
تبیین راهبردی پیشران های رقابت پذیری گردشگری

 در دستیابی به بازارهای هدف گردشگری 

مورد مطالعه: استان زنجان
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کشـورهای  در  بین المللـی  گردشـگری  در  مؤثـر  عوامـل  تأثیـر  تطبیقـی  مطالعـه 
 ICRG نهـادی  شـاخص  بـر  تأکیـد  بـا  منتخـب  توسـعه  درحـال  و  توسـعه یافته 

)شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری(
محمدحسن فطرس1،   محمدحسین ایمانی خوشخو2،  احمد سرلک3،  سیدمحمد حسینی صالحی4

fotros@basu.ac.ir  )1. دکتری تخصصی علوم اقتصادی، استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا همدان )نویسنده مسئول
2. دکتری تخصصی علوم اقتصادی، دانشیار و عضوهیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

3. دکتری تخصصی علوم اقتصادی، دانشیار  و عضوهیأت علمی دانشگاه ازاداسالمی واحد اراک
4. دانشــجوی دکتــری علــوم اقتصــادی دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد اراک )مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری این نویســنده با همیــن موضوع در دانشــگاه 

ازاد اســالمی اراک اســت.(

چکیده	
توسعه  و  درون زا  رشد  به  توجه  توسعه،  و  رشد  نظریات  و  الگوها  چارچوب  در 
پایدار جایگاهی ویژه و اهمیت خاصی داشته است. طی دهه های اخیر، صنعت 
گردشگری یکی از مهم ترین منابع پایدار، کارآمد و پویای درآمد و توسعه برای 
کشورها شناخته می شود. صنعت گردشگری، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، 
با توجه به جاذبه های خاص فرهنگی، تاریخی و طبیعی باید بیش ازپیش مدنظر 
این تحقیق،  گیرد و سیاست گذاری متناسبی درمورد آن لحاظ شود. در  قرار 
با لحاظ کردن عوامل اقتصادی و نهادی )شاخص راهنمای ریسک بین المللی 
کشورها )ICRG(( به مقایسه تطبیقی دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال 
یافته های  است.  شده  پرداخته  تا 2016  سال های2000  طی  منتخب  توسعه 
تحقیق نشان می دهد ضریب تخمین میزان گردشگران دوره قبل، درجه بازبودن 
اقتصاد، زیرساخت های حمل ونقل و وضعیت شاخص نهادی ICRG در هر دو 
 ICRG  گروه از کشورها تأثیر مثبت و معناداری داشته است؛ البته شاخص نهادی
در کشورهای درحال توسعه تأثیر بیشتری را نشان داده است. همچنین ضریب 
تخمین شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار است. 
ضریب تخمین سطح عمومی قیمت ها )تورم( در کشورهای توسعه یافته، کوچک 
ـ با توجه به وضعیت  اما منفی و معنی دار است، اما در کشورهای درحال توسعه 
ـ این ضریب بسیار کوچک،  ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی گردشگران 

اما مثبت و معنی دار است.
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واژه های کلیدی:
ریســک  نهــادی،  شــاخص 
سیاســی، درجه بازبــودن اقتصاد، 
حمل ونقــل زیرســاخت های 

مقدمه
و  الگوهــا  بــا درک کمیابــی منابــع،  امــروز،  در جهــان 
بــر  کشــورها،  در  توســعه  و  رشــد  سیاســت گذاری های 
اســتفاده کمتــر از منابــع تجدیدناپذیــر و اســتفاده از منابــع 
پایــدار و تجدیدپذیــر تأکیــد شــده اســت. از مهم تریــن 
ــدار  ــعه پای ــد و توس ــور رش ــع، به منظ ــن صنای و کارآمدتری
ــر عوامــل درون زای اقتصــاد، صنعــت گردشــگری  مبتنی ب
ســایر  در  صنعــت  ایــن  این کــه  بــه  توجــه  بــا  اســت. 
بخش هــا و صنایــع تأثیــرات گســترده ای داشــته و محــرک 
ــعه گرا  ــای توس ــای دولت ه ــروزه از اولویت ه ــت، ام آن هاس
ــط  ــادالت و رواب ــترش مب ــا گس ــراه ب ــی رود. هم ــمار م به ش
ــعه،  ــد و توس ــت های رش ــوب سیاس ــی در چارچ بین الملل

ــذب  ــدد ج ــی درص ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــا ب دولت ه
بیشــتر گردشــگر خارجــی و ســرمایه گذاری گســترده در 
ــت  ــذاری صنع ــیاری از تأثیرگ ــواهد بس ــد. ش ــن بخش ان ای
دارد.  وجــود  کشــورها  توســعه  و  رشــد  در  گردشــگری 
کشــورهای توســعه یافته بــا اهتمــام بــه ایــن بخــش، 
ــب وکار در  ــد و کس ــب کرده ان ــی کس ــد عظیم ــع درآم مناب
ــا  ــق یافتــه اســت. همــراه ب صنعــت گردشــگری آن هــا رون
رونــد توســعه جامعــه جهانــی، به ویــژه کشــورهای درحــال 
ــب،  ــد و مناس ــای جدی ــق ظرفیت ه ــدد خل ــعه، درص توس
ــی،  ــع طبیع ــتر از مناب ــری بیش ــی و بهره گی ــای کارآی ارتق
فیزیکــی و انســانی خــود بــوده و به منظــور رشــد و توســعه 
پایــدار گام برمی دارنــد. در دنیــای اقتصــاد، کشــورهای 
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مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بین المللی 
 ICRG در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی

)شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری(

فظرس   و  همکاران 2

ــایر  ــار س ــد در کن ــگری می توان ــت گردش ــی، صنع و تاریخ
صنایــع و بخش هــا، همــراه بــا مشــارکت بخــش خصوصی، 
به منزلــه صنعتــی پویــا بــرای رشــد و توســعه ایــن کشــورها 

نقــش فعــال و محــوری داشــته  باشــد.
امــروزه صنعــت گردشــگری، به مثابــه بزرگ تریــن صنعــت 
خدماتــی و ســومین صنعــت جهــان بعــد از صنعــت نفــت و 
خــودرو، منبعــی بــرای رشــد تولیــد، درآمدزایــی، اشــتغال 
و توســعه زیرســاخت ها شــناخته می شــود کــه بــه تحــرک 
بخش هــای باالدســتی و پایین دســتی مرتبــط بــا خــود 

ــود. ــر می ش منج
براساس آمار سازمان جهانی گردشگری )UNWTO(1 تعداد 
رشد 6درصدی  با   ۲۰۱۸ سال  در  بین المللی  گردشگران 
همراه بوده و به ۱/۴ میلیارد نفر رسید. این رقم درحالی 
و  1میلیارد  مجموع   ،۲۰۱۷ سال  در  که  می شود  ثبت 
۳۲۳میلیون سفر گردشگری انجام شده و مجموع درآمد 
این صنعت بزرگ، به 1/23تریلیون دالر رسیده بود. بنابر 
گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری )WTTC(،2  که در 
آن ۱۸۵ کشور از ۲۵ منطقه جهان بررسی شده اند، بخش 
سفر و گردشگری سهمی ۱۰/۴درصدی از تولید ناخالص 
داخلی جهان را در سال ۲۰۱۸ داشته و بیش از ۳۱۹میلیون 
شغل، معادل ۱۰ درصد از کل اشتغال جهان، در این سال 
به واسطه این بخش ایجاد شده است. پیش بینی می شد 
در سال 2020، گردشگری بین المللی به 1/6میلیارد نفر و 
درآمد گردشگری به 2هزارمیلیارد دالر برسد.3 نکته درخور 
از  گردشگری،  جهانی  سازمان  آمار  براساس  این که  تأمل 
سال  در  بین المللی  گردشگری  نفر  1/4میلیارد  مجموع 
و  نفر  713میلیون  گردشگران  ورود  از  اروپا  سهم   ،2018
سهم  مقابل  در  است؛  بوده  نفر  امریکا 217میلیون  سهم 
افریقا و خاورمیانه )کشورهای درحال توسعه( هریک فقط 
67میلیون نفر بوده است. با نگاهی به اختالف سهم کشورها 
کشورهای  چنانچه  درمی یابیم  بین المللی  گردشگری  در 
درحال توسعه به صورت جدی به شناسایی عوامل ایجاد این 
شکاف نپردازند و با توجه به یافته های علمی، سیاست گذاری 
و برنامه ریزی مناسبی اتخاذ نشود، خود را از مزایا و عایدات 
این صنعت، که در قرن بیست ویک به منزله موتور محرکه 
و  )شاه آبادی  کرده اند  محروم  می شود،  برده  نام  اقتصاد 

سیاح، 1392(.
ارائه شده در حوزه  پژوهش های  از  بسیاری  در  غالب  نگاه 
عوامل مؤثر در گردشگری، صرفًا تأکید بر متغیرهای سمت 
عرضه، سمت تقاضا و عوامل ارتباطی یا عوامل برون زا و 
روان شناختی بوده و کمتر به تأثیر عوامل اجتماعی و نهادی 
1. World Tourism Organization
2. The World Travel and Tourism Council
	3.	البته	این	پیش	بینی	تحت	شرایط	نرمال	جهانی	بوده	و	با	شیوع	ویروس	کرونا	در	این

.سال،	انتطار	می	رود	شاهد	رکود	شدید	در	صنعت	گردشگری	باشیم

در جذب گردشگر توجه شده است. مهم ترین کارکرد عوامل 
نهادی )نظیر کیفیت حکمرانی، مقررات، حقوق مالکیت، 

هنجارها، وضعیت تنش ها( 
کاهش عدم اطمینان و هزینه های مبادله در فعالیت های 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است.
از  نئوکالسیک،  سیاست های  به  انتقادی  موج  با  همراه 
منظر نهادگرایی شاخص های نهادی در توسعه اقتصادی و 
گردشگری کشورها در عرصه های گوناگون تأثیرگذار بوده و 
بی شک کشورهایی در صحنه بین المللی در حوزه گردشگری 
موفق اند که با افزایش جاذبه ها و کاهش دافعه ها، موجب 
جذب گردشگران از سایر نقاط جهان  شوند. به رغم اهمیت 
تعیین کننده عوامل نهادی در جذب گردشگر بین المللی، 
تاکنون تحقیقات جامعی در این  خصوص صورت نگرفته 

