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وقوع بحرانهاي سياسي -اجتماعي و اثرات آن بر درآمد حاصل از گردشگري
نمونه موردي :کشورهاي ايران ،ترکيه ،مصر
ايرج تيموري :4استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
چكيده
امروزه اهمیت اقتصادی و اشتغالزائي گردشگری چنان مهم ميباشد كه ميتواند به عنوان موتور اقتصادی هر كشوری تلقي شود.
گردشگری مزایای فراوني دارد و ميتواند به عنوان یكي از مهمترین منبع برای اشتغالزائي در سطوح مختلف ملي ،منطقهای و محلي
مطرح باشد .پایداری درآمد گردشگری مسأله مهمي است و یكي از مهمترین عوامل تأثیرگذار در پایداری گردشگری امنیت ميباشد .هدف
اصلي این مقاله مطالعه و بررسي اثر ناآراميهای سیاسي– اجتماعي بر روند تغییرات درآمدی گردشگری در طي دوره  4335تا  0240برای
كشورهای ایران ،تركیه و مصر است .برای این منظور متغیرهای تولید ناخالص داخلي ،شاخص بهای مصرف كننده و وقوع بحرانهای
سیاسي در طي دوره زماني مورد مطالعه ،مورد استفاده قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش رگرسیون خطي چند متغیره در
قالب تحلیل سری زماني استفاده شد .مقایسه درآمد گردشگری بین سه كشور ایران ،تركیه و مصر نشان ميدهد كه اهمیت اقتصادی و
اشتغالزائي گردشگری برای كشورهای تركیه و مصر در مقایسه با ایران خیلي زیاد ميباشد .نتیجه بدست آمده از آزمون دوربن– واتسن
نشان ميدهد سریهای زماني فاقد خود همبستگي ميباشند .همچنین نتایج نشان ميدهد كه در كشور تركیه و مصر درآمد گردشگری
تحت تأثیر بحران و ناآراميهای سیاسي – اجتماعي ميباشد و در دورههای وقوع چنین بحرانهایي از درآمد گردشگری این كشورها كاسته
شده است .این در حالي است بخاطر شرایط خاص سیاسي در ایران مهمترین عامل اثرگذار بر كاهش درآمد گردشگری شاخص بهای
مصرف كننده ميباشد.
واژههاي کليدي :گردشگری ،ناآراميهای سیاسي -اجتماعي ،رگرسیون خطي چند متغیره ،امنیت گردشگری.
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بيان مسأله:
امروزه گردشگری ميتواند به عنوان موتور اقتصادی هر كشوری تلقي گردد .گردشگری با دارا بودن مزایای فراوان به
عنوان یكي از مهمترین منابع برای اشتغالزائي مطرح است ( )Atan et al, 2012:952; Sariisik et al 2011:1014و
زمینههای تعامالت اجتماعي و فرهنگي را بین كشورهای جهان حاصل ميسازد .یكي از مسائل مهم در ارتباط با توسعه
گردشگری؛ پایداری این صنعت ميباشد .پایداری گردشگری ابعاد مختلفي دارد كه ميتوان به بعد اجتماعي– اقتصادی و
زیستمحیطي آن اشاره كرد .ولي ركن اساسي برای حضور گردشگر در مقصدهای گردشگری به امنیت گردشگران در آن مقصد
بستگي دارد ،در واقع گردشگران ترجیح ميدهند به مقاصدی سفر كنند كه امنیت آنها در آن محل تضمین شده باشد .بنابراین
توسعه پایدار گردشگری ميتواند پایداری درآمدی این صنعت را فراهم ساخته و موتور محركي برای توسعههای جانبي و آتي
باشد .بنابراین توسعه صنعت گردشگری در وهلهی اول نیازمند امنیت است .امنیت ابعاد مختلفي دارد و در برگیرنده امنیت
رواني ،سیاسي ،ساختاری ،حقوقي ،فردی ،اجتماعي ،اقتصادی و ...ميشود .پایداری و ناپایدرای امنیت در سطح ملي به وقوع
بحرانهای مختلف سیاسي ،اقتصادی و اجتماعي ،طبیعي در داخل و خارج از یك كشور بستگي دارد .وقوع بحرانهای نظیر
جنگ ،تروریسم ،انقالبها و شورشها و اعتراضات خیاباني در مقاصد گردشگری از جمله عواملي هستند كه تأثیر منفي در
نگرش گردشگران برای حضور در آن مقصد را بدنبال دارند .صنعت گردشگری كشورهای خاورمیانه با وجود داشتن جاذبههای
مختلف گردشگری همیشه به خاطر وقوع بحرانهای مختلف و عدم وجود امنیت ضرر و آسیب ميبیند .در بین كشورهای
خاورمیانه سه كشور ایران ،تركیه و مصر نمونههای بارز هم از حیث برخورداری از جاذبههای متعدد گردشگری و هم آسیب
پذیر بودن بخاطر وقوع نامني نمونههای بارزی هستند .بر طبق دادههای سازمان جهاني تجارت سهم كشورهای خاورمیانه از
كل گردشگران جهان در حدود  54/6میلیون نفر یعني  1/41درصد از كل گردشگران بوده است ()World bank, 2013
درآمد حاصل از گردشگری در سال  0222تقریباً معادل  145میلیون دالر بوده است كه این رقم در سال  0249به رقمي
معادل  4453میلیارد دالر بوده است( .شكل شماره  .)4بر پایه دادههای سازمان تجارت جهاني (  ) WTO4درآمد حاصله از
گردشگران خارجي در تركیه برای سال  0240به  90/013میلیارد دالر رسیده است .درآمد حاصل از گردشگری برای كشور
مصر نیز در سال  0223به حدود  44میلیارد دالر رسیده است ،پس از وقوع انقالب مصر و سقوط دولت حسني مبارك این
رقم كمتر شده است .برای كشور ایران نیز درآمد حاصل از گردشگری در سال  0242به  0/053میلیارد دالر گزارش شده است
(.)UNWTO,2014

