ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ،دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎرة ،16ﭘﺎﯾﯿﺰ  -زﻣﺴﺘﺎن 1397

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ راﻫﺒﺮدي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي
اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻠّﯽ

ﺳﯿﺎوش ﺟﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ،اﯾﺮان
1

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1396/11/15 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1397/5/15 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻠﯽ و ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿـﺖ ﻫـﺮ

ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از داده ﻫﺎي  31اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻃﯽ دوره ) (1390-1393اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از

ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮ در ﻗﺎﻟﺐ دادهﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻃـﺮف ﻋﺮﺿـﻪ

)ﺑﺮﺧﻮرداري اﺳﺘﺎنﻫﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃـﺮف ﺗﻘﺎﺿـﺎ )ﺟﺎذﺑـﻪﻫـﺎي
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﻣﻘﺼـﺪ( ،ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢﺗـﺮي را در ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬـﺎﯾﯽ

ﮔﺮدﺷﮕﺮ دارﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ

ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮن و ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ،راﺑﻄـﻪ ﻋﻠـﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت از ﺳـﻮي ﺗﻌـﺪاد

ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﻌـﺪاد ﮔﺮدﺷـﮕﺮ ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد در ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ از ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدي در روﻧﻖ ﺟﺎذﺑـﻪﻫـﺎي ﮔﺮدﺷـﮕﺮي و ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎنﻫﺎ دارد.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﯿﻦاﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ ،اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ.
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مقدمه

امروزه صنعت گردشگری با کسب بی

از 10درصد تولید ناخالص جهان یکی از ارکان اصلی

اقتصاد جهان است و بسیاری از برنامهریزان از آن بهعنوان صنعت پیشرو یاد میکننزد .گردشزگری
عالوه بر افزای

اشتغال و درآمد کشورها ،عامل مهمی در توزیع متوازن درآمزد جوامزع محسزو

شده و توسعه آن عزالوه بزر بهبزود اسزتانداردهای زنزدگی در منزاطق گردشزگری ،اسزتانداردهای
فرهنگی را نیز بهطور قابلتوجهی بهبود میدهد .درواقع گردشگری بزهعنزوان فعزالیتی چنزدوجهی
دارای کارکردها و اثرات مثبت گوناگون است.
با عنایت به فواید زیاد توسعه صنعت گردشگری ،مطالعات زیادی در خصوص شناسایی عوامل
مؤثر بر توسعه آن صورت گرفته است؛ اما اکثر مطالعات انجام شده ،گردشگران خزارجی را مزورد
توجه قرار داده و یا به گردشگری منطقه خاص در داخل کشور بزهصزورت مزوردی پرداختزهانزد و
بررسیهای اندکی در خصوص عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری برای مناطق و استانهزای کشزور
صورت گرفته است .این در لالی است کزه وجزود چنزین مطالعزاتی بزهمنظزور انجزام برنامزهریززی
منطقهای برای توسعه گردشگری مناطق داخل کشور ضروری است؛ چراکه بر اساس ماهوم مزیزت
رقابتی که  )1990( Porterمطرح کرد ،صنایعی میتوانند در صحنه رقابت جهانی موفزق باشزند کزه
بنگاههای آن صنایع ،ابتدا با ایجاد رقابت در داخل کشور ،توانایی و کزارایی خزود را ارتقزاه دهنزد.
ازاینرو موضوع رقابت مناطق مختل

در داخل کشور برای جذ گردشگر از اهمیزت اساسزی در

توسعه صنعت گردشگری برخوردار است.
موارد فوق لزوم بررسی عوامل مؤثر بر رقابتپذیری اسزتانهزای مختلز

در خصزوص جزذ

گردشگر را مورد تأکید قرار میدهد .بررسیهای انجام شده در این خصوص داللزت بزر آن دارنزد
که جاذبههای گردشگری ،تسهیالت رفاهی ،موقعیزت جغرافیزایی و جمعیتزی مقصزد گردشزگری و
همچنین ویژگیهای گردشگر از عوامل مهم مؤثر بر جذ گردشگر هستند.
در این میان تسهیالت رفاهی مناسب که درواقع برخورداری مناطق مختلز

از زیرسزاختهزای

عمومی چون لملونقزل ،سزطح بهداشزت و امکانزات اقزامتی اسزتان مزیباشزد ،در توسزعه صزنعت
گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار بوده ،بهطوریکه نامناسب بودن تسهیالت رفاهی در مقصد
گردشگری ،می تواند گردشگر را از اقدام به مسزافرت علیزر م وجزود جاذبزه در مقصزد ،منصزر
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نماید .این در لالی است که مطالعات اندکی در مورد تأثیر و نق

عوامل طر

عرضه که درواقزع

بززه تسززهیالت رفززاهی ارائززه شززده از سززوی مقصززد گردشززگری داللززت دارنززد ،انجززام شززده اسززت
(.)SHahabadi & Sayyah,2013:25
با عنایت به مراتب فوق ،این مطالعه به دنبال تعیین عوامل راهبردی با تأکیزد بزر سزهم و جایگزاه
آنها در گردشگری ملی میباشد و درصدد پاسخ به ایزن سزؤاالت اسزت کزه اوالً کزدام عوامزل بزر
رقابتپذیری استانها در جذ گردشگر و توسعه صنعت گردشگری ملی مزؤثر اسزت ثانیزاً تزأثیر
زیرساختهایی از قبیل مراکز اقامتی ،لملونقل ،بهداشت بر جذ گردشزگر در مقایسزه بزا سزایر
عوامل به چه میزانی است و درنهایت با بررسی اثرات متقابزل بزین عوامزل و دقزت نظزر در روابزط
علی و بلندمدت به دنبال پاسخ به این سؤال است که اولویزتهزای توسزعه گردشزگری ملزی کزدام
است
برای انجام این مطالعه در بخ

بعدی ،ادبیات موضوع که شامل پیشزینه تحقیزق و مبزانی نظزری

است ،مورد بررسی قرار می گیرد .در ادامه با معرفی الگوی کمی و بزرآورد آن در قالزب دادههزای
پانلی و همچنین استااده از رویکرد مدلهای تصزحیح جززه خطزا و آزمزون بلندمزدت جوهانسزون،
جایگاه مراکز اقامتی و زیرساختهای استانی در مقایسه با اثرگذاری سایر عوامزل مزؤثر بزر جزذ
گردشگر مورد بررسی قرار میگیرد و درنهایت جمعبندی و پیشنهادها ارائه میشود.
ادبیات موضوع
مباني نظري

گردشگری به مجموعهای از فعالیتها نظیزر برنامزهریززی سزار ،مسزافرت بزه مقصزد ،اقامزت،
بازگشت و یره اطالق میشود که در جریان مسزافرت یزک گردشزگر اتازاق مزیافتزد ( & Mill

.)Morrison,1992:29
گردشگری مانند هر موضوع چندبعدی دیگر ،یک سیستم است .بهتبع این خصیصه و ایزنکزه
هر سیستم از اجزایی تشکیل میشود ،گردشگری نیز عناصر و اجزایی دارد که با ترکیب یکدیگر،
یک کلیت را به وجود میآورند .درک درست هر سیستم به شناخت اجزای سیسزتم و کلیزت آن
نیازمند است (.)Shamai & Mosivand, 2012:25

127

تحلیل و شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر رقابتپذیری استانها در توسعۀ گردشگری ملّی

در جهت شناخت بیشتر صزنعت گردشزگری ،تقسزیمبنزدیهزای مختلازی در خصزوص اجززا و
عوامل آن صورت گرفته است بر اساس همین تقسیمبندیها دو رویکرد در بررسی عوامل مزؤثر بزر
گردشگری وجود دارد .رویکرد اول ،رویکرد تقاضا محور بوده و برگرفته از این فزر
مقصد برانگیزنده باورها و الساسات رضایتبخ

اسزت کزه

افراد بوده و نیاز آنها را برآورده میسزازد ( Hu

 .)& Ritchie,1993از سویی رویکرد عرضه محور در گردشزگری بزر خزدماتی تمرکزز دارد کزه
برای بازدیدکنندگان یک مقصد طرالی و آماده شدهاند.)Nasrolahi et al.,2015( .
در بسززیاری از بررسززیهززا بززه هززردو رویکززرد عرضززه محززور و تقاضززا محززور توجززه مززیشززود و
بهاینترتیب سعی میشود مجموعهای کامل از عوامل مؤثر بر گردشگری مورد بررسی قزرار گیزرد.
در ایزن خصزوص  (2012) Ahadnejad Reveshty & Salehiعناصزر گردشزگری را شزامل
جاذبهها و عناصر ثانویه میدانند .جاذبهها مربوط به مواردی میشزود کزه گردشزگر بزه خزاطر آنهزا
برای گردشگری اقدام میکند و عناصر ثانویه گردشگری آن دسته از خدمات و تسهیالت را در بر
میگیرد که رفاه گردشگران را فراهم میکند و در صورت نامناسب بودن آنهزا بزه میززان کاایزت،
گردشگر از اقدام به مسافرت علیر م وجود جاذبه در مقصد ،منصر

میشود.

