مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بینالمللی
در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی ICRG
(شاخص راهنمای بینالمللی ریسک کشوری)

محمدحسن فطرس ،1محمدحسین ایمانی خوشخو ،2احمد سرلک ،3سیدمحمد حسینی صالحی4

..............................................................................................................................

شــاخص نهــادی ،ریســک
سیاســی ،درجه بازبــودن اقتصاد،
زیرســاختهای حملونقــل

در چارچوب الگوها و نظریات رشد و توسعه ،توجه به رشد درونزا و توسعه
پایدار جایگاهی ویژه و اهمیت خاصی داشته است .طی دهههای اخیر ،صنعت
گردشگری یکی از مهمترین منابع پایدار ،کارآمد و پویای درآمد و توسعه برای
کشورهاشناختهمیشود.صنعتگردشگری،بهویژهدرکشورهایدرحالتوسعه،
با توجه به جاذبههای خاص فرهنگی ،تاریخی و طبیعی باید بیشازپیش مدنظر
قرار گیرد و سیاستگذاری متناسبی درمورد آن لحاظ شود .در این تحقیق،
با لحاظکردن عوامل اقتصادی و نهادی (شاخص راهنمای ریسک بینالمللی
کشورها ( ))ICRGبه مقایسه تطبیقی دو گروه از کشورهای توسعهیافته و درحال
توسعه منتخب طی سالهای 2000تا  2016پرداخته شده است .یافتههای
تحقیق نشان میدهد ضریب تخمین میزان گردشگران دوره قبل ،درجه بازبودن
اقتصاد ،زیرساختهای حملونقل و وضعیت شاخص نهادی  ICRGدر هر دو
گروه از کشورها تأثیر مثبت و معناداری داشته است؛ البته شاخص نهادی ICRG
در کشورهای درحال توسعه تأثیر بیشتری را نشان داده است .همچنین ضریب
تخمین شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعهیافته مثبت و معنیدار است.
ضریب تخمین سطح عمومی قیمتها (تورم) در کشورهای توسعهیافته ،کوچک
اما منفی و معنیدار است ،اما در کشورهای درحال توسعه ـ با توجه به وضعیت
ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی گردشگران ـ این ضریب بسیار کوچک،
اما مثبت و معنیدار است.

مقدمه
در جهــان امــروز ،بــا درک کمیابــی منابــع ،الگوهــا و
سیاســتگذاریهای رشــد و توســعه در کشــورها ،بــر
اســتفاده کمتــر از منابــع تجدیدناپذیــر و اســتفاده از منابــع
پایــدار و تجدیدپذیــر تأکیــد شــده اســت .از مهمتریــن
و کارآمدتریــن صنایــع ،بهمنظــور رشــد و توســعه پایــدار
مبتنیبــر عوامــل درونزای اقتصــاد ،صنعــت گردشــگری
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن صنعــت در ســایر
بخشهــا و صنایــع تأثیــرات گســتردهای داشــته و محــرک
آنهاســت ،امــروزه از اولویتهــای دولتهــای توســعهگرا
بهشــمار م ـیرود .همــراه بــا گســترش مبــادالت و روابــط
بینالمللــی در چارچــوب سیاســتهای رشــد و توســعه،

دولتهــا بــا مشــارکت بخــش خصوصــی درصــدد جــذب
بیشــتر گردشــگر خارجــی و ســرمایهگذاری گســترده در
ایــن بخشانــد .شــواهد بســیاری از تأثیرگــذاری صنعــت
گردشــگری در رشــد و توســعه کشــورها وجــود دارد.
کشــورهای توســعهیافته بــا اهتمــام بــه ایــن بخــش،
منابــع درآمــد عظیمــی کســب کردهانــد و کســبوکار در
صنعــت گردشــگری آنهــا رونــق یافتــه اســت .همــراه بــا
رونــد توســعه جامعــه جهانــی ،بهویــژه کشــورهای درحــال
توســعه ،درصــدد خلــق ظرفیتهــای جدیــد و مناســب،
ارتقــای کارآیــی و بهرهگیــری بیشــتر از منابــع طبیعــی،
فیزیکــی و انســانی خــود بــوده و بهمنظــور رشــد و توســعه
پایــدار گام برمیدارنــد .در دنیــای اقتصــاد ،کشــورهای

 .1دکتری تخصصی علوم اقتصادی ،استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول) fotros@basu.ac.ir

 .2دکتری تخصصی علوم اقتصادی ،دانشیار و عضوهیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ
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سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

واژههای کلیدی:

.........................................................................................................................................

تاریخ دریافت1400/03/09 :
تاریخ پذیرش1398/11/05 :

چکیده

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مطالعـه تطبیقـی تأثیـر عوامـل مؤثـر در گردشـگری بینالمللـی در کشـورهای
توسـعهیافته و درحـال توسـعه منتخـب بـا تأکیـد بـر شـاخص نهـادی ICRG
(شاخص راهنمای بینالمللی ریسک کشوری)

1

2

فطرس و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

و تاریخــی ،صنعــت گردشــگری میتوانــد در کنــار ســایر
صنایــع و بخشهــا ،همــراه بــا مشــارکت بخــش خصوصی،
بهمنزلــه صنعتــی پویــا بــرای رشــد و توســعه ایــن کشــورها
نقــش فعــال و محــوری داشــتهباشــد.
امــروزه صنعــت گردشــگری ،بهمثابــه بزرگتریــن صنعــت
خدماتــی و ســومین صنعــت جهــان بعــد از صنعــت نفــت و
خــودرو ،منبعــی بــرای رشــد تولیــد ،درآمدزایــی ،اشــتغال
و توســعه زیرســاختها شــناخته میشــود کــه بــه تحــرک
بخشهــای باالدســتی و پاییندســتی مرتبــط بــا خــود
منجــر میشــود.
1
براساسآمارسازمانجهانیگردشگری( )UNWTOتعداد
گردشگران بینالمللی در سال  ۲۰۱۸با رشد ۶درصدی
همراه بوده و به  ۱/۴میلیارد نفر رسید .این رقم درحالی
ثبت میشود که در سال  ،۲۰۱۷مجموع 1میلیارد و
۳۲۳میلیون سفر گردشگری انجام شده و مجموع درآمد
این صنعت بزرگ ،به 1/23تریلیون دالر رسیده بود .بنابر
گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری ( 2،)WTTCکه در
آن  ۱۸۵کشور از  ۲۵منطقه جهان بررسی شدهاند ،بخش
سفر و گردشگری سهمی ۱۰/۴درصدی از تولید ناخالص
داخلی جهان را در سال  ۲۰۱۸داشته و بیش از ۳۱۹میلیون
شغل ،معادل  ۱۰درصد از کل اشتغال جهان ،در این سال
بهواسطه این بخش ایجاد شده است .پیشبینی میشد
در سال  ،2020گردشگری بینالمللی به 1/6میلیارد نفر و
درآمد گردشگری به2هزارمیلیارد دالر برسد 3.نکته درخور
تأمل اینکه براساس آمار سازمان جهانی گردشگری ،از
مجموع 1/4میلیارد نفر گردشگری بینالمللی در سال
 ،2018سهم اروپا از ورود گردشگران 713میلیون نفر و
سهم امریکا 217میلیون نفر بوده است؛ در مقابل سهم
افریقا و خاورمیانه (کشورهای درحال توسعه) هریک فقط
67میلیون نفر بوده است .با نگاهی به اختالف سهم کشورها
در گردشگری بینالمللی درمییابیم چنانچه كشورهای
درحال توسعه بهصورت جدی به شناسایی عوامل ایجاد این
شكافنپردازندوباتوجهبهیافتههایعلمی،سیاستگذاری
و برنامهریزی مناسبی اتخاذ نشود ،خود را از مزایا و عایدات
این صنعت ،كه در قرن بیستویک بهمنزله موتور محرکه
اقتصاد نام برده میشود ،محروم كردهاند (شاهآبادی و
سیاح.)1392،
نگاه غالب در بسیاری از پژوهشهای ارائهشده در حوزه
عوامل مؤثر در گردشگری ،صرف ًا تأکید بر متغیرهای سمت
عرضه ،سمت تقاضا و عوامل ارتباطی یا عوامل برونزا و
روانشناختی بوده و کمتر به تأثیر عوامل اجتماعی و نهادی
1. World Tourism Organization
2. The World Travel and Tourism Council
 .3البته این پیشبینی تحت شرایط نرمال جهانی بوده و با شیوع ویروس کرونا در این
.سال ،انتطار میرود شاهد رکود شدید در صنعت گردشگری باشیم

