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توانیگردشگرینیزافزایشدرحوزه.اقتصادکشورهاستمسائلدرترینمهمازپذیریرقابت

بازارمنجربهافزایشرشداینبخشوبهتبعآنرفاهملیسهمافزایشوحفظباتواندمیرقابتی

پذیریشود.پژوهشحاضرباهدفتحلیلعواملموثربررشدبخشگردشگریباتاکیدبررقابت

برای زمانی36مقصد طیدوره منتخب، برآورد6112-6103کشور روشدر است. شده انجام

نتایجحاکیباشد.مییافتهسیستمیگشتاورهایتعمیمزنتخمینیپویاوهایتابلویمبتنیبرداده

پذیریمقصدبررشدارزشافزودهحقیقیبخشگردشگری،ازآناستکهدرمجموعاثررقابت

هایمختلفکشوریمتفاوتاست.بدینشرحیآندرگروهباشد.البتهنوعواندازهاثریمثبتمی

گیسوخت؛سطحدرآمد؛قرارداشتنهایینظیرصادرکنندهراساسویژگیکهدرتفکیککشورهاب

درسطحدهکشوربرترازحیثتعدادگردشگرانومیزانمخارجصورتگرفتهدربخشگردشگری؛

اندازهوسطحتوسعه پذیریمقصدبررشدیاثرگذاریرقابتیافتگیتفاوتمعناداریدرعالمتو

همچنیناثرپذیریرشدبخشگردشگریازسهمگردشگریدرتولیدشود.گردشگریمشاهدهمی

 ناخالصداخلی،جمعیتونرخارزحقیقیمثبتاست.
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 مقدمه

روزافزونترینصنایعدنیامطرحبودهواهمیتامروزهصنعتگردشگریبهعنوانیکیازمهم

هایآنموجبشدهتانهتنهابهعنوانیکصنعت،بلکهبهعنوانصنعتیدرآمدزا،دارایقابلیت

فراوانرشدوتوسعهوایجاداثراتمثبتاقتصادیشناختهشود.اینصنعتدربسیاریازکشورها

بخشخص رشد بیکاری، کاهشنرخ اشتغال، درآمد، ایجاد عواملمهم از یکی عنوان وبه وصی

میتوسعه توجه مورد زیربنایی، ساختارهای نحویی به وباشد، فعالیتاقتصادی هر بیشاز که

ترینصنعتهاشدهوبهعنوانبزرگهاوانتقالپولصنعتیدیگردرجهان،موجبحرکتسرمایه

 همکاران، و )پناهی است شده شناخته درآمدزایی حیث از جهان واقع0633خدماتی در .)

شوددارایشودبدینصورتکهوقتییکگردشگرواردیککشورمیدشگریباعثجابجاییمیگر

هایمتفاوتیاست.اینبهمعنایانتقالمنابعارزیازکشورمبدأبهکشورمقصدگردشگریهزینه

یدهدبهمانندکاالهاوخدماتباشد.بهعبارتدیگرکاالهاوخدماتیکهکشورمقصدارائهمیمی

کندکهازآنتحتعنوانصادراتنامرئییادیگردشگرصادرمیاستکهبهکشورارسالکننده

(.مطالب0633آید)محمدیوهمکاران،شدهومنبعمهمدرآمدارزیبرایکشورهابهحسابمی

رشداینبخشمی اهمیتصنعتگردشگریاست. بیانگر اثراتمثبتیذکرشده اقتصاد تواندبر

گردندتهباشد.درهمینراستاتوجهبهرشدبخشگردشگریوعواملیکهموجببهبودآنمیداش

تواندبراینصنعتاثرگذارباشدچراکهباشد.رقابتازجملهمسائلیاستکهمیحائزاهمیتمی

رقابتینظریه و غیرمتمرکز باز، اقتصادهای بهتر عملکرد بیانگر تاریخی تجارب و اقتصادی های

شود.هستند.بهطورکلیرقابتدرتمامابعادسبببهبودعملکرداقتصادوافزایشکارآییآنمی

المللی،ضرورتتوجهبهتوانرقابتیمقاصدفضایرقابتیبهوجودآمدهدرصنعتگردشگریبین

رقابت ویژگی است. ساخته آشکار را درگردشگری رقابت عنوان به گردشگری، مقاصد پذیری

مجموعهبهجن شکل به مختلف میهای محسوب گردشگری و گردش برای امکانات، از شودای

پذیرییکمقصدبهتواناییآن،برایرقابتموثروسودآوردر(.رقابت6،6102وآکباالت0)ایکن

بازارگردشگریاطالقشدهواشارهبهمیزانجذبگردشگرانبهمنظورافزایشرونقوشکوفایی

پذیریمقصدبهعنوانمفهومیاقتصادی(.بهعبارتیرقابت0632ارد)شاطریانوهمکاران،مقصدد

(.6113ودیگران،6مطرحاستکهبرتوسعهپایدارصنعتسفروگردشگریتاثیرگذاراست)باالن

همانندرقابتدرکاالهایمصرفی،مقصدهایگردشگرینیزبایدبتوانندگرشگرانرامتقاعدکنند

هایآنباشندکهمقصدهایدیگرقادربهعرضههامییترکیبیازمنافعوجذابیتهقادربهعرضهک

نادعلی نیستند)فرزینو رقابت0631پور، در بهبود آناستکه بر ایناساسانتظار بر پذیری(.
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بهه آنرا ورشددر مراهمقاصدگردشگریمنجربهارتقایمنافعناشیازبخشگردشگریشده

داشتهباشد.

بتوانند کشورهاییکه رقابتروزافزونبینکشورهایمقصد، اهمیتگردشگریو به توجه با

توانندترشوند،احتماالًمیتریرابرایگردشگریفراهمنمودهوبهمشتریاننزدیکشرایطمناسب

رکلیازمنافعسهمبیشتریازکلدرآمدهایگردشگریجهانرابهخوداختصاصدهندوبهطو

باتوجهبهدرجهاهمیترقابتدرصنعتگردشگری،مطالعهگردشگری،بیشتربهره یمندگردند.

بخشگردشگریدر رشد عواملیبر چه که پاسخدهد اینسوال استبه آن نخستبر حاضر

گروه کهمتشکلاز بینعواملمتعددهایمختلفمیمنتخبیازکشورها باباشدموثراست؟در

هایپذیریمقصدقراردارد.ازسوییدیگرگروهتوجهبهمباحثمطرحشدهتمرکزاصلیبررقابت

ویژگی به توجه با میمختلفکشوری اندازههایخاصخود و نوع تبیین در اثرگذاریتوانند ی

جذبرقابت در متفاوتی نقش و شده ظاهر متفاوت گردشگری بخش رشد بر مقصد پذیری

داشتهباشند.براینمونهانتظاربرآناستکهکشورهاییکهسرمایهوهزینهبیشتریراگردشگران

می بخشگردشگری درصرف بخشگردشگری از دریافتی و گردشگران ورودی نظر از کنند؛

همچنینکشورهاییمانندایرانکهمتکیبرصادراتسوختهستندوبه وضعیتبهتریباشند.

سوختمطرحمیعنوانکشورهایصادر اینکننده برخورداریاز به توجه ممکناستبا باشند؛

پذیریمقصدتوجهنمایندویارشدبخشگردشگریدراینهاخدادادیکمتربهامررقابتنعمت

تفاوتکشورهابهمیزانکمتریمتاثرازافزایشرقابت پذیریمقصدنسبتبهسایرکشورهاباشد.

هایافتگیاست.اینتفاوتیتوسعهکشوری،تفاوتدرسطحدرآمدودرجههایدیگردربینگروه

پذیریمقصدگردشگریبررشدآنبخشموثرواقعشدهویاثرگذاریرقابتتوانددرنحوهنیزمی

اساسگروه بر تقسیمتفکیککشورها با )مطابق درآمدی درجههای یا و بانکجهانی( یبندی

تقسیمیافتگی)مطابقبتوسعه باا واقعگردد. بحثموثر تبینبهتر در بندیسازمانمللمتحد(

تفاوت به تفاوتتوجه سایر البته و شده بخشهایمطرح در که پرداختههایی بدان بعدی های

آیاتفاوتمی هایهایبینگروهشود،هدفدیگرپژوهشحاضرپاسخبهسوالدوماستکهاساساً

اخ با کشورها از اندازهمختلف و نوع در معنادار رقابتتالفی اثرگذاری رشدی بر مقصد پذیری

یتوسعهیافتگی،سطحهایینظیردرجهگردشگریهمراهاستیاخیر؟بهعبارتیدیگرآیاتفاوت

هایبرتر)جزودهکشوراولبهدرآمد،ویژگیصادرکنندگیسوخت،وقرارداشتنکشورهادررده

مخارج)سرمایهلحاظدریافتیازمحل یا گردشگرانورودیو تعداد صورتگردشگرییا گذاری(

پذیریمقصدورشدیبینرقابتگرفتهبرایبخشگردشگری(،تفاوتیبینکشورهادرنوعرابطه

نمایدیاخیر؟.برایناساسوباهدفپاسخبهسواالتمطرحشده،مقالهبخشگردشگریایجادمی

نظریدربخشادبیاتپژوهشمبانیادامهپسازمقدمهیمشدهاست.درحاضردرپنجبخشتنظ

بخششود.درسومالگویپژوهشمعرفیوروشبرآوردارائهمیبخشدر.شودوتجربیمطرحمی
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هایپژوهشبخشیافته.استشدهها،نتایجحاصلازبرآوردالگوبیانچهارمپسازتوصیفداده

دادهاست.پنجمرابهخوداختصاص
 

 ادبیات پژوهش

 پذیری مقصد رشد گردشگری و رقابت

اییبراییککشورباسایرکشورهابستگیبهتوسعهورشداقتصادیویاکاهششکافتوسعه

هاییمناسببرایمشکالتاقتصادینظیربیکاری،کسریبودجه،حلتواناییآنکشوردریافتنراه

بی پولیو بخشگردشگریبهعنوانعاملیثباتیتعادلمالیو اینراستا در اقتصادکالندارد.

المللیدارایبزرگترینوسریعترینرشدصنعتخدماتدرکلیدیموردتوجهاست.گردشگریبین

اقتصادیکشورها،توسعهبرایگردشگریمثبت(.نقش6،6102وسنتیلندن0جهاناست)سورش

طوربهتقریباًتکنولوژیکیهستند،پتانسیلنوآورانهوصنعتیدچارضعفکهکشورهاییخصوصبه

اجراییبانکجهانیشدهتاییدجهانی 6است)خالصه عنوانیک6102، صنعتگردشگریبه .)

