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  )تحقیق در خارج و داخل ۀمروري بر پیشین(اقتصاد گردشگري 

  
  2ولی اهللا علی زاده، 1محمد حسین ایمانی خوشخودکتر 

  )23/01/92: ، تاریخ تصویب2/11/91: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
گسترده شناخته شـده  والیت بشري و از صنایع با رشد باال اخیر به عنوان یک فع ۀدر پنج ده ،گردشگري     
هـاي متمـایز از سـایر     داراي طرف عرضه و تقاضا و محصوالت مخصوص به خود با ویژگـی  ،گردشگري. ستا
مثبت یا منفـی اجتمـاعی اقتصـادي در     آثارهاي اقتصادي بوده و با استفاده از منابع اقتصادي داراي  الیتفع

  . استسطوح ملی یا بین المللی 
در  شـروع شـده اسـت و    1960 ۀاد گردشگري از اواسط دهاقتص ۀتوان گفت تحقیقات جدي در زمین می     
هاي  با انتشار مجله سال اخیر رشد خوبی را در مطالعات و تحقیقات گردشگري شاهد هستیم و عمالً 50طی 
اقتصـاد   ۀرشـت اگرچـه  . تري صـورت پذیرفتـه اسـت    اقتصاد گردشگري نیز تحقیقات وسیع ۀدر زمین ، میعل

امـا  مسـتقل مطـرح شـده ،     ۀدر سطح دکتري به عنـوان یـک رشـت    ایرانچند سالی است که در  گردشگري
پژوهش حاضر در صدد مروري بر  .است انجام نگرفتهادبیات اقتصاد گردشگري  در زمینۀي جامعی ها پژوهش

. باشد در آن میولوژي دمتهاي  مباحث نظري و روش ۀادبیات تحقیق اقتصاد گردشگري و بررسی روند توسع
در یـک مقالـه ممکـن     مطالعات اقتصـاد گردشـگري  هاي  گروه ۀکه ذکر مطالعات اساسی هم البته از آنجایی

 بـا پرهیـز از   ردشگري ذکر شـود و پیش بینی تقاضاي گمطالعات طرف تقاضا و  تنها، سعی شده است نیست
   .مطالعات صورت پذیرفته در ایران نیز بیان گردد ،بیان موارد مشابه
  .هاي پیش بینی، ایران ، تقاضاي گردشگري، مدلاقتصاد گردشگري :واژگان کلیدي

  
   مقدمه

شـروع شـده    1960 ۀاقتصاد گردشگري از اواسط ده ۀتحقیقات جدي در زمین که توان گفت می     
 Clawson and Knetsch (1966) از اولین مطالعات گردشگري با نگاه اقتصادي، کتـاب  . است

ه بیشتر در مورد مسائل محیطی و محـیط  کEconomics of Outdoor Recreation با عنوان 
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 3و گـراکیس ) 1961( 2و گادري) 1966( 1کارهاي انجام شده توسط گريو نیز کند  زیست بحث می
ي بـین  هـا  ارتباط بـین مسـافرت   ،با انتشار کتابی ) 1970گري،(نیز  بعدهاي  در سال. است) 1965(

رشـد خـوبی را در مطالعـات و     ،خیـر سـال ا  50در طـی   .المللی و تجارت بین الملل را بیـان نمـود  
 Annals of tourism مـی ي علهـا  بـا انتشـار مجلـه    تحقیقات گردشگري شاهد هسـتیم و عمـالً  

research ،Tourism management ،Journal of Travel research  ًو مخصوصـــا 
Tourism economics Research (1995) اقتصــاد گردشــگري نیــز تحقیقــاتۀ در زمینــ    

) IATE( 4سیس انجمن اقتصاد گردشگريأنیز با ت 2007در سال . یرفته استصورت پذ تري وسیع
  . است تر و هدفمند تري در حال انجام مطالعات جامع  میبه صورت رس

، از صـنایع  گردشـگري . نیسـت بر کسـی پوشـیده    گردشگري هاياثرو اهمیت اقتصادي امروزه      
بر اسـاس گـزارش   . تصادي بسیاري از کشورها استاقتصاد جهانی و حتی اصلی ترین بخش اق عمدة

UNWTO5 داراي رشـدي پیوسـته بـوده و امـروزه یکـی از      ،گردشـگري  ،اخیـر  در طی شش دهۀ    
. می باشـد  ها داراي بیشترین نرخ رشد در بین سایر بخش ترین بخش هاي اقتصادي است که بزرگ

تریلیـون   10( گیـرد   می در برجهانی را  GDPدرصد از  10 ،گردشگري WTTC6ورد ابر اساس بر
میلیـارد دالر   1.6تقاضاي گردشگري در جهـان بـه    2020درصدي تا سال  4و با رشد کنونی ) دالر

میلیـون   328تقریبـا  ( یکی را به خـود اختصـاص خواهـد داد     ،خواهد رسید و از ده شغل در جهان
ون نفر میلی 255و  شغل  ایجادترلیون دالر ارزش افزوده در سال  6امروزه گردشگري بالغ بر ). شغل

  .در جهان را تأمین می کند
دانـش و انتظـام مطالـب خـود از      ۀي علمی، گردشـگري نیـز بـراي توسـع    ها همانند سایر رشته     

در   مـی تا کنون کارهـاي ک . ي جدید، ابزارهاي نوین و نظریات مختلف استفاده کرده استها رهیافت
در طـی زمـان صـورت     هـا آن ۀاقتصـاد گردشـگري و توسـع   مطالعـات   ،تحقیق ۀبررسی پیشین ۀزمین

 "د و گردشـگري اقتصـا "در مطالعه اي بـه نـام   ) 1991( 7ادینتون و ردمن ،براي مثال ؛پذیرفته است
بیشـتر روي کشـش    ،در ایـن تحقیـق  . مطالعات اقتصاد گردشگري داشته اند ۀنگاهی به مسیر توسع