در جذب گردشگر توجه شده است .مهمترین کارکرد عوامل
نهادی (نظیر کیفیت حکمرانی ،مقررات ،حقوق مالکیت،
هنجارها،وضعیتتنشها)
کاهش عدم اطمینان و هزینههای مبادله در فعالیتهای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جوامع است.
همراه با موج انتقادی به سیاستهای نئوکالسیک ،از
منظر نهادگرایی شاخصهای نهادی در توسعه اقتصادی و
گردشگری کشورها در عرصههای گوناگون تأثیرگذار بوده و
بیشککشورهاییدرصحنهبینالمللیدرحوزهگردشگری
موفقاند که با افزایش جاذبهها و کاهش دافعهها ،موجب
ن شوند .بهرغم اهمیت
جذب گردشگران از سایر نقاط جها 
تعیینکننده عوامل نهادی در جذب گردشگر بینالمللی،
ن خصوص صورت نگرفته
تاکنون تحقیقات جامعی در ای 
است (تلیابی و شاهآبادی.)1395،
هدف اصلی این پژوهش ،تحلیل کمی (مبتنیبر روشهای
اقتصادسنجی) و بررسی تطبیقی تأثیر شاخص نهادی
راهنمای ریسک بینالمللی کشوری ( 4)ICRGدر کنار سایر
عوامل و متغیرهای اقتصادی ،در گردشگری بینالمللی
است .تفاوت و نوآوری پژوهش حاضر درمورد مطالعات
تجربی مشابه در حوزه گردشگری آن است که در اکثر این
ِ
ً
نوع پژوهشها ،صرفا متغیرهای اقتصادی (سمت عرضه
و تقاضا) و عوامل ارتباطی لحاظ شده و در مطالعاتی که به
شاخصهای نهادی نیز پرداختهاند عمدت ًا به تأثیر شاخص
نهادی حکمرانی خوب 5در گردشگری توجه شده است،
اما در این تحقیق ،به علت ضرورت مطالعه و ارزیابی
ص راهنمای
دقیق تأثیر سایر شاخصهای نهادی ،شاخ 
ریسک بینالمللی کشورها انتخاب شده است؛ درنتیجه
به تأثیر مؤلفههای متعدد این شاخص (ریسک سیاسی)
در گردشگری بینالمللی در کنار سایر عوامل خواهیم
پرداخت .از دیگر وجوه تمایز این تحقیق ،میتوان به تنوع
نمونه انتخابی کشورها ـ که ازقارههای مختلف جهان بودهاند
ـ و مقایسه تطبیقی گروهبندی آنها اشاره کرد .تفاوت
دیگر این پژوهش با مطالعات بین کشوری مشابه ،روش
آماری تحقیق است .در اکثر پژوهشهای کمی ،از روش
اقتصادسنجی دادههای تابلویی ایستا استفاده شده است،
اما در تحقیق حاضر از روش دادههای تابلویی پویا درحکم
روشی مناسب برای ارزیابی تأثیر شاخصهای نهادی در
گردشگری استفاده شده است.
در این پژوهش ،در بخش اول به مبانی نظری گردشگری
و نهادگرایی و در بخش دوم ،به بررسی پیشینه تجربی
تحقیق میپردازیم .در بخش سوم ،روش تحقیق مبتنیبر
روشهای اقتصادسنجی بیان شده و در بخش چهارم،
4. International Country Risk Guide
5. Good Governance Indicator
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به معرفی مدل کمی تحقیق و نتایج برآورد آماری تحقیق
پرداخته شده است .در پایان نتیجهگیری و پیشنهادهای
کاربردی در حوزه سیاستگذاری گردشگری همراه با
محدودیتهای پژوهش ارائه شده است.
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
در این بخش ،نخست مبانی نظری گردشگری تبیین شده،
سپس به عوامل مؤثر در صنعت گردشگری و تأثیر بالقوه
شاخصهای نهادی در آن (با تأکید بر شاخص راهنمای
بینالمللیریسککشوری)پرداختهشدهاست.
مبانی نظری گردشگری
1
براســاس تعریــف فرهنــگ لغت آکســفورد  ،ریشــه توریســم
( )Tourismاز کلمــه  tourبــه معنــای گشــتن گرفتــه شــده
کــه در لغــت  Tournsـ بــه معنــی دورزدن ،رفتوبرگشــت
میــان مبــدأ و مقصــد و چرخــش ـ ریشــه دارد کــه از یونانــی
بــه اســپانیا ،فرانســه و انگلیســی راه یافتــه اســت .طبــق
تقســیمبندی براســاس مکان ،ســازمان جهانی گردشــگری
تعریــف زیــر را بــرای گردشــگری ارائــه کــرده اســت:

ت افــرادی اســت که بــرای اســتراحت ،کار
گردشــگری فعالیـ 
و علــل دیگــر بــه خــارج از محــل ســکونت معمول خود ســفر
میکننــد و حداکثــر بــه مــدت یکســال در آنجــا میماننــد.
ســازمان همکاری و توســعه (2)OECDجهانگرد را شــخصی
میدانــد کــه خــارج از محــل اقامــت همیشــگی خــود
دســتکم  24ســاعت درحــال گــردش و ســیاحت باشــد.
در گردشــگری داخلــی (بومــی) ،افــراد مقیــم یــک کشــور بــه
مــدت دوازده مــاه بــه محلــی در کشــور خــود کــه از محیــط
معمــول زندگیشــان دور باشــد ســفر میکننــد .گفتنــی
اســت در ایــن ســفر ،هــدف اصلــی دریافــت مــزد نیســت.
در گردشــگری خارجــی (بینالمللــی) ،افــراد بــرای حداکثــر
دوازده مــاه بــه کشــوری کــه محــل اقامــت معمولیشــان
نیســت ســفر میکننــد و هدف اصلــی آنهــا نیز انجــام کاری
بــا دریافــت مــزد نیســت .بــا توجــه بــه تنــوع تقســیمبندی
گردشــگری ،انــواع گردشــگری از لحــاظ هــدف بهاختصــار
در جــدول  1بیــان شــده اســت(مریــدی:)1395 ،
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عوامل مؤثر در گردشگری
نــگاه غالــب در بســیاری از پژوهشهــای ارائــه شــده در حوزه
عوامــل تاثیرگــذار در گردشــگری ،تاکیــد بــر مولفههــای
اقتصــادی (نظیر متغیرهای درآمد ســرانه کشــورهای مبدا،
نــرخ ارز ،قیمتهــای نســبی) بــوده اســت و کمتــر بــه ســایر
عوامــل نهــادی و اجتماعــی توجــه شــده اســت .براســاس
دیدگاههــای مطــرح در حــوزه گردشــگری ،میتــوان عوامــل
موثــر در گردشــگری را بــه ســه گــروه کلــی تقســیم کــرد:
اﻟﻒ) ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ 1:به مجموعه ای از متغیرهای
اقتصــادی ،اجتماعی و طبیعــی منطقــه ﻣﺒﺪأ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد
کــه در ترجیحــات و انگیــزه هــای گردشــگرا تاثیرگــذار
اســت .متغیرهایــی همچــون انگیــزه هــای فــردی ســفر
گردشــگران ،فرهنــگ و ســنن مــردم و شــرایط جغرافیایــی
و میــزان درآمــد و میــزان فراغــت ،انتظــارات
مصر فکننــدگان و سیاســتهای مالــی و نظارتــی بــر
مخــارج جهــان گــردان را مــی تــوان برشــمرد؛
ب) ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ 2:بــه مجموعــه ای از متغیرهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و طبیعــی منطقــه گردشــگرپذیر
اطالق میشــود کــه در ترجیحات و انگیزههای گردشــگران
در ورود بــه منطقــه گردشــگرپذیر تاثیرگذار اســت؛ از جمله
متغیرهــای اقتصــادی در منطقه گردشــگرپذیر ،کــه عوامل
ســمت عرضــه نامیــده میشــود ،میتــوانبهشــاخصدرآمد
واقعیمردم،میزانســرمایهگذاری مســتقیم خارجی ،ســطح
توســعه یافتگــی ،زیــر ســاختهای فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات و همچنیــن ســطح زیرســاخت حمــل و نقــل،
میــزان رقابــت و کیفیــت عرضــه محصــول جهانگــردی و
همچنیــن بــه مقــررات اقتصــادی موجــود در کشــور میزبان
اشــاره کــرد؛
3
ج) عوامــل ارتباطی :متغیرهــای ارتباطــی نیــز به آن دســته
از متغیرهایــی اطــاق میشــود کــه در دو کشــور بــا یکدیگــر
مرتبطانــد .ازجملــه تبلیغــات منطقــه گردشــگر فرســت
در گردشــگرپذیر ،نــرخ ارز ،مــدت زمــان و هزینــه ســفر
(شــاهآبادی و ســیاح.)1392 ،
در چارچــوب مبانــی نظری و مطالعــات تجربی ارائهشــده و
بــا نــگاه اقتصــادی و نهــادی ،بــا توجــه بــه اینکه تأکیــد این
پژوهــش بــر ورودی گردشــگر خارجــی و عوامل مؤثــر در آن
ازنظــر کشــور گردشــگرپذیر اســت ،براســاس مطالعــات
ارائهشــده ،عوامــل مؤثــر در گردشــگری بــه شــرح ذیــل
مطــرح و در مــدل تحقیــق لحــاظ شــده اســت:
وضعیــت زیرســاختهای حملونقــل بــا هــدف
جابهجایــی گردشــگران خارجــی ،کــه از مهمتریــن آنهــا
1. Demand Side Variables
2. Supply Side Variables
3. Relationship Factors

صنعــت حملونقــل هوایــی اســت .هرچــه تســهیالت و
دسترســی بــه حملونقــل ارتقــا یابــد ،ظرفیتهــای جذب
گردشــگر بیشــتر و بهتــر خواهــد بــود؛ بنابرایــن گســترش
زیرســاختهای حملونقــل (بنــادر ،فرودگاههــا و شــبکه
جــادهای) یكــی از مهمتریــن اقدامــات دولتهــا بــرای
گســترش گردشــگری اســت (ســیاح.)1392 ،
رابطــه معکــوس قیمــت و میــزان تقاضــا در اقتصــاد ،مبیــن
تأثیــر تــورم یــا وضعیــت هزینههــای (گرانــی یــا ارزانــی)
خدمــات گردشــگری در کشــور مقصــد (عامــل قیمتــی)
در تقاضــای گردشــگری اســت .ایــن عامــل در مطالعــات
تجربــی متعــدد ،ازجملــه مطالعــات ســیاح و شــاهآبادی
( )1392لحــاظ شــده اســت.
4
همچنیــن تحقیقــات بســیاری ازجملــه لیــم ( )1997و
راســخی و حســینی ( )1392بــر تأثیــر وضعیــت توســعه
انســانی (بــا متغیرهایــی نظیــر خدمــات بهداشــتی ،ســطح
آمــوزش) بهمنزلــه یکــی از مهمتریــن عوامــل تعیینکننــده
در ورود گردشــگران تأکیــد دارد.
ازآنجاکــه عوامــل ارتباطــی نیــز بهمنزلــه یکــی از عوامــل
مؤثــر در گردشــگری مطــرح اســت؛ بنابرایــن ارتباطــات
تجــاری بینالملــل بهمثابه عاملــی ارتباطی در گردشــگری
شــناخته شــده و در ایــن پژوهــش ،درجــه بازبــودن اقتصــاد
(مجمــوع صــادرات و واردات بهنســبت تولیــد ناخالــص
داخلــی) ،کــه عامــل مهمــی در برقــراری ارتباطــات
اقتصــادی کشــورها و تــردد تولیدکننــدگان ،عوامــل تولیــد
و تجــار اســت ،بهمنزلــه متغیــری مؤثــر لحــاظ شــده اســت
(پورفــرج و همــکاران.)1387 ،
از دیگــر عوامــل مؤثــر در ورود گردشــگران ،انتظــارات و
درجــه مطلوبیــت ذهنــی گردشــگران از ســفر بــه ســایر
کشورهاســت .گفتنــی اســت وضعیــت و میزان گردشــگران
دورههــای قبــل ،بهمنزلــه شــکلدهندۀ انتظــارات و
مطلوبیــت گردشــگران بالقــوۀ آتــی ،در جــذب گردشــگر
مؤثــر خواهــد بــود (امامقلیپــور و آســمانه.)1390 ،
بســیاری از مطالعــات ،صرف ًا بــر متغیرهای اقتصــادی مؤثر
در گردشــگری تأکیــد داشــته و بــه عوامــل نهــادی کمتــر
توجــه کردهانــد .نهادگرایــان معتقدنــد مؤلفههــای نهــادی
(درحکــم نظامهایــی از قواعــد ،قوانیــن ،آداب ،عــادات
و روابــط اجتماعــی و )...در متغیرهــای اقتصــادی نظیــر
رشــد و توســعه اقتصــادی و جــذب گردشــگر مؤثرنــد .بــا
نگاهــی بــه تحقیقــات ارائهشــده در صنعــت گردشــگری بــه
نظــر میرســد در بررســی عوامــل مؤثــر در جــذب گردشــگر
شــاهد گونـهای نقــص در تحلیــل و الگوســازی گردشــگری
هســتیم؛ زیــرا توجــه اصلــی در ایــن مطالعــات ،بــر عواملی
4. Lim

مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بینالمللی
در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی ICRG
(شاخص راهنمای بینالمللی ریسک کشوری)
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همچــون درآمــد و ســطح قیمتهــا بــوده و از عوامــل نهــادی
کشــور میزبــان در مطالعــات غفلــت شــده اســت .برخــی
از صاحبنظــران همچــون ویــت ( ،)1995لیــم (،)1997
لیــم و مــک آلــر ( )2002و ســیکورا و نونــاس ( )2008بیــان
میدارنــد نهادهــا و ســطح توســعه در کشــور مقصــد از
مهمتریــن عوامــل تعیینکننــدۀ ورود گردشــگر بــوده و
تاحــدی از تأثیــر آنهــا غفلــت شــده اســت .نهادهــا درحکم
نظامهایــی از قواعــد اجتماعــی تثبیتشــده و مرســوم،
عــرف قــراردادی ،آداب و عــادات ـ کــه تعامــات و روابــط
اجتماعــی را شــکل و ســازمان میدهنــد ـ تأثیــر بســزایی
در شــکلدهی فضــای عمومــی جامعــه دارنــد (تلیابــی و
شــاهآبادی .)1395 ،ویژگــی کشــورها بــا ســاختار نهــادی

مطلوبتــر و بهترعبارتانــد از :ســطح اعتمــاد و اطمینــان
باالتــر افــراد و بنگاههــا ،فضــای مناســبتر و کمریســکتر
بوکار ،محیــط امــن و رقابتیتــر و گامنهــادن در مســیر
کسـ 
رشــد و توســعۀ اقتصادی ـ اجتماعــی ،ازجملــه ارتقــای
گردشــگری .از مهمتریــن شــاخصهای نهــادی ،شــاخص
حکمرانــی خــوب ،آزادی اقتصــادی ،راهنمــای بینالمللــی
ریســک کشــوری را میتــوان نــام بــرد .در ایــن تحقیــق
بهمنظــور تمایــز از مطالعــات مشــابه بــه تأثیــر شــاخص
راهنمــای بینالمللــی ریســک کشــوری در گردشــگری
خواهیــم پرداخــت .در جــدول  2وضعیــت مقایسـهای ایــن
شــاخص و تعــداد گردشــگر چنــد کشــور نمونــه تحقیــق ارائه
شــده اســت.

5

جدول  :2وضعیت مقایسهای شاخص نهادی ( ICRGریسک سیاسی) و تعداد گردشگر ( میلیون نفر) برای چند کشور نمونه از تحقیق
فرانسه

کشور

ژاپن

مصر

ICRG

گردشگر

ICRG

گردشگر

ICRG

گردشگر

ICRG

79/75

77/19

80/17

4/757

61/83

1/342

65/00

2001

80/04

75/202

85/92

4/772

52/70

1/402

65/66

4/357

2002

80/42

77/012

85/79

5/239

58/83

1/585

63/50

4/906

51/70

2003

79/08

75/048

85/67

5/212

58/37

1/546

63/75

5/746

61/00

0/927

2004

76/25

74/433

83/79

6/138

59/91

1/659

64/20

7/795

61/16

1/199

2005

77/13

74/988

83/08

6/728

60/87

1/889

63/04

8/244

57/48

1/399

2006

75/58

77/916

83/58

7/334

61/58

2/735

62/66

8/646

56/95

1/464

2007

78/75

80/853

80/63

8/347

58/50

2/219

61/50

10/61

55/70

1/686

2008

78/92

79/218

78/25

8/351

56/75

2/034

59/41

12/296

56/41

1/141

2009

78/75

76/764

78/50

6/79

55/62

2/116

58/87

11/914

56/04

1/392

2010

78/00

76/647

80/63

8/611

51/87

2/938

58/12

14/051

56/83

1/47

2011

75/54

80/499

79/46

6/219

50/16

3/354

51/29

9/497

51/12

1/75

2012

72/71

81/98

78/83

8/358

49/00

3/834

50/17

11/196

53/41

1/619

2013

69/92

83/634

82/33

10/364

49/70

4/769

46/75

9/174

55/54

1/434

2014

68/29

83/701

82/13

13/413

53/04

4/968

49/04

9/6283

55/41

1/261

2015

71/00

84/452

83/00

19/737

56/95

5/237

50/62

9/139

56/50

1/114

2016

70/67

82/57

83/08

24/04

58/79

4/942

51/62

5/258

57/20

1/268

2000

نهادها ،نهادگرایی و شاخصهای نهادی
در ادبیــات اقتصــادی ،از دیربــاز نظریــات ،دیدگاههــا و
اســتراتژیهای گوناگونــی بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی
کشــورهای درحــال توســعه مطــرح شــده اســت ،امــا
هریــک در حــل مشــکالت مزمــن آنهــا نــاکام بــوده اســت.
در دورههــای اخیــر ،دیــدگاه بنیادیــن جدیــدی تحــت
عنــوان اقتصــاد نهادگــرا مطــرح شــده اســت .براســاس

گردشگر

5/116

ICRG

گردشگر

50/91

0/899

55/53

0/841
0/838

کمــی بهتنهایــی
دیــدگاه نهادگرایــی ،عوامــل و متغیرهــای ّ
تعیینکننــدۀ وضعیت اقتصادی کشــورها نیســتند و نهادها
درحکــم عوامــل زیربنایــی رفتارهــا و عملکــرد اقتصــادی
هســتند و توجــه بــه بهبــود وضعیــت نهــادی بــه ارتقــای
عملکــرد اقتصــادی و توســعه منجــر خواهــد شــد .عوامــل
نهــادی نظیــــــر هنجارهــــا ،رفتارهــا ،شیــــوۀ حکمرانــی،

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

سال

ایران

کنیا

6

فطرس و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

مقــررات ،حقــوق مالکیــت هــر کشــور ازجملــه عوامــل
اولیــه و اصلــی تعیینکننــدۀ انگیزههــا و تمایــات در
بخشهــای اقتصــادی (نظیــر مصــرف ،تقاضــا ،عرضــه،
ســرمایهگذاری ،کسـبوکار) هســتند کــه بــه ارتقــا یــا تنــزل
وضعیــت بخشهــای گوناگــون اقتصــاد منجــر میشــوند
(ابوجعفــری .)1385 ،به بــاور نــورث ( )1990نهادها قوانین
بــازی در جامعهانــد .در یــک تعبیر کلی ،نهادها مشــتمل بر
باورهــا ،رفتارهــا (حــوزۀ عقالنــی یــا غیرعقالنی) ،ســنتها
و ضوابــط و مقــررات حقوقیانــد .از ایــن لحــاظ نهادهــای
خــوب بهمنزلــه ایجادکننــدۀ ســاختاری انگیزشــی مطــرح
شــده کــه باعــث کاهــش نااطمینانــی ،تشــویق کارایــی و
بنابرایــن کمــک بــه بهبــود عملکــرد اقتصــادی میشــود.
نهادهــا را میتوانیــم بــه دو بخــش رســمی و غیررســمی
تقســیم کنیــم .در میــان نهادهــای رســمی ،میتــوان
از مقــررات ،قانونهــای اساســی ،قراردادهــا و حقــوق
مالکیــت نــام بــرد .ایــن نهادهــا در جامعــه مشــروعیت
باالیــی دارنــد و تخلــف از آنهــا بــه مجــازات منجــر خواهــد
شــد .نهادهــای رســمی را دولــت ،مؤسسـههای خصوصــی
یــا دیگــر افــراد در جوامــع مدنــی تشــکیل میدهنــد .در
میــان نهادهــای غیررســمی ،میتــوان هنجارهــا ،اخــاق،
رســوم ،محرمــات و ایدئولوژیهــا را نــام بــرد .ایــن نهادهــا
قوانیــن رفتــاری غیررســمی جامعهانــد کــه بخشــی از
فرهنــگ بهشــمار میرونــد (ابوجعفــری)1385 ،.
شاخص نهادی ICRG
بهمنظــور نــوآوری پژوهشــی در حــوزۀ ارتبــاط گردشــگری
بــا کیفیــت نهــادی و بــا توجــه بــه جامعیــت و انســجام
شــاخص  ،ICRGدر ایــن بخــش بــه تشــریح ایــن شــاخص
ن را ،بهمنزلــه متغیــر
پرداختــه و بعــد ریســک سیاســی آ 
توضیحــی اصلــی الگــوی تحقیــق ،در نظــر میگیریــم.
رتبهبنــدی گــروه خدمــات ریســک سیاســی ( 1)PRSبــرای
شــاخص راهنمــای بینالمللــی ریســک کشــوری ()ICRG
متشــکل از  22متغیــر در  3زیرگــروه از ریســک اســت کــه
عبارتانــد از :ریســک سیاســی ،ریســک مالــی و ریســک
اقتصــادی .بــرای هریــک از زیرگروههــا شــاخص جداگانهای
ســاخته میشــود کــه در آن شــاخص ریســک سیاســی 100
امتیــاز ،ریســک مالــی 50امتیــاز و ریســک اقتصــادی 50
امتیــاز دارد .ایــن شــاخص رتبهبنــدی را بــرای  140کشــور
بهصــورت ماهانــه و بــرای 26کشــور بهصــورت ســاالنه انجــام
میدهــد .هــر کشــوری کــه امتیــاز باالتــری در ایــن شــاخص
کســب کنــد ،بــه معنــای آن اســت کــه وضعیــت مطلوبتری
بــه لحــاظ ایــن شــاخص نهــادی دارد و از ریســک کمتــری
برخــوردار اســت .یکــی از مزیتهــای شــاخص ICRG
1. Political Risk Services

ایــن اســت کــه بــه اســتفادهکنندگان آن اجــازه میدهــد بــا
توجــه بــه موضــوع و نــوع تحقیــق ،برپایــه ایــن مــدل ،بــه
ارزیابیهای ریســکی خــود اقدام کننــد (احمدیــان.)1390،
رتبهبنــدی ریســک سیاســی :هــدف از رتبهبنــدی
ریســک سیاســی ایــن اســت کــه ابزارهایــی بــرای ارزیابــی
ثبــات سیاســی فراهــم آورد؛ بهنحــوی کــه مقایسهشــدنی
باشــند .ایــن امــر بهوســیله ارزیابــی امتیازهــای مؤلفههای
ریســک سیاســی انجــام میشــود .در پژوهــش حاضــر ،این
زیرشــاخص درحکــم شــاخص نهــادی در مدل لحاظ شــده
اســت .مؤلفههــای ریســک سیاســی و ســقف امتیــاز آنهــا
در جــدول  3مشــاهده میشــود:
جدول  :3مؤلفههای ریسک سیاسی و سقف امتیاز آنها
مؤلفه

