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بررسی تأثیر فناوری اطالعات وارتباطات(فاوا) بر عملکرد صنعت توریسم در کشورهای
منتخب و ایران
علي شاهین پور
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تاريخ دريافت ،6931/7/66 :تاريخ بازنگری 6931/62/67 :تاريخ پذيرش6939/62/61 :

چکیده
توجه به صنعت توريسم و عوامل مؤثر بر گسترش آن برای استفاده از مزايای بیشمار اقتصادی آن در
کشورها ،تحقیق پیرامون شناسايي عوامل مؤثر بر صنعت توريسم را ضروری نموده است .به دلیل نیاز اين
صنعت به گسترش يکي از مهمترين ابزارهای اطالعاتي يعني فناوری اطالعات و ارتباطات بررسي رابطه
اين دو بهعنوان هدف اصلي اين کار تحقیقي بیان ميشود .صنعت توريسم به دلیل گسترش بسترهای
اقتصادی حاصل از جهانيشدن بهعنوان صنعتي پايدار مورد توجه سیاستهای اقتصادی در هزاره سوم
محسوب ميشود .گسترش استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در راستای گسترش عرضه و تقاضای
گردشگری سبب گرديده تا گردشگران قبل از سفر به بررسي و ارزيابي وضعیت مقصدهای سفر
بپردازند .در اين مقاله به بررسي اثرات متغیرهای مربوط به شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات،
جهانيشدن ،تولید ناخالص داخلي سرانه واقعي و سرمايه انساني بر شاخص عملکرد صنعت توريسم در
 22کشور مختلف جهان در طي دوره زماني  2009تا  2062با روش دادههای تابلويي پرداخته شد.
براساس نتايج رگرسیوني ،شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،جهانيشدن ،تولید ناخالص داخلي
و سرمايه انساني دارای تأثیرات مثبتي بر تعداد گردشگران وارد شده به کشورها ميباشند .براساس
يافتههای تحقیق آزادی و گسترش استفاده از نمادهای فاوا برای شفافسازی و بهبود عملکرد اقتصاد
کشور پیشنهاد ميشود.

JEL: O90; O99; O29, C26; D29
واژههای کلیدی :فناوری اطالعات و ارتباطات ،صنعت توريسم ،رگرسیون دادههای تابلويي
 -1مربی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد عجبشیر
 -2استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد عجبشیر
 -3دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد اسالمی

Email:alishahinpoor@gmail.com
Email:h.gharehbiglo@yahoo.com
Email:naııerbanımohammad@gmail.com
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1ـ مقدمه
امروزه از گردشگری به عنوان بزرگترين و متنوعترين صنعت در دنیا ياد ميشود؛ به طوری که بسیاری از
کشورها به ويژه کشورهای توسعهيافته ،اين صنعت را به عنوان منبع اصلي درآمدد ،اشدتغال ،رشدد بخدش
خصوصي و توسعه زير بنايي ميدانند .از اين منظر ،اين گونه تحلیل ميشدود کده صدنعت گردشدگری تدا
پايان دهه آينده ،در صدر جدول صنايع پر درآمد جهان قرار ميگیرد .اين صنعت با بخدشهدای مختلدف
اقتصاد بهطور مستقیم و غیرمستقیم در تعامل قرار دارد و با داشتن اثرات مثبت عمیدق و متقابدل اقتصدادی،
اجتماعي و فرهنگي از بخشهای مهم و حیاتي هر کشور محسوب ميشود.
توجه به صنعت توريسم و عوامل مؤثر بر گسترش اين صنعت در جهت استفاده از مزايای بديشدمار
اقتصادی آن در کشورها ،تحقیق پیرامون شناسايي عوامدل مدؤثر بدر صدنعت توريسدم را ضدروری نمدوده
است .نیاز اين صنعت به گسترش يکي از مهمترين ابزارهای اطالعاتي يعني گسترش فنداوری اطالعدات و
ارتباطات باعث گرديده بررسي رابطه اين دو بهعنوان هدف اصلي اين کدار پژوهشدي بیدان شدود .صدنعت
توريسم به دلیل گسترش بسترهای اقتصادی حاصدل از جهدانيشددن بعندوان صدنعتي پايددار مدورد توجده
سیاستهای اقتصادی در هزاره سوم محسوب ميشود .گسترش استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در
راستای گسترش عرضه و تقاضای گردشگری سبب شد تا گردشگران قبل از سدفر بده بررسدي و ارزيدابي
وضعیت مقصدهای سفر بپردازند.
امروزه فناوری اطالعات و ارتباطدات فراگیدر شدده و جهدان را دگرگدون سداخته اسدت .مهدمتدرين
تغییرات ناشي از ايدن فنداوری در جهدان را مارشدال مد

