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  چكيده
اي نقص در  شاهد گونه ،بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري ي در مطالعات تجربي در زمينه

متداول بر روي عوامل  ،كه توجه اصلي در مطالعاتگردشگري هستيم؛ چراتقاضاي سازي تابع  مدل
 متو كمتر به عوامل ساست معطوف شده  )كشورها همچون درآمد و سطح قيمت( تقاضاي گردشگري

هاي فناوري ، زيرساختحمل و نقل كشور ي هاي شبكههمچون زيرساخت( يگردشگرخدمات  ي عرضه
دار با توجه به تفاوت معني. شده است توجه )هاكشورو آموزش  بهداشتارتباطات و اطالعات، سطح 

تأثير  ي المللي، اقدام به مقايسهتوسعه در جذب گردشگر بين يافته و كشورهاي درحالاي توسعهكشوره
هاي حمل زيرساخت( هاي اقتصاديساختزير ي نرخ ارز و همچنين توسعهجمعيت، عوامل درآمد سرانه، 

رماني يافتگي سطح بهداشت و خدمات دهاي توسعهونقل، شاخص فناوري ارتباطات و اطالعات، شاخص
 2010-  2000هاي مقطعي بر تقاضاي گردشگري با استفاده از داده )و سطح آموزش و فرهنگ جامعه

بر  دهد عالوهنتايج نشان مي. ايميافته و درحال توسعه با رويكرد پانل ديتا داشتهكشورهاي منتخب توسعه
نرخ ارز از اهميت  و، شاخص فناوري ارتباطات و اطالعات واقعي و جمعيت كشورها ي درآمد سرانه

ثير مثبت و أتهاي آموزشي هزينه تخمين ،براساس نتايج. سزايي در جذب گردشگر برخوردارند هب
هاي هزينهدرحالي كه ضريب تخميني متغير  ؛يافته داردبر تقاضاي گردشگري كشورهاي توسعهدار  معني

دار مثبت و معني انگر تأثيرنتايج تخمين بيهمچنين . استمعني آموزشي كشورهاي درحال توسعه بي
و تأثير مثبت و يافته توسعه كشورهايتقاضاي گردشگري  ربهداشت و سطح سالمت جامعه ب ي توسعه

  .استتوسعه  تقاضاي گردشگري كشورهاي درحال ربهداشت و سطح سالمت جامعه ب ي توسعهمعناي بي

                                           
  ،همدان،  دانشگاه بوعلي سينا ،و علوم اجتماعياقتصاد   دانشكده ،گروه اقتصاديار انشدنويسنده مسئول
)shahabadia@gmail.com(  

 همدان دانشگاه بوعلي سينا ،ريزياقتصادي و برنامه ي دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه  
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يافته، كشورهاي  توسعه هاي اقتصادي، كشورهايتقاضاي گردشگري، زيرساخت :واژگان كليدي
 .توسعه درحال

 
 مقدمه

المللي جهان است، عايدات بين ييمهم و در حال شكوفا هاييكي از بخش گردشگري
افزايش  درصد 87بيست و يكم در سراسر جهان بيش از  ي اول سده ي در طول دهه گردشگري
به بيش از  2000ميليارد دالر در سال  570كه عايدات گردشگري از  طوريهب، يافته است

 .)2012، 1سازمان جهاني گردشگري( بالغ گشته است 2010ميليارد دالر در سال  1000
درصد از توليد ناخالص ملي جهان را  3/10توانسته است  2010همچنين گردشگري در سال 

در چند سال اخير و بدنبال گسترش موج ركود و افزايش بيكاري، اكثر . به خود اختصاص دهد
بخش اقتصاد كشورشان عنوان صنعتي پيشرو و تحركبه صنعت گردشگري به ،رانسياستگذا

باارزش و داراي  عنوان يك فعاليت اقتصاديبراي بسياري از كشورها گردشگري به. نگرند مي
بيان  )2004(3و آتاناسياديس 2دريتساكي .عنوان يك واقعيت پذيرفته شده استاهميت به

هاي متعدد همانند تجارت خارجي نفوذ خود در حوزه ي واسطه هكنند صنعت گردشگري ب مي
  :شودبراي كشورها از جهات متعددي سودمند واقع مي

كارگيري  هگردشگري با ب. ستهاي دولتمردان كشورهاترين دغدغه اشتغال يكي از مهم
هاي طبيعت و بناهاي تاريخي با ويژه ظرفيت هموجود در كشورها ب هاي ها و توانظرفيت

اين امر خود داراي اثرات مستقيمي . زايي فراواني ايجاد كرده است گذاري اندك، اشتغالرمايهس
از  يصنعت گردشگر. استاقتصادي منطقه و مهار ميل به مهاجرت  ي توسعه ويژه هب ،بر جوامع

دستي و كشاورزي براي پاسخگويي به افزايش موج طريق گسترش توليدات صنعتي، صنايع
سازي صنايع مرتبط مانند المللي و فعالنين با افزايش مبادالت داخلي و بينگردشگران، همچ

  .كندنقش مهمي ايفا مي ههاي مسافرتي و غيرحمل و نقل، ارتباطات راه دور، بانكداري، آژانس
اي در سراسر جامعه پخش طور گستردهبر افزايش درآمد كشور، به ي، عالوهدات گردشگريعا

 با نيهمچن .شده استدر توزيع متوازن درآمد در جامعه شناخته مهمي و عامل  گرديده
 بر بهبود استانداردهاي زندگي در مناطق گردشگري، گسترش صنعت گردشگري عالوه

 گردشگري براي كشورهاي .خواهد يافت استانداردهاي فرهنگي آنان نيز بهبود قابل توجهي
 ي كمك به توسعهدر  تواندر بالقوه ميطوي بهمحصولويژه كشورهاي تكتوسعه به درحال

نقش پررنگي  ها از پرداخت مربوط بهتر مشكالت حل مين ارز خارجي وأت ،اياقتصادي منطقه
  . ايفا كند

                                           
1 World Tourism Organization 
2 Dritsakis 
3 Athanasiadis 
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درآمدهاي اضافي، تأمين ارز خارجي، براي كسب  ريزيبسياري از كشورها در حال برنامه
 كه يافته توسعه ديگر براي كشورهاياز سوي  .هستنداشتغال و درآمدهاي مالياتي اين صنعت 

مهم است كه  ،گرددي محسوب ميصادرات از درآمد توجهي قابل يك منبع گردشگري آن در
حال،  با اين .اقتصادي دست پيدا كنند ثيرگذار بر وضعيت كليأشناخت درستي از عوامل ت

  .استحفظ توان رقابتي در جلب گردشگران تابع موفقيت هر كشور در جذب گردشگران 
توسعه در ارتقاي سهم خود از صنعت  درحال رغم پيشرفت بعضي از كشورهايعلي

المللي بين مندي از عايدات گردشگران بينگردشگري، هنوز شكاف عميقي در ميزان بهره
هاي استثنايي درحال توسعه با توجه به دارا بودن ظرفيت يافته با كشورهايكشورهاي توسعه

توسعه توجه  درحال بنابراين چنانچه كشورهاي. و باستاني وجود دارد طبيعي، فرهنگي، تاريخي
هاي علمي، جدي براي شناسايي عوامل ايجاد اين شكاف نداشته باشند و با توجه به يافته