شكل  -1نمودار روند تغييرات درآمد حاصل از گردشگري در جهان -منبع World bank, 2013 :

روند درآمد گردشگری ميتواند با عوامل و بحرانهای مختلفي تغییر یابد كه ميتوان از بحرانهای طبیعي نظیر سیل،
زلزله ،سونامي؛ بحرانهای سیاسي :نظیر جنگ ،ترور ،انقالبها و ،...بحرانهای اقتصادی در مبداء و مقصد گردشگری به عنوان
عوامل اثرگذار بر روند تغییرات درآمد گردشگری یاد كرد .جمعآوری و تحلیل اثر همه بحرانها و عوامل بر درآمد گردشگری
كاری دشوار و سخت ميباشد ،ولي ميتوان اثر برخي بحرانهای حاد و چشمگیر را در درآمد گردشگری ردیابي كرد .این مقاله
.World Trade Organization
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قصد دارد تا به بررسي روند تغییرات درآمدی گردشگری با تحلیل سریهای زماني پرداخته و اثرات بحرانهای سیاسي و
اجتماعي بر روی گردشگری را مورد بررسي قرار دهد .سؤال و فرضیه تحقیق به صورت زیر ميباشد:


آیا بین بحرانهای سیاسي و كاهش درآمدگردشگری در كشورهای مورد مطالعه (ایران ،تركیه و مصر) رابطه وجود دارد؟



بین كاهش درآمد گردشگری و وقوع نا امني در كشورهای مورد مطالعه رابطه وجود دارد.

پيشينه تحقيق:
در این تحقیق به بررسي مطالعاتي خواهیم پرداخت كه صرفاً در ارتباط با موضوع امنیت و عوامل اثرگذار بر گردشگری
باشند .از جمله این تحقیقات ميتوان به مطالعات زیر اشاره كرد :اكبری و ابونوری ( )4939نشان دادهاند كه مهمترین عوامل
مؤثر بر جذب گردشگران خارجي در ایران ،امكانات زیرساختي كشور ،پتانسیلهای تاریخي– مذهبي و طبیعي كشور و در رتبه
بعدی شرایط سیاسي– اقتصادی كشور ميباشد .محرابي و همكاران ( )4934نیز در تحقیقي به بررسي موانع توسعه گردشگری
در جمهوری اسالمي ایران پرداخته و نشان دادهاند كه هفت عامل ساختاری و اصلي  -4عامل زیربنائي  -0عامل سیاسي -9
عامل فرهنگي  -1عامل دولتي  -5عامل انساني  -6عامل مدیریتي و  -4عامل اقتصادی؛ به عنوان موانع اصلي توسعه گردشگری
در ایران مطرح ميباشند .نتایج تحقیق سعیدی و همكاران ( )4934نشان ميدهد كه مانع اساسي توسعه گردشگری در كشور
نبود زیرساختهای فیزیكي و موانع فرهنگي ميباشد .نتیجه تحقیق صیدائي و هدایتي مقدم ( ) 4943نیز نشان ميدهد كه
بروز هر گونه خشونت در سطوح مختلف جامعه اثرات منفي بر توسعه گردشگری بر جای ميگذارد .از نظر حبیبي و عباسينژاد
( )4941بیشترین تأثیر بر تقاضای گردشگری را متغیرهای درآمد سرانه و قیمتهای نسبي در ایران دارد .از نظر علیرضا و
جاوید ( )0249رابطه مستقیم بین حمالت تروریستي و كاهش گردشگری در پاكستان وجود دارد .آرنا و لئون ( )0224نیز پس
از مطالعهی اثر حمله تروریستي یازدهم سپتامبر بر گردشگری جزایر قناری به این نتیجه رسیدهاند كه حمله یازدهم سپتامبر
شوك بزرگي را بر گردشگری در این منطقه وارد كرده است (  .)Arana et al, 2008گودریج ( )0220نیز در مطالعهی تحت
عنوان حمله یازدهم سپتامبر :اثر و واكنش فوری آن بر صنعت توریسم و حمل و نقل در آمریكا ،نشان ميدهد كه بعد از حمله
مسافرتهای هوائي 52درصد كاهش یافته است .سونمز نیز در مطالعهای تحت عنوان گردشگری ،تروریسم و بي ثباتي سیاسي
به مطالعه و بررسي اثرات تروریسم ،بيثباتي سیاسي پرداخته است ( .)Sonmez, 1998بطور خالصه ميتوان گفت عوامل
متعددی در توسعه و شكوفائي گردشگری نقش دارند بررسي ادبیات تحقیق نشان ميدهد كه جنگ (محمدزاده و همكاران،
 ،)0242درآمد سرانه و قیمتهای نسبي (حبیبي و همكاران )0225 ،تروریسم ( ،)Ali Raza et al, 2013نرخ تورم و مسایل
زیست محیطي (امینرشتي و همكاران ،)0244 ،درآمدهای نفتي و دولت (لطفي و همكاران ،)4943 ،امنیت (صیدائي و
همكاران ،)4932 ،تولید ناخالص ملي و نرخ ارز حقیقي (محمدی و همكاران ،)4934 ،تولید ناخالص داخلي ،شاخص هریتیج و
درآمد سرانه (فلیحي و همكاران ،)4930 ،هزینه سفر در مقصد (مؤمني و همكاران ،)4934 ،احساس رضایت (هزار جریبي و
همكاران ،)4943 ،از جمله عواملي مهمي هستند كه در افزایش یا كاهش تعداد گردشگران وارده به یك كشور نقش دارند .همه
این عوامل ميتواند به عنوان متغیر اثرگذار بر درآمد گردشگری مد نظر قرار گرفته و در تحلیل آورده شوند .ولي بخاطر تفاوتها
در نشر آمارهای مربوط به گردشگری و عدم دسترسي یكسان به این آمارها در هر سه كشور در این تحقیق صرفاً به متغیرهایي
اكتفا شد كه در هر سه كشور قابل دسترس بوده و موجود باشند .در این مطالعه از سه متغیر ( CPI ،GDPشاخص بهای
مصرف كننده) 4و رخدادهای سیاسي در كشور برای برآورد و تخمین درآمد حاصل از گردشگری استفاده خواهد شد.
روش تحقيق:
با توجه به فرضیه تحقیق «بین كاهش درآمد گردشگری و وقوع نامني در كشورهای ایران ،تركیه و مصر رابطه وجود دارد»
متغیر وابسته تحقیق؛ درآمد حاصل از گردشگری و متغیر های مستقل شامل دادههای مربوط به  GDP ،CPIو وقوع بحران و
ناامني در طي سالهای  4335تا  0240در نظر گرفته شد .علت انتخاب این دادهها و دوره زماني از یك طرف در دسترس بودن
آمار و دادهها برای سه كشور ایران ،تركیه و مصر و از طرف دیگر گسترش فزایند توریسم و گردشگری در جهان به عنوان
.Consumer Price Index
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آلترناتیوی مناسب برای توسعه از دهه 4332به بعد ميباشد .متأسفانه استفاده از دادههای متعدد برای هر سه كشور بطور
همزمان مقدور نبود .دلیل این امر بخاطر عدم انتشار دادهها بطور یكسان در هر سه كشور ميباشد .از همین رو انتخاب متغیرها
و دادهها محدود ميشود به حداقل دادههای كه در هر سه كشور با كیفیت مشابه وجود دارند .دادههای كیفي تحقیق نیز با
مطالعه اسنادی و فیشبرداری از منابع خبری استخراج شده است كه خالصهای از تحوالت و رویدادهای سیاسي و حوادث
طبیعي و انساني مهم در این كشورها و خاورمیانه و جهان ميباشد .البته از حوادث جهان و خاورمیانه تنها به حوادث و
رویدادهای كه اثر جهاني داشتهاند ،اشاره شده است .شكل شماره  0مقایسهای از روند تغییرات درآمد گردشگری در سه كشور
ایران ،تركیه و مصر را نشان ميدهد.

