
 

   

 بررسي ادبيات تابع تقاضاي گردشگري ورودي به ايران

 رسول غفار زاده

يط متنوع آب وهوايي، تاريخ تمـدن كهـن و   ايران به دليل داشتن شرا
آثار باسـتاني، منـاظر بـديع و چشـم انـدازهاي طبيعـي، هنرمعمـاري،        
صنايع دستي و ساير امتيـازات فرهنگـي و همچنـين موقعيـت خـاص      
جغرافيايي در منطقه داراي جايگاه ويژه اي است كه مـي تـوان آن را   

وي كـه در  تبديل به قطب بزرگي در صنعت جهانگردي سـازد بـه نحـ   
ميان مدت و بلند مدت درامدهاي ارزي حاصل از آن به عنـوان وزنـه   

بهـره منـدي از   . اي مؤثر در صحنه ي اقتصاد بدون نفت مطرح گـردد 
چنين منابعي مستلزم داشتن شناختي جامع از وضعيت فعلي و هـدف  

 .هاي مطلوب است
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  ورودي به ايرانادبيات تابع تقاضاي گردشگري ررسي ب

  1غفارزادهرسول 

  بيان مساله

يط متنوع آب وهوايي، تاريخ تمدن كهن و آثار باستاني، مناظر بديع و چشم اندازهاي طبيعي، هنرمعمـاري، صـنايع   ايران به دليل داشتن شرا
دستي و ساير امتيازات فرهنگي و همچنين موقعيت خاص جغرافيايي در منطقه داراي جايگاه ويژه اي است كه مـي تـوان آن را تبـديل بـه     

وي كه در ميان مدت و بلند مدت درامدهاي ارزي حاصل از آن به عنـوان وزنـه اي مـؤثر در    قطب بزرگي در صنعت جهانگردي سازد به نح
بهره مندي از چنين منابعي مستلزم داشتن شناختي جامع از وضعيت فعلي و هـدف هـاي مطلـوب    . صحنه ي اقتصاد بدون نفت مطرح گردد

  .است

ود و انتظار بر اينست كـه در سيسـتم اقتصـاد جهـاني بـر اهميـت آن       در حال حاضر جهانگردي با رشد بي سابقه اي وارد عصر جديد مي ش
در حال حاضر صنعت جهانگردي به عنوان بزرگترين و متنوع ترين صنعت دنيا به حسـاب مـي آيـد و بيشـترين نيـروي كـارا       . افزوده گردد

خش خصوصـي و توسـعه ي سـاختار تأسيسـات     داراست و بسياري از كشورهاي دنيا اين صنعت پويا را به منبع اصلي درامد، اشتغال، رشد ب
يكي از اركان توسعه ي جهانگردي، تقاضاي آن است كه از ساختار فوق العاده پيچيده اي برخـوردار اسـت؛ زيـرا    . زيربنايي خود قرار داده اند

گر چه تئوري تقاضا از مباحـث  ا. انگيزه هاي جهانگردي متفاوت است و نمي توان به راحتي انواع متغيرهاي تأثيرگذار بر آن را مشخص كرد
نظري و پيشرفته ي علم اقتصاد است، ولي از نظر مباني علمي و كاربردي به دليل مشكالت اجرايي و تكنيكي و عدم وجود آمر و اطالعات 

ن از ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع تقاضا وقتي بيشتر مـي شـود كـه بتـوا    . مناسب، همپا و همسنگ مباحث نظري پيش نرفته است
طريق بكارگيري تئوري هاي پيشرفته به نتايج علمي و كاربردي و ارائه ي طريق براي برنامه ريزي و سياستگذاري، بازاريابي و ديگر مـوارد  

براي اين منظور تقاضاي جهانگرد ورودي به ايران با استفاده از آمارهاي سري زماني و مقطعي موجود بـا  . در صنعت جهانگردي دست يافت
  به روش هاي اقتصادسنجي تخمين زده مي شود اتكاء

مطالعات تجربي گسترده اي براي بسط و گسترش يك درك مشخص از عمال تعيين كننده تقاضاي گردشگري صورت  60از اواخر دهه ي 
  :عواملي كه تقاضاي گردشگري را تحت تاثير قرار مي دهند مي توان به سه دسته تبديل كرد. گرفته است

  ونزاعوامل بر) الف

  روانشناختي –عوامل اجتماعي ) ب

  عوامل اقتصادي) ج

عوامل برونزاي تقاضاي گردشگري معموالً به روند ادوارتجاري، پيشرفت در استفاده از فنـاوري، تغييـرات در محـل بـازار، رشـد اقتصـادي،       
  .ويژگي هاي سياسي و اجتماعي مقصدها و توانايي بهره برداري از منابع عرضه مربوط مي شوند

                                                            
   دانشگاه عالمه طباطبايي –كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي    1
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ايـن  . روانشناختي به آساني قابل اندازه گيري نيست و به آساني نمي توان آنها را در مدل هاي اقتصادي تقاضـا قـرار داد   –عوامل اجتماعي 

