این تحقیق تالش می

هاي تابلویی انجـام خواهـد   کشور طی شش سال با استفاده از روش داده 147مهم با بررسی 

                                                                                                              
1  - World Tourism Organization 
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انجام خواهد شد؛ ابتدا اثر سه شاخص مهم و کلی بر جذب  . این تحقیق در چند مرحله1شد

گردشگر بررسی خواهد شد. ایـن سـه شـاخص عبارتنـد از: شـاخص قـوانین و مقـررات در        

و شــاخص منــابع انســانی،  3وکــار هــا و فضــاي کسـب  ، زیرســاخت2گردشـگري و مســافرت 

ل بـر  هـاي کـ   هـاي هـر یـک از ایـن شـاخص      . در ادامـه اثـر زیرشـاخص   4فرهنگی و طبیعـی 

هـاي   ها شامل زیرساخت المللی بررسی خواهند شد. مثال شاخص زیرساختگردشگري بین

  ونقل هوایی، زیرساخت زمینی و فرودگاه، زیرساخت خدمات گردشگري است.  حمل

هـاي نظـري   چارچوب مقاله حاضر به این شرح اسـت؛ در بخـش دوم مبـانی و دیـدگاه     

تجربی انجام شده درباره عوامل موثر بر جذب شود. در بخش سوم مطالعات موضوع بیان می

شود.  شود. روش تحقیق در بخش چهارم بیان میگردشگر در ایران و خارج از ایران بیان می

در بخش پنجم، مدلسازي تجربی عوامـل مـوثر در تقاضـاي گردشـگري خـارجی و جـذب       

  اهد شد.بندي تحقیق بیان خوگیري و جمعشود و در نهایت نتیجهگردشگر مطرح می

  

  مبانی نظري   -2

گردشگري فعالیتی است که بین جوامع مختلف رایـج بـوده و شـامل مسـافرت و اقامـت در      

المللـی  اي و بـین یک مکان اقامتی است. گردشگران به سه نوع گردشگران داخلـی، منطقـه  

طـور خالصـه    المللی متفاوت هستند؛ این اهداف بـه شوند. اهداف گردشگران بینتقسیم می

وکار، دیدن اقوام و دوستان، معالجه و  گذرانی، تفریح و تعطیالت، کسبرتند از: خوشعبا

هـا بـه قصـد کشـف و     درمان، زیارت. مسافران سیاحتی، کسانی هستند کـه بـه دیگـر مکـان    

کنند. مسافرت براي بازدید از اقوام و دوستان از دیگـر  هاي مختلف سفر میبررسی فرهنگ

فیزیکـی و انسـانی در سـطح     ه به دلیل رشد حرکت سـرمایه اشکال گردشگري است. امروز

وکـار و آمـوزش افـزایش یافتـه      الملل مسافرت افراد به کشورهاي دیگر به منظور کسـب بین

هاي کـاري  ها در زمینه مسافرت براي ورزش و نیز کنفرانسالمللی ملت است. همکاري بین

  ست. حرکت سرمایه انسانی ا از جمله موارد دیگري در زمینه

                                                                                                              
 147ها و اطالعات، نمونه آماري شامل  جامعه آماري تحقیق تمامی کشورها بوده اما با توجه به دسترسی به داده - 1

  کشور است.

2- Travel and Tourism regulatory framework 

3- Travel and Tourism Business invironment and infrastructure   
4- Travel and Tourism human, cultural and natural resources  
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اهمیت گردشـگري در   -1توان در دو زمینه مطرح کرد: مبانی نظري گردشگري را می 

عوامل مـوثر بـر جـذب گردشـگر خـارجی.       -2رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور، 

هدف اصلی این تحقیق بررسی زمینه دوم است، اما به دلیـل اهمیـت ایـن بخـش در رشـد و      

 شود. به این موضوع پرداخته می طور خالصه توسعه اقتصادي ابتدا به

  

  نقش صنعت گردشگري در رشد و توسعه اقتصادي –2-1

ــه نقــش و اهمیــت صــنعت گردشــگري در رشــد و توســعه اقتصــادي     مطالعــات مختلفــی ب

زایـی فراوانـی دارد. برخـی از     انـد. ایـن صـنعت ظرفیـت اشـتغال     کشورهاي مختلف پرداخته

داري، کارهـاي سـاختمانی و    لـداري، رسـتوران  مشاغل مرتبط با این صـنعت عبارتنـد از: هت  

گردشـگري   ونقـل. توسـعه   هاي کشاورزي، غـذایی، صـنایع دسـتی و حمـل    فروش فرآورده

ونقـل و مخـابرات    هـاي حمـل  هـا، شـبکه  هـا، فرودگـاه  همچنین موجب بهبود کیفیـت جـاده  

بـه  کـارآفرینی در پاسـخگویی    شود. بنابراین، افزایش تقاضاي گردشگري باعث توسـعه  می

کارآفرینی سعی در ایجاد کاالها و خدمات نوین دارد  شود. توسعه نیازهاي گردشگران می

  شود.  آن نصیب گردشگران می که مزایاي عمده

یافته، بخش گردشگري عامل موثري در مقابله با فقر است و  در کشورهاي کمتر توسعه  

ي و در نتیجه بهبود موجب افزایش درآمد قشرهاي مختلف، کاهش بیکاري و رونق اقتصاد

). در واقـع، صـنعت   1385شـود (کـاظمی،    کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می

وري ملـی و در نتیجـه   ونقـل هـوایی، رشـد بهـره     گذاري در بخش حملگردشگري، سرمایه

  ).  2007بهبود استانداردهاي زندگی را به دنبال دارد (گزارش گردشگري ومسافرت،

هاي مختلف اقتصادي و نیـز   دي دیگر گردشگري، خلق ثروت در بخشاز مزایاي اقتصا  

توزیع آن میان طبقات مختلف جامعه است (همان منبـع قبلـی). ایـن بخـش حتـی در دوران      

که با  طوري هاي اقتصادي نیز نقش مهمی در ثبات اقتصادي کشورها دارد به رکود  و بحران

هاي سیاسی در برخی مناطق بخـش  تنش وجود رشد اقتصادي کند در اقتصادهاي پیشرفته و

کنـد   مسافرت و گردشگري نقش مهمی در رشـد اقتصـاد جهـانی و ایجـاد اشـتغال ایفـا مـی       

بینی شده است که که براساس گزارش شوراي جهانی گردشگري و مسافرت، پیش طوري به

ل ونق درصد رشد داشته باشد که در مقایسه با بخش خدمات مالی، حمل 4این بخش ساالنه 

  ).2015 و تولید رقم باالیی است (گزارش گردشگري و مسافرت جهانی،
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المللـی در رشـد و توسـعه    با وجود آنکه در مورد اهمیـت و نقـش گردشـگري بـین    

اقتصـادي، اجتمــاعی و فرهنگــی کشــورها توافـق عمــومی وجــود دارد، امــا بســیاري از   

ن صـنعت در رشـد و توسـعه    اند به خوبی از مزایاي بالفعل و بـالقوه ایـ  کشورها نتوانسته

تواند عدم شناسایی عوامل موثر بـر  کشور خود بهره ببرند. یکی از علل این موضوع می

المللی باشد. با وجود آنکه ادبیات نظري و تجربی فراوانی در مورد   جذب گردشگر بین

نقش صنعت گردشگري در رشد و توسعه اقتصادي کشـورها وجـود دارد، امـا ادبیـات     

المللی و توسعه این بخش بی مربوط به عوامل موثر در جذب گردشگر بیننظري و تجر

  نیاز به مطالعه بیشتر دارد. 