است )تلیابی و شاه آبادی، 1395(.
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل کمی )مبتنی بر روش های 
نهادی  شاخص  تأثیر  تطبیقی  بررسی  و  اقتصادسنجی( 
 راهنمای ریسک بین المللی کشوری )ICRG(4 در کنار سایر 
بین المللی  گردشگری  در  اقتصادی،  متغیرهای  و  عوامل 
مطالعات  درمورد  حاضر  پژوهش  نوآوری  و  تفاوت  است. 
تجربِی مشابه در حوزه گردشگری آن است که در اکثر این 
نوع پژوهش ها، صرفًا متغیرهای اقتصادی )سمت عرضه 
و تقاضا( و عوامل ارتباطی لحاظ شده و در مطالعاتی که به 
شاخص های نهادی نیز پرداخته اند عمدتًا به تأثیر شاخص 
نهادی حکمرانی خوب5 در گردشگری توجه شده است، 
ارزیابی  و  مطالعه  ضرورت  علت  به  تحقیق،  این  در  اما 
نهادی، شاخص  راهنمای  تأثیر سایر شاخص های  دقیق 
درنتیجه  انتخاب شده است؛  بین المللی کشورها  ریسک 
به تأثیر مؤلفه های متعدد این شاخص )ریسک سیاسی( 
خواهیم  عوامل  سایر  کنار  در  بین المللی  گردشگری  در 
پرداخت. از دیگر وجوه تمایز این تحقیق، می توان به تنوع 
ـ که از قاره های مختلف جهان بوده اند  نمونه انتخابی کشورها 
تفاوت  کرد.  اشاره  آن ها  گروه بندی  تطبیقی  مقایسه  و  ـ 
دیگر این پژوهش با مطالعات بین کشوری مشابه، روش 
آماری تحقیق است. در اکثر پژوهش های کمی، از روش 
اقتصادسنجی داده های تابلویی ایستا استفاده شده است، 
اما در تحقیق حاضر از روش داده های تابلویی پویا درحکم 
روشی مناسب برای ارزیابی تأثیر شاخص های نهادی در 

گردشگری استفاده شده است.
در این پژوهش، در بخش اول به مبانی نظری گردشگری 
تجربی  پیشینه  بررسی  به  دوم،  بخش  در  و  نهادگرایی  و 
تحقیق می پردازیم. در بخش سوم، روش تحقیق مبتنی بر 
چهارم،  بخش  در  و  شده  بیان  اقتصادسنجی  روش های 

4. International Country Risk Guide
5. Good Governance Indicator



مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بین المللی 
 ICRG در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی

)شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری(

3فظرس   و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
یز 

پای
م، 

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

ل 
سا

به معرفی مدل کمی تحقیق و نتایج برآورد آماری تحقیق 
پرداخته شده است. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادهای 
با  همراه  گردشگری  سیاست گذاری  حوزه  در  کاربردی 

محدودیت های پژوهش ارائه شده است.
مبانی نظری و ادبیات تحقیق

در این بخش، نخست مبانی نظری گردشگری تبیین شده، 
بالقوه   تأثیر  به عوامل مؤثر در صنعت گردشگری و  سپس 
راهنمای  شاخص  بر  تأکید  )با  آن  در  نهادی  شاخص های 

بین المللی ریسک کشوری( پرداخته شده است.
مبانی نظری گردشگری

براســاس تعریــف فرهنــگ لغت آکســفورد1، ریشــه توریســم 
ــده  ــه ش ــتن گرفت ــای گش ــه معن ــه tour ب )Tourism( از کلم
ــت  ــی دورزدن، رفت وبرگش ــه معن ـ  ب  Tourns ــت ــه در لغ ک
ـ ریشــه دارد کــه از یونانــی  میــان مبــدأ و مقصــد و چرخــش 
ــق  ــت. طب ــه اس ــی راه یافت ــه و انگلیس ــپانیا، فرانس ــه اس ب
تقســیم بندی براســاس مکان، ســازمان جهانی گردشــگری 
اســت:  کــرده  ارائــه  گردشــگری  بــرای  را  زیــر  تعریــف 

گردشــگری فعالیــت  افــرادی اســت که بــرای اســتراحت، کار 
و علــل دیگــر بــه خــارج از محــل ســکونت معمول خود ســفر 
می کننــد و حداکثــر بــه مــدت یک ســال در آنجــا می ماننــد. 
ســازمان همکاری و توســعه )OECD(2جهانگرد را شــخصی 
می دانــد کــه خــارج از محــل اقامــت همیشــگی خــود 
ــد.  ــیاحت باش ــردش و س ــال گ ــاعت درح ــت کم 24 س دس
در گردشــگری داخلــی )بومــی(، افــراد مقیــم یــک کشــور بــه 
مــدت دوازده مــاه بــه محلــی در کشــور خــود کــه از محیــط 
معمــول زندگی شــان دور باشــد ســفر می  کننــد. گفتنــی 
ــن ســفر، هــدف اصلــی دریافــت مــزد نیســت.  اســت در ای
در گردشــگری خارجــی )بین المللــی(، افــراد بــرای حداکثــر 
ــان  ــت معمولی ش ــل اقام ــه مح ــوری ک ــه کش ــاه ب دوازده م
نیســت ســفر می کننــد و هدف اصلــی آن هــا نیز انجــام کاری 
بــا دریافــت مــزد نیســت. بــا توجــه بــه تنــوع تقســیم بندی 
ــار  ــدف به اختص ــاظ ه ــگری از لح ــواع گردش ــگری، ان گردش

ــدی، 1395(:  ــت  )مری ــده اس ــان ش ــدول 1 بی در ج
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سیاسی، پیروزی 

رهبران و احزاب و 

به حکمت رسیدن 

آن ها، گردشگری 

سیاسی نامیده 

می  شود.

اماکن تاریخی 

و آثار باستانی: 

موزه ها از اماکنی 

هستند که هرساله 

تعداد کثیری از 

جهان گردان را 

جذب می کنند، و 

نمونه های بارز این 

قبیل جهان گردی 

در ممالک 

مشرق زمین و ایران 

قابل رؤیت است.+

هرساله میلیون ها 

نفر از جهان گردان 

برای زیارت اماکن 

مقدسه خویش 

راهی ممالک دیگر 

می شوند. این 

قبیل جهان گردی 

که نمونه بارز آن 
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دیده می شود 
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قلمداد می شود.
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گردشگری 

عمدتًا هدف های 

اجتماعی، 

مردم شناسی، 

جامعه شناسی 

و امثال آن 

مدنظر است. 

دیدار دوستان و 

خویشاوندان نیز 

از نوع گردشگری 

اجتماعی 

به شمار می  آیند.

مهم ترین 

مسافرت هایی که 

تحت این عنوان 

صورت می گیرد 

عبارت اند از: 

سفرهایی که افراد 

برای شرکت در 

بازارهای مکاره، 

نمایشگاه های 

کاال و صنایع و یا 

سرکشی و بازدید از 

تأسیسات کارخانه ها 

و نظایر آن می کنند 

و می توانند با شرایط 

آسان تر و با فرصت 

بهتری از نقاط 

دیدنی کشور بازدید 

کنند.

این نوع 

گردشگری 

آشنایی 

با موارد 

فرهنگی و 

هنری، آداب 

و رسوم، 

بناها و آثار 

تاریخی و با 

هد ف های 

آموزشی، 

تحقیقاتی 

و پژوهشی 

صورت 

می  گیرد.

1. Oxford Dictionary
2. Organisation for Economic Co-operation and Development

جدول 1: انواع گردشگری از لحاظ هدف
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مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بین المللی 
 ICRG در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی

)شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری(

فظرس   و  همکاران 4

عوامل مؤثر در گردشگری
نــگاه غالــب در بســیاری از پژوهش هــای ارائــه شــده در حوزه 
عوامــل تاثیرگــذار در گردشــگری، تاکیــد بــر مولفه هــای 
اقتصــادی )نظیر متغیرهای درآمد ســرانه کشــورهای مبدا، 
نــرخ ارز، قیمت هــای نســبی( بــوده اســت و کمتــر بــه ســایر 
ــاس  ــت. براس ــده اس ــه ش ــی توج ــادی و اجتماع ــل نه عوام
دیدگاه هــای مطــرح در حــوزه گردشــگری، می تــوان عوامــل 

موثــر در گردشــگری را بــه ســه گــروه کلــی تقســیم کــرد:
الف( متغیرهای سمت تقاضا:1  به مجموعه ای از متغیرهای 
اقتصــادی، اجتماعی و طبیعــی منطقــه مبدأ اطالق مي شود 
کــه در ترجیحــات و انگیــزه هــای گردشــگرا تاثیرگــذار 
ــفر  ــردی س ــای ف ــزه ه ــون انگی ــی همچ ــت. متغیرهای اس
گردشــگران، فرهنــگ و ســنن مــردم و شــرایط جغرافیایــی 
انتظــارات  فراغــت،  میــزان  و  درآمــد  میــزان  و 
مصرف کننــدگان و سیاســت های مالــی و نظارتــی بــر 

ــمرد؛ ــوان برش ــی ت ــردان را م ــان گ ــارج جه مخ
ب( عوامل سمت عرضه:2 بــه مجموعــه ای  از متغیرهــای 
اقتصــادی، اجتماعــی و طبیعــی منطقــه گردشــگرپذیر 
اطالق می شــود کــه در ترجیحات و انگیزه های گردشــگران 
در ورود بــه منطقــه گردشــگرپذیر تاثیرگذار اســت؛ از جمله 
متغیرهــای اقتصــادی در منطقه گردشــگرپذیر، کــه عوامل 
ســمت عرضــه نامیــده می شــود، می تــوا ن به شــاخص درآمد 
واقعی مردم، میزان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی، ســطح 
ــات و  ــاوری اطالع ــاخت های فن ــر س ــی، زی ــعه یافتگ توس
ــل،  ــل و نق ــاخت حم ــطح زیرس ــن س ــات و همچنی ارتباط
ــت  و کیفیــت عرضــه  محصــول جهانگــردی و  میــزان رقاب
همچنیــن بــه مقــررات اقتصــادی موجــود در کشــور میزبان 

اشــاره کــرد؛
ج( عوامــل ارتباطی:3متغیرهــای ارتباطــی نیــز به آن دســته 
از متغیرهایــی اطــالق می شــود کــه در دو کشــور بــا یکدیگــر 
ــه تبلیغــات منطقــه گردشــگر فرســت  ــد. ازجمل مرتبط ان
ــفر  ــه س ــان و هزین ــدت زم ــرخ ارز، م ــگرپذیر، ن در گردش

)شــاه آبادی و ســیاح، 1392(.
در چارچــوب مبانــی نظری و مطالعــات تجربی ارائه شــده و 
بــا نــگاه اقتصــادی و نهــادی، بــا توجــه بــه این که تأکیــد این 
پژوهــش بــر ورودی گردشــگر خارجــی و عوامل مؤثــر در آن 
ــات  ــاس مطالع ــت، براس ــگرپذیر اس ــور گردش ــر کش ازنظ
ــل  ــرح ذی ــه ش ــگری ب ــر در گردش ــل مؤث ــده، عوام ارائه ش

مطــرح و در مــدل تحقیــق لحــاظ شــده اســت:
هــدف  بــا  حمل ونقــل  زیرســاخت های  وضعیــت 
جابه جایــی گردشــگران خارجــی، کــه از مهم تریــن آن هــا 