امتیاز

(حداکثر)

امتیاز

مؤلفه

(حداکثر)

ثبات حکومت

12

دخالت نظامیان در سیاست

6

شرایط
اجتماعی و
اقتصادی

12

حاکمیت نظم و قانون

6

ریسک
مصادره

12

تنش مذهبی

6

تنش خارجی

12

پاسخگویی حکومت

6

تنش داخلی

12

تنشهای نژادی

6

فساد

6

کیفیت دیوان ساالری

4

امتیاز کل

100

ف از رتبهبنــدی
رتبهبنــدی ریســک اقتصــادی :هــد 
ریســک اقتصــادی ،فراهمکــردن ابزارهایــی اســت بــرای
ارزیابــی نقــاط قــوت و ضعــف اقتصــادی جــاری در کشــور
موردنظــر .مؤلفههــای ریســک اقتصــادی و ســقف امتیــاز
آنهــا در جــدول  4بیــان شــده اســت.
جدول  :4مؤلفههای ریسک اقتصادی و سقف امتیاز آنها
مؤلفه

امتیاز (حداکثر)

مؤلفه

امتیاز (حداکثر)

تولید ناخالص
داخلی سرانه

5

نسبت تراز بودجه
به GDP

10

رشد واقعی
تولید ناخالص
داخلی

10

نسبت حساب
جاری به GDP

15

نرخ تورم
ساالنه

10

کل

50

رتبهبنــدی ریســک مالــی :هــدف کلــی رتبهبنــدی ریســک
مالــی فراهــمآوردن ابزارهایــی بــرای ارزیابــی توانایــی
کشــورها در پرداخــت تعهــدات خــود اســت .ایــن مؤلفههــا

مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بینالمللی
در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی ICRG
(شاخص راهنمای بینالمللی ریسک کشوری)

جدول  :5مؤلفههای ریسک مالی و سقف امتیاز آنها

نسبت بدهی خارجی به GDP

10

نسبت پرداخت بدهیهای خارجی به صادرات
کاالها و خدمات

10

نسبت حساب جاری به صادرات کاالها و خدمات

15

خالص نقدینگی بینالمللی بهصورت ماههای
پوشش واردات

5

ثبات نرخ ارز

10

کل

50

پیشینۀتحقیق(مطالعاتتجربی)
مطالعــات تجربــی متنــوع بــا اســتفاده از متغیرهــای
گســترده درخصــوص عوامــل اقتصــادی و شــاخصهای
نهــادی مؤثــر در گردشــگری صــورت گرفتــه اســت .در
ادامــه بهاختصــار بــه برخــی از مطالعــات خارجــی و
داخلــی بــا تأکیــد بــر عوامــل نهــادی میپردازیــم.
الف) مطالعات خارجی

اســتینر ( )2006به بررســی وضعیت گردشــگری کشــورهای
عربــی پرداختــه اســت کــه بهرغــم جاذبههــای گردشــگری،
درآمــد چندانــی از گردشــگری نداشــتهاند .نتایج بررســی او
نشــان داد مهمتریــن علــل فقــدان درآمدزایــی گردشــگری
در ایــن کشــورها ،متغیرهــای نهــادی ماننــد نبــود امنیــت،
تهدیدهــای اجتماعــی و روانــی و متغیرهــای اقتصــادی
ماننــد بهینهنبــودن خدماترســانی اســت.
ســیکورا و نونــاس ( )2008بــه بررســی تأثیــر شــاخص
راهنمــای بینالمللــی ریســک کشــوری در گردشــگری برای
 120کشــور در فاصلــه ســالهای  1985تــا  2002پرداختند.
بــرآورد آنــان از میــزان گردشــگران ،در قالــب مــدل پنــل
دیتــای پویــا ( ،)GMMنشــان داد یــک درصــد افزایــش در
ریســک کشــوری 2 ،درصــد گردشــگری خــاص کشــورها
را کاهــش میدهــد .آنــان نتیجــه گرفتنــد در بــرآورد
گردشــگری از متغیــر ریســک کشــوری غفلــت شــده اســت.
ماســیدا و ایتــزو ( )2012بــه بررســی عوامــل تعیینکننــدۀ
اصلــی جریــان گردشــگری دو منطقــه ایتالیــا پرداختهانــد.
محققــان متغیرهــای تراکــم جمعیــت و ســرانه تولیــد

ب) مطالعات داخلی

امامقلیپــور و آســمانه ( )1390بــه بررســی تأثیــر شــاخص
نهــادی حکمرانــی خــوب در گردشــگری در کشــورهای عضو
 OECDطــی دورۀ زمانــی  1998تــا  2012پرداختــه اســت.
ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش دادههــای تابلویــی پویــا
( )GMMنشــان میدهــد کــه کیفیــت حکمرانــی ،تولیــد
ناخالــص داخلــی و تعــداد گردشــگران دورههــای گذشــته،
تأثیــر مثبــت و معنــیدار و نــرخ ارز تأثیــر منفــی در ورود
گردشــگران داشــته اســت.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

مؤلفه

امتیاز (حداکثر)
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بهدنبــال سیســتمی اســت کــه توانایــی کشــور را در تأمیــن
مالــی تعهــدات و بدهیهــای قانونی ،تجــاری و دادوســتدی
ارزیابــی کنــد .مؤلفههــای ریســک مالــی و ســقف امتیــاز
آنهــا در جــدول  5مشــاهده میشــود.

ناخالــص داخلــی را بهمنزلــه متغیرهــای متــداول ســمت
لونقــل ،فرهنــگ
تقاضــا و متغیرهــای زیرســاختهای حم 
و امنیــت عمومــی را بهمنزلــه عوامــل ســمت عرضــه معرفــی
کردهانــد .محققــان بــا اســتفاده از رویکــرد پویــای پانــل دیتا
( )GMMو بــا اســتفاده از دادههــای دورۀ  2007 - 1998بــه
تخمیــن تابــع تقاضــای گردشــگری اقــدام کردنــد .نتایــج
نشــان داد حمایــت دولتهــای محلــی از فعالیتهــای
فرهنگــی تأثیــر مثبتــی در گردشــگران داشــته اســت.
ضرایــت آمــاری عناصــر ســمت عرضــه گردشــگری ازجملــه
فرهنــگ ،امنیــت عمومــی و زیرســاختهای حملونقــل
هرچنــد پاییــن بودنــد ،امــا هــمۀ ضرایــب معنـیدار بودنــد.
ایــن امــر ثابــت میکنــد مؤلفههــای اقتصــادی و کیفــی
ســمت عرضــه در جــذب گردشــگر مؤثــر اســت.
لــی ( )2015در تحقیــق خود بــا عنوان «کیفیــت حکمرانی و
رقابتپذیــری مقصــد توریســتی» ،بــه تأثیــر مثبــت کیفیــت
حکمرانــی در ارتقــای رقابتپذیــری گردشــگری تأکیــد
دارد .ایــن تحقیــق در قالــب مــدل  OLSبرای  140کشــور در
ســال  2013انجــام شــد و بــرای متغیــر کیفیــت حکمرانــی از
ســه مؤلفــه فســاد ،قانــون و نظــم ،و کیفیــت دیوانســاالری
(کــه جــزو مؤلفههــای  ICRGهســتند) اســتفاده کرد.نتیجه
ایــن بررســی نشــان داد کــه سیاســتهای عمومــی بــرای
رشــد صنعــت گردشــگری بایــد در راســتای ارتقــای کیفیــت
حکمرانی باشــد.
ســاها و همــکاران ( )2016بــه بررســی تأثیــر آزادی
سیاســی و اقتصــادی در گردشــگری در قالــب مــدل پنــل
دیتــا برای110کشــور در فاصلــه ســالهای  1995تــا
 2002پرداختنــد .آنهــا در تحلیــل خــود از شــاخصهای
نهــادی ،شــامل شــاخص آزادی اقتصــادی جهانــی ()EFW
بنیــاد هرتیــچ و شــاخص ( ICRGمؤلفههــای پاســخگویی
دموکراتیــک ،کیفیــت دیوانســاالری ،تنــش خارجــی،
ثبــات حکومــت) اســتفاده کردنــد .نتایــج ایــن تحقیقــات
نشــان داد وقتــی ســطح آزادیهــای فــردی و اقتصــادی
پاییــن اســت ،ارتقــای ایــن نــوع آزادیهــا تأثیــرات مثبــت و
بیشــتری در ورود گردشــگران خارجــی خواهــد داشــت.
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شریفی رنانی و همکاران ( )1392با استفاده از دادۀ تابلویی
به مطالعه تأثیر شاخصهای حکمرانی در جذب گردشگر در
کشورهای منتخب اوپک ( )2011-1996پرداختند .نتایج
مطالعه آنها نشان داد متغیرهای نهادی مانند حاکمیت
قانون ،ثبات سیاسی ،کارایی و اثربخشی دولت و کنترل
فساد و همچنین متغیرهای اقتصادی ،مانند نرخ ارز و تولید
ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنیداری در ورودی تعداد
گردشگران خارجی دارد.
تلیابی و شاهآبادی ( )1395در مطالعه خود به بررسی تأثیر
زیرساختهای اقتصادی و حملونقل و همچنین شاخص
نهادی حکمرانی خوب در گردشگری کشورهای درحال
توسعهمنتخبپرداختهاست.مطالعاتاودرقالبمدلپنل
دیتا نشان میدهد درآمد سرانه واقعی ،جمعیت کشورها،
نرخ ارز و زیرساختهای حملونقل تأثیر معنیداری در
جذب گردشگر دارد .همچنین ضریب تأثیر مؤلفههای
حکمرانی خوب در کشورهای درحال توسعه بهنسبت
کشورهای توسعهیافته بیشتر و از سطح اطمینان باالتری
برخوردار است و درنهایت پیشنهاد میکند زیرساختهای
ارتقاوحکمرانیخوبدرکشورهایدرحالتوسعهبهبودیابد.
میرانی ( )1396در مطالعه خود به بررسی تأثیر کیفیت
نهادی در گردشگری پزشکی ایران در فاصله سالهای
 2005تا  2017پرداخته است .نتایج این تحقیق نشان
میدهد بهبود در شاخص کیفیت نهادی ،زیرساختهایی
نظیر هتلها ،وضعیت بیمارستانها و کاهش نرخ ارز به
افزایشجذبگردشگرانپزشکیمنجرمیشود.
روش تحقیق (مدل و روش اقتصادسنجی)
روش تحقیق در این پژوهش ،برحسب روش گردآوری
دادهها ،توصیفی مبتنیبر تحلیل همبستگی بوده و از
نظر هدف ،پژوهش کاربردی ،و به لحاظ ماهیت متغیرها
کمی است .بهمنظور تعیین جامعه آماری این
تحقیقی ّ
مطالعه تطبیقی ،تعداد  25کشور توسعهیافته 1و  28کشور
درحال توسعه( 2که دادههای آماری آنها در دسترس
بود) از قارهها و مناطق جغرافیایی مختلف جهان انتخاب و
دادههای مربوط به آنها از منابع آماری بینالمللی شامل
بانک جهانی ،گروه خدمات ریسک سیاسی و سازمان
جهانیگردشگریاستخراجشد.
 .1شامل فرانسه ،آلمان،آمریکا  ،اسپانیا ،انگلیس ،بلژیک ،فنالند،
استرالیا،دانمارک،نروژ،یونان،ژاپن،کرۀجنوبی،ایتالیا،مکزیک،هلند،
لهستان،پرتقال،سوئد،سوئیس،ترکیه،ایرلند،اتریش،کانادا،ونیوزلند
 .2شامل کشورهای ایران ،عراق ،جمهوری سوریه ،کنیا ،مصر ،کوبا،
اردن ،لبنان ،تونس ،یمن ،اروگوئه ،غنا ،تانزانیا ،ویتنام ،سریالنکا،
آرژانتین ،فیلیپین ،کاستاریکا ،البانی ،بلغارستان ،بنگالدش ،هند،
اندونزی،اتیوپی،کلمبیا،برزیل،افریقایجنوبی،وشیلی