  

  عوامل موثر بر جریان گردشگري   -2-2

هـاي تجـارت ماننـد    توان هم براساس نظریه عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی را می

کننده و تقاضا. اس نظریه مصرفاوهلین  و قانون جاذبه تبیین کرد و هم براس -نظریه هکچر

هـاي  به عبارت دیگر، به منظور درك عمیق از عوامل موثر بر جذب گردشگر باید از نظریه

مختلف استفاده کرد. در ادامه برخی از عوامل موثر در جذب گردشـگر خـارجی در قالـب    

  شود.هاي مختلف بیان می نظریه

  

  ها* گردشگري به عنوان تجارت بین مکان

الملـل، یعنـی    هاي کالسـیک تجـارت بـین   توان با استفاده از یکی از نظریه ي را میگردشگر

نظریه هکچر اوهلین یا نظریـه وفـور نسـبی عوامـل تولیـد توضـیح داد. براسـاس ایـن نظریـه          

هـا بیشـتر اسـت     کشورها در تولید کاالها و خدماتی که موجودي نسبی عوامل تولیـد در آن 

ها به علت فراوان بودن نسبی عوامـل تولیـد ایـن کاالهـا و     یابند؛ زیرا این کشورتخصص می

کنند. این موضـوع در صـنعت گردشـگري بـه آن معنـا اسـت        خدمات را ارزان تر تولید می

وهواي گرم، سواحل آفتابی، منابع طبیعی و سـاخته دسـت انسـان و نیـز      که کشوري که آب

اسـت و کشـورهایی    خـدمات گردشـگري   کننده و صـادرکننده میراث فرهنگی دارد عرضه

خـدمات گردشـگري هسـتند. بنـابراین، در گردشـگري       که این منابع را ندارند، واردکننـده 

جریان گردشگري یا به عبـارت بهتـر تجـارت     کننده هاي عرضه وتقاضا عوامل تعیینتفاوت

  این خدمت هستند.  
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هایی است. تجارت دو طرفـه (درون صـنعت) نشـان     گردشگري داراي پیچیدگی عرضه  

به تنهایی علت تجـارت یـا همـان گردشـگري نیسـت. تمـایز        دهد که تغییرات در عرضه یم

تجـارت از   ونقل و همچنین جانشینی ناقص در الگوهـاي دوطرفـه   هاي حملمحصول، هزینه

ناکافی در یـک کشـور و کمبـود در کشـور      جمله موارد مهم و حائز اهمیت هستند. عرضه

  سازد.پذیر می امکان واردکننده نیاز به تجارت دو طرفه را

کشـورهایی   یک گردشگر از سفر به یک کشور آفتاب گـرفتن باشـد، همـه    اگر انگیزه  

هـاي   کنند خدمات مربوط به آن را مانند ایجاد مکـان  که چنین گردشگرانی دارند، سعی می

گرفتن فراهم کنند. سفرهاي سیاحتی نیز کاالهاي متمایزي هستند کـه  مورد نیاز براي آفتاب

گیـري یـک کـاال بـا رقابـت     شوند. پس سفر براي آفتاب سالیق افراد صادر یا وارد می طبق

پذیري باال است و سفر سیاحتی یک کاالي متمایز و کمتر رقابتی است. وجود رقابـت بـین   

دهـد و خـدمات گردشـگري     ها امکان تولید کاالهاي متمایز را می مقاصد گردشگري به آن

  گیرد.  ار میتحت تاثیر تقاضاي گردشگري قر

دهـد. بـدون    کنندگان به کشـورهاي مقصـد قـدرت بـازاري مـی     سالیق متفاوت مصرف  

نسبی یک کشور و نیز تخصیص منابع، یک کشور در تجـارت گردشـگر بـا     توجه به اندازه

آورد. زمانی که یک کشور قـدرت بـازاري   دست می کاالهاي خاص قدرت بازاري به ارائه

دسـت آورده و هـم رفـاه     ناشی از تجارت وگردشـگري را بـه   آورد هم منافعدست می را به

دست آمده بـراي یـک کشـور ناشـی از منـابع       یابد. قدرت بازاري به ساکنین آن افزایش می

باشد. دولـت یـا    گردشگري متفاوت آن کشور و نیز ناشی از سالیق متفاوت گردشگران می

کننـد. سـطح    خـواري مـی   افراد مالک منابع در مقاصـد گردشـگري از منـابع کمیـاب رانـت     

خواري به کشش تقاضاي گردشـگري در یـک مکـان بسـتگی دارد. هـر چـه کشـش         رانت

شـود.   تقاضاي گردشگر در یک مکان کمتر باشد، رانت بیشتري نصـیب کشـور مقصـد مـی    

آگاهی از ماهیت عوامل موثر بر تقاضاي گردشگر به بهتر شدن منافع ناشی از گردشگري و 

  کند. سب با تقاضاي گردشگر کمک میهاي متنااتخاد سیاست

  

  عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري

تقاضا براي گردشگري به عنوان یک خدمت از توابع مطلوبیت افراد و بـا اسـتفاده از نظریـه    

کننده قابل استخراج است، امـا از آنجـا کـه در ایـن نـوع خـدمت عـالوه بـر مقـدار          مصرف
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همـی در ایجـاد مطلوبیـت دارنـد بایـد از      هاي خدمت نیـز نقـش م   مصرف، کیفیت و ویژگی

شکلی از تابع مطلوبیت استفاده کرد که این نکات را در نظر بگیرد. بنابراین تـابع مطلـوبیتی   

توانـد بـراي اسـتخراج تـابع تقاضـاي       ) معرفـی کـرد، مـی   1971( 1که براي اولین بار لنکسـتر 

 a1ري باشد و اگـر مقدار مصرف خدمت گردشگ �گردشگري مناسب باشد. بنابراین، اگر 

ــورت         a2و ــه صــ ــت بــ ــابع مطلوبیــ ــاه تــ ــند آنگــ ــدمت باشــ ــن خــ ــی ایــ دو ویژگــ

    U U q,a q ,  a q 1  خواهد بود. 2

تـوانیم  حال اگر با استفاده از قضیه الگرانژ و با در نظر گرفتن قید بودجه گردشـگر مـی   

را  مطــابق  تــابع تقاضــاي گردشــگر

   
n

j j

j

max U(q ,a q ,a q ,   ),  i , , , n

 st   p q y

 



iq1 1 1 2 1 2 3

 

مقـادیر   qقیمـت کاالهـا و خـدمات و     pدرآمد گردشـگر،   yاستخراج کنیم. در این رابطه، 

مصرف کاالها و خدمات هستند. تابع تقاضاي گردشگري تابع قیمـت گردشـگري، درآمـد    

 هـاي محصـول مرکـب گردشـگري خواهـد بـود. بنـابراین، تـابع تقاضـا          گردشگر و ویژگی

گردشگري در این حالت برابر خواهد بـود بـا:   t nq q p ,  p ,   ,  p ,  y,  a ,  a 1 1 کـه   2

n pشاخص قیمت گردشگري در یـک کشـور مشـخص،      ptدر آن  ,   ,  p1   قیمـت سـایر

a کاالهاي مصرفی فرد،  ,  a1 دهـد. بنـابراین،    هاي مکـان گردشـگري را نشـان مـی     ویژگی2

هاي کشـور   مل موثر بر تقاضاي گردشگري را به سه گروه درآمد فرد یا ویژگیتوان عوا می

هاي مقصد گردشگري و بـه عبـارت    هاي گردشگري در کشور مقصد و ویژگیمبدا، هزینه

  هاي مقصد گردشگري تقسیم کرد.دیگر، جاذبه

ریزي براي مسـافرت اسـت. افـزایش درآمـد     درآمد افراد و رشد آن عامل مهم در برنامه

شـود کـه بـه     افراد باعث استفاده از کاالهاي و خدمات لوکس مانند مسـافرت خـارجی مـی   

دهد.  عـالوه بـر عوامـل اقتصـادي و اجتمـاعی، عوامـل دیگـري         ها مطلوبیت بیشتري می آن

المللـی نیـز در تقاضـاي گردشـگري خـارجی      هاي کشور مبـدا در روابـط بـین    مانند سیاست

  موثر هستند.  

ها هستند که گذارد، هزینهکه بر تقاضاي گردشگري اثر می مهمییکی دیگر از عوامل 

هـاي  ونقل و نیز خرید کاالها و خدمات گردشگري مربوط هستند. هزینـه  هاي حملبه هزینه

                                                                                                              
1  - Lancaster 
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هــاي گردشـگري از یـک مقصــد بـه مقصــد دیگـر متفــاوت اسـت. بــه عنـوان مثــال، هزینـه       

دمات در مقاصد مختلف با وجـود  هاي کاالها و خونقل بستگی به مسافت دارد. هزینه حمل

ها و نیـز نـرخ ارز متفـاوت    اي مشابه به دلیل تفاوت در سطح قیمتداشتن ساختارهاي هزینه

گردشگري، نرخ ارز رایج در کشور مبـدا و مقصـد    هستند. عامل موثر دیگر در تعیین هزینه

کاالهـا و  سـبد   هاي گردشـگري، هزینـه  المللی، معیار تعیین قیمت است. در گردشگري بین

خدمات مصرفی توسط گردشگران است که متناسب با تغییرات نرخ ارز اسـت. اگـر هزینـه   

دهـد از   هاي یک گردشگر در یک مقصد گردشگري باال باشد، آن گردشـگر تـرجیح مـی   

  تر استفاده کند و یک جانشین براي کاالهاي خود پیدا کند.   کاالهاي ارزان

هاي مقصد  ر تقاضاي گردشگري دارد، ویژگییکی دیگر از عواملی که نقشی اساسی د

فرد گردشگر در مقایسه بـا دیگـر کاالهـاي     هاي منحصربه گردشگري است. یکی از ویژگی

کاالهـا و خـدمات اسـت. گردشـگري در واقـع شـامل        ها از مجموعـه  مصرفی، مصرف آن

مصرف ترکیبی از کاالها و خدمات است که تقاضا براي کاالها و خـدمات گردشـگري بـا    

اي از عوامـل در  شـود. بنـابراین، مجموعـه    مقدار کل کاالهـا و ارزش مصـرف سـنجیده مـی    

هاي طبیعی، بناهـاي  ها عبارتند از: جاذبه کیفیت خدمت گردشگري موثرند که برخی از آن

هـاي فنـاوري اطالعـات،     هاي گردشگري ماننـد زیرسـاخت   تاریخی، آب و هوا، زیرساخت

رات مربوط بـه گردشـگري، امنیـت کشـور مقصـد و... . بـا       ها، قوانین و مقر ونقل، هتل حمل

هاي طبیعی و تـاریخی و آب و هـوا   هاي اولیه صنعت گردشگري جاذبه وجود آنکه در سال

هاي  اند، اما امروزه اهمیت زیرساختکننده در جذب گردشگران خارجی داشتهنقش تعیین

  گردشگري بسیار زیاده شده است. 