خود را از مزايا و عايدات اين صنعت كه در اتخاذ نگردد،  ريزي مناسبيسياستگذاري و برنامه
  .اندشود، محروم كردهي اقتصاد نامبرده ميبه عنوان موتور محركه 21قرن 

ق در يل شكاف عميبه دل يافته و درحال توسعهدر اين مقاله دو گروه از كشورهاي توسعه
طور  به .ي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته شده استالمللنيب يدات گردشگرياز عا يمندبهره

مالزي، چين و  همراه كشورهايبه  OECDيافته شامل كشورهاي عضو كشورهاي توسعهعمده 
شامل كشورهاي هند، برزيل، نيز كشورهاي درحال توسعه . اندكنگ در نظر گرفته شدههنگ

طور افته بهيتوسعه يكشورها .در نظر گرفته شده است 1كشور ديگر 15اندونزي، مصر، ايران و 
زان در ين ميداشتند كه ا يدات گردشگريارد دالر عايليم 14ش از يب 2000ن در سال يانگيم
دات يحال آنكه عا. ده استيارد دالر رسيليم 22ش از يطور متوسط به ببه 2009ان سال يپا

طور به 2000سال  يتوسعه در ابتدا درحال يكشورها يالمللنيب يكسب شده از گردشگر
. استافته يش يارد دالر افزايليم 4سال به كمتر از  10 يارد دالر كه طيليم 2ن يانگيم

 يالمللنيب يگردشگر يدر كسب منافع اقتصاد يشتريب افته رشد نسبتاًيتوسعه يكشورها
ن ديگر طي روند زماني شاهد افزايش ابه بي. انددرحال توسعه برخوردار بوده ينسبت به كشورها

 در حال توسعه در جذب گردشگران يافته نسبت به كشورهايتوسعه ين كشورهايشكاف ب
  .خواهيم بودالمللي  بين

عوامل تأثيرگذار بر تقاضاي  يها و بررسسمين پژوهش شناخت مفاهيم، مكانيهدف ا
گر، يعبارت دبه. افته و درحال توسعه مورد مطالعه استيتوسعه يالمللي كشورهاگردشگري بين

 از جملههاي اقتصادي ا زيرساختيم كه آين موضوع هستيا يدنبال بررسن پژوهش بهيدر ا
مل و نقل، فناوري ارتباطات و اطالعات، سالمت و بهداشت عمومي و همچنين سطح توسعه ح

                                           
، ي، اندونزي، عربستان سعوديجنوب يقاين، سنگاپور، آفريپيليا، هند، فيل، كلمبين، برزيآرژانت يكشورها 1

 رانيو اه، تونس، لبنان ي، سوريلي، بلغارستان، مالت، مصر، شي، موراكو، رومانياسلواك
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به  يمورد بررس ين كشورهايالمللي را در بآموزش عمومي كشورها، تقاضاي گردشگري بين
بر تقاضاي  مؤثرن پژوهش، نقش عوامل ير؟ در واقع در ايا خيسازند يمتأثر م يداريصورت معن

عايدات ناشي از  يهاح تفاوتيگردشگري و توض ي سمت عرضهويژه عوامل هگردشگري ب
منتخب مورد ي  يافتهتوسعه با كشورهاي توسعه المللي در بين كشورهاي درحالگردشگري بين

 در ادامه به بررسي مباني نظري و مطالعات تجربي پرداخته و، نيبنابرا. رديگيقرار م يابيارز
به  و همچنيني الگوي اقتصادسنجي  هيها و ارامعرفي متغيربه بيان روش تحقيق و سپس 

  .ه خواهد شديگيري و پيشنهادات اراو در نهايت نتيجه پرداختهتفسير نتايج  آزمون مدل و
 

 مباني نظري

برخوردار  يادهيچيآن است كه از ساختار پ ي، تقاضايگردشگر ياز اركان توسعه يكي
رگذار يتأث يرهايانواع متغ يتوان به راحتيمتفاوت است و نم يگردشگر يهازهيرا انگياست؛ ز

توسعه  ي درك درستي از ماهيت تقاضا براي تدوين يك برنامه، بنابراين. بر آن را مشخص كرد
دليل پيچيدگي گردشگري، توجه كمي به به در اين زمينه، عمدتاً .گردشگري بسيار مهم است

كدام است كه هر كاالها و خدماتاي از زيرا گردشگري شامل طيف گسترده. آن شده است
عنوان مقدار محصول اصطالح تقاضاي گردشگري به. هاي منحصر به فردي استداراي ويژگي

كنندگان تحت يك تعريف شده است كه مصرف) گردشگري كاال و خدمات(صنعت گردشگري 
  .)2003، 1لوزي و فلوكيگر( يك مجموعه شرايط ثابت مايل و قادر به خريداري هستند و دوره

ي عوامل تأثيرگذار بر تقاضاي هاي صورت گرفته در زمينهنگاه غالب در بسياري از پژوهش
توجه  هاي اقتصادي بوده است و كمتر به ساير عوامل اجتماعيتأكيد بر مؤلفه گردشگري صرفاً

كشورهاي  ي متغيرهاي درآمد سرانهبه  صرفاً ،طوري كه در مطالعات صورت گرفتهبه. شده است
توان عوامل مؤثر بر  حال آنكه مي. نسبي پرداخته شده است هاي نرخ ارز و يا قيمت ،مبدأ

  .)1391، سياح و آباديشاه( ندي نمودبتقاضاي گردشگري را به سه دسته تقسيم
اي از متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي مجموعهبه : 2متغيرهاي سمت تقاضا) الف
. هاي گردشگران تأثيرگذار استشود كه بر ترجيحات و انگيزهميمبدأ اطالق  ي منطقه

هاي فردي سفر گردشگران، فرهنگ و سنن مردم و شرايط جغرافيايي متغيرهايي همچون انگيزه
كنندگان و و ميزان درآمد شخصي قابل تصرف، توزيع درآمد و ميزان فراغت، انتظارات مصرف

  . نگردان و غيره برشمردهاي مالي و نظارتي بر مخارج جهاسياست
ي  اي از متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي منطقهبه مجموعه: 3عوامل سمت عرضه) ب

ي  هاي گردشگران بر ورود به منطقهشود كه بر ترجيحات و انگيزهگردشگرپذير اطالق مي
                                           

1 Luzzy and Fluckiger 
2 Demand side variables 
3 Supply side variables 
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ذير كه گردشگرپ ي توان ازجمله متغيرهاي اقتصادي در منطقهمي. گردشگرپذير تأثيرگذار است
گذاري مستقيم به شاخص درآمد واقعي مردم، ميزان سرمايه شود،ناميده ميعوامل سمت عرضه 

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنين سطح يافتگي زيرساختخارجي، سطح توسعه
زيرساخت حمل و نقل، ميزان رقابت و كيفيت عرضه محصول جهانگردي و همچنين به مقررات 

  .در كشور ميزبان اشاره نموداقتصادي موجود 
شود كه در متغيرهاي ارتباطي نيز به آن دسته از متغيرهايي اطالق مي: 1عوامل ارتباطي) ج