کارخانهبدوندودوصادراتنامرئیکاالوخدماتموردتوجهاست.اینصنعتاغلبموتوریمهم

،2وتان3وتانگ2،6113وریسو2)بریدا هحسابآمدهیاقتصادیدرکشورهاببرایرشدوتوسعه

که6106 درواقعازآنجا جمعیتمحلیهمراهاست. اقتصادیِ افزایشرفاه وبهطورمعمولبا )

خارجیمحسوبمی فراهمساختهوگردشگریمنبعیمهمبرایارز اثراتجانبیمثبتیرا شود

همراه به را افزوده ارزش واقعی، بخش وبرای سرمایه تجمع گردشگری، نتیجه در دارد.

(.بهطورکلیگردشگراندرکشور6102ودیگران،3کند)کومارگذاریجدیدراتشویقمیسرمایه

فروشی،مبادالتفرهنگیوونقل،مبادالتخردهمیزبانکاالهاوخدماتیمانندمسکن،امکاناتحمل

هایسازیایناحتیاجاتبسیاریازبخشحققوفراهمکنند.تتفریحیراتقاضامی-خدماتورزشی

پذیریمقصد(.بدینمنظوراهمیترقابت6102ودیگران،3دهد)کاماقتصادراتحتتاثیرقرارمی

ایموردتوجهقرارگرفتهویآنبهطورگستردهکنندهبهمنظورجذبگردشگرانوعواملتعیین

؛6113ودیگران،01وتجزیهوتحلیلآنپرداختهشدهاست)بوتیگیریدربرخیمطالعاتبهاندازه

میهالیک00گومزلج 06و وبستر6113، ایوانو06و 02و به6102، پاسخ برای راستا همین در .)
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رقابتبرایسرمایههایموجودمانندشکافبهرهچالش گذاریهمراهوپذیرشسریعوریآشکار،

سیاست محققانو میگذاراندتکنولوژی، ادعا دنیا سراسر رقابتیر بیشتر باید کشورها کنندکه

ایبرایکشورهاحائزاهمیتشدهاست.بهنحویکهاگرپذیریبهطورفزایندهشوند.مسئلهرقابت

صورت در بخواهند یا و حفظکنند را وضعیتمناسباقتصادیخود که اینباشند بر کشورها

اعقب درصدد کشورها سایر از جایگاهماندگی افزایشرتقاء یعنی مهم، این باید برآیند؛ شان

پذیریدرمقصدراموردتوجهقراردهند.رقابت

درشرایطتجارتآزادوبازارعادالنهکشوریکبدانمعناستکهدرسطحملی، پذیریرقابت

بازارهایبیننخست، آزمون در که باشد داشته خدماتیرا و کاالها المللیسربلندتواناییتولید

آیند دوم،بیرون حفظزمانهمبطورو ضمن مردم واقعی رادرآمد درآمد این میزان درخود،

دهد افزایش و.(0631)خیرخواهان،بلندمدت ماهر کار نیروی که آنجا از دیگر، سوی از

ابتیکندیککشوررقترحرکتمیگذاریازکشورهایغیررقابتیبهسمتکشورهایرقابتیسرمایه

هایموفقراداشتهباشدوشودکهتواناییجذبونگهداریبنگاهنیزبهعنوانکشوریتعریفمی

افزایشدهد)پسوا پذیری،دررقابت(.0،6102یااینکهسطحاستانداردهایزندگیساکنانخودرا

گریزمانیمقصدگردشتریککشور،منطقهویابطورعامهدفرسیدنبهبرتریرقابتیاست.یک

کیفیارایهکندکهبرابریابهترازمقاصدیهایکلیوتجربیاتپذیراستکهبتواندجذابیترقابت

خاصباشد برایمتقاضیان میجایگزین عبارتدیگر به باعثمی. که گفتآنچه یکتوان شود

ارجگردشگریبهپذیرباشد؛درواقعتواناییآنمقصدبرایافزایشمخمقصدبهطورحقیقیرقابت

لحظاتی امر، این موردنیاز مخارج انجام با که مفهموم بدین است. گردشگر افزایش منظور

هابهخاطرشانرافراهمسازدواینکهالبتهتمامیاینانگیزرابرایگردشگرانایجادورضایتخاطره

سرم و مقصد ساکنان افزایشرفاه ضمن روشیکه پذیرد. انجام برایروشیسودآور طبیعی ایه

پذیریمقصدکنندکههدفنهاییرقابت،تاکیدمی6وکیم6هایآیندهرانیزحفظنماید.داویرنسل

حفظوافزایشدرآمدواقعیشهرواندانمقصدموردنظراستکهمعموالًدرسطحزندگیاستاندارد

فهومینسبیوچندبعدیپذیریمرقابت(.ازآنجاکه6116کشورمنعکسشدهاست)داویروکیم،

گردشگرییازهایبرفعالیتالزماستتادرزمینهگردشگریبرایهرکشورویامنطقه،باشدمی

بههادرآنفعالیتوجودداشتهباشدتااقتصادبتواندموهبتاولیهونسبیدرآنکهشودتمرکز

منابعیشدهواریخییکمقصدگفتههایطبیعیوتبهموهبتبرترینسبی نائلآید.برتریرقابتی

الملل،خودرابهشکلتجارتبینیهادرعرصهسازد.اینموهبتکهیکمقصدراجذابمیاست

بهتوانایییکمقصددرخلقارزشافزودهویبرتریرقابتدرمقابلدهد.ترنشانمیقیمتپایین

 اشاره اینمنابع اثربخشاز مهارتنیرویکار،ودارداستفاده فناوریسرمایه، ارتقای شکل به

                                                           
1 Pessoa 
2 Dwyer 
3 Kim 
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بهنوعازبرتریترکیبایندود.دههایدولتیخودرانشانمیدهیوسیاستمدیریتوسازمان

)منابعبهارثرسیدهومنابعخلقشده(استکهآنمنطقههاییکمعنایتوجهبهتمامویژگی

.کندرابرایبازدیدجذابمییامنطقهمکان

رقابت یا خود بازار سهم و حفظموقعیت به مقصد یک پذیریمقصدبهتواناییازنگاهیدیگر،

پذیریمقصددیگررقابت (.درتعریفی0،6111)دیهاتِسر شودگفتهمی زمان خالل در آنها افزایش

بازار سازوکارهای بر استکه جزء هر و تمرکز صنعتگردشگری خدمات( محصوالتو )شامل

پذیریرادر(عواملرقابت0331)6کند.پورتر حفظ را مقصد جذابیت آمیزیموفقیت بهطور تواندمی

منابع شامل گروه، منابع نیروی پنج دانش، منابع فیزیکی، منابع زیرساخت انسانی، و هامالی

ناستداللچنیتواناینتوجهبهتعاریفباالمی (.با6،6111است)ریچیوکراچ نموده بندیدسته

رقابتهاینسبیومزیتکردکهترکیبمزیت تعیین را مقصد آن پذیریهایرقابتییکمقصد،

پویانمی )جعفرتاشو کند رقابت0632زاده، به ادبیاتمربوط در فرضصریح بنابراین پذیری(.

تبعآنکنندوگردشگراننیزبهتر،گردشگرانبیشتریجذبمیمقصدآناستکهمقاصدرقابتی

اینامرموجبافزایشتولیدناخالصداخلیو اینمقاصدهزینهخواهندنمود. وجوهبیشتریدر

مقصدمی کشور اقتصادیدر جمعیترشد اقتصادیباالتر معنایرفاه به عموماً رشدیکه شود.

ب گردشگری اقتصاد با مرتبط ادبیات سکه، دیگر روی در حال این با است. تلقی قابل همحلی

دارندکهبیانمی2مضراتیناشیتوسعهبخشگردشگرینیزاشارهدارد.براینمونهپسواوسیلوا

گردشگریبهعنوانیکمفهوممبهممشخصشدهاست.چراکهدرکنارافزایشرفاهمردممنطقه

هایاجتماعیچونفرسایش؛احتقانوتخریبمحیطزیستوغیرهرابههمراهگردشگرپذیرهزینه

وسیلوا لیکهبهشکلهایمربوطبهگردشگریازاقتصادمح(.همچنیننشت6112دارد)پسوا

می خارج کشور از گردشگران به خدمات ارائه منظور به بهواردات بازپرداختدرآمدها یا شود؛

یاکارگرانخارجیدرصنعتگردشگریمحلیکهبهکشورهایکارگرانخارجیگسیلمی یابد؛

سرمایه به دامپینبازپرداختسود قیمت در توریستی فروشمحصوالت یا و خارجی؛ گ،گذاران

اقتصادیتوسعهمی کاهشمزایای به منجر )ایوانو،تواند برایجمعیتمحلیشود یگردشگری

نشت6112 با رقابتی مقصدهای در بسا چه بنابراین بخشگردشگری،(. ارتقای به مربوط های

هایآنانممکناستمنجربهافزایشتولیدناخالصداخلیوافزایشتعدادگردشگرانوپرداخت

درهاممکناستصرفوارداتشود.قتصادینشودچراکهبخشقابلتوجهیازاینپرداخترشدا

6112تا6110هایبینسال(WTTC)شورایجهانیگردشگریوسفرنهایتقابلذکراستکه

 یتهیهکردکهچندینمفهوماساسیبرایتوسعه" WTTCپذیریپایشرقابت"شاخصیبهنام

ها،منابعانسانی،محیطزیستوفناوریراپذیر،زیرساختبیلقیمترقابتصنعتگردشگریازق

                                                           
1 d’ Hauteserre 
2 Prter 
3 Ritchie and Crouch 
4 Silva 
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.پسازآناینشاخصمحدودبودیجهانی،قلمروودامنهیمدنظرداشت.باوجوداستقبالجامعه

هاوچندارگاندیگربههمکاریفراخواندهشدتاعمقوگسترهداده (WEF)مجمعجهانیاقتصاد

معرفیوگسترشیمجمعجهانیاقتصادبهعنوانمعتبرترینمرجعدرعرصهمروزهابیشترشود.