ردشگري آن است کـه در حـالی کـه در واردات کاالهـا،     هاي گ یکی دیگر از ویژگی 

عرضـه   شـوند، واردات گردشـگران در نقطـه    کاالها و خدمات بـه یـک کشـور آورده مـی    

کننـده بایـد بـراي مصـرف     گیرد. در واقع این به آن معنا است که یـک مصـرف   صورت می

د خدمات گردشگري) را بازدیـ  خدمات گردشگري حتما مقصد گردشگري ( مکان عرضه

هـاي گردشـگري مختلـف از نظـر مسـافت و نـوع        مسافرت از یک مبدا به مکان کند. هزینه

ونقل متفاوت اسـت و نسـبت زیـادي از بودجـه افـراد را در سـفر بـه خـود اختصـاص           حمل

ونقـل بـر انتخـاب مقاصـد گردشـگري و نیـز سـطح مصـرف خـدمات           دهد. هزینه حمـل  می

  گذارد. گردشگري اثر می
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  ادبیات تجربی  -3

ز آن جایی که شناسایی عوامل موثر بر جـذب گردشـگر از اهمیـت زیـادي برخـوردار      ا

هاي متـوالی ایـن عوامـل بـراي ارتقـاي بیشـتر صـنعت        است در کشورهاي مختلف طی سال

هاي یک مکان اند که در برخی موارد به ضعف و قوتگردشگري مورد مطالعه قرار گرفته

این صـنعت راهکارهـایی مطـرح شـده اسـت.       و مقصد گردشگري اشاره شده و براي بهبود

مطالعات زیادي در این زمینه صورت گرفته است که برخی از مهمترین مطالعـات در قالـب   

  شود. دو بخش مطالعات خارجی و داخلی بیان می

  

  مطالعات خارجی

عوامـل   واحـد و مطالعـه   ) با استفاده از روش پنل پویا و آزمون ریشـه 2015( 1نونو کارلوس

نشان داد کـه متغیرهـایی     2013تا  2004هاي گردشگري در کشور پرتغال طی سالتقاضاي 

دولـت تقاضـاي گردشـگري     هاي نسبی، درآمد سرانه، سـرمایه انسـانی و هزینـه   مانند قیمت

هاي نسبی بـه  دهد. به عبارت دیگر، قیمت المللی در کشور پرتغال را تحت تاثیر قرار می بین

رابطه دارند و کیفیـت تقاضـاي گردشـگري در پرتغـال را      طور مثبت با تقاضاي گردشگري

انسـانی خـدمات بـا کیفیـت بـاالي       هـاي نسـبی، سـرمایه   انـد. عـالوه بـر قیمـت    افـزایش داده 

 -1کند. دو فرضیه در تحلیل نونـو کـارلوس عبارتنـد از:     گردشگري در پرتغال را توجیه می

افـزایش   -2پرتغـال دارد.  مثبت با تقاضاي گردشـگري در کشـور    درآمد گردشگري رابطه

  هاي دولتی افزایش گردشگري را به دنبال دارد.هزینه

هـاي آمـاري    ) با استفاده از تحلیل ساختاري و نسبی وداده2015( 2ویتوتاس و همکاران

محیطـی یعنـی عوامـل اقتصـادي،     و بررسی کشور لیتوانا نشان دادند که عوامل کالن زیست

گردشگري بـه عنـوان یـک صـنعت سـودآور       ر توسعهاجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی د

  نقش مهمی دارند.

پذیري گردشگري شهري و بـا  ) با استفاده از مدل رقابت2015( 3سیبیسکینه و اسنیسکینه

نشـان    2014در لیتوانی در سال   4هاي کمی و کیفی مانند ارزشیابی مهارت استفاده از روش

                                                                                                              
1- Nuno Carlos 
2- Vytautas Barkauskas et. al 
3  - Cibinskienea and Snieskiene 
4- Expert Evaluation 
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 ننــد بــه دو گــروه عمــده تقســیم شــوند:  توا دادنــد کــه عوامــل مــوثر بــر جــذب گردشــگر مــی 

دهند که منظور از عوامـل   پذیري گردشگري را تحت تاثیر قرار میعوامل بیرونی که رقابت -1

عوامل درونی نیـز   -2بیرونی همان مکان اقامتی، سیاست پولی دولت و سیستم آموزشی هستند. 

ها و منـابع گردشـگري   ساختهاي مسافرتی، تئاتر و باغ وحش، یعنی به عنوان زیر همان آژانس

هاي مسافرتی از اهمیت زیادي برخوردار هستند که باید  هستند. در بین عوامل ذکر شده آژانس

  ها توجه زیادي شود. به بهبود آن

ــارس ــوس و م ــتفاده از روش داده2015( 1جولی ــا اس ــتانده و روش  -)ب ــام   ESC2س ــا انج ب

یـد مقصـدي و منـافع اقتصـادي بـه طـور       آذربایجان نشـان دادنـد کـه اثـرات د     پژوهشی درباره

 آینـده  دهنـده  ناپذیري با یکدیگر در ارتباط هستند، دیـد مقصـدي مثبـت نـه تنهـا نشـان       اجتناب

دهـد.   هاي بیشتر آن مقصد را نشان مـی خوب آن مقصد براي جذب گردشگر است، بلکه هزینه

هـا و عوامـل   تدر عین حال، شناسایی حوادث اثرگذار بر مقاصد گردشـگري از نظـر زیرسـاخ   

  سیاسی نقش مهمی در جذب گردشگر دارد.

عامل موثر بـر   19هاي آماري و بررسی  ) با استفاده از روش2015( 3کاترینا و همکاران

هاي رقابتی در بین  مقاصد گردشگري نشان دادند که جمهوري چک یکی از بهترین محیط

ت، امـا بـه دلیـل پـایین     مقاصد اروپایی است در حالی که داراي کیفیت پایین خدمات اسـ 

بودن قیمت نقش مهمی در جذب گردشگر داشـتند. شناسـایی عوامـل مهـم در ارتبـاط بـا       

هاي مدیران مقصد براي افزایش کیفیت خـدمات   تواند براي استراتژي هاي هدف میگروه

  مقصد مفید باشد.

اده از گردشگر خارجی در تـایوان و اسـتف   475) با گرفتن مصاحبه از 2015( 4ون وو -چی 

وفاداري گردشگر ها به مقاصـد  نشـان داد    در زمینه 6و روش فازي 5ساختاري بندي معادله مدل

کننـده اثـر   منـدي مصـرف   بـه طـور مثبـت بـر رضـایت      7مسافرتی گذشته و تصویر مقصد تجربه

مسافرتی و یک مقصد خـوب بـراي بازدیـد گردشـگر ازعوامـل       گذارد. در این راستا تجربه می

مقصد گردشگري بایـد بـر ایجـاد    ر بازارهاي گردشگري هستند. مدیران یک اصلی موفقیت د

                                                                                                              
1- Julius and Marc 
2- Eurovision Song Contest 
3- Katerina et. al 
4- Chih – Wen Wu 
5- Structural Equation Modeling 
6- Fuzzy Analysis 
7- Destination Image 
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پـذیري بـا توجـه بـه ایـن عوامـل       مندي گردشگري بـراي بهبـود رقابـت    سطح باالي رضایت

  تمرکز کنند.

هـاي کمـی و کیفـی و تعریـف      ) با استفاده از روش2015( 1سید علی دلبري و همکاران

د کـه خطـوط هـوایی بـا خـدمات کامـل بـراي        پذیري جدید نشان دادنـ هاي رقابتشاخص

پـذیري مـورد   هاي رقابـت پذیري درونی و بیرونی براي بهبود شاخصتکمیل دو نوع رقابت

وري، منـابع   ها و عوامل مهم در این زمینـه کیفیـت، امنیـت، هزینـه، بهـره     نیاز است. شاخص

که نقش مهمـی  هاي خدمات و بازاریابی، رشد درآمد و سودآوري است  انسانی، توانمندي

ــن راســتا ســودآوري نقــش اصــلی را در یــک مکــان     در تقاضــاي گردشــگري دارد. در ای

  گردشگري دارد.

