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  چکیده

و  افتـه ی کشور مختلـف توسـعه   82 يبر رشد اقتصاد يتأثیر صنعت گردشگر یبررسبه  تحقیق نیا

 1995 یدر دوره زمـان (اند  ها انتخاب شده به داده یدسترس زانیکه براساس م پردازد می توسعه درحال

 2016ـ   2015ساله  2دوره ریساله و ز 4دوره ریدر پنج زی سرانه واقع انهیمتوسط رشد سال ).2016ـ 

هـاي   نیهر کشور بـه عنـوان جانشـ    ورودي به و خروجی از یالملل و تعداد گردشگران بینانتخاب شده 

 يگـذار هینـرخ سـرما   ،یافتگیـ درجه توسعه: عبارتند از رهایمتغ .اند رفته شدهدرنظر گ يگردشگر ریمتغ

هاي مصرفی دولت، نرخ تورم، نوسانات نـرخ   هزینه ،يربودن تجا درجه باز ،یانسان هینرخ سرما ،یکیزیف

بـا روش   یموردبررسـ  يکشـورها  يبـر رشـد اقتصـاد    یحیتوضـ  يرهـا یاثر متغ .یاسیرشد و حقوق س

 تعـداد  تمیبـا کمـک لگـار    اند؛ نخسـت  شدهسه بار برآورد  ایپو ییهاي تابلو داده یستمیس يگشتاورها

 تمیلگـار  ریـ با کمک متغدوم  ،يتوسعه گردشگر نیجانش ریمتغبه عنوان  ورودي یالملل گردشگران بین

 نیجانشـ  يرهـا یبـه عنـوان متغ   ریـ با لحاظ هر دو متغ سرانجامخروجی و  یالملل تعداد گردشگران بین

 یو خروجـ  يکـه اثـر ورود   دهـد  یسه مدل نشان م اتیحاصل از برآورد تجرب جینتا. يشگرتوسعه گرد

لحـاظ  از  زیـ ن یحیتوضـ  يرهـا یمتغ ریسا بیو معنادار است و ضرا بتمث ي،بر رشد اقتصاد يگردشگر

  .هاي مورد انتظار هستند عالمت يدارا نظري

  

  

  مقدمه

هاي بین المللی شـناخته شـده   اي در تمامی عرصهصاد ملی و منطقهي به عنوان موتور اشتغال در اقتگردشگرامروزه صنعت 

 فـائق  شیخـو ي اقتصاد مشکالتاند بر طریق توانسته نیااز  کشورهاي از اریبس). 2016اصالن،(است  افتهو توسعه چشمگیري ی

المللـی،   د گردشـگران بـین  تعـدا  2017 سال در. يارزي درآمدها کمبودي و کاریببودن سطح درآمد سرانه،  نییپااز جمله : آیند

ي جهـان کـرده اسـت    کشـورها  دیـ عاتریلیون دالر آمریکـا   4/1 بر  بالغمیلیارد نفر رسیده و درآمدي  3/1از  شیبدرمجموع، به 

 ).2018سازمان جهانی گردشگري، (

 کساندر جهان ی يگردشگریی درآمد حاصل از ایجغراف عیتوزتوان رسید که  با مطالعه بازارهاي گردشگري به این نتیجه می

ي شمالیاسـت و  کـا یآمرصنعت مختص به کشورهاي اروپایی و  نیای از ناشدرصد درآمد و اشتغال  80آمار موجود،  ، طبقستین

هـاي بـاالي ایـن کشـورها در      اختصاص دارد که با توجه به پتانسیل انهیخاورمدرصد به منطقه  5.2، تنها ماندهیباقدرصد  20از 

                                                             
1-   مسئول نویسنده  :khoshkam.mana@wtiau.ac.ir 
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  .ی استمنطقه، سهم بسیار اندک

 و بخشـی بین ماهیت به باتوجه ي اقتصادي با زیرساخت هاي گردشگري مرتبط هستند وها تیفعالدر این حوزه، بسیاري از 

ه خودرو ، خطوط هوایی ، خطوط اجاري ها شرکتی، عمومونقل  حمل: کردبه این موارد مهم اشاره  توان یمگردشگري،  چندگانه

 هتـوان چنـین ادعـا کـرد کـ     می. یسرگرمی و حیتفري ها مکانو خدمات پذیرایی،    ها تورانها و مراکز اقامتی، رس یی، هتلایدر