لوهدان 6در عبدارت "دهکدده جهداني" خالصده

کرده است .بستری که در آن مردم نقاط مختلف کره زمین ،مانند ساکنان ي

دهکدده ،امکدان برقدراری

ارتباط با يکديگر و اطالع از اخبار و رويدادهای جهاني را دارند (روشندلاربطاني.)6936 ،
 -2بیان مسأله
يکي از نکات قابل توجه در خصوص رابطۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و گردشگری ،رابطدۀ دو طرفده
آنهاست .نیازهای صنعت گردشگری به فناوری اطالعات ،با توجه به توسعۀ نیازهای مصدرفکننددگان و
روشهای جديد تسهیلکننده عملیات رو به گسترش است .از طرف ديگر ،توسعۀ فناوری اطالعات ،ابدزار
و قابلیتهای بیشتری برای تأمین نیازهای اين صنعت عرضه ميکند .اين فرآيند مانند مسیری است که در
1- Marshall McLuhan
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بخش باعث توسعه ساير بخشها میشود و خود نیز حرکتش شتاب بیشتری به سمت جلو ميگیدرد.

توسعۀ پیوستۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در طي دو دهدۀ گذشدته ،کداربرد عمیقدي بدرای کدل صدنعت
گردشگری داشته است (پورفرج.)6927 ،
ميتوان گفت امروزه ،کشورهای در حال توسعه در حقیقت از سود ناشي از فرصدتهدای بدهدسدت
آمده صنعت گردشگری بهره نميبرند و اين کشورهای توسعهيافته و ثروتمند هستند که با توجه به داشتن
امتیازات فناوری ،بیشتر اطالعات و خدمات گردشگری کشورهای درحالتوسعه را در اختیار ميگیرند و
سهم بااليي از سود را به کشورهای خود باز ميگردانند بهطوریکه در سال  2009میالدی 21 ،درصدد از
سود صنعت گردشگری در آفريقا 20،درصد از سود حوزه کارائیب 70،درصد از سود کشور تايلند و90
درصد از سود کشور هندوستان به سمت کشورهای توسعه يافته برگشدته اسدت (پدورفرج .)6927 ،بدراين
اساس ،پژوهش پیرامون تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) بر صنعت توريسم در کشورهای درحال
توسعه و با درآمد متوسط که کشور جمهوری اسالمي ايران نیز در اين گروه قرار دارد از اهمیدت بدااليي
برخوردار ميباشد.
فرضیههای پژوهش حاضر به شرح زير قابل ارائه هستند:
 )6فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معنيداری بر عملکرد صنعت توريسم دارد.
 )2تولید ناخالص داخلي تأثیر مثبت و معنيداری بر عملکرد صنعت توريسم دارد.
 )9جهانيشدن تأثیر مثبت و معنيداری بر عملکرد صنعت توريسم دارد.
 )9سرمايه انساني تأثیر مثبت و معنيداری بر عملکرد صنعت توريسم دارد.
در اين مقاله با استفاده از الگوی رگرسیوني مبتني بر دادههای تابلويي به تحلیل تأثیر فناوری
اطالعات و ارتباطات بر صنعت توريسم در  22کشور مختلف جهان در طي دوره زماني  2009تا 2062
پرداخته خواهد شد.
 -3ادبیات نظری و تجربی تحقیق
از داليل تجويز گسترش استفاده از فناوری اطالعات ،برای رونق صنعت گردشگری ميتوان به چهار
ويژگي مهم ذيل اشاره نمود:
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نخستین ويژگي ،پايین بودن متوسط سرمايۀ الزم برای ايجاد هر شغل در حوزههای مرتبط با فناوری
اطالعات در اين صنعت است .به ويژه با توجه به کمبود شديد منابع سرمايهگذاری در کشورها از يکسو
و زياد بودن تعداد متقاضیان اشتغال از سوی ديگر ،اين ويژگي بسیار اهمیت مييابد.
در واقع ،گسترش شغلهای مرتبط با اينترنت ،باعث ميشوند تا بدون نیاز به سرمايهگذاریهای
هنگفت ،بتوان تعداد قابل توجهي شغل جديد در اين صنعت ايجاد نمود و چنین مسئلهای بخصوص برای
کشورهايي که با کمبود منابع مالي برای سرمايهگذاری در اين بخش مواجه هستند ،ميتواند بسیار با
اهمیت تلقي گردد.
ويژگي دوم اين است که با رشد سريع تقاضا در سطح دنیا برای خدمات مرتبط با فناوری اطالعات
از قبیل تبلیغات ،بازاريابي ،برنامه نويسي ،خدمات امنیت شبکه و تولید محتوا برای سايتهای اينترنتي در
گردشگری ،گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در اين بخش ضروری به نظر ميرسد.
ويژگي مهم ديگری که باعث تأثیر مثبت توسعۀ فناوری اطالعات روی صنعت گردشگری ميشود،
عبارت است از :نقش مهم فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش هزينه توسط تعداد زيادی از
بنگاههای اقتصادی و ادارات دولتي در ارائه خدمات به گردشگران؛ مثالً از طريق خدمات الکترونیکي،
متوسط زمان الزم برای حضور آنها در محل کار کاهش مييابد .چنین روندی منجر به صرفهجويي در
هزينههای جانبي ناشي از حضور آنها در محل کار ميشود.
آخرين کانال تأثیرگذاری توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات بر صنعت گردشگری ،به تأثیر
فناوری اطالعات و ارتباطات در جذب توريسم مربوط ميشود .در دنیای کنوني ،بیشتر گردشگران بدلیل
اينکه سیستم سنتي ،زمان و هزينهی زيادی صرف ميکرد ،از طريق جست و جوی اينترنتي به تعیین محل
گردش خود ميپردازند (پورفرج.)93-10 ،6927 ،
همانطورکه کشورها ،بويژه کشورهای درحال توسعه با چالشهای اقتصادی مهم روبرو ميگردند،
رشد به سمت رفاه و ثبات و تداوم ،مستلزم بهرهگیری راهبردی و استفاده اهرمي از منابع موجود،
خالقیت ،نوآوری و سرمايهگذاری سنجیده در فرصتهای اقتصادی نويد بخش موجود در همه بخشهای
عمومي و خصوصي ،در جهت خلق جو تجاری رقابتيتر و کیفیت زندگي مطلوبتر ميباشد .موفقیت
در اين راه منوط به حصول توسعه اقتصادی با خالقیت بديع و اصرار بر تداوم و ماندگاری است.
بخشهای فرهنگي و به تبع آن توريسم فرصتهای اقتصادی نامحدودی پیشروی کشورها قرار ميدهد.
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تقويت و بکار گیری اين مهارتها و تواناييها در هنايت به اقتصاد کشورها جان تازهای خواهد بخشید
(چاووشباشي.)6930 ،
درواقع ،گردشگران برای آگاهي از مقاصد گردشگری و وضعیت آنها در بعد تقاضا از
تکنولوژیهای اطالعاتي و ارتباطي استفاده نموده و در چارچوب انگیزههای خود به انتخاب مقاصد اقدام
مينمايند .در اين میان آژانسهای مسافرتي با استفاده از اينترنت در عرصه طرحهای تخصصي
گردشگری و در چارچوب شناخت زمان تعطیالت به همراه پاسخگويي به نیازهای گردشگران مبادرت
به بازاريابي گردشگری در مقاصد مختلف نمودند .بطور کلي استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات
و گسترش آن در زمینه عرضه و تقاضای گردشگری سبب آن شد که گردشگران قبل از سفر به ارزيابي
و بررسي وضعیت مقاصد بپردازند و تجربهای مجازی را در چارچوب دورنمايي گردشگر در ذهن خود
شکل دهد .عالوه برآن اين امر زمینههای دموکراتی