عوامل معموالً در ارتباط با  تصميم گيري سفر و انتخاب مقاصد بررسي مي شوند و براي درك هر چه بيشتر از بازار و تقاضـاي گردشـگري   
  .نداساسي هست

براي درك . عوامل اقتصادي تقاضاي گردشگري به آساني قابل اندازه گيري اند و معموالً در مطالعات تقاضاي گردشگري استفاده مي شوند
  .كامل از رفتار گردشگرها، بررسي عوامل فوق و تلفيق آنها با هم ضروري است

  متغيرهاي اقتصادي موثر بر تقاضاي گردشگري

متغيرهــاي اقتصــادي در منطقــه
  جهانگرد فرست

ــه   ــادي در منطق ــاي اقتص متغره
  جهانگرد پذير

  متغيرهاي ارتباطي

 ميزان درامد شخصي قابل تصرف
  توزيع درامد
  ميزان فراغت

سياست هاي مالي و نظـارتي بـر   
  مخارج جهانگردان

 سطح عمومي قيمت ها
  ميزان رقابت در عرضه 

  كيفيت محصول جهانگردي
  اقتصادي مقررات

ــه   ــاي نســبي در منطق قيمــت ه
  جهانگردفرست و جهانگردپذير

تبليغات منطقه جهانگردپـذير در  
  منطقه جهانگرد فرست

  نرخ ارز
  مدت و هزينه سفر

  

  بحث نظري و ارائه ي الگوي تابع تقاضاي گردشگري خارجي
به طور ايده آل ابتدا بايد تابع مطلوبيت . علم اقتصاد است نظريه ي رفتار مصرف كننده و بر اساس آن نظريه ي تقاضا از مباحث پيشرفته در

خاصي مشخص شود و سپس با فرض اينكه مصرف كننده در پي به حداكثر رساندن مطلوبيت است، تباع تقاضـاي مـورد بـراورد از طريـق     
ستخراج تابع تقاضا از طريق مـاكزيمم  براساس مباحث نظري اقتصاد خرد به ا. ماكزيمم كردن اين تابع نسبت به قيد بودجه به دست مي آيد

  .كردن تابع مطلوبيت مي پردازيم

tدر يك فضاي دو كااليي كه مصرف كننده كاالي گردشگري 
tq  0و يك كاالي ديگر مانند

tx    را به عنوان نماينده ي بقيـه ي كاالهـا و
  :ضاي گردشگري از طريق رابطه ي زير به دست مي آيدخدمات مصرف مي كند، تابع تقا

  :فرض مي شود تابع مطلوبيت فرد مصرف كننده به صورت زير است

0 t
t tu=u(x ,q )  

فرض بر اينست كه مصرف كننده به دنبال حداكثر كردن مطلوبيت خود با استفاده از مصارف كاالهاي فوق و در حد بودجـه ي خـود اسـت    
  :داشت كه خواهيم

t t 0 0
t t t t ty =P .q +P X  

tكه 
tq 0و

tX مقادير مصرف وt
tP 0و

tP قيمت كاالهي گردشگري و كاالهاي ديگر وty  درامد قابل تصرف در زمانt با اسـتفاده  . ستا
  :از ضريب الگرانژ و با درنظر گرفتن قيد بودجه، تابع مصرف كننده ماكزيمم مي شود
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t 0 t t 0 0
t t t t t t tV=u(q ,X )+λ[Y -P q -P X ]  

  :با فرض برقرار شدن شرط سوم مرتبه دوم خواهيم داشت λو) مقادير مصرف(پس از مشتق گيري از تابع مطلوبيت نسبت به متغيرها

t
1 1 t0 u = Pt

tt
t

v
u P

q
 

   


  

0 0
2 2 t0

0 u = Pt
t

v
u P

X
 

   


  

t 0 0 t 0 0
t t t, 0 .t t

t t t t t t t

v
Y P q P X P q P X Y




      


  

0(از حل دستگاه معادالت فوق .مقادير مطلوبيت نهايي مصرف كننده كاالي گردشگري و ساير كاالها و خدماتند 2uو 1uكه  t
t tX ,q ,λ (

  :از اينجا تابع تقاضاي گردشگري به صورت فرم تابعي زير در خواهد آمد. به دست مي آيند

t 0
t t tq=f(Y ,P ,P )  

tكه 
tq تغير وابسته و تعداد گردشگرهاي وارد شده يا همان درامد ارزي حاصل از آنها يا تعداد شب هاي اقامت در كشور مقصد به صورت م

tو قيمت محصول گردشگري  ytمتغير هاي درامد 
tP  0و قيمت كاالهاي ديگر

tP   به صورت متغيرهاي مستقل در اين تابع ظاهر خواهنـد
  .شد

قيمتي است، پس بهتر است كه تابع تقاضـاي   –درامدي  با توجه به اين كه منظور از براورد توابع تقاضا، تجزيه و تحليل مقادير كشش هاي
  :بنابراين اگر شكل اوليه ي تابع تقاضا به صورت زير تصريح شده باشد. گردشگري را به صورت لگاريتم خطي داشته باشيم