 اریبسـ  تیـ اهمي داراي اقتصـاد شود و به لحـاظ   آن مبادله می در دالر اردهایلیمسالیانه  کهي است اقتصادی تیفعالي، گردشگر

امـروزه اقتصـاد بسـیاري از کشـورهاي     ). 1383ي،صـمد (یی در اقتصاد و ایجاد اشـتغال دارد  باالي  ندهیفزا بیضریی است و باال

از . ي دسـت یابنـد  گردشـگر ي مناسب در صـنعت  اقتصادریزي شده است که بتوانند به رشد اي برنامهیافته به گونهکمتر توسعه

ي بـا  شگرگردي و رشد اقتصادعبارتی دیگر، دو عامل رشد  به. متأثر از رشد کلی اقتصادي است زین، رشد گردشگري گریدسویی 

  .ارتباطی تنگاتنگ دارند گریکدی

ELG(رشد صادرات منجربه ۀیفرضباتوجه به 
و  کـاال ی صادرات نامرئی است و تنها تفاوت آن با صادرات نوعي بهگردشگر، )1

 هیفرضـ ي بـه  اقتصـاد  اتیـ ادبدر  کهي گرید   ۀیفرض). 1992، 2ینمار(است زبانیم کشوردر  کننده مصرف کهاست  نیاخدمات 

 کي یـ اقتصـاد شود، بر این اساس اسـت؛ رشـد   ی خاص از آن محسوب میحالتمعروف شده و ) 3TLG(رشد ي منجربهشگرگرد

متـأثر از عـواملی اسـت     بلکـه اسـت،   کشوردر اقتصاد آن  مؤثرعوامل  ریسا، صادرات و هیسرما، کاري روینی از تابع تنها نه، کشور

اي تواند بـر اقتصـاد هـر کشـور و منطقـه     ن گردشگري از مسیرهاي مختلف میبنابرای. کشورچون تعداد ورودي گرشگران به آن 

  ). 2006، 4نایپول و کورتس(تاثیر بگذارد 

ي پـنج محـور اصـلی را    گردشگري صنعت اقتصادبراي سنجش اثرات  2012ي در سال گردشگری جهاناساس، سازمان  براین

ي درآمـدها  شیافـزا بـه   کمـک . 5و  تکاثر بیضر. 4اشتغال . 3د ارز ورو. 2ی داخلناخالص  دیتول شیافزا. 1: پیشنهاد داده است

ي  محاسـبه در  افـزوده  ارزش ایـ  دیتولی از عوامل کنوعی صنعتی خدماتی است و چون خدمات یي که بهگردشگرصنعت . یدولت

ی محسـوب  اخلدناخالص  دیتولي در گردشگردرآمد حاصل از صنعت  جهینت، گردد یممحسوب  کشور کی یداخلناخالص  دیتول

UNWTO(ي کشورها اثرگذار است اقتصادبر رشد  میمستق صورت بهو  شود یم
توانـد تـاثیر   ي مـی گردشـگر صـنعت  ). 5،2012

ي دیگـر  اقتصـاد ي هـا  تیـ فعالي با ادیزي تعامل گردشگرطورکه همان. ي داشته باشداقتصادآور و غیرمستقیمی بر رشد شگفت

در این راستا، ایـن  : کنند یممحصول آن را مصرف  او ی دهند یمخدمات ارائه  او ی کاالي، گردشگر صنعتبه  ها تیفعالدارد، این 

ي در راه موتور تواند یمي دشگربه این معنا که گر). 1992ین، مار( کردي رشد خواهند گردشگرها همراه با رشد صنعت فعالیت

ی و المللـ  نیبآمارهاي تعداد ورود گردشگران  ).UNWTO ،2012(ها شود ي و موجب پیشرفت خود و سایر فعالیتاقتصادرشد 

دهـد کـه هرچـه تعـداد      نشان می 2015 - 1990هاي  درآمد حاصل از گردشگري در سطح جهانی، در مناطق مختلف و در سال

ـ ازا. یابـد  یابد، درآمد حاصل از آن نیـز افـزایش مـی    ی افزایش جهانالمللی در سطح  ورود گردشگر بین ، صـنعت گردشـگري   رو نی

  .شمار رود رشد اقتصادي به جهیدرنتتواند راهکار مناسبی براي کسب درآمدهاي ارزي سرشار براي کشورها و  می