شدن امر انتخاب مقاصد را برای سفر فراهم آورده

که بر بستری از لیبرالیسم حاصل از جهانيشدن تسهیل شده است .اين خود نشان از گذار به
انعطافپذيری ارائه محصول گردشگری در رابطه با عرضه دارد که به گونهای متبلورکننده تولید بهنگام
بر آمده از شیوه تولید پسافورديسم6و 2ميباشد (ژاالگر.)2007 ،
اطالع رساني و تبلیغات ،گسترش حمل و نقل ،هماهنگي سازمانهای مرتبط به امور گردشگری و
در نهايت فراهم آوردن امکانات رفاهي برای گردشگران مانند؛ هتل ،رستوران و نمايشگاه ،از جمله
عوامل موثر در رشد گردشگری ميباشد (اسماعیل پور .)6930 ،در اين میان نیاز صنعت گردشگری به
تغییر ذهنیت از تفکرات منسوخ مبني بر غربزدگي و تمرگز بر نقاط منفي ممکن ،به مشاهده نقاط قوت
اين صنعت در جذب درآمدهای ارزان ارزی و افزايش تقاضا برای تولیدات کشور ضروری مينمايد.
قدرت و قابلیت عملکرد فناوری اطالعات و ارتباطات با سرعتي روزافزون ،در طول زمان رشد ميکند.
در واقع ميتوان گفت فناوری اطالعات و ارتباطات گوی سبقت را از ساير فناوریها در توسعه و
پیشرفت ربوده است .تغییر مهمترين عامل مؤثر در علم مديريت محسوب ميشود .در اين حال شرايط پر

