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چکیده
صنعت گردش��گری ،یکی از صنایع متنوع ،بزرگ و با رش��د باال اس��ت که مهمترین منبع درآمدی و
عامل ایجاد فرصتهای ش��غلی در بس��یاری از کشورها به ش��مار میرود و نیز از جمله پایههای اصلی
اقتصاد جهانی محس��وب میشود .بر این اساس ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن در مباحث اقتصادی از
اهمیت بسزایی برخوردار شده است .بدین منظور ،در پژوهش حاضر با استفاده از دادههای تابلویی و به
روش گشتاورهای تعمیمیافته ،تأثیر پنج نهاده نوآوری ملی شامل نهادها ،سرمایه انسانی ،زیرساختها،
پیچیدگی بازار و پیچیدگی کس��بوکار و دو س��تاده نوآوری ملی ش��امل ستادههای دانش و فناوری و
س��تادههای خالقانه بر توس��عه صنعت گردشگری در  20کش��ور منتخب جهان طی دوره  2007الی
 2017بررس��ی شده اس��ت .نتایج برآوردی نش��ان داد تأثیر کلیه نهادهها و ستادههای نوآوری ملی بر
توس��عه صنعت گردش��گری مثبت و معنادار است؛ اما ضریب تخمینی نهادهها از سایر ابعاد ،بزرگتر و
ضریب تخمینی پیچیدگی بازار از سایر ابعاد ،کوچکتر است .همچنین ،تأثیر متغیرهای کنترلی سرمایه
طبیعی ،جهانیشدن ،ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی بر توسعه صنعت گردشگری مثبت و معنادار است.
واژههای کلیدی:
صنعت گردشگری ،نوآوری ،نهادههای نوآوری ،ستادههای نوآوری.
 . 1دانشجوی دکتری ،علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد میانه ،میانه.
 . 2عضو هیئتعلمی ،گروه اقتصاد ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا ،تهران.
* نویسنده عهدهدار مکاتباتa.shahabadi@alzahra.ac.ir :
 . 3عضو هیئتعلمی ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد میانه ،میانه.
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مقدمه
امروزه ،گردش��گري 1یکی از بخشهای پیش��رو در اقتصاد جهانی اس��ت که بهعنوان منبع عظیمی از
درآمدها ،اش��تغالزایی ،صادرات و مالیات به ش��مار میرود .بهنحویکه  10/4درصد از تولید ناخالص
جهان در سال  2018از صنعت گردشگری به دست آمده و  319میلیون نفر در آن مشغول به فعالیت
بودهاند .همچنین ،در همین س��ال ،صنعت گردشگری با رشد  3/9درصدی همراه بوده که در مقایسه
با رش��د  3/2درصدی اقتصاد جهانی ،رقم بیشتری اس��ت .بهعالوه ،در طول پنج سال گذشته ،یکی از
پنج ش��غل جدید توسط صنعت گردش��گری ایجاد شده و توسعه صنعت گردش��گری یکی از بهترین
گزینهها برای مش��ارکت دولت در ایجاد اشتغال محسوب میشود (شوراي جهانی سفر و گردشگري،2
 .)2019عالوه بر آن ،توسعه صنعت گردشگري با توجه به حجم باالی مبادالت مالی آن از طریق ایجاد
بازارهای جدید ،براي توليدات محلي و صنایعدستی و محصوالت كشاورزي (جهت ارتزاق گردشگران)
در متنوعس��ازی اقتصاد و رهایی از اقتصاد تکمحصولی نقش تعیینکنندهای دارد .همچنین ،توس��عه
صنعت گردش��گری به دلیل ارتباط آن با صنایع مختلف در به حرکت درآمدن چرخ اقتصادی کشورها

میتواند مفید بهفایده واقع شود (معادي .)1391 ،ضمناً ،با توجه به سهم بیشتر اشتغال جوانان در این
صنعت ،کشورهای دارای جمعیت جوان و مبتال به مشکل بیکاري ،میتوانند از توسعه صنعت گردشگري
بهعن��وان ابزاري براي رفع معضل بیکاری بهره جویند .افزون بر اینها ،آلودگی ایجاد ش��ده در صنعت
گردشگری در مقایسه با بسیاری از بخشهای تولیدي دیگر ناچیز است .درنتیجه ،بسیاري از کشورها
(بهخصوص کشورهای کوچک) استراتژیهای توسعه خود را بر مبناي توسعه صنعت گردشگري تهیه
و تدوین نمودهاند و عایدی آنها از محل گردشگري ،بزرگترین درآمد صادراتی آنها شناخته میشود
که در برخی از آنها به بیش از یکچهارم تولید ناخالص داخلی بالغ ش��ده اس��ت (یانگ و همکاران،3
)2010؛ بنابراین ،بررس��ی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری بهمثابه نوعی صادرات نامرئی 4که
نهتنها در افزایش درآمدهای مالیاتی ،صادرات و رشد اقتصادی کشورها مؤثر است؛ بلکه موجب تعالی
فرهنگی میزبانان و مهمانان نیز میگردد ،از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است.
از سویی ،برخالف گذشته که عوامل طبیعی نظیر نیرویکار ،سرمایه و منابع طبیعی تعیینکنندههای
1 . Tourism
)2 . World Travel and Tourism Council (WTTC
3 . Yang et al.
4 . Invisible Exports
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مزیت نس��بی و سطح رقابتپذیری کش��ورها در بازارهای جهانی بود؛ امروزه ،این انسانها هستند که
با نوآوری در تولید کاالها و خدمات ،مزیت نس��بی را خلق نموده و با تجلی اقتصاد دانشبنیان موجب
رشد بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صنعت گردشگری میشوند .امروزه در صنعت گردشگری نیز
برخالف گذش��ته که میان محدود بودن افق تقاضا و محدود بودن انواع عرضه در صنعت گردش��گری
رابطهای دوس��ویه وجود داش��ت و مقاصد گردشگری محصوالت مش��خصی را عرضه و متقاضیان نیز
آنها را خریداری مینمودند ،پررنگ ش��دن اثرات اقتصادی صنعت گردشگری سبب شده تا در بخش
عرضه ،کشورها و مقاصد زیادی به این عرصه وارد شوند .بهعالوه ،در بخش تقاضا نیز گردشگرانی پا به
این میدان نهادند که از گردش��گری انتظاری فراتر از تفریح و خوشگذرانی صرف دارند و افق تقاضای
آنها متنوع و نامحدود اس��ت .در نتیجه ،افزایش رقابتپذیری و تصاحب و حفظ س��هم بیشتر از بازار
جهانی گردشگری ایجاب میکند تا عرضهکنندگان ،ظرفیت نوآوری خود را افزایش داده و محصوالت

و خدمات جدید متناس��ب با سالیق و نیازهای متنوع و متحول شده متقاضیان ارائه نمایند .مخصوصاً

اینکه افزایش رقابت در بخش عرضه گردشگری سبب شده تا چرخه عمر مقاصد گردشگری با سرعت
بیش��تری طی ش��ود و حتی بعضی از مقاصد گردشگری ،به مرحله رشد و بلوغ خود نرسیده ،به مرحله
رکود و افول وارد ش��وند؛ بنابراین ،افزایش خالقیت و نوآوری در ارائه محصوالت جدید و منحصربهفرد
گردشگری و تبلیغ کارآمد آنها در بازارهای جهانی میتواند جذابیت مقاصد گردشگری را افزایش داده
و عالوه بر جذب تقاضاهای سرگردان ،تقاضاسازی نموده و صنعت گردشگری را توسعه دهد (گالوج و
دژالل)2010 ،1؛ اما شواهد تجربی نشان میدهد اغلب کشورهای درحالتوسعه به لحاظ نوآوری دارای
عملکرد ضعیفی هستند که این عملکرد پاسخگوی نیازهای آنها در دنیای پررقابت کنونی نیست؛ این
در صورتی است که کشورهای اسپانیا ،فرانسه ،آلمان ،آمریکا ،بریتانیا ،سوئیس ،استرالیا ،ایتالیا ،ژاپن و
کانادا بهعنوان رقابتپذیرترین کش��ورها در حوزه گردشگری در ردیف نوآورترین کشورهای جهان نیز
قرار دارند (شاخص جهانی نوآوری.)2018 ،2
بدین منظور ،پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی سعی نموده است تأثیر کلیه ابعاد نوآوری ملی شامل
دروندادها (نهادها ،سرمایه انسانی ،زیرساختها ،پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسبوکار) و بروندادهای
آن را (ستاده علمی و ستاده خالقانه) بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب طی دوره -2017
1 . Gallouj & Djella
2 . The Global Innovation Index
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 2007بررس��ی کند و نتایج حاصله را در قالب توصیههای سیاس��تی به سیاستمداران و سیاستگذاران
کالن ،مدیران و تصمیمگیران بخش گردشگري و فعاالن این صنعت (مخصوصاً در کشورهای درحالتوسعه)

