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 چكيده

مطالعه بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر تقاضاي گردشگري كشورهاي منطقه خاورميانه  هدف اصلي اين
باشد. براي اين منظور در اين مطالعه متغير تعداد گردشگران مي 1970-2014هاي و شمال آفريقا طي سال

-ده و با بهرهوارد شده به اين گروه از كشورها به عنوان متغير جايگزين تقاضاي گردشگري در نظر گرفته ش
زننده گشتاور تعميم يافته به برآورد مدل پرداخته شده هاي تابلويي پويا و تخمينگيري از رهيافت داده

دار بر تقاضاي است. نتايج تخمين مدل داللت بر اين دارد كه متغير بحران مالي جهاني تأثير منفي و معني
اين، متغيرهاي عادت رفتاري، نرخ واقعي ارز و  گردشگري در كشورهاي مورد بررسي داشته است. عالوه بر

دار بر تقاضاي گردشگري در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال درآمد سرانه جهاني تأثير مثبت و معني
گذاران اقتصادي اين قبيل  رو مهمترين توصيه سياستي اين مطالعه آن است كه سياست آفريقا دارد. از اين

اي مناسب به كاهش هزينه سفر و كنترل نرخ تورم مبادرت ورزيده و از اين هكشورها با بكارگيري سياست
طريق زمينه را براي افزايش تقاضاي گردشگري فراهم نمايند. عالوه بر اين، مصون سازي اقتصاد داخلي در 

هاي پولي و مالي جهاني از طريق افزايش ظرفيت توليد و درآمد و نيز بهبود ساختارهاي مقابل بحران
 تواند زمينه افزايش تقاضا براي گردشگري را به اين كشورها فراهم نمايدنگي و اجتماعي ميفره

بحران مالي جهاني، تقاضاي گردشگري، كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا،  :يديكل واژگان
 هاي تابلويي پويارهيافت داده
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 مقدمه
دولتها قرار گرفته و در حال گردشگري صنعتي است كه امروزه مورد توجه بسياري از 

باشد. صنعت گردشگري به شكل ترين بخشهاي اقتصاد جهاني ميحاضر يكي از پردرآمد
اين گذاري اثرات مثبت دارد. چشمگيري بر نرخ اشتغال، درآمد ملي، مصرف و سرمايه

 2درصد كل اشتغال جهاني را به خود اختصاص داده و با نرخ رشدي تا  9صنعت حدود 
شود. هاي اقتصادي جهان محسوب ميترين بخشنرخ رشد اقتصاد جهاني از پررونقبرابر 

هاي اجتماعي و اقتصادي قابل رو رشد سريع صنعت گردشگري يكي از پديدهاز اين
مالحظه در يك دهه گذشته بوده است. بر اين اساس، آمارهاي منتشره توسط سازمان 

ميليون نفر  25المللي در جهان از ران بيندهد كه تعداد گردشگجهاني گردشگري نشان مي
رسيده كه اين مقدار متناظر با  2010به حدود يك ميليارد نفر در سال  1950در سال 

 ).UNWTO; 2014(درصد طي سالهاي مذكور بوده است  5/6حدود  متوسط نرخ رشد
ميت بنابراين اين آمارها حاكي از افزايش روز افزون تعداد گردشگران در جهان و اه

 باشد. صنعت گردشگري در بسياري از كشورها و به ويژه كشورهاي در حال توسعه مي
همچنين بر اساس اين گزارش، متوسط نرخ رشد تعداد گردشگران در منطقه خاورميانه 

درصد بوده كه بعد از كشورهاي منطقه آسيا و  10در حدود  2010-1950طي سالهاي 
از لحاظ متوسط نرخ رشد تعداد گردشگر در جايگاه  درصد) اين منطقه 13اقيانوس آرام (

دوم قرار دارد. با اين حال كشور ايران كه در منطقه خاورميانه قرار دارد با داشتن تنوع آب 
هاي تاريخي و فرهنگي منحصر به فرد، سهم بسيار اندكي و هوايي و همچنين وجود مكان

كنون نتوانسته است از توانمنديها از صنعت گردشگري جهان را به خود اختصاص داده و تا
هاي بالقوه خود استفاده مناسبي نمايد. بررسي وضعيت صنعت گردشگري در و ظرفيت

كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و همچنين تعداد گردشگران ورودي به اين 
كشورها و مالحظه درآمد ارزي حاصل از آن بيانگر اين است كه سهم درآمد ارزي 

درصد و در  3/3از گردشگري در توليد ناخالص داخلي اين كشورها در حدود حاصل 
همچنين بر اساس اين  درصد بوده است.  1/0درآمد ارزي گردشگري جهان كمتر از 

گزارش،  سهم كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از تعداد گردشگران ورودي به 
درصد  13كشورهاي آسيا و پاسيفيك  درصد بوده در حاليكه سهم 10كل دنيا در حدود 

 بوده است. از در اين ميان يكي از متغيرهايي كه بر تقاضا و درآمد ارزي گردشگري
و تشديد  2008تأثيرگذار بوده بحران مالي جهاني است. با وقوع بحران مالي جهاني در سال 
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ران قرار آن، متغيرهاي كالن اقتصادي و به ويژه تقاضاي گردشگري تحت تأثير اين بح
گرفته است. در نمودار زير روند ورود گردشگران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي 

 نمايش داده شده است: 1990-2010هاي سال
 

 ١٩٩٠-٢٠١٠هاي ) روند گردشگران وارده به منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي سال١نمودار (
 

 )٢٠١٥(مأخذ: گزارش سازمان جهاني گردشگري       
دهد كه تعداد گردشگران وارده به منطقه خاورميانه در سال روند نمودار فوق نشان مي

ميليون نفر  39/8كه در منطقه شمال آفريقا  ميليون نفر بوده در حالي 63/9در حدود  1990
بوده است. همچنين تعداد كل گردشگران در دو منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 

رسيده است.  2010ميليون نفر در سال  80ميليون نفر بوده كه به حدود  18حدود در  1990
سال بيش از  20توان بيان كرد كه تعداد گردشگران وارد شده به اين منطقه طي بنابراين مي

 برابر شده است. 4
مروري بر سابقه مطالعات انجام شده داللت بر اين دارد كه تا كنون مطالعه مستقيمي 

بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر تقاضاي گردشگري در كشورهاي در حال  پيرامون
2Fتوسعه و به ويژه كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا

-صورت نگرفته است. از اين 1

                                                                                                                   
کشور الجزاير، بحرين، جيبوتي، مصر، ايران، عراق، اردن، کويت، لبنان، ليبي، مالت، مراکش،  ٢٠. کشورهاي منطقه منا شامل  ١

 باشدطر، عربستان سعودي، سوريه، تونس، امارات، نوار غزه و يمن ميعمان، ق
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رو، هدف اصلي اين مطالعه، بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر تقاضاي گردشگري در 
باشد. براي اين مي 1970-2014آفريقا طي سالهاي كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال 

3Fمنظور از الگوي اقتصادسنجي و در قالب روش حداقل مربعات پويا

 شود.استفاده مي 1
براساس سازماندهي مباحث مقاله، بعد از مقدمه، به بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي 

طالعات گردشگري پرداخته شده، سپس مطالعات تجربي صورت گرفته در دو حوزه م
شود. در قسمت چهارم، به روش شناسي تحقيق و معرفي خارجي و داخلي مرور مي

رهيافت حداقل مربعات پويا پرداخته شده و در قسمت بعدي، نتايج تخمين مورد تجزيه و 
هاي سياستي گيري كلي و ارائه توصيهگيرد. بخش پاياني مقاله نيز به نتيجهتحليل قرار مي

  است. تحقيق اختصاص يافته
 

 عوامل تعيين کننده تقاضاي گردشگري خارجي
 مشخص درك يك وگسترش بسط براي اي هگسترد تجربي مطالعات 1960 دهه اواخر از  

 تقاضاي كه عواملي .است گرفته صورت گردشگري تقاضاي كنندهتعيين عوامل از
 :كرد تبديل دسته سه به توان مي دهند مي قرار تاثير تحت را گردشگري

 برونزا عوامل  -الف
 روانشناختي – اجتماعي عوامل  -ب
 اقتصادي عوامل -ج

 استفاده در پيشرفت ادوارتجاري، روند به معموالً گردشگري تقاضاي برونزاي عوامل
 اجتماعي و سياسي هايويژگي اقتصادي، رشد بازار، محل در تغييرات فناوري، از