تـرین مـدل مفهـومی     که معروف 3) با استفاده از مدل کروچ2014( 2ترینیداد و همکاران

پذیري مقصد گردشگري است با بررسی دو کشور استرالیا و اسپانیا نشـان دادنـد کـه    رقابت

پذیري گردشگري از نظر اهمیت متفاوت هستند. به عنـوان مثـال، آب و هـوا،    قابتعوامل ر

ها و مکان و ساختار گردشگري براي اسپانیا مهم است.همچنین کیفیت خدمات، زیرساخت

مارك مخصوص یک کـاال در اسـترالیا نقـش مهمـی دارد. افـزایش رونـد گردشـگري  بـه         

  به جاي بازار محلی توجه شود.معناي آن است که باید به بازارهاي جهانی 

کشـور   15) با بررسی شاخص گردشگري و مسافرت از 2014( 4استفن دراگوس سیرتی

پذیري بـه  نشان داد که شاخص رقابت 2012و2011با توجه گزارش گردشگري و مسافرت 

هاي مهم در صنعت گردشگري بیـانگر آن اسـت کـه در کشـورهاي     عنوان یکی از شاخص

ها مورد نیاز است. نتیجه آن بود که همبستگی قـوي بـین رقابـت   پیشرفت یافته برخی توسعه

پذیري کل و زیرساخت و محیط کاري به ترتیب منـابع طبیعـی، فرهنگـی و انسـانی وجـود      

  پذیري وجود دارد.پذیري کل و چارچوب رقابتدارد. همچنین همبستگی قوي بین رقابت

هـاي تقاضـاي گردشـگري را    رایستا، کشش) با استفاده از پنل غی2013( 5پتر و همکاران

هـاوایی   در هاوایی بررسی کردند و نشان دادند که ورود گردشـگران از مینلنـد آمریکـا بـه    

                                                                                                              
1- Seyyed Ali  Delbari et. al   
2- Trinidad e.t al 
3- Crouch model  
4- Stefan Dragos Cirstea 
5- Peter et. al 
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هـاي   هاي مسافرت است که در این راسـتا کشـش  تحت تاثیر درآمد واقعی شخصی و هزینه

مکـن  تقاضا در مناطق و انواع بازارهاي گردشگري متمـایز اسـت و تقاضـاي گردشـگري م    

  کاري نوسان داشته باشد. است در چرخه

نـه کشـور    ) با استفاده از مدل فـازي و نیـز بـا مطالعـه    2010( 1هوسین-هونگ و کو-ژن

پذیري، زمانی که تمایل گردشگر بـراي مسـافرت   آسیایی، نشان دادند که با توجه به رقابت

ي گردشـگر تـالش   تر برایابد، کشورها باید براي حفظ محیط امن به یک کشور افزایش می

 marketکنند. براي مثال، چین باید بر بهبود آرامش و پایداري خـود و نیـز دیـد بـازاري (     

imageزنـدگی، هزینـه   کنگ بایـد بـراي کـاهش هزینـه     ) خود متمرکز شود، ژاپن و هنگ 

هـاي مسـافرت خـود را    هاي هتل تالش کنند، زیرا که گردشگرها هزینـه ونقل و قیمت حمل

کنند. مالزي و تایلند باید بـر بهبـود پایـداري و     ریزي می به یک کشور برنامه قبل از مسافرت

آرامش خود و روابط فرهنگی تمرکز کنند. کره و تایوان باید بر تقویت در دسـترس بـودن   

  ها تمرکز کنند.خدمات و جذابیت

با وجود آنکه با توجه به اهمیت صنعت گردشگري در رشد و توسعه کشورها مطالعات 

ددي در مـورد اهمیـت ایـن صـنعت و همچنـین عوامـل مـوثر بـر رونـق ایـن صـنعت در            متع

کشورهاي مختلف صورت گرفتـه اسـت، امـا هـر یـک از ایـن مطالعـات تنهـا بـر برخـی از           

انـد. در پـژوهش حاضـر تـالش      هاي موثر و تنها بر یک یا چند منطقه متمرکز شده شاخص

  همه کشورها استفاده شود. تر و تقریبا اطالعاتهاي جامع شود از شاخص می

  

  مطالعات داخلی

گردشگري ایران نشان داد کـه   و مطالعه SWOT) با استفاده از تحلیل 1392عارف بهروز (

تـوان بـا    هاي مناسب براي افزایش تولید ملی و اشتغال است که مـی این بخش داراي پتانسیل

ن داخلـی و خـارجی   شناسایی عوامل موثر بر جذب گردشگر، شرایط براي ورود گردشگرا

  هاي مفیدي برداشت. فراهم کرد و در راستاي رشد اقتصادي گام

نامه و با استفاده از دو روش نمونه و پرسش 39) با استفاده از 1388کاظمی و همکاران (

ــل  ــورتر و تجزیــه و تحلیــل پســت SWOTاصــلی و متفــاوت تحلی بخــش  2، یعنــی مــدل پ

                                                                                                              
1- Kua-Hsin Jen-Hung  
2- Porter Model and PEST Analysis 
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 نشان دادنـد کـه شـهر اصـفهان داراي مزیـت     گردشگري خارجی اصفهان را بررسی کرده و

هاي رقابتی در صنعت گردشگري است که باید از طریق آموزش بـه کارمنـدان در صـنعت    

گردشگري مشکل ارتباط با گردشگران حل شـود و تبلیغـات زیـادي در ایـن عرصـه بـراي       

  جذب گردشگر صورت گیرد. 

گردشـگري در   توسعه ) گردشگري در ایران و راهکارهاي1388صمدیان و همکاران (

هـا  زیرسـاخت  ترکیه و مالزي را مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که آموزش بر توسعه

کند که ایـن خـود بـه یـک اسـتراتژي       در صنعت گردشگري نقش مفید و موثري را ایفا می

  مناسب نیاز دارد. 

و  1386ا تـ 1357هـاي   گردشگري طـی سـال   ) با مطالعه1388پور سلیمانی ( تقوي و قلی

استفاده از روش سري زمانی عوامل موثر بر رشـد صـنعت گردشـگري در ایـران را بررسـی      

هـایی   هاي سـاالنه از صـنعت گردشـگري بـا اتخـاذ سیاسـت      کرده و نشان دادند که دریافتی

هـا و عوامـل افـزایش نـرخ ارز بـوده کـه باعـث بهبـود          یابـد.یکی از ایـن سیاسـت   بهبود مـی 

  دشگري شده است.  درآمدهاي ارزي صنعت گر

هاي گردشگري  توصیفی چالش -) با استفاده از روش تحلیلی1391خدائی و کالنتري (

را بررسی کردند و نشان دادند که در صنعت گردشگري بایـد تحـوالتی در نظـام آمـوزش     

هـاي   تسـهیالت و معافیـت   جهانگردي آن صورت گیـرد کـه ایـن تحـوالت نیازمنـد ارائـه      

المللی در امر آموزش و تربیت نیـروي کـار مـاهر     مبادالت بینموسسات آموزشی، گسترش 

  گردشگري است.  در زمینه

هـا و تهدیـدهاي   ) با تحلیل نقاط قـوت و ضـعف و فرصـت   1391رنجبریان و همکاران (

صنعت گردشگري اصفهان با استفاده از رویکرد فـازي نشـان دادنـد کـه دسـت انـدرکاران       

مقابل تهدیدات حفظ کـرده و راهکارهـایی را در   صنعت گردشگري باید این صنعت را در 

هاي پیش آمده در این صنعت طراحی کنند و در عین حال نیز نقـاط ضـعف را   مقابل بحران

  برطرف کرده و به نقاط قوت اهمیت خاصی دهند.

در مطالعات اشاره شده، هر کدام بر عوامل مـوثر در جـذب گردشـگري ماننـد امنیـت،      

پـذیري قیمتـی و نیـز نقـاط قـوت و ضـعف و       هـا، رقابـت   یرساختمنابع طبیعی و تاریخی، ز

شـود تـا بـا     راهکارها براي بهبود بهتر این صنعت تاکیـد کردنـد. در ایـن تحقیـق تـالش مـی      

هـاي جاذبـه    هاي تابلویی و با در نظـر گـرفتن اطالعـات مربـوط بـه شـاخص      استفاده از داده
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دشـگر خـارجی طـی دهـه     هاي جذب گر ترین شاخص کشور مهم 140گردشگري بیش از 

شاخص فرعی مربـوط   10شاخص اصلی و  3گذشته بررسی شود. در این تحقیق از بیش از 

  به عوامل موثر در جذب گردشگر خارجی استفاده خواهد شد. 