1. Demand Side Variables
2. Supply Side Variables
3. Relationship Factors 

ــهیالت و  ــه تس ــت. هرچ ــی اس ــل هوای ــت حمل ونق صنع
دسترســی بــه حمل ونقــل ارتقــا یابــد، ظرفیت هــای جذب 
گردشــگر بیشــتر و بهتــر خواهــد بــود؛ بنابرایــن گســترش 
ــبکه  ــا و ش ــادر، فرودگاه ه ــل )بن ــاخت های حمل ونق زیرس
جــاده ای( یکــی از مهم تریــن اقدامــات دولت هــا بــرای 

ــیاح، 1392(. ــت )س ــگری اس ــترش گردش گس
رابطــه معکــوس قیمــت و میــزان تقاضــا در اقتصــاد، مبیــن 
ــی(  ــا ارزان ــی ی ــای )گران ــت هزینه ه ــا وضعی ــورم ی ــر ت تأثی
ــی(  ــل قیمت ــد )عام ــور مقص ــگری در کش ــات گردش خدم
ــات  ــل در مطالع ــن عام ــت. ای ــگری اس ــای گردش در تقاض
ــاه آبادی  ــیاح و ش ــات س ــه مطالع ــدد، ازجمل ــی متع تجرب

ــت. ــده اس ــاظ ش )1392( لح
ــم4 )1997( و  ــه لی ــیاری ازجمل ــات بس ــن تحقیق همچنی
ــعه  ــت توس ــر وضعی ــر تأثی ــینی )1392( ب ــخی و حس راس
انســانی )بــا متغیرهایــی نظیــر خدمــات بهداشــتی، ســطح 
آمــوزش( به منزلــه یکــی از مهم تریــن عوامــل تعیین کننــده 

ــد دارد.  ــگران تأکی در ورود گردش
ــل  ــی از عوام ــه یک ــز به منزل ــی نی ــل ارتباط ــه عوام ازآنجاک
ــات  ــن ارتباط ــت؛ بنابرای ــرح اس ــگری مط ــر در گردش مؤث
تجــاری بین الملــل به مثابه عاملــی ارتباطی در گردشــگری 
شــناخته شــده و در ایــن پژوهــش، درجــه بازبــودن اقتصــاد 
)مجمــوع صــادرات و واردات به نســبت تولیــد ناخالــص 
ارتباطــات  برقــراری  در  مهمــی  عامــل  کــه  داخلــی(، 
اقتصــادی کشــورها و تــردد تولیدکننــدگان، عوامــل تولیــد 
و تجــار اســت، به منزلــه متغیــری مؤثــر لحــاظ شــده اســت 

)پورفــرج و همــکاران، 1387(.
از دیگــر عوامــل مؤثــر در ورود گردشــگران، انتظــارات و 
ــایر  ــه س ــفر ب ــگران از س ــی گردش ــت ذهن ــه مطلوبی درج
کشورهاســت. گفتنــی اســت وضعیــت و میزان گردشــگران 
و  انتظــارات  شــکل دهندۀ  به منزلــه  قبــل،  دوره هــای 
ــگر  ــذب گردش ــی، در ج ــوۀ آت ــگران بالق ــت گردش مطلوبی

مؤثــر خواهــد بــود )امامقلی پــور و آســمانه، 1390(.
بســیاری از مطالعــات، صرفًا بــر متغیرهای اقتصــادی مؤثر 
ــر  ــادی کمت ــل نه ــه عوام ــته و ب ــد داش ــگری تأکی در گردش
توجــه کرده انــد. نهادگرایــان معتقدنــد مؤلفه هــای نهــادی 
)درحکــم نظام هایــی از قواعــد، قوانیــن، آداب، عــادات 
ــر  ــادی نظی ــای اقتص ــی و...( در متغیره ــط اجتماع و رواب
ــا  ــد. ب ــگر مؤثرن ــذب گردش ــادی و ج ــعه اقتص ــد و توس رش
نگاهــی بــه تحقیقــات ارائه شــده در صنعــت گردشــگری بــه 
نظــر می رســد در بررســی عوامــل مؤثــر در جــذب گردشــگر 
شــاهد گونــه ای نقــص در تحلیــل و الگوســازی گردشــگری 
هســتیم؛ زیــرا توجــه اصلــی در ایــن مطالعــات، بــر عواملی 

4. Lim
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همچــون درآمــد و ســطح قیمت هــا بــوده و از عوامــل نهــادی 
ــی  ــت. برخ ــده اس ــت ش ــات غفل ــان در مطالع ــور میزب کش
از صاحب نظــران همچــون ویــت )1995(، لیــم )1997(، 
ــاس )2008( بیــان  ــر )2002( و ســیکورا و نون لیــم و مــک آل
می دارنــد نهادهــا و ســطح توســعه در کشــور مقصــد از 
مهم تریــن عوامــل تعیین کننــدۀ ورود گردشــگر بــوده و 
تاحــدی از تأثیــر آن هــا غفلــت شــده اســت. نهادهــا درحکم 
نظام هایــی از قواعــد اجتماعــی تثبیت شــده و مرســوم، 
ــط  ــالت و رواب ــه تعام ـ ک ــادات  ــراردادی، آداب و ع ــرف ق ع
ــزایی  ــر بس ـ تأثی ــد  ــازمان می دهن ــکل و س ــی را ش اجتماع
ــی و  ــد )تلیاب ــه دارن ــی جامع ــای عموم ــکل دهی فض در ش
ــادی  ــاختار نه ــا س ــورها ب ــی کش ــاه آبادی، 1395(. ویژگ ش

ــد از: ســطح اعتمــاد و اطمینــان  مطلوب تــر و بهترعبارت ان
ــک تر  ــب تر و کم ریس ــای مناس ــا، فض ــراد و بنگاه ه ــر اف باالت
کســب و کار، محیــط امــن و رقابتی تــر و گام نهــادن در مســیر 
ـ اجتماعــی، ازجملــه ارتقــای  رشــد و توســعۀ اقتصادی 
گردشــگری. از مهم تریــن شــاخص های نهــادی، شــاخص 
حکمرانــی خــوب، آزادی اقتصــادی، راهنمــای بین المللــی 
ریســک کشــوری را می تــوان نــام بــرد. در ایــن تحقیــق 
ــاخص  ــر ش ــه تأثی ــابه ب ــات مش ــز از مطالع ــور تمای به منظ
راهنمــای بین المللــی ریســک کشــوری در گردشــگری 
خواهیــم پرداخــت. در جــدول 2 وضعیــت مقایســه ای ایــن 
شــاخص و تعــداد گردشــگر چنــد کشــور نمونــه تحقیــق ارائه 

شــده اســت. 

جدول 2: وضعیت مقایسه ای شاخص نهادی ICRG )ریسک سیاسی( و تعداد گردشگر ) میلیون نفر( برای چند کشور نمونه از تحقیق

کشور 

       سال     

کنیامصرایرانژاپنفرانسه

ICRGگردشگرICRGگردشگرICRGگردشگرICRGگردشگرICRGگردشگر

200079/7577/1980/174/75761/831/34265/005/11650/910/899

200180/0475/20285/924/77252/701/40265/664/35755/530/841

200280/4277/01285/795/23958/831/58563/504/90651/700/838

200379/0875/04885/675/21258/371/54663/755/74661/000/927

200476/2574/43383/796/13859/911/65964/207/79561/161/199

200577/1374/98883/086/72860/871/88963/048/24457/481/399

200675/5877/91683/587/33461/582/73562/668/64656/951/464

200778/7580/85380/638/34758/502/21961/5010/6155/701/686

200878/9279/21878/258/35156/752/03459/4112/29656/411/141

200978/7576/76478/506/7955/622/11658/8711/91456/041/392

201078/0076/64780/638/61151/872/93858/1214/05156/831/47

201175/5480/49979/466/21950/163/35451/299/49751/121/75

201272/7181/9878/838/35849/003/83450/1711/19653/411/619

201369/9283/63482/3310/36449/704/76946/759/17455/541/434

201468/2983/70182/1313/41353/044/96849/049/628355/411/261

201571/0084/45283/0019/73756/955/23750/629/13956/501/114

201670/6782/5783/0824/0458/794/94251/625/25857/201/268

نهادها، نهادگرایی و شاخص های نهادی
در ادبیــات اقتصــادی، از دیربــاز نظریــات، دیدگاه هــا و 
اســتراتژی های گوناگونــی بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی 
امــا  کشــورهای درحــال توســعه مطــرح شــده اســت، 
هریــک در حــل مشــکالت مزمــن آن هــا نــاکام بــوده اســت. 
در دوره هــای اخیــر، دیــدگاه بنیادیــن جدیــدی تحــت 
عنــوان اقتصــاد نهادگــرا مطــرح شــده اســت. براســاس 

دیــدگاه نهادگرایــی، عوامــل و متغیرهــای کّمــی به تنهایــی 
تعیین کننــدۀ وضعیت اقتصادی کشــورها نیســتند و نهادها 
ــادی  ــرد اقتص ــا و عملک ــی رفتاره ــل زیربنای ــم عوام درحک
ــای  ــه ارتق ــادی ب ــت نه ــود وضعی ــه بهب ــه ب ــتند و توج هس
عملکــرد اقتصــادی و توســعه منجــر خواهــد شــد. عوامــل 
نهــادی نظیــــــر هنجارهــــا، رفتارهــا، شیــــوۀ حکمرانــی، 
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مقــررات، حقــوق مالکیــت هــر کشــور ازجملــه عوامــل 
انگیزه هــا و تمایــالت در  اولیــه و اصلــی تعیین کننــدۀ 
ــه،  ــا، عرض ــرف، تقاض ــر مص ــادی )نظی ــای اقتص بخش ه
ســرمایه گذاری، کســب وکار( هســتند کــه بــه ارتقــا یــا تنــزل 
ــوند  ــر می ش ــاد منج ــون اقتص ــای گوناگ ــت بخش ه وضعی
)ابوجعفــری، 1385(. به بــاور نــورث )1990( نهادها قوانین 
بــازی در جامعه انــد. در یــک تعبیر کلی، نهادها مشــتمل بر 
باورهــا، رفتارهــا )حــوزۀ عقالنــی یــا غیرعقالنی(، ســنت ها 
و ضوابــط و مقــررات حقوقی انــد. از ایــن لحــاظ نهادهــای 
خــوب به منزلــه ایجادکننــدۀ ســاختاری انگیزشــی مطــرح 
ــی و  ــویق کارای ــی، تش ــش نااطمینان ــث کاه ــه باع ــده ک ش
ــه بهبــود عملکــرد اقتصــادی می شــود.  بنابرایــن کمــک ب
ــمی  ــمی و غیررس ــش رس ــه دو بخ ــم ب ــا را می توانی نهاده
تقســیم کنیــم. در میــان نهادهــای رســمی، می تــوان 
از مقــررات، قانون هــای اساســی، قراردادهــا و حقــوق 
ــروعیت  ــه مش ــا در جامع ــن نهاده ــرد. ای ــام ب ــت ن مالکی
باالیــی دارنــد و تخلــف از آن هــا بــه مجــازات منجــر خواهــد 
شــد. نهادهــای رســمی را دولــت، مؤسســه های خصوصــی 
ــد. در  ــکیل می دهن ــی تش ــع مدن ــراد در جوام ــر اف ــا دیگ ی
میــان نهادهــای غیررســمی، می تــوان هنجارهــا، اخــالق، 
رســوم، محرمــات و ایدئولوژی هــا را نــام بــرد. ایــن نهادهــا 
قوانیــن رفتــاری غیررســمی جامعه انــد کــه بخشــی از 

فرهنــگ به شــمار می رونــد )ابوجعفــری، 1385( .