 .شوندمي مربوط عرضه منابع از برداري بهره توانايي و مقصدها
 توان نمي آساني به و نيست گيري اندازه قابل آساني به روانشناختي  –اجتماعي عوامل

 گيريتصميم با ارتباط در معموالً عوامل اين . داد قرار تقاضا هاي اقتصاديمدل در را آنها
 تقاضاي و بازار از بيشتر چه هر درك براي و شوندمي بررسي مقاصد انتخاب و سفر

 .هستند اساسي گردشگري
 در معموالً و اندگيري اندازه قابل آساني به گردشگري تقاضاي اقتصادي عوامل

 شوند. مي استفاده گردشگري تقاضاي مطالعات

                                                                                                                   
1  .  Dynamic Least Square 
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هاي در مورد عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري خارجي در ميان محققين ديدگاه
تقاضاي خارجي گردشگري به باشد. در اين ميان اقتصاددانان معتقدند متفاوتي مطرح مي

وسيله متغيرهاي مختلفي نظير عوامل فرهنگي، اجتماعي و متغيرهاي جغرافيايي در كشور 
مقصد، ممكن است تحت تأثير قرار گيرد. عالوه بر اين متغيرها، عوامل اقتصادي ديگري 
نظير سطح درآمد كشور مبدأ، هزينه زندگي و قيمت كاالهاي جانشين و يا مكمل و نرخ 

 Song andتوانند بر تقاضاي گردشگري خارجي به كشور مقصد مؤثر باشند (ارز مي
Wong,2003,p.58 براي بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي خارجي گردشگري، سانگ و .(

4Fوانگ

 نمايند:) تابع زير را معرفي مي2000( 1

)1( ),,,( stittit PYPfQ = 
، tام در زمان  iتقاضاي گردشگري براي كشور مقصد از كشور مبدأ  itQدر تابع فوق، 

itY  درآمد كشور مبدأ در زمانt ،tP كشور مقصد و  سطح عمومي قيمتها درstP  سطح
 باشد.عمومي قيمتها در مقاصد جانشين مي

وسط سانگ و وايت، يكي از متغيرهاي مؤثر بر تقاضاي با توجه به مدل معرفي شده ت
5Fباشد كه معموالً از دو متغير به عنوان تقريبگردشگري قيمت مي

شود.  آن استفاده مي 2
يكي از اين متغيرهاي جايگزين، هزينه مسافرت از كشور مبدأ به مقصد بوده و ديگري 

-بناي چارچوب نظري، هزينهباشد. اگرچه بر م هزينه زندگي براي گردشگران در مقصد مي
شود، اما در اغلب هاي حمل و نقل از عوامل تعيين كننده تقاضاي گردشگري محسوب مي

6Fمطالعات تجربي نظير مارتين و ويت

7F) و همچنين حبيبي و همكاران1987( 3

) از 2008( 4
شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي و يا از شاخص قيمت مصرفي تعديل شده نسبت 

8Fبه نرخ ارز به عنوان متغير جايگزين

هاي زندگي در كشور مقصد مناسب براي هزينه 5
استفاده شده است. يكي ديگر از متغيرهاي مؤثر بر تقاضاي گردشگري بر مبناي مدل 

تواند از باشد. ميزان درآمد كشورهاي مبدأ ميرهاي مبدأ ميمعرفي شده، متغير درآمد كشو
طريق انتقال منحني تقاضا به افزايش تقاضاي گردشگري به كشور مقصد در بلندمدت منجر 
شود. به عبارت ديگر از آنجا كه گردشگري معموالً به عنوان كاالي نرمال و يا لوكس 

دهد بنابراين  اسيت بيشتري نشان ميشود، اين متغير نسبت به سطح درآمد، حسمحسوب مي

                                                                                                                   
1. Song and Wong  
2. Proxy  
3. Martin & Witt  
4. Habibi et al  
5. Proxy  
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شود. عالوه بر اين، متغير درآمد به عنوان يكي از متغيرهاي كليدي در تابع تقاضا وارد مي
قيمت كاالهاي جانشين كه به صورت نسبت ميانگين وزني هزينه زندگي در كشورهاي 

د يكي از توانشود، ميهاي زندگي كشور مقصد تعريف ميجانشين كشور مقصد به هزينه
متغيرهاي مؤثر بر تقاضاي خارجي گردشگري باشد. بر اساس مباحث نظري انتظار بر اين 
است كه با افزايش قيمت كاالهاي جانشين، تقاضاي خارجي گردشگري براي كشور 

هاي زندگي در كشورهاي جانشين مقصد مقصد افزايش يابد. زيرا به طور نسبي هزينه
-منجر به افزايش تقاضاي گردشگري براي كشور مقصد ميافزايش يافته است و اين امر 

شود. عالوه بر متغيرهاي قيمتي و درآمد، يكي ديگر از متغيرهاي اساسي و مؤثر بر تقاضاي 
9Fگردشگري، انتظارات و عادات رفتاري

است كه معموالً به صورت وقفه متغير وابسته  1
تغير انتظارات و عادت در تابع شود. دليل وارد نمودن م(تقاضاي گردشگري) وارد مدل مي

تقاضاي گردشگري اين است كه با سفر و عزيمت گردشگران به كشور مقصد و اظهار 
كنند كه دوباره براي گردش لذت و مطلوبيت از سفر به آن كشور، اين افراد تمايل پيدا مي

ر شده و سفر به آن كشور مسافرت كنند. زيرا سفر دوباره به كشوري كه قبالً به آنجا سف
است، در مقايسه با كشور خارجي ديگري كه به آنجا سفر نشده است، ريسك كمتري 

دار تر است. عالوه بر اين، استدالل نظري ديگري كه وارد نمودن مقدار وقفهداشته و جذاب
كند، محدوديت متغير وابسته (عادات رفتاري) را در مدل تقاضاي گردشگري توجيه مي

اشد كه اين قيد يا محدوديت به دليل وجود محدوديت در بطرف عرضه گردشگري مي
 باشد. ها و ظرفيت انتقال مسافر ميامكانات هتل

در اغلب مطالعات تجربي صورت گرفته در زمينه تخمين تابع تقاضاي گردشگري نظير 
10Fمطالعات نوردسترم

11F)، ليم2005( 2

12F) و سانگ و ويت2003( 3

دار ) از مقدار وقفه2003( 4
ته به عنوان انتظارات و عادات رفتاري استفاده شده است. عالوه بر متغيرهاي متغير وابس

مذكور، متغيرهايي مانند مخارج تبليغاتي و متغيرهاي كيفي بر تقاضاي گردشگري مؤثرند. 
13Fاثرات كيفي

14Fبراي نمايش اثرات حوادث تكي 5

هاي سياسي و اجتماعي،  مانند بحران 6
شود. براي مثال  تماعي و جنگ در تابع تقاضا وارد ميهاي اجحوادث غير مترقبه و ناامني

                                                                                                                   
1. Expectation & Habits  
2. Nordstrom 
3. Lim 
4. Song & Witt 
5.Qualitative Effects. 
6. one-off events 
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15Fمارتين و ويت

) براي نشان دادن اثرات حوادث تكي مانند 2003) و سانگ و ويت (1987( 1
 اند.هاي اجتماعي از متغيرهاي مجازي استفاده نمودهو ناامني1974بحران نفت در سال 

وان بيان كرد كه بر طبق تهاي انتظاري متغيرهاي توضيحي مدل ميدر مورد عالمت
مباني نظري تابع تقاضا، انتظار بر اين است كه متغير درآمد تأثير مثبت و شاخص هزينه 
زندگي در كشور مقصد (به عنوان متغير جايگزين قيمت گردشگري) تأثير منفي بر تقاضاي 
گردشگري داشته باشند. همچنين سليقه و عادات رفتاري گردشگران بسته به كشورهاي 

 تواند اثرگذاري متفاوتي بر تقاضاي گردشگري داشته باشد.قصد ميم
تواند تأثير منفي بر تقاضاي متغير بحران مالي يكي ديگر از متغيرهايي است كه مي

توان انتظار داشت كه با تشديد بحران مالي جهاني، گردشگري داشته باشد. بر اين اساس مي
كاهش درآمد سرانه و كاهش قدرت خريد درآمد سرانه در كشورها كاهش يافته و با 