برحسب نوع دادهها و ساختار موضوع مطالعهشده در
این تحقیق ،از دادههای تلفیقی سری زمانی و مقطعی
(دادههای تابلویی) بهصورت پویا استفاده شده است که
در آن دادههای مقطعی (کشورها) در طول دورۀ زمانی
مشاهده و لحاظ میشود .این روش ترکیبی ،محیطی
غنی از اطالعات را برای گسترش روشهای برآورد و نتایج
نظریفراهممیکندومزایایینظیرمحدودشدنناهمسانی
واریانس،حداقلشدنتورشها،کاهشهمخطیوافزایش
درجات آزادی و کارایی را داراست (.)Baltagi,2008
در چارچوب روش دادههای تابلویی ،ازجمله روشهای
مناسب،بهویژهبرایحلمشکلدرونزابودن3شاخصهای
نهادی و همبستگی آن با دیگر متغیرهای توضیحی و
برآورد صحیح از مدل ،تخمین با استفاده از ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی
ﺗﻌﻤـﻴﻢﻳﺎﻓﺘـه ( 4)GMMدادههای تابلویی پویا 5است .منظور
از درونزابودن شاخصهای نهادی آن است که همانگونه
که در مدل بررسیکرده احتمال میدهیم شاخص نهادی
بهمنزلۀ متغیری توضیحی در متغیر وابسته یا تابع مؤثر
بوده و تعیینکننده است ،متقاب ً
ال این احتمال وجود دارد که
علیت معکوس 6رخ داده و متغیر وابسته یا تابع در این متغیر
توضیحی (شاخص نهادی) مؤثر باشد و همبستگی کاذب
ایجاد کند .مشکل درونزایی شاخصهای نهادی و روش
حل این مشکل در برآوردهای اقتصادسنجی در مطالعات
متعدد ،ازجمله مطالعات تجربی ذکرشده در این تحقیق،
مانند سیکورا و نوناس ( )2008و ندیری و محمدی ()1390
بیانشدهوهمچنیناینمسئلهروششناختیدرمطالعات
رودرﻳﻚ و رﻳﮕﻮﺑﻮن ( )2005در قالب تحلیل شاخصهای
نهادی و رشد بررسی شده است .روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی
ﺗﻌﻤـﻴﻢﻳﺎﻓﺘـه عالوه بر کاربرد در متغیرهای نهادی ،هنگامی
بهکار میرود که تعداد مقاطع متغیرها ( )Nبیشتر از طول
زمانی ( )Tباشد (.)Bond , 2002; Baltagi, 2008
اهم مزایای روش  GMMپویا عبارتاند از :لحاظکردن
ناهمسانیهای فردی ،حذف تورشهای موجود در
رگرسیونهای مقطعی ،کاهش یا رفع همخطی بهسبب
استفاده از متغیرهای وابسته وقفهدار ،حل مشکل
درونزابودن متغیرهای نهادی بهسبب استفاده از متغیر
وابسته با وقفه درحکم متغیر ابزاری؛ زیرا در مدل های پویا
می توان از خود متغیرهای مدل به شکل درونی بهمنزله
متغیر ابزاری استفاده کرد .مزیت اصلی تخمین ()GMM
پویا آن است که تمامی متغیرهای رگرسیون که باجزء اخالل
همبستگیندارند-ازجملهمتغیرهایباوقفهومتغیرهـــای
3. Endogeneity
4. Generalized Method of Moments
5. Dynamic Panel Data
6. Reverse Causation

مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بینالمللی
در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی ICRG
(شاخص راهنمای بینالمللی ریسک کشوری)

( :L(Touri,tلگاریتــم توریســم ورودی هــر دوره بــرای
کشــورهای منتخــب.
( :L(Touri,tلگاریتــم توریســم ورودی دورۀ قبــل بــرای
کشــورهای منتخــب.
( :L(ICRGri,tلگاریتــم شــاخص راهنمــای ریســک
بینالمللــی کشــورها (ریســک سیاســی) در هــر دوره بــرای
کشــورهای منتخــب.
( :L(OPi,tلگاریتم درجه بازبودن اقتصاد هر دوره برای
کشورهای منتخب.
 IFi,tشاخص تورم هر دوره برای کشورهای منتخب.
( :L(HDIi,tلگاریتم شــاخص توســعه انســانی هــر دوره برای
کشــورهای منتخب.
( :L(INFRAi,tلگاریتــم زیرســاختهای حملونقــل کــه
در ایــن تحقیــق ،براســاس مطالعــات مشــابه از لگاریتــم
تعــداد حملونقــل هوایــی اســتفاده میشــود.
      جزء اخالل.
1
نشاندهندۀ تأثیرات ثابت برای هر کشور (همانطور که
در مزایای روش  GMMاشاره شد ،بهسبب تفاضلگیری
حذف خواهد شد).

1. Fixed Effect

یکــی از نتایــج تبدیــل مــدل آن اســت کــه تمامــی
متغیرهایــی کــه در طــی زمــان ثابــت انــد (هماننــد تاثیــرات
ثابــت کشــوری) در مــدل حــذف مــی شــوند ( حــذف مــی
شــود) امــا مســئله مهــم دیگــر در ایــن مــدل ،درون زا بــودن
احتمالــی متغیرهــای کنتــرل و نیــز هــم بســتگی بیــن جــزء
اخــال و متغیــر وابســته بــا وقفــه (  L(Touri,t 1اســت.
بــرای اینکــه تخمیــن گــر بتوانــد بــرآوردی ســازگار و بــدون
تــورش ارائــه دهــد ،الزم اســت کــه اعتبــار شــرایط گشــتاور2
یعنــی شــرط زیــر بــرآورده شــودArellano & Bond,( .

:)1991

ایــن موضــوع ازطریــق آزمونهــای بیانشــده در ادامــه
نتایــج بــرآورد ،ارزیابــی خواهــد شــد.
برایاطمینانازمناسببودنروشگشتاورهایتعمیمیافته
دو آزمون مطرح است؛ یکی آزمون سارگان (آزمون عدم
همبستگی سریالی جمالت خطا و متغیر ابزاری) که برای
صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری بهکار میرود و دیگری
آزمون آرالنو ـ بوند با هدف اعتبار برآورد به روش GMM
مبنیبر اینکه در تخمین به این روش ،باید جمالت اخالل
دارای همبستگی سریالی مرتبه اول ( AR(1بوده ،اما
دارای همبستگی سریالی مرتبه دوم ( AR(2نباشند
(.)Baltagi, 2008
نتایج برآورد مدل
نتایج برآورد مدل با استفاده از نرمافزار اقتصادسنجی
 stataبرای دو گروه کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته
منتخب بهصورت زیر است:

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

تصریح الگو (مدل تخمین)
با نگاهی به مطالعات تجربی ارائهشده ،ازجمله مطالعات
سیکورا و نوناس ( )2008و امامقلیپور و آسمانه (،)1390
با توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق و روش اقتصادسنجی
اشارهشده ،الگو براساس روش گشتاورهای تعمیمیافته
( )GMMبه تفکیک برای دو گروه کشورهای توسعهیافته و
درحال توسعه منتخب ذکرشده به صورت زیر است:

در تخمیــن ایــن معادلــه چنــد مــورد مدنظــر قــرار میگیــرد:
یکــی تأثیــرات ثابــت (    ) و دیگــری معرفــی متغیــر وابســته
وقفـهدار در معادلــه .بــرای حــل ایــن مســائل ،ارالنــو و بونــد
( )1991تخمینزننــدۀ روش گشــتاورهای تعمیمیافتــه
تفاضلــی مرتبــه اول را پیشــنهاد کردنــد کــه شــامل حــذف
تأثیــرات ثابــت بــا گرفتــن تفاضــل مرتبــه اول از معادلــه
اســت .پــس از تفاضلگیــری مرتبــه اول در مــدل خواهیــم
داشــت:

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

تفاضلی -میتوانند بهطور بالقوه متفیر ابزاری باشند
( .)Greene, 2008این نوع تخمین مجموعهای طبیعی از
ابزارهارا از درون مدل ارائه میکند که احتمال علیت معکوس
از متغیر تابع به نهادها را کاهش میدهد .همچنین این
روش بسیاری از متغیرها همانند فرهنگ ،قومیت و مذهب
را که طی زمان ثابت وعواملی قویاند و در متغیر تابع تاثیر
دارند و می توانند بانهاد هم بسته باشند حذف میکند .این
متغیرهای حذف شده باعث ایجاد تورش در تخمین مدل
میشوند ،اما روش تخمین ( )GMMاین امکان را میدهد
که از راه تفاضل گرفتن از دادههای آماری ،تاثیر این
عوامل حذف شود (.)Baltagi, 2008

چنـــــانچه در مـــــدل متغیــــرهای توضیحـــــی
بهجــز ( L(Tour i,t 1و (  L(ICRGr i,tرا بــا نمــاد (  )Xitدر
قالــب بــردار  ،k×1شــامل  kمتغیر توضیحی (متغیــر کنترل)
بشناســیم ،مــدل بهصــورت ذیــل بیــان میشــود:
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فطرس و همکاران

جدول  :3نتایج برازش الگو به روش GMM
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

برای کشورهای توسعهیافتۀ منتخب
مقدار احتمال

Z

ضرایب

متغیرتوضیحی

0/00

26/89

0/7287

(L(Touri, t-1

0/028

2/19

0/3092

(L(ICRGi,t

0/00

6/83

0/2597

(L(OPi,t

0/028

-2/20

-0/0019

IFi,t

0/002

3/11

1/3388

(L(HDIi,t

0/00

4/39

0/0793

(L(INFRAi,t

0/006

2/75

1/1221

cons

P-Value

جدول  :4نتایج آزمونهای خاص روش  GMMبرای کشورهای
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