B2 B3t B1 t 0 ut
t 0 t t tq =β .Y .P .P .e  

  :در نتيجه تبديل لگاريتمي معادله ي فوق به صورت زير خواهد شد

t t 0
t 0 1 t 2 t 3 t tLnq =LnB +B LnY +B LnP +B LnP +u  

را بـه  ... قيمتي خـود كـاال و    –از ويژگي هاي اين تابع اينست كه هر كدام از ضرايب رگرسيون تقسيمات براوردي از كشش هاي درامدي 
  .دست مي دهند

  

   ديگر يمعرفي مدل

همچنين تقاضاي جهانگردي . كردتقاضاي جهانگردي را مي توان براي گروهي از كشورها يا ايالتي خاص، منطقه و نواحي تجزيه و تحليل 
مليـت، سـال،   (و يـا نـوع جهـانگرد    ) براي مثال جهانگردي تجاري يـا تعطيالتـي  (را مي توان توسط برخي طبقه بندي ها مانند نوع بازديد 

ي ماننـد  از طرف ديگر تقاضاي جهانگردي را مي توان در رابطه با انـواع خـاص محصـوالت جهـانگرد    . تجزيه و تحليل نمود...) جنسيت و 
 .جهانگردي ورزشي يا اكوتوريسم و يا اجزاء خاص محصوالت جهانگردي مانند محل اقامت و حمل ونقل، تجزيه و تحليل نمود
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تابع تقاضاي جهانگردي نشان دهنده ي رابطه ي بين تقاضاي جهانگردي و عوامل تأثيرگذار بر تقاضاسـت، روابـط اقتصـادي مـدل وقتـي      

واضـح اسـت كـه گـروه     . و تشخيص اثر هر يك از اين عوامل روي تقاضاي جهانگردي را امكان پذير مي سازدبراورده مي شوند، شناسايي 
بازديدهاي جهانگردي مي تواند به داليل متفاوتي اتفاق . متغيرهايي كه بر تقاضاي گردشگري تأثير مي گذارند بستگي به اهداف بازديد دارد

براي مثال تقاضا بـراي  .اري، ديدار دوستان وآشنايان، سفرهاي مذهبي، درماني، ورزشي و غيرهافتد؛ گذراندن تعطيالت، سفرهاي كاري و تج
سفرهاي تجاري بستگي به اين دارد كه مراكز عمده ي تجاري در چه مكاني واقع شده اند در حالي كـه تقاضـا بـراي بازديـد از دوسـتان و      

اكثر سفرهاي جهانگردان با هدف گذران تعطيالت انجام مـي  . كي وجود داردبستگي به اين دارد كه كجا رابطه ي تاريخي و فرهنگش نزدي
اكثـر  . شود و فقط براي سفرهاي تعطيالتي است كه افراد كامالً آزاد هستند كه مقصد و شيوه ي حمل و نقل و غيره را خـود انتخـاب كننـد   

  .اندمطالعات تجربي تقاضاي جهانگردي و يا فقط سفرهاي تعطيالتي را بررسي كرده 

تا بتوان متغيرهـا را  ) جهانگرد بين المللي، ملي يا داخلي(در تعيين تقاضا و اندازه گيري تقاضاي جهانگردي بايد مقادير تحليل مشخص شود 
درصـد از   70مطابق با نظر كراوچ و شـاو تقريبـاً   . تقاضا براي جهانگردي از طرق مختلف اندازه گيري مي شود. عملياتي و اندازه گيري كرد

مطالعاتي كه تقاضاي جهانگردي را براورد كرده ناد جهانگردان ورودي را به عنوان متغير وابسـته انتخـاب كـرده انـد و علـت عمـده ي آن       
 .دسترسي آسانتر به آمار آن و عدم مشكالت محاسباتي است

رف كننده مي تواند باعـث تغييـر در تقاضـا    تغيير در درامد مص. درامد متغيري است كه عموماً در توضيح تقاضاي جهانگردي به كار مي رود
براي كاالها و خدمات شود، افزايش در درامد حقيقي قدرت خريد مصرف كننده را افزايش داده و بنابراين باعـث افـزايش مصـرف برخـي از     

بـه انـواع مختلـف    توليدات مي شود و در برخي از موارد ممكن است مصرف كاالي خاصي كاهش يابد، در كل شكل درامد بايـد بـا توجـه    
درصـد از كشـش هـاي     63اكثراً جهانگردي را كااليي لوكس مي دانند، طبق تحقيقي كه كراوچ انجام داده حـدود  . جهانگردي تعديل شود