یافتـه و درحـال توسـعه    توسـعه  کشـور  82ي در اقتصـاد گردشگران بـر رشـد    خروجو  ورودی تأثیر بررستحقیق،  نیاهدف 

 کنتـرل و وابسـته   يرهـا یمتغهـاي   بـه داده  یدسترس ورفاکتبراساس  کشور 82 این. است 2006-1995ی زماندوره  در منتخب

از  ب،یـ هـاي رق  نسبت به روش یستمیس افتهیمیتعم يروش گشتاورها ،شتریب ییکارا لیبه دل ،حاضر قیدر تحق. اند انتخاب شده

رهاي دیگر کننده، فاکتو در این مطالعه عالوه بر متغیر کنترل. برازش مدل استفاده شده است يبرا System-GMMزن  تخمین

نـرخ رشـد    يرهـا یمتغ ،هر کشور یالملل بینمرز  گردشگران ورودي به و خروجی ازتعداد  از جمله: اندنیز موردبررسی قرار گرفته

و حقـوق   يدرجه بازبودن تجـار  ،يدولت، نرخ تورم، نوسانات رشد اقتصاد یمصرف يها نهیهز ،یکیزیو ف یانسان هیسرما ت،یجمع

                                                             
1. Export Led Growth 
2. Marin 
3. Tourism Led Growth 
4. Cortes & Pulina 
5. World Tourism Organiziation United Nation 
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   .یاسیس

ادامـه پـس از    در. تنظیم شده است پنج قسمت اصلیدر مطالعه حاضر شده، مطرح هايسؤالا هدف پاسخ به اساس و ب براین

محاسـبه   ةمعرفـی و نحـو   روش تحقیـق  قسـمت دوم  در .شود نظري و تجربی مطرح می مبانی ،در بخش ادبیات پژوهش مقدمه

 در. هاي مجزا بیان خواهد شـد قیق همراه با بخشمعرفی و توصیف متغیرهاي تحسوم  قسمت در. شودتبیین میرشد اقتصادي 

 شده از آن ارائه ایپو ییتابلوهاي  داده یستمیس يبا روش گشتاورهاها، نتایج حاصل از برآورد پس از توصیف داده چهارم قسمت

  .ارائه پیشنهادات است درنهایت و نتیجه تحقیقمشتمل بر نیز  نجمپقسمت  .است

 

 قمبانی نظري و پیشینه تحقی

هاي کمی سنجش، میزان پیشـرفت اقتصـاد    ترین مسائل کشورهاي جهان، رشد اقتصادي است و یکی از شاخص یکی از مهم

هاي صنعت گردشگري به چند دلیل بایـد مـورد توجـه قـرار      پذیرند،لذا ظرفیت عوامل متعددي از این شاخص تأثیر می. کشورها

هاي شغلی، افـزایش صـادرات، افـزایش تقاضـاي      ها، ، ایجاد فرصت رساختي زی توسعهخارجی را همانند  گردشگران ورود :گیرد

برتـر ایـن صـنعت در الگوهـاي      تیـ موقعتوان تقویت کرد و بـا درك  ي خارجی میگذار هیسرماکاالهاي داخلی و افزایش امکان 

ي فراینـد رشـد اسـت    ریگ شکلدر این میان، نکته اصلی، چگونگی . ي اقتصادي، موجب رشد اقتصادي کشور شد توسعهمختلف 

باشـند، در ایجـاد ارتبـاط    مـی  گذارتأثیرو اینکه چه عواملی بر نرخ رشد  زا برونبحث الگوهاي رشد ). 1397نرگسی و همکاران، (

اي خـارج از مـدل شـکل    ياورنـ ف، هرگونه تغییـر  زا برونهاي رشد  در مدل. میان گردشگري و رشد اقتصادي اهمیت بسیار دارد

ها نـرخ   ، ممکن است سیاستگرید عبارت به. روندهاي دولت نیز سطحی هستند و پس از یک دوره از بین می تتأثیر سیاس. گیرد

دنـد  گر یبـازم بـه سـطح اولیـه خـود      بلندمدترشد را موقتاً افزایش دهند و اقتصاد در یک مسیر رشد متوازن قرار گیرد، اما در 

  ).1388شریفی رنانی و همکاران، (

ي افـزایش در میـزان نیـروي کـار و      لهیوسـ  بـه کنـد کـه رشـد اقتصـادي      ، بیـان مـی  )ELGH(رشد هصادرات منجرب ۀیفرض