1- Post-Fordism
 -2به منطق "تولید انبوه" فوردیسم گفته میشود .در منطق فوردیستی تولید ،ماشینها محصولی مشابه را
تولید انبوه می کردند و هدف از تمرکز به خط تولید کارآمد ،ایجاد محصوالت ارزان برای مصرفکنندگان انبوه
بود.
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از رقابت محیط و تغییرات روزافزون در حیطه حضور و نفوذ بیش از پیش فناوری اطالعات و ارتباطات،
سازمانها را ملزم به کاربرد فناوری و سازگاری با تغییرات آن ميکند (صالحي و همکاران.)6923 ،
به عبارتي ديگر محصول گردشگری در ي

تنوع خاص در برگیرنده پاسخگويي به تقاضای

شخصي و متکثر گردشگران بوده و گردشگران را قادر ميسازد در راستای انگیزههای شخصي و
تمايالت خود به انتخاب مقاصد گردشگری برای سفر بپردازند.از ديگر تغییرات حاصل از گردشگری
الکترونیکي در زمینه عرضه محصول گردشگری ،شکلگیری سازمانهای مديريت مقاصد)DMO( 6
ميباشد.
اين سازمانها در زمینه گردشگری با ارائه انواع خدمات الکترونیکي ،امکان جستجو و برنامهريزی
سفر را برای گردشگران فراهم ميآورند .وظايف اين سازمانها در برگیرنده ،مديريت منابع گردشگری،
برنامهريزی برای فعالیتهای گردشگری ،تبلیغ و بازاريابي ،آموزش کارکنان و عرضه خدمات مورد نیاز
گردشگران ميباشد .اين سازمانها در واقعه اليه میاني را در گردشگری الکترونیکي مابین عرضه و
تقاضا شکل ميدهند از ي

سو در زمینه عرضه ،روند تقاضا در بازار گردشگری در جهان و مناطق

مختلف و جهتگیری تقاضا را برای مقاصد فراهم ميآورند و از سوی ديگر با کسب اطالعات الزم از
مقاصد،آن اطالعات را در اختیار گردشگران قرار ميدهند (بوهالیس.)2009 ،2
دهقان پور ( )6932در پايان نامه کارشناسي ارشد خود به بررسي نقش فناوری اطالعات و ارتباطات
در توسعه اکوتوريسم پرداخت .اين مطالعه برای شهر تهران در قالب ي

مدلسازی آماری صورت

گرفت .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد که مدلسازی و ابزارهای زير مجموعه فناوری اطالعات
و ارتباطات ميتواند بخش زيادی از مشکالت موجود در اين زمینه را رفع نمايد.
ناهیدی و دلجوان ( )6936به بررسي تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر روی جريان رشد
اقتصادی  61کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفريقا برای دوره زماني  2060-2000و با استفاده تکنی
داده های پانلي در قالب روش حداقل مربعات پرداختند و براساس نتايج بهدست آمده ،تأثیر فناوری
اطالعات و ارتباطات بر جريان تولید ناخالص داخلي کشورهای مورد بررسي مثبت ميباشد.