است.مطرحپذیریگردشگریچارچوبمفهومیرقابت

 

 ادبیات تجربی

بهطورکلیبرخیکارهایپژوهشیبهاثررشداقتصادیبربخشگردشگریونیزاثربخش

(،6102ودیگران)0توانبهکارپژوهشیلیمیاندازاینجملهگردشگریبررشداقتصادیپرداخته

ایبرایاشارهکردکهدرپژوهشخودبهبررسیومطالعهدالیلوچراییاینکهگردشگریانگیزه

اندازه نگاه کاراییورشداقتصادیاست)از تاثیربر برکاهشفقر، تاثیر یتاثیراتاقتصادیآن،

یمرتبطباگردشگریکهمجله00مقالهاز612منظورآنهااند.بدینبهروهوریوغیره(پرداخته

هایاصلیبدینشرحاند.یافتهمنتشرشدهاستراموردبررسیقرارداده6102تا6111طیدوره

باشدکهنخست،مطالعاتگذشتهاثراتمثبتاقتصادیگردشگریرادراکثرشرایطتاییدکردهمی

تواندبهکاهشقیمتی،درآمدیودرآمدهایدولتی،گردشگریمیهایاست.دوم،ازطریقکانال

ها،درآمدوچندینعاملآوری،محیطزیست،هزینهفقرکمککند.سوم،نیرویکار،سرمایه،فن

وریگردشگریاست.کارپژوهشییکارآییوبهرهاقتصادیبیرونیجزوعواملمهموتعیینکننده

یخود(استکهدرمقاله6102واننامبردمربوطبهکامودیگران)تدیگریکهدراینزمینهمی

بررسینمودهو6کشورعضوبریکس00هایگردشگریورشداقتصادیرابراییبینفعالیترابطه

رابطه که رسیدند نتیجه این بینورودیبه بلندمدت ناخالصداخلیای تولید گردشگریو های

درآمدگردشگریاثرمثبتیبررشدتولیدناخالصداخلیداشتهاست.وجوددارد.دراینکشورها

همچنینایشانبهیکرابطهعلیتیکسویهازرشداقتصادیبهگردشگرینیزدستیافتند.

مطالعاتبسیارینیزدرباببررسیتقاضایگردشگریوعواملموثربرآنانجامشدهاستاز

(،کهدرپژوهشخودبهبررسیعواملموثردرجذب0633قبیلکارپژوهشینظریوهمکاران)

هایتابلوییپرداختهوهمچنینتابعتقاضایگردشگریالمللیبهایرانباروشدادهگردشگرانبین

بااستفادهازمدلجاذبهبرآوردنمودند.نتایجحاکیازآناستکتولیدناخالصداخلیسرانه،را

جمعیتونرخارزدارایاثریمعناداربرتقاضایگردشگریمی همچنینفاصلهجغرافیایی، باشد.

از است. ضریبمنفیدرجذبگردشگرانظاهرشده با متغیریاستکه فاصلهجغرافیاییتنها

یخودباشدکهدرمطالعه(می0632یخوشنویسیزدیوغمامی)دیگرکارهادراینزمینهمطالعه

اندازه و ایران در گردشگری برای خارجیان تقاضای تابع تخمین تاثیرگذاریبه میزان گیری

                                                           
1 Li 
2 BRICS Countries 

https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS
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مصرف شاخصقیمت رسمی، ارز نرخ ناخالصجهانی، تولید برمتغیرهای نفت قیمت و کننده

هایتوزیعیاند.ایشانبااستفادهازروشخودتوضیحیباوقفهدشگریدرایرانپرداختهتقاضایگر

شاخصقیمتنتیجهمی قیمتنفت، ایران، خارجیبه گردشگر تعداد بلندمدتاثر گیرندکهدر

کنندهوتولیدناخالصداخلیجهانی،مثبتبودهومتغیرنرخارزدارایاثریمنفیومعنادارمصرف

ت.همچنیندربلندمدتتقاضایگردشگرینسبتبهقیمتباکششونسبتبهنرخارزرسمیاس

کششاست.وتولیدناخالصداخلیجهانیبی

همچنینمطالعاتیبهموضوعرقابتپذیری،عواملموثربرآنواثرآنبررشدبخشگردشگری

ترینوبیاستفادهکردهاستکهمهم(،کهدرپژوهشخودازچارچ6102اند.ازجملهپسوا)پرداخته

استراتژی برای رقابترا منطقهعوامل اقتصادی میهای بیان چارچوبدوروای این در وی کند.

راموردمطالعهقراردادهونشاندادهاستکهاینمنطقهازبازارهایانبوهجداشدهاستو0پرتغال

ومهاجرتخارجی،عدمنوآفرینیوکارآفرینی،بهلحاظارتباطداخلی،تحتکنترلدرآوردنپیری

هاتنهاامتیازگردشگریداردکهبااینویژگیگیریخودبیانمیضعیفبودهاست.ویدرنتیجه

ایکهدرتالشندتاازطریقتوسعهگردشگریباماندهبرایهمگراییکافینیستوکشورهایعقب

نندتنهابرمنابعطبیعیوبازاریابیمتکیباشندبلکهبایدتوایافتههمگامشوندنمیکشورهایتوسعه

(کهدر6102وبستروایوانو)پذیریتوجهداشتهباشند.همچنینکارپژوهشیبهسایرعواملرقابت

060هایمقطعیپذیریمقصدبررشدبخشگردشگریرابااستفادهازدادهپژوهشخوداثررقابت

رشکشوربررسینموده دبخشگردشگریبهروشتجزیهوتحلیلرشدمحاسبهشدهوبرایاند.

دادهرقابت از مقصد، اندازهپذیری اقتصاد جهانی مجمع که شده استفاده گزارشهایی و گیری

پذیریمقصداثرقابلتوجهیبررشدبخشکند.نتایجاینپژوهشحاکیازآناستکهرقابتمی

هایکاراییبازاربر(،مولفه0632وهشیشهیکیتاشوهمکاران)بهعالوهکارپژگردشگریندارد.

دادهرقابت قرار بررسی مورد ایران اقتصاد بر تاکید با را بینکشورهایجهان اینپذیریدر اند.

خصوص در توسعه033مطالعه توسعهکشور درحالیافته، و نتایجنیافته است. شده انجام توسعه

پذیریاثرمثبتومعناداریبریشاخصرقابتاجزایتشکیلدهندهپژوهشبیانگرآناستکه

می زمینه این مطالعاتدر دیگر از است. داشته مطالعه مطالعهشاخصمورد به یتقویوتوان

سلیمانی)قلی وقفه0633پور رهیافتخودرگرسیونیبا داشتکهبا اشاره هایتوزیعیبهبررسی(

هایگردشگری،آموزشمنابعانسانیعداداتاقدرهتل،افزایشآژانستاثیرعواملینظیرافزایشت

ایرانپرداخته گردشگریخارجیدر بر غیره جنگو صنعتگردشگری، نتایجاینشاغلدر اند.

هایگردشگریدارایاثرمثبتمعناداربودهوهاوآژنسدهدکهافزایشتعداداتاقمطالعهنشانمی

بعانسانیشاغلدرگردشگریوجنگمعنادارنیست.گذاریدرمناسرمایه

                                                           
1 Portuguese Douro 
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پژوهشحاضربهتحلیلعواملموثربررشدگردشگریباتوجهویژهبهاثررقابتپذیریمقصد

یپرداختهاست.دراینپژوهشبرخالفسایرکارهایپژوهشیازمتغیرنرخارزبهعنواننماینده

شدهاستوازدیگرتفاوتهایکارپژوهشیحاضرتقاضایگردشگریدرسمتراستالگواستفاده

بندیآنهابراساسویژگیخاصشانوبررسیتاثیراینیانتخابیکشورهاوگروهتوانبهنمونهمی

هایتابلوییهابرنتایجبرآوردالگونامبرد.تفاوتدیگراینپژوهشدراستفادهازروشدادهتفاوت

برآوردگرگشتاورهای و اینبرآوردگرکارآمدترینیافتهتعمیمپویا الگوست، برآورد یسیستمیدر

باشد.هایتابلوییپویامیزندرفضایدادهتخمین



 شناسی پژوهش ارائه الگو و روش

مطالعه به توجه با بویژه و شده انجام مطالعات به توجه با حاضر پژوهش ودر وبستر ی

تصریحمیشود:(الگویپژوهشبهشکلزیر6102ایوانو)
                                                                 

                                    (0)  

بهعنوان       باشدکهدرآن،یهمگراییشرطیبتامی(منطبقبرمعادله0ی)رابطه

           یحقیقیبخشگردشگریاست.متغیروابستهبیانگرتغییردرلگاریتمارزشافزوده

وقفه ارزشافزودهبیانگر لگاریتم اول کهیحقیقیبخشگردشگریمیی متغیرعنوانبهباشد

رشد،نظریمبانیبهتوجهبا.استشدهالگوواردبخشگردشگرییرشدمعادلهدرهمگرایی

.باشدیکمنفیوصفربینوبودهمنفیمتغیراینبرآوردیضریبعالمتکهاستآنبرانتظار

شاخصرقابت      میبیانگر گزارشپذیریمقصد اینشاخصاز مربوطبه داده هایباشد.

میانگینحسابیاز(استخراجشدهاست.اینشاخصبراساسWEFمنتشرهمجمعاقتصادجهانی)

ومنابع6هایتجاریومحیطکسبوکار،زیرساخت0سهزیرشاخصچارچوبمقرراتیگردشگری

انسانی و فرهنگی می6طبیعی، بامحاسبه کهنظریمبانیبهتوجهشود. است آن بر انتظار

رقابت باشد. رشدگردشگریاثریمثبتداشته بر سهمبخشبیانگ         پذیریمقصد ر

گردشگریدرتولیدناخالصداخلیاستوانتظاربرآناستکهافزایشدراینعاملبااثریمثبت

تواندازکانالتاثیربرنیرویبیانگرجمعیتاست.جمعیتمی   بررشدگردشگریهمراهباشد.

نبرگردشگریموثرواقعیبهترخدماتگردشگریویاحتیتاثیربرتعدادگردشگراکاربرایارائه

و3(وبالی6101ودیگران)2(،یانگ0322)2گردد.اینعاملدرمطالعاتمتعددیازجملهدیاموند

(بکاررفتهاست.انتظاربرایناستکهاینمتغیرنیزاثرمثبتومعناداریبررشد6103دیگران)

                                                           
1 T&T Regulatory Framework 
2 Business Environment and Infrastructure 
3 T&T Human, Cultural and Natural Resources 
4 Diamond 
5 Yang 
6 Balli 
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است.اینمتغیربهعنوانمتغیریمهمبیانگرنرخارزحقیقی    بخشگردشگریداشتهباشد.