 ICRG شاخص نهادی
به منظــور نــوآوری پژوهشــی در حــوزۀ ارتبــاط گردشــگری 
ــجام  ــت و انس ــه جامعی ــه ب ــا توج ــادی و ب ــت نه ــا کیفی ب
شــاخص ICRG، در ایــن بخــش بــه تشــریح ایــن شــاخص 
ــر  ــه متغی ــی آن  را، به منزل ــک سیاس ــد ریس ــه و بع پرداخت
توضیحــی اصلــی الگــوی تحقیــق، در نظــر می گیریــم. 
رتبه بنــدی گــروه خدمــات ریســک سیاســی )PRS(1 بــرای 
 )ICRG( شــاخص راهنمــای بین المللــی ریســک کشــوری
ــه  ــت ک ــک اس ــروه از ریس ــر در 3 زیرگ ــکل از 22 متغی متش
ــک  ــی و ریس ــک مال ــی، ریس ــک سیاس ــد از: ریس عبارت ان
اقتصــادی. بــرای هریــک از زیرگروه هــا شــاخص جداگانه ای 
ســاخته می شــود کــه در آن شــاخص ریســک سیاســی 100 
ــادی 50  ــک اقتص ــاز و ریس ــی50 امتی ــک مال ــاز، ریس امتی
امتیــاز دارد. ایــن شــاخص رتبه بنــدی را بــرای 140 کشــور 
به صــورت ماهانــه و بــرای 26 کشــور به صــورت ســاالنه انجــام 
می دهــد. هــر کشــوری کــه امتیــاز باالتــری در ایــن شــاخص 
کســب کنــد، بــه معنــای آن اســت کــه وضعیــت مطلوب تری 
ــه لحــاظ ایــن شــاخص نهــادی دارد و از ریســک کمتــری  ب
 ICRG برخــوردار اســت. یکــی از مزیت هــای شــاخص
1. Political Risk Services

ــا  ایــن اســت کــه بــه اســتفاده کنندگان آن اجــازه می دهــد ب
ــه  ــه  ایــن مــدل، ب ــوع تحقیــق، برپای ــه موضــوع و ن توجــه ب
ارزیابی های ریســکی خــود اقدام کننــد )احمدیــان،1390(.
رتبه بنــدی  از  هــدف  سیاســی:  ریســک  رتبه بنــدی 
ریســک سیاســی ایــن اســت کــه ابزارهایــی بــرای ارزیابــی 
ثبــات سیاســی فراهــم آورد؛ به نحــوی کــه مقایسه شــدنی 
باشــند. ایــن امــر به وســیله ارزیابــی امتیازهــای مؤلفه های 
ریســک سیاســی انجــام می  شــود. در پژوهــش حاضــر، این 
زیرشــاخص درحکــم شــاخص نهــادی در مدل لحاظ شــده 
اســت. مؤلفه هــای ریســک سیاســی و ســقف امتیــاز آن هــا 

ــود:  ــاهده می ش ــدول 3 مش در ج

جدول 3: مؤلفه های ریسک سیاسی و سقف امتیاز آن ها

 امتیاز
)حداکثر(

مؤلفه
 امتیاز

)حداکثر(
مؤلفه

6 دخالت نظامیان در سیاست 12 ثبات حکومت

6 حاکمیت نظم و قانون 12
شرایط 

اجتماعی و 
اقتصادی

6 تنش مذهبی 12 ریسک 
مصادره

6 پاسخ گویی حکومت 12 تنش خارجی

6 تنش های نژادی 12 تنش داخلی

4 کیفیت دیوان ساالری 6 فساد

امتیاز کل  100

رتبه بنــدی ریســک اقتصــادی: هــدف  از رتبه بنــدی 
ــرای  ــت ب ــی اس ــردن ابزارهای ــادی، فراهم ک ــک اقتص ریس
ارزیابــی نقــاط قــوت و ضعــف اقتصــادی جــاری در کشــور 
موردنظــر. مؤلفه هــای ریســک اقتصــادی و ســقف امتیــاز 

ــت. ــده اس ــان ش ــدول 4 بی ــا در ج آن ه

جدول 4: مؤلفه های ریسک اقتصادی و سقف امتیاز آن ها

امتیاز )حداکثر( مؤلفه امتیاز )حداکثر( مؤلفه

10 نسبت	تراز	بودجه	
GDP	به

5 تولید	ناخالص	
داخلی	سرانه

15 نسبت	حساب	
GDP	به	جاری

10 رشد	واقعی	
تولید	ناخالص	

داخلی

50 کل	 	10 نرخ	تورم	
ساالنه

رتبه بنــدی ریســک مالــی: هــدف کلــی رتبه بنــدی ریســک 
مالــی فراهــم آوردن ابزارهایــی بــرای ارزیابــی توانایــی 
کشــورها در پرداخــت تعهــدات خــود اســت. ایــن مؤلفه هــا 
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به دنبــال سیســتمی اســت کــه توانایــی کشــور را در تأمیــن 
مالــی تعهــدات و بدهی هــای قانونی، تجــاری و دادوســتدی 
ــاز  ــقف امتی ــی و س ــک مال ــای ریس ــد. مؤلفه ه ــی کن ارزیاب

ــود. ــاهده می ش ــدول 5 مش ــا در ج آن ه
 

جدول 5: مؤلفه های ریسک مالی و سقف امتیاز آن ها

امتیاز )حداکثر(مؤلفه

GDP 10نسبت بدهی خارجی به

نسبت پرداخت بدهی های خارجی به صادرات 
10کاالها و خدمات 

15نسبت حساب جاری به صادرات کاالها و خدمات 

خالص نقدینگی بین المللی به صورت ماه های
5 پوشش واردات

10 ثبات نرخ ارز

50کل 

پیشینۀ تحقیق )مطالعات تجربی(
مطالعــات تجربــی متنــوع بــا اســتفاده از متغیرهــای 
ــاخص های  ــادی و ش ــل اقتص ــوص عوام ــترده درخص گس
نهــادی مؤثــر در گردشــگری صــورت گرفتــه اســت. در 
و  از مطالعــات خارجــی  برخــی  بــه  به اختصــار  ادامــه 

داخلــی بــا تأکیــد بــر عوامــل نهــادی می پردازیــم.

الف( مطالعات خارجی
اســتینر )2006( به بررســی وضعیت گردشــگری کشــورهای 
عربــی پرداختــه اســت کــه به رغــم جاذبه هــای گردشــگری، 
درآمــد چندانــی از گردشــگری نداشــته اند. نتایج بررســی او 
نشــان داد مهم تریــن علــل فقــدان درآمد زایــی گردشــگری 
در ایــن کشــورها، متغیرهــای نهــادی ماننــد نبــود امنیــت، 
تهدیدهــای اجتماعــی و روانــی و متغیرهــای اقتصــادی 

ــت. ــانی اس ــودن خدمات رس ــد بهینه نب مانن
ســیکورا و نونــاس )2008( بــه بررســی تأثیــر شــاخص 
راهنمــای بین المللــی ریســک کشــوری در گردشــگری برای 
120 کشــور در فاصلــه ســال های 1985 تــا 2002 پرداختند. 
ــل  ــدل پن ــب م ــگران، در قال ــزان گردش ــان از می ــرآورد آن ب
ــا )GMM(، نشــان داد یــک درصــد افزایــش در  دیتــای پوی
ــورها  ــاص کش ــگری خ ــد گردش ــوری، 2 درص ــک کش ریس
بــرآورد  در  گرفتنــد  نتیجــه  آنــان  می دهــد.  کاهــش  را 
گردشــگری از متغیــر ریســک کشــوری غفلــت شــده اســت. 
ــه بررســی عوامــل تعیین کننــدۀ  ماســیدا و ایتــزو )2012( ب
اصلــی جریــان گردشــگری دو منطقــه  ایتالیــا پرداخته انــد. 
محققــان متغیرهــای تراکــم جمعیــت و ســرانه تولیــد 

ــمت  ــداول س ــای مت ــه متغیره ــی را به منزل ــص داخل ناخال
تقاضــا و متغیرهــای زیرســاخت های حمل و نقــل، فرهنــگ 
و امنیــت عمومــی را به منزلــه عوامــل ســمت عرضــه معرفــی 
کرده انــد. محققــان بــا اســتفاده از رویکــرد پویــای پانــل دیتا 
ــه  ــای دورۀ 1998 - 2007 ب ــتفاده از داده ه ــا اس )GMM( و ب
ــج  ــد. نتای ــدام کردن ــگری اق ــای گردش ــع تقاض ــن تاب تخمی
نشــان داد حمایــت دولت هــای محلــی از فعالیت هــای 
فرهنگــی تأثیــر مثبتــی در گردشــگران داشــته اســت. 
ضرایــت آمــاری عناصــر ســمت عرضــه گردشــگری ازجملــه 
ــل  ــاخت های حمل ونق ــی و زیرس ــت عموم ــگ، امنی فرهن
هرچنــد پاییــن بودنــد، امــا هــمۀ ضرایــب معنــی دار بودنــد. 
ایــن امــر ثابــت می کنــد مؤلفه هــای اقتصــادی و کیفــی 

ــر اســت. ســمت عرضــه در جــذب گردشــگر مؤث
لــی )2015( در تحقیــق خود بــا عنوان »کیفیــت حکمرانی و 
رقابت پذیــری مقصــد توریســتی«، بــه تأثیــر مثبــت کیفیــت 
حکمرانــی در ارتقــای رقابت پذیــری گردشــگری تأکیــد 
دارد. ایــن تحقیــق در قالــب مــدل OLS برای 140 کشــور در 
ســال 2013 انجــام شــد و بــرای متغیــر کیفیــت حکمرانــی از 
ســه مؤلفــه  فســاد، قانــون و نظــم، و کیفیــت دیوان ســاالری 
)کــه جــزو مؤلفه هــای ICRG هســتند( اســتفاده کرد.نتیجه 
ــرای  ــی ب ــت  های عموم ــه سیاس ــان داد ک ــی نش ــن بررس ای
رشــد صنعــت گردشــگری بایــد در راســتای ارتقــای کیفیــت 

ــد.  حکمرانی باش
آزادی  تأثیــر  بررســی  بــه   )2016( همــکاران  و  ســاها 
ــل  ــدل پن ــب م ــگری در قال ــادی در گردش ــی و اقتص سیاس
تــا   1995 ســال های  فاصلــه  در  برای110کشــور  دیتــا 
ــاخص های  ــود از ش ــل خ ــا در تحلی ــد. آن ه 2002 پرداختن
 )EFW( نهــادی، شــامل شــاخص آزادی اقتصــادی جهانــی
ــخ گویی  ــای پاس ــاخص ICRG )مؤلفه ه ــچ و ش ــاد هرتی بنی
دموکراتیــک، کیفیــت دیوان ســاالری، تنــش خارجــی، 
ــات  ــن تحقیق ــج ای ــد. نتای ــتفاده کردن ــت( اس ــات حکوم ثب
نشــان داد وقتــی ســطح آزادی هــای فــردی و اقتصــادی 
پاییــن اســت، ارتقــای ایــن نــوع آزادی هــا تأثیــرات مثبــت و 
بیشــتری در ورود گردشــگران خارجــی خواهــد داشــت. 