)1- Destination management organization (DMO
2- Buhalis
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علوی ( )6930به بررسي آثار استفاده از فناوری اطالعات در توسعه صنعت گردشگری ايران با
استفاده از آزمون دوجملهای( )DEAپرداخت .با توجه به اينکه سطح معنيداری آزمون دو جملهای
متغیرهای مورد آزمون کمتر از  %1بود ،لذا ميتوان گفت که در سطح اطمینان  31درصد ،بجز در دو
مورد برونسپاری فعالیتهای تبلیغاتي و توزيع و فروش و بکارگیری سیستمهای کنترل از راه دور،
سیاستهای اتخاذ شده برای ارتقا صنعت گردشگری کشور مورد تايید کارشناسان ميباشد.
پورفرج و همکاران ( )6927در تحقیقي با عنوان "فناوری اطالعات و ارتباطات ،صنعت گردشگری
و رشد اقتصادی" اثرگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات روی صنعت توريسم و رشد اقتصادی مثبت
بوده و شدت آن در کشورهای توسعه يافته نسبت به کشورهای در حال توسعه بیشتر است .همچنین در
هر دو دسته کشورها ،هر چه سهم مخارج فناوری اطالعات و ارتباطات به تولید ناخالص داخلي در زير
بخشهای خدمات رايانه ،مالي ،آموزشي و حمل و نقل در اين صنعت افزايش مييابد ،جذب توريسم
فزوني يافته است.
اسماعیلپور و کاشانيتبار ( )6930عوامل توسعه نیافتگي صنعت توريسم را مورد بررسي قرار داده
و نتیجه گرفتند :اطالع رساني و تبلیغات ،گسترش حمل و نقل ،هماهنگي سازمانهای مرتبط به امور
گردشگری و در نهايت فراهم آوردن امکانات رفاهي برای گردشگران مانند؛ هتل ،رستوران و نمايشگاه،
از جمله عوامل موثر در رشد گردشگری در استان اصفهان ميباشد.
رضاقليزاده و همکاران ( )6931به بررسي تأثیر توريسم بینالمللي و نابرابری درآمدی :مطالعه
موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمي پرداخته و براساس نتايج اين تحقیق رابطه مثبت میان
درآمد ناشي از توريسم بینالملل و بهبود نابرابری درآمدی (کاهش ضريب جیني) در اين کشورها را
تأئید نموده و بیان ميدارد که توسعه صنعت توريسم باعث کاهش نابرابری درآمدی در کشورهای عضو
کنفرانس اسالمي طي دوره  2069-2003گرديده است.
عليقلیزادهفیروزجايي و همکاران ( )6931تاثیر منافع اقتصادی گردشگری در حفاظت از منابع
طبیعي مطالعه موردی  :منطقه میانکاله را مطالعه نمودهاند .يافتههای تحقیق در منطقه مورد مطالعه نشان
ميدهدکه گردشگری اثرات اقتصادی مثبت و معناداری بر ساکنان داخل منطقه حفاظت شده و
روستاهای پیراموني آن داشته است .همچنین يافتههای اين تحقیق نشان ميدهد به طور کلي منافع
اقتصادی ناشي از توسعه گردشگری که توسط جوامع محلي درك شده است با میزان حمايت آنان در
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حفاظت از منابع طبیعي محلي همبستگي معناداری دارد .همچنین نتايج آزمون تي مستقل بین ساکنان
داخل مناطق حفاظت شده و روستاهای پیراموني بیانگر آن است بین اين دو به لحاظ میزان وابستگي
اقتصادی به بخش گردشگری تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که ساکنان داخل مناطق حفاظت
شده وابستگي اقتصادی بیشتری نسبت به ساکنان روستاهای پیراموني دارند .از سوی ديگر به لحاظ میزان
حمايت ساکنان از توسعه اکوتوريسم و میزان تمايل به حفاظت از منابع طبیعي بین اين دوگروه تفاوت
معنادار است گرچه بهطورکلي میزان حمايت از توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده و میزان تمايل
به حفاظت از منابع طبیعي بیش از حد متوسط است ،اما ساکنان داخل مناطق حفاظت شده به دلیل
وابستگي اقتصادی بیشتر نسبت به ساکنان روستاهای پیراموني ،دارای میزان حمايت بیشتر و تمايل به
حفاظت از منابع طبیعي باالتری از ساکنان روستاهای پیراموني بودهاند.
نجارزده و نعمتالهي ( )6931عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستايي در راستای پايداری و
توسعه جوامع محلي در مناطق نمونه گردشگری را بررسي نمودهاند .نتايج پژوهش نشان داد که
جاذبههای گردشگری ،نحوهی برخورد مردم محلي ،وضعیت پايداری و زيرساختهای گردشگری به
ترتیب بیشترين ضريب تاثیر را در توسعه گردشگری روستايي در منطقه قالت دارند .میانگین سطح
پايداری محیطي و زيرساختهای گردشگری از سطح متوسط پايینتر ولي میانگین متغیرهای جاذبهها،
برخورد مردم محلي ،پايداری اقتصادی و اجتماعي باالتر از سطح متوسط است .بین پايداری زيست
محیطي و روند توسعه گردشگری روستايي در منطقه قالت رابطهی معکوس و معناداری وجود دارد.
مارتین و همکاران )2009( 6به بررسي رابطه گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای آمريکای
التین طي دوره  6332=6321پرداختهاند .آنها با استفاده روش رگرسیون با رويکرد داههای تابلويي و
تخمین زننده آرنالدو-باند برای پانلهای پويا استفاده کرده و برآوردی از روابط بین رشد اقتصادی و
رشد سرانه گردشگری را بهدست آوردهاند .نتايج اين مطالعه نشان ميدهدکه رشد صنت گردشگری بر
رشد اقتصادی کشورهای با درآمد پايین ومتوسط نظیر کشورهای آمريکای التین اثر مثبت دارد.
پوجوال و جاالوا )2007( 2بررسي تأثیر  ICTبر روی رشد اقتصادی را در فنالند در طي دوره
 6320-2009با استفاده از تکنی