  .براورد شده بزرگتر از واحد است

شـكل اسـت زيـرا هزينـه ي     تعريف قيمت جهانگردي بسيار م. قيمت ساختار پيچيده تري نسبت به درامد در مورد تقاضاي جهانگردي دارد
جهانگردي تابعي از تركيب كل كاالها و خدمات مصرف شده توسط هر جهانگرد است، بنابراين تعريف قيمت جهانگردي به صورت تابعي از 

قيمت به صورت مقدار نسبي يـا مطلـق بيـان مـي شـود،      . تركيب كل كاالها و خدمات مصرف شده توسط هر جهانگرد بسيار پيچيده است
اكثـر محققـان اذعـان    . كه كدام متغير هزينه ي جهانگردي در مدل تقاضا وارد شود بين مطالعات به طور قابل توجهي متفاوت استروشي 

داشته اند كه جهانگردان نه تنها به قيمت هاي خود مقصد بلكه به قيمت مقصدهاي جانشين نيز توجـه دارنـد، در مـواردي كـه قيمـت بـه       
اين است كه با چه چيزي بايد مرتبط شود، قيمت ها در كشور مبدأ با قيمت در مقصدهاي ديگر، هزينه ي  صورت نسبي بيان مي شود،سؤال

يـا هزينـه ي ديگـر كاالهـا و     ) همينطـور كـدام مقصـدها   (جهانگردي در كشور خود مسافران، هزينه ي جهانگردي در مقصدهاي انتخابي 
معموالً به عنوان جانشين نزديك ) CPI(ابراين شاخص قيمت مصرف كننده بن.خدمات، شاخص قيمت براي جهانگردان اغلب موجود نيست

به عنوان جانشين نزديك را مـورد   CPIتقريباً هيچ محققي مناسب بودن ) 1987(اگرچه به استثناي ويت و مارتين . در نظر گرفته مي شود
مسـأله  . ف شده توسط جهانگردان را منعكس مي سـازد بررسي قرار نداده است؛ و چنين استدالل مي شود كه تركيب كاالها و خدمات مصر

هزينه ي جهانگردي در مقصد پيش مي آيد اين است كه هزينه ي زندگي براي ساكنان محلي هميشـه   به عنوان CPIاي كه با استفاده از 
ان امكان اينكه تصميم براي اكثر محقق. هزينه ي زندگي براي جهانگردان خارجي به آن مقصد ويژه در كشورهاي فقير را توضيح نمي دهد

همچنين برخي نيز اين حقيقت را كه مصرف .خريد جهانگردي ممكن است با تصميم براي خريد ديگر كاالها همزمان باشد ناديده گرفته اند
بـدون هـيچ    كنندگان بين طيفي از توليدات جهانگردي و مقصدها حق انتخاب دارند ناديده گرفته اند و قيمت هاي طيفي از جانشـين هـا را  

  .استدالل  قابل قبولي وارد مدل كرده اند
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اگر قيمت پول خارجي كاهش يابد جهانگردي ارزانتـر  .مسافران به قيمت پول خارجي نيز توجه دارند و از قيمت پول خارجي تأتير مي پذيرند

مي مي تواند اثرات قابل پـيش بينـي روي   تغييرات نرخ ارز رس. مي شود، در نتيجه جريان مسافرت به آن كشور افزايش مي يابد و بر عكس
در كل مبحـث نـاچيزي   . الگوي تقاضاي جهانگردان داشته باشد يعني نرخ ارز به عنوان شاخص اوليه ي قيمت هاي انتظاري تلقي مي شود
بع تقاضـاي جهـانگردي   در ادبيات جهانگردي درباره ي وجود منطق تئوريكي در باب تعيين كننده بودن يا مناسب بودن لحاظ  نرخ ارز در تا

  .وجود دارد

متغير هزينه ي حمل ونقل به صورت منطقي انتظار مي رود كه بر حجم كل جهانگردان ورودي تأثيرگذار باشد، بنابراين توجيه نظري بـراي  
فاصـله ي مقصـدهاي   تغييري در قيمت حمل ونقل مي تواند به اثرات جانشيني متفاوتي كه اغلب بـه  . ورود اين متغير نبايد قابل بحث باشد

متغير حمل ونقل نيز از تعاريف متفاوتي برخوردار است و درهر مطالعه متفاوت است و اكثراً از قيمت هواپيمـا  . رقيب وابسته است منجر شود
  :بين مراكز مبدأ و مقصد استفاده مي شود اما به داليل

  دسترسي ناكافي به داده ها ) 1

  مشكالت مربوط به همخطي مركب) 2

  شكالت شناسائي شيوه ي محاسبه ي مناسب حمل ونقلم) 3

  معني دار نبودن نتايج از لحاظ آماري در مطالعات قبلي) 4

  از دست دادن درجه ي آزادي در برارود) 5

  )).1984(، اويسال و كرامپتون)1996(والش(اين متغير اكثراً از مدل حذف مي شود

ميزان تقاضا براي خدمات جهانگردي از هر مبـدأ بـه آشـكار بـه     . جداگانه به كار برده اندبرخي از مطالعات متغير جمعيت را به عنوان متغير 
معموالً ثقاضا براي جهانگردي خارجي از . بزرگي جمعيت مرتبط است يعني تعداد مصرف كنندگان بالقوه در بازار كه كاال خريداري مي كنند