شكل  -2نمودار مقايسه درآمد گردشگري در سه کشور ايران ،ترکيه و مصر - 11331-2212مأخذWorld bank, 2013 :

بر اساس شكل  0گرچه روند درآمد گردشگری حالت افزایشي دارد ولي این روند در سالهای  0226 ، 0221 ،4333و
 0242با سقوط و كاهش ناگهاني روبرو بوده است .همانطوریكه نمودار  0نیز نشان ميدهد گرچه درآمد گردشگری در ایران
در مقایسه با كشور مصر و تركیه چندان زیاد نميباشد ولي این روند از سال  4336روندی افزایشي داشته و در طي سالهای
 4334كاهش محسوسي را داشته است كه تا سال  0220این روند حالت افزایشي داشته است .اما در طي سالهای بعد روند
كاهشي بخود گرفته كه تا سال  0225این روند همچنان ادامه داشته است و در سال  0225به پایینترین حد خود رسیده اما
بعد از سال  0225مجدداً روند افزایشي به خود گرفته ولي بعد از سال  0242این روند به روند كاهشي تبدیل شده است.
بر طبق شكل  0روند درآمدزائي گردشگری در مصر نیز حالت افزایشي داشته است ،ولي در طي سالهای  4334با كاهش
روبرو شده است كه بعد از سال  4333مجدداً حالت افزایشي به خود گرفته و در طي سالهای  0224تا  0229روند ثابتي بخود
گرفته است و پس از این سال مجدداً با افزایش روبرو بوده كه نهایتاً در سال  0223با یك افت نسبي مواجه ميشود ،اما در
سال  0244این روند با كاهش روبرو شده است .برای اینكه بتوان قضاوت درستي از اثرات امنیت سیاسي– اجتماعي و بحرانهای
منطقهای بر روی درآمد گردشگری داشته باشیم با مطالعه اسناد مربوط به تحوالت جهان در طي دو دهه اخیر ( 4332تا
 )0241نتایج بدست آمده را در جدول شماره  4بطور خالصه ارائه شده است .ریشه یابي وقوع بحرانها سبب شد تا برای مطالعه
بحرانها سال  4332را به عنوان سال پایه در نظر بگیریم؛ در واقع پس از سال  4332و بعد از فروپاشي شوروی نظم نوین
جهاني در حال شكلگیری ميباشد .بررسي روند درآمد گردشگری در كشور تركیه نشان ميدهد كه كاهش درآمد گردشگری
در این كشور در طي سال  4333با حوداث زلزله در ازمیر ،دستگیری اوجاالن ،گروگانگیری دیپلماتهای تركیه توسط كردها،
در سال  0221با بمب گذاریها در استانبول ،ناآراميهای داخل عراق ،سونامي اندونزی ،انقالب مخملي در اوكراین و گرجستان،
در سال  0226باترور روزنامه نگار آمریكائي ،جنگ سي و سه روزه در لبنان و در سال  0244با زلزله وان ،اعتراض مسلمانان
بخاطر توهین به قرآن مجید ،بحران در سوریه همزماني داشته است .همینطور دورههای كاهش درآمد گردشگری در كشور
مصر با حمله تروریستي به گردشگران در سال  4334و در سال  0244با انقالب و ناآراميهای مصر همزماني دارد .كاهش
4

