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 چکیده

آن را بهه ثاابهه    1اهمیت آثار اقتصادی صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه به گونهای است که ترنر
نیهز آن   2داند که این کشورها در برابر خود دارند، دوکتترین صنعتی ثیترین و جایگزینترین، پیچیدهاثیدبخش

را به ثاابه گذرناثه توسعه این جواثه  دانتهته اسهتن بنهابراین، شناسهایی  واثه  ثهتثر بهر ت امهای آن همهواره در           
های اخیر از لحاظ نظری و تجربی ثورد توجه ثح  ان و برناثه ریزان بتهیاری واقه  شهده اسهتن در ایهن ثیهان        دهه

ههای جدیهد   ای برخوردار بوده، بهه وهوری کهه نظریهه    تأثیر تجارت خارجی بر ت امای گردشگری از اهمیت ویژه
کننهدن ههدا اصهلی ث الهه ی     المل  بر ن ش تجارت خارجی بر توسعه ی صنعت گردشگری تأکید ثیتجارت بین

 4المللهی بهر ت امهای بهین    3حامر بررسی تأثیر تجارت خارجی کشورهای هند و ترکیه به  نهوان کشهورهای ثأهد    
استن برای انجام این ثنظور، الگوی تح یق با استفاده از ثدل جاذبهه و   1331-1388گردشگری ایران وی سالهای 

زننده ی گشتاور تعمیم یافته برآورد شده استن نتایج حاص  از تخمین ثدل بیانگر تأثیر ثاأت در چارچوب تخمین
د و جمعیهت  تجارت خارجی کشورهای ثورد ثطالعه بر ت امای خارجی گردشگری ایران بوده و ثتغیرهای درآثه 

ههای ایهن   اندن  هووه بهر ایهن، یافتهه    دار بر ت امای گردشگری ایران داشتهشرکای تجاری ایران تأثیر ثاأت و ثعنی
های حم  و ن   و فاصهله جغرافیهایی کشهوهای ثنتخه  بهر ت امهای       دار هزینهثطالعه داللت بر تأثیر ثنفی و ثعنی
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 مقدمه

های اخیر ن ش اساسهی و  صنعت گردشگری به ثاابه بزرگترین صنعت جهان در دهه 
ای در رشد اقتصادی کشورهای ثختلف ایفا کرده است، بهه گونهه ای کهه    قاب  ثوحظه

ثهیودی   2212دهد که در سال جهانی گردشگری ثل  ثتحد نشان ثی آثارهای سازثان
ثیلیون نفر در سراسر جهان، به ثهر ثتافرت ثمههور شهده و بهه  نهوان      042گذرناثه ی 

انهدن در همهین سهال درآثهدهای حاصه  از ایهن       شهناخته شهده   1المللهی گردشگران بهین 
ی های این سازثان حهاکی از  ثیلیارد دالر رسیده است و پیش بین 010ها به رقم ثتافرت

بههه صههنعت شههماره ی یههب جهههان تأههدی  خواهههد شههد  2222آن اسههت کههه در دهههه ی
(UNWTO, 2011: 26)  ن از سوی دیگر آثارهای همین سازثان نشانگر افزایش درآثهد
کشورهای در حال توسعه استن همچنین بر اساس این گهزار    2و دریافت گردشگری

د از تولید ناخهال  داخلهی جههان را بهه خهود      درص 4/12صنعت گردشگری در حدود 
درصد بوده اسهت،   2/12، 2212اختصاص داده و سهم آن از ک  صادرات دنیا در سال 

هرچند با احتتاب اثر مری  تکاثری آن انتظار بر این است که این آثار فراتر از ارقهام  
ثیلیهون نفهر    302ثذکور باشندن افزون بر این، به دلی  کاربر بودن این صنعت، در حدود 

در دنیا به صور ثتت یم و غیرثتت یم در این صنعت فعالیت داشهته و یکهی از ثنهاب  ثههم     
ن آثارهای ثذکور گویای این واقعیت (Ibid: 23)شود تأثین اشتغال در دنیا ثحتوب ثی

، نه تنها به  نوان یکی از صنای  ثههم   3اند که این صنعت به ثاابه نو ی صادرات ناثرئی
 ههای صههادرات و رشههد اقتصههادی کشههورها ن ههش بههی بههدیلی داشههته، بلکههه         در ارت
تواند ممن ارت ای رشد اقتصادی و افزایش درآثدهای گذاری در این بخش ثی سرثایه

 ثالیاتی دولت ها، به تعالی فرهنگی ثیزبانان و ثهمانان نیز بینجاثدن
اه داشهته باشهد،   گردشگری ثی تواند از بعد اقتصادی اثرات بتیار ثاأتهی را بهه همهر    

ثشروط بر آنکه این بعد از گردشگری به صورت ثناسه  و سهازگار بها جواثه  ثحلهی      
هماهنههو و ثههدیریت شههودن در واقهه  ثههدیریت آثههار و تأعههات اقتصههادی گردشههگری   

 4های زیهادی را شهاث  ثهی شهود کهه بررسهی مهری  تکهاثری، ثطالعهه ی نشهت           ثتلفه

                                                                                                                       
1- Inbounds 
2- Recites  
3- Invisible Exports  
4- Leakage  
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1ی گردشههگرین ههدینگی، بررسههی و تحلیهه  سیتههتم حتههاب اقمههار
(TSA) توسههعه ی ،

، فراینهد  رمهه و   3توسعه ی ثحصهول   2های برناثه ریزی اقتصادی، قیمت گذاری، ثدل
، ثطالعهه ی هزینهه هها، تحلیه  و     0کاال و خدثات، بررسهی ثزیهت ههای نتهأی     4ت امای

، (GNP)، اشهتغالزایی و تولیهد ناخهال  ثلهی     6بررسی افهزایش سهرانه درآثهدهای ثلهی    
و  واث  ثتثر بر ت امای خارجی گردشگری از  3سرثایه گذاری، بازاریابی گردشگری 

( که ثطالعهه ی حامهر بهه ن هش آثهار تجهارت       13211383این ثتلفه ها است )حیدری، 
 المللی بر ثیزان ت امای گردشگری خارجی ایران ثی پردازدن بین

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

گهر  و رویکهرد ثیتهوان بهه صهنعت گردشهگری       هال وپیچ ثعت دند که با چنهدین ن  
کهه در ایهن   ، از ثهمتهرین آنهاسهت   8اقتصهادی ثحه   دیدگاه پرداخت که در این ثیان 

به ثاابه اهرم و ابهزاری بهرای بهأهود شاخصههای اقتصهادی یهب        گردشگری رویکرد از
ن از آنجهائی کهه صهنعت گردشهگری     (Hall & Page, 1999:25)شهود  جاثعهه یهاد ثهی   
ی هم در اقتصاد بین المللی و هم ثلی دارد، لهذا اقتصهاد دانهان بها رویکهرد      اهمیت فراوان
به ثواردی از جمله  رمه، ت اما، تراز پرداخت ها، تأهادل خهارجی، اشهتغال،    0اقتصادی

 هزینه ها، توسعه، مرائ  و سایر  واث  اقتصادی ثی پردازندن
ی کشهورها و  صهورتهای زیهر در توسهعه اقتصهاد ثله     ه تواند به  ثی گردشگری صنعت 