ر حتي اگر ميل به سفر خارجي در كشور با جمعيـت كمتـر بـاال باشـد كمتـر      كشوري با جمعيت نسبتاً كم نسبت به كشوري با جمعيت بيشت
  .در كل اكثر مطالعات از متغير جمعيت به صورت غيرمستقيم يعني به صورت سرانه استفاده كرده اند. خواهد بود

ايـن  . اكثراً متخصصين معتقدند كه فعاليت هاي بازاريابي و تبليغاتي عوامل كليدي در تعيين عوامـل مـؤثر در تقاضـاي جهـانگردي هسـتند     
با اين حال فعاليت هاي بازاريابي مربوط به جهـانگردي  . فعاليتها ممكن است در شكل هاي متفاوتي صورت گيرد مانند تبليغات در رسانه ها

تعيـين اثربخشـي بازاريـابي    . د خاص نيست و احتماالً اثر ناچيزي بر تقاضاي جهانگردي در آن مقصد خواهـد گذاشـت  مخصوص يك مقص
ت مشكل است، اوالً اثر حقيقي تبليغات مي تواند طي زمان توزيع شود، يعني اثر فعاليت هاي تبليغاتي نه تنها تقاضا در دوره ي جاري را تح

ثانياً اثر آن ميـان  . در دوره هاي بعدي نيز تأثير مي گذارد و اين اثر رفته رفته در طي زمان كاهش مي يابد تأثير قرار مي دهد بلكه همچنين
باالخره درصد خاصي از مخارج بازاريـابي بـراي خنثـي كـردن     . رسانه هاي مختلف متفاوت خواهد بود يعني هر رسانه اثر خاص خود را دارد

به داليـل ذكرشـده و مشـكالت    . ه كار مي رود تا جهانگردان به مقصد موردنظر تمايل نشان دهندفعاليت هاي بازاريابي مقصدهاي رقيب ب
 .دسترسي به داده هاي مناسب اين متغير اكثراً در مدل آورده نمي شود

صـد، سـن،   مصرف كنندگان از طريق عوامل اجتمـاعي مق . سليقه ي مصرف كننده مي تواند تأثير مهمي بر تقاضاي جهانگردان داشته باشد
بـا ايـن حـال بـه علـت      . سليقه مي تواند در نتيجه ي نوآوري و تبليغات تغيير كند. جنس، آموزش و وضعيت تأهل بر تقاضا تأثير مي گذارند
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محدوديت داده ها، اكثر مطالعات تجربي كه سليقه ي مصرف كنندگان را در نظر مي گيرند از روند زماني براي نشـان دادن تغييـرات ثابـت    

  .محدوديت و شهرت كشور مقصد طي دوره ي مورد نظر در نتيجه ي تغيير استفاده كرده اندبراي 

ر هدف استفاده از متغير روند اوالً به اين خاطر بوده است كه اثرات زماني بقيه ي متغيرها كه به صورت صريح وارد معامله نشده انـد در نظـ  
ايـن  . مختلف كه روندهاي خاصي در آنها مشاهده مي شود مورد اسـتفاده قـرار گيرنـد   گرفته شود و ثانياً روند زماني براي مبدأ و مقصدهاي 

فرايند معموالً آهسته است و شيوه ي معمول در مطالعات قبلي ناديده گرفتن تغييرات سليقه است و يا فرض مي كند سـليقه برونـزا و ثابـت    
راي ابهم است زيرا ما طبيعتاً به طور دقيق آنچه را متغير رونـد حقيقتـاً   است، با اين حال مسئله ي ورود روند زماني در تقاضي جهانگردي دا

  .مي گيرد نمي دانيم

تقاضاي جهانگردي بين المللي به عنوان بخش عظيمي از سيستم تجارت نامرئي بين المللي اسـت اگرچـه مخـارج و دريـافتي هـا در تـراز       
وجود رابطه ي بين تجـارت و جريانـات مسـافرت بـين المللـي را      ) 2000(و ويلسن  براي اولين بار اخيراً كولندران. پرداخت ها وارد مي شود

آزمون عليت نيز عليت دو طرفه را در كـل  . نتايج، وجود رابطه ي بلند مدت بين سفر و تجارت بين المللي را تأييد مي كنند. بررسي كرده اند
 .بين سفر و تجارت بين المللي نشان مي دهد

و تداوم عادت ها معموالً در مدل هاي تقاضاي جهانگردي از طريق استفاده از متغير وابسته ي تأخيري يعني يك جـزء  انتظارات جهانگردان 
افرادي كه يـك مرتبـه از   . استدالل نظري براي ورود اين متغير ابتدا به تداوم عادت و انتظارات برمي گردد. خودرگسيون گنجانده شده است