 -چون ارقام درآمد گردشگری خیلي بزرگ هستند بهمین خاطر ارقام بصورت تواني نشان داده ميشود .مثال  3.5 E+10معادل رقم  95میلیارد دالر ميباشد.
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درآمد گردشگری در ایران نیز در طي سالهای  4333- 4334با تحوالت  ،4944در سال  0225تهدیدات آمریكا علیه ایران از
سال  0223به بعد با فتنه سال  4944و تحریم ایران همزماني دارد.
جدول  -1خالصه اي از حوداث و رويدادهاي مهم در طي سالهاي  1332تا 2219
سال

كشور
تركیه

مصر

ایران

خاورمیانه -جهان

4331

سقوط هواپیما بوئینگ پرواز
 122و كشته شدن  51نفر-
بمباران كردهای شمال عراق

انفجاز انبار سوخت و
كشته شدن  122نفر

بمب گذاری در آستان قدس-
سقوط هواپیمای فوكر تهران
اصفهان

جنگ در بوسني و هرزگوین –موافقت نامه صلح دیتون –
پایان جنگ در بوسني -كاهش نرخ روبل روسیه در برابر
دالر -بحران چچن

-4335
4334

سقوط هواپیمای وسیه در
تركیه

بمب گذاری انتحاری
در سفارت مصر در
اسالم آباد ،حمله
تروریستي به
گردشگران و كشته
شدن  60نفر در معبد
لوخور

سقوط هواپیما  C-412و
كشته شدن  44نفر ،سقوط
هواپیمای نظامي و شهادت
 42نفر -تحریم ایران توسط
آمریكا

انتفاضه نفق – پیمان صلح چچن و روسیه – وضع حالت
فوق العاده علیه ایران توسط بیل كیلینتون -ركود اقتصادی
و بحران مالي در جنوب شرق آسیا

4334

 ،هواپیما ربائي در كردها

زلزله در جنوب شرق

بحران خلع سالحهای كشتار جمعي در عراق و بمباران
عراق توسط نیروهای امریكائي و انگلیسي -جنگ در كوزوو

4333

زلزله دز دوزجه و ازمیر،
دستگیری اوجاالن ،گروگان
گیری در سفارت تركیه توسط
كردها

فتنه سال  4944و آشوبهای
خیاباني

حمله نیروهای متحد ناتو به یوگسالوی و تسلیم میلشویچ-
بحران سیاسي در كابینه یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه
 -بمب گذاریهای سریالي در مسكو

0222

انفجار بمب در دفتر حزب
ناسیونالیست تركیه توسط
حزب كمونیست – تحویل
محمت علي اجا به تركیه

پیروزی اصالح طلبان در
انتخابات مجلس

انفجار بمب در ناوگان نیروی دریای امریكا در یمن -جنون
گاوی در اروپا -انتفاضه دوم مردم مظلوم فلسطین -غرق
شدن زیر دریایي كورسك -حمله به ساختمان MI6
توسط موشك ساخت روسیه -عقب نشیني رژیك غاصب
اسرائیل از جنوب لبنان

0224

-

-

-

– انفجار مجسمه های بودا در افغانستان  ،حمله 44
سپتامبر -بیانیه جورج بوش برای جنگ بر علیه تروریسم ،
حمله آمریكا به افغانستان -سقوط فضاپیمای میر به
اقیانوس آرام – سازمان همكاری شانگهای-

0220

-

كشته شدن  942نفر
براثر حادثه اتش
سوزی قطار

تحریم كاالها و محصوالت
آمریكائي – سقوط هواپیمای
توپولوف و كشته شدن 443
نفر – زلزله در غرب ایران و
كشته شدن  064نفر

 ،قرار دادن ایران – عراق و كره شمالي به عنوان محور
شرارت توسط آمریكا -بحران خلع سالحهای كشتار جمعي
در عراق -پایان جنگ و اشغال افغانستان

0229

سقوط پرواز نیویورك
به مقصا قاهره

بمب گذاریهای در استانبول و
تخریب ساختمان مركزی
بانك  ASو دفتر مركز
HSBC

-

زلزله بم و تخریب ارگ بم-

حمله به عراق توسط آمریكا و انگلیس – اعتراضهای
خیاباني در سرتاسر جهان برعلیه جنگ در عراق -انقالب
رنگي در گرجستان

0221

-

سقوط هواپیما در
دریای سرخ

حادثه انفجار قطار در نیشابور

حذف تحریم های لیبي -وضع حالت فوق العاده در عراق و
حمله نیروهای آمریكائي به فلوجه – سونامي در اندونزی-
وقوع انقالب نارنجي در اكراین