                                                                                                                   
1 -Gray 
2 -Guthrie 
3 -Gerakis 
4- International Association for Tourism Economics  
5 -United Nation Word Tourism Organization 
6 -World Travel and Tourism Council  
7- Eadington & redman 
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. بحـث شـده اسـت    اقتصـادي  اثرهـاي و ار بـازار  ي مدل سازي تقاضا و ساختها تابع تقاضا و تکنیک
ادبیـات تحقیـق دو    "اقتصادي ۀگردشگري و توسع"عنوان  اخود ب ۀنیز در مطالع) 1998( 1سینکالر

محـیط و   ،دمـن موضـوعات نـوینی چـون پایـداري      دهه را آورده است که نسبت به کار ادینتون و ر
  .ده استرا اضافه کر) CGE(قابل محاسبه   میي تعادل عموها مدل
مطالعات اقتصاد گردشگري را بـه   ۀدامن) 2003، 2بالك و سوجیارتو ،سینکالر (ي بعد ها در سال     

محـدود  ) شامل اشکال مختلف کسـب و کـار گردشـگري   (مباحث طرف عرضه   میتحلیل تقاضا و ک
یش و پـ  هـا  مطالعات مدلسـازي  دریک بازنگري  ،در تحقیق دیگري) 2008، 3سانگ و لی. (کرده اند

خـود   ۀدر مطالعـ ) 2011( 4فورسیس و پاپاسئودورو اخیرا داویر،. بینی تقاضاي گردشگري داشته اند
مروري بر تحقیقات توسعه اي و مباحـث کلیـدي اقتصـاد توسـعه در      "اقتصاد گردشگري" با عنوان

  .گردشگري انجام داده اند
 ۀتـري بـه عنـوان یـک رشـت     در سـطح دک  چند سالی است که در ایـران  اقتصاد گردشگري ۀرشتاگرچه 

پـژوهش   .است انجام نگرفتهادبیات اقتصاد گردشگري  در زمینۀي جامعی ها پژوهشاما مستقل مطرح شده ، 
هـاي   مباحث نظري و روش ۀحاضر در صدد مروري بر ادبیات تحقیق اقتصاد گردشگري و بررسی روند توسع

مطالعـات اقتصـاد   هـاي   گـروه  ۀاساسـی همـ   البته از آنجـایی کـه ذکـر مطالعـات    . باشد در آن می ولوژيدمت
پـیش بینـی تقاضـاي    مطالعات طـرف تقاضـا و    تنها، سعی شده است نیستدر یک مقاله ممکن  گردشگري

و مطالعات صورت پذیرفته در  شده از بیان موارد مشابه خود داريدر این گزارش  .ردشگري ذکر شودگ
لفین، مطالعات اقتصاد کـالن  ري مشابه از همین مؤالبته در کا .مورد اشاره قرار گرفته استایران نیز 

  .مقاصد گردشگري نیز جمع آوري شده است

    تقاضا - 1

  ي آنها لفهؤتقاضاي گردشگري و م  
  بررسی تقاضاي گردشگري ولوژیکیدمتۀتوسع  
  ارتباطات بین تقاضاهاي از مقاصد گردشگري  

    عرضه - 2

  ساختار بازار، رفتار عرضه کننده و کارایی  
                                                                                                                   
1 -Sinclair  
2 -Sinclair, Blake and Sugiyarto  
3- Song & Li  
4- Dwyer, Forsyth and Papatheodorou  
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  بازي و زنجیره عرضه تئوري  
  ها نگاه نهادي به رفتار بنگاه  
  خوشه بندي صنعت گردشگري  

    اقتصاد مقاصد گردشگري - 3

  اثرات اقتصادي  
  ي تحلیل اثراتها روش  
  TSAحساب اقماري گردشگري  
  اثر اشتغال  
  گردشگري و رشد اقتصادي  

    اقتصاد بین الملل - 4

ــد   - 5 ــذیري مقاص ــت پ رقاب
  گردشگري

  

    طیمباحث محی -6
  تحقیقات محیطی در سطح خرد و کالن  
  ارزشگذاري منابع محیطی  
  ي محیطیها دولت و سیاست  

  
  تقاضا 

براي مدیریت بهتر،  و  ي تقاضا بیشترین قدمت را در مطالعات اقتصاد گردشگري دارندها تحلیل     
سـانگ و  ( هسـتند مهـم   بازاریابی، اهداف سیاسی و نیز به عنوان مواد اولیه دیگر ابزارهاي مدلسازي

  :توان پیدا نمود می ي زیر راها در مطالعات طرف تقاضا زمینه ).2005، 1و لی و دیگران 2000ویت، 
  

  ي آنها لفهؤتقاضاي گردشگري و م
به طور گسترده آغاز  ،ثر بر تقاضاي گردشگريؤدهه است که مطالعات بررسی عوامل م 4تقریبا      

 ي نسـبی، ها ، قیمت2، نرخ ارز تعدیل شدهدرآمد ،در این مطالعاتذکر شده  ةعوامل عمد. شده است
حمل و نقـل، بازاریـابی و    ۀهزین زندگی، قیمت کاالهاي مکمل و جانشین، ۀ، هزینأکشور مبد درآمد
مانند زمان در دسترس، ارتباطـات تجـاري و   (ي توسعه اي، سطح مهاجرت و عوامل کیفی ها الیتفع

                                                                                                                   
1 -Li, G., Song, H., and Witt, S. F 
2 -exchange rate adjusted 
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ي مقاصد، فرهنگ، آب و هوا، تاریخ، زیرساختارهاي گردشگري، ها ابیتذّي بین دو کشور، جها وابستگی
ي سیاسی و مباحث سالمت ها افتد، بالیاي طبیعی، ناپایداري می رخدادهایی که در کشور مقصد اتفاق