بسیاریازمطالعاتازجملههوانگ (وسوو6106ودیگران)0درتعیینتقاضایگردشگریدر

(موردتوجهقرارگرفتهاست.درعموممطالعاتمربوطبهتقاضایگردشگری،ازمتغیر6102لین)

بستهوازمتغیرنرخارزبهعنوانمتغیردرآمدهایارزیبجایتقاضایگردشگریبهعنوانمتغیروا

(.ازآنجاکهافزایشنرخارزباافزایش0633پورسلیمانی،مستقلاستفادهشدهاست.)تقویوقلی

انتظارمیدرتقاضایگردشگریوبهبوددردرآمدهایارزیگردشگریایجادمی رودکهبرنماید؛

.رشدبخشگردشگرینیزاثریمثبتداشتهباشد

6112هاییزمانیپژوهشمشتملبرسالبیانگردوره  می6103تا 36نیزبیانگر باشد.

موردبررسیمی اسپانیا،کشور ایتالیا، هند، فرانسه، آمریکا، ژاپن، آلمان، باشدکهعبارتازچین،

روسی سعودی، عربستان جنوبی، کره تایلند، ترکیه، کانادا، استرالیا، برزیل، فیلیپین،مکزیک، ه،

نیوزلند، نروژ، پرتغال، یونان، هلند، مالزی، امارات، آرژانتین،سوئد، اندونزی،هنگکنگ، سوییس،

مصر، پرو، نیجریه، فنالند، لهستان، دانمارک، شیلی، بلژیک، جنوبی، آفریقای سنگاپور، ایران،

مجارستان،بوتسوانا،کرواسی،پاکستان،مراکش،ونزوئال،ویتنام،ایرلند،کلمبیا،قطر،جمهوریچک،

جمهوریدومینیکن،آلبانی،بنگالدش،سریالنگا،رومانی،پاناما،قزاقستان،اردن،کاستاریکا،کویتو

کنیااست.

(بهعنوانالگویاصلی0ی)بهمنظورپاسخگوئیبهسواالتمطرحشدهدربخشمقدمه،رابطه

 اینسناریوها در است. بهشرحزیرتبیینمجددشده قالبششسناریو در          پژوهش،

 باشد.پذیریمقصدمیبیانگرضربمتغیرمجازیموردنظردرشاخصرقابت

تفاوتیتبیینسناریوی اول: اساساً آیا اینسوالاستکه پیپاسخگوییبه در اینسناریو

پذیرییاثرگذاریرقابتمیانکشورهایصادرکنندهسوختباسایرکشورهابهلحاظنوعواندازه

یرگرسیونیبرایاینسناریوبصورتزیرتصریحمقصدبررشدگردشگریوجودداردیاخیر؟رابطه

شدهاست:
           

                           ́                                       

                               (6)  

گردد:بهصورتزیرمعرفیمی  کهدرآنمتغیرمجازی

   {
کشورهای صادرکننده سوخت                     

سایر  کشورها                                          
  

پذیرییاثرگذاریرقابتبهمفهوموجودتفاوتمعناداردراندازه         معناداریضریب

 مقصدبررشدگردشگریدرکشورهایصادرکنندهسوختنسبتبهسایرکشورهااست.

                                                           
1 Huang 
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تبییناینسناریودرپیپاسخگوییبهاینسوالاستکهآیااساساًتفاوتیبینسناریوی دوم:

پذیریمقصدبررشدیاثرگذاریرقابتکشورهایبادرآمدباالوکشورهایدرآمدمتوسطدرزمینه

یرگرسیونیبرایاینسناریوبصورتزیرتصریحگردشگریوجودداردیاخیر؟برایناساسرابطه

:شدهاست
           

                           ́                                       

                                         (6)  

گردد:بهصورتزیرمعرفیمی  کهدرآنمتغیرمجازی

   {
کشورهای با درآمد باال                   

کشورهای با درآمد متوسط             
  

از         معناداریضریب گروه بدانمفهومخواهدبودکهتفاوتمعناداریبینایندو

 پذیریمقصدبررشدبخشگردشگریوجوددارد.کشورهادراثرگذاریرقابت

تبییناینسناریودرپیپاسخگوییبهاینسوالاستکهآیابینکشورهایسناریوی سوم:

پذیریمقصدبررشدگردشگریوجودبرتردرجذبگردشگرباسایرکشورهادراثرگذاریرقابت

یرگرسیونیبرایاینسناریوبصورتزیرتصریحشدهاست:داردیاخیر؟برایناساسرابطه


           

                           ́                                       

                          (2)  

گردد:بهصورتزیرمعرفیمی  کهدرآنمتغیرمجازی

   {
کشورهای جزو ده کشور برتر به لحاظ گردشگران ورودی              

سایر کشورها                                                                        
  

در         معناداریضریب کشورها از گروه بینایندو تفاوتمعنادار وجود مفهوم به

 مقصداست.پذیریاثرپذیریرشدگردشگریازرقابت

بینسناریوی چهارم: آیا که است سوال این به پاسخگویی سناریو این تبیین از هدف

کشورهاییکهازنظردریافتیازمحلگردشگریدرجمعدهکشوربرترقراردارندباسایرکشورها،

اثرگذاریرقابت اتفاوتمعناداریدر بر خیر؟ یا دارد گردشگریوجود رشد بر ینپذیریمقصد

یرگرسیونیبرایاینسناریوبصورتزیرتصریحشدهاست:اساسرابطه
           

                           ́                                       

                                 (2)  

گردد:بهصورتزیرمعرفیمی  کهدرآنمتغیرمجازی
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   {
کشورهای جزو ده کشور برتر به لحاظ دریافتی  از محل گردشگری              

سایر کشورها                                                                                       
  

بهمفهومآناستکهتفاوتمعناداریبینایندوگروهازکشورها         معناداریضریب

 پذیریمقصدبررشدگردشگریوجوددارد.دراثرگذاریرقابت

هدفدراینسناریوپاسخگوییبهاینسوالاستکهآیابینکشورهاییکهسناریوی پنجم:

 دارندبا قرار برتر کشور جمعده نظرمخارجگردشگریدر تفاوتمعناداریدراز سایرکشورها،

یرگرسیونیپذیریمقصدبررشدگردشگریوجودداردیاخیر؟برایناساسرابطهاثرگذاریرقابت

برایاینسناریوبصورتزیرتصریحشدهاست:
           

                           ́                                       

                        (3)  

گردد:بهصورتزیرمعرفیمی  کهدرآنمتغیرمجازی

   {
کشورهای جزو ده کشور برتر از نظر مخارج گردشگری              

سایر کشورها                                                                    
  

در         معناداریضریب کشورها از گروه بینایندو تفاوتیمعنادار وجود مفهوم به

 پذیریمقصدبررشدگردشگریاست.اثرگذاریرقابت

اثرگذاریسناریوی ششم: که است سوال این به پاسخگویی ششم سناریوی در هدف

یافتگیمتفاوتاستیاهایمختلفبراساسسطحتوسعهپذیریبررشدگردشگریدرگروهرقابت

یرگرسیونیبرایاینسناریوبصورتزیرتصریحشدهاست:خیر؟برایناساسرابطه


                                      ́            ́́           

                                                       (2)  



گردد:بهصورتزیرمعرفیمی  و  کهدرآنمتغیرهایمجازی

   {
کشورهای توسعه یافته               

سایر کشورها                             
             {

کشورهای در حال توسعه               

سایر کشورها                                
  

 ضریب اندازه         معناداری در معنادار تفاوت وجود مفهوم شاخصبه اثرگذاری ی

درکشورهایتوسعهپذیریمقصدبررشدبخرقابت یافتهنسبتبهوسایرکشورهاشگردشگری،

در درحال)کشورهای کشورهای و ضریبحالتوسعه معناداری همچنین دارد. وجود گذار(

چنینتفاوتمعناداریبینکشورهایدرحال          معنایوجود کشورهابه سایر با توسعه

گذار(است.یافتهوکشورهایدرحال)کشورهایتوسعه
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کهشاملمتغیرهایمشاهدهنشدهومقاطعیاکشورهاستاثراتجمله   ،(2(تا)0روابط)در

ها،نهادها،شرایطآبومانند،فرهنگیکشورهابخشگردشگرگیریاثرگذاربررشدغیرقابلاندازه

از   متفاوتاست.بافرضآنکهکشورهاباشدکهبینهوایی،برخورداریازتکنولوژیوغیرهمی

باشدومیبهعبارتیتنهایکعاملموجبتفاوتمقطع)کندپیرویمیطرفهمدلجزءاخاللیک

:نوشتتوانمی،(آنالگویاثراتثابتاست
           

           کهدرآن
            و  

باشدکهدربینمقاطعودرهرمقطععمی  

هعایهایمقطععیوهعمبعادادهمستقلازیکدیگرند.درمباحثتجربی،معادالتمذکورهمباداده

بهدلیلوجودساختارپویعادرایعنمعادلعه،دوناسعازگاریبعالقوهدرولیقابلبرآورداست،تابلویی

تعورشناشعیازدوم،تورشناشیازحذفمتغیعرو.نخست،هایمقطعیوجودداردتخمینباداده

ناچعاریعکععرضازمبعدأهایمقطعی،بهزایی.چوندرتخمیناینمعادلهبااستفادهازدادهدرون

مسعتقلازمتغیرهعایتوضعیحیوجزئعیاز  ازاینروبطورضعمنیجملعهشود،تخمینزدهمی

(براساسسعاختارپویعایمعادلعه0333)دیگرانو0شود،اماکسلییخطادرنظرگرفتهمیجمله

اندکه:نشانداده
 (         )   [   (                              )]     

    چون
درروشحداقلمربعاتمعمعولیکشورییاست،بنابراین،حذفاثراتویژه    

(،0332)6شود.اسعالمهایمقطعیویاتلفیقی،منجربهتورشناشیازحذفمتغیرمهممیباداده

اسعت.اولعینبحعثدرتخمعینراپیشعنهاددادهتابلوییهایجهتحذفاینناسازگاریروشداده

یاهماناثراتمقاطع،ثابتاسعتیعاتصعادفی.فعرض  پانلیآناستکهآیاجملههایمدلداده

اصلیدرمدلاثراتتصادفیایناستکهاثراتمقاطع،مستقلازمتغیرهایتوضیحیهستند.