در این میان )2016)Yusup et al.تسهیالت رفاهی و یا زیرساختها را امکاناتی مزیداننزد کزه
برای رضایتمندی عموم مردم فراهم میشود که از آن جمله مزیتزوان بزه لمزلونقزل و بهداشزت
اشاره نمود .در این خصوص نظزام گردشزگری کزه توسزط (2005)Vanhoveمعرفزی شزده ،ابعزاد
بیشتری را بازگو میکند Vanhove .نظام گردشگری را بهعنوان چارچوبی تعری

مزیکنزد کزه از

تعامل بین عناصر تقاضای گردشگری (انگیزه گردشگران) ،عناصزر اتصزالی (واسزطههزای سزار و
بازاریابی) و عرضه گردشگری در مقصد (خدمات ،تسهیالت و زیرساختها) تشکیل شزده اسزت.
همچنین (2012)Ipatovعوامل مؤثر بر گردشگری را به پنا گروه تقسیم مزیکنزد کزه عبارتنزد از:
عوامل طبیعی که همان جاذبههای گردشگری هستند ،عوامل اقتصادی و اجتماعی ،نیازهای اساسزی
صنعت توریسم ،زیر ساختها و بهداشت.
)2013( SHahabadi & Sayyahسه گروه از عوامل یعنی عوامل سمت تقاضزا ،عوامزل سزمت
عرضه و عوامل ارتباطی را در توسعه گردشگری مؤثر میدانند .عوامزل سزمت تقاضزا و عرضزه بزه
ترتیب به متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و طبیعی منطقه مبدأ و مقصد گردشگری داللت دارنزد کزه
بر ترجیحات و انگیززههزای گردشزگران تأثیرگزذار اسزت و عوامزل ارتبزاطی نیزز بزه آن دسزته از
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متغیرهایی اطالق میشود که دو منطقه مبدأ و مقصد گردشگری را به همدیگر مرتبط مینماید.
در خصوص عوامل عرضزه برخزی از صزالبنظزران ازجملزه (1995) Witt and Wittو Lim

) (1997با استااده از مدلهای رگرسیونی بیان میدارند زیرساختهای گردشگری و سطح توسعه
در مقصد از مهمترین عوامزل تعیزین کننزده ورود گردشزگر بزه آن کشزور هسزتند و برخزی دیگزر
ازجمله  (1974) Gearingبا نظرسنجی از گردشگران بیان میدارنزد سزطح توسزعه زیرسزاختهزا
متشکل از جادهها ،آ  ،برق ،خدمات ایمنی ،خدمات بهداشتی و درمانی ،ارتباطات و لملونقزل
عمومی بهعنوان عوامل تعیین کننده در ورود گردشگران به هر منطقهای است.
 (2014) Ghasemi et al.تسهیالت و امکانات مورد نیاز گردشگران را در سه سطح دستهبندی
میکنند که هرکدام رابطه مستقیم با یکدیگر دارند و از هم یر قابل تاکیکاند ،ولزی درعزینلزال
هرکدام در جذ گردشگر به پردازشی جداگانه نیاز دارند .این سه سطح عبارتاند از :تسهیالت و
امکانات اقامتی ،تسهیالت و امکانات خدماتی و تسهیالت و امکانات تجاری.
در این میان برخزی از صزالبنظزران معتقدنزد کزه خزدمات اسزکان در صزنعت گردشزگری از
پیچیدهترین و پویاترین مؤلاههای صنعت گردشگری است و میززان تسزهیالت و تشزکیالت مراکزز
اقامتی ،بازتابی از نیازها و سزلیقههزای مختلز

مسزافران و پویزایی ایزن بزازار اسزت(Soleimani .

)moghadam & Eslami, 2011:106
 (1996)Lowیکی از مهمترین عناصر صنعت توریسم را والدهای اقزامتی مزیدانزد .وی بیزان

میکند که این مراکز بعد از جاذبههای توریستی مقاصد ،عمدهترین و مهمترین پارامتری است که
توجه توریستها را به خود معطو

میکند .تعداد مراکز اقامتی ،کیایت ،درجه و نزدیکی آنها به

محل و مقصد مورد نظر که هد

نهایی سزار گردشزگر اسزت ،مزیتوانزد تغییزر الگزوی رفتزاری

گردشگر را به همراه داشزته باشزد .در ایزن خصزوص مراکزز اقزامتی بزر اسزاس معیارهزای مختلز
طبقهبندی میشوند .طبقهبندی به نوع اتاق ،تسهیالت و همچنین کیایزت و کمیزت خزدماتی کزه در
آنجا عرضه میشود ،بستگی دارد .از طبقهبندیهای رایا در مورد هتلها میتوان به طبقزهبنزدی بزر
اساس ستاره از یک تا پنا و یا بر اساس لرو
معر

الابای انگلیسی از  Aتا  Eاشاره کرد که به ترتیزب

باالترین تا پایینترین درجه است .بهطورکلی درجهبندی نمایانگر اقداماتی است که در بازار

صورت میگیرد تا موجب جذ

مسافر و مهمان شود.)Kazemi,2007:77( .

عالوه بر مراکز اقامتی تسهیالت لملونقل نیز از عوامزل مهزم در رونزق گردشزگری محسزو
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میشوند؛ که در مطالعات مختل

به آن تأکید شده اسزت  (1974) Gearingمعتقزد اسزت وجزود

زیرساختهای مناسب جادهای ،ریلی و هوایی و ارائه خدمات مناسزب ،نقز

مهمزی بزر تقاضزای

گردشگری دارند .بنابراین گسترش زیرساختهای لملونقل (بنادر ،فرودگاهها و شبکه جادهای)
یکی از مهمترین اقدامات دولتها برای گسترش گردشگری است.

از دیگر عوامل مهم مؤثر بر میزان گردشگری که در مطالعات مختل

به آن تأکید شده است،

سطح بهداشت و خدمات درمانی منطقه گردشگر پذیر است .طبیعی است انسانها از محیط آلوده
به انواع بیماریها و آلودگیهای زیستمحیطی گریزان هستند(2008)Xiang and Fesenmaier .
در بررسی علل توسعهنیافتگی گردشگری در آفریقا به سطح پایین بهداشت و وجود بیماریهزایی
همچون ماالریا اشاره کردهاند .از سوی دیگزر بسزیاری از گردشزگران بزرای بهزرهمنزدی از انزواع
خدمات بهداشتی و پزشکی اقدام به سار میکنند .براین اساس توسعه سالمت و بهداشت در منطقه
گردشگر پذیر اهمیت باالیی در تصمیم گردشگران خواهد داشت.
بررسززی بیشززتر در خصززوص عوامززل عرضززه مززؤثر بززر گردشززگری داللززت بززر آن دارد کززه
زیرساختهایی مثل مراکز اقامتی و سطح کیای آنها ،برخورداری از سیسزتم لمزلونقزل مناسزب و
باال بودن سطح بهداشت منطقه گردشگر پذیر از عوامل اساسی طزر

عرضزه در جزذ گردشزگر

محسو میشود .همچنین بررسی نظری در این خصوص نشان میدهد که عوامل طر
الگوی رفتاری و تصمیم گردشگر مؤثر بوده و نق

عرضزه بزر

مهمی در صنعت گردشزگری دارنزد؛ امزا ایزن

زیر ساختها زمانی میتوانند برجذ گردشگر تأثیر عمدهای داشته باشند که جاذبههای هر منطقزه
بهخوبی شناسایی و مورد توجه قرار گرفته باشد .بررسیهزای انجزام شزده در خصزوص جاذبزههزای
گردشگری نیز ،جاذبهها را در انواع مختل

آن تقسیمبندی مزینماینزد .از مهزمتزرین و رایزاتزرین

تقسیمبندی انجام شده در خصوص جاذبهها میتزوان بزه تقسزیمبنزدی سزازمان جهزانی گردشزگری
اشاره نمود .این سازمان جاذبههای گردشگری را در سه بخ