  ). 2008، 3و سایمن و دیگران 1992-1994، 2و کروچ 2006، 1لیم(هستند ) گردشگري
محصـوالت  : توان موارد زیـر را برشـمرد   می ت گردشگري وجود داردیی که در مطالعاها از چالش     

 ؛پیچیـده اسـت  ) گردشگر(رفتار مصرف کنندگان  ؛گردشگري نامانا بوده و داراي عمر زیادي نیستند
رضایت مشتري بـه کاالهـا و خـدمات مکمـل      ؛مردم در مصرف محصوالت مختلف با هم تمایز دارند

مقدار زیادي نسبت به بالیاي طبیعی یا خود سـاخته بشـري،   و تقاضاي گردشگري به  ؛بستگی دارد
ي توسعه ها هم براي سیاست ،لذا در این دنیاي در حال تغییر ؛)1994، 1980، 4آرچر( استحساس 

ي کسب و کار مهم است تا یک پیش بینی معقول کوتـاه مـدت و بلنـد    ها اي دولت و هم براي طرح
2001، 5فرچلینگ(د ي گردشگري داشته باشنها الیتمدت از فع.(  

 داخل و خارج در متعددي تجربی مطالعات ،گردشگري تقاضاي بر مؤثر عوامل بررسی ۀزمین در     
 و عادات نسبی، يها قیمت ارز، واقعی نرخ متغیرهاي تأثیر ،مطالعات این در که گرفته صورت کشور

 بررسـی  گردشگري ارزي درآمد یا و شده وارد گردشگران تعداد بر سرانه درآمد و رفتاري انتظارات
، 8ویـت  و سـانگ ( )2007، 7کـیم  و فاکـدیوش ( )6،2000ویلسـون  و کولندران( مطالعات .ستا شده

 انجام شده از مطالعات مهم) 2005و 2008، 10دیگران و حبیبی(و ) 2004 9ایناو و الیات(و ) 2003
 از مطالعات در این .شوند می محسوب گردشگري خارجی تقاضاي بر مؤثر عوامل بررسی ۀزمین در

 مهم تـرین  تبیین براي )ي تابلوییها داده و زمانی سري يها داده(سنجی  اقتصاد مختلف يها روش
  .شده است گردشگري استفاده تقاضاي بر مؤثر عوامل
مصرف کننده و قیمت کاال یا خـدمت گردشـگري    درآمدگردشگر،  ۀثر بر خط بودجؤاز عوامل م     
کشـور فرسـتنده تقسـیم بـر شـاخص       درآمدشاخص (عات تجربی از شاخص در مطال ،به ویژه ؛است

                                                                                                                   
1 -Lim 
2 -Crouch 
3 -Saayman, A and A. Saayman 
4- Archer 
5 -Frechtling 
6 -Kulendran and Wilson  
7 -Phakdisoth, L.  & Kim, D. 
8- Song, h & s.f.witt  
9 -Eilat, Y. & Einav, L  
10 -Habibi, F. Abdul Khalid, R. Chin L  
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ي مقصد و سطح قیمـت در مقاصـد گردشـگري جانشـین، بـه      ها و سطح قیمت) کشور مرجع درآمد
  ). 2009 1سانگ، ویت و لی(ثر بر تابع تقاضا استفاده شده است ؤعنوان عوامل م

یکـی از  . اسـت یا سطح مخارج گردشگري  تعداد ورود و ،معیار سنجش تقاضاي گردشگري غالباً     
  .استي اقامت گردشگران ها ي جانشین، تعداد شبها سنجش

  
  کشش تقاضاي گردشگري

به عنـوان  . کشش تقاضا در تحلیل تقاضاي گردشگري نیز انجام شده است ۀمطالعاتی در محاسب     
کشـش تقاضـاي    براي bias-corrected bootstrapبا روش ) 2010 2سانگ، کیم و یانگ(مثال 

ورد نقطه اي مرسوم را کـه  اي برها محدودیت ،این روش. اطمینان محاسبه کرده اند ةباز ،گردشگري
دست آوردن سایر مطالعـات  ه براي ب ،در ضمن. کند حل می ،گرفت می درجه تغییر پذیري را نادیده

  .توان از منابع این مقاله استفاده نمود می انجام شده
  

  تقاضا ي بررسیها روش ۀتوسع
پـیش بینـی کیفـی و پـیش     : دو رهیافت عمده براي پیش بینی تقاضاي گردشگري وجـود دارد      

ي هـا  کـه تعـدادي از مـدل    اولین محققـانی بودنـد  ) 2000سانگ و ویت،(توان گفت  می .یبینی کم
ي اقتصـاد  هـا  روش اخیـراً . جدید اقتصاد سنجی را براي تحلیل تقاضـاي گردشـگري ارائـه داده انـد    

، )ECM( 4، مدل تصـحیح خطـا  )ADLM( 3توزیعی ۀي خود رگرسیون با وقفها ی مانند مدلسنج
یـر  ي پـارامتر متغ هـا  و مـدل ) AIDS( 6و رهیافت سیستم آرمانی) VAR( 5خود رگرسیون برداري

سـانگ و  (ي هـا  ند که در مقالـه شو می براي پیش بینی تقاضاي گردشگري استفاده ) TVP( 7زمانی
  .شرح شده اند) 2008سانگ و لی، (و ) 2006نگ و ویت، لی، سا(و ) 2000ویت،
 ادراكي فردي بر اسـاس علـم و   ها ي کیفی گردشگري بر اساس جمع آوري داوريها پیش بینی     
ي گیري از نظـر کارشناسـان، تحقیقـات میـدانی،     أاز طریق سرشماري یا ر ها این داوري. است ها آن