ارائه نماید تا شاید به آنها در اتخاذ سیاستهای مناسب و انجام برنامهریزی دقیق جهت توسعه صنعت
گردشگری و درنهایت نیل به مراتب باالتر رشد و توسعه اقتصادی یاری رساند.
برای دستیابی به این هدف ،در ادامه ابتدا ادبیات مرتبط با صنعت گردشگری و نوآوری بیان شده و
سپس ،سازوکار تأثیر ابعاد نوآوری بر توسعه صنعت گردشگری تبیین و تشریح گردیده است .همچنین،
پیشینه مطالعات تجربی مرتبط با موضوع مرور شده و جنبههای نوآوری تحقیق ذکر شده است .بعد از
آن ،مدل تحقیق و متغیرهای لحاظ شده در آن معرفی و به روش گشتاورهای تعمیمیافته تخمین زده
شده است .در پایان نیز نتایج حاصله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چند توصیه سیاستی پیشنهاد
شده است.
ادبیات موضوع
با در نظر گرفتن تمام گروههای دخیل در گردشگری ،گردشگری را میتوان بهصورت مجموعه تعامالت
صورت پذیرفته در فرايند جذب و مهمانداري ،بين گردشگران ،سازمانهای مسافرتي ،دولتهای مبدأ،
دولتهای ميزبان و مردم محلي تعریف نمود .درعینحال ،گردشگری ،صنعتی سفید 1است که هم علت
و هم پیامد روند جهانیشدن و نیروهاي محرکه توسعه جهانی است .امروزه گردشگری به رکن تجارت
تبدیل ش��ده و کش��ورهاي مختلف با بهرهگیری از مواهب طبیعی ،آثار باس��تانی ،تمدن کهن یا حتی
فناوری جدید ،شهرکهای توریستی و امکانات تفریحی سعی دارند هر ساله افرادي را از نقاط مختلف
جهان به سوی خود فرا خوانند تا سیل درآمد را به سمت کشورهایشان سرازیر کنند (لطفی خاچکی،

)1387؛ زیرا رشد اقتصادی صرفاً تابعی از نیرویکار ،سرمایه ،صادرات و دیگر عوامل داخل یک کشور
نیس��ت ،بلکه تحت تأثیر تعامالت بینالمللی یک کش��ور از جمله میزان گردش��گران وارد شده به آن
کشور نیز هست (باالگوئر و کانتاوال-جوردا .)2002 ،2بر این اساس ،صنعت گردشگری بهطور مستقیم
و غیرمس��تقیم در اقتصاد جوامع نقش مثبتی ایفا میکند .اثرات مستقیم صنعت گردشگری از مخارج
اولیه گردش��گران برای کاالها و خدمات مصرفی ناشی میشود و باعث ایجاد اشتغال مستقیم و کسب
1 . White Industry
2 . Balaguer & Cantavella-Jorda
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درآمدهای ارزی از طریق خرید و فروش کاالها و خدمات به گردش��گران میش��ود (باچر و همکاران،1
 .)2003همچنین ،گردش��گری بهصورت غیرمستقیم نیز بر اقتصاد اثر مثبت بهجا میگذارد (مارین،2
 .)1992در کش��ورهای کوچک با منابع س��رمایهای کمتر ،توسعه صنعت گردشگری یک عامل مهم و
راهبردی در فرایند نیل به توس��عه اس��ت و در کشورهای بزرگتر نیز یک منبع اضافی کسب درآمد و
راهی برای پیشرفت مناطق کمتر توسعه یافته محسوب میشود (هیکمن.)2007 ،3
از س��وی دیگر ،در دنیای امروزی ،تغيير و تحوالت در درون و بیرون بنگاههای اقتصادی بهقدری
س��ريع ،همهجانبه ،پيچيده و فراگير اتفاق میافتد كه بدون پیشبین��ی ،برنامهریزی و تدوین راهبرد
مناس��ب ،امکان ادامه حیات و رش��د و بالندگی آنها وجود ندارد (جمالی پاقلعه و شفیعزاده.)1391 ،
ازاینرو ،نوآوري مس��تمر و فراگير بهعنوان نوعی كندوکاو منظم برای يافتن شیوهها و پاسخهای نو به
تحوالت جدید به ضرورتی غیرقابلانکار در کس��بوکارهای مختلف تبدیل ش��ده است (فتحی زاده و
همکاران .)1390 ،منظور از نوآوری نیز نوآوری به معنای اقالم جدید (نتایج حاصل از فرآیند توس��عه
شامل محصوالت ،خدمات ،فرآیندها یا فنون مدیریتی جدید یا بهبودیافته) ،نوآوری به معنای پذیرش
پدیدههای جدید (فرآیند اقتباس و اش��اعه ش��امل پذیرش نوآوری توس��ط کاربر و بهکارگیری آن) و
نوآوری به معنای فرآیند توس��عه پدیدههای جدید (فرآیند نوآوری شامل پژوهش بر اساس نیاز بازار و
توسعه محصول جهت استفاده گسترده) است (شفقت و همکاران 1394 ،به نقل از کوبن هان.)1999 ،4
نوآوری طبق تعاریف ارائه ش��ده ،در سه س��طح کالن (داخل مرزهاي ملي) ،میانی (منطقه جغرافيايي
محدود) و خرد (یک شركت يا سازمان) قابل بحث و بررسی است (عبادی .)1390 ،دراینبین ،پژوهش
حاضر بر نوآوری در سطح کالن یا همان نظام ملی نوآوری تمرکز دارد.
نظام ملی نوآوری اولین بار توسط فریمن )1982( 5با الهام از نظریات الندوال 6به کار رفت .وی با
مطالعه سیستم نوآوری ژاپن دریافت که سازمانهای تحقیق و توسعه ،بنگاههای صنعتی و سازمانهای
دولتی در یک چارچوب و بستر نهادی مناسب و در رابطهای متقابل با هم زمینه توسعه فناوری را فراهم
نمودهاند .فریمن ،مجموعه این عوامل را ذیل مفهوم نظام ملی نوآوری مطرح کرد و ساماندهی مطلوب
1 . Butcher et al.
2 . Marin
3 . Hickman
4 . Cobbenhagen
5 . Freeman
6 . Lundvall
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آن را از عوامل اصلی توس��عه برش��مرد .بر این اساس ،نظام ملی نوآوری یک نظام مدیریت فرا سازمانی
و در مقیاس کالن و کش��وری اس��ت که نقش و نحوه تعامل مجموعهای از سازمانها نظیر دانشگاهها،
مؤسس��ات پژوهش��ی ،پارکهای فناوری ،مراکز تحقیق و توس��عه ،مراکز صنعتی و غیره را در فرایند
ن��وآوری تعیین میکند و از زیر نظامهای عدیدهای مانند نظام ملی پژوهش ،نظام ملی خالقیت ،نظام
ملی مالکیت فکری ،نظام ملی مدیریت فناوری و نظامهای محلی یا منطقهای نوآوری تشکیل میشود
(لندری و همکاران .)2002 ،1در نتیجه ،نظام ملی نوآوري تعیینکننده عملکرد نوآورانه کشورها است و
سنجش آن میتواند عناصر فرایند نوآوري و نقاط قوت و ضعف نظام ملی نوآوري را شناسایی نموده و
تصویر دقیقتری از محیط علم و فناوری ملی ارائه دهد؛ همچنین ،میزان اثربخشی سیاستهای توسعه
نوآوری را نش��ان دهد و به تدوین سیاستهای جدید متناسب با تحوالت جدید کمک نماید .عالوه بر
آن ،مقایسه عملکرد نوآورانه کشورها در قالب مطالعات تطبیقی را میسر سازد (حقی و صباحی.)1393 ،
برای سنجش نظام ملی نوآوری نیز شاخصهای متعددی تعریف شده که شاخص جهانی نوآوری
از سایر نمایهها مانند تعداد ثبت اختراعات ،تعداد رسالههای دكتری ،هزینههای تحقيق و توسعه ،تعداد
مقاالت علمى يا مراكز جديد تحقيق و توسعه بسیار غنیتر و کاراتر است .این شاخص ،از دو زیر شاخص
اصلی نهادهها 2و ستادههای نوآوری 3تشکیل شده است .نهادهها ،در واقع عناصر پدیدآورنده نوآوریاند
و مش��تمل بر پنج مؤلفه نهادها ،س��رمايه انسانى و پژوهش ،زیرساختها ،پیچیدگی بازار 4و پیچیدگی
کس��بوکار 5است .ستادهها نیز معرف نوآورى تجربیاند و از دو مؤلفه ستاده دانش و فناوری 6و ستاده
خالقانه 7تش��کیل ش��ده است .ساختار حاکم بر شاخص جهانی نوآورى نیز با این نگاه طراحی شده که
تبدیل نوآوری به اهرم رش��د و توسعه اقتصادی ،مستلزم رویکرد نظاممند به نوآوری است .منطقاً ،این