0225

-

انجار بمب در شرم
الشیخ و كشته شدن
 44نفر -فرمان حسني
مبارك بر برگزاری
انتخابات با شركت
كاندیداهای مختلف

-

تولد یو تیوب  -توفان كاترینا در جنوب شرق آمریكا-
توفان ریتا در آمریكا -تهدیدات آمریكا علیه ایران

وقوع بحرانهاي سياسي – اجتماعي و اثرات آن بر درآمد حاصل از گردشگري ....
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0226

ترور ژورنالیستهای آمریكائي

-

بیانیه وزیران امورخارجه
كشورهای انگلیس  ،فرانسه و
آلمان در ارتباط با به بن
بست رسیدن مذاكرات هسته
ای -ارجاع پرونده هسته ای
ایران به شورای امنیت –
دستیابي ایران به فن آوری
غني سازی اورانیوم و بومي
شدن این تكنولوژی-
كنفرانس بین المللي بازبیني
هولوكاست

شكل گیری جمهوری مونتنه گرو -كشف حمله تروریستي
به هواپیمای مسافربری در انگلیس –
جنگ سي وسه روز حزب اهلل لبنان با رژیم غاصب اسرائیل-

0224

ترور ژورنالیست ارمني در
مقابل دفتر روزنامه -
اعتراضات خیاباني –

-

دستگیری سربازان نیروی
دریایي انگلیس توسط گارد
ساحلي ایران -تحریم بانكهای
ایران -

توفان در اگلیس و اروپا -تورنادو در ایالتهای جنوبي
آمریكا

0224

-

-

ضبط دارایي های ایران به
بهانه تحریم در كشور
سوئیس -قطع معامالت ارزی
بانك دویچ آلمان با ایران—
صدور قطعنامه  4429شورای
امنیت علیه ایران

اعالم استقاال كوزوو-جنگ در غزه و حمله نیروهای اشغالگر
اسرائیل به نوار غزه و كشتار مردم بي دفاع غزه  -جنگ
در اوستیا

0223

گشایش مرز تركیه با
ارمنستان

-

فتنه سال  44بعد از انتخابات
ریاست جمهوری -ترور و
شهادت مظلومانه دانشمندان
هسته ای ایران

توفان در ایالتهای جنوبي آمریكا -ركود اقتصادی آمریكا-
بحران اقتصادی در جهان
ورشكستگي بانكهای اروپا -بحران اقتصادی در یونان ،
اسپانیا

0242

-

-

تحریم بنزین  -گران شدن
سوخت و شهمیه بندی

پایان عملیات نظامي در عراق -سقوط هواپیما لهستان و
كشته شدن رئیس جمهور این كشور در این سانحه -حمله
اسرائیل به كاروان كمك رساني غزه

0244

زلزله وان و كشته شدن 540
نفر

آغاز انقالب مصر-
سقوط حسني مبارك
و انتقال قدرت

بسته شدن سفارت انگلیس-
شروع تحریم ها علیه ایران –
تحریم شركتهای ایراني-
كاهش قدرت خرید ریال –
تحریم بانك مركزی

س اعتراض به سوزاندان كتاب قر آن در كشورهای
مسلمان -وقوع توفان در آمریكا و كشته شدن  922نفر-
كشته شدن اسامه بن الدن -بحران در سوریه – جنبش
وال استریت

0240

سقوط هواپیمایي نظامي
تركیه در كابل -حمله
تروریستي كردها به پادگانهای
تركیه – انفجار انبار مهمات و
كشته شدن  05نفر

آشوب در ورزشگاه
پورت سعید و كشته
شدن  44نفر -ادامه
ناآرامي های سیاسي و
اعتراضات مردمي

تحریم نفت ایران توسط
اتحادیه اروپا -زلزله اهر
ورزقان -بسته شدن سفارت
كانادا در تهران

بحران سوریه – توفان سندی در آمریكا – اعتصاب و
اعتراض به سیاست ریاضت ملي در اروپا-

0249

بمب گذاری در میدان تقسیم
استانبول– بحران فساد مالي
دولت  -تجمع فعاالن محیط
زیست در پارك گزی-

ناآرامیهای سیاسي و
اعتراضات مردمي بر
علیه حكومت مرسي
كودتای نظامي و
سقوط دولت مرسي

تمدید حالت فوق العاده
آمریكا بر علیه ایران

بحران سوریه – عراق – جنگ غزه – بحران اكراین و شبه
جزیره كریمه

منبع  www.aftabnews.ir :؛  /http://www.historyorb.com؛ .http://www.hurriyetdailynews.com

تكنيک تجزيه و تحليل دادهها:
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،كاربردی و به لحاظ ماهیت و روش ،از نوع همبستگي ميباشد .وقتي متغیری مثل درآمد
و تغییرات آنرا در طي زمان مورد بررسي و تحلیل قرار ميدهیم ،در واقع هدف شناخت روند گذشته ميباشد .برای رسیدن به
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این هدف ميتوان از مدلهای رگرسیون خطي چند متغیره در قالب سریهای زماني استفاد كرد .روش تحقیق در این مطالعه از
نوع همبستگي ميباشد كه در آن به بررسي و تحلیل اثر چند متغیر بر روی یك متغیر در طي زمان مورد بررسي و تحلیل قرار
ميگیرد .در این تحقیق از مدل رگرسیون خطي چند متغیره در قالب سریهای زماني به عنوان تكنیك تحقیق استفاده شد.