                                                                                                                   
1 -Song, Witt and Li  
2 -Song, Kim & yang 
3 -Autoregressive Distributed Lag Model  
4 -Error Correction Model  
5 -Vector Autoregressive  
6 -Ideal Systems Approach  
7 -Ttime Varying Parameter  
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ي ها پیش بینی. کنند می هم استفاده  یمي کها پیش بینیکه اغلب از  هستندتکنیک دلفی و یا غیره 
مورد زمانی  سري هاي موجود نباشند یا اینکه ،کیفی موقعی کاربرد بهتري دارند که اطالعات تاریخی
تغییـر کنـد و یـک    ) جامعه یا اقتصاد و یا غیره(اعتمادي در دسترس نباشند و یا اینکه محیط کالن 

سطح  -1: انتخاب روش پیش بینی تقاضا به عوامل زیر بستگی دارد ،لذا ؛دناپایداري مهم به وجود بیای
 هـا  روش در مقایسه با سایر روش ناستفاده از ای ۀهزین -3سهولت روش  -2صحت و دقت مورد نیاز 

پیچیدگی ارتباطاتی  -6کیفیت و دسترسی به اطالعات مورد نیاز  -5چارچوب زمانی پیش بینی  -4
براي مـدل سـازي و پـیش بینـی      یمي کیفی و کها امروزه از ترکیب روش. ندکه باید پیش بینی شو

  ).2004، 2بالك و دیگران(و ) 1995، 1فاکنر و والریو(شود  می تقاضاي گردشگري استفاده
ي هـا  حال، مطالعات مدل سازي تقاضا از مدل رگرسیون ایستا به سمت مدله تاب 1990از دهه      

و  TVPجمعی تکنیک پارامتر متغییـر زمـانی    ي پویا از همها مدل. مودپیچیده تر و پویاتر حرکت ن
 ،بـه عبـارتی   ؛)2011، 3سـانگ، لـی، ویـت و آساناسـوپولوس    (آینـد   می دسته سري زمانی علیتی ب

  . دهد می ي فوق را با هم جمع کرده و یک روش پیش بینی خوب را ارائهها امتیازات روش
ي هـا  نـرم افـزار   ۀوسـیل ه این معادالت ب ۀدالتی و توان محاسبي سیستم معاها رهیافت ۀبا توسع     

ایـن  . ابعاد وسیعی از مطالعات را به خود اختصاص داده اند AIDSو  VAR هاي تخصصی، تکنیک
ي نظـري قابـل   هـا  کنند و بر اساس پایـه  می ي تک معادالتی غلبهها ي روشها بر محدودیت ها روش

  .کنند می ي پیش بینی تقاضا را مهیاها کرده و زمینهتقاضاي گردشگري را مدلسازي  ،اطمینان
  

  روش حداقل مربعات معمولی و سري زمانی
ورد ابـه بـر   ،با بهره گیري از روش حداقل مربعات معمـولی  ،خود ۀدر پایان نام) 1381کاوئیان، (     

، نتـایج . پرداختـه اسـت   1375-1350هـاي  تابع تقاضا براي گردشگري بین المللی ایران طـی سـال  
جنـگ از   4حاکی از آن است که متغیرهاي نرخ ارز، نسبت قیمت داخل به خارج و متغیـر موهـومی  

ي ایـن  هـا  ترین یافتـه  از مهم .شوند می عوامل مؤثر بر تقاضا براي گردشگري خارجی ایران محسوب
تقاضـاي گردشـگري بـین     -2. ایران مقصدي نرمال براي گردشگران اسـت  -1: است که تحقیق این
تقاضـاي گردشـگري بـین المللـی     -3. ي نسبی، حساس و کشش پذیر اسـت ها ایران با قیمت المللی

ي سیاسی و اجتماعی ناشی از جنـگ و  ها ناآرامی -4. مستقیم دارد ۀایران با کاهش ارزش ریال رابط
                                                                                                                   
1 -Faulkner, B. and Valerio, P  
2 -Blake, A., R. Durbarry, J.L. Eugenio-Martin et al 
3-Song, Li, Witt, Athanasopoulos 
4 -Dummy  
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موجب کاهش تقاضاي گردشـگري بـین المللـی ایـران بـوده       1970 ۀي نفتی دهها آثار روانی شوك
  . است
ورد تـابع تقاضـا بـراي    ابا بهره گیـري از روش حـداقل مربعـات معمـولی بـه بـر      ) 1375ري، نو(     

نتایج ایـن مطالعـه   . در ایران پرداخته است 1348-1372ي ها گردشگري بین المللی ایران طی سال
سـرانه بـا کشـش و نسـبت بـه       درآمدتقاضا براي گردشگري ایران نسبت به "داللت بر این دارد که 

معکوسـی نیـز بـین نـرخ ارز      ۀعالوه بر ایـن، رابطـ   ؛"ها و خدمات داخلی بی کشش استقیمت کاال
  .و تقاضاي گردشگري برقرار است میاس

ي سري زمانی پرداخته ها به پیش بینی تقاضاي گردشگري با استفاده از مدل) 2001، 1گرینیج(     
  .است
نـت و بـامول، آربـل و آبراهـام، تـروت و      الگوهاي دایاموند، کلیمـان، کوا  ،ابتدا) 1383موسایی، (     

را  میکند و سپس یک مدل رگرسـیون لگـاریت   می تروت، یوزال و کرامپتون، ویت و مارتین را معرفی
یرهـاي مجـازي دوران جنـگ و انقـالب بـر تقاضـاي       اهمیـت متغ  ،در ایـن مطالعـه  . کنـد  می وردابر

تخمـین توابـع عرضـه و     ۀدر زمینـ ایران بیان شده است و الگوها و کارهاي انجـام شـده    گردشگري
یـک  "دهـد کـه    مـی  وي در این مطالعه نشان .تقاضاي توریسم در کشورهاي دیگر آورده شده است

درصـد تقاضـا بـراي     25/0درصد افزایش در نسبت شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در ایران 
درصد افـزایش   45/0دهد و یک درصد افزایش تولید جهانی باعث  می گردشگري در ایران را کاهش
  ."شود می تقاضاي گردشگري به ایران