 ثر باشد1 تثختلف ث نواحی
 ها را فراهم  خود ثوج  پویائی سایر بخش 12با بهره گیری از مری  تکاثری

بدین صورت که هزینه های انجام شده در گردشگری وارد بخشی از  .کند ثی
به دارد و آنها نیز  ها را به حرکت وا ثی دیگر بخش ،شود که این بخش اقتصاد ثی
 نشوند های دیگر ثی کت و تحول بخشثوج  حرنوبه خود 

 شودن  رونق اقتصادی ثی در نهایت با ث افزایش سر ت جریان پول و 

                                                                                                                       
1- Tourism Satellite Accounts(TSA) 
2- Pricing  
3- Product Development  
4- Demand – Supply Process  
5- Relative Advantages (Endowments) 
6- Per capita  
7- Tourism Marketing  
8- Boosterism 
9- Economic Approach 
10- Multiplier Effect  



  11ـ سال هفتم ـ پاییز 11شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه مطالعات   121
 

 ثجدد درآثدها و ثناف  اقتصادی در نواحی  1ثر در فرایند توزی تگونه ای ثه ب
ایفا ثتثری ن ش ، 2و در نتیجه کاهش نابرابری های ناحیه ای ثختلف یب کشور

 کندن  ثی
  های شغلی  فرصتتوسعه ی  را برایبه وور ثتت یم و غیر ثتت یم زثینه های ثتنو ی

 (ن3411383)حیدری،  کند جدید فراهم ثی
بر اساس ادبیات ثومو ی گردشگری، تجهارت خهارجی یکهی از  واثه  ثهتثر بهر            

های تجاری یکی ت امای خارجی گردشگری ثحتوب ثی شود، به ووری که ثتافرت
باشدن  ووه بر این، گتتر  حجم تجارت بین المللی ثیای ثهم ثتافرت بینهاز ثتلفه

کشورهای ثأد  گردشگری و کشور ث صد اغل  ثنجهر بهه تهداوم ثتهافرت بهه کشهور       
شود که به لحهاظ نظهری و تجربهی حجهم تجهارت      شودن بنابراین، ثوحظه ثیث صد ثی

آثارههای ثنتشهر شهده     خارجی و گردشگری با یکدیگر ثرتأط هتهتندن از سهوی دیگهر   
دهد که سهم کشورهای آسیای جنوب غربهی و ترکیهه   توسط ثرکز آثار ایران نشان ثی

ها بیشهتر بهوده و لهذا    ردر تعداد گردشگران ورودی به کشور نتأت به سایر گروه کشهو 
الزم است در بررسی تجربی ارتأاط بین تجارت خارجی و گردشهگری، دقهت بیشهتری    

به  نوان کشورهای ثأهد  و شهرکای تجهاری اصهلی صهورت      در ثورد انتخاب کشورها 
گیردن از این رو این ثطالعه بر آن است به صورت تجربی و با اسهتفاده از ثهدل جاذبهه و    
الگوی پویا به بررسی تأثیر حجم تجارت خارجی کشورهای ثنتخه  هنهد و ترکیهه بهر     

ایهن اسهاس،   بپردازدن بهر   1331-1388ت امای خارجی گردشگری ایران وی سال های 
 ث اله به صورت زیر تدوین شده است1 

براساس سازثاندهی ثأاحث ث اله، بعد از ث دثه، به بررسی  واث  ثتثر بهر ت امهای    
گردشههگری پرداختههه شههده، سههپت ثطالعههات تجربههی صههورت گرفتههه در دو حههوزه ی  

شودن در قتمت چهارم، به رو  شناسهی تح یهق و   ثطالعات خارجی و داخلی ثرور ثی
پرداختهه شهده و در    4و رو  گشتاور تعمیم یافته 3های تابلویی پویافی رهیافت دادهثعر

قتمت بعدی، نتایج تخمین ثورد تجزیه و تحلی  قرار ثی گیردن بخش پایانی ث اله نیز به 
 گیری و ارائه ی پیشنهادات تح یق اختصاص یافته استن  نتیجه

                                                                                                                       
1-Redistribution  
2- Regional Differences  
3- Dynamic Panel Data 
4- Generalized Method of Moments 
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 مبانی نظری تحقیق

ههای  ای گردشگری خارجی در ثیان ثح  ین دیهدگاه در ثورد  واث  ثتثر بر ت ام 
 ن در این ثیان برخی ثح  ان ثعت دند ت امای خهارجی گردشهگری  استثتفاوتی ثطرح 
ثتغیرهای ثختلفی نظیر  واث  فرهنگی، اجتمها ی و ثتغیرههای   ی به وسیله  ثمکن است

واثه   جغرافیایی در کشور ث صهد، تحهت تهأثیر قهرار گیهردن  هووه بهر ایهن ثتغیرهها،           
زنهدگی و قیمهت کاالههای    ی  اقتصادی دیگری نظیر سطح درآثد کشهور ثأهد ، هزینهه   

توانند بر ت امای گردشگری خارجی به کشور ث صد جانشین و یا ثکم  و نرخ ارز ثی
 2برای بررسی  واث  ثتثر بر ت امای خهارجی گردشهگری، سهانو و وایهت    ن 1ثتثر باشند

 کنند1 ( تاب  زیر را ثعرفی ثی2222)

(1)                                                                                      ,...),,( sittit PYPfQ  
ام در زثان  iت امای گردشگری برای کشور ث صد از کشور ثأد   itQدر تاب  فوق،  

t ،itYان ، درآثد کشورهای ثأد  در زثt ،tP  قیمت گردشگری در کشور ث صد وstP 
 ناستقیمت گردشگری در ث اصد جانشین 

با توجه به ثدل ثعرفهی شهده توسهط سهانو و وایهت، یکهی از ثتغیرههای ثهتثر بهر           
آن اسهتفاده   3باشد که ثعموالً از دو ثتغیر به  نوان ت ری ت امای گردشگری قیمت ثی

زنهدگی  ی ثتافرت از کشور ثأهد  بهه ث صهد و دیگهری هزینهه       ی شودن یکی هزینه ثی
 4ن در اغله  ثطالعهات تجربهی نظیهر ثهارتین و وایهت      اسهت برای گردشگران در ث صهد  

( از شههاخ  بهههای کاالههها و خههدثات 2228) 0( و همچنههین حأیأههی و همکههاران1083)
ده نتهأت بهه نهرخ ارز بهه  نهوان ثتغیهر       ثصرفی و یا از شاخ  قیمت ثصرفی تعدی  شه 

های زندگی در کشور ث صد استفاده شده استن  ووه بهر  جایگزین ثناس  برای هزینه
ثتغیر درآثد کشهورهای ثأهد     ثتغیرهای ثتثر بر ت امای گردشگریاین، یکی دیگر از 

ش تواند از وریق انت هال ثنحنهی ت امها بهه افهزای     ن ثیزان درآثد کشورهای ثأد  ثیاست
ت امای گردشگری به کشور ث صد در بلندثدت ثنجر شودن به  أارت دیگهر، از آنجها   