توسعهیافتۀ منتخب (آزمون سارگان).
22/47623

)Chi2(119

1/000

Prob> Chi2

در چارچــوب روش  GMMبرطبــق نتایــج آزمون ســارگان،
فــرض صفــر یعنــی مناســب و معتبربــودن متغیرهــای
ابــزاری را نمیتــوان رد کــرد.
جدول  :5آزمون آرالنو ـ بوند (خودهمبستگی مرتبۀ اول و دوم)
Prob>z

Z

order

0/0295

-2/1773

)AR(1

0/4612

0/73688

)AR (2

برطبــق نتایــج ایــن آزمــون آرالنــو ـ بونــد،
خودهمبســتگی پســماندهای مرتبــه اول (1(AR
وجــود دارد کــه صحــت اعتبــار نتایــج مــدل آزمونشــده
براســاس روش  GMMرا تأییــد میکنــد.
براســاس نتایــج تخمیــن در جــدول  ،2در کشــورهای
توســعهیافته منتخــب ،ضریــب تخمینــی گردشــگران
دورۀ قبــل مثبــت و معنــیدار اســت؛ بهطــوری کــه
یــک درصــد افزایــش در میــزان گردشــگران دورۀ قبــل
حــدود  0/7287درصــد میــزان گردشــگران دورۀ جــاری
را افزایــش میدهــد .بــه معنــای دیگــر ،مقــدار کمــی
ایــن بــرآورد نشــان میدهــد میــزان گردشــگران هــر
دوره بــا ایــن ضریــب ،در میــزان گردشــگران دورۀ بعــد
مؤثــر اســت .بــه لحــاظ تئــوری نیــز بــه ایــن مفهــوم اســت

کــه دیــدگاه و نظــر مثبــت گردشــگران دورۀ قبــل در
نگــرش و انگیــزۀ گردشــگران دورۀ جــاری مؤثــر اســت.
ضریــب تخمینــی شــاخص راهنمــای ریســک
بینالمللــی کشــورها مثبــت و معنــیدار اســت .طبــق
نتایــج بــرآورد در ایــن کشــورها ،یــک درصــد افزایــش
در مقــدار ایــن شــاخص ،بــه  0/3092درصــد افزایــش
در میــزان گردشــگران منجــر میشــود (امتیــاز باالتــر
در ایــن شــاخص بــه معنــای وضعیــت مطلوبتــر ایــن
شــاخص نهــادی و ریســک کمتــر اســت) .از دیــدگاه
نهادگرایــی ،ایــن شــاخص مهــم نهــادی ،بهویــژه در
بعــد ریســک سیاســی آن ،تأثیــر درخــور توجهــی در
ابعــاد گوناگــون اقتصــاد و ازجملــه بخــش گردشــگری
دارد؛ زیــرا وضعیــت مناســب نهــادی بــا تأکیــد بــر
مؤلفههــای ریســک سیاســی (مؤلفههایــی نظیــر
شــرایط اجتماعــی ،تنــش داخلــی و خارجــی ،تنــش
مذهبــی و نــژادی و )...بهنحــو مســتقیمی در تمایــل
ورود گردشــگران بــه کشــورها مؤثــر اســت.
ضریــب تخمینــی درجــه بازبــودن اقتصــاد کشــورها
تأثیــر مثبــت و معنــیداری در گردشــگری خارجــی
ایــن گــروه کشــورها دارد؛ بهنحــوی کــه یــک درصــد
افزایــش در ایــن عامــل باعــث  0/2597درصــد افزایــش
در گردشــگران خارجــی میشــود؛ زیــرا هرچــه دجــه
بازبــودن اقتصــاد ،یعنــی نســبت صــادرات و واردات بــه
تولیــد ناخالــص داخلــی یــک کشــور بیشــتر باشــد ،بــه
تبــع آن فرصــت بهتــری از طریــق تجــارت بینالملــل
بــرای معرفــی جاذبههــای گردشــگری فراهــم شــده،
درنهایــت در افزایــش گردشــگران خارجــی مؤثــر
خواهــد بــود.
ضریــب تخمیــن نــرخ تــورم در ایــن گــروه کشــورها
منفــی و تقریبــ ًا بــا درجــه تأثیــر کــم ()-0/0019
و معنــیدار اســت .بــا توجــه بــه اینکــه گــروه
کشــورهای توســعهیافته عمدتــ ًا از ثبــات اقتصــادی
بهر همندنــد ،تــورم و ســطح عمومــی قیمتهــا
تأثیــر منفــی ،امــا محــدود در گردشــگری خارجــی
دارد کــه بــا ادبیــات موضــوع و تئوریهــای
اقتصــادی تطبیــق دارد؛ زیــرا تــورم بــه معنــی
افزایــش ســطح عمومــی قیمتهــا ،ازجملــه کاال
و خدمــات حــوزۀ گردشــگری اســت کــه میتوانــد
در تقاضــای گردشــگری تأثیــر منفــی ،امــا محــدود
داشــته باشــد.

مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بینالمللی
در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی ICRG
(شاخص راهنمای بینالمللی ریسک کشوری)

برای کشورهای درحال توسعۀ منتخب
مقدار احتمال

Z

ضرایب

متغیرتوضیحی

0/00

45/52

0/8945

)L(Touri, t-1

0/00

7/86

0/6489

) L(ICRGi,t

0/00

4/28

0/1928

)L(OPi,t

0/034

2/12

0/0008

IFi,t

0/519

-0/64

-0/0021

) L(HDIi,t

0/002

3/09

0/0509

)L(INFRAi,t

0/00

-5/98

-2/4123

cons

P-Value

جدول  :7نتایج آزمونهای خاص روش GMM

برای کشورهای درحال توسعۀ منتخب (آزمون سارگان)

27/0058

)Chi2(119

1/000

Prob> Chi2

برطبــق نتایــج آزمــون ســارگان ،فــرض صفر یعنی مناســب
ومعتبربــودن متغیرهــای ابــزاری را نمیتــوان رد کرد.
1. Human Development Index

(خودهمبستگی مرتبۀ اول و دوم)

Prob>z

z

order

0/0035

-2/9244

)AR (1

0/1073

1/6105

)AR (2

برطبق نتایج آزمون آرالنو ـ بوند ،خودهمبستگی
پسماندهای مرتبه اول  )1(ARوجود دارد که صحت اعتبار
نتایج مدل آزمونشده براساس روش  GMMرا تأیید
میکند.
براســاس نتایــج تخمیــن در جــدول  5بــرای کشــورهای
درحــال توســعه منتخــب ،ضریــب تخمیــن گردشــگران
دورۀ قبــل ،مثبــت و معنـیدار اســت؛ بــه ایــن معنــا که یک
درصــد افزایــش در گردشــگران دورۀ قبــل ،باعــث 0/8945
درصــد افزایــش در گردشــگران دورۀ جــاری خواهــد
شــد .بــه لحــاظ تئــوری نیــز بــه نظــر میرســد ذهنیــت
و دیــدگاه مطلــوب گردشــگران دورههــای گذشــته ،در
تمایــل و مطلوبیــت گردشــگران دورههــای بعــد از آن مؤثــر
اســت .ایــن ضریــب بیشــتر از ضریــب تخمینــی آن بــرای
کشــورهای توســعهیافته اســت؛ بنابرایــن میتــوان گفــت
بــا توجــه بــه ذهنیت گاهــی منفــی و نامطلــوب گردشــگران
درمــورد گــروه کشــورهای درحــال توســعه ،رضایتمنــدی
گردشــگران ورودی هــر دوره ،تأثیــرات زیــادی در تمایــل
گردشــگران بالقــوۀ دورههــای بعــد دارد.
ضریب برآوردی شاخص راهنمای ریسک بینالمللی
کشوری مثبت و معنیدار است .طبق تخمین برآوردشده،
یک درصد بهبود در این شاخص به  0/6489درصد افزایش
در گردشگران خارجی این گروه کشورها منجر میشود
که این نتیجه با مطالعات تجربی تطابق دارد .از دیدگاه
نهادگرایان ،عالوه بر متغیرهای کمی اقتصاد ،شاخصهای
نهادی (مانند  )ICRGتأثیرات درخور توجه و عمیقی در
وضعیت اقتصادی و ازجمله صنعت گردشگری دارد .بهویژه
اینکه در گروه کشورهای درحال توسعه این شاخصهای
نهادی در وضعیت نامناسب بوده (ریسک باال) و ارتقای این
مؤلفههاینهادیدربهبودوضعیتصنعتگردشگریآنها
تأثیرات پایدار و بنیادی دارد.
ضریــب تخمینــی درجــه بازبــودن اقتصــاد (مجمــوع
صــادرات و واردات بــه تولیــد ناخالــص داخلــی) بــر تأثیــر
مثبــت ایــن عامــل در گردشــگری خارجــی داللــت دارد؛
بهنحــوی کــه یــک درصــد تغییــر در آن ،بــه  0/1928درصــد
افزایــش در گردشــگری خارجــی منجــر میشــود .هرچــه

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :6نتایج برازش الگو به روش GMM