به بررسـی عوامـل    ،با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی) 1385خسرو آبادي، (     
نتـایج  . پرداختـه اسـت   1383-1344ي هـا  مؤثر بر تقاضا براي گردشگري خارجی ایـران طـی سـال   

رهاي تبلیغات، انقالب و جنگ به عنوان متغیرهـاي  بیانگر این است که متغی ،حاصل از تخمین مدل
  .شوند می مهم و مؤثر بر تقاضا براي گردشگري کشور محسوب

ورد کـرده اسـت   اعرضـه و تقاضـا را بـر    ،ي سـري زمـانی  هـا  با استفاده از داده) 1375مراسلی، (     
 ،انقـالب  یـر مجـازي جنـگ و   ي نسـبی و متغ هـا  سرانه، قیمت درآمد ،اینکه نتیجه) 1371 -1345(

  .ثیر را بر گردشگري خارجی ایران داشته اندأبیشترین ت
 بـه  ،تکـراري  نـامرتبط  ظـاهر  بـه  رگرسـیون  تکنیـک  از اسـتفاده  با) 2009، 2آرنسون و دیگران(     

 انگلسـتان،  دانمارك، کشور 5 به نروژ و سوئد کشورهاي خارجی گردشگري براي تقاضا تابع تخمین

                                                                                                                   
1 -Greenidge, K  
2 -Arnesson et all 



 علم و فرهنگ  دانشگاه فصلنامه گردشگري
 

101

 نتیجـه  ایـن  بـه  مطالعه این در آنها. اند پرداخته 2006-1993 هاي سال طی امریکا و ژاپن سویس،
 دار معنـی  و مثبـت  تأثیر رفتاري، عادات متغیر و مصرفی خدمات و کاالها بهاي شاخص که رسیدند

  .نیست دار معنی ،ارز نرخ متغیر تأثیر ولی دارد، کشورها این گردشگري براي تقاضا بر
هـاي   علّی بـین گردشـگري و تجـارت در ایـران طـی سـال       ۀبطبه بررسی را) 1384خوارزمی، (     

، هفـت  ها وي پس از بررسی روند گردشگران ورودي به ایران طی این سال. پردازد می 1338-1380
فرانسه، انگلستان، هندوسـتان، ژاپـن،   ، یعنی کشورهاي آلمان ،متقاضیة کشور از بین ده کشور عمد

ایـن  . در تخمین الگوهـا اسـتفاده کـرده اسـت     هاآن ۀني ساالها پاکستان و ترکیه را انتخاب و از داده
در نظر گرفتـه و   را محقق به پیروي از شان و ویلسون، یک الگوي خود توضیح برداري شش متغیره

ي به ظاهر نـامرتبط تخمـین زده و جهـت بررسـی روابـط علّـت و       ها با استفاده از تکنیک رگرسیون
اسـتفاده  ) yamamoto 1995(گري از آزمون تودا یامامـاتو  معلولی بین متغیرهاي تجارت و گردش

از (علّی یک طرفه بین تجـارت و گردشـگري    ۀدهد که رابط می نتایج این تحقیق نشان. نموده است
ورد الگوهـاي  ابا توجه به این نتیجه، پیشنهاد شده است که در بر. برقرار است) تجارت به گردشگري

  .ارت به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته شودپیش بینی تقاضا براي گردشگري، تج
 انـدونزي،  ایـران، ( D8عضـو   کشـورهاي  توریسـم  وضـعیت  ةخـود  ۀنام پایان در) زارعی نمین(     

 بـر   میلگاریت رگرسیون الگوي یک از را بررسی و) مالزي و نیجریه مصر، ترکیه، پاکستان، بنگالدش،
  .ستا کرده استفاده داگالس کاب تولید تابع اساس

  
  جوسلسیوس -هم انباشتگی یوهانسون 

 ۀیـک رابطـ   ،جوسلسـیوس  –با اسـتفاده از روش هـم انباشـتگی یوهانسـون     ) 2006، 1آلگیري(     
 ۀکـل جهـان و هزینـ    درآمـد ارزي کشور، نرخ ارز واقعی،  درآمدي ها یرغتعادلی بلند مدت را بین مت

 .تخراج کرده استرا اس 2003 - 1993ي ها حمل و نقل کشور روسیه براي سال
بـه   ،جوسلسـیوس  -با اسـتفاده از روش هـم انباشـتگی یوهانسـون     ) 2008، 2حبیبی و دیگران(     

 2006 - 1972ي هـا  تخمین تقاضاي گردشگري کشورهاي انگلیس و آمریکا بـه مـالزي طـی سـال    
  .پرداخته اند

بـر   ،بـر ارزش افـزوده   ثیر گذاري منفی و معنی دار مالیـات أت) 2010، 1دومبروسکی و هودزیک(     
 .را بیان نموده اند 2007تا  1980ي ها تقاضاي گردشگري کشور کروواسی طی سال

                                                                                                                   
1 -Algieri  
2- Habibi, et al  
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  TVPمدل پارامتر متغییر در طی زمان 

براي تحلیل  وابستگی تخصیص بودجه و مصارف کاال و خدمات طراحی شده کـه   AIDSمدل      
بـا همراهـی تکنیـک     AIDSپویـاي    مـدل . اخیر توجه زیادي را به خود جلب کرده اسـت  ۀدر ده
TVP،    در  هـا  کـاربرد ایـن مـدل    . یک مدل مبتنی بر سیستم معادالت پویا را فـراهم نمـوده اسـت

و لـی،   2009، 2کورتز، دورباري و پولینـا (جانشینی یا مکملی بین مقاصد گردشگري  هايبررسی اثر
و ) 2012و  2011، 3سـانگ یـو، لـی و   (ي مصـرف کننـدگان   ها و یا بین گروه) 2006سانگ و ویت، 