پویعا،اسعتفادهازهعای(معتقداستبهدلیلردشدناینفرضدرتخمعینمعدل0332)اسالم

یتخمعینآنمناسعبنخواهعدبعود.وجعودارتبعاطبعیناثعراتمقعاطعوروشاثراتتصادفیبعرا

باشد،امااینروشقادربهحلمشکلتعورشزانمیمتغیرهایتوضیحیدرروشاثراتثابتمشکل

6زاییمتغیرهایتوضیحینیست،ازسویدیگر،بهدلیلوجودساختارپویعادرمعدل،هسعیائودرون

هعایناسعازگاریرااندکهروشاثراتثابعتتخمعین(،اثباتکرده0330)2وبوند2(وآرالنو0333)

زاییمتغیرهایتوضیحیووجودساختارپویامواجههابادومشکلدرونچونمدلارائهخواهدداد.

(بایدبهروشحعداقلمربععاتدو0330)(،وآرالنووبوند6110)3است،ازاینروبراساسبالتاجی

یافتهمتوسلشد.بهدلیلنوعابزارهعایمعورداسعتفادهدرایویابهروشگشتاورهایتعمیممرحله

                                                           
1 Caselli 
2 Islam 
3 Hsiao 
4 Arellano 
5 Bound 
6 Baltagi 
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ای،ممکناستواریانسضرایبتخمینیبزرگتربرآوردشوندونتایجروشحداقلمربعاتدومرحله

زنهعایپویعایپعانلی،تخمعینزنبرایمعدلمینترینتخناسازگاریبدستآید.ازاینرو،مناسب

زنشود:تخمعینزنبهدودستهتقسیممییافتهخواهدبود.بطورکلی،اینتخمینگشتاورهایتعمیم

زنسیسعتمیگشعتاورهای((وتخمعین0330یاول)ارائهشدهتوسطآرالنعووبونعد)تفاضلمرتبه

اندکعهاز(پیشنهادداده0330)((.آرالنووبوند0333)وبوند0یافته)ارائهشدهتوسطبلوندلتعمیم

(وبونعد،0333یمتغیرهایوابستهدرسطحبهعنوانابزاراستفادهشود،امعابلونعدلوبونعد)وقفه

یاندکهوقفهمتغیرهادرسطح،ابزارهایضععیفیبعرایمعادلعه(نشانداده0332)6وبیکر6جائگر

زنگشعتاورهای(،تخمعین0333ند.برایحلاینمشکلبلوندلوبوند)رگرسیونیدرتفاضلهست

اندکهدریکسیستم،رگرسیوندرسطحرابارگرسیوندریسیستمیراپیشنهاددادهیافتهتعمیم

ییافتعهکند.البتهبایدگفتکهنتایجبدستآمدهازروشگشعتاورهایتعمعیمهاترکیبمیتفاضل

اند،معتبرخواهندبود.بعدینمنظعور،هابناشدهیدرستیفروضیکهبرآنبرپایههایتابلوییداده

برایآزمونععدموجعودخودهمبسعتگی  شود.آمارهوسارگاناستفادهمی  عموماازدوآماره

درسریالیدرجمالتخطاوآمارهسارگانبرایآزموناعتبارابزارهایبکاربردهشدهدرمدلاست.

هعاییافتعهسیسعتمینسعبتبعهروش،بهدلیلکاراییبیشترروشگشتاورهایتعمعیممطالعهاین

.(استفادهشدهاستراستتاافزابانرمالگو)برایبرازشGMM-Sysزنرقیب،ازتخمین

الزمبهذکراستکهپژوهشحاضرازحیثهدفکعاربردیوازنظعرروشکتابخانعهایاسعت.

پعذیریهاواطالعاتمربوطبهشاخصرقابعتپژوهششاملکشورهاییاستکهدادهجامعهآماری

مقصدبرایآنهاوجودداشتهاست.دراینراستانمونهآماریپژوهشکشورهاییراشاملمعیشعود

هعایمربعوطبعهسعایرمتغیرهعایالگعویپذیری،دادهکهعالوبراطالعاتمربوطبهشاخصرقابت

وبانعکجهعانیWEF،WTTCهعاازدرگعاهاینترنتعیراباشد.برایاستخراجدادهپژوهشرانیزدا

استفادهشدهاست.



 ها و برآورد الگو توصیف داده

 ها توصیف داده

ها،میانگینمتغیرهادرکشورهایموردبررسیدردودراینبخشجهتشناختبیشترداده

است.همانطورکهازجدولفوقمشخص(گزارششده0محاسبهودرجدول)6103و6112سال

 سال از 6112است سال رقابت6103به شاخص در افزایش علیرغم سهم، و مقصد پذیری

درصدکاهشیافتهاست.بانگاه23/6درصدبه0/2،نرخرشدگردشگریازGDPگردشگریدر

تفکیک در متغیر اینسه به میدقیقتر کشورهایصادرکنندههایصورتگرفتهدر ییابیمکه

                                                           
1 Blundell 
2 Jaeger 
3 Baker 
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پذیریمقصددرهردوورقابتGDPسوختدرهرسهمتغیر)رشدگردشگری،سهمگردشگریاز

ترقراردارند.فصلمشترکایندوگروهازکشورهاازسطحیپایینسالموردبررسیبهنسبتدر

 6112سال سال افزایشدر6103به و گردشگری رشد کاهشدر گروه دو هر استکه آن

تجربهنمودهرقابت تفکیکبراساسسطحدرآمدمیپذیریمقصدرا در داشتکهاند. تواناظهار

انتظارکشورهایبادرآمدب االنسبتبهکشورهایبادرآمدمتوسطنرخرشدگردشگریمطابقبا

اندازه به توجه با البته دارند. سهمکمتری بودن کمتر باال درآمد با کشورهای ملی اقتصاد ی

درآمدمتوسطنیزقابلقبولاست.نسبتبهکشورهایباGDPگردشگریدر

رقابت باالهمچنیناینکه درآمد کشورهایبا در درآمدپذیریمقصد کشورهایبا بیشاز

6103بهسال6112متوسطبودهوافزایشدراینشاخصبرایهردوگروهازاینکشورهاازسال

می زمینهمشاهده در برتر کشور ده توسعهشود. کشورهای از عموماً که گردشگر ورود یافتهی

پایینمی رشد نرخ سطح از بررسی مورد سال دو هر در نسباشند کشورهاتری سایر به بت

برخوردارندکهالبتهاینموردانتظاراست.همچنینایندوگروهکشوریافزایشدرسهمگردشگری

اندوایندرحالیاستکهاینسهمازنظرسطحواندازهدردهکشوربرتر،راتجربهکردهGDPبه

باالترازسایرکشورهاست.


 3061و  3007ورها در سال ها در کش . میانگین برخی شاخص6جدول 

 3061 3007 سال

 های کشوری گروه
رشد

گردشگری
پذیررقابت

یمقصد
سهم

گردشگری
رشد

گردشگری
پذیریرقابت

مقصد
سهم

گردشگری
0/220/226/0123/632/222/01 کل کشورها

س
شورها  بر اسا

ک ک
تفکی

 

صادرکنندگی
سوخت

صادرکننده
سوخت

3/203/23/26/662/23/2

03/23/202/002/626/260/00سایرکشورها

تفکیکبر
اساسسطح
 درآمدی

کشورهای
درآمدباال

3/63/23/33/632/213/01

کشورهای
درآمدمتوسط

313/262/002/262/200/00

ورودی
 گردشگری

جزوده
کشوراول

3/63/22/0022/633/263/06

2/223/26/0126/63/262/01سایرکشورها

دریافتیبخش
 گردشگری

جزوده
کشوراول

2/612/233/002/601/262/06

3/226/266/0122/623/263/01سایرکشورها
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 3061و  3007ها در کشورها در سال  . میانگین برخی شاخص6جدول ادامه 

 3061 3007 سال

 های کشوری گروه
رشد

گردشگری

پذیررقابت

مقصدی

سهم

گردشگری

رشد

گردشگری

پذیریرقابت

مقصد

سهم

گردشگری

س
شورها  بر اسا

ک ک
تفکی

 

مخارج

 گردشگری

جزوده

کشوراول
33/613/22/36/060/232/3

2/226/223/0132/622/233/01سایرکشورها

سطح

توسعه

 یافتگی

3/032/20/0162/612/202/01یافتهتوسعه

3/232/626/260/666/226/2گذاردرحال

263/233/013/663/212/00توسعهدرحال

هایپژوهشمنبع:یافته



انددرپذیریبرخورداربودهیدیگرآنکهدهکشوربرتردرورودگردشگر،ازافزایشرقابتنکته

تفکیکبراساسدریافتیازشود.درحالیکهبرایسایرکشورهاکاهشاینشاخصمشاهدهمی

اساس تفکیکبر نتایج مشابه تقریباً کشورها سایر اولو کشور نتایجبرایده بخشگردشگری،

ورودیگردشگراناستبااینتفاوتکهبرایهردوگروهازکشورها)چهآنهاییکهدردهکشور

می سالاولقرار از رقابتافزایش6103به6112گرفتندچهسایرکشورها( پذیریمشاهدهدر

شود.می

رشد نرخ حیث از کشورها دسته وضعیت گردشگری، مخارج حیث از کشورها تفکیک در

می تفکیکقبلی دو با دادهگردشگریمشابه همچنین میباشد. نشان اساساینها بر که دهد

پذیریبرایهردوورقابتGDPافزایشدرسهمگردشگریبه6103به6112تفکیک،ازسال

یافتگیکشورهاتنظیمشدهاست،یتوسعهشود.درتفکیکآخرکهبراساسدرجهگروهمشاهدهمی

یافتهازحیثرشدبخشگردشگرینسبتبهسایرکشورهاازنرخمطابقباانتظارکشورهایتوسعه

،6103به6112اینکشورها،ازسالیدیگرآنکهبرایهردوگروهازتریبرخوردارند.نکتهپایین

رقابت افزایشدر سهمگردشگریدر همانطورکهمشخصمشاهدهمیGDPپذیریمقصدو شود.