طمينـاني كمتـري بـراي بازديـد     او از آن لذت برده اند، تمايل دارند كه دوباره به آن مقصد بازگردند و از نايك كشور خاص بازديد كرده اند 
در نهايت ورود اين متغيرهـا مـي توانـد بـه دليـل      . دوباره ي آن كشور در مقايسه با كشور ديگري كه قبالً بازديد نكرده اند برخوردار هستند

  .محدوديت هاي عرضه باشد

بريا مثال وقتـي دولـت   . مجازي را مي توان در مدل تقاضاي جهانگردي براي نشان دادن اثرات يك رويداد خاص وارد مدل كردمتغيرهاي 
مثالً جنگ ايـران و عـراق انتظـار مـي رود     . ها محدوديت هاي ارزي اعمال مي كنند انتظار مي رود كه جهانگردي برون مرزي كاهش يابد

متغيرهاي مجازي براي نشان دادن شرايط سياسي و اجتماعي كشور مقصد و نيـز گـاهي   . داشته باشد كاهشي موقت در تقاضاي جهانگردي
  .اوقات براي فصل زدايي مورد استفاده قرار گرفته است

  

 ساختار مدل

 :با توجه به مطالب ذكر شده مدل به صورت زير مي باشد

it i,t-1 it it j j ijINB =f(INB ,GDP ,PoP ,FER ,CPIIRI ,TV ,DUM)  

خطي استفاده شده است و دليل آن اين است كه ضرايب براورد شـده از مـدل مـي توانـد      –ل لگاريتمي مطابق بيشتر مطالعات قبلي از شك
  .مستقيماً به عنوان كشش تفسير شود و يا تأييد و مناسب بودن آن در مطالعات قبلي بررسي و اثبات شده است

B B B B B B6 B7
it i i,t-1 it it j,t-2 j it itINB =a .INB ,GDP ,PoP ,FER ,DUM ,CPIIRI ,TV .e  

it 1 1 i,t-1 2 i,t-2 3 it 4 j,t-2 5 6 j 7 it itLnINB = + InINB + InGDP + InPoP + InFER + InDUM+ InCPIIRI + InTV +W       
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  .جزء خطاي يك طرفه ي مدل مي باشد iα=Inaكه در آن 

itINB = تعداد جهانگرد ورودي به ايران از كشورi  در زمانt اين متغير تمام اهداف بازديد را در بر دارد و تنها جهانگرد برون مرزي . است
  .را شامل مي شود

i,t-1INB = وابسته ي تأخيري است و براي تداوم عادات و انتظارات جهانگردان و همچنين محـدوديت عرضـه وارد گرديـده اسـت    متغير .
  .البته دليل اصلي ورود آن پويا كردن مدل است

itGDP = توليد ناخالص داخلي كشورهاي مبدأ در زمانt  استاست و به عنوان متغير درامد در مدل وارد شده.  

itPoP = جمعيت كشور مبدأ در زمانt است و به ميليون نفر مي باشد.  

ijFER =نرخ ارز كشور ايران است كه به صورت مجزا وارد مدل شده است و از نرخ ارز بازار به دالر استفاده شده است.  

jCPIIRI =مصرف كننده در كشور ايران است كه به عنوان متغير قيمت وارد مدل شده است و به صورت حقيقي بر پايـه   شاخص قيمت
  .مي باشد 1990ي سال 

itTV =    حجم تجارت بين كشور ايران و كشورهاي جهانگردفرست است، البته اين مقدار فقط تجارت غير نفتي را در بر مـي گيـرد و واحـد
  .ميليون دالر است آن

DUM = به كار رفرته است) 1367-1359(متغير مجازي است و براي دوران جنگ و نا امني.  

در ايـن مـدل تعـداد مقطـع هـا      . مدل فوق با استفاده از روش پانل ديتا يعني تلفيق داده هاي مقطعي و سري زماني تخمين زده خواهد شد
ه كشورهاي امارات متحده ي عربي، پاكستان، هند، عربستان سعودي، ژاپن، تركيه، انگلستان، فرانسه، سوئيس، ايتاليـا،  دوازده كشور است ك

  .مي باشد) 1969-1999(آلمان را دربرمي گيرد و امارهاي سري زماني اين دوره مربوط به دوره ي 

  

  مقطعي –روش تركيب سري زماني 

ي اقتصاد صورت گرفته از مجموعه داده هاي پانل شده براي بررسي استفاده كرده اند،به ايـن ترتيـب    بسياري از مطالعات اخير كه در زمينه
  .را در طول زمان مورد بررسي و تجزيه و تحلييل قرار داده اند... كه چندين كشور، بنگاه، خانوار و 