شود، این ثتغیر نتهأت بهه   ی نرثال و یا لوکت ثحتوب ثییکه گردشگری ثعموالً کاال

                                                                                                                       
1- Song and Wong, 2003 
2- Song and Witt 
3- Proxy 
4-Martin & Witt 

5- Habibi et al 



  11ـ سال هفتم ـ پاییز 11شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه مطالعات   122
 

یکهی از ثتغیرههای کلیهدی در تهاب       ثاابهسطح درآثد حتاسیت بیشتری نشان داده و به 
یمت کاالهای جانشین که به صورت نتأت ثیانگین شودن همچنین ثتغیر قت اما وارد ثی
های زندگی کشهور  زندگی در کشورهای جانشین کشور ث صد به هزینه ی وزنی هزینه

تواند یکی از ثتغیرهای ثتثر بر ت امای گردشگری خارجی شود، ثیث صد تعریف ثی
جانشهین،  باشدن بر اساس ثأاحث نظری انتظار بر این است که با افزایش قیمت کاالهای 

ت امای گردشگری خهارجی بهرای کشهور ث صهد افهزایش یابهدن زیهرا بهه وهور نتهأی           
های زندگی در کشورهای جانشین ث صد افزایش یافته است و ایهن اثهر ثنجهر بهه      هزینه

شودن یکی دیگر از ثتغیرهای ثتثر بر افزایش ت امای گردشگری برای کشور ث صد ثی
است کهه ثعمهوالً بهه صهورت ث هدار       1فتاریت امای گردشگری، انتظارات و  ادات ر

 کهردن شودن دلیه  وارد  دار ثتغیر وابتته )ت امای گردشگری( وارد ثدل ت اما ثیوقفه
ثتغیر انتظارات و  ادت در تاب  ت امای گردشگری ایهن اسهت کهه بها سهفر و  زیمهت       
  گردشگران به کشور ث صد و اظهار لذت و ثطلوبیت از سفر به کشور ثورد نظر تمایه 

کنند که دوباره برای گرد  و سفر به آن کشور ثتافرت کنندن زیرا سفر دوباره پیدا ثی
به کشوری که قأوً به آنجا سفر شده است، در ث ایته با کشور خارجی دیگری کهه بهه   

تر استن  ووه بهر ایهن، اسهتدالل    آنجا سفر نشده است، ریتب کمتری داشته و جذاب
دار ثتغیر وابتته ) ادات رفتهاری( را در ثهدل    ار وقفهث د کردننظری دیگری که وارد 

کهه   اسهت گردشهگری  ی کند، ثحدودیت ورا  رمه ت امای گردشگری توجیه ثی
هها و ظرفیهت انت هال    این قید یا ثحدودیت به دلی  وجود ثحهدودیت در اثکانهات هته    

جارت باشدن یکی دیگر از ثتغیرهای ثتثر بر ت امای گردشگری ثتغیر حجم تثتافر ثی
ن تجارت خارجی از دو وریق ثنجر به تأثیرگذاری بر ت امای گردشگری استخارجی 

گیهری ترجیحهات   بدین ترتی  که تجارت دوجانأه بین کشورها ثنجر به شک  ،شودثی
برای کاالها و خهدثات کشهور ث صهد )پذیرنهده گردشهگر( شهده و همچنهین تجهارت         

صهادی را بهین کشهورهای ثأهد  و ث صهد      های انجام ثأادالت اقتتواند هزینهخارجی ثی
 ن(Leitao,2010: 65) گردشگری کاهش دهد

تخمههین تههاب  ت امههای   ی در اغلهه  ثطالعههات تجربههی صههورت گرفتههه در زثینههه    
( 2223) 1( و سهانو و وایهت  2223) 3(، لیم2220) 2گردشگری نظیر ثطالعات نوردسترم

                                                                                                                       
1- Expectation and Habits 
2- Nordstrom 
3- Lim 
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ادات رفتهاری اسهتفاده شهده اسهتن     انتظارات و  ه  ثاابهدار ثتغیر وابتته به از ث دار وقفه
 ووه بر ثتغیرهای ثذکور ثتغیرهایی ثانند ثخارج تألیغاتی و برخی از ثتغیرهای کیفهی  

برای نمهایش اثهرات حهوادك تکهی ثاننهد      2بر ت امای گردشگری ثتثرندن اثرات کیفی
ههای اجتمها ی و جنهو در    های سیاسی و اجتما ی، حوادك غیر ثترقأه و نهااثنی  بحران
( 2223( و سهانو و وایهت )  1083شودن برای ثاال ثهارتین و وایهت )   ت اما وارد ثی تاب 

ههای  و نهااثنی 1034برای نشان دادن اثرات حهوادك تکهی ثاننهد بحهران نفهت در سهال       
 ن کرده انداجتما ی از ثتغیرهای ثجازی استفاده 

ر وأهق  توان بیان کرد که بهای انتظاری ثتغیرهای تومیحی ثدل ثیدر ثورد  وثت 
ثأانی نظری تاب  ت اما انتظار بر این است که ثتغیرهای درآثد و حجم تجارت خارجی 

ثتغیهر جهایگزین    ثنزلهه ی زنهدگی در کشهور ث صهد بهه      ی تأثیر ثاأت و شاخ  هزینه
قیمت گردشگری تأثیر ثنفی بهر ت امهای گردشهگری داشهته باشهندن همچنهین سهلی ه و        

توانهد اثرگهذاری ثتفهاوتی بهر      ادات رفتاری گردشگران بتته به کشورهای ث صد ثهی 
 ت امای گردشگری  داشته باشدن

 پیشینه تحقیق  

بررسی  واث  ثتثر بر ت امای خارجی گردشهگری در خهارج و داخه      ی در زثینه 
گیهری از  کشور ثطالعات ثتعددی صورت گرفته که در هر یب از این ثطالعات با بههره 

های ثختلف اقتصاد سنجی به تأیین  واث  ثتثر بر ت امای گردشهگری پرداختهه    رو 
 شودن و داخلی پرداخته ثیترین ثطالعات خارجی  شده استن در اداثه به ثروری بر ثهم

 مطالعات خارجی

گیهری از رو   لیهت تهوداو یاثهاثوتو بهه بررسهی       ( بها بههره  2221) 3شان و ویلتون 
-2222ههای    لی بین تجارت خارجی و گردشگری در کشور چین وهی سهال   ی رابطه
دهد که رابطهه  لهی دوورفهه بهین     پردازدن نتایج حاص  از این ثطالعه نشان ثیثی 1030
( در 2223) 4ن سانو و وانهو استرت خارجی و گردشگری در این کشور برقرار تجا

                                                                                                                       
1- Song & Witt 
2- Qualitative Effects 
3-Shan and Wilson 
4-Song & Wong 
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حالهت بهه ثدلتهازی     -و ثهدل فاها   1(TVP)گیهری از رهیافهت   خهود بها بههره    ی ثطالعه
کنو به شش کشور استرالیا، کانهادا، فرانتهه، آلمهان،    ت امای گردشگری کشور هنو

های اصلی ایهن پهژوهش   دن یافتهانپرداخته1003-1033های انگلتتان و آثریکا وی سال
ههای  دهد که کشش ت امای گردشگری نتأت بهه ثتغیرههای درآثهد و قیمهت    نشان ثی