های سری زماني مورد بررسي قرار دادند .آنها سهم  ICTرا بر روی

1- Martin, J. L., Morales, N. M., & Riccardo, S.
2- Poljola & Jalava
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رشد اقتصادی در آمريکا و فنالند مقايسه کردند و دريافتند که حدود  2/9بهبود و رشد اقتصادی آمريکا
در دهه  6330ناشي از بهرهوری نیروی کار به دلیل استفاده از فاوا بوده است و همچنین اين بررسي نشان
داد که سهم استفاده از فاوا نسبت به رشد تولید در بخش بازارهای فنالند از  0/9درصد در اوايل دهه
 6330به  0/7درصد در اواخر دهه  6330افزايش يافته است.
شمیم )2007( 6به برسي تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر جريان رشد اقتصادی  16کشور
منتخب جهان برای دوره زماني  2002-6330با استفاده از شیوه دادههای پانلي با رهیافت گشتاورهای
تعمیم يافته ( )GMMپرداخت و براساس نتايج حاصل از برآورد صورت گرفته ،ارتباط مثبت و
معنيداری بین شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات با جريان رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلي)
به اثبات رسید.
جنیفر ،)2009( 2نشان داد که اينترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات صدنعت توريسدم را در چین به
تدريج تغییر داده است .آنها با استفاده از مباني نظدری در خصدوص فنداوری اطالعدات و گردشگری
الکترونیکي ،اثر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطدات را در صدنعت توريسدم در چدین آزمون نمودند.
در ايران مطالعات معدودی در خصوص نقش فناوری اطالعات و ارتباطات بر صنعت توريسدم صورت
گرفته است.
 -4روش تحقیق ،برآورد الگو و تحلیل نتایج
در اين مقاله تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر عملکرد صنعت توريسم در  22کشور منتخب

9

طي سالهای  2009تا  2062مورد ارزيابي و بررسي قرار مديگیدرد .پدژوهش حاضدر از ندوع کتابخاندهای
مي باشد .در ضمن با توجه بده اينکده نتدايج حاصدل از ايدن تحقیدق مديتواندد مدورد اسدتفاده متولیدان امدر
گردشگری و همچنین متولیان امر فنآوری اطالعات و ارتباطات باشد اين تحقیق از نوع کداربردی اسدت.

1- Shamim
2- Jennifer et al
 -3کشورهای منتخب این پژوهش براساس دسترسی به داده های مورد نیاز ،انتخاب شده و عبارتند از :اندنوزی،
فیلیپین ،ایران ،هندوستان ،آفریقای جنوبی ،مالزی ،بلغارستان ،لهستان ،روسیه ،ترکیه ،استرالیا ،فرانسه ،ژاپن،
اسپانیا ،ایاالت متحده آمریکا ،انگلستان ،هنگکنگ ،اسرائ یل ،سنگاپور ،اسلوونی ،سوئیس ،سوئد ،پرتقال ،نروژ،
ایتالیا ،یونان ،آلمان و فنالند.

 12بررسي تأثیر فناوری اطالعات وارتباطات(فاوا) بر عملکرد صنعت توريسم در کشورهای منتخب و ايران

در اين مقاله از مدل استفاده شده توسدط مدارتین و همکداران  )2009(6بدرای انددازهگیدری تدأثیر فنداوری
اطالعات و ارتباطات و ساير متغیرهای کمکي بر توريسم در قالب مدل زير استفاده ميشود:

 :TURبیانگر تعداد توريست يا گردشگران وارد شده به کشور ميباشد.
 : ICTبیانگر شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات ميباشد ،که از هزينههای فناوری اطالعات و
ارتباطات (سرمايهگذاری در  )ICTبه عنوان نمادی از اين شاخص بهره گرفته ميشود.
 : GDPبیانگر تولید ناخالص داخلي داخلي ميباشد.
 : GLOبیانگر شاخص جهانيشدن ميباشد ،که از طريق درجه بازبودن تجاری (نسبت مجموع
صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلي) وارد مدل ميشود.
 : Hبیانگر شاخص سرمايه انساني ميباشد ،که با لحاظ متغیر نیروی کار مورد تحلیل و بررسي قرار
ميگیرد.
تمام متغیرها بصورت لگاريتم طبیعي وارد مدل شدهاند.
 : εبیانگر جملهی خطای تصادفي ميباشد.
دادههای مربوط به تمامي متغیرها از وب سايت بان

جهاني 2استخراج شدهاند.

پیش از برآورد رابطه میان تعداد توريست و گردشگر و متغیرهای توضیحي الزم است پايايي تمامي
متغیرهای مورد استفاده در تخمین مورد آزمون قرار گیرند ،زيرا ناپايايي متغیرها باعث بروز مشکل
تخمین رگرسیون کاذب ميشود .جهت بررسي مانايي متغیرها از آزمون لوين ،لین و چو )LLC( 9استفاده
شده است ،که نتايج اين آزمون در جدول ( )6ارائه شده است.