جاذبههای انسانساخت ،جاذبزههزای

طبیعی و جاذبههای فرهنگی تاریخی طبقهبندی مینماید .از مطالعات داخلی نیز که بزه تقسزیمبنزدی
جاذبهها پرداختهاند ،میتوان به مطالعه  (2015)Molaei Hashjin & Ebrahimiاشاره نمود .آنهزا
جاذبههای گردشگری را به جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگزی ،ورزشزی و اقتصزادی طبقزهبنزدی
مینمایند.
بررسی بیشتر در خصوص عوامل مؤثر بزر گردشزگری بزر اسزاس دو رویکزرد عرضزه و تقاضزا
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محور داللت بر آن دارد که عوامل مورد تأکید در هر دو رویکرد مکمل هم میباشند و الزمه یک
بررسی جامع ،توجه به متغیرهایی از هزر دو گزروه مزیباشزد .ازایزنرو در برخزی از مطالعزات بزرای
بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری از هر دو رویکرد استااده میشود که درایزنارتبزاط مزیتزوان بزه
مطالعه  Nasrolahi et al; (2015) �(1994)Gunnاشاره نمود.
پيشينه تحقيق

با عنایت به فواید گردشگری ،شناسایی عوامل مؤثر بزر آن بزهعنزوان یکزی از موضزوعات مهزم
مطالعاتی ،بخشی از بررسیها را به خود اختصاص داده است .در این قسمت به برخی از موارد مهزم
که ارتباط نزدیکی با موضوع مطالعه لاضر دارند ،اشاره میشود.
 (2016) Yusup et al.با بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری در جزیزره النکزاوی مزالزی ،ایزن
عوامل را به چهار گروه تقسیم میکنند که به ترتیزب عبزارت اسزت از عوامزل اقتصزادی ،جزذابیت
منطقه گردشگری ،زیر سزاختهزا و پدیزدههزای فصزلی .در ادامزه آنهزا بزا مطالعزات میزدانی نشزان
میدهند که زیرساختهزای موجزود در مزالزی و همچنزین عوامزل اقتصزادی نظیزر تولیزد ناخزالص
داخلی کشورهای مبدأ ،تأثیر مهمی بر جذ گردشگر در مالزی دارد.
 (2014)Jaafar and Khoshkamبا مطالعه رابطه بین مدت اقامت و امکانات رفاهی در کشور
مالزی به این نتیجه رسیده اند که رضایت گردشگرانی که مدت اقامزت آنهزا کمتزر از ده روز بزوده
است بی

از رضایت گردشگرانی است که مدت اقامت آنها بی

از ده روز بزوده اسزت و بزر ایزن

اساس نکاتی را برای دولت در جهت ایجاد امکانات رفاهی توصیه میکنند.
 (2009) Aslan et al.به برآورد تابع تقاضای گردشگری ترکیزه طزی دوره ( )1995-2004بزا
تأکید بر عواملی مانند زیرساخت شبکه لملونقل ،ظرفیت اقامت در کشزور میزبزان و شزبکههزای
ارتباطی نوین پرداختند و از متغیرهای ظرفیت اقامتی در ترکیه و نسبت سزرمایهگزذاری دولتزی بزه
تولید ناخالص داخلی در زمینه جاده ،فرودگاه ،راهآهن ،بیمارستان و ارتباطات در مدل کمی خزود
استااده نمودند .نتایا مطالعه آنها نشان داد که ظرفیت هتزلهزا و زیرسزاختهزای عمزومی موجزب
افزای

تقاضای گردشگری میشود.
 (2008)Khadaroo & Seetanahبا مدل جاذبه ،نق

زیرساختهای لملونقل را بزهعنزوان

یکی از عناصزر گردشزگری در توسزعه توریسزم بزینالمللزی بررسزی کردنزد .آنهزا دریافتنزد کزه
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زیرساختهای لملونقل مهمترین گزینه در تعیین جریانهای توریستی در نزوالی مقصزد اسزت.

همچنین آنها نتیجه گرفتند که نحوه دسترسی به جاذبهها نق
صر

مهمی در رضایت گردشگر و میزان

هزینه وی دارد.

 (2008)Kercher & Lauدر مقالهای الگوهای رفتاری گردشزگران در شزهر هنز

کنز

را

مورد ارزیابی قرار داده و دریافتند که  21درصد از کل مسافرتهای روزانه گردشزگران در شزهر
هن

کن

در محدوده  500متر هتل محل اقامت آنها است .بر ایزن اسزاس ایشزان ،هتزلهزا را در

بازار گردشگری بسیار مؤثر دانستند.
 (2017) Nazari et al.عوامل مؤثر بر جذ

گردشگران بینالمللی ایران را با استااده از مدل

جاذبه مورد بررسی قرار دادند .متغیر وابسته این پزژوه

تعزداد گردشزگران ورودی بزه ایزران بزه

تاکیک از  53کشور در سالهای ( )2009-2013و متغیرهای مستقل فاصله جغرافیزایی ،جمعیزت،
تولید ناخالص داخلی سرانه ،نرخ ارز بر لسب قیمزت واقعزی سزال  ،2010تعزداد تخزت هتزلهزا،
جاذبههای ثبت جهانی و شاخص برند کشور میباشند که دادههای آنها از مراکز اطالعاتی داخلی
و بینالمللی استخراج شده است .بررسی آنها نشان داد که تمامی متغیرها به جزه متغیر جاذبزههزای
ثبت جهانی از لحاظ آماری معنیدار میباشند .به لحاظ اهمیت نیز متغیر شاخص برنزد و بعزدازآن
تعداد تخت هتلها بیشترین تأثیر را بر تقاضای گردشگری دارند و تنها عامل منای متغیزر فاصزلهی
جغرافیایی میباشد.

 (2013)SHahabadi & Sayyahبا بررسی تأثیر زیرسزاختهزای اقتصزادی بزر گردشزگری در
کشورهای درلالتوسعه و توسعهیافته بر اسزاس رویکزرد پانزل دیتزا دریافتنزد کزه توسزعه سزالمت،
بهداشت و آموزش در جذ گردشگر کشورهای توسعهیافته مؤثر بزوده ،امزا بزر جزذ گردشزگر
کشورهای درلالتوسعه تأثیر نداشته است.
 (2011) Varesi et al.در مقالهای با عنوان «تحلیلی بر وضعیت زیرساختهای گردشگری در
شهر اصاهان» یکی از مشکالت خدمات گردشگری را نبود مکانهای سکونتی و هتلهای مناسب
در تمام فصلهای سال و برای تمام اقشار جامعه با درآمدهای مختل

دانستند .همچنین مهمتزرین

مزیت را دسترسی مناسب هتلهای شهر اصاهان به مراکز تاریحی ،تاریخی و تجاری در این شزهر
میدانند و معتقدند که وجود جاذبههای تاریخی در این شهر ،فرصت خوبی برای صنعت هتلداری
به شمار میآید.
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 (2011) Soleimani moghadam & Eslamiدر تحقیقزی بزا عنزوان «نقز

زیرسزاختهزای

اقامتی در فعالیتهای گردشگری شهر رشت» ،با جمعآوری اطالعات ،آمار کتابخانزهای و تکمیزل
پرسشنامه از گردشگران به این نتیجه میرسد که کاه
 1380تا 1389موجب کاه

تعداد مراکز اقامتی در شهر رشزت از سزال

در تعداد گردشگران این شهر شده است.

 )2011) Taheri demneh et al.در مطالعهای میدانی با عنوان «بررسی چال های موجزود در
صنعت گردشگری شهر شزیراز در ارتبزاط بزا محزدودیت مراکزز اقزامتی» بزه بررسزی تناسزب بزین
گردشگر و تعداد مراکز اقامتی پرداخته و نشان دادنزد کزه علزیر زم انبزوه مسزافر ،در بسزیاری از
ماههای سال مراکز اقامتی زیر ظرفیت استاندارد فعالیت میکنند نتایا آنها بر اساس مدل عملکرد-

اهمیت و نظرسنجی در زمینه کیایزت مراکزز اقزامتی و تزأثیر آن در جلزب گردشزگران ،لزاکی از
وجود شکا

معنادار بین اهمیت و عملکرد مؤلاههای کیایت مراکز اقامتی است.