 ي گردشگر تبليغات منطقه ،از جمله متغيرهاي ارتباطي. هستند دو كشور با همديگر مرتبط
  .فرست در گردشگرپذير و نرخ ارز و مدت زمان و هزينه سفر اشاره داشت

با استفاده از  3وهشگرانژو ساير پ) 1974(2نظران از جمله جيارينگبرخي از صاحب
ها، آب، برق، متشكل ازجاده( هادارند سطح توسعه زيرساختنظرسنجي از گردشگران بيان مي

امل وعنوان عبه) خدمات ايمني، خدمات بهداشتي و درماني، ارتباطاتو حمل و نقل عمومي
نظران چنين برخي ديگر از صاحبهم .اي استگردشگران به هر منطقهكننده در ورود تعيين

دارند زيرساختهاي رگرسيوني بيان ميبا استفاده از مدل) 1997(5و ليم) 1995( 4ويتو ويت
كننده ورود ترين عوامل تعيين مهميكي از هاي گردشگري و سطح توسعه در كشور مقصد 

  . استگردشگر 
ها يا و خط راه آهن و دريا يا در صورت امكان از طريق رودخانهمردم از طريق هوا، جاده 

مسلماً آسان بودن ورود به يك كشور يا يك منطقه بسيار حائز  .كنندهاي آبي ديگر سفر ميراه
هاي حمل و نقل از اهميت بااليي تعداد و موقعيت مكاني انواع راه بيان ديگربه. اهميت است

ي  ها و شبكه بنادر، فرودگاه( هاي حمل و نقلبنابراين گسترش زيرساخت .برخوردار است
  .استها براي گسترش گردشگري ترين اقدامات دولت يكي از مهم) اي جاده

گردشگراني كه به اينترنت دسترسي  از آنجا كه بازار اينترنت در حال رشد است، عمالً
و اي به اينترنت مراجعه كرده بخش عمده. ندكنريزي سفر استفاده ميبراي برنامه آندارند، از 
 ،اينترنت. كنند ميها را بررسي ها و برنامهدست آورند يا قيمتمقاصد، اطالعاتي به درمورد

اي براي پول و العادهگردشگر را قادر ساخته است تا معلومات بيشتري كسب نمايد و ارزش فوق
تر هستند و اغلب  كنندگان جديد آگاهاز لحاظ فرهنگي و محيطي مصرف. ل باشديزمان قا

تنها اطالعاتي راجع به  ،اينترنت. محلي ارتباط بيشتري داشته باشند ي دوست دارند تا با جامعه

                                           
1 Relationship factors 
2 Gearing 
3 Kaul (1985) ،Prideaux (2000) ،Tang and Rochananond (1990) and Katircioglu (2009) 
4 Witt and Witt 
5 Lim 
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 در مورددهد، بلكه طيف وسيعي از اطالعات اضافي ه نمييمحصوالت و خدمات گردشگري ارا
  .اجتماعي و فرهنگي مقاصد را نيز فراهم خواهد كرد - منابع، ساختار تاريخي

 بنابراين ،كنندكاركنان آن را ارايه مي كه از آنجا كه جهانگردي يك فعاليت خدماتي است
. رودشمار ميتوجه به آموزش و ارتقا دانش آنان يكي از رموز اصلي تضمين حيات اين صنعت به

بدون شك  ،باط دو سويه ميزبان و مهمانز ارتاين صنعت امتأثر بودن به دليل همچنين 
گيري در مورد تجربه نشدني است و منجر به تصميماي فراموشمحصول اين ارتباط تجربه

اي برخوردار نقش كاركنان در آن از اهميت ويژه ،بنابراينشود، مجدد و يا عدم تكرار آن مي
كند، مدير ستوران كار ميكه در يك ر كارگريكارمند هتل، فروشنده آژانس مسافرتي،  .است

يك مهمانسراي جهانگردي و راننده يك تاكسي همه در اين وجه از كار كه ارايه نوعي خدمت 
عرضه اين خدمات نيز . گذارندثير ميأبا هم مشترك هستند و بر چگونگي كار به شدت ت است

نه تنها برآورده  رقابت كنوني  پذير نيست و در جهان پربدون شناسايي نيازهاي مشتريان امكان
ساختن نيازها بلكه كيفيت اين پاسخگويي نيز بسيار اهميت دارد و كاركنان بايد آموزش 

ارايه خدماتي با حداكثر  ،گرددميچراكه آنچه امروزه موجب باال رفتن راندمان كار  .ببينند
ها با توجه دولت. اي داردبازار، كيفيت خدمات جايگاه ويژه ي و براي حفظ و توسعه استكيفيت 

آيند و با تنظيم به جايگاه مهم صنعت گردشگري به همكاري تنگاتنگ با اين صنعت مي
اي گردشگري تالش ها و استانداردهاي حرفهمهارت ي هاي مورد نياز در جهت توسعهسياست

سوي از . كنند تا بتوانند در فضاي پر رقابت اين عرصه به نيازهاي روزافزون آن پاسخ دهندمي
 .استبسيار تأثيرگذار بر جلب گردشگران نيز سطح عمومي آموزش و فرهنگ مردم جامعه  گردي

نوعي از مسافرت است كه عالوه بر تفريح، فراغت و آسايش، سالمت و  ،گردشگري سالمت
بندي سازمان جهاني در تقسيم ،گردشگري سالمت. هاي پزشكي را نيز به همراه داردمراقبت

هاي مختلفي است كه دامنه وسيعي از پيشگيري، درمان و موعهگردشگري داراي زير مج
شعار جهاني گردشگري سالمت، امكانات و خدمات در حد . گيردبازتواني را براي افراد در بر مي

اين  ،حاضر درحال و ها در حد كشورهاي درحال توسعه استيافته و قيمتكشورهاي توسعه
داليلي كه موجب  از جمله. صنعت به سرعت در حال تبديل شدن به صنعتي جهاني است

 و هاي پزشكي استهاي پايين مراقبتهزينه ،گرديده افراد با هدف درمان مسافرت كنند
در كشورهايي كه . ثيرگذار بر تقاضاي كاال بوده استأهاي تمؤلفهيكي از  ،همواره قيمت

ها هاي ويزيت و بستري در بيمارستانهاي پزشكي، تعرفهي، مراقبتهاي اعمال جراح هزينه
  .كمتر باشد، تقاضاي گردشگري سالمت براي آن افزايش خواهد يافت

فناوري، متخصصين ماهر، مراكز تحقيقاتي پيشرفته و همچنين  يباالاز سوي ديگر سطح 
ين عوامل تر مهمر از يكي ديگ ،درماني- خدمات بهداشتيي  هياراسطح استانداردهاي كيفيت 

مسافرت پزشكي، مدت زمان  براييكي ديگر از داليل حساسيت . جذب گردشگران است
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در برخي كشورها كه سيستم  .گويي كوتاه و راحتي پذيرش نسبت به كشورهاي ديگر است پاسخ
براي پاسخگويي به نياز شهروندان زمان  خدمات درماني عمومي متداول گشته است، معموالً