نظام نهادهها و س��تادههایی دارد که نهادهها در حکم منابع و پیشنیازهای شکلگیری کسبوکارهای
نوآور و ستادهها در حکم منافع رشد کسبوکارهای نوآور است و در فرآیندی چرخهای ،نوآوری را پایدار
و نهادینه میسازند (گرشاسبی نیا و بدری ویچ.)1390 ،
حال با توجه به اینکه بررس��ی تأثیر کلیه ابعاد نظام ملی نوآوری بر توس��عه صنعت گردشگری در
1 . Landry et al.
2 . Innovation Input Sub-Index
3 . Innovation Output Sub-Index
4 . Market Sophistication
5 . Business Sophistication
6 . Knowledge and Technology Outputs
7 . Creative Outputs
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مطالعات تجربی انجام ش��ده در داخل و خارج س��ابقه ندارد ،این پژوهش در ابتدا س��ازوکار تأثیر ابعاد
نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری را بهصورت نظری تبیین نموده است .سپس با طراحی مدل
مفهومی تحقیق ،تعریف متغیرهای مدل و بیان رابطه بین آنها ،تأثیر ارکان نظام نوآوری ملی بر توسعه
صنعت گردش��گری را با استفاده از دادههای ثانویه مس��تخرج از مراجع آماری بینالمللی در سطح دو
گروه کشورهای منتخب درحالتوسعه و توسعه یافته برآورد کرده است.
نهادها که وضعیت حکمرانی خوب و سطح حمایتی و انگیزشی الزم برای انجام نوآوری را در جهت
ایجاد رونق در کس��بوکارها و رشد اقتصادی ارزیابی میکنند ،در شکلدهی به تالشها و فعالیتهای
نوآورانه افراد و سازمانهای فعال در صنعت گردشگری نقش تعیینکنندهای دارند؛ زیرا با فراهمسازی
ثبات سیاسی ،ايجاد سیستم اداری کارا و با کیفیت ،ایجاد سيستم قضايي عدالت محور ،تضمین حقوق
مالكي��ت و اجراي صحیح قراردادها و کنترل فس��اد ،زمینه تخصیص بهینه منابع به فعالیتهای مولد
و ن��وآور در ای��ن صنعت را فراه��م و با افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای مبادله به توس��عه صنعت
گردشگری کمک میکنند (کیم و همکاران .)2018 ،1شاهآبادی و مهری تلیابی ( )1395نیز با بررسی
تأثیر نهاد حکمرانی کش��ور میزبان بهعنوان یکی از نهادههای نوآوری بر توس��عه صنعت گردش��گری
کشورهای منتخب درحالتوسعه دریافتهاند نهاد حکمرانی بر توسعه گردشگری کشورهای مورد مطالعه
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
امر آموزش و ارتقای دانش افراد نیز در توسعه صنعت گردشگری که فعالیتی خدماتی است و توسط

افراد ارائه میشود ،بسیار مهم است .مخصوصاً اینکه صنعت گردشگری نقطه اتصال میزبان و مهمان و
ارتباط دوسویه بین آنان است .در نتیجه ،هرچه جامعه میزبان تحصیلکردهتر باشد تجربه لذتبخشتر
و فراموشنش��دنیتری را میتوان��د برای مهمان رقم بزند و بر تصمیم او ب��رای تجربه مجدد و ترغیب
دیگران به کس��ب این تجربه تأثیر مثبت میگذارد؛ بنابراین ،توسعه منابع انسانی با افزایش خالقیت و
نوآوری در ارائه خدمات استاندارد و متناسب با نیازهای گردشگران به توسعه صنعت گردشگری کمک
شایان توجهی مینماید (پریچ و رادیچ .)2015 ،2حاجیوا و تیموروا )2019( 3نیز که تأثیر سرمایه انسانی
بهعنوان یکی از نهادههای نظام ملی نوآوری را بر توس��عه گردشگری بررسی کردهاند ،نتیجه گرفتهاند
بین دانشآموختگان گردش��گری از مؤسسات آموزش عالی و منابع انسانی درگیر گردشگری با توسعه
1 . Kim et al.
2 . Peric & Radic
3 . Hajiyeva & Teymurova
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گردشگری ارتباط مستقیم وجود دارد .همچنین ،افزایش پژوهش در حوزه گردشگری با تأمین دانش
موردنیاز جهت نوآوری در تولید و ارائه خدمات و کس��ب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی به افزایش
جذب گردشگران بینالمللی و توسعه صنعت گردشگری کمک میکند .بهنحویکه سیلوار و همکاران