ب( مطالعات داخلی
امامقلی پــور و آســمانه )1390( بــه بررســی تأثیــر شــاخص 
نهــادی حکمرانــی خــوب در گردشــگری در کشــورهای عضو 
OECD طــی دورۀ زمانــی 1998 تــا 2012 پرداختــه اســت. 
ــا  ــی پوی ــای تابلوی ــتفاده از روش داده ه ــا اس ــه ب ــن مطالع ای
ــد  ــی، تولی ــت حکمران ــه کیفی ــد ک ــان می ده )GMM( نش
ناخالــص داخلــی و تعــداد گردشــگران دوره هــای گذشــته، 
ــی در ورود  ــر منف ــرخ ارز تأثی ــی دار و ن ــت و معن ــر مثب تأثی

گردشــگران داشــته اســت. 
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مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بین المللی 
 ICRG در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی

)شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری(

فظرس   و  همکاران 8

شریفی رنانی و همکاران )1392( با استفاده از دادۀ تابلویی 
به مطالعه تأثیر شاخص های حکمرانی در جذب گردشگر در 
کشورهای منتخب اوپک )1996-2011( پرداختند. نتایج 
مطالعه آن ها نشان داد متغیرهای نهادی مانند حاکمیت 
اثربخشی دولت و کنترل  قانون، ثبات سیاسی، کارایی و 
فساد و همچنین متغیرهای اقتصادی، مانند نرخ ارز و تولید 
ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی داری در ورودی تعداد 

گردشگران خارجی دارد.
تلیابی و شاه  آبادی )1395( در مطالعه خود به بررسی تأثیر 
زیرساخت های اقتصادی و حمل ونقل و همچنین شاخص 
درحال  کشورهای  گردشگری  در  خوب  حکمرانی  نهادی 
توسعه منتخب پرداخته است. مطالعات او در قالب مدل پنل 
دیتا نشان می دهد درآمد سرانه واقعی، جمعیت کشورها، 
تأثیر معنی داری در  زیرساخت های حمل ونقل  و  ارز  نرخ 
مؤلفه های  تأثیر  ضریب  همچنین  دارد.  گردشگر  جذب 
به نسبت  توسعه  درحال  کشورهای  در  خوب  حکمرانی 
کشورهای توسعه یافته بیشتر و از سطح اطمینان باالتری 
برخوردار است و درنهایت پیشنهاد می کند زیرساخت های 
ارتقا و حکمرانی خوب در کشورهای درحال توسعه بهبود یابد. 

کیفیت  تأثیر  بررسی  به  خود  مطالعه  در   )1396( میرانی 
سال های  فاصله  در  ایران  پزشکی  گردشگری  در  نهادی 
نشان  تحقیق  این  نتایج  است.  پرداخته   2017 تا   2005
می دهد بهبود در شاخص کیفیت نهادی، زیرساخت هایی 
به  ارز  نرخ  کاهش  و  بیمارستان ها  نظیر هتل ها، وضعیت 

افزایش جذب گردشگران پزشکی منجر می شود.

روش تحقیق )مدل و روش اقتصادسنجی(
گردآوری  روش  برحسب  پژوهش،  این  در  تحقیق  روش 
از  و  بوده  هم بستگی  تحلیل  مبتنی بر  توصیفی  داده ها، 
نظر هدف، پژوهش کاربردی، و به لحاظ ماهیت متغیرها 
این  آماری  جامعه  تعیین  به منظور  است.  کّمی  تحقیقی 
مطالعه تطبیقی، تعداد 25 کشور توسعه یافته1 و 28 کشور 
دسترس  در  آن ها  آماری  داده های  )که  توسعه2  درحال 
بود( از قاره ها و مناطق جغرافیایی مختلف جهان انتخاب و 
داده های مربوط به آن ها از منابع آماری بین المللی شامل 
سازمان  و  سیاسی  ریسک  خدمات  گروه  جهانی،  بانک 

جهانی گردشگری استخراج شد.

فنالند،  بلژیک،  انگلیس،  اسپانیا،   ، آلمان،آمریکا  فرانسه،  شامل   .1
استرالیا، دانمارک، نروژ، یونان، ژاپن، کرۀ جنوبی، ایتالیا، مکزیک، هلند، 

لهستان، پرتقال، سوئد، سوئیس، ترکیه، ایرلند، اتریش، کانادا، و نیوزلند
2. شامل کشورهای ایران، عراق، جمهوری سوریه، کنیا، مصر، کوبا، 
سریالنکا،  ویتنام،  تانزانیا،  غنا،  اروگوئه،  یمن،  تونس،  لبنان،  اردن، 
هند،  بنگالدش،  بلغارستان،  البانی،  کاستاریکا،  فیلیپین،  آرژانتین، 

اندونزی، اتیوپی، کلمبیا، برزیل، افریقای جنوبی، و شیلی

در  مطالعه شده  موضوع  ساختار  و  داده ها  نوع  برحسب 
مقطعی  و  زمانی  سری  تلفیقی  داده های  از  تحقیق،  این 
که  است  شده  استفاده  پویا  به صورت  تابلویی(  )داده های 
زمانی  دورۀ  طول  در  )کشورها(  مقطعی  داده های  آن  در 
محیطی  ترکیبی،  روش  این  می شود.  لحاظ  و  مشاهده 
غنی از اطالعات را برای گسترش روش های برآورد و نتایج 
نظری فراهم می کند و مزایایی نظیر محدودشدن ناهمسانی 
واریانس، حداقل شدن تورش ها، کاهش هم خطی و افزایش 
 .)Baltagi,2008( داراست  را  کارایی  و  آزادی  درجات 
روش های  ازجمله  تابلویی،  داده های  روش  چارچوب  در 
مناسب، به ویژه برای حل مشکل درون زا بودن3 شاخص های 
و  توضیحی  متغیرهای  دیگر  با  آن  هم بستگی  و  نهادی 
گشتاورهای  از  استفاده  با  تخمین  مدل،  از  صحیح  برآورد 
تعمـیم یافتـه )GMM(4 داده های تابلویی پویا5 است. منظور 
از درون زابودن شاخص های نهادی آن است که همان گونه 
که در مدل بررسی کرده احتمال می دهیم شاخص نهادی 
به منزلۀ متغیری توضیحی در متغیر وابسته یا تابع مؤثر 
بوده و تعیین کننده است، متقاباًل این احتمال وجود دارد که 
علیت معکوس6 رخ داده و متغیر وابسته یا تابع در این متغیر 
توضیحی )شاخص نهادی( مؤثر باشد و هم بستگی کاذب 
ایجاد کند. مشکل درون زایی شاخص های نهادی و روش 
حل این مشکل در برآوردهای اقتصادسنجی در مطالعات 
متعدد، ازجمله مطالعات تجربی ذکرشده در این تحقیق، 
مانند سیکورا و نوناس )2008( و ندیری و محمدی )1390( 
بیان شده و همچنین این مسئله روش شناختی در مطالعات 
شاخص های  تحلیل  قالب  در   )2005( ریگوبون  و  رودریك 
گشتاورهای  روش  است.  شده  بررسی  رشد  و  نهادی 
تعمـیم یافتـه عالوه بر کاربرد در متغیرهای نهادی، هنگامی 
به کار می رود که تعداد مقاطع متغیرها )N( بیشتر از طول 

.)Bond , 2002; Baltagi, 2008( باشد )T( زمانی
لحاظ کردن  از:  عبارت اند  پویا   GMM روش  مزایای  اهم   
در  موجود  تورش های  حذف  فردی،  ناهمسانی های 
به سبب  هم خطی  رفع  یا  کاهش  مقطعی،  رگرسیون های 
مشکل  حل  وقفه دار،  وابسته  متغیرهای  از  استفاده 
از متغیر  درون زابودن متغیرهای نهادی به سبب استفاده 
وابسته با وقفه درحکم متغیر ابزاری؛ زیرا در مدل های پویا 
می توان از خود متغیرهای مدل به شکل درونی بهمنزله 
 )GMM( متغیر ابزاری استفاده کرد. مزیت اصلی تخمین
پویا آن است که تمامی متغیرهای رگرسیون که باجزء اخالل 
هم بستگی ندارند - ازجمله متغیرهای با وقفه ومتغیرهـــای

3. Endogeneity 
4. Generalized Method of Moments
5. Dynamic Panel Data
6. Reverse Causation
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باشند  ابزاری  متفیر  بالقوه  به طور  می توانند  تفاضلی- 
)Greene, 2008(. این نوع تخمین مجموعه ای طبیعی از  
ابزارها را  از درون مدل ارائه می کند که احتمال علیت معکوس 
این  همچنین  می دهد.  کاهش  را  نهادها  به  تابع  متغیر  از 
روش بسیاری از متغیرها همانند فرهنگ، قومیت و مذهب 
را که طی زمان ثابت وعواملی قوی اند و در متغیر تابع تاثیر 
دارند و می توانند بانهاد هم بسته باشند حذف می کند. این 
متغیرهای حذف شده باعث ایجاد تورش در تخمین مدل 
می شوند، اما روش تخمین )GMM( این امکان را می دهد 
که از راه تفاضل گرفتن از داده های آماری، تاثیر این 

.)Baltagi, 2008(  عوامل حذف شود

تصریح الگو )مدل تخمین(
ارائه شده، ازجمله مطالعات  به مطالعات تجربی  با نگاهی 
سیکورا و نوناس )2008( و امامقلی پور و آسمانه )1390(، 
با توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق و روش اقتصادسنجی 
تعمیم یافته  گشتاورهای  روش  براساس  الگو  اشاره شده، 
)GMM( به تفکیک برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و 

درحال توسعه منتخب ذکرشده به صورت زیر است:

بــرای  دوره  هــر  ورودی  توریســم  لگاریتــم   :L)Touri,t(
منتخــب.  کشــورهای 

بــرای  قبــل  دورۀ  ورودی  توریســم  لگاریتــم   :L)Touri,t(
منتخــب.  کشــورهای 

ریســک  راهنمــای  شــاخص  لگاریتــم   :L)ICRGri,t(
بین المللــی کشــورها )ریســک سیاســی( در هــر دوره بــرای 

کشــورهای منتخــب.
برای  دوره  هر  اقتصاد  بازبودن  درجه  لگاریتم   :L)OPi,t(

کشورهای    منتخب. 
 IFi,t شاخص تورم هر دوره برای کشورهای منتخب.