جدول  :8آزمون آرالنو ـ بوند

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

ضریب تخمینی شاخص توسعه انسانی ( 1)HDIمثبت
و معنیدار است؛ بهطوری که انتظار میرود یک درصد
افزایش در این شاخص ،به  1/3388درصد افزایش در
ورودی گردشگران خارجی منجر شود که نشاندهندۀ تأثیر
مستقیم وضعیت شاخص توسعه انسانی در گردشگری این
گروه کشورهاست .گفتنی است این نتایج با نتایج مطالعات
مشابه تطابق دارد .مقایسهضریبتخمینیشاخص توسعه
انسانی و شاخص راهنمای ریسک بینالمللی کشورها
( ،)ICRGدر گروه کشورهای توسعهیافته بر اهمیت و
تأثیر نسبت ًا باالی وضعیت شاخص توسعه انسانی در جذب
گردشگر داللت دارد.
ضریــب تخمینــی زیرســاختهای حملونقــل مثبــت و
معنـیدار معــادل  0/0793اســت کــه بــا توجه بــه ضرورت
فراهمبــودن زیرساختهــــای حملونقــــل ،بهویــــژه
حمــــلونقل هــــوایی ،بهمنظــور انتقــال مســافران بــه
معنــی تأثیــر نســبی آن در گردشــگری بینالمللــی ایــن
گــروه کشورهاســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود،
عــرض از مبــدأ در ایــن بــرآورد ،مثبــت و معنیدار اســت.
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زمینــه تجارت بینالمللی بیشــتر باشــد ،به معنــای افزایش
گردشــگری تجــاری اســت .از طرفــی بــه تبــع تجــارت،
باعــث تعامــات بیشــتر ملتهــا و معرفــی بهتــر جاذبههــای
گردشــگری کشــور مقصــد میشــود.
ضریــب تخمینــی نــرخ تــورم در کشــورهای درحال توســعه
منتخــب ،نزدیــک بــه صفــر امــا مثبــت و معن ـیدار اســت
(معــادل  .)0/0008بــه نظــر میرســد در ایــن کشــورها
ســطح قیمتهــا تأثیــر درخــور مالحظــهای در تقاضــای
ورود گردشــگر نــدارد ،بلکــه تــورم در ایــن کشــورها بــه علت
کاهــش ارزش پــول داخلــی آنهــا و تقویــت ارز خارجــی،
حتــی بــه شــکل محــدود ،باعــث افزایــش قــدرت خریــد
گردشــگران خارجــی شــده اســت.
ضریــب تخمیــن شــاخص توســعه انســانی بــرای گــروه
کشــورهای درحــال توســعه مثبــت ،امــا بــه لحــاظ آمــاری
بیمعنــی اســت .بــه لحــاظ تحلیلی میتــوان گفــت ،تمایل
و تقاضــای گردشــگران خارجــی بــرای ســفر بــه کشــورهای
درحــال توســعه بیشــتر تحــت تأثیــر ذهنیتهــای
گردشــگران بالقــوۀ هــر دوره (کــه بــا متغیــر گردشــگران
ورودی دورۀ قبــل در مــدل نشــان داده شــد) ،شــاخصهای
نهــادی و جاذبههــای تاریخــی ،فرهنگــی و طبیعــی باشــد
و وضعیــت شــاخص توســعه انســانی ایــن عامــل برخــاف
کشــورهای توســعهیافته ،در گردشــگری کشــورهای
درحــال توســعه تأثیــر معنــیداری نداشــته اســت.
ضریــب تخمینــی زیرســاختهای حملونقــل بــر تأثیــر
مثبــت و معن ـیدار آن در گردشــگران خارجــی ایــن گــروه
کشــورها داللــت دارد؛ بهنحــوی کــه یــک درصــد افزایــش
لونقــل  0/0509درصــد افزایــش
در زیرســاختهای حم 
درگردشــگران خارجــی را نشــان میدهــد .ازآنجاکــه
بــرای گردشــگری بینالمللــی یکــی از عوامــل مهــم،
زیرســاختهای حملونقــل بهویــژه هوایــی اســت ،ایــن
ضریــب تخمینــی تأییدکننــدۀ ایــن تأثیــر و مطابــق بــا
مطالعــات مشــابه اســت .درنهایــت عرضــه از مبــدأ مثبــت
و معنــیدار اســت.
نتیجهگیری
بــا بررســی تحقیقــات ارائهشــده دربــارۀ عوامــل مؤثــر در
گردشــگری نتیجهگیــری میشــود در ایــن مطالعــات
تأکیــد بر عوامل ســمت تقاضــا ،عرضــه و شــرایط اقتصادی
بــوده و معمــو ً
ال از تأثیــر کیفیــت نهادی غفلت شــده اســت.
برایناســاس ایــن پژوهــش بــه بررســی عوامــل نهــادی
(شــاخص راهنمــای ریســک بینالمللــی کشــورها) در
کنــار ســایر عوامــل (نظیــر زیرســاختهای حملونقــل،
تــورم ،شــاخص توســعه انســانی و درجــه بازبــودن اقتصــاد)

پرداختــه اســت .در ایــن مطالعــه تطبیقــی ،بــه تفکیــک
 25کشــور توســعهیافته و  28کشــور درحــال توســعه (کــه
دادههــای آمــاری آنهــا دردســترس بــود) انتخــاب شــدند
و بــا اســتفاده از روش اقتصادســنجی دادههــای تابلویــی
پویــا ( )GMMدرمــورد تخمیــن مــدل اقــدام شــد .نتایــج
بــرآورد مــدل فرضیــه اصلــی تحقیــق مبنیبــر تأثیــر
مثبــت و درخــور توجــه شــاخص نهــادی راهنمــای ریســک
بینالمللــی کشــورها ( )ICRGدر گردشــگری بینالمللــی
را تأییــد کــرد.
براســاس نتایــج بهدســتآمده در جدولهــای  2و  5در
کشــورهای توســعهیافته و درحال توســعه منتخــب ،ضریب
تخمیــن بــرای گردشــگران ورودی دورۀ قبــل در هــر دو
گــروه کشــورها ،مثبــت و معنـیدار اســت و بــا نتایــج مطالعه
امامقلیپــور و آســمانه ( )1390مطابقــت دارد .امــا ایــن
ضریــب بــرای کشــورهای درحــال توســعه منتخــب 0/8945
و بــرای کشــورهای توســعهیافتۀ منتخــب  0/7287اســت.
ایــن موضــوع بــه ایــن معناســت کــه در کشــورهای درحــال
توســعه بــا توجــه بــه مشــکالت ســاختاری و ریس ـکهای
بالقــوۀ احتمالــی توجــه بــه رضایتمنــدی گردشــگران
ورودی بهمنظــور جــذب و ایجــاد انگیــزه بــرای گردشــگران
دورههــای بعــد اهمیــت بســزایی دارد و ضریــب تخمینــی
بزرگتــر ایــن موضــوع را تأییــد میکنــد.
همانطــور کــه در تحلیــل نظری و همچنیــن نتایج تخمین
مشــخص شــد ،در هــر دو گــروه کشــورهای توســعهیافته
و توســعهنیافته ،شــاخص نهــادی راهنمــای ریســک
بینالمللــی کشــوری (مؤلفههــای ریســک سیاســی) تأثیــر
درخــور مالحظــه مثبــت و معنـیدار دارد که فرضیــه اصلی
تحقیــق را تأییــد میکنــد و بــا نتایــج مطالعــات ســیکورا و
نونــاس ( )2008و میرانــی ( )1398همســو اســت .درواقــع
بهبــود در وضعیــت ایــن شــاخص نهــادی ،در بعــد ریســک
سیاســی بــا متغیرهایــی ماننــد ثبات دولــت ،تنــش داخلی
و خارجــی ،تنــش مذهبــی و نــژادی ،حاکمیــت نظــم و
قانــون و  ...محیــط نهــادی مناســب و ذهنیــت مطلــوب
را بــرای ورود گردشــگران خارجــی فراهــم میکنــد.
بهعبارتدیگــر ثبــات سیاســی ،امنیــت و فقــدان تنشهــا
کــه در ایــن شــاخص نهــادی نمــود دارد ،مســتقیم ًا در
تمایــل گردشــگران بــه ســفر مؤثــر اســت .در کشــورهای
درحــال توســعه منتخــب کــه معمــو ً
ال ســاختار نهــادی
ناکارآمــد اســت و ســطح پایینــی دارد ،شــدت تأثیــر ایــن
شــاخص در بهبــود وضعیــت گردشــگری بیشــتر و مهمتــر
اســت (ضریــب در کشــورهای درحــال توســعه  0/6489و در
کشــورهای توســعهیافته  0/3098اســت).

مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بینالمللی
در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی ICRG
(شاخص راهنمای بینالمللی ریسک کشوری)
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بــا نگاهــی بــه نتایــج تخمیــن در هــر دو گــروه کشــورها،
درجــه بازبــودن اقتصــاد تأثیر مثبــت و معنـیدار در ورودی
گردشــگر خارجــی دارد کــه در راســتای مطالعــات ﭘﻮرﻓﺮج و
همــکاران ( )1387بــوده و تأییــد میکنــد بــا تقویــت تجارت
بینالمللــی عــاوه بــر رونــق گردشــگری تجــاری ،زمینــه
ارتقــای تعامــات و جــذب گردشــگر فراهــم خواهــد شــد.
در هــر دو گــروه کشــورهای توســعهیافته و درحــال توســعه،
زیرســاختهای حملونقــل (بهویــژه هوایــی) تأثیــر
درخــور توجهــی در بهبــود وضعیــت گردشــگری خارجــی
داشــته اســت .ایــن نتیجــه بــا اکثــر مطالعاتــی کــه بــه تأثیــر
عوامــل اقتصــادی در گردشــگری پرداختهانــد ،ازجملــه
مطالعــات ســیاح و شــاهآبادی ( ،)1392مطابقــت دارد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه فقــدان زیرســاختهای حملونقــل
مناســب در کشــورهای درحــال توســعه ،ســرمایهگذاری در
ایــن بخــش اهمیــت ویــژهای خواهــد داشــت.
ضریــب شــاخص توســعه انســانی در گــروه کشــورهای
توســعهیافته منتخــب مثبــت و معنـیدار اســت .ایــن گروه
کشــورها مشــابه بــا نتایج مطالعــات لیــم ( )1997و راســخی
( )1392اســت .درحالیکــه در کشــورهای درحــال توســعه
منتخــب ،از معنیداری مناســب برخوردار نیســت و ظاهر ًا
عوامــل دیگــری نظیــر وضعیــت شــاخصهای نهــادی و
زیرســاختهای اقتصــادی مناســب ،در جــذب گردشــگر
بــرای ایــن کشــورها اهمیــت بســزایی دارد.
ضریــب ســطح عمومــی قیمتهــا (تــورم) در کشــورهای
توســعهیافته بســیار کوچــک و منفــی و بــا قواعــد کالســیک
اقتصــادی منطبــق اســت و رابطــه معکــوس قیمــت و
تقاضــای گردشــگری را بهطــور محــدود نشــان میدهــد.
در مقابــل ســطح عمومــی قیمتهــا (تــورم) در کشــورهای
درحــال توســعه منتخــب تأثیــر بســیار کــم امــا مثبــت را
نشــان میدهــد و برخــاف نتایــج مطالعات مشــابه ازجمله
مطالعــات ســیاح و شــاهآبادی ( )1392اســت .توضیــح
اینکــه بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی ایــن کشــورها ،بــه
نظــر میرســد کاهــش ارزش پــول ایــن کشــورها و تقویــت
ارز خارجــی باعــث تقویــت رقابتپذیــری قیمتی ایــن گروه
کشــورها شــده و تأثیــر مثبــت محــدودی در گردشــگری
بینالمللــی آنهــا داشــته اســت.
در تأییــد نتیجــه اصلــی تحقیــق گفتنــی اســت طبــق
گــزارش رقابتپذیــری ســفر و گردشــگری ســال 2019
مجمــع جهانی اقتصــاد 1،در بین  140کشــور جهــان ،ایران
ارزانتریــن کشــور جهــان بــوده و از لحــاط رقابتپذیــری
قیمــت ،رتبــه اول را دارد؛ درحالیکــه از  1/4میلیــارد
گردشــگر جهانــی ،ســهم ایــران فقــط  7/8میلیــون نفــر