1

( )2016با بررس��ی چگونگی نوآوری در بخش گردشگری کش��ورهای کرواسی و صربستان و مقایسه
آنها نتیجه گرفتهاند که فقدان بودجه پژوهش��ی و ساختار مالکیت ضعیف از موانع نوآوری در صنعت
گردشگری و توسعه آن است.
س��رمایهگذاری در زیرس��اختهای نوآوری -بویژه زیرس��اختهای فناوری اطالعات و ارتباطات-
فرایند بازدید گردشگران بینالمللی را تسهیل و نارضایتی ناشی از اتالف وقت آنان را کاهش میدهد.
همچنین ،نیاز به استخدام نیروی انسانی را کاهش و زمینه صرفهجویی در هزینهها ،افزایش کارایی و
توس��عه صنعت گردشگری را فراهم میکند (پوراحمد و همکاران .)1396 ،شاهآبادی و سیاح ()1392
نیز با بررسی تأثیر زیرساختها (زیرساختهای حملونقل ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،توسعهیافتگی
سطح بهداشت و خدمات درمانی و سطح آموزش و فرهنگ جامعه) بر گردشگری نتیجه گرفتهاند که
نقش زیرساخت فناوری ارتباطات و اطالعات در جذب گردشگر از اهمیت بسزایی برخوردار است.
افزای��ش پیچیدگی بازار نیز از مجرای افزایش عمق بازار مالی و ایجاد زمینه دسترس��ی آس��ان و
کمهزینه بخش گردشگری به منابع مالی مورد نیاز جهت انجام نوآوری ،رقابتپذیری صنعت گردشگری
را افزایش میدهد .همچنین ،رش��د تجارت خارجی بهعنوان دیگر مؤلفه پیچیدگی بازار با ش��کلدهی
ترجیحات برای کاالها و خدمات در کشور مقصد (پذیرنده گردشگر) و کاهش هزینههای مبادالتی بین
کشورهای مبدأ و مقصد گردشگری سبب توسعه صنعت گردشگری میشود (لئیتائو .)2010 ،2بهعالوه،
مسافرتهای تجاری خود از اشکال گردشگری بینالمللی است و افزایش حجم تجارت بین کشورهای
مبدأ گردش��گری و کش��ور مقصد به تداوم مسافرت به کشور مقصد و توسعه صنعت گردشگری کمک
میکند (حیدری و همکاران .)1391 ،چایسامپانس��اکاال و پلپیرال )2017( 3نیز که رابطه بین تجارت
بینالملل بر توسعه صنعت گردشگری بینالمللی را بررسی کردهاند ،نتیجه گرفتهاند که میزان باز بودن
تجاری با توسعه گردشگری بینالمللی همبستگی مثبت دارد.
پیچیدگی کسبوکارها نیز ،که به معنای توانایی تولید کاالهای جدید و ارائه خدمات متنوع مبتنی
1 . Slivar et al.
2 . Leitao
3 . Chaisumpunsakula & Pholphirul
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بر فناوری پیش��رفته است ،در توسعه صنعت گردش��گری بهعنوان صنعتی گسترده ،پیچیده ،متنوع و
رقابتی تأثیر بسزایی دارد (سیلوار و همکاران .)2017 ،نتیجه مطالعه پوراحمد و همکاران ( )1396نیز
نش��ان داد توسعه فناوری اطالعات بهعنوان فناوری پیش��رفته و غالب در عصر حاضر با کمک به رزرو
هتلها و مراکز اقامتی ،تهیه بلیت هواپیما ،کشتی و امثال آن ،خرید برنامههای سفر و تورهای مختلف
و اجاره وسایل نقلیه بر توسعه صنعت گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
رشد ستادههای علمی با کمک به شناسایی دقیقتر نیازهای گردشگران بینالمللی و افزایش عرضه
کاالها و خدمات منطبق بر نیازها و عالیق آنان ،کاهش ریس��ک توس��عه بازار و محصول ،افزایش سود
کسبوکارها و کاهش هزینههای ناشی از حل مسائل به روشهای نوین ،ایجاد تمایز در خدمات و کسب
مزیت رقابتی و افزایش چابکی و س��رعت عمل در ارائه خدمات موجبات توس��عه صنعت گردشگری را
فراهم میکند (سیلوار و همکاران.)2017 ،
خالقیت نیز امروزه به عامل اصلی توسعه صنعت گردشگری تبدیل شده است .بهنحویکه افزایش
خالقیت با کمک به ش��کلگیری اقامتگاههای س��نتی در کش��ورهای کوچک و فاقد امکانات رفاهی و
هتلهای لوکس ،منجر به فراهمس��ازی کسب تجربههای جدید و ناب برای گردشگران شده و صنعت
گردش��گری را توس��عه داده است .همچنین ،ش��کلگیری گونههای جدید گردش��گری که چندان با
خوشگذرانی همراه نیست ،اما طرفداران خاص خود را دارد از دیگر ستادههای خالقیت در بحث توسعه
صنعت گردش��گری اس��ت .بهعالوه ،افزایش خالقیت میتواند پتانسیلهای طبیعی و فرهنگی مقاصد
گردش��گری را به جاذبههای منحصربهفرد تبدیل نموده و تبلیغات خالقانه آنها زمینه تقاضاس��ازی را
فراهم میکند؛ یعنی حتی افرادی که تصمیم به سفر ندارند یا مقصد دیگری را برای سفر خود انتخاب
کردهاند به س��مت این مقاصد کشیده شوند .از طرف دیگر ،ظهور مقاصد جدید و رشد روزافزون آنها
س��بب ش��ده تا خالقیت در توس��عه مقاصد مطرح نیز بسیار مؤثر واقع ش��ود؛ زیرا افزایش خالقیت از
یکنواختی مقصد ،کاهش تدریج تقاضای و انزوای آن جلوگیری میکند (ریچاردز و ویلسون.)2006 ،1
محمدی و میرتقیان رودسری ( )1395نیز با مدلسازی محصول خالق گردشگری ،نتیجه گرفتهاند که
ایجاد یکپارچگی در ویژگیهای خالقیت (افراد ،مکان ،فرآیند و محصول) در صنعت گردشگری ضروری
است و شناسایی افراد خالق و جذب آنها در توسعه صنعت گردشگری بسیار مؤثر است.
بنابرای��ن ،با توجه به مس��ئله پژوهش و مبانی نظری بیان ش��ده ،چارچ��وب مفهومی پژوهش به
1 . Richards & Wilson
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ش��رح شکل  1ارائه میگردد .بر این اساس ،توسعه صنعت گردش��گری متغیر وابسته ،ابعاد نظام ملی
مستقل کلیدی و سرمایه طبیعی ،جهانیشدن اقتصاد ،ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی
نوآوری متغیرهای
ِ
مستقل کنترل هستند.
متغیرهای
ِ

شکل  :1چارچوب مفهومی پژوهش

روش انجام پژوهش
این پژوهش ،از نظر هدف کاربردی است؛ زیرا به قصد کاربرد نتایج در راستای توسعه صنعت گردشگری
در کشورهای منتخب انجام شده است .از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی است و ارتباط متغیرها
را با استفاده از آمارهای ثانویه و بدون مداخله و دستکاری در آنها بررسی میکند .از نظر اجرایی ،از
تحلیل رگرسیون چند متغیره برای برآورد تأثیر ابعاد نوآوری بر توسعه صنعت گردشگری استفاده شده
اس��ت .با این توضیح که تحلیل رگرسیون بدنه اصلی مطالعات اقتصادسنجی 1و فرایندی آماری جهت
تخمین روابط بین متغیر وابس��ته و یک یا چند متغیر مس��تقل است که به فهم تغییر در مقدار متغیر
 . 1اقتصادسنجی از شاخههای مهم علم اقتصاد است که با استفاده از یک مدل نظری و آزمون آن از طریق روشهای نوین
اقتصادسنجی به شناخت هرچه بهتر روابط بین پدیدههای اقتصادی و اجتماعی کمک شایان توجهی نموده است.
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وابس��ته به ازای تغییر در هرکدام از متغیرهای مس��تقل به ش��رط ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل
کمک میکند .نمونه آماری تحقیق نیز از  10کش��ور درحالتوس��عه صادرکننده نفت ش��امل اکوادور،
الجزایر ،امارات متحده عربی ،ایران ،عراق ،عربستان ،عمان ،مصر ،نیجریه و ونزوئال بهعنوان گروه نمونه
و  10کشور توسعه یافته اسپانیا ،فرانسه ،آلمان ،آمریکا ،بریتانیا ،سوئیس ،استرالیا ،ایتالیا ،ژاپن و کانادا
بهعنوان گروه کنترل تش��کیل شده است 10 .کشور درحالتوسعه صادرکننده نفت بهاینعلت انتخاب
شدهاند که اغلب آنها از جذابیتهای طبیعی و تاریخی زیادی برخوردارند و ظرفیت باالیی برای توسعه
صنعت گردش��گری و به تبع آن رهایی از اقتصاد تکمحصولی و نیل به توس��عه متوازن دارند .بهعالوه،
دارای بافت جمعیتی جوان و با نرخ بیکاري باال هس��تند و توس��عه صنعت گردش��گری به سبب سهم
بیشتر اشتغال جوانان در آن ،میتواند به رفع معضل بیکاری آنها کمک کند؛ افزون بر اینها ،مشکالت
زیس��تمحیطی باالیی ناشی از تولید و استخراج نفت دارند و توسعه صنعت سفید گردشگری به آنها
در سالمس��ازی محیطزیست کمک مینماید .همچنین 10 ،کشور توسعه یافته ،رقابتپذیر و موفق در
توسعه صنعت گردشگری بهاینعلت انتخاب شدهاند که مقایسه عملکرد آنها و  10کشور نفتی از نظر
توس��عه صنعت گردشگری و عوامل مؤثر بر آن میتواند نقاط ضعف و قوت کشورهای درحالتوسعه را
به بهترین شکل نمایان نماید و ارائه توصیههای سیاستی دقیقتر و راهبردیتری را ممکن میسازد.
ارائه مدل
مدل مورد اس��تفاده در این پژوهش ،از نوع دادههای تابلویی اس��ت که به علت محدود نمودن مشکل
ناهمسانی واریانس ،کاهش همخطی بین متغیرها ،افزایش درجه آزادی نسبت به دادههای مقطعی 1و
س��ری زمانی 2برآورد کاراتری انجام میدهد (بالتاجی .)2005 ،3البته ،دادههای تابلویی خود شامل دو
5
4
متغير وابسته بهعنوان
نوع ایستا و پویا است که مدل ارائهشده در این تحقیق از نوع پویا است که وقفه ّ