 تقاضاي گردشگري كاهش يابد. واقعي گردشگران،
 

 مروري  بر مطالعات تجربي
-در اين قسمت از مطالعه به مروري بر مطالعات انجام يافته خارجي و داخلي پرداخته مي

 شود.
 مطالعات خارجي 

16Fليسيوتو

هاي سري زماني حالت و داده -) در مطالعه خود با استفاده از مدل فضا2000( 2
هاي فصلي به تحليل پوياي تقاضاي گردشگري انگلستان به كشورهاي خارج طي سال

پرداخته است. در اين پژوهش چگونگي تأثير ترجيحات بر هزينه گردشگري  1991-1979
دهد كه ترجيحات تأثير مهمي بر هزينه ن ميبررسي شده است. نتايج اصلي اين مطالعه نشا

 گردشگري دارد. 
17Fمك آلير و ليم

اي به تخمين تابع تقاضاي خارجي گردشگري ) در مطالعه2001( 3
پردازند. در اين مي 1996:4-1975:1كشورهاي مالزي و سنگاپور به استراليا طي دوره 

انباشتگي بين رابطه هم جوسيليوس براي تخمين -انباشتگي جوهانسنمطالعه از روش هم
متغيرهاي تعداد گردشگران خارجي وارد شده به استراليا، درآمد، نرخ ارز اسمي و هزينه 

هاي به دست آمده از اين مطالعه داللت بر تأثير مثبت و حمل و نقل استفاده شده است. يافته

                                                                                                                   
1. Martin & Witt 
2. Lyssiotou; 2000 
3. McAleer and Lim 
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ه به استراليا دار درآمد كشورهاي مبدأ و نرخ ارز اسمي بر تعداد گردشگران وارد شدمعني
 دارد.  

18Fهلستروم

هاي خودرگرسيوني و ميانگين متحرك اعداد ) با استفاده از مدل2002( 1
19Fصحيح

هاي شمارشي به تخمين تقاضاي گردشگري خارجي سوئد به و مدلسازي داده 2
دهد كه مدل خود رگرسيوني اعداد كشور نروژ پرداخته است. نتايج تخمين مدل نشان مي

20Fصحيح با وقفه يك

-پذيري بيشتر و كاربردهاي اقتصادي تجربي مناسببه دليل انعطاف 3
 باشد.ترين مدل جهت تخمين تقاضاي گردشگري كشور سوئد مي

21Fدوملو و همكاران

-اي با استفاده از سيستم تابع تقاضاي تقريباً ايده) در مطالعه2002( 4
22Fآل

به تخمين تابع تقاضاي گردشگري خارجي انگلستان به كشورهاي فرانسه، اسپانيا و  5
دهد كه سهم اند. نتايج اين مطالعه نشان ميپرداخته 1993-1970هاي پرتغال طي سال

مخارج گردشگري انگلستان به كشور اسپانيا نسبت به دو كشور ديگر طي دوره مورد 
اين حساسيت تقاضاي خارجي گردشگري به  بررسي افزايش يافته است. عالوه بر

 يابد.كشورهاي مقصد نسبت به قيمتهاي خودي و متقاطع طي زمان تغيير مي
 به آلايده تقريباً تقاضاي تابع سيستم از استفاده با خود مطالعه در) 2003(  ديوسكرا

 به زالندنو و ژاپن انگلستان، آمريكا، كشورهاي گردشگري خارجي تقاضاي تابع تخمين
 قيمتي هايكشش كه دهدمي نشان مطالعه اين از حاصل نتايج. پرداختند استراليا كشور
 هزينه تخصيص تعيين در كشورها مؤثر هايقيمت اهميت بيانگر تقاضا متقاطع و خودي

 .باشدمي مقصد كشورهاي به مبدأ كشورهاي گردشگري
23Fسانگ و ويت

هاي خودرگرسيوني با ) با استفاده از رهيافت عام به خاص و مدل2003( 6
24Fهاي توزيعيوقفه

7 )ADLM( بيني تقاضاي گردشگري كره جنوبي به كشورهاي به پيش
اند. نتايج اين مطالعه پرداخته 1994-1962هاي ژاپن، آلمان، انگلستان و آمريكا طي سال
كشور مبدأ وجود  4هاي اقتصادي براي با تئوريبيانگر اين است كه مدل مناسب و سازگار 

 ندارد. 

                                                                                                                   
1. Helstrom; 2002 
2. Integer Valued Auto Regressive Moving Average 
3. Integer-valued autoregressive (INAR(1)) 
4. De Mello et al  
5. Almost Ideal Demand System 
6. Song & Witt 
7. Autoregressive Distributed Lag Model 
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25Fسانگ و وانگ

 -و مدل فضا TVP(26F2(گيري از رهيافت ) در مطالعه خود با بهره2003( 1
كشور استراليا، كانادا،  6كنگ به سازي تقاضاي گردشگري كشور هنگ حالت به مدل

هاي اصلي اند. يافتهختهپردا1997-1973هاي فرانسه، آلمان، انگلستان و آمريكا طي سال
دهد كه كشش تقاضاي گردشگري نسبت به متغيرهاي درآمد و اين پژوهش نشان مي

 باشد. كشور مبدأ با يكديگر متفاوت مي 6هاي نسبي در قيمت
 جوسيليوس جوهانسن انباشتگيهم روش از استفاده با ايمطالعه در) 2003(  دريتساكيس

-1960 سالهاي طي يونان به آنگلستان و آلمان كشورهاي گردشگري تقاضاي تخمين به
 منفي تأثير زندگي هزينه متغير كه رسدمي نتيجه اين به مطالعه اين در وي. پردازدمي 2000

 و مثبت تأثير) مبدأ كشورهاي( آلمان و انگلستان كشورهاي درآمد و ارز نرخ متغيرهاي و
 .است داشته يونان به گردشگر ورود بر دارمعني

27Fهاليچي اوغلو

28Fگيري از آزمون كراندر مطالعه خود با بهره )2004( 3

به تخمين تقاضاي  4
پرداخته است. نتايج اصلي  2002-1960خارجي گردشگري به كشور تركيه طي سالهاي 

كننده در توضيح  دهد كه متغير درآمد يكي از متغيرهاي مهم و تعييناين مطالعه نشان مي
 شود. ه كشور تركيه محسوب ميتعداد گردشگران ورودي ب

29Fمونوز

30Fهاي تابلويي پوياگيري از تكنيك دادهاي با بهره) در مطالعه2005( 5

به تخمين  6
-مي 2003-1991استان اسپانيا طي سالهاي  17تابع تقاضاي خارجي گردشگري آلمان به 

دار وقفه رسد كه متغير عادت رفتاري (مقدارپردازد. وي در اين مطالعه به اين نتيجه مي
اي بر تقاضاي خارجي گردشگري داشته و قيمتهاي نسبي بين متغير وابسته) اثر قابل مالحظه

دو كشور و هزينه حمل و نقل نيز از جمله عوامل مؤثر بر تقاضاي خارجي گردشگري 
 شوند.آلمان به اسپانيا محسوب مي

 به گردشگر ورود كننده تعيين عوامل بررسي به خود مطالعه در) 2005(  آندريا و نود
 دهدمي نشان مطالعه اين هاييافته. پردازندمي 2000-1996 سالهاي طي آفريقايي كشور 43
 بوده آفريقايي كشورهاي به مسافرت بر مؤثر عوامل از بازاريابي عوامل و سياسي ثبات كه

 به گردشگري تقاضاي بر دارمعني تأثير زندگي هزينه و نسبي قيمتهاي درآمد، متغيرهاي و
 .است نداشته كشورها اين

                                                                                                                   
1. Song & Wong 
2. Time Varying Parameter 
3. Halicioglu 
4. Bound Test 
5. Munoz  
6. Dynamic Panel Data 
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31Fآتاناسوپولوس و هيدمن

حالت به  -هاي فضااي با استفاده از مدل) طي مطالعه2006( 1
اند. نتايج پرداخته 2005-1998طي سالهاي  بيني تقاضاي داخلي استراليامدلسازي و پيش

حالت بيانگر  -هاي فضابيني تقاضاي گردشگري با استفاده از مدلحاصل از تخمين و پيش
مدت بوده و در بلندمدت بيني كوتاهها رويكردهاي مناسبي براي پيشاين است كه اين مدل