 شـده  اقتباس) TLGH(از این فرضیه  ماًیمستقرشد گردشگري منجربه ۀیفرض.شود ي صادرات حاصل می توسعهي و گذار هیسرما

، یـک عامـل   اًیـ ثانشـود و   صادرات جدید محسوب میمالی، نوعی  نیتأمعنوان یک منبع  ی بهالملل نیبگردشگري  اوالًاست؛ زیرا 

 قـرار آید که مبناي بسـیاري از مطالعـات اقتصـادي در سـطح جهـانی       می حساببهي اقتصادي  توسعهبالقوه براي رشد و  ردبراه

   ).2006، 1نایپول و کورتس(و در بیشتر موارد درستی آن به اثبات رسیده است  گرفته

پاراماتی ؛ 2018، 2بیانچی(اقتصادي میان محققان اتفاق نظر وجود ندارد  ۀدشگري در توسعکه درمورد سهم صنعت گر بااین

ي صـنعت   توسـعه تـرین علـت   دارد، مهـم  منفـی  اثر گردشگري تقاضاي بر ثباتی اقتصاديکه بی ، اما ازآنجا)2017، 3و همکاران

گرچه دالیل دیگـري نیـز در ایـن مـورد ارائـه      . دانستي از منافع اقتصادي آن بردار بهرهتوان گردشگري در اغلب کشورها را می

 ری، سـا یابـد  رونـق  ياقتصاد يها تیفعال گریبا د ادیتعامل ز لیبه دل يصورت که اگر گردشگرنیابه .)1396راسخی، (گردند  می

 يگردشـگر . ابنـد ینیز رونق مـی  کنند یمحصول آن را مصرف م ایو  دهند یخدمت ارائه م ایکه به آن کاال  ياقتصاد يها تیفعال

 يشـورا ( دهـد  توسـعه به دنبال خـود   یزرا ن مرتبط هاي یتفعال یرسا و کندعمل  يرشد اقتصاد يبرا يعنوان موتور به تواند یم

بـا   ي،رشـد اقتصـاد  . مـؤثر اسـت   يگردشـگر  ي توسعهبر  زین يرشد اقتصاد گر،یديازسو). 2019 ي،مسافرت و گردشگر یجهان

اطالعـات و ارتباطـات    يفناور ي ها، توسعه ونقل و راه حمل ي ازجمله توسعه يگردشگر أسیساتتو  یالتتسه خدمات، ي توسعه

)ICT(، سـبب   ی،و امور رفـاه  یحیتفر سهیالتت ي توسعه ینو همچن یبهداشت عموم ي ، توسعهپذیرایی و یاماکن اقامت ۀتوسع

 ).2018 گردشـگري،  جهـانی سـازمان  ( شـود مـی  یـاد  أمینت یرهعنوان زنجبه فرایند، این از .شود یم يصنعت گردشگر ي توسعه

همچـون   یتخصصـ  هايسازمانو  اندگرفته صورت یاديز هايپژوهش اقتصادي، توسعه و گردشگري متقابل تأثر و تأثیر درمورد

                                                             
1. Cortes & Pulina 
2. Bianchi 
3. Paramati et al. 
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. انـد دهکررابطه را اثبات  ینو ارقام مستند ا آماربا  يمسافرت و گردشگر یجهان شوراي ی،بانک جهان ،گردشگري یسازمان جهان

 کشـورهاي  سـهم  بررسـی  بـه ، 2019 سـال  در خـود  گزارش جدیدترین در گردشگري و مسافرت جهانی شوراي مثال، عنوانبه

 ياست کـه سـهم کشـورها    رسیده نتیجه بدین و پرداخته ياقتصاد توسعه در یافته،توسعه کمتر یا توسعه درحال و یافتهتوسعه

گـزارش،   ینبراساس همـ ). 2019 ي،مسافرت و گردشگر یجهان يشورا(خواهد شد  ریشتب روز روزبه یانم ینا درتوسعه  حالدر

 ،کرده اسـت  یجادشغل ا یلیونم 319و  داده اختصاص خود به را (GDP)ناخالص جهان  یدکل تول از% 4/10 يصنعت گردشگر

مسـافرت و   یهـان ج يشـورا ( باشـد مـی و مسـافرت   يشغل متعلق بـه صـنعت گردشـگر    یک یا،شغل در دن 10که از هر يطور