متغير توضیحی در طرف راست معادله ظاهر شده تا به درک بهتر محقق از روابط بین متغیرها کمک
ّ

کند (آرالنو و بوند .)1991 ،6چون بس��ياري از متغیرهای اقتصادي از جمله توسعه صنعت گردشگری
بهطور طبيعي پويا هستند و عملکرد دوره قبل آنها قابل انتقال و گسترش به دوره بعد است؛ بنابراین،
1 . Cross Section Data
2 . Time Series
3 . Baltagi
4 . Static Panel Data
5 . Dynamic Panel Data
6 . Arellano & Bond
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فرم تبعی معادله توسعه صنعت گردشگری بهصورت زیر است:

در رابط��ه باال ،اندی��س  tمعرف زمان ،اندیس  iمعرف کش��ورهای منتخب و  Logنش��اندهنده
لگاریتمی بودن معادله است که تفسیر ضرایب را آسانتر میکند .چون در فرم لگاریتمی ،درصد تغییر
متغیر توضیحی نشان داده میشود.
در متغیر وابسته بهصورت درصد تغییر در ّ

در رابطه  DTI ،1توسعه صنعت گردشگری و متغیر وابسته تحقیق است که با شاخصهایی نظیر

مبلغ عایدی کشورها از گردشگران ،تعداد گردشگران ورودی ،تعداد تختهای رزرو شده هتل در سال و
تعداد شبهای اقامت گردشگران در كشور ميزبان اندازهگیری میشود .در اين پژوهش ،بهمنظور حفظ
گس��تردگي آن از مبلغ عایدی كش��ورهای منتخب از گردشگران بینالمللی 1برای این منظور استفاده
شده است.
 :DTI it-1توسعه صنعت گردشگری یک دوره قبل (متغیر وابسته با وقفه) است.
 :INST2نهادها اس��ت که وضعیت حکمرانی خوب و س��طح حمایتی و انگیزشی نهادها الزم برای
انجام نوآوری ملی در جهت ایجاد رونق در کسبوکار و رشد اقتصادی را ارزیابی میکند.
 :HCR3سرمايه انسانى و پژوهش است که سطح تحصیالت نیروی انسانی و میزان تحقیق و توسعه
)1 . International tourism, receipts (current US$
2 . Institutions
3 . Human Capital & Research

تأثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب
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بهعنوان تعیینکنندههای اصلی ظرفیت نوآوری ملی را ارزیابی میکند.
 :INFR1زیرساختهاست که سطح فناوری اطالعات و ارتباطات ،زیرساختهای عمومی و پایداری
زیستمحیطی الزم برای انجام نوآوری ملی را ارزیابی میکند.
 :MS2پیچیدگی بازار اس��ت که وجود اعتبار و فضای حمایتی از سرمایهگذاری ،دسترسی به بازار
بینالمللی ،رقابت و اندازه بازار که برای انجام نوآوری در کسبوکارها بسیار حائز اهمیت است را ارزیابی
میکند.
 :BS3پیچیدگی کس��بوکار است که میزان استفاده شرکتهای پویا از کارگران تحصیلکرده و با
دانش باال برای انجام نوآوری در فعالیتهایشان را ارزیابی میکند.
 :KTO4ستاده دانش و فناوری است که نوآوریهای حاصل از دانش و فناوری را با سنجش سطح
ایجاد دانش ،تأثیر دانش و ترویج دانش ارزیابی میکند.
 :CO5س��تاده خالقانه اس��ت که محصوالت خالقانه نوآوری را اع��م از دارایی عینی ،غیر عینی و
خالقیت آنالین اندازهگیری میکند.
متغیره��ای هفتگان��ه باال ابعاد نوآوری ملی هس��تند که بهتناوب در ح��االت اول تا هفتم تخمین
بهعنوان متغیر توضیحی-کلیدی در مدل تحقیق منظور ش��دهاند .برابر س��ازوکار بیان شده در بخش
ادبیات موضوع نیز عالمت انتظاری کلیه آنها مثبت اس��ت؛ اما ارائه یک مدل مناسب که بتواند تغییر
رفتار متغیر وابس��ته (توسعه صنعت گردشگری) را به نحو حداکثری توضیح دهد ،مستلزم لحاظ سایر
عوامل مؤثر بر آن اس��ت که از آنها با عنوان متغیرهای کنترل یاد میشود که در این تحقیق به شرح
زیر انتخاب شدهاند:
 :NC6سرمایه طبیعی است که ابتداییترین شکل آن زمین است و خود شامل انواع منابع طبیعی
از قبیل آب ،نفت ،مس ،گاز طبیعی ،زغالسنگ و جنگلهاست؛ اما در حوزه گردشگری از میراث ملی و
جاذبههای طبیعی کشورها بهعنوان سرمایه طبیعی آنها یاد میشود .این متغیر بر اساس مبانی نظری
گردشگری و با الهام از مطالعات کای و همکاران ،)2014( 7اکبری و ابونوری ( )1393و امین رشتی و
1 . Infrastructure
2 . Market Sophistication
3 . Business Sophistication
4 . Knowledge and Technology Outputs
5 . Creative Outputs
6 . Natural Capital
7 . Cai et al
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همکاران ( )1390در مدل تحقیق منظور ش��ده و از میراث ملی (فرهنگی و طبیعی) کشورها ثبت در
فهرس��ت میراث جهانی یونس��کو بهعنوان جایگزین آن استفاده شده است .همچنین ،عالمت انتظاری
این متغیر مثبت است؛ زیرا برخورداری هرچه بیشتر یک کشور از اشکال مختلف محيط طبيعي شامل
مناطق کوهستاني ،ساحلي ،کويري و بياباني و آثار تاریخی سبب رشد صنعت گردشگری میشود.
 :GLOB1جهانیش��دن است که مرحلهای از فرايند تحول زندگی بشری بوده كه در آن ،مرزهاي
سياس��ي و اقتصادي كمرنگ و ارتباطات و تعامالت فرهنگها گسترش مییابد (پراتون .)1999 ،2این
متغیر بر اس��اس مبانی نظری گردش��گری و با الهام از مطالعات برلیک ،)2018( 3حیدری و همکاران
( )1391و پناهی و نصیبپرس��ت ( )1397در مدل تحقیق لحاظ و از دادههای ش��اخص جهانیشدن
منتشره توسط موسسه تحقیقات در زمینه کسبوکار 4استفاده شده است .همچنین ،عالمت انتظاری
آن مثبت اس��ت؛ زیرا جهانیش��دن با کمرنگ نمودن مرزهای جغرافیایی و گس��ترش روابط تجاری،
سیاسی و فرهنگی کشورها با دنیای خارج ،ورود گردشگران را شدت میبخشد.
 :PS5ثبات سیاس��ی است که ادراک از احتمال بیثباتی سیاس��ی یا اعمال خشونت با انگیزههای
سیاس��ی را در کش��ورهای مختلف رصد میکند و بر اس��اس مبانی نظری گردش��گری و به پیروی از
مطالع��ات تجربی ایوانوف ،)2017( 6اینگ��رام )2013( 7و اوپادایا و همکاران )2011( 8در مدل تحقیق
لحاظ ش��ده است .همچنین ،از شاخص ثبات سیاسی منتشره توسط بانک جهانی بهجای آن استفاده
شده و عالمت انتظاری آن نیز مثبت است؛ زیرا گردشگری از صنایع حساس است و در مقابل بیثباتی
سیاس��ی و نبو ِد امنیت آس��یبپذیر است؛ بنابراین ،در کش��ورهای با مناقشات سیاسی و بیثباتی باال،
صنعت گردشگری هزینههای زیادی را بر دوش میکشد و هرگونه کاهش در مناقشات و افزایش ثبات
سیاسی بر صنعت گردشگری تأثیر مثبت میگذارد.
 :RER9نرخ ارز واقعی اس��ت که نش��اندهنده نس��بت قیمتهای خارجی ب��ه قیمتهای داخلی
1 . Gross Domestic Product
2 . Perraton
3 . Brelik
)4 . Konjunkturforschungsstelle (KOF
5 . Political stability
6 . Ivanov
7 . Ingram
8 . Upadhayaya et al
9 . Real Exchange Rate

تأثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب
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برحس��ب یک پول مشترک است .این متغیر بر اس��اس مبانی نظری گردشگری و به پیروی از تجربی
شفیع اهلل و همکاران ،)2019( 1تاوارز و لیتائو ،)2017( 2شاهآبادی و مهری تلیابی ( ،)1395شاهآبادی
و س��یاح ( )1392در مدل تحقیق لحاظ ش��ده و عالمت انتظاری آن مثبت است؛ زیرا افزایش نرخ ارز
واقعی با کاهش ارزش پول داخلی و ارزانتر شدن قیمت کاالها و خدمات مورد استفاده گردشگران در
کشور میزبان موجب افزایش گردشگران ورودی میگردد.
نیز جزء اخالل مدل شامل اثرات ثابت ویژه کشوری () و باقیمانده جزء خطا () است.

ضمناً ،دادههای مورد اس��تفاده از نوع دادههای ثانویه است که به روش اینترنتی استخراج شدهاند.
به این صورت که دادههای توسعه صنعت گردشگری و نرخ ارز واقعی از پایگاه بانک جهانی ،3دادههای
ابعاد نوآوری از پایگاه س��ازمان مالکیت معنوی ،4دادههای سرمایه طبیعی از پایگاه یونسکو ،5دادههای
جهانیش��دن از پایگاه مرکز تحقیقات کس��بوکار 6و دادههای ثبات سیاس��ی از پایگاه ش��اخصهای
حکمرانی خوب بانک جهانی 7استخراج شده است.
آمار استنباطی
استفاده از دادههای ناایستا سبب میشود تا آزمونهای  F ،tو استنتاج آماری معتبر نباشد و در نتیجه،
احتمال تش��کیل رگرسیون کاذب بهوجود میآید؛ بنابراین ،پیش از تخمین مدل ،ایستایی متغیرها به
روش لوین ،لین و چو 8بررسی و نتایج به شرح جدول  3نشان داد فرضیه ( H0سری زمانی دارای ریشه

واحد) در س��طح اطمینان  95درصد برای کلیه متغیرهای بهکاررفته در مدل تحقیق رد میش��ود .به
عبارتی ،کلیه متغیرها در سطح ایستا هستند و احتمال کاذب بودن رگرسیون برآوردی منتفی است.

1 . Shafiullah et al.
2 . Tavares & Leitao
3 . https://data.worldbank.org.org/indicator
4 . https://www.wipo.int/publications/en/details
5 . https://whc.unesco.org/en/list
6 . www.kof.ethz.ch
7 . https://info.worldbank.org/governance/wgi
8 . Levin-Lin-Cho
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جدول  :3آزمون ایستایی متغیرها
نتیجه

کشورهای منتخب توسعه یافته
احتمال پذیرش مقدار بحرانی
()0/05
صفر

نتیجه

کشورهای منتخب درحالتوسعه
احتمال پذیرش مقدار بحرانی
()0/05
صفر

متغیر

)I(0

0/00

-6/04

)I(0

0/00

-5/95

DTI

)I(0

0/00

-5/86

)I(0

0/00

-5/41

INST

)I(0

0/00

-6/23

)I(0

0/00

-5/78

HCR

)I(0

0/00

-5/12

)I(0

0/00

-4/92

INFR

)I(0

0/00

-5/25

)I(0

0/00

-4/21

MS

)I(0

0/00

-6/43

)I(0

0/00

-5/73

BS

)I(0

0/00

-5/27

)I(0

0/00

-5/06

KTO

)I(0

0/00

-4/68

)I(0

0/00

-4/45

CO

)I(0

0/00

-6/17

)I(0

0/00

-5/31

NC

)I(0

0/00

-5/51

)I(0

0/00

-4/30

GLOB

)I(0

0/00

-6/09

)I(0

0/00

-5/56

PS

)I(0

0/00

-4/97

)I(0

0/00

-4/93

RER

منبع :یافتههای پژوهش

همچنین ،ازآنجاکه دادههای تابلویی حاصل ترکیب دادههای مقاطع مختلف در طول زمان اس��ت؛
قابلیت ترکیب آنها با انجام آزمون  Fلیمر بررس��ی ش��د و نتیجه نش��ان داد در کلیه حاالت تخمین
مقادیر  Fمحاسباتی از مقدار جدول بیشتر است؛ بنابراین ،فرضیه ( H0یکسان بودن عرض از مبدأها)
رد و اثرات گروه (تخمین به صورت دادههای تابلویی) پذیرفته شد .در نهایت ،مدل تحقیق با استفاده

از نرمافزار اس��تاتا 1و به روش گشتاورهای تعمیمیافته 2به تفکیک هر گروه از کشورهای منتخب در 7
حالت برآورد گردید که نتایج در جداول  4و  5ارائه شده است.
1 . Generalized Moment’s Method
2 . Stata

تأثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب
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جدول  :4نتایج برآورد مدل در کشورهای منتخب درحالتوسعه صادرکننده نفت
متغیر وابسته :توسعه صنعت گردشگری
حالت 7

حالت 6

حالت 5

حالت 4

حالت 3

حالت 2

حالت  1متغیرهای توضیحی▼

*0/196* 0/199* 0/193* 0/194* 0/189* 0/190* 0/197
()6/015( )6/013( )6/011( )6/009( )6/004( )6/020( )6/012

)DTI(-1

-

-

-

-

-

-

*0/186
()6/371

LINST

-

-

-

-

-

**0/068
()3/444

-

LHCR

-

-

-

-

**0/147
()4/283

-

-

LINFR

-

-

-

**0/054
()4/053

-

-

-

LMS

-

-

**0/038
()4/158

-

-

-

-

LBS

-

**0/084
()3/152

-

-

-

-

-

LKTO

**0/077
()3/263

-

-

-

-

-

-

LCO

**0/070** 0/071** 0/071** 0/068** 0/073** 0/069** 0/074
()4/729( )4/630( )4/731( )4/728( )4/733( )4/729( )4/734

LNC

*0/197* 0/194* 0/193* 0/195* 0/192* 0/198* 0/193
()6/199( )6/202( )6/205( )6/207( )6/210( )6/208( )6/203

LGLOB

*0/265* 0/259* 0/263* 0/261* 0/257* 0/264* 0/262
()6/505( )6/497( )6/511( )6/507( )6/494( )6/517( )6/515

LPS

**0/089** 0/086** 0/090** 0/091** 0/089** 0/092** 0/088
()4/202( )4/201( )4/199( )4/197( )4/198( )4/205( )4/202

LRER

7/517

7/554

7/409

7/663

7/790

7/472

7/481

Sargan Test
Statistic
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متغیر وابسته :توسعه صنعت گردشگری
حالت 7

حالت 6

حالت 5

حالت 4

حالت 3

حالت 2

حالت  1متغیرهای توضیحی▼

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

)AR(1

0/812

0/809

0/810

0/808

0/804

0/807

0/813

)AR(2

0/850

0/845

0/848

0/843

0/836

0/841

0/853

R2

0/823

0/818

0/821

0/816

0/811

0/815

0/825

A. R2

110

110

110

110

110

110

110

Number of obs

10

10

10

10

10

10

10

Number of
groups

11

11

11

11

11

11

11

Obs per group

(عدد باال ضریب تخمین ،عدد داخل پرانتز آماره  tو نشانههای * و ** به ترتیب سطوح معناداری  %1و  %5است).
جدول  :5نتایج برآورد مدل در کشورهای منتخب توسعه یافته
متغیر وابسته :توسعه صنعت گردشگری
حالت 7