هايي كه با استفاده بينيكنند. عالوه بر اين، پيشهاي معقول و منطقي ارائه ميبينينيز پيش
تر معقولتر و بيني مقامات دولتي خوش بينانهگيرد نسبت به پيشها صورت مياز اين مدل
 بوده است. 
32Fآلگيري

انباشتگي جوهانسن يك رابطه تعادلي  گيري از روش همبا بهره )2006( 2
بلندمدت را بين متغيرهاي درآمد ارزي گردشگري، نرخ واقعي ارز، درآمد كل جهان و 

 كند. گيري مي نتيجه 2002-1993هزينه حمل و نقل براي كشور روسيه طي سالهاي 
33Fهلستروم

34Fهاي شمارشيمطالعه خود با استفاده از رهيافت داده ) در2006( 3

و روش  4
پردازد. در اين تخمين پوآسون به تخمين تابع تقاضاي گردشگري براي كشور سوئد مي

مطالعه از اطالعات مربوط به درآمد و هزينه خانوار براي تخمين مدل استفاده شده است. 
ودي و قيمتهاي متقاطع اثرات متفاوتي بر دهد كه قيمتهاي خهاي اين مطالعه نشان مييافته

 هاي مختلف داشته است.تقاضاي گردشگري در اين كشور در دوره
35Fهنلي و ويد

) در مطالعه خود به مدلسازي تقاضاي گردشگري كشورهاي 2007( 5
اند. نتايج مطالعه آنان پرداخته 2004-1985هاي آمريكاي شمالي به كشور ايرلند طي سال

داري بر تقاضاي گردشگري اين متغير نرخ واقعي ارز تأثير مثبت و معني دهد كهنشان مي
 كشورها به ايرلند دارد. 

36Fژو

انباشتگي و مدل تصحيح  اي با استفاده از رويكرد هم) طي مطالعه2007و همكاران ( 6
به تخمين تابع عرضه و تقاضاي گردشگري خارجي كشور  )VECM(خطاي برداري 

اند. نتايج اين مطالعه بيانگر اين است كه يك پرداخته 2001:2-1980:1هاوايي طي دوره 
هاي نسبي و درآمد رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي مدل برقرار بوده و متغيرهاي قيمت

 . باشنداز عوامل مهم در تعيين تقاضاي گردشگري مي

                                                                                                                   
1. Athanasopoulos and Hyndman 
2. Algieri  
3. Helstrom 
4. Count Data Approach  
5. Hanly and Wade 
6. Zhou 
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37Fنورليدا هنيم

) در مطالعه خود با استفاده از آزمون باند به تخمين تقاضاي 2007( 1
38Fكشور عضو آسه آن 4خارجي گردشگري از 

-مي 2004-1970به مالزي طي سالهاي  2
-دهد كه متغيرهاي درآمد، قيمت گردشگري، هزينههاي اين مطالعه نشان ميپردازد. يافته

ردشگري از عوامل مهم و مؤثر بر تقاضاي گردشگري هاي سفر و قيمت مقاصد جانشين گ
 شوند.به مالزي محسوب مي

39Fمرور و پاين

در تخمين تقاضاي خارجي گردشگري كشورهاي عضو منطقه  )2007( 3
اند كه به اين نتيجه رسيده 2004:4-1994:1اتحاديه اروپا به كشور كرواسي طي سالهاي 

هاي رآمد رابطه مستقيم و با متغير ناآراميتقاضاي گردشگري به كشور كرواسي با متغير د
هاي حمل و نقل و نرخ واقعي ارز سياسي رابطه معكوس دارد. عالوه بر اين متغيرهاي هزينه

  باشند.دار بر تقاضاي گردشگري نميداراي تأثير معني
40Fكولندران و دريوسكرا

اثرات مخارج بازاريابي بر تقاضاي گردشگري استراليا  )2007( 4
41Fهاي توزيع شوندهانباشتگي خودرگرسيوني با وقفه استفاده از روش هم را با

-بررسي نموده 5
دهد كه مخارج بازاريابي و عادات رفتاري و انتظارات از اند. نتايج اين مطالعه نشان مي

 شوند. متغيرهاي مهم و مؤثر در تعداد گردشگران ورودي به استراليا محسوب مي
42Fمونتينهو

-سازي و پيش هاي شبكه عصبي به مدل) با استفاده از مدل2008و همكاران ( 6
-پرداخته 2005-1999هاي بيني تقاضاي گردشگري كشور چين به كشور تايوان طي سال
المللي گردشگري پرداخته اند. در اين پژوهش به بررسي متغيرهاي مؤثر بر تقاضاي بين

يرهاي نرخ ارز و درآمد سرانه دهد كه متغ هاي اصلي اين مطالعه نشان ميشده است. يافته
 شوند. كشور چين به عنوان متغيرهاي تأثيرگذار بر تقاضاي گردشگري محسوب مي

43Fحبيبي

 -انباشتگي جوهانسن اي با استفاده از رويكرد همدر مطالعه )2008و همكاران ( 7
جوسيليوس به تخمين تقاضاي خارجي گردشگري كشورهاي انگلستان و آمريكا به كشور 

دهد كه يك هاي اين مطالعه نشان مياند. يافتهپرداخته 2006-1972طي سالهاي  مالزي
رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي مدل برقرار بوده و تقاضاي گردشگري كشورهاي 

 دهد.  انگلستان و آمريكا نسبت به متغير قيمت حساسيت بيشتري را نشان مي

                                                                                                                   
1. Norlida Hanim  
2. Association of Southwest East Asian Nations  
3. Mervar & Payne  
4. Kulendran, and Divisekera  
5. Auto Regressive Distributed Lag  
6. Mountinho  
7. Habibi  
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44Fكويرفلي

جوسيليوس و مدل  -اشتگي جوهانسنانب با استفاده از روش هم )2008( 1
تصحيح خطا به تخمين تقاضاي خارجي گردشگري كشورهاي آلمان، فرانسه، انگلستان و 

پرداخته است. وي در اين مطالعه به اين  2004:4-1998:1طي سالهاي  ايتاليا به كشور تونس
و هاي نسبي  نتيجه رسيده است كه تقاضاي گردشگري كشورهاي مذكور نسبت به قيمت

 دهد. درآمد حساسيت بيشتري را نشان مي
45Fچايبونسري

انباشتگي و ريشه واحد در  گيري از رويكرد همبا بهره )2008و همكاران ( 2
-پرداخته 2006-2002هاي پانل به مدلسازي تقاضاي خارجي كشور هند طي سالهاي داده

هاي حمل و و هزينه هاي اين مطالعه بيانگر اين است كه رشد درآمد تأثير مثبتاند. يافته
 دار بر تقاضاي گردشگري كشور هند داشته است. نقل تأثير منفي و معني

46Fموهيتين

47Fهاي پنل پوياگيري از تكنيك دادهبا بهره )2008و همكاران ( 3

به تخمين  4
كشور آلمان، روسيه، انگلستان، هلند، فرانسه، اتريش،  9تقاضاي گردشگري خارجي 

پردازند. نتايج مي 2004-1995اين به كشور تركيه طي سالهاي ايران، بلغارستان و اوكر
دار بر تقاضاي دهد كه متغير عادت رفتاري داراي تأثير مثبت و معنيمطالعه آنان نشان مي

گردشگري خارجي به كشور تركيه بوده و كشش تقاضاي گردشگري نسبت به متغير هزينه 
 باشد. زندگي بيشتر مي

48Fبريدو و ريسو

اي به تخمين تقاضاي گردشگري خارجي آلمان به ) در مطالعه2009( 5
دهد كه متغير عادت پردازند. نتايج اين مطالعه نشان ميمي 2007-1987ايتاليا طي سالهاي 

دار بر رفتاري تأثير مثبت و متغيرهاي هزينه زندگي و قيمتهاي نسبي تأثير منفي و معني
 داشته است.تقاضاي گردشگري خارجي كشور آلمان 

 ظاهر به رگرسيون معادالت از استفاده با ايمطالعه در) 2009(  همكاران و آرنسون
 دانمارك، كشورهاي گردشگري خارجي تقاضاي تابع تخمين به تكراري نامرتبط

-1993:1 سالهاي طي سوئد و نروژ كشورهاي به آمريكا و ژاپن سوئيس، انگلستان،
 به وابسته متغير داروقفه مقدار كه است اين بيانگر مطالعه اين نتايج. پردازندمي 2006:12