ای ( در ثطالعه2224ن ایوت و ایناو )استنتأی در شش کشور ثأد  با یکدیگر ثتفاوت 
های تابلویی و ثدل الجیت به بررسی  واث  ثتثر بر ت امهای  با استفاده از رهیافت داده

 1080-1000ههای   جی گردشگری کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در سالخار
دهد که ریتب سیاسی و نهرخ واقعهی   های تجربی این ثطالعه نشان ثیپردازندن یافتهثی

ترین  واثه  ثهتثر بهر ت امهای خهارجی گردشهگری در کشهورهای ثهورد          ارز از ثهم
 لهی  ی خود به بررسی رابطهه   ی ه( در ثطالع2220) 2باشندن خان و همکارانبررسی ثی

 1038-2222ههای   بین تجارت خارجی و ت امای گردشگری کشور سنگاپور وی سال
پردازندن در این پژوهش از رو   لیت گرنجر برای بررسی رابطه  لی بین دو ثتغیر ثی

طرفه از سوی تجارت ی  لی یک استفاده شده استن نتایج این ثطالعه بیانگر وجود رابطه
 3(2226ن بوتی و همکهاران ) استبه ت امای خارجی گردشگری در این کشور  خارجی
المللی گردشگری کشهور  گیری از ثدل اقتصاد سنجی به تخمین تاب  ت امای بینبا بهره

کنند گیری ثیپردازندن آنها در این ثطالعه نتیجهثی 10330-2223های  فرانته وی سال
زنهدگی از ثهمتهرین  واثه  ثهتثر بهر       ی زینهه که ثتغیرهای  ادات رفتاری، درآثد و ه

انأاشهتگی  ( بها اسهتفاده از رو  ههم   2223) 4شهوندن صهالح  ت امای گردشگری تل ی ثی
المللی کشهورهای  اهو   های توزیعی به تخمین تاب  ت امای بینخودرگرسیونی با وقفه

ASEAN های تجربهی ایهن  پردازدن یافتهثی 1032-2224های  به کشور ثالزی وی سال 
زنهدگی و درآثهد از ثهمتهرین ثتغیرههای      ی دهد کهه ثتغیرههای هزینهه   ثطالعه نشان ثی

( 2223) 0شوندن گالگو و همکارانتأثیرگذار بر ت امای گردشگری ثالزی ثحتوب ثی
های تابلویی پویا به بررسی تأثیر تجارت خارجی ای با استفاده از رهیافت دادهدر ثطالعه

اقتصهادی در   ی  اهو سهازثان همکهاری و توسهعه    بر ت امای گردشهگری کشهورهای   
رسند که در کوتاه پردازندن آنان در این ثطالعه به این نتیجه ثی ثی 1082-2226سالهای 

                                                                                                                       
1-Time Varying Parameter 
2- Khan et al 
3- Botti et al 
4- Saleh 
5- Gallego et al 
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دار بر ت امهای گردشهگری   ثدت و بلندثدت تجارت خارجی دارای تأثیر ثاأت و ثعنی
 ن استکشورهای ثورد بررسی 

به تخمین ت امای گردشگری خارجی آلمان به ای ( در ثطالعه2220) 1بریدا و ریتو     
دههد کهه ثتغیهر    پردازندن نتایج این ثطالعه نشان ثی ثی 2223-1083های  ایتالیا وی سال

- ادت رفتاری تأثیر ثاأت و ثتغیرهای هزینه زندگی و قیمتهای نتأی تأثیر ثنفی و ثعنی

 المللی کشور آلمان داشته استندار بر ت امای گردشگری بین
ای به بررسی تأثیر رشد حجهم تجهارت کشهورهای    ( در ثطالعه2220) 2کاتریتیوغلو     

ههای   المللهی گردشهگری قأهرس وهی سهال     شریب تجاری کشور قأرس بر ت امای بین
دههد کهه افهزایش حجهم     های تجربی این ثطالعه نشان ثهی پردازدن یافتهثی 1002-2228

داری بههر ت امههای نههیتجههارت کشههورهای شههریب تجههاری قأههرس تههأثیر ثاأههت و ثع  
 گردشگری این کشور داشته استن

ای بههه بررسههی تههأثیر تجههارت خههارجی کشههورهای  اههو ( در ثطالعههه2212) 3لیتههائو 
-ثهی  1000-2226ههای   اتحادیه اروپا بر ت امای خارجی گردشگری پرتغال وی سهال 

تهأثیر   ی ذبهه های تابلویی پویا و ثدل جاپردازدن در این ثطالعه با استفاده از رهیافت داده
ی تجههارت خههارجی در کنههار سههایر ثتغیرهههای تومههیحی نظیههر درآثههد سههرانه، فاصههله  

ها بر ت امای گردشگری ثورد ثطالعه قرار گرفته استن نتهایج  جغرافیایی و نتأت قیمت
دهد ثتغیر تجارت خارجی کشورهای  او اتحادیهه اروپها، درآثهد    این ثطالعه نشان ثی

دار بهر ت امههای  فاصهله جغرافیههایی تهأثیر ثنفهی و ثعنههی   سهرانه وجمعیهت تههأثیر ثاأهت و    
 گردشگری پرتغال داشته استن

های تهوزیعی بهه   ( با استفاده از رو  خودرگرسیونی با وقفه2212) 4تاثات و نورلیدا     
بهر ت امهای گردشهگری ثهالزی      ASEANبررسی تأثیر حجم تجارت کشورهای  او 

ههد کهه   دج حاص  از این ثطالعهه نشهان ثهی   پردازندن نتایثی 1003-2223های  وی سال
داری بهر  تأثیرگهذاری ثاأهت و ثعنهی    ASEAN رشد حجهم تجهارت کشهورهای  اهو    
 ت امای گردشگری ثالزی داشته استن

المللهی  ای بهه تخمهین ت امهای بهین    در ثطالعهه  (2212) 0چائووان پونفول و همکاران     

                                                                                                                       
1- Brida and Risso 
2- Karticioglu  
3- Leitao 
4- Tamat and Norlida 
5- Chaovanapoonphol 
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 1031-2220وههی سههالهای گردشههگری کشههورهای آثریکهها،  اپههن و ثههالزی بههه تایلنههد 
زنهدگی در   ی دهد که ثتغیرهای درآثهد و هزینهه  پردازندن نتایج این ثطالعه نشان ثی ثی

المللهی گردشهگری   دار بر ت امهای بهین  کشور ث صد تأثیرگذاری ثاأت و ثنفی و ثعنی
 کشور تایلند داشته استن 

 مطالعات داخلی

ت امهای خارجیهان بهرای     بینهی ثطالعات داخلهی ثتعهددی در زثینهه تخمهین و پهیش      
 شودنترین آنها اشاره ثی گردشگری در ایران صورت گرفته است که در ذی  به ثهم

توابه   رمهه و    1331-1340ههای سهری زثهانی    ( بها اسهتفاده از داده  1334ثراسلی )     
 ت امای گردشگری خارجی ایران را برآورد کرده استن در ایهن ثطالعهه ثح هق نتیجهه    

ههای نتهأی و ثتغیهر ثجهازی جنهو و      ثتغیرهای درآثهد سهرانه، قیمهت   گرفته است که 
ان وب بیشترین تأثیر را بر ثیزان ت امای گردشگری خارجی ایران داشته اسهتن نهوری   