حالت 6

حالت 5

حالت 4

حالت 3

حالت 2

حالت  1متغیرهای توضیحی▼

*0/228* 0/230* 0/224* 0/227* 0/228* 0/231* 0/226
()7/074( )7/023( )7/087( )7/036( )7/045( )7/028( )7/055

)DTI(-1

-

-

-

-

-

-

*0/116
()6/077

LINST

-

-

-

-

-

*0/178
()6/308

-

LHCR

-

-

-

-

**0/103
()4/260

-

-

LINFR

-

-

-

**0/022
()4/152

-

-

-

LMS

-

-

**0/040
()4/564

-

-

-

-

LBS
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متغیر وابسته :توسعه صنعت گردشگری
حالت 7

حالت 6

حالت 5

حالت 4

حالت 3

حالت 2

حالت  1متغیرهای توضیحی▼

-

**0/051
()3/158

-

-

-

-

-

LKTO

**0/057
()3/209

-

-

-

-

-

-

LCO

**0/097** 0/094** 0/097** 0/096** 0/095** 0/099** 0/101
()4/948( )4/961( )4/959( )4/949( )4/957( )5/054( )5/055

LNC

*0/149* 0/153* 0/150* 0/154* 0/152* 0/148* 0/147
()5/108( )5/106( )5/111( )5/109( )5/110( )5/112( )5/104

LGLOB

*0/141* 0/144* 0/150* 0/145* 0/147* 0/148* 0/146
()5/791( )5/789( )5/796( )5/792( )5/783( )5/791( )5/794

LPS

**0/126** 0/130** 0/125** 0/131** 0/129** 0/133** 0/128
()4/893( )4/902( )4/891( )4/905( )4/899( )4/909( )4/896

LRER

8/949

8/972

8/838

9/011

8/918

8/900

8/819

Sargan Test
Statistic

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

)AR(1

0/840

0/838

0/839

0/837

0/841

0/838

0/844

)AR(2

0/874

0/871

0/866

0/863

0/869

0/868

0/870

R

0/847

0/845

0/839

0/837

0/842

0/840

0/843

A. R2

110

110

110

110

110

110

110

Number of obs

10

10

10

10

10

10

10

Number of
groups

11

11

11

11

11

11

11

Obs per group

2

(عدد باال ضریب تخمین ،عدد داخل پرانتز آماره  tو نشانههای * و ** به ترتیب سطوح معناداری  %1و  %5است).