 و مهم عوامل از اسمي ارز نرخ و كشورها بين نسبي قيمتهاي رفتاري، عادات متغير عنوان
 .است بوده مقصد كشور دو به كشورها اين گردشگري خارجي تقاضاي بر مؤثر

                                                                                                                   
1. Querfelli 
2. Chaiboonsri 
3. Muhittin  
4. Dynamic Panel Data  
5. Brida and Risso  
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49Fچايتيپ و چايبونسري

انباشتگي در ) در مطالعه خود با استفاده از رهيافت هم2009( 1
هاي تابلويي به بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي خارجي گردشگري تايلند طي سالهاي داده

دهد كه توليد ناخالص داخلي، هاي اين مطالعه نشان ميپردازند. يافتهمي 1996-2007
ر بر تقاضاي خارجي گردشگري به تايلند هزينه زندگي و نرخ ارز از مهمترين عوامل مؤث

 شوند.محسوب مي
50Fناتاليا

كشور منتخب به  14اي به تخمين تابع تقاضاي گردشگري از ) در مقاله2010( 2
رسد كه متغير پردازد. وي در اين مطالعه به اين نتيجه ميمي 2000-1996تركيه طي سالهاي 

يشتري بر تقاضاي گردشگري كشور درآمد نسبت به متغير هزينه زندگي داراي تأثير ب
 شود.تركيه محسوب مي

51Fبيحجانا

-به مدل ARIMAجنكينز و مدل  -گيري از متدولوژي باكس) با بهره2012( 3
-مي 1975-2009هاي بيني تقاضاي گردشگري در كشور مقدونيه طي سالسازي و پيش

هزينه زندگي و عادت پردازند. نتايج اين مطالعه بيانگر اين است كه متغيرهاي نرخ ارز، 
 باشند.بيني تقاضاي گردشگري اين كشور ميرفتاري از عوامل تأثيرگذار بر پيش

52Fدياز و همكاران

) در مطالعه خود با استفاده از آزمون باند به برآورد تابع تقاضاي 2012( 4
-پردازند. نتايج اين مطالعه نشان ميمي 1980-2010هاي گردشگري كشور اسپانيا طي سال

درصد بوده  24/1د كه كشش درآمدي تقاضاي گردشگري براي اين كشور در حدود ده
هاي قيمتي تأثير منفي بر تقاضاي گردشگري اين كشور و متغيرهاي هزينه سفر و شوك

 دارند.
53Fفولكي و همكاران

انباشتگي حداقل مربعات اصالح ) با استفاده از رهيافت هم2013( 5
پردازند. ين تابع تقاضاي گردشگري در كشور هاوايي ميهاي تابلويي به تخمشده در داده

دهد كه متغيرهاي عادت رفتاري، درآمد سرانه و هزينه نتايج تجربي اين مطالعه نشان مي
 شوند.زندگي از عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري در اين كشور محسوب مي

54Fداالين و همكاران

هاي سري زماني دادهانباشتگي در گيري از روش هم) با بهره2013( 6
 1975-2010هاي به بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر تقاضاي گردشگري اردن طي سال

دهد بحران مالي جهاني تأثير منفي و پردازند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميمي
                                                                                                                   
1. Chaitip and Chaiboonsri 
2. Natalya 
3  . Biljana  
4  . Diaz et al 
5  . Fuleky et al 
6  . Dalain et al 
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دار بر تعداد متغيرهاي نرخ ارز و درآمد سرانه در كشورهاي مبدأ تأثير مثبت و معني
 ران ورودي به اين كشور داشته است.گردشگ

55Fموردكي

جوسيليوس  -اي با استفاده از رهيافت همجمعي جوهانسن) در مطالعه2014( 1
پزدازد. مي 1970-2013هاي به تبيين عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري اروگوئه طي سال

درآمد سرانه  دهد متغيرهاي نرخ واقععي ارز، عادت رفتاري وهاي اين مطالعه نشان مييافته
 دار بر تقاضاي گردشگري اروگوئه دارند.گردشگران كشورهاي مقصد تأثير مثبت و معني

56Fگابريل و اسماراندا

هاي اضاي گردشگري كشور روماني طي سال) به تخمين تابع تق2015( 2
دهد هزينه سفر در كشور مقصد پردازند. نتايج اين مطالعه نشان ميمي 2014-1998

منفي و متغيرهاي نرخ ارز، درآمد سرانه و عادت رفتاري اثر مثبت و  گردشگري تأثير
 داري بر تقاضاي گردشگري اين كشور در دوره مورد بررسي داشته است.معني

 
 مطالعات داخلي

بيني تقاضاي خارجيان براي كشور نيز مطالعات متعددي در زمينه تخمين و پيش در داخل
ه در ادامه به برخي از مهمترين اين مطالعات گردشگري در ايران صورت گرفته است ك

 شود.پرداخته مي
توابع عرضه و تقاضاي  1371-1345هاي سري زماني ) با استفاده از داده1374مراسلي (

گرفته است كه گردشگري خارجي ايران را برآورد كرده است. در اين مطالعه محقق نتيجه
مجازي جنگ و انقالب بيشترين تأثير را بر  هاي نسبي و متغيرمتغيرهاي درآمد سرانه، قيمت

 ميزان تقاضاي گردشگري خارجي ايران داشته است. 
گيري از روش حداقل مربعات معمولي به برآورد اي با بهره) طي مطالعه1375نوري (

پردازد. در ايران مي 1372-1348المللي ايران طي سالهاي تابع تقاضاي گردشگري بين
لت بر اين دارد كه تقاضاي گردشگري ايران نسبت به درآمد سرانه نتايج اين مطالعه دال

باشد. عالوه بر اين رابطه كشش ميباكشش و نسبت به قيمت كاالها و خدمات داخلي بي
 معكوسي نيز بين نرخ ارز اسمي و تقاضاي گردشگري برقرار است. 

ات معمولي به گيري از روش حداقل مربع) در مطالعه خود با بهره1381ئيان (كاوه
پرداخته است.  1375 -1350هاي المللي ايران طي سالبرآورد تابع تقاضاي گردشگري بين

نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه متغيرهاي نرخ ارز، نسبت قيمت داخل به خارج و 
                                                                                                                   
1. Mordecki 
2. Gabriela and Smaranda 
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-متغير موهومي جنگ از عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري خارجي ايران محسوب مي
 شوند. 

) به تخمين تابع تقاضاي گردشگري در ايران پرداخته است. در اين 1383موسايي (
مطالعه، عوامل مؤثر بر تقاضاي سفر به ايران و سهم هر يك از آنها بر تقاضاي گردشگري 

مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج تخمين مدل به روش حداقل  1379-1344ايران در دوره 
درصد افزايش در نسبت شاخص بهاي كاالهاي يك مربعات معمولي بيانگر اين است كه 

درصد  25/0خدمات مصرفي در ايران به شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي جهاني، 
دهد و يك درصد افزايش توليد ناخالص  ايران را كاهش مي درتقاضاي گردشگري 

درصد تقاضاي گردشگري به ايران افزايش يابد و باالخره  45/0شود كه  جهاني باعث مي
ميزان تقاضاي سفر و به تبع آن درآمد ارزي حاصل از آن در دوره مورد بررسي شديداً 

 . تحت تأثير مسائل امنيتي و تحوالت داخلي است
) به تصريح و تخمين تابع تقاضاي گردشگري ايران با 1384عباسي نژاد و حبيبي (

بيشتر بر روي عوامل  آناناند. در مطالعه هاي سري زماني و مقطعي پرداختهاستفاده از داده
هاي برآورد شده  با بررسي مدلو  تأكيد شده گردشگرياقتصادي و تأثير آن بر تقاضاي 

كه بيشترين تأثير بر تقاضاي گردشگري را  هتقاضاي گردشگري در ايران مشخص شد
 . اند هاي نسبي در طي دوره مورد بررسي داشته متغيرهاي درآمد سرانه و قيمت

هاي سري زماني ساالنه و آزمون اي با استفاده از داده) در مطالعه1384(خوارزمي 
 جريان و واردات) و عليت تودا و ياماماتو به بررسي رابطه علي بين تجارت (صادرات