  ).2005، 4منجیون، دورباري و سینکالر( استرقابت بین مقاصد گردشگري 
 -و روش  کـالمن  TVPیر در طول زمـان  از رهیافت پارامتر متغ) 1389ان، محمد زاده و دیگر(     

 به تفکیک سه کشور هند، پاکستان و ترکیـه طـی   ،فیلتر براي تخمین تابع تقاضاي گردشگري ایران
سرانه و عـادات رفتـاري بـر     درآمدثیر مثبت و معنی دار أو ت کردهاستفاده  1385-1353هاي  سال

 در این مقاله نشان داده شده اسـت کـه ایـن روش    .تقاضاي گردشگران خارجی به ایران را یافته اند
را  مـی مصرف کننده، عـادات رفتـاري و تغییـرات رژی    نظیر سلیقۀ  تواند عوامل غیر قابل مشاهده می

کشش تقاضاي گردشگران هندي بین صفر و یک بوده اسـت در حـالی کـه ایـن     . شبیه سازي نماید
 Time varying parameter. ورد شـده اسـت  اکشش براي پاکستان و ترکیه بزرگتـر از یـک بـر   

 ناپایداري ساختاري در مدل را بررسی نموده و امکان تغییر پارامترهاي مدل در طی زمـان را فـراهم  
این مقاله از نظر منابع . نیستواحد و تفاضل گیري  ۀي ریشها در این روش نیازي به آزمون ؛کند می

  .و ادبیات تحقیق غنی است
به مدلسازي تقاضا  ،حالت-و مدل فضا TVPبا بهره گیري از رهیافت ) 2003، 5سانگ و وونگ(     

انسـه، آلمـان، انگلسـتان و    کشور همسایه استرالیا، کانادا، فر 6براي گردشگري کشور هنگ کنگ به 
ي اصلی ایـن پـژوهش نشـان داد کـه کشـش      ها یافته. پرداختند 1997-1973ي ها آمریکا طی سال

کشور مبـدأ بـا یکـدیگر     6هاي نسبی در  و قیمت درآمدراي گردشگري نسبت به متغیرهاي تقاضا ب
   .متفاوت است

  
                                                                                                                   
1 -Dombrovski, R&. Hodzic, S  
2 -Cortes-Jimenez, Durbarry, & Pulina  
3 -Wu, Li, & Song  
4 -Mangion, Durbarry, & Sinclair  
5 -Song & Wong  
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  VARي ها مدل
اقتصاد گردشگري به خود معطوف کرده انـد و  ي ها توجه کمتري را در تحلیل VARي ها مدل     

  :توان به مطالعات زیر اشاره کرد می از میان این مطالعات
بررسی ارتباط بین حجم سرمایه در حمل و نقل و توسـعه  "با عنوان ) 2009، 1سیتانا و خادارو(      

پیش بینـی  "نوان با ع )2006، 2سانگ و ویت( ۀو نیز مطالع  "گردشگري با استفاده از یک مدل پویا
در بررسـی  ) 2009، 3تورالیـا، واکیـوز و فرانکـو   ( ۀمطالعـ  و نیز "جریان گردشگري بین المللی ماکائو

  . ي گردشگري در آمریکاها جریان
 

  ي تابلوییها تکنیک داده
که به نوعی تجمیع روش سري زمـانی و تحلیـل    4ي تابلوییها ي مبتنی بر تکنیک دادهها تحلیل     

آزادي  ۀدرجـ . استي بیشتري دارد و همبستگی خطی در آن کمتر ها ت، نیاز به دادهبین بخشی اس
ایـن روش در   ،در عـین حـال  . کنـد  مـی  ي بهتـري را ارائـه  هـا  وردادر این تکنیک بیشتر بـوده و بـر  

  :توان به کارهاي زیر اشاره کرد می انجام شده مطالعات گردشگري کاربرد وسیعی نداشته است و از
و تقاضـاي گردشـگر    میبررسی تقاضاي گردشگري بـو بارة در ) 2009، 5مونوز –گارین ( ۀمطالع     

 ،دیگـر  ۀمطالعـ . مدلسازي و پیش بینی شـده اسـت   panelوسیله تکنیک ه خارجی در گالیکیا که ب
بـا اسـتفاده از    )Tenerife(تنریـف   ۀمـوردي منطقـ   ۀدر مطالعـ ) 2001، 6لسما، نـاوارو و پـرز  (کار 
  . است ي تابلوییها داده
است که تقاضاي گردشـگري در آفریقـا را مدلسـازي    ) 2005، 7نود و سایمن(کار  ،تحقیق دیگر     

تقاضـاي گردشـگري منطقـه     ،ي تابلویی پویـا ها نیز با استفاده از داده) 2010، 8سیتارام. (کرده است
عوامـل   ،کنیـک نیز بـا اسـتفاده از ایـن ت   ) 2008سایمن و سایمن، . (استرالیا را مدلسازي کرده است

                                                                                                                   
1 -Seetanah & Khadaroo  
2 -Song & Witt 
3 -Torraleja, Vazquez, & Franco  
4 -Panel Data  
5 -Garin-Munoz  
6 -Ledesma-Rodriguez, Navarro-Ibanez, & Perez-Rodriguez 
7- Naude & Saayman  
8 -Seetaram  
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ي پویـاي  هـا  مـدل  کـه  الزم بـه ذکـر اسـت   . ثر بر گردشگري ورودي به آفریقا را بررسی کرده اندؤم
 . تري در مطالعات تقاضاي گردشگري داشته باشند توانند کاربردهاي بسیار وسیع می تابلویی

بـه   ،تابلویی پویـا ي ها در مطالعه اي با استفاده از رهیافت داده) 1391مجید افشاري و دیگران، (     
ي هـا  ارزي گردشـگري کشـورهاي خاورمیانـه و شـمال آفریقـا در سـال       درآمـد تأثیر نرخ مالیات بر 