  

  هاي تابلویی شناسی رویکرد داده روش -4

ــابلویی هــا از رویکــرد داده در ایــن پــژوهش بــراي بــرآورد مــدل و آزمــون فرضــیه   1هــاي ت

شــــود کــــه فــــرم کلــــی و عمــــومی آن بــــه صــــورت معادلــــه   بــــرداري مــــی  بهــــره
k k
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iکه در آن است  , , ..., n 1 دهنده سـطح مقـاطع و    نشان 2

t , ,...,T 1 ر دوره د iمقدار متغیر وابسته براي سـطح مقطـع    itYدهنده زمان است. نشان 2

 iteاسـت.   tدر دوره زمـانی   iدهنـده عـرض از مبـداء در مقطـع      نشان it1، ضریب tزمانی 

itE(eشـود داراي میـانگین صـفر،     جمله اختالل مدل است که فرض مـی  ) 0   و واریـانس

itثابت  eE(e )  2 پارامترهاي مجهول مدل هسـتند کـه واکـنش متغیـر وابسـته      kit است. 2

کنـد   گیري مـی  امین زمان را اندازه tامین مقطع و  iامین متغیر مستقل در  kنسبت به تغییرات 

  ).2005، 2(بالتاجی

شود آن است کـه آیـا    موضوع بسیار مهمی که در بسیاري از مطالعات تجربی مطرح می

هدي مبنی بر تفاوت بین عرض از مبدا مقاطع مختلف وجود دارد یا آنکه باید عرض از شوا

تـوان   مبداء براي تمامی واحدهاي مقطعی یکسان در نظر گرفتـه شـود؟ ایـن موضـوع را مـی     

Nصورت آزمون فرضیه  به

N

H : ...

H : ...

     

     

0 11 12 1

1 11 12 1

  مطرح کرد: 

براسـاس مقـادیر مجمـوع مجـذور      شـود.  اسـتفاده مـی   Fبراي آزمون فرضیه باال از آماره

تـوان   )، مـی i1) و نامقیـد (متفـاوت بـودن   i1پسماندها از برازش دو مدل مقید (ثابت بودن

انجام داد. همچنـین ابهـام دیگـر در ایـن رویکـرد       i1آزمون فرضیه را مبنی بر یکسان بودن

عمـل   3طور ثابـت  مدلسازي، آن است که آیا تفاوت در عرض از مبداء واحدهاي مقطعی به

دارد؟ آزمونی که براي کمـک بـه انتخـاب     4یا مدل اجزاي خطا کند یا عملکرد تصادفی می

                                                                                                              
1- Panel Data  
2- Baltagi 
3- Fixed Effects model 
4- Random Effects model or Error components model  
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میان دو مدل تاثیرات ثابت و تاثیرات تصادفی طراحی شـده اسـت، آزمـون هاسـمن اسـت.      

دو است. فرضیه این آزمون کـه بـراي تشـخیص ثابـت     -ايآماره این آزمون داراي توزیع ک

رود به این صورت است که میـان   کار می بودن یا تصادفی بودن تفاوت واحدهاي مقطعی به

ــدارد:      ــا اخــتالف وجــود ن ــا اساس ــدل اجــزاي خط ــت و م ــرات ثاب ــدل اث برآوردگرهــاي م

s s

s s

ˆH : b

ˆH : b

 

 

0

1

ضـریب مربـوط بـه     sbضریب مربوط بـه اثـرات تصـادفی و    ŝکه در آن،   

  روش اثرات ثابت است. 

  

  مدلسازي و تحلیل تجربی -5

هاي پژوهش پرداخته شده و الگوي تجربـی بـا اسـتفاده از     در این بخش، ابتدا به معرفی داده

طور کامل  رآورد الگو بههاي پژوهش برآورد خواهد شد. در نهایت نتایج باطالعات و داده

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

  

  ها و متغیرها معرفی داده -5-1

هـاي گردشـگري در جـذب     هاي جاذبـه  شود تا نقش ویژگی در این پژوهش تالش می

هایی که عوامل مـوثر   المللی بررسی شود. به این منظور از اطالعات و شاخص گردشگر بین

شـود. سـازمان جهـانی    کنند، استفاده  مـی گیري میلمللی را اندازهابر جذب گردشگران بین

تر عوامل شاخص جزي 13در قالب سه شاخص کلی و  2007المللی از سال  گردشگري بین

گیري کـرده و بـر ایـن    المللی در کشورهاي مختلف را اندازه موثر بر جذب گردشگران بین

هـا   ایـن شـاخص   2009کنـد.  تـا سـال     مـی بنـدي  اساس کشورها را در کل دنیا و منظقه رتبه

شـوند. ایـن    ها دو سـاالنه تولیـد مـی    شد، اما از آن سال به بعد این شاخصساالنه محاسبه می

هـا   هـر چـه مقـدار ایـن شـاخص      .) ارائه شده اسـت 1ها در جدول ( ها و تعاریف آنشاخص

ر شـاخص  بیشتر باشد، بیانگر وضعیت بهتر آن کشور در آن شـاخص اسـت. بیشـترین مقـدا    

  باشد.  7تواند می
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  المللی هاي مربوط به عوامل موثر بر جذب گردشگران بین هاي کلی و زیرشاخص ): شاخص1جدول (

  

  2007المللی،  منبع: گزارش مسافرت و گرشگري سازمان گردشگري بین

  

                                                                                                              
1 - regulatory framework 
1 – Policy rules and regulations  
2 – Environmental regulation   
3 – Safety and Security   
4 – Health and Hygiene   
5 –  Prioritization of Travel and Tourism 
7 -business environment and infrastructure 
6 – Air Transport infrastructure  
7 – Ground Transport infrastructure  
8 – Tourism infrastructure 
9 – ICT infrastructure  
10 –Price competitiveness in Travel and Tourism industry   
13 - human, cultural, and natural resources 
11 – Human resources 
12 – National tourism perception  
13 – Natural and cultural resources  

 عوامل موثر در شاخص ها زیرشاخص هاي کلی شاخص

 1قوانین و مقررات در صنعت گردشـگري و مسـافرت  

)RF( 

 )PRR( 2قوانین و مقررات سیاستی
گذاري مستقیم، نیاز داشتن به روادید، بازبودن  حقوق مالکیت، مقررات مربوط به سرمایهمحدودیت مالکیت خارجی، 

 قراردادهاي هوایی دو جانبه

 )ER( 3مقررات زیست محیطی
شدت مقررات زیست محیطی، شفافیت و پایداري مقررات زیست محیطی، میـزان تاکیـد دولـت بـر گردشـگري و      

 مسافرت پایدار

 هاي جرم و جنایت هاي تروریسم، اعتبار خدمات پلیس، هزینه هزینه )SS( 4ایمنی و امنیت

 )HH( 5بهداشت و سالمت 
ها، تراکم فیزیکی، دسترسی به سیستم فاضالب،  هاي دولت در کاهش خطرات بهداشتی ناشی از شیوع بیماري تالش

 دسترسی به آب آشامیدنی

 د دولت بر صنعت گردشگري، مخارج دولت در زمینه گردشگري، اثرگذاري بازاریابی در جذب گردشگرمیزان تاکی )PTT( 6الویت دادن به گردشگري و مسافرت 

 )BEI( 7ها وکار و زیرساخت فضاي کسب

 )ATI( 8ونقل هوایی زیرساخت حمل
نفـر، تـراکم    1000هاي در دسترس، میزان کوچ به ازاي هـر   ونقل هوایی، تعداد صندلی هاي حمل کیفیت زیرساخت

 ونقل هوایی المللی حمل هاي هواپیمایی، شبکه بین تعداد شرکت فرودگاه،

 ونقل داخلی هاي بندري، شبکه حمل هاي ریلی، زیرساخت اي، زیرساخت هاي جاده زیرساخت )GTI( 9ونقل زمینی زیرساخت حمل

 ها ATMها توسط  رش ویزاکارتهاي عمده اجاره ماشین، میزان پذی ها، وجود شرکت هاي هتل تعداد اتاق )TI( 10زیرساخت گردشگري

 گسترش استفاده از اینترنت، تعداد کاربران اینترنت، خطوط تلفن )ICTI(  11زیرساخت فنآوري اطالعات و ارتباطات

 ها مالیات، قیمت سوختهاي فرودگاهی، برابري قدرت خرید، دامنه و اثرگذاري  مالیات بر بلیت و هزینه )PCTT(  12رقابت پذیري قیمت در صنعت گردشگري و مسافرت

 )HCNR( 13منابع انسانی، فرهنگی و طبیعی

 )HR( 14منابع انسانی
تعلیم و تربیت (تحصیالت مقدماتی و عالی، کیفیت سیستم آموزش، میزان تحصـیالت کارکنـان)، میـزان دسترسـی     

 ، شیوع ماالریا، امید به زندگی)HIVنیروکار ماهر،  سالمتی محیط کاري ( شیوع 

 درجه باز بودن گردشگري، طرز برخورد با گردشگران )NTP( 15دشگري ملیپذیرش گر

 )NCR( 16منابع فرهنگی و طبیعی 
تعداد میراث فرهنگی جهانی، صدمات ناشی از دي اکسید کربن، نواحی حفاظت شده ملی، توجه به اکوسیستم، خطر 

 ماالریا و تب زرد
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، 2008، 2007هـاي   ) طـی سـال  1هـاي موجـود در جـدول (    اطالعات مربوط به شاخص

ــراي   2015و  2013، 2011، 2009 هــاي گردشــگري و مســافرت   کشــور از گــزارش 147ب

شود اسـتخراج شـده و بـا اسـتفاده از      جهانی که توسط سازمان جهانی گردشگري تولید می

ها بر جذب گردشـگران   ي اثرگذاري هر یک از این شاخصدارهاي تابلویی معنیمدل داده

المللی آزمون خواهند شد. اطالعات مربوط به تعداد گردشگران ورودي هر کشـور نیـز    بین

  از سایت سازمان جهانی تجارت استخراج شده است.