چرا كه پانل ديتا يك محيط بسيار غني از اطالعـات را  تجزيه و تحليل پانل ديتا يكي از موضوعات جديد و كاربردي در اقتصادسنجي است، 
  .براي گسترش دادن تكنيك هاي براورد و نتايج نظري فراهم مي آورد

در بسياري از موارد، محققان مي تئانند از پانل ديتا براي مواردي كه ننمي تئان فقط به صورت سري زمـاني يـا فقـط بـه صـورت مقطعـي       
 در بررسي هاي تابع توليد مسئله اي كه وجود دارد اين است كه بتوان تغييرات فناوري را از صرفه هـاي بـه   مثالً. بررسي كرد، استفاده كنند

  .مقياس تفكيك كرد

در اين گونه موارد، داده هاي مقطعي فقط اطالعاتي را در مورد صرفه هاي به مقياس فراهم مي آورند، در حالي كه داده هاي سـري زمـاني   
به طور معمول در كارهاي تجربي فرض مي شـود كـه بـازده ثابـت بـه      . ن هيچ گونه تفكيكي از اثراتشان نشان مي دهداثرات هر دو را بدو
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بنابراين تغييراتي كه به وجود مي آيد تنها ناشي از تغييرات فناوري است كه مسلماً اين فرض شبهه برانگيز بوده و جـاي  . مقياس وجود دارد

  .با استفاده از داده هاي پانل شده اثرات هر دو را جداگانه مورد بررسي قرار داد در حالي كه مي توان. سؤال دارد

  :چارچوب اصلي براي مدل هاي پانل شده به صورت زير است

it i it itY =α +βX +ε  

كشور ها، بنگاه ها، خانوارهـا  (تالف بين مقطع ها اخ. وجود دارند itXدر ) بدون احتساب عرض از مبدأ(متغير توضيحي  Kكه در اين مدل 
  .نشان داده مي شود كه در طول زمان ثابت فرض مي شوند iαدر ...) 

  .ارائه خواهد داد βو  براوردهاي كارا و سازگاري از  OLSبراي تمام كشورها ثابت است، روش   iαاگر فرض ما اين باشد كه 

به طـور كلـي دو روش   . ض كنيم كه بين مقاطع مختلف اختالف وجود دارد بايد از روش هاي ديگري براي تخمين استفاده كردرولي اگر ف
  .روش اثرات ثابت و روش تصادفي: براي بررسي اين گونه مدل هاي پانل ديتا وجود دارد

 

  وع علمي تحقيقسوابق يا پيشينه موض

  آزمون سيستم هاي پوياي آلترناتيو براي مدل سازي تقاضاي گردشگري

  دومللو. ماريا م

  517-537، صفحات 11)4(، شماره ي Tourism Economics  ،2005مجله ي 

رابطـه ي بـين    ارائـه داده و عرصـه اي را تعيـين مـي كنـد كـه دقـت در       اين مقاله مطاله اي تجربي از پويايي شناسي تقاضاي گردشگري 
يك شكل كلي انعطاف پذير از سيستم تقاضاي تقريباً ايده . مالحظات نظري و تجربي احتماالً باعث به وجود آمدن بينشهاي جديد مي شود

-97مشتق مي شود تا تقاضاي گردشگري بريتانيا را براي مقاصد همسايه ي پرتغال، اسپانيا و فرانسه طـي سـال هـاي    ) DAIDS(ال پويا 
ايستاي ديتون و ملبورن، و مدل تعديل جزئي و همچنين مدل هاي  AIDSدر درون اين ساختار عمومي پويا، خود مدل  . تحليل كند 1969

نتيج تجربي كسب شده نشان مي . با وقفه توزيعي خود رگرسيوني قرار دارند كه در مقابل آلترناتيو پوياي عمومي مورد آزمون قرار مي گيرند
 دهد كه  DAIDS ي با داده هاي منسجم و از لحاظ نظري مستحكم است و شـواهدي دال بـر قـدرت ايـن روش شناسـي در تحليـل       مدل

و  AIDSسيسـتم آمـاري سـنتي    بعالوه مدل پويا شواهد آماري قوي در باب نارسـايي  . تقاضاي گردشگري در شرايط مقطعي ارائه مي دهد
با به دست آوردن تخمين كشش . در چهارچوب فرمول بندي شان ارائه مي دهدساير مدل هاي محدود جهت تلفيق مداوم داده ها و نظريه 

هاي قيمت و هزينه گردشگري، مي توان تحليل تطبيقي از ميزان و ارتباط آماري حساسيت كوتاه مدت و بلنـد مـدت تقاضـاي گردشـگري     
  .بريتانيا نسبت به تغيير در عوامل به دست آورد

  سيستم با وقفه توزيعي خود رگرسيونيتم تقاضاي تقريباً ايده ال پويا، سيستم تعديل جزئي، سيستقاضاي گردشگري، : لغات كليدي
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  پيش بيني شبكه عصبي تقاضاي گردشگري