گیری از رو  حداق  ثربعهات ثعمهولی بهه بهرآورد تهاب       ای با بهره( وی ثطالعه1330)
پهردازدن  در ایهران ثهی   1332-1348ههای   المللی ایران وی سالت امای گردشگری بین

نتایج این ثطالعه داللت بر این دارد که ت امای گردشگری ایران نتأت به درآثد سرانه 
ن  ووه بر ایهن رابطهه   استکشش باکشش و نتأت به قیمت کاالها و خدثات داخلی بی

( 1381ئیهان ) ثعکوسی نیز بین نرخ ارز اسمی و ت امای گردشگری برقرار اسهتن کهاوه  
گیری از رو  حداق  ثربعات ثعمولی به برآورد تاب  ت امای خود با بهرهی لعه در ثطا

پرداخته استن نتایج این ثطالعهه   1330 -1302های المللی ایران وی سالگردشگری بین
حاکی از آن است که ثتغیرهای نرخ ارز، نتأت قیمت داخ  به خارج و ثتغیر ثوههوثی  

 شوندن ری خارجی ایران ثحتوب ثیجنو از  واث  ثتثر بر ت امای گردشگ
ای به تخمین تاب  ت امای گردشگری در ایهران پرداختهه   ( در ثطالعه1383ثوسایی ) 

استن در این ثطالعه،  واث  ثتثر بر ت امای سفر به ایران و سههم ههر یهب از آنهها بهر      
ثهورد بررسهی قهرار گرفتهه کهه نتهایج        1330-1344ت امای گردشگری ایران در دوره 

ن ثدل به رو  حداق  ثربعات ثعمولی بیانگر این است که یهب درصهد افهزایش    تخمی
در نتأت شاخ  بهای کاالهای خدثات ثصرفی در ایران بهه شهاخ  بههای کاالهها و     

دهد و  درصد ت امای گردشگری در ایران را کاهش ثی 20/2خدثات ثصرفی جهانی، 
درصهد ت امهای    40/2شهود کهه    یب درصد افزایش تولید ناخال  جههانی با هث ثهی   
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گردشگری به ایران افزایش یابد و باالخره ثیزان ت امای سفر و به تأ  آن درآثد ارزی 
حاص  از آن در دوره ثورد بررسی شدیداً تحت تأثیر ثتائ  اثنیتی و تحهوالت داخلهی   

( به تصریح و تخمین تاب  ت امای گردشهگری ایهران   1384استن  أاسی نژاد و حأیأی )
آنان بیشتر بر روی  ی اندن در ثطالعههای سری زثانی و ث طعی پرداختهداده با استفاده از

ههای    واث  اقتصادی و تأثیر آن بر ت امای گردشگری تأکیهد شهده و بها بررسهی ثهدل     
برآورد شده ت امای گردشگری در ایران ثشخ  شده که بیشهترین تهأثیر بهر ت امهای     

ثهورد بررسهی    ی نتأی در وی دوره های گردشگری را ثتغیرهای درآثد سرانه و قیمت
گیری از آزثون  لیت توداو یاثاثاتو به ای با بهره( در ثطالعه1384اندن خوارزثی ) داشته

 1338-1382هههای  بررسههی رابطههه  لههی بههین تجههارت و توریتههم در ایههران وههی سههال  
 دهد که رابطه  لی یب ورفه از سوی تجهارت های این ثطالعه نشان ثیپردازدن یافته ثی

( با 1380ختروآبادی ) ناستزثانی ثورد بررسی برقرار ی به توریتم در ایران در دوره 
استفاده از رو  رگرسیون حداق  ثربعات ثعمولی به بررسی  واث  ثهتثر بهر ت امهای    

پرداختهه اسهتن نتهایج حاصه  از      1383-1344ههای  گردشگری خارجی ایران وی سال
تألیغات، ان وب و جنو به  نوان ثتغیرههای   تخمین ثدل بیانگر این است که ثتغیرهای

 شوندنثهم و ثتثر بر ت امای گردشگری کشور ثحتوب ثی
رهیافهت پهاراثتر ثتغیهر در    ای با اسهتفاده از  ( در ثطالعه1380ثحمدزاده و همکاران ) 

خمین تاب  ت امهای خارجیهان بهرای گردشهگری در ایهران وهی       به ت  (TVP)وول زثان
ههای  نتایج تخمین ثدل داللت بر این دارد که کششپردازندن یث 1302-1380های  سال

درآثدی، قیمتی و  ادات رفتاری و انتظاری دارای تغییرات ثنظم و ثابت وی زثان بوده 
و به تدریج تغییرات آنها وی زثان کاهش ثی یابدن همچنین کشهش درآثهدی ت امهای    

 هادات رفتهاری بیشهتر     خارجی گردشگری در ایران در ث ایته با کشش های قیمتهی و 
ن کشش درآثدی تخمین زده شده نشان ثی دهد که ت امای گردشگری خارجیان است

در ایران یب کاالی نرثال بوده و از ورا دیگر کشش قیمتی نیهز حهاکی از آن اسهت    
ن  ووه بر این، ت امای گردشگری ایران بها ثتغیهر   استکه این کاال، کاالی کم کشش 

وس داشته که نشان ثی دهد با وقوع بحران جنو، ت امای ثعکی ثجازی جنو رابطه 
 خارجیان برای گردشگری در ایران کاهش یافته است

توان بیهان کهرد کهه در    در ثورد ثطالعات تجربی صورت گرفته در داخ  کشور ثی 
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هههای و یهها رو  TVPاغلهه  ثطالعههات از رو  حههداق  ثربعههات ثعمههولی، رهیافههت   
ت امهای گردشهگری خهارجی پرداختهه شهده و از رهیافهت       انأاشتگی به تخمین تاب   هم
های تابلویی پویا و ثدل جاذبه برای بررسی تأثیر حجم تجارت خارجی بر ت امای  داده

وجه تمایز این ثطالعه نتهأت بهه ثطالعهات     ،خارجی گردشگری استفاده نشده استن لذا
مههیم یافتههه بههه انجههام شههده پیشههین، اسههتفاده از ثههدل جاذبههه وتخمههین زننههده گشههتاور تع 

ثنظوربررسی تأثیر حجم تجارت خارجی دو کشور ثنتخ  هنهد، و ترکیهه بهر ت امهای     
 ناستخارجی گردشگری ایران 

 های تابلویی پویارهیافت داده

ههای  ههای تخمهین ثناسه  در داده    یکهی از رو   ههای تهابلویی پویها   رهیافهت داده  
ثتغیهر وابتهته را در نظهر    کهه ایهن رو  اثهرات تعهدی  پویهای       به ووری است،تابلویی 

گشتاور تعمهیم یافتهه و در صهورتی کهه      ی گیردن این رهیافت ثأتنی بر تخمین زننده ثی
ثشک  درونزایی بهین ثتغیهر و یها ثتغیرههای تومهیحی وجهود داشهته باشهد، ایهن رو           