 میـزان  و المللـی بـین کـه ورود گردشـگران    دهـد مـی گردشگري نشـان   یگزارشات سازمان جهان همچنین ).2019 ي،گردشگر

 يراستا، کشورها و مقاصد گردشگر ینو در ا شودمیآن کشور منجر  يبه رشد اقتصاد مستقیماًها در کشور مقصد  آن کرد هزینه

راسـتا انجـام    یـن در ا یمدام در رقابت تنگاتنگ بوده و اقدامات مهم گردشگران باالتر کردههزینگردشگران و  یشترجذب ب براي

نشـان   يگردشـگر  یو بارومتر سازمان جهـان  یالمللنیب يگردشگردر  یرگزارش اخ). 2018 ،گردشگري یسازمان جهان(اند  داده

 ینهمـ  براسـاس . درحال توسعه داشته باشـد  يورهاکش یژهوهدر اقتصاد کشورها و ب يتوانسته سهم بارز يدهد که گردشگر می

 2017نـرخ نسـبت بـه سـال      یـن ا که ایمداشته المللیبین گردشگر میلیارد 1.4 حدودسراسر جهان  در، 2018گزارش، در سال 

 نهمچنـی . انـد کـرده  یجـاد درآمـد ا  یکـا دالر آمر یلیاردم 1.5 یمطور مستق گردشگران به ینا. دهدمیدرصد رشد نشان  6حدود 

گردشـگر   یلیـون م 5.4، حـدود  1397کـه در سـال    دهدمینشان  يو گردشگر یدست یعصنا فرهنگی، میراث سازمان گزارشات

 و فرهنگـی  میـراث  سـازمان  گردشـگري معاونـت  ( انـد کرده یجاددالر درآمد ا یلیاردم 6بالغ بر  یزيو چ شده ایرانوارد  یخارج

  ).1398 گردشگري،

 یـن ا یبررسـ  به یاديز ییو اجرا یکمطالعات آکادم ي،در حوزه گردشگر یتخصص المللیبین ايهسازمان یقاتبر تحق عالوه

  .شودمیمطالعات در داخل و خارج اشاره  ینا ترینمهماز  يکه به تعداد اندپرداختهارتباط 

سـازمان  کشـورهاي  بررسی رابطه بـین گردشـگري و رشـد اقتصـادي در ایـران و       بهاي دیگر، طیبی و همکاران،  در مطالعه

هـا  آن. 2005 - 1995ي ها سال، مالزي، روسیه و تایلند در کنگ هنگچین،  ي عالوه بهاند؛ پرداخته 1توسعه و همکاري اقتصادي

بـین ایـن دو    دوطرفـه علّـی   ۀرابطـ    ةدهند نشاننتایج حاصل از این مطالعه . اند یی استفاده کردهتابلو يبردار حیتوضخوداز روش 

 .استمتغیر 

گیـري از  و بهـره  ARDLنیز با استفاده ازرویکرد خودتوضـیحی بـا وقفـه گسـترده و روش     ) 1388(شریفی نارانی و همکاران 

دهند کـه در ایـران،    ها نشان می افتهی. اندبه مطالعه اثرگردشگري در اقتصاد ایران پرداخته1368-1388هاي فصلی در دوره داده

تواند تاثیر مثبت و معنـاداري بـر رشـد    وهمچنین ورود سرانه گردشگران به کشور می گذاري در صنعت گردشگريسرانه سرمایه

ي بـر رشـد اقتصـادي کشـورهاي     گردشـگر مخارج  تأثیردر مطالعه خود ، )1389(یاوري و همکاران  .اقتصادي ایران داشته باشد

بـا   1990-2007در دوره زمـانی   سـتا یا ییتابلو هدادو  ایپو ییتابلو دادههاي  سازمان کنفرانس اسالمی را با استفاده از مدل عضو

مخـارج   میـان  مثبـت ي  ، رابطـه مطالعـه نشـان داد  حاصـل از ایـن   نتـایج   .انـد  بررسی کرده افتهی میتعمگشتاور  روشاستفاده از 

  .ي و رشد اقتصادي در این کشورها وجود داردگردشگر

درآمـد حاصـل از صـنعت گردشـگري بـر رشـد اقتصـادي        به بررسی اثـرات   خود   ۀمطالعدر ) 1390(همکاران محمودنیا و 