  ترنر. سن چئونگ كون و ليندسي دابليو

  301-328، صفحات 11)3(، شماره ي Tourism Economics  ،2005مجله ي 

ايـن مطالعـه سـعي دارد از طريـق     . گردشگري، شاغالن به روش هاي پيش بيني كوتاه مدت نيـاز دارنـد  ) نا اطميناني(واقع بال تكليفيدر م
داده . و روش شبكه عصبي بهترين ساختار براي مدل هاي شبكه عصبي را بيابـد ) BSM(مقايسه بين دقت پيش بيني روش ساختاري پايه 

‐Holt(وينتـرز -راي آزمون تحليل مورد استفاده قرار مي گيـرد در حـال كـه از روش هـاي سـاده و هالـت      هاي ورودي هاي به سنگاپور ب

Winters (نتايج باال بودن دقت .جهت مقايسه ي پايه اي مدل هاي ساده تر استفاده مي شودBSM   را تأييد مي كند و اينكه مدل هـاي
تررا در كوتاه مدت زير سئوال برده و همچنين از داده هاي سـري كوتـاه   و روش هاي ساده  BSMعصبي خوش ساختار مي توانند عملكرد 

  .اين يافته ها روش شبكه ي عصبي را گزينه ي مهمي براي تحقيقات آتي مي سازند. استفاده كنند

  شبكه ي عصبي، ساختي پايه، پيش بيني گردشگري؛ پيش بيني سنگاپور  : لغات كليدي

  

  خطي پويا AIDS روش: مدل سازي تقاضاي گردشگري

  ويت. گانگ لي، هائي يان سو، و استفن اف

، هم در شكل ايستا و هم در شكل پويا، در قالب تقاضاي گردشگري بين المللي مورد آزمـون قـرار   سيستم تقاضاي تقريباً ايده ال خطي پويا
محدوديت هاي آماري و هم از  يت پذيرشقابلدر مقايسه با شكل ايستاي آن هم از لحاظ  LAIDSبرتري تصحيح خطاي پوياي . مي گيرد

. كشور اروپاي غربي استفاده مـي كنـد   22است و از مجموعه داده هايي درباره ي هزينه ي گردشگران بريتانيايي در  لحاظ دقت پيش بيني
نظـر   كشش هاي هزينه نشان مي دهد كـه بـه  .هم كشش هاي تقاضاي كوتاه مدت وهم كشش هاي تقاضاي بلند مدت محاسبه مي شود

تقاضـا بـراي   .مي رسد مسافرت به اكثر مقاصد رايج در اروپاي غربي براي گردشگران بريتانيايي در بلنـد مـدت يـك فعاليـت لـوكس باشـد      
كشـش  .مسافرت به اين مقاصد توسط گردشگران بريتانيايي احتماالً كشش قيمتي بيشتري در بلند مدت نسبت به كوتاه مدت خواهد داشـت 

  .مكملي از مقصدي به مقصد ديگر متفاوت است/به اين نكته اشاره دارد كه اثرات جايگزينيمحاسبه شده  هاي قيمت هاي متقابل

  ، اصالح خطا، كشش تقاضا، پيش بيني)LAIDS(سيستم تقاضاي تقريباً ايده ال خطيتقاضاي گردشگري، : لغات كليدي

  

  مدل سازي تقاضاي گردشگري امريكا براي مقاصد اروپايي

  تي سينكلر. ، رامش دربري، امژوانگ وي هان

  1-10، صفحات 27، شماره ي Tourism Management  ،2006مجله ي 

ايـن مـدل اطالعـات    . استفاده شده است تقاضاي امريكا براي گردشگري در مقاصد اروپاييتقاضاي تقريباً ايده ال براي آزمون  از يك مدل
ر تغييرات      قيمت هاي نسبي، نرخ ارز و هزينه  به سياست گـذاران ارئـه مـي    ارزشمندي در رابطه با حساسيت تقاضاي گردشگري در براب

. نتايج نشان مي دهد كه قيمت هاي رقابتي در تقاضاي امريكا براي فرانسه، ايتاليا و اسپانيا با اهميت و براي بريتانيا بـي اهميـت اسـت   .دهد
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و اسـپانيا و ايتاليـا نيـز جـايگزين هـم محسـوب مـي          ر نظر گرفته مي شوندبراي گردشگران امريكايي فرانسه و ايتاليا به عنوان جانشين د

مـدل سـازي   . با افزايش هزينه امريكايي ها، سهم بازار اسپانيا و بريتانيا كاهش مي سيابد در حالي كه فرانسه و ايتاليا منتفع مي گردند.شوند
گردشگري، انتخاب بين شاخص هاي قيمتـي آلترنـاتيو تـاثير حـائز     تقاضا و پيش بيني بيانگر اين نكته است كه در نبود يك شاخص قيمت 

 .اهميتي بر نتايج ندارد

 سيستم تقاضاي تقريباً ايده ال خطي، رقابتي بودن، شاخص هاي قيمت : لغات كليدي
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