ن در ایهن رو  بهه   کنهد کارگیری ثتغیرهای ابزاری این ن یصه را بروهرا  ه تواند با ب ثی
ای اسهتفاده  سازگاری مرای  برآورد شهده الزم اسهت از رو  دوثرحلهه   ثنظور حفظ 

شودن بدین ترتی  که ابتدا ثعتأر بهودن ثتغیرههای ابهزاری تعریهف شهده در ثهدل ثهورد        
شهودن سهپت در   آزثون قرار گیرد که برای این ثنظور از آزثهون سهارگان اسهتفاده ثهی    

آزثون قرار گیردن زیهرا در   خود همأتتگی جموت اختول ثورد ی بعد ثرتأه ی ثرحله
خههود همأتههتگی جمههوت اخههتول از ثرتأههه دو باشههد، رو     ی صههورتی کههه ثرتأههه  

گیری ثرتأهه اول بهرای حهذا اثهرات ثابهت و انفهرادی کشهورها رو  ثناسهأی          تفام 
 نخواهد بودن 

 گیریم1برای بیان جأری رو  گشتاور تعمیم یافته ثدل پویای زیر را در نظر ثی
  (2)                                                                 1it it it i t ity y X    

     
بیهانگر اثهرات    بهردار ثتغیرههای تومهیحی،     Xثتغیهر وابتهته،    yدر رابطه فوق،  

به ترتی  نشانگر  tو  iول و تجمله اخ اثرات ثابت زثان،  انفرادی یا ثابت کشورها، 
شهود کهه جمهوت اخهتول     (، فهر  ثهی  2ن در تصریح ثدل )استکشور و دوره زثانی 

دار ثتغیر وابتته دارای همأتتگی با اثرات انفرادی یا اثرات ثابت کشورها و ث ادیر وقفه
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با برخی از ثتغیرهای تومیحی همأتتگی داشهته باشهد، در آن    ر صورتی که ن دیتتن
های ثناس  برای حذا اثرات ثابت و  انفرادی کشورها استفاده  صورت یکی از رو 

اسهتفاده از رو  بها    اول خواهد بودن زیرا در این حالهت  ی گیری ثرتأهاز رو  تفام 
و الزم اسهت از   شهد های تور  دار از مرای  خواهد زنندهمینثنجر به تخاثرات ثابت 

( بهه  2) ی در ایهن ومهعیت رابطهه    ،اول گرفتهه شهودن لهذا    ی ( تفام  ثرتأه2) ی رابطه
 شود1زیر تأدی  ثی ی رابطه
(3   )                                                        ittititit Xyy   1 
1دار ثتغیههر وابتههته )( تفامهه  وقفههه3) ی در رابطههه      ityاول  ی ( بهها تفامهه  ثرتأههه

و همچنین ثشک  درونزایهی ثربهوط بهه     است( دارای همأتتگی itجموت اختول )
رو الزم  برخی ثتغیرهای تومیحی وجود دارد که در ثدل ثلحوظ نشهده اسهتن از ایهن   

 این ثشک  از ثتغیرهای ابزاری در ثدل استفاده شودن  دنکراست برای برورا 
برای بررسهی ثعتأهر    1در اداثه و پت از تخمین مرای  الزم است از آزثون سارگان     

بودن ثتغیرهای ابزاری تعریف شده در ثدل و بیش از حد ثشخ  بودن ثعادله استفاده 
شودن  ووه بر این باید ثرتأه خودرگرسیونی جمهوت اخهتول نیهز ثهورد آزثهون قهرار       

اول برای حذا اثرات ثابت در صهورتی رو    ی گیری ثرتأهگیردن زیرا رو  تفام 
 دو نأاشدن آزثهون  ی خود همأتتگی جموت اختول از ثرتأه ی هثناسأی است که ثرتأ

که به صهورت زیهر تعریهف     است 2به صورت ثجانأی دارای توزی   (1008) سارگان
 شود1ثی

(4)                                                                                      ˆ)(ˆ zzHzzS ii

N

i

i
 



 1

1

 

در ایههن آزثههون،    ˆˆ XY  ،̂  1ثههاتریتk   ،از مههرای  بههرآورد شههدهz 
تعهداد   T( است کهه در آن  T-q-1ثاتریت ثرب  با ابعاد ) Hثاتریت ثتغیرهای ابزاری و 

تعداد ثتغیرهای تومیحی ثدل استن در این آزثون اگر فرمیه صهفر رد   qثشاهدات و 
نشود، در آن صورت ثتغیرهای ابزاری تعریف شده در ثدل ثعتأر است و ثهدل نیهاز بهه    
تعریف ثتغیرهای ابزاری بیشتر نداردن اثا در صورت رد فرمیه صهفر ثتغیرههای ابهزاری    

تغیرهای ابزاری ثناسأتری برای ثهدل  تعریف شده ناکافی و ناثناس  بوده و الزم است ث
 ن (Leitao,2010: 68)تعریف شود 

                                                                                                                       
1- Sargan 
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 های آماریتصریح مدل تحقیق و معرفی پایگاه داده

نظهری ثومهوع و ثطالعهات تجربهی صهورت گرفتهه نظیهر گهالگو و          ثأهانی براساس  
ثدل پویای ثهورد اسهتفاده در ایهن تح یهق بهه ثنظهور        (2212) لیتائو ( و2223همکاران )
تأثیرتجارت خارجی کشورهای ثنتخ  بر ت امای خارجی گردشگری ایران به بررسی 

 صورت زیر تصریح شده است1

   (0) 
وارد شهده بهه    1ثعهرا لگهاریتم تعهداد گردشهگران     LTr(، 0که در ثدل ) ووریه ب 

، لگهاریتم تولیهد ناخهال  داخلهی در     LGDPکشور از دو کشور ثنتخ  هند و ترکیهه،  
، لگاریتم جمعیت ک  در کشورهای LPOPکشورهای ثأد  )کشورهای هند و ترکیه(، 

، لگاریتم تجارت کشورهای ثنتخه  گردشهگری بهوده کهه بهه صهورت       LTradeثأد ، 
 شود1رابطه زیر ثحاسأه ثی

(6)                                                                               
Kir

ii
it

GDPGDP

MX
LTrade




 

 iMثعرا صادرات ایهران بهه دو کشهور ثنتخه  هنهد و ترکیهه،        iXدر این رابطه،  
، تولیهد ناخهال  داخلهی ایهران بهه      irGDPواردات ایران از دو کشور شهرکای تجهاری،   

Kقیمت جاری و 
GDP      )تولید ناخال  داخلی دو شریب تجهاری ایهران )هنهد و ترکیهه

جغرافیایی بین کشور ث صد )ایران( و کشورهای ثأهد  )هنهد و   ی ، فاصله iLDistن است
بین پایتخت کشور ث صد و کشورهای ثأد  ترکیه( بوده که به صورت فاصله جغرافیایی 
ههای نتهأی   نیز بیانگر لگاریتم قیمتی iLPR)فرستنده گردشگر( درنظر گرفته شده استن

 در کشور ث صد و ثأد  بوده که به صورت زیر در نظر گرفته شده است1

k

ir
i

CPI

CPI
LPR  (3)                                                                                                    