بــه همــراه    2015و  2013، 2011هــاي  هــاي مختلــف در ســال رتبــه ایــران در شــاخص 

ها رتبه برتر را در جذب گردشگري داشته، ارائه شده  انیا که در این سالاطالعات کشور اسپ

  المللی حاصل شود.  است تا دید کلی نسبت به وضعیت جذب گردشگر بین

) مشخص است ورودي گردشگران به کشـور ایـران طـی    2همانطور که در جدول (

هـا، ایـران در    اي داشته است. در ایـن سـال  روند فزاینده 2015و  2013، 2011هاي  سال

اول را در کـل جهـان    پذیري قیمت بهبود یافته است به طوري کـه رتبـه  شاخص رقابت

بـه    2013- 2015هـاي   به خود اختصاص داده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، ایـران در سـال      

انـد. در  ترین کشور شناخته شده است که گردشگران به آن مسافرت کردهعنوان ارزان

وانین و مقـررات ایـن کشـور بهبـود داشـته اسـت. در       ها مانند شـاخص قـ  برخی شاخص

هـایی داشـته   ونقل هوایی و زمینـی نیـز پیشـرفت    هایی مانند زیرساخت حملزیرشاخص

ها مانند تکنولوژي اطالعـات و ارتباطـات در سـطح    است. در این راستا، برخی شاخص

ارتباطـات  پـایین در شـاخص تکنولـوژي اطالعـات و      اند. رتبـه بسیار پایینی قرار گرفته

بیانگر آن است که این بخش از کـارایی کمـی برخـوردار اسـت و نیـاز بـه آمـوزش و        

  گذاري باالتر دارد.  سرمایه
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  ): رتبه ایران و اسپانیا در شاخص ها2جدول (

 اسپانیا ایران

 2011 2013 2015 2011 2013 2015 شاخص ها و زیرشاخص ها

شاخص قوانین و مقررات در 

 مسافرت گردشگري و
131 112 96 22 14 8 

 112 124 119 85 67 100 قوانین و مقررات سیاستی

 83 101 115 33 25 29 مقررات زیست محیطی

 121 106 96 36 23 31 شاخص ایمنی و امنیت

 121 79 93 29 24 33 شاخص بهداشت و سالمت

شاخص الویت دادن به گردشگر و 

 مسافرت
133 130 130 11 10 6 

رساخت ها و فضاي شاخص زی

 وکار کسب
103 96 105 10 5 2 

 94 102 93 8 10 12 ونقل هوایی زیرساخت حمل

 86 76 76 13 10 10 ونقل زمینی زیرساخت حمل

 136 133 119 8 5 4 زیرساخت گردشگري

زیرساخت تکنولوژي اطالعات و 

 ارتباطات
89 93 98 30 28 31 

رقابت پذیري قیمت در صنعت 

 فرتگردشگري و مسا
7 1 1 106 106 105 

شاخص منابع فرهنگی و طبیعی و 

 انسانی
91 74 57 6 6 4 

 95 87 37 46 34 34 شاخص منابع انسانی

 130 128 116 37 39 41 پذیرش گردشگري ملی

 72 74 98 2 1 1 شاخص منابع فرهنگی و طبیعی

 ورودي گردشگر
33540

00 

47690

00 

49670

00 

56177

000 

60661

000 

64995

000 

 114 98 97 8 4 1 رتبه جهانی

  2015-2013-2011منبع : گزارش گردشگري و مسافرت سال 
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شود که در مقابل کشور ایران، کشور اسپانیا نیـز   ) همچنین مشاهده می2در جدول (

ــه     ــاص رتب ــا اختص ــه ب ــا اســت ک ــگري در دنی ــد گردش ــرین مقاص اول در  یکــی از بهت

ه است از سراسر دنیا گردشگر زیادي را توانست 2015تا  2013گردشگري در سال هاي 

به خود جلب کند. در واقع این کشور همانند کشور ایران در داشتن ورودي گردشـگر  

ها به مراتب باالتر از ایران  اما رشد این کشور در برخی شاخص اي داشته، روند فزاینده

 ور رتبهبوده است. همچنین کیفیت خدمات گردشگري آن نیز بهتر بوده است. این کش

هـاي  هاي طبیعی و زیرساختباالي خود را در صنعت گردشگري مرهون داشتن جاذبه

 داند. وضع کشور اسپانیا در شاخص قـوانین و مقـررات در عرصـه    گردشگري عالی می

بسـیار بهبـود یافتـه     2011نسـبت بـه سـال     2015ها در سال گردشگري و نیز زیرساخت

پذیري قیمت نسبت سیار پایین در شاخص رقابتب است. این کشور با وجود داشتن رتبه

 2015تـا   2011هـاي   به کشوري مانند ایران، توانسته است گردشگر بیشتري را طی سال

بـا   میالدي تا ماه مـی   2014به خود اختصاص دهد. عالوه بر این، اسپانیا از ابتداي سال 

شگر رسـید و در  میلیون گرد 4/21سال قبل  مشابه درصدي نسبت به دوره 2/8افزایش 

  ترین مقصد گردشگري اروپا است.واقع اسپانیا ارزان

عالوه بر آنکـه ایـران در مقایسـه بـا کشـورهاي برتـر جهـان در زمینـه گردشـگران          

المللی ضعیف عمل کرده است این کشور حتی در مقایسه با کشـورهاي منطقـه نیـز     بین

رش گردشگري و مسافرت، المللی موفق نبوده است. بنابر گزا در جذب گردشگران بین

فضاي کاري، بهداشت و سالمت، بازار نیروي کار و منابع انسانی و بـاز   ایران در زمینه

هاي خاص مانند تحریم ضعیف عمل کرده است در المللی به دلیل محدودیت بودن بین

ها در ایران ، زیرساخت2015توانست عملکرد بهتري داشته باشد. در سال  حالی که می

  را داشته که این بخش نیازمند توجه بیشتري است.  105یار پایین بس رتبه

در مقابل ایران، کشورهایی مانند مصر، امارات، قطر، بحـرین و عربسـتان در منطقـه    

 باالتري نسبت به ایران به خود اختصاص داده بودند. امارات  رتبه قرار داشتند که رتبه

را داشت و این در حالی بود که در سال بیست و چهارم در جهان  اول در منطقه و رتبه

 میلیون گردشگر را به خود جذب کرده بود. امارات در منـابع طبیعـی رتبـه    10،  2013

خوبی نداشت، اما فضاي مناسبی براي جذب گردشگران هم بـراي گردشـگر کـاري و    

ونقل هوایی رتبه  هم گردشگر تفریحی فراهم کرده بود. این کشور در زیرساخت حمل
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را داشت، زیرا که یک راه مناسب اروپاییان براي مسافرت به آفریقا، خاورمیانه و سوم 

آمد. امـارات در جهـت تسـهیل مسـافرت و نیـز بهتـر کـردن فرآینـد         آسیا به حساب می

یک  پذیري رتبهدریافت ویزا موفق بوده است. این کشور برخالف ایران که در رقابت

عربی در جذب  ست. علت موفقیت امارات متحدهرا داشته ا 103 را داشته است در رتبه

گردشـگري   هـا و مقـررات در زمینـه   در زیرساخت 2013و نیز 2015گردشگر در سال 

بوده است که این بیشتر مرهون نرخ مالیات بر سود صفر، دسـتیابی بـه آب آشـامیدنی،    

اي اینترنـت، اولویـت دادن زیـاد    آسانی دسترسی به نیروي کار خارجی، پوشش شـبکه 

بخش دولتی به صنعت گردشگري و مسافرت، میراث فرهنگی قوي آن بوده اسـت. در  

دوازدهم را داشته است که این به خاطر توجه کمتر ایران  مقابل این کشور،  ایران رتبه

به آموزش در این صنعت و اولویت کمتر دولت به صنعت گردشگري ومسافرت است 

  ).2015(گزارش گردشگري و مسافرت، 

  

  عرفی مدل تحقیق  م -5-2

ها متغیـر وابسـته تعـداد گردشـگران      در این تحقیق پنج مدل برآورد خواهند شد. در همه این مدل

  ورودي هر کشور خواهد بود، اما متغیرهاي مستقل با توجه به مدل متفاوت خواهد بود.  