)L)HDIi,t: لگاریتم شــاخص توســعه انســانی هــر دوره برای 
کشــورهای منتخب.

)L)INFRAi,t: لگاریتــم زیرســاخت های حمل ونقــل کــه 
در ایــن تحقیــق، براســاس مطالعــات مشــابه از لگاریتــم 

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــل هوای ــداد حمل ونق تع
						جزء اخالل. 

        نشان دهندۀ تأثیرات ثابت1 برای هر کشور )همان طور که 
به سبب تفاضل گیری  اشاره شد،   GMM در مزایای روش

حذف خواهد شد(. 

1. Fixed Effect

توضیحـــــی  متغیــــرهای  مـــــدل  در  چنـــــانچه 
Touri,t(L و )ICRGri,t(L را بــا نمــاد ) Xit( در  به جــز ) 
قالــب بــردار k×1، شــامل k متغیر توضیحی )متغیــر کنترل( 

ــود: ــان می ش ــل بی ــورت ذی ــدل به ص ــیم، م بشناس

در تخمیــن ایــن معادلــه چنــد مــورد مدنظــر قــرار می گیــرد: 
یکــی تأثیــرات ثابــت  )				( و دیگــری معرفــی متغیــر وابســته 
وقفــه دار در معادلــه. بــرای حــل ایــن مســائل، ارالنــو و بونــد 
تعمیم یافتــه  گشــتاورهای  روش  تخمین زننــدۀ   )1991(
تفاضلــی مرتبــه اول را پیشــنهاد کردنــد کــه شــامل حــذف 
ــه  ــه اول از معادل ــل مرتب ــن تفاض ــا گرفت ــت ب ــرات ثاب تأثی
اســت. پــس از تفاضل گیــری مرتبــه اول در مــدل خواهیــم 

داشــت:

تمامــی  کــه  اســت  آن  مــدل  تبدیــل  نتایــج  از  یکــی 
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         
اخــالل       و متغیــر وابســته بــا وقفــه    )   L)Touri,t   اســت.  
بــرای اینکــه تخمیــن گــر    بتوانــد بــرآوردی ســازگار و بــدون 
تــورش ارائــه دهــد، الزم اســت کــه اعتبــار شــرایط گشــتاور2 
 Arellano & Bond,( .یعنــی شــرط زیــر بــرآورده شــود

 :)1991

 ایــن موضــوع ازطریــق آزمون هــای بیان شــده در ادامــه 
ــد. ــد ش ــی خواه ــرآورد، ارزیاب ــج ب نتای

برای اطمینان از مناسب بودن روش گشتاورهای تعمیم یافته 
عدم  )آزمون  سارگان  آزمون  یکی  است؛  مطرح  آزمون  دو 
هم بستگی سریالی جمالت خطا و متغیر ابزاری( که برای 
دیگری  و  می رود  به کار  ابزاری  متغیرهای  اعتبار  و  صحت 
 GMM روش به  برآورد  اعتبار  هدف  با  ـ بوند  آرالنو  آزمون 
مبنی بر این که در تخمین به این روش، باید جمالت اخالل 
اما  بوده،   AR)1( اول  مرتبه  سریالی  هم بستگی  دارای 
نباشند   AR)2( دوم  مرتبه  سریالی  هم بستگی  دارای 

.)Baltagi, 2008(

نتایج برآورد مدل
اقتصادسنجی  نرم افزار  از  استفاده  با  مدل  برآورد  نتایج 
s tata برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته 

منتخب به صورت زیر است:

1

1
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GMM جدول 3: نتایج برازش الگو به روش
 برای کشورهای توسعه یافتۀ منتخب

مقدار  احتمال
P-ValueZمتغیر توضیحیضرایب

0/0026/890/7287L)Touri, t-1(

0/0282/190/3092 L)ICRGi,t(

0/006/830/2597L)OPi,t(

0/028-2/20-0/0019IFi,t

0/0023/111/3388L)HDIi,t(

0/004/390/0793L)INFRAi,t(

0/0062/751/1221cons

جدول 4: نتایج آزمون های خاص روش GMM برای کشورهای 
توسعه یافتۀ منتخب )آزمون سارگان(.

Chi2)119( ۲۲/۴۷6۲۳

Prob> Chi2 ۱/۰۰۰

در چارچــوب روش GMM برطبــق نتایــج آزمون ســارگان، 
فــرض صفــر یعنــی مناســب و معتبربــودن متغیرهــای 

ابــزاری را نمی تــوان رد کــرد.

جدول 5: آزمون آرالنو ـ بوند )خودهم بستگی مرتبۀ اول و دوم(

order Z Prob>z

)AR)1 -۲/۱۷۷۳ ۰/۰۲۹۵

)AR )2 ۰/۷۳6۸۸ ۰/۴6۱۲

بونــد،  ـ  آرالنــو  آزمــون  ایــن  نتایــج  برطبــق 
 1(AR( اول  مرتبــه  پســماندهای  خودهم بســتگی 
وجــود دارد کــه صحــت اعتبــار نتایــج مــدل آزمون شــده 

می کنــد. تأییــد  را   GMM روش  براســاس 
ــورهای  ــدول 2، در کش ــن در ج ــج تخمی ــاس نتای براس
ــگران  ــی گردش ــب تخمین ــب، ضری ــعه یافته منتخ توس
دورۀ قبــل مثبــت و معنــی دار اســت؛ به طــوری کــه 
یــک درصــد افزایــش در میــزان گردشــگران دورۀ قبــل 
حــدود 0/7287 درصــد میــزان گردشــگران دورۀ جــاری 
ــی  ــدار کم ــر، مق ــای دیگ ــه معن ــد. ب ــش می ده را افزای
ایــن بــرآورد نشــان می دهــد میــزان گردشــگران هــر 
ــا ایــن ضریــب، در میــزان گردشــگران دورۀ بعــد  دوره ب
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.
ریســک  راهنمــای  شــاخص  تخمینــی  ضریــب 
ــق  ــت. طب ــی دار اس ــت و معن ــورها مثب ــی کش بین الملل
ــرآورد در ایــن کشــورها، یــک درصــد افزایــش  نتایــج ب
ــه 0/3092 درصــد افزایــش  در مقــدار ایــن شــاخص، ب
ــر  ــاز باالت ــود )امتی ــر می ش ــگران منج ــزان گردش در می
ــن  ــر ای ــت مطلوب ت ــای وضعی ــه معن ــاخص ب ــن ش در ای
ــدگاه  ــت(. از دی ــر اس ــک کمت ــادی و ریس ــاخص نه ش
ــژه  در  ــادی، به وی ــم نه ــاخص مه ــن ش ــی، ای نهادگرای
ــی در  ــور توجه ــر درخ ــی آن، تأثی ــک سیاس ــد ریس بع
ــگری  ــش گردش ــه بخ ــاد و ازجمل ــون اقتص ــاد گوناگ ابع
دارد؛ زیــرا وضعیــت مناســب نهــادی بــا تأکیــد بــر 
نظیــر  )مؤلفه هایــی  سیاســی  ریســک  مؤلفه هــای 
ــش  ــی، تن ــی و خارج ــش داخل ــی، تن ــرایط اجتماع ش
ــل  ــتقیمی در تمای ــو مس ــژادی و...( به نح ــی و ن مذهب

ــت.  ــر اس ــورها مؤث ــه کش ــگران ب ورود گردش
ضریــب تخمینــی درجــه بازبــودن اقتصــاد کشــورها 
تأثیــر مثبــت و معنــی داری در گردشــگری خارجــی 
ــد  ــک درص ــه ی ــوی ک ــورها دارد؛ به نح ــروه کش ــن گ ای
افزایــش در ایــن عامــل باعــث 0/2597 درصــد افزایــش 
ــه  ــه دج ــرا هرچ ــود؛ زی ــی می ش ــگران خارج در گردش
بازبــودن اقتصــاد، یعنــی نســبت صــادرات و واردات بــه 
تولیــد ناخالــص داخلــی یــک کشــور بیشــتر باشــد، بــه 
ــل  ــارت بین المل ــق تج ــری از طری ــت بهت ــع آن فرص تب
ــده،  ــم ش ــگری فراه ــای گردش ــی جاذبه ه ــرای معرف ب
مؤثــر  خارجــی  گردشــگران  افزایــش  در  درنهایــت 

ــود. ــد ب خواه
ــورها  ــروه کش ــن گ ــورم در ای ــرخ ت ــن ن ــب تخمی ضری
 )-0/0019( کــم  تأثیــر  درجــه  بــا  تقریبــًا  و  منفــی 
گــروه  این کــه  بــه  توجــه  بــا  اســت.  معنــی دار  و 
ــادی  ــات اقتص ــًا از ثب ــعه یافته عمدت ــورهای توس کش
قیمت هــا  عمومــی  ســطح  و  تــورم  بهره مندنــد، 
ــی  ــگری خارج ــدود در گردش ــا مح ــی، ام ــر منف تأثی
تئوری هــای  و  موضــوع  ادبیــات  بــا  کــه  دارد 
معنــی  بــه  تــورم  زیــرا  دارد؛  تطبیــق  اقتصــادی 
کاال  ازجملــه  قیمت هــا،  عمومــی  ســطح  افزایــش 
کــه می توانــد  و خدمــات حــوزۀ گردشــگری اســت 
ــدود  ــا مح ــی، ام ــر منف ــگری تأثی ــای گردش در تقاض

باشــد.  داشــته 
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مثبت   ۱)HDI( انسانی  توسعه  شاخص  تخمینی  ضریب 
درصد  یک  می رود  انتظار  که  به طوری  است؛  معنی دار  و 
در  افزایش  درصد   1/3388 به  شاخص،  این  در  افزایش 
ورودی گردشگران خارجی منجر شود که نشان دهندۀ تأثیر 
مستقیم وضعیت شاخص توسعه انسانی در گردشگری این 
گروه کشورهاست. گفتنی است این نتایج با نتایج مطالعات 
مشابه تطابق دارد. مقایسه ضریب تخمینی شاخص توسعه 
کشورها  بین المللی  ریسک  راهنمای  شاخص  و  انسانی 
و  اهمیت  بر  توسعه یافته  کشورهای  گروه  در   ،)ICRG(
تأثیر نسبتًا باالی وضعیت شاخص توسعه انسانی در جذب 

گردشگر داللت دارد.
ــت و  ــل مثب ــاخت های حمل ونق ــی زیرس ــب تخمین ضری
معنــی دار معــادل 0/0793 اســت کــه بــا توجه بــه ضرورت 
فراهم بــودن زیرساخت هــــای حمل ونقــــل، به ویــــژه 
ــه  ــافران ب ــال مس ــور  انتق ــوایی، به منظ ــل ونقل هــ حمــ
ــی ایــن  معنــی تأثیــر نســبی آن در گردشــگری بین الملل
ــود،  ــاهده می ش ــه مش ــور ک ــت. همان ط ــروه کشورهاس گ
عــرض از مبــدأ در ایــن بــرآورد، مثبــت و معنی دار اســت.