رگرسيون خطي چند متغيره

مدلهای رگرسیون خطي چند متغیره حالتي است كه در آن  kمتغیر توضیحي وجود دارد .شكل كلي این مدل را ميتوان
بصورت زیر نوشت:
حال اگر بخواهیم برای  t=1,2,…,nبسط دهیم ،خواهیم داشت:

را
حال چنانچه ضریب
صورت ماتریسي بیان كرد:

در نظر بگیریم كه برای تمامي دورهها برابر یك باشد؛ ميتوان دستگاه معادالت فوق را به

تخمین مدل رگرسیون در روش حداقل مربعات معمولي به صورت زیر خواهد بود:
كه بیان ماتریسي مي توان آنرا به صورت زیر در نظر گرفت ):(Montgomery et al, 2008, 78
بدیهي است كه میزان خطا نیز از رابطه زیر بدست ميآید (نریماني:)93 :4932 ،


سريهاي زماني

همانطوریكه ميدانیم در سریهای زماني فرض بر این است كه با مشاهده روند گذشته تغییرات یك متغیر ،ميتوان تغییرات
آتي آن را پیش بیني كرد .به عبارت دیگر مقادیر جاری متغیرها تابعي از مقادیر گذشته خود ميباشند:
4

جزء تصادفي و خطای سری زماني است .اما وجه تمایز این دو در این است كه در بحث خود همبستگي
كه در آن
(اتوكورولیشن) الگوی خود رگرسیوني میان مقادیر جاری و گذشته متغیرها ،تنها در جزء خطای معادالت رخ ميدهد .در
مباحت مقدماتي ،شایعترین شكل خود همبستگي الگوی خود رگرسیوني مرتبه اول ماركف یعني فرآیند  ARميباشد كه به
شكل زیر تعریف ميشود:
در این رابطه فرض ميشود كه میزان خطای معادله رگرسیون در دوره جاری ،تابعي از مقادیر دوره قبل خود (با ضریب ) و
جزء خطای ميباشد.
مشهورترین آزمون تشخیص برای خود همبستگي به وسیله دوربن و واتسن ارائه شده است .كمیت آماری دوربن– واتسن
( )DWبه صورت زیر تعریف ميشود؛ كه برابر است با نسبت مجموع تفاضالت اجزاء خطای متوالي تقسیم بر

1

.Autocorrelation
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و
از آنجا كه دو عبارت
بوده و لذا ميتوان نوشت:

تنها دریك جمله

با هم اختالف دارند فرض ميكنیم كه

با قرار دادن
مقدار

به جای

در رابطه

به صورت زیر برآورد ميگردد:

كه با جایگذاری آن در رابطه آزمون دوربن – واتسن را به صورت ساده شده زیر خواهیم داشت:
باشد
 ،حال از رابطه فوق پیداست كه اگر
است براساس رابطه باال داریم
از آنجا كه
به معني خود
خواهد بود و هیچ گونه همبستگي مرتبه اول میان باقیمانده ها وجود ندارد .از سوی دیگر
بوده و لذا مدل دچار
باشد
را نتیجه ميدهد .همچنین اگر
همبستگي كامل مثبت بوده و
خود همبستگي كامل منفي است .خود همبستگي یك مفهوم ریاضي برای یافتن الگوهای تكراری در طي زمان ميباشد
( .)Kirchgassner et al, 2007, 28منظور اعمال این روابط بروری دادههای مسأله از نرمافزارهای ،Eviews 6 ، Excel
و  Zaitun Time Seriesاستفاده شد .در این مطالعه درآمد حاصل از گردشگری به عنوان متغیر وابسته ،و دادههای مربوط
به  GDP ،CPIو وقوع بحران به عنوان متغیر مستقل بكار گرفته شدهاند.


نحوه اعمال بحران هاي سياسي بر روي مدل

بر طبق مدلهای اقتصادی مرسوم معموالً برای دخالت دادن وقوع بحران از عدد صفر و یك استفاده شد .كه در آن عدد
صفر دلیل بر عدم وقوع بحران سیاسي و عدد یك داللت بر وقوع بحران سیاسي دارد .سایر متغیرها نیز بصورت بي مقیاس و
بین صفر و یك در مدل بكار گرفته شدند.
 محاسبه معادله خط رگرسیون در آمد گردشگری كشور تركیه
محاسبات صورت گرفته برای دادههای كشور تركیه در نرم افزار  ،Eviewsمعادله خط رگرسیون این كشور را به شرح زیر
بدست آورد:
در این معادله عدد  -4352/9164ثابت رگرسیون  49/2333 ،ضریب اهمیت متغیر  0394/4553 ، CPIضریب اهمیت
متغیر  GDPو  349/6230ضریب اهمیت متغیر مربوط به وقوع بحران سیاسي ميباشد .طبق معادله اگر بخواهیم درآمد
گردشگری كشور تركیه را برای یك سال مشخص بدست آوریم ،آنگاه باید بر طبق فرمول ضریب اهمیت متغیرها را در دادههای
مربوطه در همان سال ضرب كرده و سپس مطابق معادله خط رگرسیون اعمال ریاضي جمع یا تفریق بر روی دادهها اعمال مي-
شود تا درآمد گردشگری در آن سال مورد پیش بیني قرار گیرد.
تجزيه و تحليل و يافتهها:
ترکيه :بررسي شكل شماره  9در كشور تركیه نشان ميدهد كه روند كاهشي نرخ تورم با روند افزایش درآمد گردشگری تطابق
دارد .همچنین در دورههای وقوع ناآرامي سیاسي درآمد گردشگری كاهش داشته و با روند تغییرات تولید ناخالص داخلي در
كشور تركیه همبستگي مثبت نشان ميدهد .معادله رگرسیوني خطي كه ميتوان برای سری زماني كشور تركیه نوشت به شرح
زیر ميباشد:

فصلنامه برنامهريزي منطقهاي /سال پنجم /شماره  /22زمستان 1931

شكل  -9نمودار مقايسه روند تغييرات درآمد گردشگري ،نرخ تورم  ،توليد ناخلص داخلي و ناآرامي سياسي در ترکيه

3

1

ماخذ World bank, 2013 :و تحلیل های نگارنده.4939 ،

كه در آن  :Iنشانگر  :G ، CPIنشاندهنده تولید ناخالص داخلي و  :Tبیانگر وقوع ناآرامي های سیاسي در داخل كشور در
طي یكسالمي باشد .همانطوریكه معادله خط رگرسیون نیز نشان مي دهد درآمد گردشگری با نرخ تورم و ناآرامي های سیاسي
همبستگي منفي و با  GDPهمبستگي مثبت را نشان مي دهد .نتیجه آزمون خود همبستگي  DWبرای دادههای كشور تركیه
برابر با  0/419ميباشد كه نشان ميدهد مدل فاقد خود همبستگي ميباشد( .شكل شماره .)1

شكل  -1نمودار نمودار مقايسه درآمد واقعي و پيش بيني شده گردشگري در ترکيه – منبع :تحلیل نگارنده.4939 ،

مصر :بررسي دادههای مربوط به كشور مصر (شكل شماره  )5نشان ميدهد كه درآمد گردشگری این كشور در سال 4335
همزمان با حمله تروریستي به گردشگران و در سال 0223همزمان با شروع بهار عربي و سال  0244همزمان با شروع انقالب
مصر كاهش داشته است .سایر متغیرهای تحقیق همبستگي مثبت نشان ميدهند.

شكل  -1نمودار مقايسه روند تغييرات درآمد گردشگري ،نرخ تورم  ،توليد ناخلص داخلي و ناآرامي سياسي در مصر
ماخذ World bank, 2013 :و تحلیل های نگارنده.4939 ،
4

 با توجه به اینكه داده ها مورد استفاده مقیاسهای مختلفي را داشتند .بنابراین برای تجمیع آنها در یك نمودار داده ها استاندارد شدند تا ضمن حذفمقیاس ،بتوانیم آنها را بین صفر و یك نشان دهیم .همین روش برای اشكال  5و  4نیز اعمال شده است.
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تابع درآمد گردشگری در این كشور را مي توان بصورت معادله زیر نوشت :
Y= -1125.937475+3.705794385*G+209.7012345*I-283.4873813*T
كه در آن  :Iنشانگر  :G ، CPIنشاندهنده تولید ناخالص داخلي و  :Tبیانگر وقوع ناآرامي های سیاسي در داخل كشور در طي
یكسال ميباشد .همانطوریكه معادله خط نیز نشان ميدهد درآمد گردشگری با  CPIو  GDPهمبستگي مثبت و با ناآرامي-
های سیاسي همبستگي منفي را نشان ميدهد .نتیجه آزمون خودهمبستگي دوربن – واتسن برای دادههای سری زماني كشور
مصر برابر با  4/66ميباشد كه نشان از عدم وجود خود همبستگي در دادههای سری زماني ميباشد( .شكل شماره .)6

شكل  -6نمودار مقايسه درآمد واقعي و پيش بيني شده گردشگري در مصر ( ميليارد دالر) -منبع :تحلیل نگارنده.4939 ،

ايران :همانطوریكه شكل شماره  4نشان ميدهد این روند درآمد گردشگری در ایران حالت افزایشي دارد .در ایران باالرفتن
 CPIتأثیر منفي بر درآمد گردشگری را نشان ميدهد .بررسي تحقیق نشان ميدهد كه مسائل سیاسي در داخل كشور تأثیر
چندان زیادی بر میزان درآمد گردشگری نگذاشته است .علت این مسأله هم ميتواند شرایط سیاسي متفاوت كشور ایران با
سایر كشورهای مورد مطالعه باشد.

شكل  -7نمودار مقايسه روند تغييرات درآمد گردشگري ،نرخ تورم  ،توليد ناخلص داخلي و ناآرامي سياسي در ايران
مأخذ World bank, 2013 :و تحلیل های نگارنده.4939 ،

معادله خط رگرسیون برای سری زماني درآمد گردشگری كشور ایران بشرح زیر ميباشد:
تحلیل مربوط به خودهمبستگي با روش دوربن– واتسن برای ایران برابر با  4/649مي باشد .كه نشان دهنده عدم وجود
خود همبستگي در داده ها ميباشد .در وضعیت ایران نابسامانيهای سیاسي همبستگي منفي نشان نميدهد .همبستگي منفي
بین  CPIو درآمد گردشگری ميباشد .یعني افزایش  CPIدر داخل كشور سبب كاهش درآمد گردشگری و نتیجتاً ورود
گردشگر به ایران ميشود( .شكل شماره .)4
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شكل  -8نمودار مقايسه درآمد واقعي و پيش بيني شده گردشگري در ايران  -منبع :تحلیل نگارنده.4939 ،