شان گردد و بيماران ناگزيرند مدت زمان زيادي در انتظار رسيدگي به وضعيتصرف مي زيادي
پيوند مفصل ران كه در انگلستان و كانادا يك سال و يا بيشتر بايد در  به عنوان مثال، ،باشند

تواند يك روز پس از نوبت بمانند در حالي كه در سنگاپور، تايلند، هند و فيليپين يك بيمار مي
  .و درمان قرار گيرد ، تحت مراقبتورود

  
  مطالعات تجربي

 مند شدنلزوم توجه به گردشگري و استفاده از ابزار مختلف در راستاي گسترش آن و بهره
شمار اقتصادي و اجتماعي آن براي كشورها، تحقيق پيرامون رابطه بين متغيرهاي از مزاياي بي

مطالعات  ،دراين راستا. را ضروري ساخته استاقتصادي، اجتماعي و نهادي با توسعه گردشگري 
  : توان به موارد زير اشاره نمودمي متعددي در خارج و داخل صورت گرفته است كه

اصلي جريان گردشگري دو  ي به بررسي عوامل تعيين كننده) 2012( 1ماسيدا و ايتزو
توليد ناخالص داخلي  ي متغيرهاي تراكم جمعيت و سرانه ،محققان. اندي ايتاليا پرداخته منطقه
هاي حمل و نقل، فرهنگ و عنوان متغيرهاي متداول سمت تقاضا و متغيرهاي زيرساخترا به

محققين با استفاده از رويكرد . اندعنوان عوامل سمت عرضه معرفي كردهامنيت عمومي را به
تخمين تابع  اقدام به 2007 - 1998ي  هاي دورهو با استفاده از داده (GMM)پوياي پانل ديتا 

هاي هاي محلي از فعاليتنتايج نشان داده است حمايت دولت. تقاضاي گردشگري نمودند
ضرايب آماري عناصر سمت عرضه گردشگري از . فرهنگي تأثير مثبت بر گردشگران داشته است
ولي همه  ،هاي حمل و نقل هر چند پايين بودهجمله فرهنگ، امنيت عمومي و زيرساخت

هاي اقتصادي و كيفي سمت عرضه در كند مؤلفهر بودند و اين امر ثابت ميداضرايب معني
  .جذب گردشگر مؤثر است

- 1995ي  به برآورد تابع تقاضاي گردشگري تركيه طي دوره )2009( 2اصالن و همكاران
دليل عدم توجه به عوامل سمت عرضه آنان معتقدند مطالعات تجربي قبلي به. اندپرداخته 2004

ونقل، ظرفيت ي حمل ساخت شبكهبيان ديگر عواملي مانند زيربه. كمي برخوردارند از اتكاي
همين به. اندهاي ارتباطي نوين در مطالعات ناديده گرفته شدهاقامت در كشور ميزبان و شبكه

گذاري دولتي به توليد متغير ظرفيت اقامتي تركيه و نسبت سرمايه از منظور در تابع تقاضا
 ي توسعه عنوان شاخصبه )آهن، بيمارستان و ارتباطات فرودگاه، راه ي در زمينه( ناخالص داخلي

ها و متغير ظرفيت هتلبدهد ضرينتايج مطالعه نشان مي .اندها استفاده كردهزيرساخت

                                           
1 Massidda and Etzo 
2 Aslan et al 
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به بيان ديگر . استهاي عمومي براي تقاضاي گردشگران داراي عالمت مثبت زيرساخت
هاي مخابراتي و آهن و شبكهها، راهفرودگاه ي ن توسعهعوامل سمت عرضه همچو ي توسعه
  .المللي داردها تأثير مثبتي بر تعداد ورودي گردشگران بينهتل

مدلي براي به حداكثر رساندن تقاضاي گردشگري  ي هيسعي در ارا) 2009( 1و لي سونگ
–1981ي  دوره يطاستراليا، انگلستان و آمريكا  ي كنگ باتوجه به مشتريان عمده براي هنگ

كننده در ترين عامل تعيين اين واقعيت بوده است كه مهم ي دهنده نتايج نشان. اند داشته 2006
نتايج  ،اين بر عالوه. هاي سفر استكنگ قيمت گردشگري و هزينهتقاضاي گردشگري هنگ

 تقاضايدر  سزايي هنقش ب تكرار سفركشورهاي مبدأ و همچنين  ي دهد درآمد سرانهنشان مي
  . كندگردشگري ايفا مي

عنوان عامل هاي حمل و نقل بهبه بررسي اهميت زيرساخت )2007( 2و ستانارو كادا
مدل  ازها  آنجهت اين كار . اندموريس پرداخته ي گردشگري جزيره ي در توسعه  كننده تعيين

س موري ي تخمين تابع تقاضاي گردشگري جزيره براي 2003- 1978هاي  پوياي پانل طي سال
نسبت  گردشگران از اروپا، امريكا و آسيا ،دهدنشان مي ها ي تحقيق آنهايافته. استفاده كردند
  . هاي حمل و نقل جزيره حساس هستندبه زيرساخت

با رويكرد پانل اقدام  2000 - 1996هاي مقطعي با استفاده از داده) 2005( 3نوده و سايمن
نتايج  نموده و براساس كشور آفريقايي 43به به شناسايي عوامل مؤثر بر گردشگران ورودي 

سطح  و هاي گردشگري، بازاريابي و اطالعاتثبات سياسي، زيرساختدارند تخمين بيان مي
دهد سطح درآمد در همچنين نتايج نشان مي. ستتوسعه در مقصد عوامل كليدي سفر به آفريقا

عنوان مقصد براي آفريقا به هاي سفر در تبيين تقاضاهاي نسبي و هزينهكشور مبدأ، قيمت
كنند سياستگذاران به بهبود  رو محققان توصيه مي از اين. گردشگري چندان قابل توجه نيست

  .هاي گردشگري بپردازندثبات كلي آفريقا و زيرساخت
برخي از  تأثير به بررسي 1996- 1975هاي با استفاده از داده) 2001( 4ليم و مك آلر

بر هاي حمل و نقل و نرخ ارز ز جمله درآمد، قيمت گردشگري، هزينهمتغيرهاي اقتصادي مهم ا
 ،براساس نتايج تخمين. استراليا پرداختند از كنگ و سنگاپوردو كشور هنگ تقاضاي گردشگري

 .است تقاضاي گردشگري ي كنندهترين عامل تعيين عنوان مهمكشورهاي مبدأ به ي درآمد سرانه
هاي زندگي بين عايدات گردشگري استراليا با هزينهمابلندمدت  ي رابطهدارند همچنين بيان مي

  .وجود داردهاي حمل ونقل و نرخ ارز در استراليا و هزينه

                                           
1 Song and Li 
2 Khadaroo and Seetanah 
3 Naude and Saayman 
4 Lim and Mcaleer 
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 ي اي تطبيقي به بررسي اثر متغير درآمد سرانهدر مطالعه) 1390(آبادي و همكاران شاه
زيرساخت حمل و  و جيگذاري مستقيم خارواقعي، نرخ تورم، نرخ ارز مؤثر واقعي، حجم سرمايه

- 2000ي  دورهطي  D8هاي گردشگران خارجي كشورهاي اسالمي عضو ميزان عايديبر نقل 
اي معكوس با رابطه ،بين نرخ تورم و نرخ ارز مؤثر واقعي نشان دادند محققان. اندپرداخته 2008