ي تلفیقـی میـان متغیرهـاي    هـا  دادهبـا روش   2006ـ   1995، ایشـان در دوره زمـانی   انـد پرداخته 8Dکشورهاي اسالمی عضو 

ته ي بر رشد اقتصادي این کشورها داشـ معناداراند که درآمدهاي ناشی از گردشگري تأثیر مثبت و  به این نتیجه رسیده موردنظر

ي انسانی، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلـی بـر    هیسرمااز نتایج دیگر این مطالعه، تأثیر مثبت متغیرهاي نیروي کار، . است

  .رشد اقتصادي این کشورها بوده است

همزمان توسعه گردشگري بر رشـد اقتصـادي و همچنـین رابطـه متقابـل       ۀرابطۀ خوددر مطالع ،)1392(اربابیان و همکاران 

                                                             
1. The Organisation for Economic Co-operation and Development 



         195...   اقتصادي رشد بر المللی بین گردشگري صنعت اثر بررسی

 

بـا اسـتفاده    1995-2011ي دورهالمللی را در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی در شد اقتصادي بر جذب گردشگر بینر

المللی و رشـد  ، رابطه میان گردشگري بینآمده دست بهبراساس نتایج . اندهاي تابلویی همزمان موردبررسی قرار دادهاز روش داده

از جملـه سـرمایه فیزیکـی،    ( تنها از طریق متغیرهاي متفاوت در رشد فرانس اسالمی، نهاقتصادي در کشورهاي عضو سازمان کن

تـوان  ، بلکه از طریق بهبود در روند توسعه صنعت گردشگري مـی )کشوري و غیرهگذاري مستقیم خارجی، مبادالت میانسرمایه

، سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاري خـارجی و درجـه   تعداد ورود گردشگر: همچنین متغیري مانند. این رابطه متقابل را توسعه داد

اند که رشد اقتصادي در این کشورها بـا  بنابراین، ایشان نشان داده. باز بودن اقتصادي نیز اثر مثبت بر رشد اقتصاد خواهد داشت

بـه افـزایش   توسعه تسهیالت و امکانات زیربنایی سبب توسعه گردشگري شده و افزایش درآمد سـرانه هریـک از ایـن کشـورها     

  . تقاضاي گردشگري بین المللی منجر خواهد شد

-با استفاده از تخمین: توسعه  درحالي تأثیر گردشگري بر رشد اقتصادي کشورهاي  مطالعه، در )1393(حسنوند و خداپناه 

شگري کشـورهاي  هستند که آیا بخش گرد سؤالیافته سیستمی، به دنبال پاسخ به این هاي اثرات ثابت و گشتاورهاي تعمیمزن

بـه  . منجربه رشد اقتصادي این کشورها شده است یا خیـر ) کشورهاي آسیایی، افریقایی و آمریکاي التین: شامل( توسعه  درحال

را موردبررسی قـرار داده و ارتبـاطی مثبـت را از ایـن مطالعـه اسـتخراج        2011 - 1999ي زمانی  دورهها در همین منظور، داده

  .اندنموده

بـا   ،"صنعت توریسم با رشد اقتصادي با عنایت به سند چشـم انـداز   ۀبررسی رابط"، در مطالعه خود با عنوان )1396(اسدپور

ارتباط معنادار دو متغیر مذکور را با بیان اثرات مثبـت اقتصـادي نشـان     2015-1995در دوره زمانی   ARDLاستفاده از روش 

زایـی و رشـد اقتصـادي در    ، اشـتغال ا تکیـه بـر افـزایش درآمـد ملـی     ب 1404داد و جذب گردشگر را بر اساس سند چشم انداز 

  .  درازمدت داراي تأثیر مثبت دانست

در اثرات سرریز فضایی گردشگري داخلی و خـارجی بـر رشـد اقتصـادي     اي به بررسی  ، در مطالعه)1396(عبدي  و پور ممی

نتایج حاصـل از مـدل پانـل    این کشور در این راستا و استان منتخب  18ی نقش گردشگري در سرعت همگرای .اند ایران پرداخته

-هـم هاي  ثر از استانأهر استان مت مستند وداراي اثرات فضایی و مکانی  ،هاي منتخبکه رشد اقتصادي استان دادفضایی نشان 

ي مـؤثر بـر رشـد    همچنین گردشگري یکی از متغیرها. شودمی ها تأییداستان این رو همگرایی فضایی بینازاین. است جوار خود