علیرغمافزایشدررقابت6103بهسال6112استازسال پذیریمقصدوسهمگردشگریدر،

GDPتربهایننگاهدقیقدرصدکاهشیافتهاست.با23/6درصدبه0/2،نرخرشدگردشگریاز

یسوختدرهرسهیابیمکهکشورهایصادرکنندههایصورتگرفتهدرمیسهمتغیردرتفکیک

پذیریمقصد(درهردوسالموردبررسیورقابتGDPمتغیر)رشدگردشگری،سهمگردشگریاز

بهسال6112زسالترقراردارند.فصلمشترکایندوگروهازکشورهاابهنسبتدرسطحیپایین

پذیریمقصدآناستکههردوگروهکاهشدررشدگردشگریوافزایشدرشاخصرقابت6103

اند.راتجربهنموده
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تواناظهارداشتکهمطابقباانتظارکشورهایبادرآمددرتفکیکبراساسسطحدرآمدمی

ییدارند.البتهباتوجهبهاندازهباالنسبتبهکشورهایبادرآمدمتوسطنرخرشدگردشگریکمتر

 درآمدباالکمتربودنسهمگردشگریدر نسبتبهکشورهایباGDPاقتصادملیکشورهایبا

پذیریمقصددرکشورهایبادرآمدباالدرآمدمتوسطنیزقابلقبولاست.همچنیناینکهرقابت

خصبرایهردوگروهازاینکشورهاازبیشازکشورهایبادرآمدمتوسطبودهوافزایشدراینشا

شود.مشاهدهمی6103بهسال6112سال

باشنددرهردویافتهمییورودگردشگرکهعموماًازکشورهایتوسعهدهکشوربرتردرزمینه

پایین سطحنرخرشد بررسیاز اینسالمورد البته که برخوردارند کشورها سایر ترینسبتبه

اس موردانتظار به گردشگری سهم افزایشدر کشوری گروه ایندو همچنین تجربهGDPت. را

سایرکرده از باالتر برتر، دهکشور اندازهدر نظرسطحو حالیاستکهاینسهماز ایندر اندو

پذیریبرخورداریدیگرآنکهدهکشوربرتردرورودگردشگر،ازافزایشرقابتکشورهاست.نکته

شود.حالیکهبرایسایرکشورهاکاهشاینشاخصمشاهدهمیانددربوده

درتفکیکبراساسدریافتیازبخشگردشگری،نتایجبرایدهکشوراولوسایرکشورهاتقریباً

مشابهنتایجتفکیکبراساسورودیگردشگراناستبااینتفاوتکهبرایهردوگروهازکشورها

افزایش6103به6112گرفتندچهسایرکشورها(ازسالقرارمی)چهآنهاییکهدردهکشوراول

رقابت میدر مشاهده وضعیتپذیریمقصد حیثمخارجگردشگری، از تفکیککشورها در شود.

باشد.محاسباتهمچنیندستهکشورهاازحیثنرخرشدگردشگریمشابهبادوتفکیکقبلیمی

نشانمی از اساساینتفکیک، بر 6112سالدهدکه سهمگردشگریبه6103به افزایشدر

GDPشود.پذیریمقصدبرایهردوگروهمشاهدهمیورقابت

یافتگیکشورهاتنظیمشدهاست،مطابقباانتظاریتوسعهدرتفکیکآخرکهبراساسدرجه

توسعه پایینکشورهای نرخ از کشورها سایر نسبتبه بخشگردشگری حیثرشد از یتریافته

،افزایش6103به6112یدیگرآنکهبرایهردوگروهازاینکشورها،ازسالبرخوردارند.نکته

 شود.مشاهدهمیGDPپذیریمقصدوسهمگردشگریدردررقابت

 

 پسران و آزمون ریشه واحد  CDآزمون 

کلیحالتدر.هایتابلوییاستبرمبنایدادهمعادلهرگرسیونیمطالعهحاضرموردنظرالگوی

اقتصادسنجی استقاللهایدادهپیشفرضدر برقرارتابلوییآناستکه مقطعیبرایمتغیرها

است دربرقرارتواندمیفروضسایرپیشفرضهماننداین. است اساسالزم این بر و نبوده

هایونمنظورآزمبدین.مقطعیمتغیرها،انجامشوداستقاللیاوابستگیتشخیصنخستینمرحله،

بریوش0362فریدمن)هایآزموننظیرمتعددی 0331پاگان)و(، آزمون و )CD(6112پسران)
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هایتابلوییدادهبرایمقطعیاستقاللیاوابستگیتشخیصبرای(6112)پسران.استفادهنمود

:استشدهتعریفزیرصورتبهآنوصفرهایکردهاستکهفرضیهنامتوازنآزمونیارائهومتوازن

{
                                                     

                                             
 (3)  

بهصورتاست:CDیآزمونهایتابلوییمتوازنآمارهبرایداده

   √
  

      
(∑ ∑  ̂  

 
     

   
   )              (3)  

درکه می  ̂ آن، جمالتپسماندها از هرگاهضرایبهمبستگیجفتجفتپیرسون باشد.

بیشتراستانداردنرمالتوزیعبحرانیمقدارازمعین،معناداریسطحیکمحاسباتیدرCDیآماره

یحاضردرمطالعه.استمقطعیمعنایوجودوابستگیشودکهخودبهمیردصفرباشدفرضیه

ازدادهبینمقطعیاستقاللیاوابستگیبررسیبرای نتایجها است. شده استفاده آزمونمذکور

.گزارششدهاست(6)یجدولشمارهدراستفادهپژوهشمتغیرهایبرایآزموناینازحاصل

یمتغیرهایمحاسباتیبرایکلیهCDیبیانگرآناستکهآماره(6)جدولشدهدرارائهمقادیر

0،2یسطوحمعناداری)مقادیربحرانیدرسطوحمعناداریپژوهشبیشازمقادیربحرانیدرکلیه

یصفربرایتماممتغیرهاباشد.بنابراینفرضیهاست(می22/6و32/0،33/0درصدبهترتیب01و

باشد.یرهاباوابستگیمقطعیروبرومیردشدهودرنتیجهمتغ


 پسران برای متغیرهای پژوهش CD. نتایج آزمون 3جدول 

منبع:محاسباتپژوهش



یواحددرمتغیرهاازآزمونمقطعی،برایبررسیوجودریشهوابستگیوجودتاییدبهتوجهبا

(آمده6(استفادهشدهاست.نتایجحاصلازآزمونبهشکلزیردرجدول)CIPSایم،پسرانوشین)

باشد.آناستکهکلیهمتغیرهادرسطحایستامیاست.نتایجبیانگر







 سطح احتمال پسران CDآماره  متغیرها

3/021111/1 رشد گردشگری

3/631111/1 پذیری مقصد رقابت

GDP 3/021111/1سهم گردشگری از 

1/261111/1 جمعیت

6/321111/1 نرخ ارز حقیقی

3/261111/1 وقفه ارزش افزوده حقیقی گردشگری
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 CIPS. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد 2جدول

منبع:محاسباتپژوهش

 

 های تشخیصی در برآورد آزمون

 پشتهروشدادهدر تخمینهای از که پویا تعمیمزنایی گشتاورهای استفادهیافته سیستمی

هایتشخیصیمعروفاستموردبررسیکندالزماستسهآزمون)پسابرآوردی(کهبهآزمونمی

آزمون آزمون، اولین شود. معناداری0والدواقع بررسی منظور به که متغیرهایهمزماناست

بامعادلآنآزادیهدرجکهدوبرخورداراستکایآمارهازآزموناینگیرد.انجاممیالگوتوضیحی

هریکیصفراینآزمون،صفربودن.فرضیهمیباشدتعدادمتغیرهایتوضیحیمنهایجزءثابت

باشد،اگراحتمالآمارهموردنظردربمتغیرهایتوضیحیدرسطحمعناداریپنجدرصدمیضرایاز

می و شده رد صفر فرضیه باشد درصد ده از کمتر والد متغیرهایآزمون گرفتکه نتیجه توان

آزموندوم،.گرددمعناداریکلمدلتاییدمیتوضیحیموردنظربرمتغیروابستهتأثیرگذاربودهو

متغیرهایابزاریمورداستفادهدربرآوردالگو6استکهبرایبررسیمعتبربودن6مونسارگانآز

بیانمی اختاللرا جمله ابزایو همبستگیبینمتغیر وجود اینآزمونعدم صفر فرضیه باشد.

معتبرهستندکهباخطاهادرمعادلهتفاضلیمرتبهاولهمبستهنباشمی آنجا تا ند(،کند)ابزارها

باشند.پذیرشاینفرضیهبدانمعناستکهمتغیرهایابزاریبکارگرفتهشدهدرمدلمعتبرمی

باندبودهوجهتاطمینانازعدموجودخودهمبستگیدر-وم،آزمونخودهمبستگیآرالنوآزمونس

شود.فرضیهصفرجمالتپسماندوهمچنینتعیینمرتبهخودهمبستگیجمالتپسماندانجاممی

ترازآزمونمبنیبرعدموجودخودهمبستگیمرتبهدوماست،کهبایداحتمالآمارهآنبزرگاین

مرتبه از سریالی خودهمبستگی وجود عدم تا باشد درصد آزمونده برای شود. تایید دوم ی

ر(نشاندادندکهد0330)باندوهابرعکسمرتبهدوماست.آرالنوخودهمبستگیمرتبهاولتحلیل

بودهودارایAR(1)،جمالتاخاللبایددارایخودهمبستگیسریالیمرتبهاولGMMتخمین

 دوم دهAR(2)خودهمبستگیسریالیمرتبه از اولکمتر مرتبه در آماره یعنیاحتمال نباشند.

                                                           
1 Wald 
2 Sargan 

 داروقفه متغیر با باالیی همبستگی دارای یدبا شده تعریف ابزاری متغیرهای که است این ابزاری متغیرهای بودن معتبر از منظور6

 .نباشد اختالل جمالت با همبستگی دارای ولی، بوده؛ وابستهمتغیر اول یمرتبه

 سطح احتمال CIPSی آزمون  آماره متغیرها

1111/1-20/2 رشد گردشگری

1111/1-21/03 پذیری مقصد رقابت

GDP 22/0-1313/1سهم گردشگری از 

1111/1-23/2 جمعیت

1132/1-23/6 نرخ ارز حقیقی
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ایجحاصلازسهآزمونمذکوردربرآوردالگوینتدرصدودرمرتبهدومبیشترازدهدرصدباشد.