روششناسي تحقيق :معرفي الگو و تحليل دادهها

در این مطالعه ابتدا بهمنظور تعیین عوامل مؤثر بر جذ گردشزگر در اسزتانهزای کشزور ،مزدل
پایه بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی معرفی میشود و بهاینترتیب سهم عوامزل مختلز

در

جذ گردشگر استانی تعیزین مزی شزود .در ادامزه بزا اسزتااده از آزمزون هزم انباشزتگی جوهانسزون
جوسیلیوس )1990(1و مدلهای جزه تصحیح خطا ،روابط بلندمدت و جهت علیت عوامل مزؤثر بزر
جذ گردشگر مورد بررسی قرار گرفته و بهایزنترتیزب موقعیزت و جایگزاه شزاخص برخزورداری
مناطق مختل

در بین سایر عوامل مشخص میشود .ازآنجاکه متغیرهای متعددی بزهمنظزور بررسزی

زیرساختهای عمومی و جاذبههای استانی در مدل پایه بکار گرفته میشود لزذا در بررسزی روابزط
بلندمدت و جهت علیت بین این متغیرها ،از رویکرد مؤلاههای اصلی 2بهمنظور استخراج یک عامزل
برای زیر ساختها و یک عامل برای جاذبهها استااده میشود.

________________________________________________________________
1- Johansen-Juselius
2- Principal Component
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معرفي الگو

با عنایت به مبانی نظری و مطالعات تجربی در این قسمت عوامزل مزؤثر بزر تعزداد گردشزگر بزه
چهار گروه تقسیم میشود .گروه اول در ارتباط با عوامل طر

عرضه استانها هسزتند کزه درواقزع

شامل زیرساختهایی از قبیل مراکز اقامتی ،زیرساختهای لملونقل و همچنین سطح بهداشزت و
اعتبارات دولتی میباشند .گروه دوم در ارتباط با توانمنزدیهزای آموزشزی ،پزشزکی و جاذبزههزای
طبیعی و فرهنگی است .گروه سوم بزه ویژگزیهزای منطقزه گردشزگری ازجملزه جمعیزت و فاصزله
جغرافیایی داللت دارد و گزروه چهزارم شزامل ویژگزیهزای فزردی گردشزگر ازجملزه درآمزد وی
میباشد .بر این اساس الگوهای مورد بررسی در این مطالعه بهصورت زیر معرفی میشود.
( )1
کززه در آن DI, PU, NI,HS,DS ,HO,TU,EDU,NCU,CR,BE,TWA,STبززه ترتیززب بززه
متغیرهای میزان گردشگری (بر اساس تعداد شب اقامت مسافرین) ،تعداد کل مراکز اقزامتی ،تعزداد
هتلهای چهار و پنا ستاره ،طول راههای اصزلی شزامل آزادراه ،بزرگزراه و سزایر راههزا بزر لسزب
کیلومتر ،شاخص بهداشت بر لسب تعداد تخت مراکز درمانی استانها ،اعتبزارات عمرانزی اسزتانی
دولت بر لسب میلیارد ریال و به قیمت ثابت ،تعداد دانشجویان یربزومی ،تعزداد مراکزز فرهنگزی،
جاذبههای طبیعی ،تعداد پزشک متخصص ،درآمد سرانه سایر استانها بزه قیمزت ثابزت ،جمعیزت و
مجموع فاصله جغرافیایی استان از سایر استانها اشاره دارد که پنا متغیر اول به عوامل طر

عرضه

اختصاص داشته ،چهار متغیر بعدی در ارتباط با جاذبهها و توانمندیهای استانها میباشند کزه نزاظر
بر رویکرد تقاضا محور بوده که بر اساس طبقهبندی سزازمان گردشزگری معرفزی شزدهانزد .درآمزد
سایر استانها بهعنوان شاخصی برای درآمد گردشگران هر استان بوده و به ویژگی گردشگر اشزاره
داشته و درنهایت دو متغیر جمعیت و فاصله جغرافیایی ناظر بر ویژگیهای مقصد گردشگری است.
تابع  fبهصورت خطی بوده i ،و  tبه ترتیب به استانها و زمان اشاره دارد.
میزان گردشگری بر اساس معیار شب اقامت بوده و از نتزایا آمزارگیری گردشزگران ملزی کزه
توسط مرکز آمار صورت گرفته ،لاصل شده است .همچنین در خصوص مراکزز اقزامتی ،هتزلهزا،
طول راهها و آزادراهها و تعداد تخت مراکز درمزانی و تعزداد مراکزز فرهنگزی و امکانزات درمزانی
(تعداد پزشک متخصص) استانها از اطالعات سالنامه آمزاری اسزتااده شزده اسزت .بزرای سزنج
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شاخص بهداشت از دو متغیر تعداد تخت و تعداد پزشک متخصص استااده شزده اسزت کزه تعزداد
تخت بیشتر بر بهداشت عمومی داللت دارد و در تصمیم همزه گردشزگران بزرای مسزافرت اهمیزت
دارد .به عبارتی این متغیر جزو متغیرهای مربوط به زیرساختهای عمزومی و عوامزل طزر

عرضزه

استانها میباشد؛ اما تعداد پزشک متخصص در ارتباط با گردشگرانی است که برای درمان بیماری
مسافرت میکنند و از متغیرهای مرتبط با توانمندیها یا جاذبه استانها محسو میشود.
استااده از آمار تعداد مراکز اقامتی به جای اطالعات تعداد اتاق و تخت این مراکز ،به این دلیزل
بوده است که با افزای

تعداد مراکز اقامتی ،رقابت در جذ گردشگر بین این مراکز بیشتر شزده و

همچنین بهای اقامت در این مراکز نیز کاه

خواهد یافت و این امر خود منجر به افززای

کیایزت

این مراکز و جذ بیشتر گردشگر در آنها می گردد .البتزه عزالوه بزر تعزداد مراکزز اقزامتی در ایزن
مطالعه بهمنظور در نظر گرفت ن میزان کیایت این مراکزز و ایزن نکتزه کزه کیایزت مراکزز اقزامتی بزر
اساس درجه آنها مشخص میشود ،از متغیر نسبت تعداد هتلهای  4و  5ستاره به تعزداد کزل مراکزز
اقامتی نیز در مدل استااده گردید .همچنین بهمنظور کاه

همبستگی متغیرهزای مسزتقل و افززای

اعتبار نتایا ،متغیر اول مستقل (تعداد مراکز اقامتی) بدون هتلهای چهار و پنا ستاره در نظر گرفتزه
شده است تا با متغیر مستقل دوم که بر نسبت هتزلهزای چهزار و پزنا سزتاره بزه کزل مراکزز اقزامتی
داللت دارد ،همبستگی کمتری داشته باشد.
بهمنظور نشان دادن جاذبههای طبیعی استانها از متغیر دامی  DSاستااده شزده اسزت .ایزن متغیزر
برای استانهای شمالی کشور یک و برای بقیه استانها صار میباشد و بهاینترتیب بر اسزاس میززان
جاذبههای طبیعی ،استانها به دو گروه تقسیم شدهاند که استانهای شمالی به خزاطر طبیعزت خزاص
خود در گروه اول و سایر استانها در گروه دوم قرار گرفتهاند.
ازآنجاکه الداث راهها و ارتقزاه شزاخص بهداشزت ا لزب در قالزب اعتبزارات عمرانزی اسزتانی
صورت میپذیرد .لذا لضور متغیر اعتبارات دولتی در مدل در کنار زیرسزاختهزای لمزلونقزل و
بهداشت درواقع به تأثیر سایر زیرساختهای دولتی بر جذ گردشگری میپزردازد کزه اطالعزات
آنها در دسترس نیست.
بررسي روابط علي و بلندمدت

پس از برآورد مدل فوق ،بررسی روابط بلندمدت بر مبنزای روش هزم انباشزتگی جوهانسزون ˚

تحلیل و شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر رقابتپذیری استانها در توسعۀ گردشگری ملّی

135

جوسیلیوس خواهد بود .در این رویکرد تعیین بردار هم انباشزتگی از طریزق لزداکثر راسزت نمزایی
صورت میگیرد و اساس کار از یک مدل ( )VARبهصورت زیر شروع میشود.
() 2
که در آن بردار  yشامل عوامل مؤثر بزر جزذ گردشزگر و همچنزین میززان جزذ گردشزگر
میباشد .بر اساس مدل فوق ،مدل تصحیح خطای برداری 1بهصورت زیر تشکیل میشود.
()3
در رویکرد جوهانسون جوسیلیوس ،رتبه ماتریس� در معادله فوق ،تعیزینکننزده تعزداد روابزط
بلندمدت میباشد .در این روش از دو آماره لداکثر مقدار ویژه 2و آزمون اثزر 3بزرای تعیزین تعزداد
بردارهای هم انباشتگی استااده می شود که در تحقیق لاضر به دلیل نتایا یکسان دو روش مذکور،
به ارائه نتایا آزمون اثر اکتاا شده است.
پس از تعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها ،جهت علیت متغیر از طریق مدلهزای تصزحیح
خطا به شرح زیر مشخص میشود.
()4
()5
در روابط فوق PCC،عامل مربوط به زیرساختهای عمومی بوده و از گروه متغیرهای اعتبارات
دولتی ،تعداد تخت مراکز درمانی و طول بزرگزراه و آزادراههزا بزا اسزتااده از روش تحلیزل عزاملی
لاصل شده است همچنزین  ECTجملزه خطزا لاصزل از رگرسزیون تعزداد مراکزز اقزامتی و عامزل
زیرساختهای عمومی به دست میآید .معنیداری کل مدل و ضریب  ECTبه معنی وجود رابطزه
بلندمدت و علیت از سوی متغیر مستقل به سمت متغیر وابسته است .بهعنوانمثزال درصزورتیکزه در
رابطززه ( )4ضززریب