1- Martin et al
2- World Development Indicators
3- Levin, Lin & Chu
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جدول  :1نتایج آزمون مانایی (در سطح) آزمون لوین ،لین و چو (در حالت عرض از مبدأ و روند)
متغیر

مقدار آماره

p-valueمقدار

LnTUR

-6/32202

0/0279

LnICT

-2/66933

0/0679

LnGDP

-2/70296

0/0099

LnGLO

-9/90927

0/0009

LnH

-9/32901

0/0000

منبع :يافتههای تحقیق براساس خروجي نرم افزار sweivE
با توجه به نتايج جدول ( ،)6تمامي متغیرهای مورد بررسي مدل در سطح مانا ميباشند (( ،)I)0لذا
رگرسیون با دادههای مورد نیاز واقعي بوده و نگراني از کاذب بودن آنها نیست همچنین نیازی به
تفاضلگیری از سريها و بررسي رابطه همجمعي بین آنها نیست.
پس از انجام آزمون های ريشه واحد و همجمعي جهت تعیین نوع مدل به لحاظ کاربرد الگوی
رگرسیوني مبتني بر دادههای تابلويي و يا حداقل مربعات تلفیقي 6به انجام آزمونهای آماری مربوطه
پرداخت شده است .آزمون تشخیصي کاربرد روش دادههای تلفیقي و يا رگرسیون دادههای تابلويي در
جدول ( )2آورده شدهاست.
جدول :2آزمون اثرات ثابت
آزمون اثرات

آماره آزمون

درجه آزادی

prob

sseEE-niiteeS F

272/177316

()97 ,667

0/0000

Cross-Section Chi-square

919/310229

7

0/0000

منبع :يافتههای تحقیق براساس خروجي نرم افزار sweivE
براساس نتايج جدول ( ،)2فرضیه

مبني بر برابری عرض از مبداها رد شده و بايستي عرض از

مبداءهای مختلفي را در برآورد لحاظ نمود .درنتیجه ميتوان از الگوی رگرسیوني مبتني بر دادههای
تابلويي جهت برآورد مدل استفاده کرد.

1- Pooled Least Square

 10بررسي تأثیر فناوری اطالعات وارتباطات(فاوا) بر عملکرد صنعت توريسم در کشورهای منتخب و ايران

حال برای مشخص نمودن نوع روش تخمین به لحاظ اثرات ثابت يا تصادفي بايستي آزمون هاسمن
مورد بررسي قرار گیرد .اين آزمون در جدول ( )9ام شده است.
جدول :3نتایج آزمون هاسمن
آزمون اثرات

آماره آزمون

درجه آزادی

prob

Cross-section random

29/723121

99

0/0000

منبع :يافتههای تحقیق براساس خروجي نرم افزار sweivE
براساس نتايج آزمون هاسمن مطابق جدول ( ،)9فرضیه  H0مبني بر سازگاری تخمینهای اثرات
تصادفي در مدل کشورهای فوق رد ميشود و تخمین به روش اثرات ثابت صورت ميگیرد.
با مشخص شدن روش رگرسیون مبني بر دادههای تابويي و روش اثرات ثابت ،نتايج تخمین مدل
تصريح شده در جدول ( )9آورده شده است.
جدول :4نتایج برآورد مدل
متغیرها

ضريب

انحراف معیار

آماره t

prob

s

9/6602

0/1099

1/2666

0/0000

LnICT

0/7970

0/0930

9/1032

0/0007

LnGDP

0/2270

0/0962

2/7996

0/0079

LnGLO

0/9261

0/0319

9/9166

0/0029

LnH

0/9307

0/0792

2/1760

0/0661

0/3310
تعدیل شده

0/3391

آماره دوربین -واتسون

2/6120

تعداد مشاهدات

622
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براساس يافتههای تحقیق طبق جدول (:)9
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فناوری اطالعات و ارتباطات دارای تأثیر مثبت و معنيداری بر صنعت توريسم ميباشد .ضريب شاخص
فناوری اطالعات و ارتباطات  0/79ميباشد ،بطوريکه با ي