المللـی   داري اثرگذاري سه شاخص کلی بر جذب گردشـگران بـین  مدل اول: در ابتدا معنی

ــ ــت از:     مـ ــارت اسـ ــدل عبـ ــی مـ ــکلی کلـ ــابراین، شـ ــت. بنـ ــد گرفـ ــتفاده خواهـ ورد اسـ

 it it it itARR f RF ,  BEI ,  HCNR.  

) RFهاي مربوط به قوانین و مقـررات  (  مدل دوم:  در این مدل میزان اثرگذاري زیرشاخص

شود. بنابراین شکل تبعی این مدل عبارت اسـت   المللی بررسی می در جذب گردشگران بین

از:  it it it it it itARR f PRR ,  ER ,  SS ,  HH ,PPT.  

ــه فضــاي کســب  مــدل ســوم: در ایــن مــدل اثرگــذاري زیرشــاخص  وکــار و  هــاي مربــوط ب

شود. بنابراین، شـکل تبعـی    المللی بررسی می ) در جذب گردشگران بینBEIها ( زیرساخت

این مدل عبارت  است از:  it it it it it itARR f ATI ,  GTI ,  TI ,  ICTI , PCTT.  

مربـوط بـه منـابع انسـانی، فرهنگـی و       هـاي  مدل چهارم: در این مدل اثرگذاري زیرشـاخص 

شود. بنابراین، شکل تبعی این  المللی بررسی می ) در جذب گردشگران بینHCNRطبیعی (

مدل عبارت  است از:  it it it itARR f HR ,  NCR ,  NTP.  
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هاي موثر در جذب گردشـگران   مدل پنجم: در این مدل میزان اثرگذاري تمامی زیرشاخص

بنـــابراین، شـــکل تبعـــی ایـــن مـــدل عبـــارت اســـت از: شـــود. المللـــی بررســـی مـــی بـــین

it it it it it it

it it it it it it it

it

PRR ,  ER ,  SS ,  HH , PPT ,  ATI ,

ARR f  GTI ,  TI ,  ICTI , PCTT ,HR ,  NCR ,

 NTP

 
 

  
 
 

     

تعـداد گردشـگرا ن    itARRانـد و متغیـر   ) معرفـی شـده  1متغیرهاي مستقل در جدول (

 هاي مختلف است. ورودي هر کشور در سال

  

  تصریح مدل و تجزیه و تحلیل نتایج -5-3

ه منظور اجنتاب از رگرسـیون کـاذب ضـروري اسـت کـه آزمـون       در این بخش، ابتدا ب

مانایی متغیرها صورت گیـرد. چنانچـه متغیرهـاي مـورد بررسـی مانـا باشـند، برآوردهـا         

)  مانایی متغیرها با اسـتفاده  3مشکل رگرسیون ساختگی را نخواهند داشت. در جدول (

حـد مشـترك اسـت،    که آزمون ریشه واحد با فرض ریشه وا 1از روش لوین، لین و چو

دهد که فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشـه واحـد    ارائه شده است. نتایج آزمون نشان می

شـود.   درصـد رد مـی  1داري در سـطح معنـی   HRمشترك در تمامی متغیر ها بجز متغیر 

که از   HRانباشته از مرتبه یک است. بنابراین از مقادیر سطح متغیرها (بجز  HRمتغیر 

  ها استفاده خواهد شد. آن استفاده خواهد شد) براي برآورد مدلتفاضل مرتبه اول 

لیمـر و   Fهـاي    ید با  اسـتفاده از آزمـون  با  5تا  1هاي  در ادامه و براي برآورد مدل

) نتـایج  4آزمون هاسمن وجود اثرات ثابت و یا تصادفی در مدل بررسی شود. جـدول ( 

صـفر ایـن مـدل عبـارت اسـت از       دهد. فـرض  لیمر) را نشان می Fآزمون اثرات ثابت ( 

دهد که همه آماره آنکه استفاده از مدل تلفیقی مناسب است. نتایج این آزمون نشان می

فرضـیه  شـود.    دار  هسـتند، بنـابراین، فـرض صـفر رد مـی     ها در سطح یک درصد معنی

صـورت   دیگري که باید براي برآورد صحیح مدل آزمون کرد، آزمون برآورد مدل بـه 

دفی است. فرض اصلی مدل اثرات تصادفی آن است که اثرات تصـادفی بـا   اثرات تصا

متغیرهاي توضیحی همبستگی ندارد. این آزمون به آزمون هاسمن معروف است که در 

باید توجه داشت به دلیل اینکه اطالعات  ) ارائه شده است.5ادامه نتایج آن در جدول (

                                                                                                              
1  -  Levin, Lin & Chu 
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اسـت، بنـابراین، اسـتفاده از     1متوازناي تـابلویی نـا  مورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش داده   

  پذیر نبود.  امکان 2آزمون هاسمن دوسویه

ها باید با فرض اثرات ثابت برآورد شوند.  دهد که همه مدل) نشان می5) و (4نتایج جداول (

  اند. ) ارائه شده6ها با در نظر گرفتن اثرات ثابت در جداول ( نتایج برآورد مدل

  

  نایی متغیرهاي مدل): نتایج آزمون ما3جدول (

  متغیر

 

  متغیر Levin, Lin & Chuآزمون       

 

 Levin, Lin & Chuآزمون       

 احتمال آماره احتمال آماره

�� 15/48- 0000/0 GTI 79/57- 0000/0 

��� 14/60- 0000/0 TI 58/47- 0000/0 

���� 58/105- 0000/0 ICTI 64/6- 0000/0 

��� 49/28- 0000/0 PCTT 61/55- 0000/0 

�� 77/52- 0000/0 HR 73/25 0000/1 

�� 59/25- 0000/0 NCR 89/64- 0000/0 

�� 88/53- 0000/0 NTP 24/72- 0000/0 

��� 92/17- 0000/0 ARR 79/69- 0000/0 

��� 77/100- 0000/0    

  Eviews 8افزار  ماخذ: محاسبات پژوهش و بر مبناي نرم

  

  

  

  

  

                                                                                                              
1 - unbalanced panel data 
2 - two-way random effect 
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  ): نتایج آزمون اثرات ثابت4جدول (

5مدل مدل  

4 

مدل 

3 

مدل 

2 

مدل 

1 

 اثرات

290 254 487 460 337
∗∗∗Cross-section F 

188

2 

2226 2644 3092 2876 Cross-section Chi-square 

12 23 11 39 23 Period F 

37 91 45 180 111 Period Chi-square 

286 249 478 448 345 Cross-Section/Period F 

188

3 

2226 2646 3092 2908 Cross-Section/Period Chi-square 

  Eviews 8افزار  ماخذ: محاسبات پژوهش و بر مبناي نرم

  

  ): نتایج آزمون هاسمن5جدول (

آماره و  1مدل  2مدل  3مدل  4مدل  5مدل 

 احتمال

 آماره 19/75 53/34 28/53 69/24 66/42

 احتمال 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0

  Eviews 8افزار  ماخذ: محاسبات پژوهش و بر مبناي نرم
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  ): نتایج برآورد مدل هاي اثرات ثابت6جدول (

 5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  متغیر

 ���متغیروابسته: 

�� 
73/0-  

)2/0 -( 
- - - - 

��� 

***93/20  

)02/5( 
- - - - 

���� 
36/2  

)27/1( 
- - - - 

��� - 
30/1  

)58/0( 
- - 

67/3  

)02/1( 

�� - 
77/2-  

)39/1-( 
- - 

83/5-  

)2/1 -( 

�� - 

*84/3  

)29/2( 
- - 

***2/9  

)66/4( 

�� - 
37/0-  

)25/0-( 
- - 

2/4-  

)46/1-( 

��� - 

*13/3  

)72/1( 
- - 

77/2-  

)08/1-( 

��� - - 
54/0  

)22/0( 
- 

49/0  

)07/0( 

��� - - 
78/0  

)5/0( 
- 

37/0  

)11/0( 
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  - )6جدول (ادامه 

 5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  متغیر

 ���متغیروابسته: 

�� - - 

*21/2  

)7/1( 
- 

28/1-  

)6/0 -( 

���� - - 

**2/4  

)22/2( 
- 

81/2  

)7/0( 

���� - - 
94/0  

)46/0( 
- 

*27/5  

)73/1( 

D(��) - - - 
18/4  

)06/1( 

6/0-  

)17/0-( 

��� - - - 

***41/5  

)02/3( 

**67/3  

)2( 

��� - - - 

***96/10  

)23/3( 

73/3  

)01/1( 

  اعداد داخل پرانتز انحراف معیار پارمترها است.          -

  دار است. درصد معنی 1و  5، 10به ترتیب در سطح  *، ** و ***

  Eviews 8افزار  ماخذ: محاسبات پژوهش و بر مبناي نرم

  