معنززیدار باشززد ،نشززان دهنززده یززک رابطززه بلندمززدت از سززوی عامززل

زیرساختهای عمومی به سمت تعداد مراکز اقامتی است .همچنین معنیداری ضزریب

در

معادله ( )5به معنی رابطه بلندمدت از سوی تعداد مراکز اقزامتی بزه عامزل زیرسزاختهزای عمزومی
________________________________________________________________
1- Vector error Correction Model
2- Maximum Eigen Value Test
3- Trace Test
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است .البته در روابط فوق فقط متغیر تااضل تعداد مراکزز اقزامتی و عامزل زیرسزاختهزای عمزومی
بهعنوان متغیرهای وابسته منظور شده است؛ اما بهمنظور بررسی روابط علی بین متغیرهزا ،الزم اسزت
هرکدام از متغیرهای مؤثر بر جذ گردشگربه عنوان متغیر وابسزته منظزور شزده و معنزیداری کزل
مدل و ضریب  ECTبررسی شود.
رويکرد مؤلفههاي اصلي

هد

از بهکارگیری رویکردهای مؤلاههزای اصزلی در ایزن مطالعزه ،کزاه

ابعزاد متغیرهزا در

عرضزه) و جاذبزههزا (عوامزل طزر

تقاضزا) بزهمنظزور

لوزه زیرساختهای عمومی (عوامل طر

بررسی جهت علیت بین متغیرها و روابط بلندمدت آنهاست .در این روش بر اساس همبستگی بزین
متغیرها ،عوامل اصلی به شرح زیر تعری

میشود.

()6
در رابطه  ،6بردار  PCC iشامل سه مؤلاه اصلی است که از ترکیب خطزی سزه متغیزر در لزوزه
زیرساخت عمومی لاصل میشود .در اولین معادله  aها طوری تعیین میشود کزه واریزانس PCC1

به شرط

=1

لداکثر شود .به همین ترتیب  PCC2با استااده از ترکیب خطزی دیگزری از  bهزا

لاصل میشود که عمود بر  PCC1بوده و دارای واریانس و قدرت توضیح دهندگی کمتری نسزبت
به  PCC1است .بهمنظور کاه

ابعاد متغیرها در این مطالعه از اولین مؤلاه اصلی استااده میشود که

بیشترین تغییرات سه متغیر مربوط به لوزه ساخت را توضیح میدهد
تحليل وضعيت گردشگري استانها

بهمنظور بررسی وضعیت استانها به لحاظ گردشگری ،متوسط تعزداد گردشزگران جزذ شزده
در استانها برای دوره ( )1390-1393در نمودار ( )1نشان شده است.
بر اساس اطالعات ارائه شزده در نمزودار ( )1اسزتانهزای گزیالن ،خراسزان رضزوی ،مازنزدران،
اصاهان ،شیراز ،تهران و خوزستان به ترتیب بیشزترین گردشزگر در دوره مزورد بررسزی را بزه خزود
اختصاص دادهاند .بررسی امکانات و تسهیالت عمومی برای استانهای فوق ،نشان میدهد کزه ایزن
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استانها ،معموالً از عوامل عرضه مناسبی نیز برخوردار میباشند.
نمودار  :1متوسط تعداد گردشگر طي دوره ()1390-1393

مأخذ :مرکز آمار ايران ،نتايج آمارگيري از گردشگران ملي
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البته استانهای گیالن و مازندران به دلیزل برخزورداری از طبیعزت خزاص ،اصزاهان و شزیراز بزه
دلیل دارا بودن مراکز فرهنگی متعدد و همچنین استان خراسان رضوی به دلیل وجود مقزدس مرقزد
امام هشتم از جاذبههای گردشگری نیز برخوردار هستند .بر اساس نمودار ( )1اسزتانهزای سزمنان و
خراسان شمالی از کمترین گردشگر طی سالهای مورد بررسی برخوردار بودهاند .ضریب تغییزرات
متوسط تعداد گردشگران بین استانهای کشور  85درصد بوده ،که به نابرابر بودن متغیرهای مؤثر بر
تعداد گردشگران در بین استانهای کشور داللت دارد.
برآورد الگو و تجزيهوتحليل نتايج

بهمنظور برآورد الگوی ( ،)1از دادههای  31استان کشور برای سالهای ( )1390-1393اسزتااده
شده است .قبل از برآورد هر مدلی الزم است مانایی متغیرها و هم انباشتگی مدل مورد آزمون قزرار
گیرد؛ اما با عنایت به مبالث مانایی بزرای دوره زمزانی کوتزاه ازجملزه دوره مزورد بررسزی در ایزن
مطالعززه ( )1390-1393نیززازی بززه آزمززون مانززایی نیسززت .)Baltagi, 2005:238-248(1.همچنززین
بهمنظور برآورد مدل در قالب دادههای پانلی ،الزم است وجزود اثزرات ثابزت و یزا تصزادفی مزورد
آزمون قرار گیرد که برای این مهم از دو آزمون  Fلیمر ،هاسمن و همچنزین آزمزون بزروش پاکزان
استااده شده است .در جدول ( )1نتایا آزمونها نشان داده شده است .نتایا آزمون در جزدول ()1
بر وجود اثرات تصادفی در مقاطع داللت دارد.
با عنایت به نتایا آزمزونهزای اثزرات ثابزت و تصزادفی ،نتزایا لاصزل از بزرآورد مزدل ( )1در
جدول ( )2ارائه شده است .همانطزور کزه در جزدول مزذکور نشزان داده شزده اسزت ،پارامترهزای
 R2,D.W, F, prob-Fمربوط به مدل نشان می دهنزد کزه مزدل بزه لحزاظ آمزاری معنزیدار بزوده و
بهخوبی برازش شده است .ضریب تعیین  87درصد نشان میدهد کزه  87درصزد از تغییزرات متغیزر
________________________________________________________________
 -1در مطالعات اقتصاد سنجی ،آزمونهای ریشه والد مبتنی بر دادههای پانل بسیار قویتر از دادههای سری زمانی است ،اما زمانی که T
کوچک است .این آزمونها دارای قدرت پایینی خواهند بود .در این خصوص آزمونهای  LLCو  IPSنیاز دارند دوره زمانی به قدری بلند

باشد که ∞ →  Tیعنی → 0

N
T

باشد .یعنی  Nباید به اندازه کافی نسبت به  Tکوچک باشد ( .)Baltagi 2005 p243لوین ،لین و چو

پیشنهاد میکنند که آزمون ریشه والد پانل آنها برای پانلهای با اندازه متوسط ( Nبین  10و  )250و ( Tبین  25و ) 250استااده شود
(.)Baltagi 2005 p241

139

تحلیل و شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر رقابتپذیری استانها در توسعۀ گردشگری ملّی

وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است.
جدول  :1آزمونهاي  fليمر ،هاسمن و بروش پاکان
مقادیر آزمون و درصد خطا

مقادیر آزمون و درصد خطا

برای اثرات زمانی

برای مقاطع

0/23
0/87

3/6
0/00

-

0/00
1

)Prob Chi (hausman

0/07
0/92

21
0/00

)Chi2 (Breusch-P.
)Prob Chi2 (Breusch-P.