شاخ  بهای کاالها و خدثات ثصرفی در کشهور ث صهد    irCPIفوق،  ی در رابطه 
)ایران( و 

k
CPI     گردشهگر   ی شاخ  قیمت کاالههای ثصهرفی در دو کشهور فرسهتنده

                                                                                                                       
، از تعداد گردشگران وارد شده از دو  در این مطالعه یه دلیل عدم دسترسی به آمار و اطالعات درآمد ارزی کشورهای مبدأ ) فرستنده گردشگر( -1

 کشور منتخب به عنوان متغیر جایگزین مناسب برای تقاضای گردشگری استفاده شده است.

ititititititiit LPRLDistLTradeLPOPLGDPLTrLTr  
 6543211
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کهر اسهت کهه شهاخ  بههای کاالههای ثصهرفی بهرای         ن شهایان ذ اسهت )هند و ترکیهه(  
در نظهر گرفتهه شهده     2222 ی کشورهای ث صد و ثأد  گردشگری به قیمهت سهال پایهه   

زنهدگی   ی گیری هزینهه ها به  نوان ثتغیر جایگزین برای اندازهاستن ثتغیر نتأت قیمت
تم دار لگهاری (، ث هدار وقفهه  0در کشورهای ثأد  و ث صد ثنظور شهده اسهتن در ثهدل )   

تعداد گردشگران وارد شده به  نوان ثتغیر  ادات رفتهاری در نظهر گرفتهه شهده اسهتن      
بدین صورت که با سفر و  زیمت گردشگران به کشور ث صد و اظهار لذت و ثطلوبیت 

کنند کهه دوبهاره بهرای گهرد  و سهفر بهه آن       از سفر به کشور ثورد نظر تمای  پیدا ثی
ه به کشوری که قأوً به آنجا سهفر شهده اسهت، در    کشور ثتافرت کنندن زیرا سفر دوبار

ث ایته با کشور خارجی دیگری که به آنجا سفر نشده اسهت ریتهب کمتهری داشهته و     
توان بیان کرد که با های انتظاری مرای  ثدل فوق ثی تر استن در ثورد  وثتجذاب

شگر( افزایش تولید ناخال  داخلی و جمعیت شرکای تجاری )کشورهای فرستنده گرد
و گتتر  بازار انتظار بر این است ت امای شهرکای تجهاری بهرای سهفر و  زیمهت بهه       
 کشور ث صهد افهزایش یافتهه و لهذا مهرای  ثربهوط بهه ایهن ثتغیرهها بایهد ثاأهت باشهد             

(0
32
 تر شدن سفر گردشگران کشورهای ثأد  به کشور (ن  ووه بر این با جذاب,

0رود ت امای گردشگری بهه کشهور افهزایش یابهدن لهذا      ث صد انتظار ثی
1
  ن  ثتغیهر

ثتغیر جهایگزین   ثاابهنتأت تجارت خارجی شرکای تجاری به تولید ناخال  داخلی به 
گیری درجه بازبودن اقتصاد دارای تأثیرگذاری انتظهاری ثاأهت بهر ت امهای     برای اندازه

0ی  این ثتغیر نیز باید ثاأت باشهد ) مر ،ن لذااستگردشگری کشور ث صد 
4
  ن بها)

ها انتظار بر این جغرافیایی بین کشورها و همچنین افزایش نتأت قیمت ی افزایش فاصله
است ت امهای گردشهگری از سهوی شهرکای تجهاری بهه کشهور ث صهد کهاهش یابهدن           

0 ،بنابراین
65
 لعه برای بررسی تأثیر تجارت خارجی دو زثانی ثورد ثطای دوره  ,

بهوده کهه    1331-13881ههای   شریب تجاری ثنتخ  بر ت امای گردشگری ایران سال
 آثار و اوو ات ثربوط به تعداد گردشگران وارد شده از دو کشور ثنتخه  از سهالناثه  

ثرکز آثار ایران، اوو ات صادرات و واردات کشور ث صهد از کشهورهای ثأهد  از     ی
و اوو ات گمرک جمهوری اسوثی ایران و آثهار سهایر ثتغیرهها از لهوح فشهرده       آثار

                                                                                                                       
باشد، لذاا  در دسترس می 1711تا  1731با توجه به اینکه اطالعات مربوط به حجم صادرات و واردات ایران از دو کشور هند و ترکیه از سال  - 1

 باشد.می 1731-1711دوره زمانی مورد مطالعه محدود به سالهای 
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 ( استخراج شده استن2212) 1شاخ  توسعه بانب جهانی

 های تحقیقتخمین مدل و تحلیل یافته

در این ثطالعه به ثنظور بررسی تأثیر تجارت خارجی دو کشور ثنتخ  هند و ترکیه بهر  
ههای تهابلویی پویها    جاذبهه در قاله  رهیافهت داده   ت امای گردشگری ایهران از الگهوی   

( توسط رو  گشتاور تعمیم یافته تخمهین زده شهده   0استفاده شده و ثدل تح یق )ثدل 
 استن نتایج تخمین در جدول زیر ارائه شده است1

 تأثیر تجارت خارجی کشورهای منتخب بر تقاضای گردشگری ایران. 1جدول 

 دار و متغیرهای توضیحیمتغیر وابسته وقفه ضرایب Zمقدار آماره  ارزش احتمال

000/0 25/6 63/0 Ltr(-1) 

001/0 23/7 
*13/0 LGDP 

000/0 52/52 76/0 LPOP
 

000/0 25/55 27/0 Ltrade
 

000/0 31/1- 75/0- Ldist 

000/0 23/2- 11/0- LPR 

 Sarganمقدار آماره آزمون  15/5  

 درجه آزادی 52  

 Sarganمقدار ارزش احتمال آماره آزمون  52/0  

 تعداد مشاهدات 76  

 های تحقیقمأخذ: یافته  

( کشش ت امای گردشگری نتأت به ثتغیر هزینه زندگی 1با توجه به نتایج جدول )     
های نتأی در کشورهای ثأد  و ث صد( در ث ایته بها سهایر ثتغیرههای تومهیحی     )قیمت

ن است -88/2که مری  به دست آثده برای این ثتغیر برابر با  به ووری استثدل بیشتر 
به  أارت دیگر با افزایش یب درصدی در هزینه زندگی، ت امای ثتهافرت بهه کشهور    

یابهد کهه بها ثأهانی نظهری ثومهوع و       درصد کهاهش ثهی   88/2ث صد )ایران( در حدود 
ثاأههت و ن ثتغیههر  ههادات رفتههاری دارای تأثیرگههذاری اسههتثأاحههث تروریههب سههازگار 

دار بر ت امای خارجی گردشگری استن به ووریکهه مهری  ایهن ثتغیهر برابهر بها        ثعنی
با افزایش ثیزان ثتهافرت بهه کشهور ث صهد )ایهران( و احتهاس        ،ن لذااستدرصد  63/2

                                                                                                                       
1- World Development Indicators (2010) 
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رمایت و کت  ثطلوبیت از سوی گردشگران خارجی )هند و ترکیه( ت امای خارجی 
ثتغیهر تجهارت خهارجی کشهورهای ثأهد        یابدنگردشگری به کشور خودی افزایش ثی

دار بر ت امای خارجی گردشگری ایران داشته و مری  ثحاسأه شده تأثیر ثاأت و ثعنی
باشهدن بنهابراین بها افهزایش یهب درصهدی در حجهم تجهارت         ثهی  03/2برای این ثتغیر 