ارزي گردشـگري   درآمـد تأثیر منفی بر  ،نتایج نشان می دهد نرخ مالیات. پرداخته اند 2009-1995
تـأثیر   ،سـرانه  رآمددسرانه و رشد  درآمدارزي گردشگري،  درآمدداشته و متغیرهاي مقدار وقفه دار 

  .گردشگري دارند درآمدمثبت و معنادار بر 
تکنیک پانل دیتا به بررسـی عوامـل اجتمـاعی اقتصـادي      ۀوسیله ب) 2010، 1گورموش و گوچر(     
 خدمات و کاالها از شاخص بهاي ،در این تحقیق. ثر بر تقاضاي گردشگري در ترکیه پرداخته اندؤم

 در زنـدگی  يهـا  هزینه براي جایگزین مناسب متغیر عنوان به ارز  یواقع نرخ متغیر از یا و مصرفی
و ) 2005، 2نوردسـترم (همچنین مانند برخی مطالعات دیگر ماننـد   .است شده استفاده مقصد کشور

 عادات و انتظارات عنوان به ،وابسته متغیر دار از مقدار وقفه) 2003سانگ و ویت، (و ) 2003لیم، (
  .تشده اس استفاده رفتاري

ثیر أتکنیک پانـل، تـ   ۀوسیله یی مستقل بها در مطالعه) 2008، 4چاي و گویال(و ) 1995، 3بین(     
 کارائیـب شـرقی بیـان    ةمنفی و معنی دار نرخ مالیات بر تقاضاي گردشـگري را در کشـورهاي حـوز   

اتی بـر  ي مالیـ هـا  ثیر متفاوت انگیـزه أت ،نیز در همان حوزه) 2010، 5وان پاریس و جیمز(د و نکن می
  . قرار می دهند بررسیمورد جذب سرمایه گذاري خارجی در بخش گردشگري را 

 -3ساماري  -2کرومپتون -اوزال  -1ي ها به معرفی مدل) 2005-1384حبیبی، عباسی نژاد و (     
سپس کار خود را که بر اساس تلفیق سري  ،پردازد می کار عزیز مراسلی -5مانوئل  -4استفان وایت 

 درآمـد ثیر مثبـت  أت ،با بررسی گردشگران وارد شده به ایران هاآن .ندنک می ورداپانل است برزمانی و 
ي نسبی بین کشورهاي مبدا و مقصد بـر تقاضـاي گردشـگري را بیـان     ها ثیر منفی قیمتأسرانه و ت
  .نموده اند

                                                                                                                   
1- Gormus, S. and Gocer, I.  
2- Nordstrom  
3- Bain, L 
4 -Chai, J. & R. Goyal  
5 -Van Parys, S. & James, S  
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ي هـا  لکشـور آفریقـایی طـی سـا     43به بررسی عوامل ورود گردشگر بـه  ) 2005، 1آندرا و نود(     
 پـژوهش آنهـا  . انـد و ثبات سیاسی و عوامل بازاریابی را مهم قلمـداد کـرده    پرداخته 2000 - 1996

هاي نسبی و هزینه ي زنـدگی تـأثیر معنـی دار بـر تقاضـاي       ، قیمتدرآمدنشان داد که متغیرهاي 
  .گردشگري به این کشورها نداشته است

بـه تخمـین تقاضـا     ،ي تابلویی پویاها تکنیک دادهبا بهره گیري از ) 2008، 2موهیتین و دیگران(     
کشور آلمان، روسیه، انگلستان، هلند، فرانسه، اتریش، ایران، بلغارستان و  9براي گردشگري خارجی 

نتایج نشان داد که متغیـر عـادت   . پرداخته اند 1995-2004هاي  اوکراین به کشور ترکیه طی سال
تقاضا براي گردشـگري خـارجی بـه کشـور ترکیـه اسـت و        رفتاري داراي تأثیر مثبت و معنی دار بر

 . است ها زندگی بیشتر از سایرکشش ۀبراي گردشگري نسبت به متغیر هزینکشش تقاضا 
        طـی  ایتالیـا  بـه  آلمـان  خـارجی  گردشـگري  براي تقاضا تابع تخمین به) 2009، 3بریدا و ریسو(     
 تـأثیر  ،رفتـاري  عـادت  متغیـر  کـه  داد نشان طالعهم این نتایج. اند پرداخته 2007-1987 هاي سال
 بـراي  تقاضـا  بـر  دار معنـی  و منفـی  تـأثیر  نسـبی  هـاي  قیمت و زندگی هزینۀ متغیرهاي و ،مثبت

  .است داشته آلمان کشور خارجی گردشگري
مطالعات دیگري هم با روش ترکیب معادالت خطی و غیر خطی و یا رهیافت برنامـه ریـزي بـه         

 :ضاي گردشگري پرداخته اندمدل سازي تقا
 بـراي  ریـزي  برنامـه  در معـروف  بسیار کاربردي الگوهاي از یکی) 1990، 4واندر و جان( ۀمطالع     

 و جزیـره  چهار از متشکل که وادن جزایر در گردشگري امر به مطالعه این. است گردشگري تقاضاي
 هـدف،  تـابع  .دارد هدف تابع یک و قید چهار ،الگو این. پردازد می است، ها آلمانی گردشگري مقصد
 اشـتغال  اثـر  اقامـت،  يها شب تعداد موجود، يها تخت به مربوط اشتغال سطح کردن حداکثر شامل
 يها سیاست براي عمومی بودجۀ قید شامل قیود، و ؛است...  و جدید يها تخت تعداد تخت، هر زایی