آزمون  fلیمر ،هاسمن و بروش پاکان
F
Prob F
2

)Chi (hausman
2

مأخذ :محاسبات تحقیق حاضر

بررسی معنیداری متغیرها لاکی از آن است که عوامل طر

عرضه یعنی تعداد مراکز اقزامتی،

نسبت هتلهای چهار و پنا ستاره ،طول راههای ایجاد شده ،تعداد تخت مراکزز درمزانی و همچنزین
اعتبارات عمرانی دولت در استانها با یزک وقازه ،تزأثیر مثبزت و معنزیدار بزر جزذ گردشزگر در
استانها داشته است .وجود تعداد زیاد هتلهای با درجه باال در یک منطقه معموالً نشان دهنزده بزاال
بودن سطح کیایت مراکز اقامتی در آن منطقزه اسزت .بزراین اسزاس تزأثیر مثبزت و معنزیدار نسزبت
هتلهای 4و 5ستاره به کل مراکز اقزامتی بزر جزذ گردشزگر لزاکی از آن اسزت کزه در تصزمیم
گردشگران ،کیایت خدمات اقامتی نق

مهمی را ایازاه مزینمایزد .همچنزین تزأثیر مثبزت شزاخص

بهداشت بر جذ گردشگر نشان میدهد که بزاال بزودن سزطح بهداشزت اسزتانهزا موجزب جزذ
گردشگران بهطور عام و یا افزای

گردشگری سالمت بهطزور خزاص شزده اسزت .وجزود راههزای

اصلی ازجمله آزادراهها و بزرگراهها نیز موجب دسترسی آسان گردشگران به استان گردشگر پذیر
شده و به همین دلیل استانهای برخوردار از راههزای اصزلی توانسزتند گردشزگر بیشزتری را جزذ
نمایند.
همچنین بر اساس نتایا ارائه شده در جدول ( ،)2عوامزل طزر

تقاضزا و متغیرهزای مربزوط بزه

جاذبه و توانمندی استانها نیز تأثیر مثبت و معنیدار بر جذ گردشگر در استانها دارند .همانطور
که از نتایا جدول ( )2قابل مشاهده است جاذبههای طبیعی ،فرهنگی ،امکانات آموزشزی و درمزانی
تأثیر مثبت بر جذ گردشگران ملی استانها دارند .متغیر دامزی DSمربزوط بزه اسزتانهزای شزمالی
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بوده و نشان میدهد که این مناطق به خاطر طبیعت خزاص خزود ،گردشزگران زیزادی را طزی دوره
مورد بررسی جذ نمودند .همچنین امکانات درمانی استانها که با تعزداد پزشزکان متخصزص هزر
استان مورد سنج

قرار گرفته ،بر جذ گردشزگر تزأثیر مثبزت و معنزیدار داشزته اسزت .افززای

تعداد دانشجویان هر منطقه نیز کزه بزر افززای

امکانزات آموزشزی اسزتانهزا داللزت دارد ،موجزب

آشنایی بیشتر جاذبههای استانها برای سایر مناطق شده و افزای

گردشگر را به دنبال داشته است.

جدول  :2نتايج حاصل از برآورد مدل
ضرایب برآورد شده بر اساس
متغیرهای نرمال شده

آماره T

ضرایب

نام متغیرها (نماد)

0/41

1/3

584

C

0/55

12/5

14

HO-ST

0/09

2/4

9616

ST/HO

0/07

6/7

0/11

TWA

0/08

5/1

0/06

BE

0/17

5/9

0/12

)CR(-1

0/38

6/7

5970

DS

0/05

3/3

11

NCU

0/11

2/6

0/8

HS

0/12

2/8

0/01

EDU

-/09

-3/5

-27

DI/PU

0/015

1/8
2/2
Cross-section random
%87

)NI(-1

R2

64

F

00/0

Prob-F

1/65

D.W

مأخذ :محاسبات تحقیق حاضر

عالوه بر متغیرهای طر

عرضه و تقاضا ،برخی از ویژگیهای استانها ازجمله تعداد جمعیت و

فاصله جغرافیایی هر استان از سایر استانها نیز تأثیر معنیدار بر جذ گردشگر داشته اسزت .تعزداد
جمعیت و فاصله جغرافیایی در بسیاری از مطالعات که از الگوی جاذبه استااده میکنند ،بزه ترتیزب
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بهعنوان عامل جذ کننده و عامل دفع کننده مورد استااده قرار میگیرند .در این مطالعزه بزه دلیزل
وجود هم خطی ،از نسبت متغیرهای مذکور در الگو استااده شد و مطابق جزدول ( )2نتزایا داللزت
بر آن داشت که با کاه
افزای

فاصله جغرافیایی و افززای

جمعیزت ،تعزداد جزذ گردشزگر اسزتانهزا

مییابد .این نتیجه سازگار با تئوری الگوهای جاذبه و نتایا مطالعات پیشین است.

همچنین نتایا برآورد شده در جدول ( )2لاکی از آن است که درآمزد گردشزگر ،در تصزمیم
وی برای اقدام به گردشگری مؤثر بوده و با افزای

درآمد گردشگران ،تعداد گردشگران افززای

مییابد.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است کزه سزهم هرکزدام از متغیرهزای مربزوط بزه طزر
عرضه ،تقاضا ،ویژگی منطقه گردشگری و ویژگی گردشگر بزه چزه میززان اسزت و در ایزن میزان
سززهم عوامززل عرضززه و درواقززع امکانززات اقززامتی و تسززهیالت عمززومی ،چنززد درصززد از تغییززرات
گردشگران استانی را توضیح میدهند .به عبارتی نق

و سهم عوامل عرضه که هزد

ایزن مطالعزه

است از کل تغییرات متغیر وابسته ،چه میزان است برای بررسی این موضوع تمام متغیرهزا برلسزب
میانگین و انحرا

معیار خود نرمال شده و الگو با متغیرهای نرمزال مجزدداً بزرآورد گردیزد .نتزایا

لاصل از برآورد الگو با متغیرهای نرمال در ستون آخر جدول ( )2ارائه شده است.
ضرایب به دست آمده برای متغیرهای نرمال به والد سنج
تأثیر تغییرات هر متغیر به میزان یک انحرا

متغیرها وابسته نبوده و نشان دهنده

معیزار بزر متغیزر وابسزته اسزت .لزذا نسزبت هرکزدام از

ضرایب بر مجموع ضرایب همه متغیرها ،نشان دهنده درصدی از تغییزرات متغیزر وابسزته اسزت کزه
توسط متغیر مستقل مذکور توضیح داده میشود .البته بر اساس ضریب تعیین مزدل ،کزل متغیرهزای
مستقل  87درصد آر تغییرات متغیر وابسته را توضیح دادهاند که با در نظر گرفتن این موضوع ،سهم
هرکدام از عوامل در توضیح تغییرات گردشگری استانها به شرح جدول ( )3خواهد بود .بر اساس
نتایا جدول ( )3در میان عوامل طر

عرضه مراکز اقامتی ،بهداشت عمزومی ،اعتبزارات دولتزی بزه

ترتیب بیشترین تأثیر را بر تغییرات گردشگری داشتند و در میان عوامل مربوط به تقاضا ،جاذبههزای
طبیعی ،امکانات درمانی و درنهایزت تعزداد مراکزز فرهنگزی اسزتانهزا بزه ترتیزب از بیشزترین تزأثیر
برخوردار بودند.
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جدول  :3سهم متغيرها در توضيح تغييرات متغير وابسته
نام

ضرایب نرمال

سهم هر متغیر در توضیح تغییرات

سهم عوامل عرضه و

شده

متغیر وابسته

عوامل تقاضا

HO-ST

0/57
0/096
0/057
0/14
0/13

0/31
0/05
0/03
0/08
0/07

%54

DS

0/38

0/21

NCU

0/05

0/03

HS

0/11

0/06

EDU

0/12

0/07

ویژگی
مقصد

DI/PU

-/09

-0/05

-%5

ویژگی
گردشگر

)NI(-1

0/015

0/01

%1

عوامل

متغیرها
(نماد)

طرف
عرضه

ST/HO
TWA
BE
)CR(-1

طرف
تقاضا

مجموع

%37

%87

%87
مأخذ :محاسبات تحقیق حاضر

بر اساس جدول ( )3از  87درصد تغییرات توضیح داده شده ،سهم متغیرهای طر

عرضه یعنزی

زیرساختها و امکانات عمومی از تغییرات گردشگری استانها 54 ،درصد و سهم متغیرهای طزر
تقاضا  34درصد میباشد که نشان از سهم باالی تأثیر عوامل طر

عرضه بر گردشگری است .البته

سهم اقامتگاهها به تنهایی  36درصد میباشد .این نتایا نشان میدهد علیر م اینکه وجود جاذبههای
خاص در هر منطقزه ،گردشزگران را بزه مسزافرت تشزویق مزینمایزد ،امزا عوامزل سزمت عرضزه در
تصمیمات نهاییگردشگر نق

مهمتری را بازی میکنند.