باشد.می(2جدول)اصلیوبرآوردششالگویدیگربهشرح

دستآمدهازآمارهآزمونوالددرتمامیبرآورد،داللتشودنتایجبهطورکهمشاهدهمیهمان

برردفرضیهصفرومعناداربودنتمامضرایبمتغیرهایتوضیحیموجوددرالگوداردکهبهمعنای

نتایجبهدستآمدهازآمارهآزمونباشد.هدرالگوبرمتغیروابستهمیاثرگذاریمتغیرهایبهکاررفت

سارگاننیزدرکلیهبرآوردهاداللتبرعدمردفرضیهصفر)پذیرشفرضیهصفر(داردکهبهمعنای

بهعبارتدیگرمتغیرهایابزاریتعریفشدهمیمعتبربودنمتغیرهایابزاریتعریف باباشد. شده

اختال نمیجمالت همبستگی دارای ل، آرالنوباشند. آزمون از حاصله عدم-نتایج بیانگر نیز باند

پذیرشفرضیهصفردرمرتبهاولوپذیرشآندرمرتبهدومدرتمامیبرآوردهااست.بنابراینعدم

شود.وجودخودهمبستگیجمالتاخاللدربرآوردهاتأییدمی


 برآوردهاهای تشخیصی در  : نتایج آزمون1جدول

منبع:محاسباتپژوهش



اعتبارالگودرباتوجهبهنتایجآزمون برآوردصورتگرفتهتاییدشدهاست.3هایتشخیصی،

شرحجدول) به جدول)2تفسیر از که همانطور است. الگویاصلی،2( برآورد مشخصاستدر )

انتظارنظریضریببرآوردیلگاریتموقفه یاولارزشافزودهحقیقیبخشگردشگریمطابقبا

ناداراست.برایناساسعلیرغمشکافموجود)ازحیثاندازهبخشگردشگری(دربینمنفیومع

ایننرخرشدحاصل بلندمدتهمگراییدر کهدر دارد وجود بررسیاینانتظار کشورهایمورد

پایین رشد نرخ توجه )با بیشتر ارزشافزوده سطح با کشورهای بین که نحوی به وگردد. تر(

 برآورد 

ششمپنجمچهارمسومدوماولاصلی

نو
رال

ی آ
تگ

س
مب

ده
خو

- 
ند

با
 

مرتبه

اول

-Z 30/2-330/2-22/2-33/2-3123/2-31/2-20/2آماره

سطح

احتمال

111/1111/1111/1111/1111/1111/1111/1

مرتبه

دوم

Z 36/132/166/011/036/133/122/1آماره

سطح

احتمال

213/1633/1661/1603/1206/1636/1221/1

2/232/312/236/262/233/311/31 دو سارگانی کای آماره

6362002360122262601636636226202326 دو والدی کای آماره
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ارزشافزودهکمتر)باتوجهبهنرخرشدباالتر(همگراییشرطیدررشدبخشکشورهایباسطح

برآورددیگرنیزحاصلشدهاست.2گردشگریبرقرارگردد.ایننتیجهدر

بررسیبطور کشورهایمورد در ادبیاتاقتصادی، مطابقبا الگویاصلی، برآورد همچنیندر

رشدگردشگریشدهوبااثریمثبتومعنادارپذیریمقصدموجبتقویتدرکلیشاخصرقابت

پذیریمقصد،نرخرشدبخشگردشگریهمراهاست.بهنحویکهباافزایشیکواحدیدررقابت

 میزان افزایشمی112/1به رشددرصد افزایشیابد، یکواحد بخشگردشگری، رشد بر یابد.

دهدکهرابطهمثبتومعنادارنشانمییابد.درواقعوجوداینواحدافزایشمی112/1گردشگری

هرچهشاخصرقابتپذیریدرکشورهایمقصدبهبودیابدجذبگردشگرانورشدارزشافزوده

پسوا) مطالعاتینظیر در ایننتیجه یافت. بخشگردشگریافزایشخواهد در نیز6102حاصله )

اطالعاتیرادرموردموقعیتترگفتهشدتاییدشدهاست.شاخصرقابتپذیریهمانطورکهپیش

رقابت لحاظ به کشور هر مینسبی بیان وضعیتپذیری بهبود با تواند می پذیری رقابت کند.

وری،افزایشگردشگریاثراتمثبتیبراقتصادداشتهباشد.ازجملهموجبکاهشفقر،افزایشبهره

دیوافزایشدرآمدهاگردد)لیدرآمدهایمالیاتی،درآمدهایارزیوبطورکلیموجبرشداقتصا

(.ازطرفیرابطهیمثبتومعنادارمتغیردرآمدهایارزیورشددرآمدبرتقاضا6102ودیگران،

رشدبخشگردشگریدرمطالعاتینظیرآلگیری (ومونتینهوو6113)0برایگردشگریونهایتا

(تاییدشدهاست.6113)6دیگران

دهدکهمطابقباانتظاردرتولیدناخالصداخلینیزنشانمیضریببرآوردیسهمگردشگری

نظری،باافزایشسهمگردشگریدرتولیدناخالصداخلیکشورها،رشددراینبخشبااثرپذیری

 با برابر الگویاصلی( ایناثرگذاری)در اندازه است. با63/1مثبتهمراه که بدانمفهوم است.

سهمگرد میزانافزایشیکدرصدیدر اینبخشبه نرخرشد ناخالصداخلی، تولید شگریاز

سهمبخشدرصدافزایشمی63/1 چنیناثرگذاریمثبتیاز با نیز برآوردها سایر البتهدر یابد.

گردشگریهمراهبودهاست.

جمعیتنیزبهمانندسایرعواملموردبررسی،اثریمثبتبرگردشگریداشتهاست.بهنحوی

یشیکدرصدیدرجمعیتاینکشورها،رشدارزشافزودهحقیقیبخشگردشگریبهکهباافزا

ازمنظراقتصادیافزایشدرصدافزایشیافتهاست.همانطورکهپیشترهمبیانشد،26/1میزان

کاربرایارائهبهترخدماتگردشگریوبرنیرویتواندازطریقاثرگذاریجمعیتدریککشورمی

ایننتیجهدریاحتیازط تاثیرمثبتیبرگردشگریداشتهباشد. ریقتاثیربرتعدادگردشگران،

دیاموند) جمله دیگران)0322مطالعاتمتعددیاز یانگو دیگران)6101(، بالیو و نیز6103( )

حاصلشدهاست.

                                                           
1 Algieri  
2 Mountinho  
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ضریببرآوردینرخارزحقیقیمطابقباانتظارمثبتاست.بهنحویکهبایکدرصدافزایش

یابد.اثرگذاریمثبتنرخارزدرصدافزایشمی102/1درنرخارزحقیقی،رشدگردشگریبهمیزان

باشد،کهمنجربهاثریحقیقیبررشدگردشگری،ازکانالاثرمثبتآنبرتقاضایگردشگریمی

رشدبخشگردشگریمی هانلیمثبتبر مطالعاتینظیر ایننتیجهدر وید0شود. و6112)6و )

نیزمشاهده6113آلگیری) سایربرآوردها همچنینایناثرگذاریمثبتدر است. تاییدشده نیز )

شود.می


 یافته سیستمی : نتایج برآورد الگو با روش گشتاورهای تعمییم8جدول

 (1سناریو) (8سناریو) (1سناریو) (2سناریو) (3سناریو) (6سناریو) اصلی برآورد الگوی

 وقفه اول ارزش افزوده

 حقیقی گردشگری

62/1-

(111/1)

62/1-

(111/1)

06/1-

(111/1)

66/1-

(111/1)

62/1-

(111/1)

66/1-

(111/1)

62/1-

(111/1)

 شاخص

 پذیری مقصد رقابت

112/1

(106/1)

101/1

(111/1)

122/1-

(111/1)

112/1

(111/1)

112/1

(166/1)

112/1

(111/1)

162/1-

(111/1)

سهم گردشگری از 
GDP 

63/1

(111/1)

63/1

(111/1)

61/1

(111/1)

66/1

(111/1)

62/1

(111/1)

66/1

(111/1)

63/1

(111/1)

 جمعیت
26/1

(111/1)

20/1

(111/1)

06/1

(111/1)

20/1

(111/1)

26/1

(111/1)

33/1

(111/1)

32/1

(111/1)

 نرخ ارز حقیقی
102/1

(111/1)

103/1

(116/1)

103/1

(111/1) 

161/1

(111/1)

103/1

(111/1)

102/1

(110/1)

102/1

(111/1)

ت
ص رقاب

ی در شاخ
جاز

ی م
متغیرها

ی
شورها

ی ک
صد برا

ی مق
پذیر

 

صادرکننده

سوخت
-

166/1-

(112/1)
----

--بادرآمدباال
132/1

(111/1)
---

برتردرتعداد

گردشگران
---

122/1

(133/1)
--

برتردردریافتی

گردشگری
----

112/1-

(233/1)
-

برتردرمخارج

گردشگری
-----

103/1

(111/1)


------یافتهتوسعه
102/1

(111/1)

------توسعهدرحال
126/1

(111/1)

متغیروابستهدرکلیهبرآوردهانرخرشدارزشافزودهحقیقیبخشگردشگریاست.منبع:محاسباتپژوهش



                                                           
1 Hanly 
2 Wade 
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 تفاوتسناریوهای شد تبیین الگو بخشارائه در 0همانطورکه ورود2تا در پایه الگوی با

گروه راستایتدقیقدرمتغیرهایمجازیمرتبطبا تفکیکیکهدر است. هایمختلفازکشورها

اینسنجشاثرگذاریرقابت نتایجحاصلهاز پذیریمقصدبررشدگردشگریصورتگرفتهاست.

هایخاصبدینشرحاستکهدرسناریویاول،ضریببرآوردیورهابراساسویژگیتفکیککش

کشورهای در گردشگری رشد که است مفهوم بدان معناداری این است. معنادار مجازی متغیر

پذیریمقصددارد.صادرکنندهسوختنسبتبهسایرکشورها،تاثیرپذیریمتفاوتیازشاخصرقابت

انتیجه نکتهمهماییکهمورد بود. بهنحویکهنتظار آنکهعالمتضریببرآوردیمنفیاست. تر

متغیر در لحاظکدیکبرایاینکشورها )با اثر اندازه سوخت، کننده کشورهایصادر حتیدر

شدهودرسایرکشورها)بهعنوانکشورهایمبنادرمتغیرمجازیباکد-106/1مجازی(برابربا

ایننتیجهنشانمی101/1باصفر(مثبتوبرابر پذیریبررشددهدکهاثرشاخصرقابتاست.