پرداخته ) 1959-2001( 1338-1380هاي سال طي ايران به خارجي ورود جهانگردان
 از (توريسم و تجارت بين طرفه يك علي هدهد كه رابطاست. نتايج اين مطالعه نشان مي

 باشد. برقرار مي) توريسم به تجارت
) با استفاده از روش رگرسيون حداقل مربعات معمولي به بررسي 1385خسروآبادي (

پرداخته است.  1383-1344هاي عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري خارجي ايران طي سال
كه متغيرهاي تبليغات، انقالب و جنگ به  نتايج حاصل از تخمين مدل بيانگر اين است

 شوند.عنوان متغيرهاي مهم و مؤثر بر تقاضاي گردشگري كشور محسوب مي
ستانده لئونتيف به بررسي اثر  -گيري از روش دادهاي با بهره) در مطالعه1385علي(تاج

-ميمخارج گردشگران خارجي بر توليد، درآمد، اشتغال و ماليات و واردات در ايران 
هاي صنايع غذايي، منسوجات،  كه فعاليت رسدپردازد. وي در اين مطالعه به اين نتيجه مي
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پوشاك و چرم و هتل و رستوران بيشترين سهم از توليد، درآمد و اشتغال ايجاد شده در اثر 
مخارج گردشگران حارجي را به خود اختصاص داده و اين بخشها براي تأمين نيازمنديهاي 

 باشند.ها وابسته به واردات ميجي بيش از ساير بخشگردشگران خار
) با استفاده از آزمون استاندارد عليت گرنجر به بررسي 1387محمدزاده و نجفي نسب (

رابطه علي بين تعداد گردشگران و توليد ناخالص داخلي در كشورهاي منتخب اسالمي طي 
يانگر اين است كه يك رابطه علي هاي اين مطالعه باند. يافتهپرداخته 2005-1995هاي سال

يك طرفه از توليد ناخالص داخلي به تعداد گردشگران وارده به اين كشورها در دوره 
 زماني مورد مطالعه برقرار بوده است.

اي با استفاده از رهيافت پارامتر متغير در طول ) در مطالعه1389محمدزاده و همكاران (
هاي در سال  به تفكيك چند كشور منتخبايران زمان به تخمين تابع تقاضاي گردشگري 

بر اساس كشش هاي درآمدي، دهد كه پردازند. نتايج اين مطالعه نشان ميمي 1385-1353
تقاضا براي گردشگري ايران از هر سه كشور، كاالي نرمال است. ضرايب كشش قيمتي نيز 

ن از عوامل نشان داد كه تقاضاي گردشگري كم كشش است. عادات رفتاري گردشگرا
مقايسه كشش هاي درآمدي و قيمتي .تاثيرگذار بر تقاضا براي گردشگري ايران است

تقاضا براي گردشگري ايران از سه كشور مذكور نشان داد كه تقاضا براي گردشگري 
 .ايران از تركيه نسبت به دو كشور ديگر از رونق بيشتري برخوردار بوده است

هاي ) با استفاده از روش داده1390پور (غالمي مطالعه ديگر مومني وصاليان ودر 
-1389هاي استان منتخب ايران طي سال 11تابلويي به تخمين تابع تقاضاي گردشگري در 

هزينه هاي سفر در مقصد توان بيان كرد كه پردازند. بر اساس نتايج اين مطالعه ميمي 1384
ت هتل آن استان به درآمد و نسبت قيم  همچون متغير شاخص كل كاال و خدمات مصرفي

همچنين  باشد. خانوار ساير استانها، موثرترين متغير در ميزان تقاضاي گردشگري داخلي مي
هاي مسافرتي و خدماتي  تعداد آژانس ،هاي گردشگري ضريب متغير تعداد جاذبه

دو متغير  با دهنده رابطه مستقيم بين تعداد مسافران داخلي و نشان بودهگردشگر، مثبت 
 .مذكور آن استان است

توان بيان بندي مطالعات تجربي صورت گرفته در داخل و خارج از كشور ميدر جمع  
انباشتگي به  هاي همكرد كه در اغلب مطالعات از روش حداقل مربعات معمولي و يا روش

تخمين تابع تقاضاي گردشگري خارجي پرداخته شده و به بررسي تأثير بحران مالي جهاني 
 اضاي گردشگري در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پرداخته نشده است. بر تق
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گيري شود با بهرهژوهش سعي ميلذا به منظور جبران خال مطالعاتي موجود، در اين پ
بلويي به بررسي تأثير بحران مالي هاي تاهاي تابلويي پويا در دادهرهيافت حداقل دادهاز

هاي كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي سالجهاني بر تقاضاي گردشگري 
 پرداخته شود. 2014-1970

 
 هاي آماري تحقيقمعرفي مدل تجربي و پايگاه داده

هاي تابلويي بوده به هاي تخمين مناسب در دادههاي تابلويي پويا يكي از روشروش داده 
گيرد. از طرف ديگر اگر مي طوريكه اين روش اثرات تعديل پوياي متغير وابسته را در نظر

تواند با مشكل درونزايي بين متغير و يا متغيرهاي توضيحي وجود داشته باشد، اين روش مي
بكارگيري متغيرهاي ابزاري اين نقيصه را برطرف نمايد. در اين رهيافت به منظور حفظ 

رتيب كه اي استفاده شود. بدين تسازگاري ضرايببراورد شده الزم است از روش دومرحله
ابتدا معتبر بودن متغيرهاي ابزاري تعريف شده در مدل مورد آزمون قرار گيرد كه براي اين 

شود. سپس در مرحله بعد مرتبه خود همبستگي منظور از آزمون سارگان استفاده مي
جمالت اختالل مورد آزمون قرار گيرد. زيرا در صورتي كه مرتبه خود همبستگي جمالت 

گيري مرتبه اول براي حذف اثرات ثابت و انفرادي دو باشد، روش تفاضلاختالل از مرتبه 
 كشورها روش مناسبي نخواهد بود. 

 گيريم:براي بيان جبري روش گشتاور تعميم يافته مدل پوياي زير را در نظر مي

)2                                                              ( 
بيانگر اثرات انفرادي  ηبردار متغيرهاي توضيحي،  Xمتغير وابسته،  yدر رابطه فوق، 
به ترتيب نشانگر كشور و  tو  iجمله اخالل و  εاثرات ثابت زمان،  φيا ثابت كشورها، 

شود كه جمالت اختالل داراي )، فرض مي2باشد. در تصريح مدل (دوره زماني مي
باشد. دار متغير وابسته نميهمبستگي با اثرات انفرادي يا اثرات ثابت كشورها و مقادير وقفه

ه باشد، در آن صورت با برخي از متغيرهاي توضيحي همبستگي داشت ηدر صورتي كه 
يكي از روشهاي مناسب براي حذف اثرات ثابت و  انفرادي كشورها استفاده از روش 

مرتبه اول خواهد بود. زيرا در اين حالت، استفاده از روش با اثرات ثابت   گيريتفاضل
) 1دار از ضرايب خواهد گرديد و الزم است از رابطه ( تورش هايزننده منجر به تخمين

 شود:مرتبه اول گرفته شود. لذا در اين وضعيت رابطه فوق به رابطه زير تبديل مي تفاضل

1it it it i t ity y Xa β η φ ε− ′= + + + +
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)3( 

∆−1دار متغير وابسته (در رابطه فوق، تفاضل وقفه ity با تفاضل مرتبه اول جمالت (

برخي  زايي مربوط به ) داراي همبستگي بوده و همچنين مشكل درون∆itεاختالل (
متغيرهاي توضيحي وجود دارد كه در مدل ملحوظ نشده است. از اينرو الزم است براي 
برطرف نمودن اين مشكل از متغيرهاي ابزاري در مدل استفاده شود. بنابراين شرايط 

 باشد:) صادق مي3گشتاوري زير در مورد رابطه (

)4                               (                                     

 
     )5                          ( 

-)، از ماتريس متغيرهاي ابزاري به صورت زير استفاده مي3تخمين پارامترهاي رابطه ( براي
 شود:

)6(                                                                                                                                                             

 
شود به نمايش داده مي δ̂هاي روش گشتاور تعميم يافته كه با بنابراين تخمين زننده

 شود:زير تعريف ميصورت 
)7 (                                                                                                                                                                                  

 
باشند. در ادامه و پس از ي ابزاري و ترانهاده آن ميبردار متغيرها ′zو  zدر رابطه فوق، 