بررسي روابط علي و بلندمدت

علیر م اینکه نتایا قسمت قبل نشان میدهد سهم عوامل عرضه در توضیح تغییرات گردشگری
بین استانها نسبت به سایر عوامل بیشتر است؛ اما برنامهریزی در خصوص گردشگری ملزی و تعیزین
اولویت در این زمینه ،مستلزم توجه به اثر متقابل بین عوامزل مزذکور و بزه عبزارتی بررسزی جایگزاه
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متغیرها در بین عوامل مؤثر بر گردشگری میباشد .بهمنظور انجام این بررسی ابتزدا ابعزاد متغیرهزای
طر

عرضه با استااده از روش تحلیزل عزاملی کزاه

تقاضا و طر

مزییابزد ،سزسس اثزر متقابزل

عاملهای لاصل شده با استااده از روش هم انباشتگی جوهانسون جیسلیوس و مزدلهزای تصزحیح
جزه خطا مورد بررسی قرار میگیرد.
عرضه و

در جدول ( )4نتایا لاصل از بهکارگیری رویکرد تحلیل عاملی برای متغیرهای طر

تقاضا نشان داده شده است .بر اساس نتایا جدول ( ،)4عاملهای اول در هر دو گروه از متغیرهزا از
نسبت توضیح دهندگی باالتری نسبت به سایر عاملها برخوردار بوده و لذا بزهعنزوان نماینزده بزرای
متغیرهای طر

عرضه و تقاضا در این مطالعه مد نظر قرار میگیرد که بزه ترتیزب از نمادهزای pcc

و pcjبهعنوان عوامل طر

تقاضا استااده میشود.

عرضه و طر

جدول  :4نتايج حاصل از بهکارگيري رويکرد تحليل عاملي براي متغيرهاي طرف عرضه و تقاضا
عاملهای مربوط به متغیرهای طرف عرضه

عاملهای مربوط به متغیرهای طرف تقاضا
عامل

مقدار ارزش ویژه

نسبت توضیح دهندگی

عامل

مقدار ارزش ویژه

نسبتتوضیحدهندگی

اول

2/27

%57

اول

2/69

%54

دوم

0/995

%25

دوم

0/94

%19

سوم

0/5

%13

سوم

0/75

%17

مأخذ :محاسبات محقق

در ادامه برای بررسزی وجزود بلندمزدت بزین میززان جزذ گردشزگر و عوامزل مزؤثر بزر آن از
رویکرد هم انباشتگی جوهانسون استااده میشود .نتایا آزمون هم انباشتگی جوهانسون در جزدول
( )5ارائه شده است .بر اساس نتایا ارائه شده در جدول ( ،)5عامل عرضه و تعداد اقامتگاه هرکزدام
یک رابطه بلندمدت با تعداد گردشگر دارند .همچنین تعداد اقامتگاه یک رابطه بلندمزدت بزا عامزل
تقاضا دارد .در سطح معنیداری  5درصد یک رابطه بلندمدت نیز بین عامل عرضزه و تقاضزا وجزود
دارد؛ اما بین عامل تقاضا و گردشگر دو رابطه بلندمدت وجود دارد.
جدول  :5نتايج آزمون همگرايي جوهانسون جوسيليوس (بيشترين مقدار ويژه)
فرضیه صفر

فرضیه آلترناتیو

میزان آماره

مقدار بحرانی ()%5

مقدار بحرانی ()%10

درصد احتمال

بررسی وجود روابط بلندمدت بین تعداد گردشگر و عامل طرف عرضه
�=r

�=r

21

15/5

27

0/00
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2

�=<r

3/84

13/4

0/16

بررسی وجود روابط بلندمدت بین تعداد گردشگر و عامل طرف تقاضا
�=r

�=r

18/8

15/5

13/4

0/02

�=r

�=<r

6/7

3/84

2/7

0/01

�=r

�=r

65

15/5

13/4

0/00

�=r

�=<r

0/06

3/84

2/7

0/80

بررسی وجود روابط بلندمدت بین تعداد گردشگر و تعداد اقامتگاه

بررسی وجود روابط بلندمدت بین عامل طرف عرضه و عامل طرف تقاضا
�=r

�=r

17/6

15/5

13/4

0/02

�=r

�=<r

3

3/84

2/7

0/08

بررسی وجود روابط بلندمدت بین عامل طرف عرضه و تعداد اقامتگاه
�=r

�=r

17

15/5

13/4

0/03

�=r

�=<r

1/5

3/84

2/7

0/22

بررسی وجود روابط بلندمدت بین عامل طرف تقاضا و تعداد اقامتگاه
�=r

�=r

30

15/5

13/4

0/00

�=r

�=<r

1/95

3/84

2/7

0/16

مأخذ :محاسبات تحقیق

نتایا آزمون جوهانسون رابطه بین متغیرها را بیان میکند ،اما قادر به تعیین روابزط علزی نیسزت.
بهمنظور تعیین روابط علی همانطور که بیان شد از مدل تصحیح خطا استااده میشود که نتزایا آن
در جدول ( )6ارائه شده است .بر اسزاس نتزایا جزدول ( )6تعزداد اقامتگزاه علزت بلندمزدت تعزداد
گردشگر ،عوامل طر

عرضه و طر

تقاضا است .همچنین عامزل عرضزه علزت بلندمزدت تعزداد

گردشگر و عامل تقاضا است .در این میان عامل تقاضا و تعداد گردشزگر بزر روی هزم تزأثیر گزذار
بوده و اثر تعاملی نسبت به هم دارند.
بر اساس نتایا فوق در خصوص روابط علی و بلندمدت بین متغیرهزای مزؤثر بزر گردشزگری و
همچنین عنایت به نتایا الگوی ( )1در جدول ( )2چنین استنباط میشود که صالبان مراکز اقزامتی،
وجود استعدادهای بالقوه در هر منطقه را تشخیص داده و با تأسیس اقامتگزاههزا ،امکانزات اقزامتی را
برای گردشگران فراهم مینمایند و بهمنظور لذت بردن گردشگر از مسافرت ،مراکز مهم و دیزدنی
را برای گردشگران تبلیغ میکنند .این امر موجب به وجود آمدن تقاضزا بزرای جاذبزههزا در مقصزد
گردشگری شده و بهاینترتیب جاذبههای گردشگری رونق میگیرنزد ،کزه خزود منجزر بزه جزذ
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گردشگر میشود به همین دلیل رابطه دوسویه بین گردشگری و جاذبهها مشاهده میشزود .تأسزیس
مراکززز اقززامتی عززالوه بززر رونززق جاذبززههززای گردشززگری ،بززه دلیززل فززراهم آوردن آسززای

اقززامتی

گردشگران ،گردشگران را به مسافرت تشویق نموده و از این طریق هم موجبزات جزذ گردشزگر
را فراهم مینماید .همچنین تأسیس مراکز اقامتی موجب میشود مقامات محلی و کشوری با ایجزاد
امکانات اولیه ازجمله زیرساختهای لملونقزل و بهداشزت و یزره ،بسزترها و زمینزههزای جزذ
گردشگری را فراهم نمایند .تقویت زیر ساختها و امکانات عمومی نیز همانند تعداد اقامت گاهها،
هم موجب جذ گردشگر و هم رونق جاذبههای گردشگری میشود.
جدول  :6نتايج حاصل از تخمين مدلهاي تصحيح خطا
متغیر وابسته
)D(ho
-/001

)D(TU
-0/48

)D(pcj
-0/001

][0/25

][-1/96

][-3/3

][-1/4

-/001

0/05

-0/001

-/35

][-1/8

][0/76

-/74

][-2/7

-0/96

-223393

][-8/4

][-0/5

0/25

-11208

][2/8

][-3/3

متغیرهای مستقل

)D(TU
-0/003

)D(pcc
00/0

)D(TU
-0/17

][ /49

][-3/7

)ECT(-1

0/00

0-/04

][-6/01

][- /47

))D(TU(-1

-0/42

208901

][-6/1

][0/5

))D(pcc(-1
))D(pcj(-1
))D(ho(-1

13

946705

0/16

66553

0/02

1036691

][2/7

][5/3

][2/9

][ /32

][ /5

][4/2

%8

%31

%60

%16

%45

%11

%6

%30

%58

%12

%43

%10

Adj. R

5/2

28

27

3/5

40

6/4

F-statistic

C
2

R

2
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ادامه جدول  :6نتايج حاصل از تخمين مدلهاي تصحيح خطا
متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