گذاري واقعي، ميزان سرمايه ي بين ميزان درآمد سرانهو هاي گردشگران خارجي ميزان عايدي
هاي گردشگران مستقيم خارجي و زيرساخت حمل ونقل همبستگي مثبت با ميزان عايدي

  .وجود داردخارجي 
 ين تابع تقاضايبه تخم 1لتريف –با استفاده از روش كالمن ) 1389(محمدزاده و همكاران 

كشش  ،نيج تخمبراساس نتاي. اند پرداخته 1350- 1385 يهاسال يران طيا يگردشگر
ن يهمچن. ران استيدر ا يگردشگر يخارج يتقاضا يمتيق يهاتر از كشش بزرگ يدرآمد

  .نرمال است يك كااليران يان در ايخارج يگردشگر يني، تقاضايتخم يبراساس كشش درآمد
  
 تحقيق شناسي روش

هاي تأثير زيرساخت ياست و به دنبال بررس يفيتوص –اين تحقيق يك تحقيق تحليلي
 يها و اطالعات كشورهااز داده منظوراين به  .المللي استي بينتابع تقاضاي گردشگراقتصادي 

ك ين مطالعه يل آنكه ايدلبه .گرديده است استفادهتوسعه  يافته و در حالمنتخب توسعه
هاي اقتصادي بر تقاضاي اثر زيرساخت يات و بررسياست، آزمون فرض ين كشوريپژوهش ب

افته و گروه دوم كشور يگروه اول كشورهاي توسعه(المللي در دو گروه منتخب بينگردشگري 
و  Eviewsافزار از نرم و ن استييي متوسط و پا و با درآمد سرانه) ي منتخب درحال توسعه

كند، يب ميگر تركيرا با همد يزمان يها تا كه مقاطع و دورهيپانل د ياقتصادسنج يهاكيتكن
  .استگرديده استفاده 

  الگوي اقتصادسنجي ي هيمعرفي متغيرها و ارا
به كنكاش پيرامون عوامل  يهاي اقتصادرساختيز يرهايمتغبا وارد نمودن  حاضرپژوهش 

بر اين اساس  .است پرداخته 2010 - 2000ي زماني ي گردشگري طي دورهتقاضا مؤثر بر
  :استمتغيرهاي مورد استفاده در الگوي اقتصادسنجي مورد بررسي به قرار زير 

  )Y( متغير وابسته
گيري تقاضاي گردشگري از پارامترهاي بسياري از مطالعات انجام شده به منظور اندازه

شده  رزروتخت تعداد از جمله تعداد گردشگران ورودي به كشور يا  .كنندمتفاوتي استفاده مي
در اين . كنندهايي كه گردشگران در كشور ميزبان اقامت ميهتل در طي سال و يا تعداد شب

                                           
رها مورد استفاده يمتغ يو هموارساز ينيبشين پيو همچن يينماتابع حداكثر راست يابيارز يلتر كالمن برايف 1

 .رديگ يقرار م
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در كشورها  1منظور حفظ گستردگي صنعت گردشگري از ميزان دريافتي گردشگرانمقاله به
  .گرديده استعنوان متغير وابسته استفاده  به

  مستقل يهامتغير
ي با توجه به گردشگر امكان عوامل مؤثر بر تقاضاي در اين مطالعه سعي شده است تا حد

قرار  رو متغيرهاي زير مورد بررسي از اين. ي در نظر گرفته شودو مطالعات تجرب مباني نظري
 :اندگرفته

كشور مبدأ يكي از  ي متغير درآمد سرانه: GDP)( 2كشور ي سطح درآمد سرانه . أ
عبارت ديگر از آنجا به. استترين متغيرهاي تأثيرگذار بر تقاضاي گردشگري كشور مقصد  اساسي

، اين متغير نسبت گرديده استعنوان كاالي نرمال و يا لوكس محسوب به كه گردشگري معموالً
عنوان يكي از متغيرهاي كليدي در تابع حساسيت بيشتري نشان داده و به ،به سطح درآمد

همانند مطالعات حبيبي و  در اغلب مطالعات تجربي صورت گرفته. استشده تقاضا وارد 
و چن و چيو ) 1390(آبادي و همكاران شاه ،)1389( ، محمدزاده و همكاران)1384(نژاد عباسي

در اين مطالعه درآمد  .عنوان متغير درآمدي استفاده شده استنيز درآمد سرانه به )2009( 3وي
گاه يگرديده و اطالعات مربوطه از پاعي بر اساس قدرت خريد مورد استفاده قي وا سرانه

  .استخراج شده است) 2012(4يجهاني  توسعه يها شاخص
هاي شهرنشيني با رابطه بين ميزان جذابيت ي دهندهشان ن مطالعات: (POP) جمعيت . ب

ت و يجمع زانيم ،)2008( 5حبوبم ي براساس مطالعه. استمنطقه  به آنافزايش گردشگر 
را  آباداني زيرا. در بنگالدش است يگردشگري  توسعهبر  مؤثراز عوامل  يكي، يدنيتعداد نقاط د

خدمات تجميع امكانات و  همچنين بيان داشته. دانسته استهمراه و مترادف  ،با تمركز جمعيت
راستاي  عاملي درنيز ها تعدد قوميت و يفرهنگتنوع . شتر استيمراتب ببهطق پرجمعيت امن در

 . استجذب بيش از پيش گردشگر 

در كشور  )CPI( كنندهشاخص قيمت مصرف معموالً ):ER( هاي نسبي و نرخ ارزقيمت . ت
رو ، از اينشده استهاي زندگي آن كشور در نظر گرفته عنوان يك شاخص براي هزينهمقصد به

ي نسبت  محاسبه يا قيمت گردشگري در يك مقصد خاص، به منظور برآورد هزينه گردشگري
CPI چنانچه نسبت بدست آمده . استهاي نسبي در دو كشور بيانگر قيمت أمبد كشور مقصد به

نرخ ارز مؤثر واقعي . خواهد آمد بدست 6يواقع نرخ ارز مؤثر ،نرخ ارز اسمي ضرب كنيمرا در 
ي خدمات داخلي در مقابل توليدات و خدمات  هيپذيري توليدات و ارادهنده قدرت رقابت نشان

                                           
1 International tourism, receipts (current US$) 
2 GDP per capita, PPP (constant 2005 international $) 
3 Chen and Chiou-Wei 
4 The World Development Indicators (WDI) 
5 Mahboob 
6 Real effective exchange rate index 
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پذيري توليدات و خدمات باشد، قدرت رقابت باالتر هرچه نرخ ارز مؤثر واقعي. باشدخارجي مي
توليدات داخلي بيان ديگربه. داخلي نسبت به توليدات و خدمات خارجي بيشتر خواهد بود

هاي رو، هزينهاز اين .حائز اهميت است اين امر براي گردشگران. است ارزانتر از توليدات خارجي
گذار ثيرأي بر انگيزه سفر تن نرخ ارز اسميو همچن أزندگي در كشور مقصد نسبت به كشور مبد