صادرکننده کشورهای در اثریگردشگری بلکه است؛ کشورها سایر از کمتر تنها نه سوخت ی

معکوسنیزبررشدگردشگریداشتهاست.شایدبتوانگفتدلیلاینامرایناستکهکشورهای

معموالًصادرکننده کمتریسوخت، طبیعی، فروشمنابع از درآمدهایحاصل به اتکاء دلیل به

هایبخشگردشگریرادارند.برایناساسدرباافزایشیکواحددرتواناییبهرهبردنازپتانسیل

پذیریمقصد،رشدارزشافزودهحقیقیدرکشورهایصادرکنندهسوختبهمیزانشاخصرقابت

سناریودومنیزمتغیرمجازیموردنظرمعناداراست.برایناساسیابد.دردرصدکاهشمی106/1

تواناظهارداشتکهبینکشورهاییکهدرگروهکشورهایبادرآمدباالقراردارندباکشورهاییمی

پذیریکهدرگروهکشورهایبادرآمدمتوسطقراردارند؛تفاوتمعناداریدراندازهاثرگذاریرقابت

بخشگردشگریوجوددارد.ازسوییدیگرباتوجهبهمنفیبودنضریببرآورداینمقصدبررشد

توانگفتکهدرکشورهایبادرآمدمتوسط)بهعنوانکشورهایمبناباکدصفر(اندازهمتغیرمی

(است.ایندرحالیاستکه-122/1پذیریمقصدبررشدگردشگریحتیمنفی)اثرگذاریرقابت

توانچنینتفسیراست.درمجموعمی121/1رکشورهایبادرآمدباالمثبتوبرابربااندازهاثرد

پذیریدرکشورهایبادرآمدباال،منجربهافزایشینمودکهافزایشیکواحدیدرشاخصرقابت

درصدیدررشدارزشافزودهحقیقیبخشگردشگریشدهولیدردرکشورهایبادرآمد121/1

اهشدررشدبخشگردشگریهمراهاست.ضریببرآوردیمتغیرمجازیدرسناریویمتوسطباک

 اطمینان سطح )در معنادار نیز اندازه31سوم در تفاوتمعنادار وجود اینرو از است. یدرصد(

پذیریمقصدبررشدگردشگریدرکشورهاییکهجزودهکشوراولبهلحاظوروداثرگذاریرقابت

122/1شود.ضریببرآوردیبرابربابتبهسایرکشورهاموردتاییدواقعمیگردشگراناستنس

هایباالازپذیریمقصد،درکشورهاییکهدرردهاست.برایناساسباافزایشیکواحددررقابت

درصدافزایشوسایرکشورها123/1حیثجذبگردشگرقراردارند؛نرخرشدگردشگریبهمیزان

یابد.متغیرمجازیدرسناریویچهارمبااثرمعناداریهمراهنیست.درصدارتقامی122/1بهمیزان
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ایناساسمی محلبر لحاظدریافتیاز اولبه کشور ده بینکشورهاییکهجزو توانگفتکه

اثرپذیریرشدبخشگردشگریاز تفاوتآماریمعناداریدر گردشگریهستندوسایرکشورها،

ازپذیریرقابت گروه ایندو حقیقیبخشگردشگریدر ارزشافزوده رشد ندارد. وجود مقصد

 میزان )به مشابهی تاثیرپذیری پایه، الگوی مانند به رقابت112/1کشورها از را مقصد( پذیری

داراست.دربرآوردالگوباپنجمینمتغیرمجازی)سناریویپنجم(کهدرارتباطبهوجودتفاوتدر

پذیریمقصدبررشدگردشگریمیانکشورهاییکهجزودهکشوراول)بهخصرقابتاثرگذاریشا

دهدکهتفاوتمذکورلحاظمخارجبخشگردشگری(هستندباسایرکشورهااست؛نتایجنشانمی

کهدرکشورهاییکهبرخورداراست.بهنحوی103/1ازنظرآماریمعناداربودهازاختالفیبرابربا

پذیریمقصد،رشدگردشگریباشندباافزایشیکواحدیدرشاخصرقابتوراولمیجزودهکش

یابد.ایندرحالیاستکهدرسایرکشورهااینافزایشبرابربادرصدافزایشمی16/1یبهاندازه

باشد.دربرآوردسناریویآخرکهبرمبنایمتغیرهایمجازیششموهفتمتبییندرصدمی112/1

ا نتایجنشانمیشده ازدهداثرگذاریشاخصرقابتست؛ رشدگردشگریمتاثر پذیریمقصدبر

توسعه درحالسطح کشورهای در که نحوی به کشورهاست. درحالیافتگی و گذار،توسعه

پذیریمقصدمنجربهکاهشدررشدبخشگردشگریشدهوتنهادرکشورهایتوسعهیافتهرقابت

پذیریترباافزایشیکواحدیدررقابتگریهمراهبودهاست.بطوردقیقباافزایشدررشدگردش

درحال کشورهای در بخشگردشگری حقیقی ارزشافزوده رشد درحالمقصد و بهگذار توسعه

102/1یافتهبهمیزاندرصدکاهشیافتهودرکشورهایتوسعه160/1و162/1ترتیببهمیزان

یابد.درصدافزایشمی



 گیری و ارائه پیشنهادهانتیجه

رقابت بررسیاثر به پژوهشحاضر بخشگردشگریدردر رشد گردشگریبر پذیریمقصد

( کشورها دوره36منتخبیاز در 6112یزمانیکشور( برایاین6103تا است. پرداختهشده ،

ازروشاقتصادسنجیداده تخمینمنظور و یافتهسیستمییمزنگشتاورهایتعمهایتابلوییپویا

(GMM–SYSنتایجحاکیازآناستکهسهمگردشگریدرتولیدناخالص (استفادهشدهاست.

اثریمثبتبررشدبخشگردشگری داخلی،جمعیتونرخارزحقیقیمطابقباانتظاراتنظری،

شاخصرقابت اثر مجموع در همچنین بخشدارد. حقیقی افزوده ارزش رشد بر مقصد پذیری

البتهنوعواندازهگر یاثراینمتغیربررشدبخشدشگریمثبتوازلحاظآماریمعناداراست.

گروه کشورهایصادرکنندهگردشگریدر رشدگردشگریدر هایمختلفکشوریمتفاوتاست.

وهمازحیثعالمت(ازسوختنسبتبهسایرکشورها،تاثیرپذیریمتفاوتی)همازحیثاندازه

بهنحویکهبرخالفسایرکشورها،درکشورهایصادرکنندهابتشاخصرق یپذیریمقصددارد.

بخشسوخترقابت رشد اثرپذیری است. همراه گردشگری رشد بر منفی اثری با پذیریمقصد
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پذیریمقصدبراساسسطحدرآمدینیزدرکشورهایمختلفمتفاوتاست.بهگردشگریازرقابت

رهایبادرآمدباالنوعاثرگذاریمثبتاستوایندرحالیاستکهدرگروهنحویکهدرگروهکشو

رقابت اثرگذاری متوسط، درآمد با بخشکشورهای حقیقی افزوده ارزش رشد بر مقصد پذیری

گردشگریمنفیاست.درکشورهاییکهجزودهکشوراولچهبهلحاظتعدادگردشگرانوچهبه

بر گرفته )صورت مخارج حقیقیلحاظ ارزشافزوده رشد اثرپذیری است؛ بخشگردشگری( ای

بهنحویکهدراینگروهازبخشگردشگریازرقابت پذیریمقصدمتفاوتازسایرکشورهاست.

بااینحالچنینپذیریمقصدباشدتبیشتریرشدگردشگریرامتاثرمیکشورها،رقابت سازد.

شوراولبهلحاظدریافتیازمحلگردشگریهستندباتفاوتآماریبینکشورهاییکهجزودهک

یافتگینیزبهمانندسطحدرآمدیکشورهادراندازهوعالمتسایرکشورهاوجودندارد.سطحتوسعه

پذیریمقصدگذار،رقابتتوسعهودرحالکهدرکشورهایدرحالاثرگذاریموثربودهاست.بهنحوی

انتظاردرمنجربهکاهشدررشدبخشگردشگ ریشدهاستوایندرحالیاستکهمطابقبا

یافته،اینعاملباافزایشدررشدگردشگریهمراهبودهاست.کشورهایتوسعه

یسوختقرارداردکهدرآنبندیدرگروهکشورهایصادرکنندهاقتصادایرانازحیثگروه

توانددرآنباشد.دلیلاینامرمیپذیریمقصدهستیمشاهداثرپذیریمنفیگردشگریازرقابت

کهاقتصادهایینظیراقتصادایران،نخستبهدلیلاتکاءبهدرآمدهایحاصلازفروشمنابعطبیعی

هایبخشگردشگریرادارندودوم،بهدلیلبطورمعمولتواناییکمتریدربهرهبردنازپتانسیل

یننسلیتمایلیچندانیبهافزایشدرآمدملیچشمداشتبهدریافتیازمحلفروشثروتملیوب

ودرنتیجهانباشتثروتازکانالگردشگریندارند.همچنینباتوجهبهمطالعاتصورتگرفتهدر

نفتمی کننده برایکشورهایصادر بویژه اینزمینه اینکشورها کششرشدتوانگفتکهدر

اقتصادی ارتقایبخشنسبتبه مراتبگردشگری کبه از کشورهامتر اینروستسایر چنیناز

وتالشنمودهاحساسگردشگرینیازکمتریبهدرآمدحاصلازازجملهکشورایرانکشورهایی

دارندگردشگرکمتریبرایجذب پذیردرباتوجهبهاتماممنابعپایانبرایناساسوباتوجهبه.

درصورتعدمتالششایستهرانستکهاقتصادایبینیا،ایننکتهقابلپیشچنداندوراینهآینده

بنابراینشود.ایمواجهمناسببرایجذبگردشگر،بامشکالتعدیدهیایجادبستردروبایسته

 کهمیپیشنهاد درآمدشود از استفاده گاز،با و نفت از اعم فسیلی منابع فروش از حاصل

گذاریخارجیرابرایاستفادهبخشخصوصیوسرمایهگردشگریصنعتموردنیازِهایزیرساخت

 تقسیمفراهم در همچنین طبقهبندیآورد. در نخست، ایران اقتصاد مذکور باهای کشورهای ی

درحال کشورهای گروه در دوم، و متوسط؛ گروهدرآمد دارد. قرار شاهدتوسعه آن در که هایی

کا غالب نظر با مطابق هستیم. معکوس اقتصاداثرگذاری  زمینه در پژوهشگران و رشناسان

برایایجادتحولاساسیدربخشگردشگریوبهتبعآناثرپذیریمثبتاقتصادکشورگردشگری

شودکهنخست،ضمنشکستهشدنانحصاردولتدرگردشگریوازبخشگردشگریپیشنهادمی
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هبخشخصوصیدرگردشگریمواردینظیرتعریفمعینازاقتصادگردشگری؛سهم،نقشوجایگا

برنامه در دوم، گردد. تفهیم و میانتبیین البته و مدون ایی رفع در اساسی کمبودمدتفکری

سوم،فضاهایاقامتی ونقلهواییوضعیتحملجهتگسترشگردشگریخارجیصورتپذیرد.

 د.بطوردقیقرصدودربازسازیاساسیناوگانهواییکشوردردستورکارقرارگیر
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