تخمين ضرايب الزم است از آزمون سارگان براي بررسي معتبر بودن متغيرهاي ابزاري 
تعريف شده در مدل و بيش از حد مشخص بودن معادله استفاده شود. عالوه بر اين بايد 

گيري د. زيرا روش تفاضلمرتبه خودرگرسيوني جمالت اختالل نيز مورد آزمون قرار گير
مرتبه اول براي حذف اثرات ثابت در صورتي روش مناسبي است كه مرتبه خود همبستگي 

) به صورت مجانبي داراي توزيع 1958جمالت اختالل از مرتبه دو نباشد. آزمون سارگان (
2χشود:بوده كه به صورت زير تعريف مي 

)8( 

 

ittititit Xyy εφβa ∆+∆+∆′+∆=∆ −1

Tts ,...,4,3;2 =≥

0)( =∆− itsityE ε
Tts ,...,4,3;2 =≥

),...,,,,...,,( 221221 −−= ituiitiii XXXyyydiagz

YzzABBzzAB NN ′′′′= −1)(δ̂

εε ˆ)(ˆ 1

1
zzHzzS ii

N

i
i ′′′= −

=
∑

0)( =∆− itsitXE ε



  43 ... يگردشگر يبر تقاضا يجهان يبحران مال يرتأث

δεآزمون،  اين در ˆˆ XY −= ،δ̂1ماتريس×k شده، وردآرب  از ضرايب  z  ماتريس
تعداد مشاهدات  Tباشد كه در آن ) ميT-q-1ماتريس مربع با ابعاد ( Hمتغيرهاي ابزاري و 

نشود، در  باشد. در اين آزمون اگر فرضيه صفر ردتعداد متغيرهاي توضيحي مدل مي qو 
آن صورت متغيرهاي ابزاري تعريف شده در مدل معتبر بوده و مدل نياز به تعريف 
متغيرهاي ابزاري بيشتر ندارد. اما در صورت رد فرضيه صفر متغيرهاي ابزاري تعريف شده 
ناكافي و نامناسب بوده و الزم است متغيرهاي ابزاري مناسبتري براي مدل تعريف شود. 

57Fنو و باندعالوه بر اين آرال

)  آماره آزموني را براي بررسي مرتبه خود همبستگي 1991( 1
-نمايند كه به صورت مجانبي داراي توزيع نرمال استاندارد ميجمالت اختالل پيشنهاد مي

 شود:باشد و به صورت زير تعريف مي
)9( 

          
بردار ε∗جمالت اختالل با دو وقفه زماني بوده و بردار  ε−ˆ2در اين آزمون

1)4(
1

×−∑
=

i

N

i
T

باشد. در اين آزمون در صورت مي ε−ˆ2از جمالت اختالل سازگار با  
رد فرضيه صفر مرتبه خودهمبستگي جمالت اختالل از مرتبه دوم بوده و در صورتي كه 

باشند. در شود جمالت اختالل از خود همبستگي مرتبه اول برخوردار ميفرضيه صفر رد ن
اين شرايط استفاده از روش تفاضل مرتبه اول براي حذف اثرات ثابت نسبت به روش 

58Fانحرافات متعامد

 روش مطلوب و مناسبي خواهد بود. 2
در اين مطالعه بر اساس مباني نظري موضوع و پيشينه تجربي تحقيق همانند مطالعات  

) ، مدل تجربي تحقيق به منظور بررسي تأثير بحران مالي جهاني 2013داالين و همكاران (
 بر تقاضاي گردشگري به صورت زير تصريح شده است:

)10       (

itititit LTradeDULPILRERLTOUR εβββββa ++++++= 543it21-it1iitLTOUR 
 

، لگاريتم تعداد گردشگران وارد شده به كشورهاي منطقه منا LTOURدر رابطه فوق، 
دار تعداد مقدار وقفه  LTOURt-1به عنوان متغير جايگزين براي تقاضاي گردشگري، 

                                                                                                                   
1. Arellano and Bond 
2. Orthogonal Deviations 

)1,0(~
ˆˆ

2 2/1
2 Nm

ε
εε ∗−′=
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گردشگران وارد شده به كشورهاي منطقه منا به عنوان پروكسي براي متغير عادت رفتاري، 
LRERسمي ارز در نسبت شاخص قيمت ، لگاريتم نرخ واقعي ارز كه از حاصلضرب نرخ ا

توليد كننده آمريكا به شاخص بهاي مصرفي هر يك از كشورهاي عضو منطقه منا حاصل 
، متغير DUو  2005، لگاريتم درآمد سرانه جهان به قيمت ثابت سال LPIشده است. 

 2008-2010هاي مجازي براي در نظر گرفتن تأثير بحران مالي جهاني بوده كه براي سال
نيز مبين لگاريتم  LTradeها مقدار صفر تعريف شده است. يك و براي ساير سال مقدار

درجه بازبودن تجارت بوده كه به صورت نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي در نظر 
ها و اطالعات آماري براي تخمين مدل فوق از گرفته شده است. شايان ذكر است كه داده

 استخراج شده است.     1970-2014هاي شاخص توسعه بانك جهاني براي سال
 

 نتايج تجربي
شود. قبل هاي تحقيق پرداخته ميدر اين بخش به تخمين مدل تجربي و تجزيه و تحليل يافته

گيرد. از برآورد رابطه بلندمدت، الزم است پايايي متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار مي
ي پايايي متغيرها وجود دارند كه برخي هاي تابلويي آزمونهاي متعددي براي بررسدر داده

از آنها نظير آزمون لوين، لين و چو، آزمون بريتونگ و هادري مفروضات محدودتري 
همانند يكسان بودن ضريب متغير وابسته براي تمامي واحدهاي مقطعي و انفرادي را در نظر 

  .گيرندمي
آزمونهاي ريشه واحد در  از آنجا كه در نظر گرفتن مقدار يكسان و مشترك براي انجام

رسد، لذا در اين بخش از آماره هاي تابلويي فرض معقول و مناسبي به نظر نميداده
پرون   -ديكي فولر تعميم يافته و فيشر فيليپس -آزمونهاي ايم، پسران و شين، آزمون فيشر

-مونها ميبراي انجام آزمونهاي پايايي متغيرها استفاده شده است. استفاده از اين آماره آز
تواند به متفاوت بودن ضريب متغير وابسته بين واحدهاي انفرادي (كشورها) منجر شده و 
نتايج منطقي از پايايي متغيرها ارائه دهد. در جدول زير پايايي متغيرهاي مدل رائه شده 

 است:
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 هاي پايايي متغيرهاي مدلنتايج آزمون )۱جدول (

 مقدارآماره آزمون
IPS درسطح 

 ADF-Fisherمقدارآماره آزمون 
 در سطح

مقدارآماره آزمون 
PP-Fisher  در

 سطح

 نام متغير
 
 

ارزش 
احتمال 

)PV( 
با عرض 

 از مبدا

ارزش 
احتمال 

)PV( 
باعرض 
ازمبدا و 
روند 
 زماني

 
 نتيجه

ارزش 
احتمال 

)PV( 
با عرض 

از       
 مبدا

ارزش 
احتمال 

)PV( 
باعرض از 
مبدا و روند 

 زماني

 
 نتيجه

ارزش 
احتمال 

)PV( 
با عرض 

 از مبدا

ارزش 
احتمال 

)PV( 
باعرض 
ازمبدا و 
روند 
 زماني

LTOUR ۷۷/۰ ۵۵/۰ I(1) ۹۶/۰ ۹۶/۰ I(1) ۹۵/۰ ۹۶/۰ 

LRER ۰۳/۰ ۰۰۰/۰ I(0) ۰۰۲/۰ ۰۰۰/۰ I(0) ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ 

LPI ۵۵/۰ ۲۴/۰ I(1) ۶۶/۰ ۱۵/۰ I(1) ۶۲/۰ ۱۳/۰ 

LTrade ۴۷/۰ ۳۳/۰ I(1) ۴۴/۰ ۲۸/۰ I(1) ۵۴/۰ ۳۷/۰ 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته
-IPS ،ADFهاي پايايي متغيرهاي مدل بر اساس هر سه آماره آزمون نتايج آزمون 

Fisher  وADF-PP  بيانگر اين است كه متغيرهاي لگاريتم تقاضاي گردشگري، درجه
لگاريتم گيري پايا شده در حاليكه متغير بازبودن تجارت و درآمد سرانه با يك مرتبه تفاضل