 حـداقل  نـرخ  بـه  مربـوط  قید و) لفمخت يها باهزینه( اقامت انواع ظرفیت به مربوط قید گردشگري،
 مـی  بیان خطی صورت به اغلب که الگو قیدهاي که است این الگوها این اصلی اشکال. است اشتغال
 بـراي  الگوهـا،  ایـن  کـاربرد  همچنـین . دهنـد  نمـی  نشـان  را واقعیـت  از پـذیرفتنی  یري تصو شوند

  داده جـدول  داشـتن  مسـتلزم  ا،الگوه این از ةاستفاد زیرا ،است پذیر تأمل توسعه حال در کشورهاي

                                                                                                                   
1- Andréa & Naude  
2 -Muhittin & all  
3 -Brida & Risso  
4-Van Der Knijff and Jon Oostehaver  
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 در کشـورهاي  در جـداولی  چنـین  متأسفانه که است گردشگري جمله از مختلف، يها بخش ستاندة
  .است مشکل آن ۀمحاسب یا ندارد وجود یا توسعه حال
به تحلیل پویاي  ،ي سري زمانی فصلیها حالت و داده-با استفاده از مدل فضا) 2000، 1لیسیوتو(     

تحقیـق نشـان داده    ۀنتیجـ . پرداخته اسـت  1991 - 1979ي ها لستان در سالپویاي گردشگري انگ
 .ي گردشگري داردها بر هزینه  میثیر مهأت ،است که ترجیحات

 تقاضـاي  بینی پیش و مدلسازي به  حالت-فضا هاي مدل از استفاده با) 2006، 2آساناسوپلوس(     
 بینـی  پـیش  و تخمـین  از حاصـل  ایجنتـ . انـد  پرداختـه 2005-1998 هاي سال طی استرالیا داخلی
 رویکردهـاي  ،هـا  مـدل  ایـن  کـه  داد نشـان  ،حالت -فضا هاي مدل از استفاده با گردشگري تقاضاي
 منطقـی  و معقول يها بینی پیش نیز بلندمدت در و است بوده مدت کوتاه بینی پیش براي مناسبی
  .کنند می ارائه
 ،مـدل  این. است کرده استفاده را تقاضا ادالتمع کامل سیستم یک) 1992، 3استفان و دیگران(     
 أمبـد  عنـوان  بـه  هـم  ،را کشـور  هر یعنی( کند می روشن را صنعتی کشور 18 خروج و ورود جریان

  ).اند گرفته نظر در گردشگري مقصد عنوان به هم و گردشگري
خطـی  یک مدل غیـر   ۀورد تقاضاي گردشگري به وسیلاخود روش بر ۀدر مطالع) 2011، 4کنگ(     

خود از تکنیک برنامه ریزي اسـتفاده   ۀنیز در مطالع) 2010، 5چان، ویت، لی و سانگ. (را آورده است
نیز در تحقیـق خـود بـراي برنامـه ریـزي گردشـگري از       ) 2011، 6کوشال و چارلس ورث. (ه انددکر

  . نداستفاده کرده ا 7برنامه ریزي چند معیاره
 8تقاضـاي گردشـگري بـاتلر    ۀا به خود جلب کـرده چرخـ  از موضوعات دیگري که توجه زیادي ر     
دوره عمـر   ایـن مـدل،   .باشـد  مـی  Markovي هـا  ي مواجهـه بـا آن مـدل   ها که یکی از روش است

: کننـد  مـی  مرحله عبور 6از  ،بر اساس این رهیافت، مقاصد گردشگري. کند می گردشگري را بررسی
از میان مطالعاتی کـه در  . یاي دوبارهاح-6شروع رکود -5تثبیت -4توسعه -3درگیري  -2کشف  -1

                                                                                                                   
1 -Lyssiotou  
2 -Athanasopoulos 
3 -Stephen. F.Witt & Christane A. Witt  
4 -Cang  
5 -Chan, Witt, Lee, and Song  
6 -Coshall and Charlesworth  
7 -Goal Programing  
8 -Butler  
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اشاره نمود که مبانی نظري خـوبی  ) 2005، 1مور، ویتهال(توان به کار  می این زمینه انجام شده است
  .را با روش انجام کار تلفیق نموده و کار ارزنده اي را انجام داده اند

بـه مدلسـازي و پـیش بینـی     توان  می قابل محاسبه نیز میي تعادل عموها مدل ۀوسیله اگرچه ب     
عنوان اقتصاد کالن مقاصـد گردشـگري    زیرولی اینگونه مطالعات را در  ،تقاضاي گردشگري پرداخت

  .ذکر خواهیم نمود
  

  ارتباطات و وابستگی میان مقاصد گردشگري
در مطالعـات   سـهم ویـژه اي   ،در دنیاي در حال جهانی شـدن امـروز   ها به همدیگر وابستگی بازار    

شـوند و ایـن    مـی  ثرأاز سایر مقاصد جانشین مت ،تقاضاي گردشگري از یک مقصد. اشته استداخیر 
ي اقتصـادي همچـون   هـا  لفـه ؤبلکـه م  ،ي فرهنگی و جغرافیایی استها به خاطر شباهت تنهاثر نه أت

اغلب با استفاده از تکنیک همجمعـی و   ،این مطالعات. هستندثر ؤنیز در آن م... و کیفیت و ها قیمت
        . کننـد  مـی  رهاي تقاضـا در مقاصـد مختلـف را بررسـی    ی ارتباط میان متغیثر علّ، اVARي ها مدل

ه باشـند  و یا مقاصـد گردشـگري را بررسـی کـرد     ها مطالعاتی که ارتباط بین تقاضاهاي مختلف کاال
 ۀیلاشاره کـرد کـه بـه وسـ    ) 2010، 2سئو، پارك و بو( توان به کار  می هانمعدود هستند و از جمله آ

  . یت گرانجري ارتباط بین تقاضاهاي گردشگري از خارج را در کشور کره بررسی کرده اندآزمون علّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
1- Moore and Whitehall  
2 -Seo, Park, and Boo  
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