درصههد  03/2خهارجی ایهن کشههورها، ثیهزان ت امهای خههارجی گردشهگری در حهدود       
تواند لذا گتتر  حجم تجارت بین کشور ث صد و کشورهای ثأد  ثی یابدنافزایش ثی

ثنجر به افزایش ت امای گردشگری به ایران شودن ثتغیر فاصهله جغرافیهایی دارای تهأثیر    
 ی رو افهزایش فاصهله   ن از ایهن اسهت دار بر ت امهای خهارجی گردشهگری    ثنفی و ثعنی

-رجی به کشور ث صد ثیجغرافیایی ثنجر به کاهش ثتافرت و  زیمت گردشگران خا

دههد بها   کهه نشهان ثهی    اسهت  -32/2شودن مرای  برآورد شده برای این ثتغیر برابهر بها   
افزایش یب درصدی در فاصله جغرافیهایی ، ت امهای خهارجی گردشهگری در حهدود      

 قأهول ( نیهز بیهانگر   80/0کندن ث دار آثار آزثون سهارگان ) درصد کاهش پیدا ثی 32/2
ن بهه بیهان   هتهتند ثتغیرهای ابزاری تعریف شده در ثدل ثعتأر  و لذا استصفر  ی فرمیه

دیگر ثدل برآورد شده به ثتغیرهای ابزاری دیگری نیاز نداشته و پاراثترهای تخمین زده 
 خهود  ی ن در اداثه به ثنظور بررسی ثرتأهه استشده از قابلیت اومینان باالیی برخوردار 
آزثون آرالنو و بانهد اسهتفاده شهده     گیری شده ازهمأتتگی بین جموت اختول تفام 

 باشد1است که نتایج به صورت جدول زیر ثی

 نتایج آزمون آرالنو و باند برای تعیین مرتبه خودهمبستگی جمالت اختالل. 2جدول 

 مرتبه خود همبستگی Zمقدار آماره آزمون  ارزش احتمال
071/0 75/1- 1 
32/0 15/0 5 

 های تحقیقمأخذ: یافته   

همأتتگی  صفر ثأنی بر  دم وجود خود ی دهد که فرمیه( نشان ثی2نتایج جدول )     
و لذا رو  آرالنهو و   شده استگیری شده رد اول بین جموت اختول تفام  ی ثرتأه

ایهن رو    ،ن بنهابراین اسهت باند رهیافت ثناسأی برای تخمین ثدل و حذا اثرات ثابت 
 2و آرالنهو و بهاور   1نظیر رو  بونهدل و بانهد  های تخمین پاراثترها  نتأت به سایر رو 

                                                                                                                       
1- Blundell and Bond 
2- Arellano and Bover 
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هها ثأتنهی بهر فهرو  خاصهی در ثهورد توزیه          ن زیهرا ایهن رو   است دارای ارجحیت
 نهتتندگیری شده جموت اختول تفام 

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه

این ثطالعه با هدا بررسی تأثیر تجارت خهارجی کشهورهای ثأهد  گردشهگری بهر       
انجام شده استن برای این  1331-1388های  گری ایران در سالت امای خارجی گردش

ثنظور با توجه به ثحدودیت دسترسهی بهه آثهار و اوو هات گردشهگران وارد شهده بهه        
تفکیب کشورها، دو کشور هند، ترکیه به  نوان کشورهای ثأد  )فرستنده گردشگر( و 

گیهری از ثهدل   ا بهرهشرکای تجاری ثنتخ  ایران در نظر گرفته شده و الگوی تح یق ب
جاذبه و رو  گشتاور تعمیم یافته بهرآورد شهده اسهتن نتهایج حاصه  از تخمهین ثهدل        
داللههت بههر تههأثیر ثتههت یم تجههارت خههارجی دو کشههور ثنتخهه  بههر ت امههای خههارجی   
گردشههگری ایههران داشههته و همچنههین ثتغیرهههای تولیههد ناخههال  داخلههی و جمعیههت     

دار بهر ت امهای خهارجی گردشهگری     ثعنهی کشورهای ثأد  دارای تأثیرگذاری ثاأت و 
ی دههد کهه ثتغیرههای فاصهله     های این ثطالعه نشان ثهی ن  ووه بر این یافتههتتندایران 

دار بهر ت امهای خهارجی    جغرافیایی و نتأت قیمتها در کشور ث صد تأثیر ثنفهی و ثعنهی  
اندن از ورا دیگر کشش ت امهای خهارجی گردشهگری ایهران     گردشگری ایران داشته

و  استزندگی در ث ایته با سایر ثتغیرهای تومیحی ثدل بیشتر  ی تأت به ثتغیر هزینهن
ثتغیر  ادات رفتاری نیز تأثیر ثتت یمی بر ت امای گردشگری ایران داشته استن نتایج به 
دست آثده در این ثطالعه با ثأهانی نظهری ثومهوع و ثطالعهات تجربهی نظیهر گهالگو و        

ن بر اساس نتهایج  است( سازگار 2212( و لیتائو )2220یتو )(، نبریدا و ر2223همکاران )
های سیاستی برآثده از ایهن تح یهق بهه    ثوارد زیر به  نوان توصیه ،حاص  از این ثطالعه

 شود1سیاستگذاران اقتصادی کشور ارائه ثی
دار حجم تجارت خارجی دو کشور ثنتخ  بهر  با توجه به تأثیرگذاری ثاأت و ثعنی 

شود سیاستگذاران اقتصادی بها ا مهال سیاسهتهای    ی ایران، پیشنهاد ثیت امای گردشگر
ها و ثحهدودیتها و ثوانه  تجهاری زثینهه افهزایش صهادرات و       ثناس  نظیر کاهش تعرفه

 واردات را فراهم نموده و از این وریق به توسعه صنعت گردشگری کمب نمایندن 
دگی )نتهأت قیمتهها در   زنه  ی از سوی دیگر با توجه به تهأثیر ثنفهی شهاخ  هزینهه     
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گهذاران اقتصهادی بها ر ایهت انظأهاط در      شود سیاسهت کشور ث صد و ثأد ( پیشنهاد ثی
هها و کنتهرل بیشهتر نهرخ      اجرای سیاستهای پولی و ثالی به کاهش سطح  مهوثی قیمهت  
پذیری اقتصهاد ایهران در   تورم ثأادرت ورزیده و از این وریق ممن حفظ قدرت رقابت

 نکنندثنط ه، به رشد صنعت گردشگری ایران کمب 

تح یهق حامهر، ثتغیهر  هادات رفتهاری دارای تهأثیر        ازبر اساس نتایج به دست آثده   
دار بر ت امای خارجی گردشگری ایران بوده اسهتن لهذا بهرای افهزایش     ثتت یم و ثعنی

ناسان گردشهگری و اقتصهادی بها    شود کارشت امای گردشگری در کشور، پیشنهاد ثی
افهزایش اثنیهت فراگیهر و پایهدار و همچنهین ثحهیط        ی ا مال سیاستهای ثناسه  زثینهه  

 جذاب برای گردشگران را فراهم نموده و به گتتر  این صنعت کمب کنندن
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