 GMM جدول 6: نتایج برازش الگو به روش
برای کشورهای درحال توسعۀ منتخب

مقدار  احتمال
P-ValueZمتغیر توضیحیضرایب

0/0045/520/8945)L)Touri, t-1

0/007/860/6489) L)ICRGi,t

0/004/280/1928)L)OPi,t

0/0342/120/0008IFi,t

0/519-0/64-0/0021) L)HDIi,t

0/0023/090/0509)L)INFRAi,t

0/00-5/98-2/4123cons

 GMM جدول 7: نتایج آزمون های خاص روش
برای کشورهای درحال توسعۀ منتخب )آزمون سارگان(

Chi2)119( 27/0058
Prob> Chi2 1/000

برطبــق نتایــج آزمــون ســارگان، فــرض صفر یعنی مناســب 
ومعتبربــودن متغیرهــای ابــزاری را نمی تــوان رد کرد.

1. Human Development Index

جدول 8: آزمون آرالنوـ  بوند 
)خودهم بستگی مرتبۀ اول و دوم(

order z Prob>z

)AR )1 -2/9244 0/0035

)AR )2 1/6105 0/1073

خودهم بستگی  بوند،  ـ  آرالنو  آزمون  نتایج  برطبق 
پسماندهای مرتبه اول AR)1( وجود دارد که صحت اعتبار 
تأیید  را   GMM روش  براساس  آزمون شده  مدل  نتایج 

می کند.
ــورهای  ــرای کش ــدول 5 ب ــن در ج ــج تخمی ــاس نتای براس
ــگران  ــن گردش ــب تخمی ــب، ضری ــعه منتخ ــال توس درح
دورۀ قبــل، مثبــت و معنــی دار اســت؛ بــه ایــن معنــا که یک 
درصــد افزایــش در گردشــگران دورۀ قبــل، باعــث 0/8945 
خواهــد  جــاری  دورۀ  گردشــگران  در  افزایــش  درصــد 
ــت  ــد ذهنی ــر می رس ــه نظ ــز ب ــوری نی ــاظ تئ ــه لح ــد. ب ش
و دیــدگاه مطلــوب گردشــگران دوره هــای گذشــته، در 
تمایــل و مطلوبیــت گردشــگران دوره هــای بعــد از آن مؤثــر 
اســت. ایــن ضریــب بیشــتر از ضریــب تخمینــی آن بــرای 
ــت  ــوان گف ــن می ت ــت؛ بنابرای ــعه یافته اس ــورهای توس کش
بــا توجــه بــه ذهنیت گاهــی منفــی و نامطلــوب گردشــگران 
درمــورد گــروه کشــورهای درحــال توســعه، رضایت منــدی 
ــل  ــادی در تمای ــرات زی ــر دوره، تأثی ــگران ورودی ه گردش

ــد دارد. ــای بع ــوۀ دوره ه ــگران بالق گردش
بین المللی  ریسک  راهنمای  شاخص  برآوردی  ضریب 
کشوری مثبت و معنی دار است. طبق تخمین برآوردشده، 
یک درصد بهبود در این شاخص به 0/6489 درصد افزایش 
می شود  منجر  کشورها  گروه  این  خارجی  گردشگران  در 
دیدگاه  از  دارد.  تطابق  تجربی  مطالعات  با  نتیجه  این  که 
نهادگرایان، عالوه بر متغیرهای کمی اقتصاد، شاخص های 
ICRG( تأثیرات درخور توجه و عمیقی در  نهادی )مانند 
وضعیت اقتصادی و ازجمله صنعت گردشگری دارد. به ویژه 
این که در گروه کشورهای درحال توسعه این شاخص های 
نهادی در وضعیت نامناسب بوده )ریسک باال( و ارتقای این 
مؤلفه های نهادی در بهبود وضعیت صنعت گردشگری آن ها 

تأثیرات پایدار و بنیادی دارد. 
اقتصــاد )مجمــوع  بازبــودن  ضریــب تخمینــی درجــه 
ــر  ــر تأثی ــی( ب ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــادرات و واردات ب ص
ــت دارد؛  ــی دالل ــگری خارج ــل در گردش ــن عام ــت ای مثب
به نحــوی کــه یــک درصــد تغییــر در آن، بــه 0/1928 درصــد 
ــه  ــود. هرچ ــر می ش ــی منج ــگری خارج ــش در گردش افزای
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مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بین المللی 
 ICRG در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی

)شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری(

فظرس   و  همکاران 12

زمینــه تجارت بین المللی بیشــتر باشــد، به معنــای افزایش 
گردشــگری تجــاری اســت. از طرفــی بــه تبع تجــارت، باعث 
تعامــالت بیشــتر ملت هــا و معرفــی بهتــر جاذبه هــای 

گردشــگری کشــور مقصــد می شــود.
ضریــب تخمینــی نــرخ تــورم در کشــورهای درحال توســعه 
منتخــب، نزدیــک بــه صفــر امــا مثبــت و معنــی دار اســت 
)معــادل 0/0008(. بــه نظــر می رســد در ایــن کشــورها 
ــای  ــه ای در تقاض ــور مالحظ ــر درخ ــا تأثی ــطح قیمت ه س
ورود گردشــگر نــدارد، بلکــه تــورم در ایــن کشــورها بــه علت 
کاهــش ارزش پــول داخلــی آن هــا و تقویــت ارز خارجــی، 
ــد  ــدرت خری ــش ق ــث افزای ــدود، باع ــکل مح ــه ش ــی ب حت

گردشــگران خارجــی شــده اســت.
ــروه  ــرای گ ــانی ب ــعه انس ــاخص توس ــن ش ــب تخمی ضری
کشــورهای درحــال توســعه مثبــت، امــا بــه لحــاظ آمــاری 
بی معنــی اســت. بــه لحــاظ تحلیلی می تــوان گفــت، تمایل 
و تقاضــای گردشــگران خارجــی بــرای ســفر بــه کشــورهای 
ذهنیت هــای  تأثیــر  تحــت  بیشــتر  توســعه  درحــال 
ــگران  ــر گردش ــا متغی ــه ب ــر دوره )ک ــوۀ ه ــگران بالق گردش
ورودی دورۀ قبــل در مــدل نشــان داده شــد(، شــاخص های 
نهــادی و جاذبه هــای تاریخــی، فرهنگــی و طبیعــی باشــد 
و وضعیــت شــاخص توســعه انســانی ایــن عامــل برخــالف 
کشــورهای  گردشــگری  در  توســعه یافته،  کشــورهای 

ــت.  ــته اس ــی داری نداش ــر معن ــعه تأثی ــال توس درح
ــر  ــر تأثی ــل ب ــاخت های حمل ونق ــی زیرس ــب تخمین ضری
ــروه  ــن گ مثبــت و معنــی دار آن در گردشــگران خارجــی ای
کشــورها داللــت دارد؛ به نحــوی کــه یــک درصــد افزایــش 
ــش  ــد افزای ــل 0/0509 درص ــاخت های حمل و نق در زیرس
ازآنجاکــه  می دهــد.  نشــان  را  خارجــی  درگردشــگران 
از عوامــل مهــم،  بین المللــی یکــی  بــرای گردشــگری 
ــن  ــت، ای ــی اس ــژه هوای ــل به وی ــاخت های حمل ونق زیرس
ــا  ــق ب ــر و مطاب ــن تأثی ــدۀ ای ــی تأییدکنن ــب تخمین ضری
مطالعــات مشــابه اســت. درنهایــت عرضــه از مبــدأ مثبــت 

ــت. ــی دار اس و معن

نتیجه گیری
ــر در  ــل مؤث ــارۀ عوام ــده درب ــات ارائه ش ــی تحقیق ــا بررس ب
مطالعــات  ایــن  در  می شــود  نتیجه گیــری  گردشــگری 
تأکیــد بر عوامل ســمت تقاضــا، عرضــه و شــرایط اقتصادی 
بــوده و معمــواًل از تأثیــر کیفیــت نهادی غفلت شــده اســت. 
ــادی  ــل نه ــی عوام ــه بررس ــش ب ــن پژوه ــاس ای براین اس
)شــاخص راهنمــای ریســک بین المللــی کشــورها( در 
ــل،  ــاخت های حمل ونق ــر زیرس ــل )نظی ــایر عوام ــار س کن
تــورم، شــاخص توســعه انســانی و درجــه بازبــودن اقتصــاد( 

ــک  ــه تفکی ــی، ب ــه تطبیق ــن مطالع ــت. در ای ــه اس پرداخت
ــه  ــعه )ک ــال توس ــور درح ــعه یافته و 28 کش ــور توس 25 کش
داده هــای آمــاری آن هــا دردســترس بــود( انتخــاب شــدند 
ــی  ــای تابلوی ــنجی داده ه ــتفاده از روش اقتصاد س ــا اس و ب
پویــا )GMM( درمــورد تخمیــن مــدل اقــدام شــد. نتایــج 
بــرآورد مــدل فرضیــه اصلــی تحقیــق مبنی بــر تأثیــر 
مثبــت و درخــور توجــه شــاخص نهــادی راهنمــای ریســک 
بین المللــی کشــورها )ICRG( در گردشــگری بین المللــی 

را تأییــد کــرد.
براســاس نتایــج به دســت آمده در جدول هــای 2 و 5 در 
کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه منتخــب، ضریب 
تخمیــن بــرای گردشــگران ورودی دورۀ قبــل در هــر دو 
گــروه کشــورها، مثبــت و معنــی دار اســت و بــا نتایــج مطالعه 
امامقلی پــور و آســمانه )1390( مطابقــت دارد. امــا ایــن 
ضریــب بــرای کشــورهای درحــال توســعه منتخــب 0/8945 
و بــرای کشــورهای توســعه یافتۀ منتخــب 0/7287 اســت. 
ایــن موضــوع بــه ایــن معناســت کــه در کشــورهای درحــال 
ــک های  ــاختاری و ریس ــکالت س ــه مش ــه ب ــا توج ــعه ب توس
بالقــوۀ احتمالــی توجــه بــه رضایت منــدی گردشــگران 
ورودی به منظــور جــذب و ایجــاد انگیــزه بــرای گردشــگران 
ــی  ــب تخمین ــزایی دارد و ضری ــت بس ــد اهمی ــای بع دوره ه