)D(ho
5/3

)D(pcj
-0/07

)D(ho
12

)D(pcc
-0/1

)D(pcj
-/14

)D(pcc
0/06

][4/85

][-2/2

][2/75

][-2/9

][-2/7

][2/1

)ECT(-1

-6/1

-/5

-/27

0-/08

-/65

][-7/6

][-1/2

][- /62

))D(pcc(-1

-10/6

-/97

-1/8

-/17

][-2/8

][-8/6

][-2/1

][-/35

0/5

0/005

0/29

0/001

][3/2

][1/2

3/64

][-0/3

))D(pcj(-1
))D(ho(-1

5/6

0/16

10/6

-0/07

0/17

0/23

][3/1
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مأخذ :محاسبات تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها

سهم باالی صنعت گردشگری در تولید ناخالص جهانی و فواید چندوجهی توسعه آنکه عالوه
بر افزای

اشتغال و تولید سایر بخ ها ،موجب بهبود در توزیع درآمد و رفاه جامعزه مزیشزود ،آن

را بهعنوان صنعت پیشرو برای توسعه اقتصادی کشورها تبدیل کرده است .بر این اساس تزالشهزا و
بررسیهای متعددی در کشورها ازجمله ایران برای شناسایی عوامل مؤثر بر رشزد و توسزعه صزنعت
مذکور صورت گرفته است؛ اما در اکثر این مطالعات گردشگران خارجی و عواملی چون نزرخ ارز
و درآمد ملی مورد تأکید قرار گرفته است یا به گردشگری منطقه خاص در داخل کشور بهصورت
موردی توجه شده است و مطالعات اندکی در خصوص عوامزل مزؤثر بزر گردشزگری بزه تاکیزک
مناطق مختل

کشور با تأکید بر عوامل عرضه صورت گرفته است .این در لزالی اسزت کزه انجزام

چنین مطالعاتی بهمنظور انجام برنامهریزی منطقهای برای توسعه گردشگری کشزور ضزروری اسزت.
ازاینرو در این مطالعه عوامل مؤثر بر گردشگری با رویکرد بین استانی و با تأکیزد بزر برخزورداری
استانها از زیر ساختها و امکانات اقامتی مورد بررسی قرار گرفت.
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بهمنظور انجام این مطالعه ادبیات موضوع و مطالعات تجربی مورد بررسی قرار گرفت و بزر ایزن
اساس الگویی مرکب از رویکرد طزر

عرضزه و تقاضزا بزهمنظزور تعیزین عوامزل مزؤثر بزر جزذ

گردشگران استانی معرفی شد .الگوی مذکور با استااده از اطالعات  31استان کشزور و بزرای دوره
( )1390-1393در قالب دادههای پنلی و با رویکرد اثرات تصزادفی بزرآورد شزد .نتزایا لاصزل از
برآورد نشان داد که برخورداری استانها از عوامل عرضه (تعزداد مراکزز اقزامتی ،نسزبت هتزلهزای
چهار و پنا ستاره به کل مراکز اقامتی ،طزول راههزای ایجزاد شزده ،تعزداد تخزت مراکزز درمزانی و
اعتبززارات عمرانززی دولززت در اسززتانهززا) ،عوامززل طززر
توانمندیهای استانها در بخ

تقاضززا (جاذبززههززای طبیعززی ،فرهنگززی و

خدمات درمانی) ،درآمد گردشگر و همچنزین نسزبت جمعیزت بزه

فاصله جغرافیایی بر جذ گردشگر در استانها تأثیر مثبت و معنیدار دارند.
در ادامززه بززهمنظززور مشززخص نمززودن سززهم عوامززل عرضززه و درواقززع سززهم امکانززات اقززامتی و
زیرساختهای عمومی در توضیح تغییرات گردشزگران اسزتان ،الگزوی معرفزی شزده بزا متغیرهزای
نرمال شده ،برآورد شد و با عنایت به ضریب برآوردشده برای متغیرهای نرمال و ضریب تعیین مدل
( 87درصد) ،سهم هر یک از عوامل در تغییرات گردشگری استانی مشخص گردید .بر اسزاس ایزن
محاسبات ،از  87درصد تغییرات توضیح داده شده متغیر وابسته ،سهم متغیرهای طر
زیرساختها و امکانات عمومی از تغییرات گردشگری استانها ،بی
از سهم باالی تأثیر عوامل طر

عرضزه یعنزی

از  50درصد بوده ،کزه نشزان

عرضه بر گردشگری است .این نتزایا کزه بزا یافتزههزای مطالعزات

(�  (2009)Aslan et al.و همچنززین
� 1974)Gearing
 (1995)Witt & Wittو (1997) Lim
 (2017)Nazari et alسازگاری دارد ،نشان میدهد علیر م اینکه وجود جاذبههزای خزاص در هزر
منطقه ،گردشگران را به مسافرت تشویق میکند اما عوامل سمت عرضه بزهخصزوص تعزداد مراکزز
اقامتی در تصمیمات نهایی گردشگر نق

مهمتری را بازی میکنند.

در ادامه بهمنظور تعیین اولویتهزا در برنامزهریززی منطقزهای ،اثزر متقابزل بزین عوامزل مزؤثر بزر
گردشگری و وجود روابزط بلندمزدت و روابزط علزی بزین آنهزا بزر اسزاس رویکزرد هزم انباشزتگی
جوهانسون و مدلهای تصحیح خطا مورد بررسی قرار گرفزت .نتزایا لزاکی از آن بزود کزه رابطزه
علی بلندمدت از سوی تعداد مراکز اقامتی و سایر عوامل عرضه بهسزوی جاذبزههزای گردشزگری و
تعداد جذ گردشگر برای دوره مورد بررسی در استانهای کشور وجود دارد .همچنین بزر اسزاس
بررسی روابط علی بلندمدت ،مراکز اقامتی موجزب مزیشزود مقامزات محلزی و کشزوری بزا ایجزاد
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امکانات اولیه ازجمله زیرساختهای لملونقزل و بهداشزت و یزره ،بسزترها و زمینزههزای جزذ
گردشگری را فراهم نمایند براین اساس مراکز اقزامتی در میزان عوامزل عرضزه از عوامزل راهبزردی
تأثیرگذار بر جذ گردشگر در استانهای کشور محسو میشود .این نتایا سازگار با یافتههزای
مطالعات  (2011) Varesi et al.و  (2011)Soleimani moghadam & Eslamiمیباشزد کزه بزا
بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری نتیجه میگیرند مراکز اقامتی از مهمترین چال های گردشگری
به ترتیب در شهرستانهای اصاهان و رشت است .در ایزن خصزوص مطالعزه (2017)Nazari et al
نیز نشان میدهد که بعد از شاخص برند سازی ،هتل مهمتزرین عامزل مزؤثر بزر جزذ گردشزگران
بینالمللی در ایران است.
نتایا فوق با عنایت به فواید زیادی که توسعه صنعت گردشزگری بزرای هزر منطقزه دارد ،لززوم
توجه به زیرساختهای گردشگری و نقشی که دولت میتواند در این زمینه ایازاه نمایزد ،را نمایزان
میسازد .شایان ذکر است الداث مراکز اقامتی نیز که معموالً از سزوی بخز

خصوصزی صزورت

میگیرد و بر اساس نتایا این مطالعزه موجزب جزذ گردشزگر شزده و نقز

مهمزی را در توسزعه

صنعت گردشگری ایااه مینماید ،میتواند تحت تأثیر سیاستهای دولتی و مشوقهایی کزه دولزت
در این زمینه برقرار مینماید ،افزای

یابد.

یافتههای این مطالعه لزوم توجه به برخورداری متزوازن اسزتانهزا از امکانزات عمزومی بزهمنظزور
ایجاد رقابت بین استانی برای جذ گردشگر را مورد تأکید قرار میدهد .به عبارتی درصزورتیکزه
نابرابری در توزیع امکانات و زیرساختهای عمومی بین استانها کاه
محروم نیز در جذ گردشگر افزای

یابد ،توانمندی استانهزای

یافته و همین امر رقابت بین استانهزا را در جزذ گردشزگر

تقویت مینماید .درواقع برخورداری استانهای محروم از امکانات عمومی موجزب شزناخت بیشزتر
جاذبههای گردشزگری در آنهزا شزده و رقابزتپزذیری اسزتانهزای مزذکور را ارتقزاه مزیدهزد کزه
درنهایت منجر به تقویت گردشگری میگردد .این در لالی است کزه توسزعه صزنعت گردشزگری
بین استانی ضمن کمک به اقتصاد مناطق مختل  ،نیزل بزه رشزد متزوازن در کشزور و صزرفهجزویی
ارزی ،میتواند موجب ارتقاه سطح شناخت و تبادل فرهنگی بین قومیت مختلز
همبستگی ملی را تقویت نماید.

در ایزران شزده و
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