 .است

يكي از داليل مهم افزايش گردشگري وجود : INST)( هاي حمل و نقلزيرساخت. پ
ويژه پيدايش  هب. استحمل و نقل  ي گرفته در عرصه هاي شگرف فناوري صورتپيشرفت

كه مدت زمان رسيدن به مقصد را  هواپيما و برقراري ارتباط هوايي بين كشورها عليرغم اين
) 1974( جيارينگ .كاهش داده است، دسترسي به نقاط دورتر را براي انسان ميسر كرده است

 ،ي خدمات مناسب هيهوايي و ارا و اي، ريليهاي مناسب جادهمعتقد است وجود زيرساخت
آسان بودن ورود به يك كشور يا يك  است كه مسلم. مل مؤثري بر تقاضاي گردشگري داردعا

بنابراين . ز اهميت استيبسيار حا) هاي حمل و نقلتعداد و موقعيت مكاني انواع راه(منطقه 
ترين  يكي از مهم) ايي جاده ها و شبكه بنادر، فرودگاه( هاي حمل و نقلگسترش زيرساخت

در توجه به محدوديت آمار و اطالعات، با. استا براي گسترش گردشگري هاقدامات دولت
  .استفاده شده است كشورهاشاخص تعداد پروازهاي مستقيم بين حاضر از  ي مطالعه
دنياي امروز به شكل گريزناپذيري ): ICT( هاي فناوري ارتباطات و اطالعاتزيرساخت . ث

اطالعات و فناوري  ،امروزه. اي جهاني با ارتباط گسترده و عميق شده استتبديل به دهكده
كشورهاي درحال  ي كشورها مخصوصاً عنوان يكي از كليدهاي اصلي در توسعهبه ،استفاده از آن

تحوالت حاصل از دگرگوني ژرف فناوري در رابطه با گردشگري از . توسعه مطرح گرديده است
با رشد سريع  سوي ديگرالكترونيكي منتهي گرديده است و از  گيري گردشگرييك سو به شكل

الكترونيكي و سرعت بخشيدن به امر بازاريابي و  ي رساني در چارچوب نظام مبادلهفناوري اطالع
ها و دستيابي به بازارهاي جديد را در زمينه گردشگري فراهم آورده مسافرت، كاهش هزينه

عرضه و  ي طالعات و ارتباطات و گسترش آن در زمينهكلي استفاده از فناوري ابطور. است
تقاضاي گردشگري سبب شد كه گردشگران قبل از سفر، به ارزيابي و بررسي وضعيت مقاصد 

 نمونهعنوان به. اي مجازي را در چارچوب دورنمايي، در ذهن خود شكل دهندبپردازند و تجربه
رساني به گردشگران و آگاهي ي، اطالعتوان به نقش اينترنت در زمينه ارتباطات گردشگرمي

هاي فناوري بنابراين هر چه كشوري از زيرساخت. يافتن از وضعيت مقاصد گردشگري اشاره كرد
 يبيشترمندي از عايدات گردشگري امكان بهره ،اطالعات و ارتباطات بيشتري برخوردار باشد

 .استتعداد كاربران اينترنتي در كشورها  ،شاخص مورد استفاده .نيز خواهد داشت

ثر از أكه گردشگري بسيار مت با توجه به اين :EGDU)(سطح آموزش و فرهنگ عمومي . ج
اي ارتباط دو سويه ميان ميزبان و مهمان بوده و بدون شك محصول اين ارتباط تجربه
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، استار آن گيري در مورد تجربه مجدد و يا عدم تكرنشدني است و منجر به تصميم فراموش
ز يتواند بسيار حابرخورد مردم با گردشگران در اين زمينه مي ي نقش سطح فرهنگ و نحوه

كارمند هتل، . از اهميت بيشتري برخوردار است اين امر در مورد كاركنان. اهميت باشد
، مدير يك استكار  مشغول كه در يك رستوران ايخدمهفروشنده آژانس مسافرتي، 

همه در اين وجه از كار كه ارايه نوعي خدمت  ،يك تاكسي ي جهانگردي و رانندهسراي  مهمان
 گذارثيرأبا هم مشترك هستند و بر چگونگي ارتباط با گردشگران خارجي به شدت ت ،است
 ،نه تنها برآورده ساختن نيازهاد كشورها در جلب گردشگران يباتوجه به رقابت شد. بود ندخواه

ويژه كاركنان در  هيي نيز بسيار اهميت دارد و سطح آموزش مردم ببلكه كيفيت اين پاسخگو
سطح عمومي آموزش و  سوي ديگر،از . استارايه خدماتي با حداكثر كيفيت به گردشگران مهم 

همين منظور از شاخص به .خواهد بودبسيار تأثيرگذار بر جلب گردشگران فرهنگ مردم جامعه 
  .استفاده شده است 1يعمومنه آموزش يدر زم هاي دولتهزينه
يكي ديگر از عوامل مؤثر بر  :HEAL)( ي بهداشت و خدمات درماني سطح توسعه . ح

طبيعي است . استالمللي سطح بهداشت و خدمات درماني كشورها تقاضاي گردشگري بين
زيانگ  .هستندهاي زيست محيطي گريزان ها و آلودگيها از محيط آلوده به انواع بيماريانسان
ن ييقا به سطح پايدر آفر يگردشگر يافتگينعلل توسعه يدر بررس) 2008(2مايرينو فس

از سوي ديگر بسياري از  .ندا ا اشاره كردهيهمچون ماالر ييهايماريبهداشت و وجود خطرات ب
اين امر . كنندمندي از انواع خدمات بهداشتي و پزشكي اقدام به سفر ميگردشگران براي بهره

ا عنوان هاي گردشگري بعنوان يكي از شاخهاكنون بهگسترش يافته است كه هماي به اندازه
ي  عنوان شاخص توسعهبه 3ي بهداشتي هزينه سرانه و ه استشدگردشگري سالمت نام برده 

 .بهداشتي در كشورها انتخاب شده است

ها، هاي طبيعي، جنگ، تغييراتي در سياستگردشگري توسط شوك): μ( 4جزء اخالل . خ
يگر رويدادهاي خاص همراه گشته دثباتي سياسي، تروريسم و ها، تبليغات، انتظارات، بييقهسل

آنها  متغيرها، معموالً گيريها و مشكل بودن اندازهباتوجه به عدم در دسترس بودن داده. است
  .شودوارد مدل مي عنوان جزء اخالل يا عبارت خطابه

شده در باال، تصريح مدل اقتصادسنجي پژوهش حاضر بنابراين باتوجه به متغيرهاي اشاره 
  :صورت زير معرفي خواهد شدبه

  

)1(                           )HEAL,EGDU,ICT,INST,ER,POP,GDP(fY itititititititit   

                                           
1 Public spending on education 
2 Xiang and Fesenmaier 
3 Health expenditure per capita, PPP (constant 2005 international $) 
4 Disruption component 
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بر اساس مطالب باال . باشدام ميtام در سال iبيانگر درآمد گردشگري كشور  طوري كه به
  :داريم
 