همانگون��ه که در جداول مذکور مش��اهده میش��ود ،بهمنظ��ور اطمينان از مناس��ب بودن روش
گش��تاورهای تعمیمیافته براي برآورد مدل ،دو آزمون انجام شده اس��ت .اول ،آزمون سارگان که برای
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اثبات شرط اعتبار تشخیص بیشازحد؛ یعنی اعتبار صحت متغيرهاي ابزاري به کار رفته و فرضیه صفر
آن نشاندهنده مناسب بودن متغیرهای ابزاری است .در این تحقیق ،مقدار بزرگتر از  5درصد احتمال
آماره سارگان نشان داد عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل را نمیتوان رد کرد .به عبارتی ،ابزارهای
استفادهشده در تخمین مدل از اعتبار الزم برخوردارند .دوم ،آزمون همبستگي پسمانده مرتبه اول ()1
 ARو مرتبه دوم ( AR)2است که بهزعم آرالنو و بوند ( )1991جمالت اخالل در تخمین گشتاورهای
تعمیمیافته باید دارای همبستگی سریالی مرتبه اول و فاقد همبستگی سریالی مرتبه دوم باشند .نتایج
این موضوع را تأیید نمود و نش��ان داد تورش تصريح وجود ندارد .بهعالوه ،نکویی برازش مدل با هدف
بررس��ی همخوانی دادههای تجربی و مدل مفهومی انجام ش��د و  R2و  R2تعدیلشده نزدیک به مقدار
عددی  ،1از نکویی مدل برازش شده حکایت داشت .البته ،عالمت متغیرهای مستقل نیز مؤید تطبیق
ضرایب تخمین با مبانی نظری و عالمت انتظاری متغیرهاست.
نتیجهگیری و پیشنهادها
ضریب تأثیر نهادها بر توسعه صنعت گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار
اس��ت که با نتیجه مطالعات کیم و همکاران ( ،)2018ش��اهآبادی و مهری تلیابی ( )1395و شاهآبادی
و س��یاح ( )1392همخوانی دارد .بر این اساس 1 ،درصد افزایش کیفیت نهادها در کشورهای منتخب
درحالتوسعه و توسعه یافته به ترتیب  0/186و  0/116درصد بر عایدی آنها از گردشگران بینالمللی
افزوده است؛ زیرا افزایش کیفیت نهادها اعم از رسمی و غیررسمی بهعنوان قواعد اجتماعی تثبیت شده
و عرف و آداب و عادات به شکلگیری روابط اجتماعی سازنده و فضای عمومی حامی نوآوری در بخش
گردش��گری کمک بسزایی نموده و جذابیت کش��ورها برای بازدید را نزد گردشگران بینالمللی افزوده
است .همچنین ،ضریب تخمینی نهادها در کشورهای درحالتوسعه بزرگتر است که میتواند از کیفیت
پایینتر نهادها در این گروه از کشورها ناشی شود که بهبود در آن با تأثیرات مثبت بیشتری بر توسعه
صنعت گردشگری همراه بوده است.
ضریب تأثیر سرمایه انسانی بر توسعه صنعت گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت
و معنادار است که با نتیجه مطالعات حاجیوا و تیموروا ( ،)2019سیلوار و همکاران ( ،)2017پناهی و
نصیب پرست ( )1397و شاهآبادی و سیاح ( )1392مطابقت دارد .بر این اساس 1 ،درصد بهبود سرمایه
انسانی و پژوهش در کشورهای منتخب درحالتوسعه و توسعهیافته به ترتیب  0/068و  0/178درصد
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بر عایدی آنها از گردش��گران بینالمللی افزوده است؛ زیرا افزایش سرمایه انساني با ايجاد فرصتهای
جديد کس��بوکار و افزایش توجيه اقتصادي طرحهای مورد اجرا در صنعت گردشگری موجب توسعه
این صنعت ش��ده است .همچنین ،ضریب تخمینی سرمایه انسانی در کشورهای توسعه یافته بزرگتر
اس��ت که میتواند از رش��د سرمایه انسانی متناس��ب با نیاز بازار در این گروه از کشورها ناشی شود که
بهبود در این وضعیت توانسته تأثیرات مثبت بیشتری بر توسعه صنعت گردشگری بر جای بگذارد.
ضریب تأثیر زیرساختها بر توسعه صنعت گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت
و معنادار اس��ت که با نتیجه مطالعات س��یلوار و همکاران ( ،)2017پناهی و نصیبپرس��ت (،)1397
پوراحمد و همکاران ( )1396و شاهآبادی و سیاح ( )1392مطابقت دارد .بر این اساس 1 ،درصد بهبود
زیرس��اختها در کشورهای منتخب درحالتوسعه و توسعه یافته به ترتیب  0/143و  0/103درصد بر
عایدی آنها از گردشگران بینالمللی افزوده است؛ زیرا توسعه زیرساختهای نوآوری و در رأس آنها
فناوری اطالعات با کمک به جایگزینی روشهای س��نتی و ناکارآمد قدیمی ارائه خدمات با شیوههای
نوین و کاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان گردش��گران موجب توس��عه صنعت گردش��گری شده
است .همچنین ،ضریب تخمینی زیرساختها در کشورهای درحالتوسعه بزرگتر است که میتواند از
برخورداری کمتر آنها از زیرس��اختهای توسعه یافته از جمله زیرساخت فناوری اطالعات ناشی شود
که س��رمایهگذاری در جهت بهبود این وضعیت ،تأثیرات مثبت بیش��تری بر توسعه صنعت گردشگری
داشته است.
ضریب تأثیر پیچیدگی بازار بر توسعه صنعت گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت
و معنادار است که با نتیجه مطالعات چایسامپانساکاال و پلپیرال ( )2017و پناهی و نصیبپرست ()1397
همخوانی دارد .بر این اس��اس 1 ،درصد افزایش پیچیدگی بازار در کش��ورهای منتخب درحالتوسعه و
توسعه یافته به ترتیب  0/054و  0/022درصد بر عایدی آنها از گردشگران بینالمللی افزوده است؛ زیرا
افزایش پیچیدگی بازار از طریق رشد اعتبارات مالی و وجود فضای حمایتی مناسب از سرمایهگذاران،
دسترسی آسانتر به بازارهای بینالمللی ،تشدید رقابت و افزایش اندازه بازار ،بستر مناسب برای انجام
فعالیتهای نوآورانه در حوزه گردشگری را فراهم نموده و موجب افزایش رقابتپذیری و رشد و توسعه
آن شده است .همچنین ،ضریب تخمینی پیچیدگی بازار در کشورهای درحالتوسعه بزرگتر است که
به فقدان توس��عه مالی و محدودیتهای تعرفهای و غیر تعرفهای موجود بر س��ر راه تجارت آزاد در این
گروه از کش��ورها برمیگردد که بهبود در این وضعیت واجد تأثیرات مثبت بیش��تری بر توسعه صنعت
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گردشگری بوده است.
ضریب تأثیر پیچیدگی کسبوکار بر توسعه صنعت گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب
مثبت و معنادار اس��ت که با نتیجه مطالعات سیلوار و همکاران ( )2017و تاجزاده نمین و خزایی پول
( )1394همخوانی دارد .بر این اس��اس 1 ،درصد افزایش پیچیدگی کس��بوکار در کشورهای منتخب
درحالتوسعه و توسعه یافته به ترتیب  0/038و  0/040درصد بر عایدی آنها از گردشگران بینالمللی
افزوده است؛ زیرا بهبود پیچیدگی کسبوکار با افزایش شرکتهای پویا و رشد فعالیتهای کارآفرینانه
در حوزه گردش��گری و ارائه خدمات جدید و نوآورانه متناسب با نیازها و سالیق گردشگران بینالمللی
به رش��د صنعت گردش��گری کمک نموده اس��ت .همچنین ،ضریب تخمینی پیچیدگی کسبوکار در
کشورهای درحالتوسعه بزرگتر است؛ زیرا در این گروه از کشورها ،کسبوکارها کمتر از فارغالتحصیالن
دانش��گاهی اس��تفاده نموده و در انجام امور نیز اتکای کمتری به دانش دارند؛ بنابراین ،هرگونه افزایش
پیچیدگی کسبوکار توانسته است صنعت گردشگری را با ضریب بزرگتری توسعه دهد.
ضریب تأثیر س��تاده دانش و فناوری بر توس��عه صنعت گردش��گری در هر دو گروه از کش��ورهای
منتخب مثبت و معنادار اس��ت که با نتیجه مطالعات سیلوار و همکاران ( ،)2017پوراحمد و همکاران
( )1396و ش��اهآبادی و س��یاح ( )1392همخوانی دارد .بر این اساس 1 ،درصد افزایش ستاده دانش و
فناوری در کشورهای منتخب درحالتوسعه و توسعه یافته به ترتیب  0/084و  0/051درصد بر عایدی
آنها از گردشگران بینالمللی افزوده است؛ زیرا افزایش ستاده دانش و فناوری بهعنوان عناصر کلیدی
الزم ب��رای حل چالشهای هزینهبر و پیچیده پیش روی کس��بوکارهای حوزه گردش��گری از طریق
تسهیل و تسریع مراحل مختلف سفر از جمله رزرو هتلها و مراکز اقامتی ،تهیه بلیت هواپیما ،کشتی و
امثال آن ،خرید برنامههای سفر و تورهای مختلف و اجاره وسایل نقلیه سبب توسعه صنعت گردشگری
شده است .همچنین ،ضریب تخمینی ستاده دانش و فناوری در کشورهای درحالتوسعه بزرگتر است
که به موفقیت کمتر نظام ملی نوآوری آنها در تبدیل نهادههای نوآوری به ستادههای دانش و فناوری و
تجاریسازی محصوالت جدید و نوآور در کسبوکارهای مختلف از جمله صنعت گردشگری برمیگردد
که بهبود در این وضعیت توانسته تأثیرات مثبت بیشتری بر توسعه صنعت گردشگری برجای گذارد.
ضریب تأثیر س��تاده خالقانه بر توس��عه صنعت گردش��گری در هر دو گروه از کشورهای منتخب
مثب��ت و معنادار اس��ت که با نتیجه مطالعات نجدا-جانوزکا و کوپ��را )2014( 1و محمدی و میرتقیان
1 . Najda-Janoszka & Kopera
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رودسری ( )1395همخوانی دارد .بر این اساس 1 ،درصد افزایش ستاده خالقانه در کشورهای منتخب
درحالتوسعه و توسعه یافته به ترتیب  0/077و  0/057درصد بر عایدی آنها از گردشگران بینالمللی
ش��ده اس��ت؛ زیرا افزایش خالقیت با کمک به شناسایی و درک بهتر فرصتها و پیادهسازی طرحهای
جدید سبب بهبود وضعیت فعلی و خلق شرایط جدید در مقاصد گردشگری شده و آن را توسعه داده
است .همچنین ،ضریب تخمینی ستاده خالقانه در کشورهای درحالتوسعه بزرگتر است که از توانایی
کمتر نظام ملی نوآوری آنها در تبدیل ظرفیتهای بالقوه نوآوری به محصوالت خالق و تجاریسازی
آنها برمیگردد که بهبود در این وضعیت توانسته تأثیرات مثبت بیشتری بر توسعه صنعت گردشگری
برجای گذارد.
بنابراین ،مقایس��ه نتایج باال نش��ان داد ،بهجز ضریب تخمینی سرمایه انس��انی و پژوهش ،ضریب
تخمینی کلیه ابعاد نوآوری در کشورهای درحالتوسعه از کشورهای توسعه یافته بزرگتر است.
همچنین ،تأثیر متغیرهای کنترلی سرمایه طبیعی ،جهانیشدن ،ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی بر
توسعه صنعت گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است که با مبانی نظری
و نتایج مطالعات تجربی همخوانی دارد .البته ،از بین آنها ،ثبات سیاسی بیشترین اثرگذاری را بر توسعه
صنعت گردش��گری در کشورهای منتخب داشته اس��ت .بهعالوه ،تأثیر متغير وابسته با وقفه بر توسعه
صنعت گردشگری مثبت و معنادار است .به عبارتی ،عایدی کشورهای منتخب از گردشگران بینالمللی
از شرایط سال قبل تأثیر مستقیم میپذیرد.
در پایان ،خاطرنش��ان میشود این مطالعه با رهیافت دادههای تابلویی ،استفاده از آمارهای ثانویه،
تحلیل رگرس��یون چندمتغیره و روش گشتاورهای تعمیمیافته ،تأثیر ابعاد نظام ملی نوآوری بر توسعه
صنعت گردش��گری در دو گروه از کش��ورهای منتخب (سطح کالن) را بررسی نمود .ازاینرو ،به لحاظ
موضوعی ،قلمرو مکانی و روش برآورد مدل (تعیین تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته) دست به
نوآوری زد و این دس��تاورد میتواند مورد اس��تفاده محققان قرار گیرد و با الگوبرداری از آن ،تأثیر سایر
عواملی که آمارهای ثانویه آنها موجود است را بر توسعه صنعت گردشگری در سطح کشوری و استانی
بررس��ی نمایند .همچنین ،با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد میشود :سیاستمداران ،سیاستگذاران و
فعاالن صنعت گردشگری در کشورهای منتخب -خاصه کشورهای درحالتوسعه صادرکننده نفت -با

افزایش کمی و کیفی نهادههای نوآوری از جمله کیفیت نهادها-مخصوصاً تأمین امنیت حقوق مالکیت
معنوی ،برقراری رش��تههای دانشگاهی مرتبط با گردش��گری و پرورش نیروی انسانی مجرب ،افزایش
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