و  I(1)باشند. بنابراين تركيب متغيرهاي توضيحي و وابسته نرخ واقعي ارز در سطح پايا مي
I(0) هاي تابلويي پويا و در قالب تخمين باشد. در ادامه مدل تجربي تحقيق به روش دادهمي

 باشد:زننده گشتاور تعميم يافته برآورد شده كه نتايج به صورت جدول زير مي
 

 GMM). نتايج تخمين مدل به روش ۲جدول (

 tمقدار آماره  ضريب نام متغيرها
ارزش احتمال 

)PV( 

C ۸۵/۴ ۶۸/۱ ۱/۰ 

LTOURt-1 ۶۷/۰ ۵۶/۴ ۰۰۰/۰ 

LRER ۱۹/۰ ۲۸/۳ ۰۰۲/۰ 

DU ۱۵/۲- ۳۶/۸- ۰۰۰/۰ 

LPI ۹۶/۰ ۸۹/۵ ۰۰۰۰/۰ 

LTrade ۰۹/۰ ٠٩/٠ ٧٥/١ 
 هاي تحقيقمأخذ: يافته
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دهد كه كشش تقاضاي گردشگري نسبت به متغير درآمد نشان مي نتايج برآورد مدل
كه با افزايش يك  سرانه در مقايسه با ساير متغيرهاي توضيحي بيشتر بوده به طوري

درصدي درآمد سرانه تقاضاي گردشگري افزايش يافته و در نتيجه آن ورود گردشگران به 
يابد. عالوه بر اين متغير بحران جهاني درصد افزايش مي 96/0كشورهاي منطقه منا به ميزان 

دار بر تقاضاي گردشگري در بلندمدت بوده به نيز داراي تأثيرگذاري منفي و معني
كشور  21از ميزان ورود گردشگران در  2008كه با وقوع بحران جهاني در سال  طوري

بر تقاضاي دار منطقه منا كاسته شده است. متغير نرخ واقعي ارز نيز تأثير مثبت و معني
باشد. به بيان ديگر درصد مي 19/0كه كشش اين متغير برابر با  گردشگري داشته به طوري

با افزايش نرخ واقعي ارز انتظار بر اين است كه قدرت خريد خارجيان افزايش يافته و تقاضا 
براي مسافرت و گردشگري افزايش يابد. با توجه به ضريب متغير لگاريتم درآمد سرانه 

توان بيان كرد كه تقاضا براي مسافرت به كشورهاي منطقه منا به ين قبيل كشورها ميبراي ا
تواند عنوان كاالي لوكس محسوب گرديده و افزايش درآمد سرانه كشورهاي جهان مي

منجر به افزايش تعداد گردشگران وارد شده به كشورهاي منطقه منا شود. همچنين درجه 
درصد بر تقاضاي گردشگري  10دار در سطح مثبت و معني بازبودن تجارت نيز داراي تأثير

دهد با افزايش يك درصدي حجم تجارت و درجه بازبودن تجارت در بوده كه نشان مي
كشورهاي منطقه منا، انگيزه مسافرت به اين كشورها افزايش يافته و در نتيجه آن تقاضاي 

با استفاده از آزمون  يابد. در بخش بعددرصد افزايش مي 09/0گردشگري در حدود 
سارگان، معتبر بودن متغيرهاي ابزاري آزمون شده است. نتايج اين آزمون در جدول زير 

 گزارش شده است:
 نتايج آزمون سارگان براي آزمون معتبر بودن متغيرهاي ابزاري )۳جدول (

مقدار آماره آزمون 
2χ 

 ارزش احتمال درجه آزادي

۲۵/۳ ۲۵ ۹۶/۰ 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته                

نتايج آماره آزمون سارگان داللت بر معتبر بودن متغيرهاي ابزاري تعريف شده در مدل 
دهد متغيرهاي ابزاري تعريف شده با جمالت اختالل داراي همبستگي داشته كه نشان مي

دار مرتبه دوم متغير تقاضاي نبوده و بنابراين متغير ابزاري تعريف شده (مقدار تفاضل وقفه
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باشند. در ادامه به منظور تعيين مرتبه خودهمبستگي جمالت اختالل گردشگري) معتبر مي
 ) ارائه شده است:4از آماره آزمون آرالنو و باند استفاده شده است كه نتايج در جدول (

 
 نتايج آزمون آرالنو و باند براي تعيين مرتبه خودهمبستگي جمالت اختالل )۴جدول (

 مرتبه خود همبستگي Zمقدار آماره آزمون  ارزش احتمال

۰۴/۰ ۵۱/۱- ۱ 
۸۵/۰ ۱۸/۰ ۲ 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته          

توان بيان كرد كه مرتبه خود همبستگي بين جمالت ) مي4با توجه به نتايج جدول (
اختالل از مرتبه يك بوده و بنابراين روش آرالنو و باند روش مناسبي براي حذف اثرات 

باشد. به بيان ديگر مرتبه خودهمبستگي در تفاضل مرتبه اول جمالت اختالل ثابت مدل مي
از مرتبه يك بوده كه خود داللت بر وقفه بهينه الگوي خودرگرسيوني برداري نيز دارد. لذا 

دار مرتبه اول روش مناسبي براي تخمين مدل بوده و داراي با تفاضل وقفه مدل برآورد شده
 باشد.نميتورش تصريح مدل 

 
 پيشنهادگيري و نتيجه

اين مطالعه با هدف بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر تقاضاي گردشگري در كشورهاي 
انجام شده است. براي اين  1970-2014هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي سال

منظور متغير تعداد گردشگران ورودي به اين كشورها به عنوان متغير جايگزين براي 
تقاضاي گردشگري و متغيرهاي نرخ واقعي ارز، درآمد سرانه جهاني، بحران مالي جهاني، 

ضاي درجه بازبودن تجارت و عادت رفتاري به عنوان متغيرهاي توضيحي مؤثر بر تقا
گردشگري در نظر گرفته شده است. براي بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر تقاضاي 

-هاي تابلويي پويا استفاده شده است. قبل از تخمين مدل با بهرهگردشگري از روش داده
هاي تابلويي، پايايي متغيرهاي تحقيق آزمون هاي ريشه واحد در دادهگيري از آزمون

ر پايايي متغير نرخ واقعي ارز در سطح و پايايي متغيرهاي درآمد گرديد كه نتايج داللت ب
گيري داشته است. در مرحله بعد، سرانه جهاني و تقاضاي گردشگري با يك مرتبه تفاضل

مدل تجربي تحقيق برآورد گرديد كه نتايج تخمين مدل نشان داد متغيرهاي نرخ واقعي ارز، 
د سرانه جهاني تأثير مثبت و بحران مالي عادت رفتاري، درجه بازبودن تجارت و درآم
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دار بر تقاضاي گردشگري در كشورهاي منطقه منا طي دوره مورد جهاني تأثير منفي و معني
مطالعه داشته است. نتايج به دست آمده در اين پژوهش با مباني نظري و پيشينه مطالعات 

 ) سازگار و همسو بوده است.2013تجربي همانند مطالعات داالين (
اساس نتايج حاصل از اين پژوهش مهمترين توصيه سياستي اين مطالعه آن است كه  بر

گذاران و كارشناسان اقتصادي و گردشگري در اين گروه از كشورها و به ويژه  سياست
ها و نرخ تورم هاي مناسب به كنترل سطح عمومي قيمتگيري از سياستايران با بهره

نرخ واقعي ارز به افزايش تقاضاي گردشگري به اين  مبادرت ورزيده و از طريق افزايش
هاي كشورها و در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي كمك نمايند. عالوه بر اين ايجاد زمينه

تواند به افزايش انگيزه سفر و فرهنگي و اجتماعي مناسب براي گردشگران خارجي مي
شور منجر شود. از آنجا عادت رفتاري آنها كمك نموده و به ارتقاي موقعيت گردشگري ك

دار بر تقاضاي گردشگري در كشورهاي منطقه كه بحران مالي جهاني نيز تأثير منفي و معني
هاي پولي و مالي از طريق منا داشته است، مصون سازي اقتصاد داخلي در مقابل بحران

مينه تواند زافزايش ظرفيت توليد و درآمد و نيز بهبود ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي مي
 افزايش تقاضا براي گردشگري را به اين كشورها فراهم نمايد.
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