)2( 
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  :رودو همچنين انتظار مي
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خواهيم  4در رابطه  گرفتن از متغيرهالگاريتم بعد از و  دادهرا گسترش  1اكنون رابطه 
  :داشت
)4( 

itit7it6

it5it4it3it2it1iit

HEALlogEGDUlog

ICTlogINSTlogERlogPOPlogGDPlogYlog




  
عبارت به .است هاي مورد بررسيهاي فردي هر كشور در نمونهويژگي i،4 ي در رابطه

پوشي كه در صورت چشم استضرايب مربوط به متغيرهاي مجازي مقاطع و كشورها iتر،ساده
در بخش بعد به تخمين الگوي  .خواهد دادخود را نشان  itاز آنها، در جمالت خطا و پسماندها

يافته و گروه ديگر كشورهاي گروه نخست كشورهاي توسعه( سنجي در چارچوب دو گروهاقتصاد
  . ايمپرداخته )توسعه درحال
  

 تجزيه و تحليل 

اند به صورت مشخص هاي نظري تقاضاي گردشگري تاكنون نتوانستهباتوجه به آنكه مدل
توسعه در جذب عايدات گردشگر  يافته و درحالبين كشورهاي توسعههاي به تبيين تفاوت

تالش براي برآورد معادله تقاضاي گردشگري به  حاضر ي مطالعهبه اين ترتيب، هدف  ،بپردازند
از آنجا كه پژوهش حاضر  .است منظور تجزيه و تحليل متغيرهاي مؤثر بر تقاضاي گردشگري

نخستين گام در روش . استترين روش مناسب 1بين كشوري است، تكنيك پانل ديتا ي مطالعه
هاي وارد شده در يا ناهمگني نمونه مورد بررسي و محدوديت پانل ديتا اين است كه همگني

بدين منظور محاسبات . به لحاظ عرض از مبدأهاي مشترك و يا متفاوت مشخص نماييمرا مدل 
بيانگر آن است كه فرضيه عرض از مبدأهاي مشترك رد 2ليمر F پژوهش حاضر به ويژه آزمون

 Fمقدار  )1(در جدول  .هاي بين كشوري را لحاظ نمودناهمگني ،شود و بايد در مدلمي
  .در دو گروه كشورهاي مورد بررسي آورده شده است ،محاسبه شده براي مدل

  
                                           

1 Panel data 
2 Limer 
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  پانلهاي تلفيقي و ليمر جهت بررسي مدل Fنتايج آزمون   :1جدول 

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

 شورهايبراي ك )180/18F(يافته و براي كشورهاي توسعه F)270/27(باتوجه به مقادير 
اثرات گروهي در  ،Fبراي آماره ]) Prob([و احتمال محاسبه شده  )1(درحال توسعه در جدول 

ها، عرض از مبدأهاي مختلف و و بايستي در برآورد مدل ه استشدبين كشورها پذيرفته
  .ناهمگني ميان گروهي را لحاظ نمود

زان يممثبت و به لحاظ آماري معناداري با  ي رابطه ،درآمد سرانه )2(جدول  مطابق نتايج
 يگردشگر شودطوري كه مالحظه ميبه .از كشورها دارد در هر دو گروه از گردشگران يافتيدر
ر بدست يالبته با توجه به مقاد .لوكس محسوب شده است يكاال ،هر دو گروه از كشورها يبرا

توسعه نسبت به  درحال يكشورها يبرا يالمللنيب ين مشخص است گردشگريآمده از تخم
ي  سرانهچراكه سطح درآمد . گردديمحسوب م يترلوكس يكاال، افتهيتوسعه يكشورها
بنابراين بهبود وضعيت درآمدي . شتر استيتوسعه ب درحال يافته از كشورهايتوسعه يكشورها

  .استكننده افزايش تقاضاي گردشگر كشورها از عوامل مؤثر و تعيين
كليدي در  هاي مدل بيانگر آن است كه جمعيت يكي از عوامل مهم واز سوي ديگر يافته

عبارت ديگر هرچه كشوري از لحاظ جمعيتي بزرگتر و به. استتابع تقاضاي گردشگري 
زيرا افزايش جمعيت . د بودهيشتر خواببه آن كشور تقاضا گردشگري  ،تر باشدپرجمعيت
ي خدمات گردشگري و همچنين در جوامع پرجمعيت  هيي نيروي متخصص در ارا هيارا بسترساز

خواهيم ها و آداب و رسوم هاي بيشتر به دليل تنوع قوميتجذابيتاهد ش همچون هند و چين
 توسعه حال در يكشورها اثر جمعيت بر تقاضاي گردشگري )2( مطابق نتايج جدول .بود

از تفاوت در  ين امر ناشيا .يافته استتر از كشورهاي توسعهتر و به لحاظ آماري مستحكم پررنگ
طوري ب. افته استيتوسعه يكشورها درحال توسعه نسبت به يبه كشورها يگردشگر يهازهيانگ
ژه خدمات يو هب ياز خدمات گردشگر يمندبهره دليلبهافته يتوسعه يزه سفر به كشورهايه انگك

به  درحال توسعه عمدتاً يزه سفر به كشورهايكه انگ درحالي ،ح استيو تفر ي، سرگرميدار هتل
  .دها و آداب و رسوم آنها استها، نژابا تنوع فرهنگ ييمنظور آشنا

ي با واقع مؤثر بين نرخ ارز مثبتدار و معني ي نشان از وجود رابطه قيتحقهمچنين نتايج 
افته يتوسعه يكشورهانرخ ارز مؤثر واقعي بر روي تقاضاي گردشگري . استتقاضاي گردشگري 

  آماره  يافتهكشورهاي توسعه كشورهاي درحال توسعه
27/222 

]000/0[ 

0/913  
]000/0[  

F statictic 
[Prob.]  
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خدمات  يتقاضا ،باشد باالتري كشورها واقع هرچه نرخ ارز مؤثرديگر، عبارت به. دارد منفياثر 
  . كاهش خواهد يافتگردشگري آن كشور 

  به روش اثرات ثابتتقاضاي گردشگري  نتايج برآورد معادله : 2جدول 
Dependent Variable: Ln(Recipt)  

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  .دهندرا نشان مي]).Prob([و اعداد داخل كروشه احتمال  t-studentاعداد داخل پرانتز آماره  *

  .باشدميdata.worldbank.orgهاي بانك جهاني ها، استخراجي از سايت دادهداده** 
  

به . هاي آموزشي بر روي تقاضاي گردشگري استاثر هزينه ،)2( جدولنكته قابل توجه در 
دار و در كشورهاي درحال معنيمثبت و يافته اي كه اين اثر بر روي كشورهاي توسعه گونه

ي  اهميت توسعهشود كه اين نكته استنباط مي )2(جدول  يهاافتهاز ي. است معنيتوسعه بي
درحال تر و اثرگذارتر از سطح آموزش در كشورهاي  مهمافته يسطح آموزش در كشورهاي توسعه

  متغيرهاي توضيحي  يافتهكشورهاي توسعه كشورهاي درحال توسعه
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866/1  
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651/0 
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ER 
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)86/2(  
000/0 - 