  توان نتایج زیر را استخراج کرد: ها فوق می سی نتایج برازش مدلبا برر

هـاي کلـی مـوثر در جـذب گردشـگر       دهد که در بـین شـاخص  نتایج مدل اول نشان می -1

داري بـر جـذب   ) اثـر معنـی  BEIهـا (  وکـار و زیرسـاخت   خارجی، شاخص  فضـاي کسـب  

ونقـل ریلـی،    حمـل  هـاي  گردشگر خارجی دارد. به عبارت دیگر، عواملی مانند زیرسـاخت 

تري در مقایسه با سایر عوامل مانند  پذیري قیمتی نقش مهمهوایی و زمینی و همچنین رقابت

قوانین و مقـررات مربـوط بـه گردشـگري و منـابع طبیعـی و فرهنگـی در جـذب گردشـگر          
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ها نیست، امـا   اهمیت بودن آنها به معنی بی دار بودن سایر شاخصخارجی دارند. البته معنی

  اهمیت بسیار کمتري دارند. BEIمقایسه با شاخص در 

هاي مربوط به قوانین و مقـررات   دهد که در بین شاخصنتایج برآورد مدل دوم نشان می -2

 هاي تروریسم، اعتبـار خـدمات پلـیس، هزینـه     ) یعنی هزینهSSزیر شاخص ایمنی و امنیت (

)، یعنـی  PTT( هاي جـرم و جنایـت و شـاخص اولویـت دادن بـه گردشـگري و مسـافرت        

مخارج دولت در زمینه گردشگري و میـزان اثرگـذاري بازاریـابی در جـذب گردشـگر اثـر       

 المللی دارند. داري در جذب گردشگر بینمعنی

هـاي مربـوط بـه فضـاي کسـب وکـار و        دهـد کـه در بـین شـاخص     مدل سوم نشـان مـی   -3

هـا و میـزان    هتلهاي  ) مانند تعداد اتاقTIها زیرشاخص زیرساخت گردشگري ( زیرساخت

ها و شاخص زیرساخت فناوري اطالعـات و ارتباطـات     ATMها توسط  پذیرش ویزاکارت

)ICTI    مانند گسترش استفاده از اینترنت، تعداد کاربران اینترنت، خطـوط تلفـن اثـر معنـی (

 داري در جذب گردشگر دارند. 

ع انسانی، فرهنگـی و  هاي منای دهد که در بین شاخصنتایج برآورد مدل چهارم نشان می -4

)، یعنـی طـرز برخـورد بـا گردشـگران و      NTPطبیعی  زیرشاخص  پذیرش گردشگر ملی (

)، یعنی تعداد میراث فرهنگی جهانی، و نواحی حفاظت شده NCRمنابع فرهنگی و طبیعی (

 المللی دارند. داري در جذب گردشگر بین ملی اثر معنی

هـاي مقاصـد   زیر شاخص مربوط به جاذبه 13ر نتایج برآورد مدل پنجم  که به بررسی اث -5

هـاي  )، یعنی هزینهSSدهد که  زیرشاخص ایمنی و امنیت (پردازد، نشان می گردشگري می

هـاي جـرم و جنایـت، زیرشـاخص منـابع فرهنگـی و       تروریسم، اعتبار خدمات پلیس، هزینه

ــی    NCRطبیعــی ( ــواحی حفاظــت شــده مل ــانی و ن ــراث فرهنگــی جه ــی تعــداد می و )، یعن

)، یعنی مواردي PCTTپذیري قیمت در صنعت گردشگري و مسافرت (زیرشاخص رقابت

هـاي فرودگـاهی، برابـري قـدرت خریـد، دامنـه و اثرگـذاري        مانند مالیات بر بلیت و هزینـه 

 دار دارند. ها بر جذب گردشگران خارجی اثر معنی مالیات، قیمت سوخت

 
 گیري بندي و نتیجه جمع -6

ترین صنایع در کشـورهاي مختلـف بـوده و نقـش بسـیار      از پربازده صنعت گردشگري یکی

کنـد. اهمیـت ایـن صـنعت طـی       مهمی در رشد و توسعه اقتصادي و ایجـاد اشـتعال ایفـا مـی    
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ونقل و رشد فنـاوري اطالعـات از رشـد بسـیار بـاالیی       هاي گذشته به دلیل تسهیل حمل دهه

ه تفاوت در  منابع طبیعی و فرهنگـی  هاي گذشتبرخوردار بوده است. با وجود آنکه در دهه

انـد، امـا امـروزه بـا توجـه بـه تحـوالت        بین کشورها نقش مهمی در جذب گردشگر داشـته 

جهانی و تغییر و تنوع اهداف گردشگران عوامل دیگري مانند قوانین و مقررات مربـوط بـه   

انـد.  اي یافتـه هـاي مربـوط بـه گردشـگري اهمیـت ویـژه       گردشگري خـارجی و زیرسـاخت  

هاي موثر مقاصد گردشگري در جذب گردشگر اهمیت فراوانـی   بنابراین، شناسایی ویژگی

  کند.  در رشد و توسعه این صنعت در کشورها ایفا می

سـال و   6کشور جهان در  147در این تحقیق تالش شد با استفاده از اطالعات مربوط به 

گردشــگري در جــذب هــاي مــوثر مقاصــد  هــاي تــابلویی ویژگــیبــا اســتفاده از روش داده

ها از نظر آماري بررسی شوند. به ایـن منظـور    داري آنگردشگران خارجی شناسایی و معنی

دهند هاي مقاصد گردشگري را نشان می شاخص جزیی که ویژگی 13شاخص کلی و  3از 

هـاي کلـی شـاخص مربـوط بـه       استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان دادند که از بین شـاخص 

ونقـل ریلـی،    هـاي حمـل   دشگري و فضاي کسب وکار ماننـد زیرسـاخت  هاي گر زیرساخت

داري در جـذب گردشـگر خـارجی    پذیري قیمتی اثر معنیهوایی و زمینی و همچنین رقابت

ها نیسـت، امـا در مقایسـه بـا شـاخص       همیت بودن سایر شاخصا دارند. البته این به معناي بی

  ب گردشگر خارحی دارد. وکار اهمیت کمتري در جذ ها و فضاي کسب زیرساخت

شاخص جزیی نتایج تحقیق نشان داد که سـه شـاخص ایمنـی و امنیـت یعنـی       13در بین 

هـاي جـرم و جنایـت، شـاخص منـابع      هاي تروریسـم، اعتبـار خـدمات پلـیس، هزینـه      هزینه

فرهنگی و طبیعی یعنی تعداد میراث فرهنگـی جهـانی و نـواحی حفاظـت شـده ملـی و زیـر        

یمت در صنعت گردشگري و مسافرت، یعنی مواردي ماننـد مالیـات   پذیري قشاخص رقابت

هاي فرودگاهی، برابري قدرت خریـد، دامنـه و اثرگـذاري مالیـات، قیمـت      بر بلیت و هزینه

  دار دارند. ها بر جذب گردشگران خارجی اثر معنی سوخت

میـت  تـوان بـه ایـن نتیجـه کلـی رسـید کـه امـروزه اه         بنابراین با توجه به نتایج فـوق مـی  

هاي گردشگري در جذب گردشگر خارجی بسیار زیاد اسـت و بـا وجـود آنکـه      زیرساخت

شاید وجود منابع طبیعی و فرهنگی شرط الزم در حذب گردشگر خارجی باشد، امـا کـافی   

نیست. بر همین اساس با وجود آنکه کشور ایران از منابع طبیعی و فرهنگی به نسبت غنی در 

، اما نتوانسـته از ایـن مزیـت خـود اسـتفاده کـرده و رتبـه        جذب گردشگر برخورد دار است
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مناسبی در جذب گردشگر خارجی در بین کشورهاي مختلف جهان داشته باشد. بنابراین به 

هـاي مربـوط بـه     گـذاري مناسـب در زیرسـاخت   شود تا با سـرمایه  گذاران توصیه می سیاست

ایش کمیت و کیفیت هتل ونقل، افز هاي حمل گردشگري مانند گسترش و بهبود زیرساخت

ها ، اصالح قوانین و مقررات مربوط به صنعت گردشگري تالش کنند تا کشور بـه جایگـاه   

واقعی خود در جذب گردشگر ارتقا یابد. اهمیت رشد صنعت گردشگري براي کشور ما به 

دلیل اینکه وابستگی شدیدي به درآمدهاي ارزي نفتی دارد و منـابع ارزي آن متنـوع نیسـت    

  ندان است. دو چ
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