نتيجهگيري:
مقایسه درآمد گردشگری نشان ميدهد كه اهمیت اقتصادی و اشتغالزائي گردشگری برای كشورهای تركیه و مصر در
مقایسه با ایران خیلي زیاد است .همچنین بررسي ادبیات تحقیق نشان ميدهد كه جنگ ،درآمد سرانه و قیمتهای نسبي،
تروریسم ،نرخ تورم و مسایل زیست محیطي ،هزینه سفر در مقصد ،احساس رضایت از جمله عواملي هستند كه در افزایش یا
كاهش تعداد گردشگران وارده به یك كشور نقش دارند .پیشینه تحقیق نشان مي دهد موانع مهم توسعه گردشگری در ایران
عوامل زیربنائي ،اقتصادی ،سیاسي ،فرهنگي و امنیتي ميباشند .این در حالي است كه در كشور تركیه و مصر مهمترین موانع
توسعه گردشگری صرفاً به وقوع بحرانهای سیاسي ،اقتصادی در داخل همان كشور تقلیل پیدا ميكند .هدف اصلي این تحقیق
مطالعه و بررسي اثر ناآراميهای سیاسي بر روند تغییرات درآمدی گردشگری در طي دوره  4335تا  0240بین كشورهای
ایران ،تركیه و مصر بود .در این تحقیق درآمد گردشگری به عنوان متغیر وابسته و داده های مربوط به  CPI ،GDPو وقوع
بحران های مختلف سیاسي ،اجتماعي و حوادث غیرمترقبه طبیعي به عنوان عوامل ناامني در داخل آن كشور و منطقه به عنوان
متغیر مستقل و اثر گذار استفاده كرد .دادهها در داخل نرمافزارهای اقتصادسنجي  ،Eviews 6و Zaitun Time Series
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .تجزیه و تحلیل دادهها برای كشور تركیه و مصر نشان ميدهد در این دو كشور درآمد
گردشگری تحت تأثیر وقوع بحران و ناآراميهای سیاسي– اجتماعي و حوادث غیرمترقبه طبیعي قرار دارد .یعني دورههای
كاهش درآمد گردشگری همزماني و انطباق با وقوع ناآرامي و بحران سیاسي– اجتماعي در داخل آن كشورها دارد .ولي برای
كشور ایران نتیجه مدل متفاوت است .در ایران بین متغیرهای تحقیق رابطه شاخص بهای مصرف كننده و درآمد گردشگری
منفي ميباشد .یعني افزایش این شاخص سبب كاهش درآمد گردشگری ميباشد كه متفاوت از یافتههای كشور تركیه و مصر
ميباشد .بنابراین در شرایط ایران هر چه قدر شرایط اقتصادی با ثباتتر باشد به همان نسبت ورود گردشگران و درآمد حاصل
از گردشگری نیز بیشتر خواهد شد .نتیجه مطالعه برای شرایط كشور تركیه نیز نشان ميدهد عالوه بر ناآراميهای سیاسي در
این كشور شاخص بهای مصرف كننده نیز اثر منفي بر ورود گردشگر و درآمد حاصل از گردشگری در این كشور دارد .در واقع
كشور تركیه برای حفظ درآمد گردشگری خود باید در كنار تأمین و حفظ امنیت و آرامش سیاسي و اجتماعي داخل كشور
تالش در تثبیت نرخ تورم شاخص بهای مصرف كننده نیز داشته باشد .در شرایط كشور مصر ناآراميهای سیاسي داخلي تأثیر
منفي را بر درآمد گردشگری در این كشور ميگذارد .در نتیجه الزمهی پایداری درآمد گردشگری برای كشور تركیه؛ ثبات
سیاسي و امنیت سیاسي– اجتماعي به همراه كاهش شاخص بهای مصرف كننده ،برای كشور ایران كاهش شاخص بهای مصرف
كننده و برای كشور مصر ثبات سیاسي و امنیت در آن كشور ميباشد .یافتههای تحقیق درمورد ایران مطابق با مطالعات صورت
گرفته توسط محرابي ( )4934و حبیبي و عباسي نژاد ( )4941و در تأیید یافتههای آنان ميباشد كه نشان دادهاند مهمترین
متغیر اثرگذار بر درآمد گردشگری در ایران موانع اقتصادی و متغیرهای درآمد سرانه و قیمتهای نسبي در ایران است.
همچنین یافتههای تحقیق در مورد كشور تركیه و مصر در تأیید یافتههای مطالعات جاوید ( ،) 0249آرنا و لئون ( )0224مي-
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باشد كه نشان دادهاند بین وقوع بحرانهای سیاسي و تروریسم و كاهش درآمد گردشگری در كشور پاكستان و آمریكا رابطه
وجود دارد.
نتایج تحقیق نشان داد كه در كشورهای تركیه و مصر بین ناآراميهای سیاسي و عدم وجود امنیت سیاسي و اجتماعي با
كاهش درآمد گردشگری رابطه وجود دارد .در شرایط كشور ایران بین افزایش شاخص بهای مصرف كننده با كاهش درآمد
گردشگری رابطه وجود دارد .بدین ترتیب مالحظه ميشود كه فرضیه تحقیق برای كشورهای مصر و تركیه قابل پذیرش بوده و
مورد تأیید است ،اما در شرایط ایران درآمد حاصل از گردشگری به عوامل مختلفي نظیر عوامل اقتصادی (كاهش شاخص بهای
مصرف كننده) ربط داشته دارد .بنابراین فرضیه تحقیق در مورد ایران مورد پذیرش قرار نميگیرد.
منابع و مآخذ:
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