ــد. ــد می کن ــوع را تأیی ــن موض ــر ای بزرگ ت
همان طــور کــه در تحلیــل نظری و همچنیــن نتایج تخمین 
ــعه یافته  ــورهای توس ــروه کش ــر دو گ ــد، در ه ــخص ش مش
ریســک  راهنمــای  نهــادی  شــاخص  توســعه نیافته،  و 
بین المللــی کشــوری )مؤلفه هــای ریســک سیاســی( تأثیــر 
درخــور مالحظــه مثبــت و معنــی دار دارد که فرضیــه اصلی 
تحقیــق را تأییــد می کنــد و بــا نتایــج مطالعــات ســیکورا و 
نونــاس )2008( و میرانــی )1398( همســو 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 
ــوب  ــت مطل ــب و ذهنی ــادی مناس ــط نه ــون و ... محی قان
می کنــد.  فراهــم  خارجــی  گردشــگران  ورود  بــرای  را 
به عبارت دیگــر ثبــات سیاســی، امنیــت و فقــدان تنش هــا 
کــه در ایــن شــاخص نهــادی نمــود دارد، مســتقیمًا در 
ــورهای  ــت. در کش ــر اس ــفر مؤث ــه س ــگران ب ــل گردش تمای
ــادی  ــاختار نه ــواًل س ــه معم ــب ک ــعه منتخ ــال توس درح
ناکارآمــد اســت و ســطح پایینــی دارد، شــدت تأثیــر ایــن 
شــاخص در بهبــود وضعیــت گردشــگری بیشــتر و مهم تــر 
اســت )ضریــب در کشــورهای درحــال توســعه 0/6489 و در 

کشــورهای توســعه یافته 0/3098 اســت(.
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ــورها،  ــروه کش ــر دو گ ــن در ه ــج تخمی ــه نتای ــی ب ــا نگاه ب
درجــه بازبــودن اقتصــاد تأثیر مثبــت و معنــی دار در ورودی 
گردشــگر خارجــی دارد کــه در راســتای مطالعــات پورفرج و 
همــکاران )1387( بــوده و تأییــد می کنــد بــا تقویــت تجارت 
ــه  ــاری، زمین ــگری تج ــق گردش ــر رون ــالوه ب ــی ع بین الملل

ارتقــای تعامــالت و جــذب گردشــگر فراهــم خواهــد شــد.
در هــر دو گــروه کشــورهای توســعه یافته و درحــال توســعه، 
تأثیــر  هوایــی(  )به ویــژه  حمل ونقــل  زیرســاخت های 
درخــور توجهــی در بهبــود وضعیــت گردشــگری خارجــی 
داشــته اســت. ایــن نتیجــه بــا اکثــر مطالعاتــی کــه بــه تأثیــر 
ــه  ــد، ازجمل ــگری پرداخته ان ــادی در گردش ــل اقتص عوام
مطالعــات ســیاح و شــاه آبادی )1392(، مطابقــت دارد. 
بنابرایــن بــا توجــه بــه فقــدان زیرســاخت های حمل ونقــل 
مناســب در کشــورهای درحــال توســعه، ســرمایه گذاری در 

ایــن بخــش اهمیــت ویــژه ای خواهــد داشــت.
ضریــب شــاخص توســعه انســانی در گــروه کشــورهای 
توســعه یافته منتخــب مثبــت و معنــی دار اســت. ایــن گروه 
کشــورها مشــابه بــا نتایج مطالعــات لیــم )1997( و راســخی 
)1392( اســت. درحالی کــه در کشــورهای درحــال توســعه 
منتخــب، از معنی داری مناســب برخوردار نیســت و ظاهرًا 
ــادی و  ــاخص های نه ــت ش ــر وضعی ــری نظی ــل دیگ عوام
ــگر  ــذب گردش ــب، در ج ــادی مناس ــاخت های اقتص زیرس

بــرای ایــن کشــورها اهمیــت بســزایی دارد.
ــورهای  ــورم( در کش ــا )ت ــی قیمت ه ــطح عموم ــب س ضری
توســعه یافته بســیار کوچــک و منفــی و بــا قواعــد کالســیک 
اقتصــادی منطبــق اســت و رابطــه معکــوس قیمــت و 
ــد.  ــان می ده ــدود نش ــور مح ــگری را به ط ــای گردش تقاض
در مقابــل ســطح عمومــی قیمت هــا )تــورم( در کشــورهای 
ــت را  ــا مثب ــم ام ــیار ک ــر بس ــب تأثی ــعه منتخ ــال توس درح
نشــان می دهــد و برخــالف نتایــج مطالعات مشــابه ازجمله 
مطالعــات ســیاح و شــاه آبادی )1392( اســت. توضیــح 
این کــه بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی ایــن کشــورها، بــه 
نظــر می رســد کاهــش ارزش پــول ایــن کشــورها و تقویــت 
ارز خارجــی باعــث تقویــت رقابت پذیــری قیمتی ایــن گروه 
ــگری  ــدودی در گردش ــت مح ــر مثب ــده و تأثی ــورها ش کش

ــت. ــته اس ــا داش ــی آن ه بین الملل
در تأییــد نتیجــه اصلــی تحقیــق گفتنــی اســت طبــق 
گــزارش رقابت پذیــری ســفر و گردشــگری ســال 2019 
مجمــع جهانی اقتصــاد،1 در بین 140 کشــور جهــان، ایران 
ــری  ــاط رقابت پذی ــوده و از لح ــان ب ــور جه ــن کش ارزان تری
قیمــت، رتبــه اول را دارد؛ درحالی کــه از 1/4 میلیــارد 
ــر  ــون نف ــط 7/8 میلی ــران فق ــهم ای ــی، س ــگر جهان گردش

1. Worhd Economic Forum

ــت  ــی اس ــن درحال ــت. ای ــوده اس ــد( ب ــر از 0/6 درص )کمت
کــه کشــور فرانســه 128، آلمــان 124، آمریــکا 119، ژاپــن 
113 و اســپانیا 103 میلیــون گردشــگر را به خــود اختصاص 
داده انــد. ایــن تفــاوت عمیــق به خوبــی قــدرت تأثیــر 
ــل  ــایر عوام ــار س ــگری، در کن ــادی را در گردش ــت نه کیفی

ــد.  ــان می ده ــر نش مؤث
بــا توجــه بــه این کــه بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه 
در ســطح مناســبی از جاذبه هــای گردشــگری هســتند، بــه 
نظــر می رســد بهبــود زیرســاخت های اقتصــادی و امکانات 
ــگری  ــعه گردش ــور توس ــت و به منظ ــی نیس ــی کاف به تنهای
ــات  ــت ها و اقدام ــورها سیاس ــن کش ــرای ای ــی ب بین الملل

ذیــل پیشــنهاد می شــود: 
به منظــور  سیاســت گذاری  و  برنامه ریــزی  الــف( 
کســب رضایت منــدی حداکثــری گردشــگران بــا هــدف 
ــن  ــرای ای ــی. اج ــوۀ آت ــگران بالق ــزه در گردش ــاد انگی ایج
طریــق  از  گردشــگری  توســعه  به منظــور  سیاســت ها 
ــگری و  ــات گردش ــدۀ خدم ــای ارائه کنن ــارکت بخش ه مش
ســازمان های دولتــی ذی ربــط، به ویــژه در ایــران مــورد 

ــت؛ ــد اس تأکی
ب( انجــام اصالحــات نهــادی، ازجملــه ارتقــای مؤلفه هــای 
ــوری  ــی کش ــک بین الملل ــای ریس ــادی راهنم ــاخص نه ش
تأثیــر بســزایی در بهبــود وضعیــت گردشــگری کشــورهای 
درحــال توســعه دارد و در سیاســت گذاری های عمومــی 
میان مــدت و بلندمــدت، توجــه بــه ارتقــای کیفیــت نهادی 
)ماننــد ثبــات، رفــع تنش هــا، شــرایط اجتماعــی، وضعیت 
از  و...(  حقوقــی  حمایت هــای  قراردادهــا،  مقــررات، 
اولویت هــای ایــن کشــورها و ازجملــه کشــور ایــران اســت. 
ایجــاد تغییــرات مثبــت در نهادهــای رســمی از طریــق 
وضــع یــا اصــالح قوانیــن و مقــررات مربــوط به گردشــگران، 
بــه تقویــت حمایت هــای حقوقــی از آنــان، ارتقــای اعتمــاد 
و کاهــش ریســک منجــر می شــود و صنعــت گردشــگری را 

ــد؛ ــعه می ده توس
ــارت  ــت از تج ــترش و حمای ــت های گس ــال سیاس ج( اعم
ــودن  ــطح بازب ــای س ــادرات( و ارتق ــی )واردات و ص خارج
اقتصــاد از عوامــل مهــم تأثیرگــذار در ارتقــای گردشــگری 
در گــروه کشــورهای درحــال توســعه، ازجملــه ایران اســت. 
سیاســت گذاران بایــد از پیوند متقابل تجارت و گردشــگری 
ــای  ــی جاذبه ه ــی، معرف ــارت خارج ــد و در تج ــره ببرن به
گردشــگری ایــران درحکــم یــک مقصــد مطلــوب ســفر 

مدنظــر قــرار گیــرد؛ 
د( بــر برنامه ریــزی و ایجــاد تســهیالت برای ســرمایه گذاری 
در زیرســاخت های بخــش حمل ونقــل به ویــژه بــا مشــارکت 

بخــش خصوصی داخلــی و خارجی، همچنین گســترش 
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خطــوط هوایــی خارجــی، تأکیــد می شــود و تأثیــر درخــور 
توجهــی در ارتقــای گردشــگری خارجــی در ایــن کشــورها و 

از جملــه ایــران د ارد.
و در  بوده  بین المللی مؤثر  عوامل متعددی در گردشگری 
مطالعات متعدد بررسی شده اند، اما در این پژوهش برای 
بررسی کّمی دقیق تر فرضیه اصلی و برآورد بهتر )همراه با 
کاهش خطای مدل( به منزله محدودیت پژوهشی، ناگزیر به 
انتخاب محدود متغیرهای توضیحی مؤثر شده ایم. ازجمله 
شاخص های  که  است  این  پژوهش  دیگر  محدودیت های 
نهادی کّمی استفاده شده در مطالعات، به طور عمده ناظر 
قوانین،  مقررات،  حکمرانی،  وضعیت  مانند  نهادهایی  بر 
ریسک، تنش ها، بوروکراسی و... بوده و داده ها یا وضعیت 
برخی نهادهای غیررسمی و کیفی مانند هنجارها، آداب 
به منظور  و  نبوده  دسترس  در  و...  ایدئولوژی ها  رسوم،  و 
استفاده در تحقیقات گردشگری، از آن ها غفلت شده است. 
دسترسی نداشتن به برخی داده های آماری معتبر، به ویژه 
در کشورهای درحال توسعه نیز یکی دیگر از محدودیت های 

این پژوهش تطبیقی است.
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