(کمتــر از  0/6درصــد) بــوده اســت .ایــن درحالــی اســت
کــه کشــور فرانســه  ،128آلمــان  ،124آمریــکا  ،119ژاپــن
 113و اســپانیا  103میلیــون گردشــگر را به خــود اختصاص
دادهانــد .ایــن تفــاوت عمیــق بهخوبــی قــدرت تأثیــر
کیفیــت نهــادی را در گردشــگری ،در کنــار ســایر عوامــل
مؤثــر نشــان میدهــد.
بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه
در ســطح مناســبی از جاذبههــای گردشــگری هســتند ،بــه
نظــر میرســد بهبــود زیرســاختهای اقتصــادی و امکانات
بهتنهایــی کافــی نیســت و بهمنظــور توســعه گردشــگری
بینالمللــی بــرای ایــن کشــورها سیاســتها و اقدامــات
ذیــل پیشــنهاد میشــود:
الــف) برنامهریــزی و سیاســتگذاری بهمنظــور
کســب رضایتمنــدی حداکثــری گردشــگران بــا هــدف
ایجــاد انگیــزه در گردشــگران بالقــوۀ آتــی .اجــرای ایــن
سیاســتها بهمنظــور توســعه گردشــگری از طریــق
مشــارکت بخشهــای ارائهکننــدۀ خدمــات گردشــگری و
ســازمانهای دولتــی ذیربــط ،بهویــژه در ایــران مــورد
تأکیــد اســت؛
ب) انجــام اصالحــات نهــادی ،ازجملــه ارتقــای مؤلفههــای
شــاخص نهــادی راهنمــای ریســک بینالمللــی کشــوری
تأثیــر بســزایی در بهبــود وضعیــت گردشــگری کشــورهای
درحــال توســعه دارد و در سیاســتگذاریهای عمومــی
میانمــدت و بلندمــدت ،توجــه بــه ارتقــای کیفیــت نهادی
(ماننــد ثبــات ،رفــع تنشهــا ،شــرایط اجتماعــی ،وضعیت
مقــررات ،قراردادهــا ،حمایتهــای حقوقــی و )...از
اولویتهــای ایــن کشــورها و ازجملــه کشــور ایــران اســت.
ایجــاد تغییــرات مثبــت در نهادهــای رســمی از طریــق
وضــع یــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مربــوط به گردشــگران،
بــه تقویــت حمایتهــای حقوقــی از آنــان ،ارتقــای اعتمــاد
و کاهــش ریســک منجــر میشــود و صنعــت گردشــگری را
توســعه میدهــد؛
ج) اعمــال سیاســتهای گســترش و حمایــت از تجــارت
خارجــی (واردات و صــادرات) و ارتقــای ســطح بازبــودن
اقتصــاد از عوامــل مهــم تأثیرگــذار در ارتقــای گردشــگری
در گــروه کشــورهای درحــال توســعه ،ازجملــه ایران اســت.
سیاسـتگذاران بایــد از پیوند متقابل تجارت و گردشــگری
بهــره ببرنــد و در تجــارت خارجــی ،معرفــی جاذبههــای
گردشــگری ایــران درحکــم یــک مقصــد مطلــوب ســفر
مدنظــر قــرار گیــرد؛
د) بــر برنامهریــزی و ایجــاد تســهیالت برای ســرمایهگذاری
در زیرســاختهای بخــش حملونقــل بهویــژه بــا مشــارکت
بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــی ،همچنیــن گســترش
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خطــوط هوایــی خارجــی ،تأکیــد میشــود و تأثیــر درخــور
توجهــی در ارتقــای گردشــگری خارجــی در ایــن کشــورها و
از جملــه ایــران دارد.
عوامل متعددی در گردشگری بینالمللی مؤثر بوده و در
مطالعات متعدد بررسی شدهاند ،اما در این پژوهش برای
کمی دقیقتر فرضیه اصلی و برآورد بهتر (همراه با
بررسی ّ
کاهش خطای مدل) بهمنزله محدودیت پژوهشی ،ناگزیر به
انتخاب محدود متغیرهای توضیحی مؤثر شدهایم .ازجمله
محدودیتهای دیگر پژوهش این است که شاخصهای
کمی استفادهشده در مطالعات ،بهطور عمده ناظر
نهادی ّ
بر نهادهایی مانند وضعیت حکمرانی ،مقررات ،قوانین،
ریسک ،تنشها ،بوروکراسی و ...بوده و دادهها یا وضعیت
برخی نهادهای غیررسمی و کیفی مانند هنجارها ،آداب
و رسوم ،ایدئولوژیها و ...در دسترس نبوده و بهمنظور
استفاده در تحقیقات گردشگری ،از آنها غفلت شده است.
دسترسینداشتن به برخی دادههای آماری معتبر ،بهویژه
در کشورهای درحال توسعه نیز یکی دیگر از محدودیتهای
اینپژوهشتطبیقیاست.
منابع
ابوجعفــری ،روحاهلل(« .)1385برداشــتهای اقتصــاد
نهادگــرا و مطالعــات اقتصــاد اســامی» .فصلنامــه اندیشــه
صــادق ،شــمارۀ  ،22ص .145-122
احمدیــان ،مریــم ( .)1390معرفی و نقد شــاخص راهنمای
ریســک بینالمللــی کشــوری .مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی ،دفتــر مطالعات محیط کسـبوکار.
امامقلیپــور ،ســارا و آســمانه ،زهــرا (« .)1390تعییــن
ارتبــاط بیــن گردشــگری و حکمرانــی در کشــورهای عضــو
 OECDبــا اســتفاده از روش گشــتاورهای تعمیمیافتــه
 .»GMMاولیــن کنفرانــس ملــی جغرافیــا ،گردشــگری،
منابــع طبیعــی و توســعه پایــدار ،تهــران.
پورفــرج ،علیرضــا ،عیسـیزاده روشــن ،یوســف و چراغــی،
کبــری ( " . )1378فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،صنعــت
گردشــگری ،رشــد اقتصــادی" .فصلنامــه اقتصــاد و تجارت
نویــن ،دوره  ،4شــماره  ،13ص .66-46
تلیابــی ،فریبا و شــاهآبادی ،ابوالفضــل (« .)1395تأثیر نهاد
حکمرانــی کشــور میزبــان بــر درآمد گردشــگری کشــورهای
درحــال توســعه منتخب» .فصلنامــه برنامهریزی و توســعه
گردشگری ،دورۀ  ،5شــمارۀ  ،16ص .30-8
راســخی ،ســعید و حســینی ،ســپیده (« .)1392عوامــل
مؤثــر بــر تراکــم گردشــگری در کشــورهای درحــال توســعه
منتخــب» .برنامهریــزی و توســعه گردشــگری ،ســال ســوم،
شــمارۀ  ،8ص .86-69

ســیاح ،علــی ( .)1392تأثیــر زیرســاختهای حملونقــل
و شــاخص حکمرانــی بــر تقاضــای گردشــگری کشــورهای
منتخــب توســعهیافته و درحــال توســعه طــی دورۀ
 .2011-2000پایاننامــه کارشناســی ارشــد رشــته
اقتصــاد ،دانشــکدۀ اقتصــاد دانشــگاه بوعلــی ســینا.
شــاهآبادی ،ابوالفضــل و ســیاح ،علــی (« .)1392تأثیــر
زیرســاختهای اقتصــادی بــر گردشــگری (رویکــرد پنــل
دیتــا)» .برنامهریــزی و توســعه گردشــگری ،ســال دوم،
شــمارۀ  ،7ص .43-25
شــریفی رنانــی ،حســین ،ســجادیه خواجویــی ،فــرزام
و ترابــی ،افســانه (« .)1392نقــش حکمرانــی خــوب در
جــذب گردشــگر (مطالعــه مــوردی :کشــورهای منتخــب
« .»)»OPECاولیــن همایــش الکترونیکــی ملــی چشـمانداز
اقتصــاد ایــران بــا رویکــرد حمایــت از تولیــد ملــی.
مریــدی ،مرضیــه ( .)1395بررســی نقــش گردشــگری در
توســعه اشــتغال کالنشــهرها .پایاننامــه کارشناســی ارشــد
رشــته مدیریــت شــهری ،دانشــکدۀ مدیریــت ،واحــد علــوم
تحقیقــات تهــران.
میرانــی ،نینــا ( .)1396بررســی نقــش کیفیــت نهــادی بــر
توســعۀ صنعــت گردشــگری پزشــکی در ایــران :رویکــرد
پویاییهــای سیســتمی .پایاننامــه دکتــری ،رشــته
اقتصــاد ،دانشــکدۀ اقتصــاد ،دانشــگاه تبریــز.
ندیــری ،محمــد و محمــدی ،تیمــور (« .)1390بررســی
تأثیــر ســاختارهای نهــادی بــر رشــد اقتصــادی بــا روش
گشــتاورهای تعمیــم یافتــه» .فصلنامــه مدلســازی
اقتصــادی ،ســال پنجــم ،شــمارۀ  ،15ص .24-1
Arellano, M., & Bond, S. (1991). “Some Tests of
Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence
and an Application to Employment Equations”.
Review of Economic Studies, 58(12), 277-297.
Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of
Panel Data. Wes
t Sussex: Wiley.
Greene, W. H. (2008). Econometric analysis. sixth
edition. New Jersey, Upper Saddle River: Pearson
International.
Lee, S. (2015). “Research note: Quality of
government and tourism destination competitiveness”.
Tourism Economics, 21(4), 881–888.
Lim, C., & McAleer, M. (2002). “Time series
forecasts of international travel demand for Australia”.
Tourism Management, 23(4), 389-396

15

مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بینالمللی
ICRG در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی
)(شاخص راهنمای بینالمللی ریسک کشوری

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

Sequeira, T. N., & Nunes, P. M. (2008). “Does country
risk influence international tourism? A dynamic panel data
analysis”. Economic Record, 84(265), 223-236.
Steiner, C. (2006). Socialdistance, Security Threats and
Tourism Volatility. University of Mainz Germany.

North, D. (1990). Institutions, Institutional Change,
and Economic Performance. Cambridge University
Press. New York.
Oxford Dictionary of English (2004) [book on CD-ROM].
(2nd edition). New York, NY: Oxford University Press

Witt, S. F., & Witt, C. A. (1995). “Forecasting tourism

Rigobon, R., & Rodrik, D. (2005). “Rule of law,

demand: A review of empirical research”. International

democracy, openness and income”. Economics of Transition,

Journal of Forecasting, 11(3), 447-475.

13(3), 533–64.
Saha, S., Su, J. J., & Campbell, N. (2017). “Does political
and economic freedom matter for inbound tourism? A crossnational panel data estimation”. Journal of Travel research,

1400 بهار، شماره اول، سال دهم

56(2), 221-234.