)01/0 -(  
INST 

07/0 
)77/5(  

07/0 

)05/2(  
ICT 

19/0- 
)32/1 -( 

49/0 

)77/3(  
HEAL 

68/33- 
)21/4 -(  

55/8 -  
)8/2 -(  

C 

20 31 No. country 

200 310  No. Obs 

968/0 991/0 Adjusted R2 

279/0 118/0 S.E. of regression  
5/18 

)001/0(  
7/66  

)000/0( 

Hasman test:  
Chi-Sq Statistic 
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وجود شكاف عميق كشورهاي درحال  ،ترين داليل اين نكتهيكي از عمده. استيافته توسعه
 كه شاهد بطوري .استآموزشي كشورها مخارج  يافته در زمينهتوسعه با كشورهاي توسعه

تا  1500بين ر ياخ ي دهه يط ،يافتههاي آموزشي در كشورهاي توسعهي هزينه سرانه مهستي
حال آنكه اين ميزان در كشورهاي درحال توسعه كمتر از  ،دالر در حال افزايش بوده 2500

  . استدالر  600
ي بهداشت و  داري بين افزايش توسعهمثبت و معني ي رابطه ،)2(براساس نتايج جدول 

 يكشورها. وجود دارديافته ت جامعه با افزايش تقاضاي گردشگري در جوامع توسعهسطح سالم
ي  هيو ارا يي پزشك شگرف در حوزه يهاشرفتيي پ واسطه به يان متماديسال يافته طي توسعه

از  يمندمنظور بهرهرا در جلب گردشگران به يگاه مناسبياند جاتوانسته يخدمات متنوع درمان
 ي ف، رابطهيضع يي خدمات درمان هيارا دليلبهدرحالي كه . كسب كنند يخدمات پزشك

 يدر كشورها يگردشگر يبا تقاضا يبهداشت و خدمات درمان ي داري مابين مخارج حوزه معني
  . درحال توسعه وجود ندارد

ي خدمات  هيي خدمات ارتباطي از جمله ارا هيارا، هاي اقتصادسنجييافتههمچنين براساس 
عامل مؤثر ديگري در جلب  ،ي و در دسترس بودن اطالعات كشورها در فضاي مجازياينترنت

ي خدمات  هيارااثرگذاري  .ي مورد مطالعه استكشورهاز نظر گردشگران در هر دو گروه ا
كشورهاي بر تقاضاي گردشگري اينترنتي و دردسترس بودن اطالعات كشورها در فضاي مجازي 

  . يكسان است تقريباًيافته مورد مطالعه و كشورهاي توسعهتوسعه  درحال
داري بر ثير معنيأت زيرساخت حمل و نقل هوايي ي توسعه گردددرنهايت خاطرنشان مي

زيرساخت حمل و نقل  ي توسعهكه  درحالي ،ندارديافته كشورهاي توسعهتقاضاي گردشگري 
بيان به. عه دارددرحال توس كشورهاي داري بر تقاضاي گردشگريثير مثبت و معنيأتهوايي 
 يمناسب حمل ونقل در كشورها يهارساختياز ز يمندز و بهرهيعدم تجه ي واسطه هديگر ب
 يش تقاضاياي در افزاكنندهنقش تعيين ييناوگان حمل ونقل هوا ي توسعه، توسعه درحال

هاي حمل و نقل هوايي در كه زيرساخت درحالي. المللي ايفا خواهند نمودنيگردشگران ب
يافته نسبت به كشورهاي درحال توسعه در وضعيتي مناسب قرار دارد و نيازي كشورهاي توسعه

هاي حمل و نقل هوايي نسبت به كشورهاي درحال توسعه به تغييرات جدي در زيرساخت
  . ندارند
  
  هاگيري و پيشنهادنتيجه
 ي توسعه هايتوجه به اهميت و جايگاه باالي صنعت گردشگري و لزوم تدوين برنامهبا
المللي با عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري بين ارزيابي بهپژوهش حاضر  ،يگردشگر صنعت

. استپرداخته يافته و درحال توسعه استفاده از رويكرد پانل ديتا در دو گروه از كشورهاي توسعه



  41...............................................رويكرد پانل ديتا: هاي اقتصادي بر گردشگريتأثير زيرساخت
 

 
 

ي همچون سمت عرضه خدمات گردشگر در اين مطالعه سعي شده است پارامترهاي
ارتباطات و اطالعات، سطح  يها، شاخص فناوري حمل و نقل كشور بكههاي ش زيرساخت

مورد  متداول در مطالعات گردشگري بهداشت، وضعيت فرهنگي كشور عالوه بر متغيرهاي
اي از كاالها و عنوان مجموعهدرك درستي از ماهيت تقاضاي گردشگري به. كنكاش قرار گيرد

تواند ن اجزا و عوامل مؤثر بر آن ميو همچني گردشگران شده از سوي تقاضاخدمات 
شمار صنعت گردشگري كمك را در استفاده هرچه بيشتر از منافع و مزاياي بي سياستگذاران

ه گرديده يباتوجه به مدلي كه به تبيين عوامل مؤثر تقاضاي گردشگري در اين مطالعه ارا .كند
  .هاي زير را برشمردتوان نتايج و سياستاست، مي

گيري ي كشورها در توضيح تقاضاي گردشگري الزم است هدف اثر درآمد سرانه با توجه به -
اي كه كشورهاي گونهبه. درستي از بازارهاي هدف براي جلب نظر گردشگران صورت گيرد

هاي تبليغاتي با توجه ان بازار هدف انتخاب شده و هزينهعنوي باالتر به داراي سطح درآمد سرانه
 .صورت گيردعامل به اين 

 پذيري كاالها و خدمات گردشگري از سوي ديگر نرخ ارز مؤثر واقعي به عنوان قدرت رقابت -
اين . باشد شتهخدمات گردشگري كشور قابليت رقابت جهاني دا تا اي تعريف شوده گونهد بيبا

 .استهاي اقامتي بسيار مهم و مؤثر هاي مرتبط با هزينهموضوع در هزينه

هاي حمل و نقل زيرساخت ي توسعه مطالعه هايبراساس يافته دگرديطور كه مالحظه  همان -
هوايي و برقراري خط مستقيم پروازي بين كشورها يكي ديگر از راهكارهاي منتفع شدن از 

 . است عايدات گردشگري

 ي هاي مرتبط به آن توسعههاي سالمت و ارتقاي شاخصبر افزايش هزينه عالوه ،سوي ديگراز -
ها گام مؤثري در جلب نظر گردشگران ت بهداشتي از جمله بيمارستانمراكز درماني و خدما

هاي  همچنين با افزايش هزينه. استاز استفاده از خدمات درماني كشور  ،ويژه بيماران هب
كشور و  سطح سواد و فرهنگ عمومي مدتر كردن هزينه در جهت افزايشآآموزشي و كار
عنوان فرصت  المللي و جذب دانشجويان خارجي بههاي بيناندازي دانشگاهي راه همچنين هزينه

 .استتحصيلي گام مؤثر ديگري دراين زمينه 

اين فناوري  ي بايد همگام با توسعه كشورها ،باتوجه به گسترش روزافزون ارتباطات و اطالعات -
ويژه  همندي و دسترسي آسان به امكانات و خدمات مربوط به آن بدر سرتاسر دنيا امكان بهره

شان هاي گردشگري كشورهاي معرفي جاذبهپايگاهداري الكترونيكي و  ت اينترنتي، بانكخدما
  .دنفراهم آور
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