درصد افزايش در هزينههای فناوری

اطالعات و ارتباطات ،تعداد توريست  0/79درصد افزايش پیدا ميکند .اين نتیجه با نتايج مطالعات
بسیاری از پژوهشگران سازگار است .گردشگران برای آگاهي از مقاصد گردشگری و وضعیت آنها در
بعد تقاضا از تکنولوژیهای اطالعاتي و ارتباطي استفاده نموده و در چارچوب انگیزههای خود به انتخاب
مقاصد اقدام مينمايند .در اينمیان آژانسهای مسافرتي با استفاده از اينترنت در عرصه طرحهای
تخصصي گردشگری و در چارچوب شناخت زمان تعطیالت به همراه پاسخگويي به نیازهای گردشگران
مبادرت به بازاريابي گردشگری در مقاصد مختلف مينمايند .دلیل آن کاهش هزينههای جستجوی محل
با امکانات تفريحي ويا تجاری مناسب گردشگران توسط فاوا ميباشد.
تولید ناخالص داخلي دارای تأثیر مثبت و معنيداری بر توسعه صنعت ميباشد .ضريب تولید
ناخالص داخلي  0/22ميباشد ،بطوريکه با ي

درصد افزايش در تولید ناخالص داخلي ،تعداد توريست

 0/22درصد افزايش پیدا ميکند .دلیل عالمت مثبت ضريب تأثیر تولید ناخالص داخلي واقعي کشورها
بر توسعه صنعت توريسم هم ميتواند از ظرفیت کشورها برای جذب توريست باشد .با افزايش تولید
ناخالص داخلي واقعي کشورها ظرفیتهای پذيرش مسافران مخصوصا خارجي به لحاظ ارائه خدمات
اقامتي و عرضه محصوالت ارزان قیمت کشور به گردشگران افزايش مييابد.
جهاني شدن تأثیر مثبت و معنيداری بر توسعه صنعت توريست دارد .ضريب شاخص جهاني شدن
 0/92ميباشد ،بطوريکه با ي

درصد افزايش در آزادسازی تجاری ،تعداد توريست وارد شده به

کشورهای مورد مطالعه بطور متوسط  0/92درصد افزايش پیدا ميکند .اين ضريب بیانگر تأثیر قوی
جهانيشدن بر جذب گردشگر دارد .دلیل آن هم ميتواند بهبود فرهنگ و زبان ساکنان کشور برای
رفتار با گردشگران باشد.
سرمايه انساني تأثیر مثبت و معنيداری بر توسعه صنعت توريست دارد .ضريب شاخص سرمايه
انساني  0/93برآورد گرديده است ،بطوريکه با ي

درصد افزايش در نیروی کار تحصیل کرده ،ورود

تعداد توريست به کشورهای مورد مطالعه  0/93درصد افزايش پیدا ميکند .بهبود سرمايه انساني کشور را
ميتوان به معني افزايش آگاهيهای ساکنان کشور دانست لذا با بهبود اين متغیر ميتوان انتظار جذب
گردشگر زياد و بهرهمندی از مزايای آن دانست.
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 -5نتیجهگیری
اين مقاله به دنبال اين سوال مهم بود که تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر ورود توريست در
کشورهای منتخب چگونه است؟
شاخص توريسم تحت تأثیر متغیرهای مربوط به شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،جهانيشدن،
تولید ناخالص داخلي و سرمايه انساني ميباشد ،که جزئیات نتايج به شرح زيل ارائه ميشوند:
نتايج حاصل از برآورد الگوی رگرسیوني مبتني بر دادههای تابلويي به روش اثرات ثابت نشان داد که،
شاخصهای فنآوری اطالعات و ارتباطات ،جهانيشدن ،تولید ناخالص داخلي سرانه واقعي و سرمايه
انساني دارای تأثیرات مثبتي بر تعداد توريست و گردشگران ميباشند.
 -6پیشنهادات
براساس يافتههای تحقیق و همچنین ادبیات موضوع ميتوان پیشنهادات ذيل را ارائه نمود:
 )6زمینههای بهبود و گسترش هزينههای سرمايهگذاری در تکنولوژیهای فناوری اطالعات و ارتباطات
توصیه ميشود.
 )2با افزايش تولید ناخالص داخلي از طريق انتخاب و بکارگیری بهترين ترکیب ممکنه از سرمايههای
تولیدی (سرمايه انساني ،سرمايه فیزيکي و منابع انرژی) با توجه به نیازهای تولیدی جامعه؛ زمینههای
جذب توريست را در اقتصاد اين کشورها شتاب داد.
 )9با اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه آزادسازی تجاری ،ميتوان از فرصتهای تجاری و سرمايهای
موجود در اقتصاد جهاني بهره گرفت و با باز شدن اقتصاد از طريق دسترسي به بازارهای خارجي در زمینه
جذب هرچه بیشتر توريست قدم برداشت.
 )9افزايش سرمايهگذاریهای بیشتر در شاخص سرمايه انساني توصیه ميشود .لذا دولتها براساس ي
برنامهريزی دقیق ،سنجیده و به هنگام ،آموزشهای بیشتری را به نیروهای کار داده و با طراحي و اجرای
سیاستهای مناسب به مديريت منابع انساني توجه بیشتری مبذول گردانند.
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