 ایـران  توسعه گردشـگري در  نشان دادند کهنتایج تحقیق . دار استلحاظ آماري معنیها است و اثر فضایی آن به اقتصادي استان

  .ها را افزایش دهدتواند سرعت همگرایی استانمی

ر منتخـب، در دوره زمـانی   کشـو  63پذیري مقصد براي   گردشگري با تأکید بر رقابت ۀ، در مطالع)1396(زروکی و همکاران 

داشـته   افزوده حقیقی بخـش گردشـگري اثـري مثبـت    پذیري مقصد بر رشد ارزش  ر رقابتیثاند که تأ نشان داده 2007ـ   2016

کشـور منتخـب در جهـان را در     50ي تأثیر توریسم بر رفاه اقتصادي در مطالعه، در )1397(نسب در سال زورکی و اولیایی. است

 گشـتاورهاي   زنتخمـین   و  پویـا   تـابلویی   هـاي داده  بـر   مبتنـی   بـرآورد  وش هـا بـا ر  آن. بررسی کردنـد  2004ـ   2016هاي  سال

تواند بر رفـاه  هستند که آیا توریسم می سؤالدر قالب یک الگوي پایه و سه سناریو، به دنبال پاسخ به این  سیستمی  یافته تعمیم 

ن تحقیق ارتباط مثبت توریسم و تولید ناخالص داخلی و اثرات منفـی تـورم را نشـان    ایۀ جینت ؟اقتصادي تأثیرگذار باشد یا خیر

  .داد

و توسط نرگسی و همکاران انجـام شـده اسـت، گردشـگري و رشـد اقتصـادي و        )1397(یکی از مطالعات اخیر که در سال 

همچنین .   (VECM)ح خطاي بردار بررسی کرد؛ با استفاده ازرویکرد تصحی1395-1368توسعه مالی در ایران را در سال هاي 

، بلکـه افـزایش رشـد اقتصـادي نیـز سـبب بهبـود و توسـعه         تنها این دو متغیر با یکدیگر ارتباط مستقیم دارنـد نشان داد که نه

 .زیرساخت هاي گردشگري کشور خواهد شد

در  ي آمریکـاي التـین  شـورها ک، در مطالعه اي با عنوان گردشگري و رشـد اقتصـادي در   )2004( 1یوجینیو مارتین و مورالز
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ي گردشگري بر رشد اقتصادي در این کشـورها   توسعهي تابلویی به بررسی اثر ها دادهبه کمک روش  1998ـ   1985دوره زمانی 

ي فیزیکی و اجتماعی، تأثیر گردشـگري را  ها جنبهبر رشد اقتصادي از  مؤثرها در این مطالعه ضمن معرفی عوامل  آن. اند پرداخته

نتایج حاصل . با درآمد پایین، متوسط و باال: کردند تقسیم منظور کشورها را به سه گروهها بدین آن. نداهداد قراربررسی  دنیز مور

ی بـر رشـد   تـوجه  قابـل از این مطالعه حاکی از آنند که در کشورهایی با درآمد متوسط و پایین، رشـد بخـش گردشـگري تـأثیر     

  .ي گردشگري در کشورهایی با درآمد باال با رشد اقتصادي آن کشورها ارتباطی ندارد عهتوسولی . گذارد یماقتصادي آن کشورها 

 نظـر  ازتأثیر احتمالی گردشگري را بر رشـد اقتصـادي بـا تمرکـز بـر دو کشـور مهـم در جهـان         ) 2008( 1کورتس ـ جیمنز 

-ها بر دو بخـش مهـم تقسـیم مـی     ژوهش آنپ. 2004ـ   1990ي زمانی  دورهاسپانیا و ایتالیا در : اندگردشگرپذیري بررسی کرده

 ۀمطالعـ البتـه ایـن یـک    . گیـرد گردشگري داخلی را نیـز درنظـر مـی    -ب. شود ی محدود نمیالملل نیببه گردشگري  -الف: شود

هـاي تـابلویی و برآوردکننـده     هـاي داده  وي از روش. برخی از معیارهاي موقعیت جغرافیایی را نیز دربر گرفتـه  ي است وا منطقه

ی بـر رشـد   المللـ  نیبدهند که گردشگري داخلی و  نتایج نشان می. است هاي پویا استفاده کرده  براي پانل 2)1991(نو و باند آرال

دهند که عامل اقتصادي مهـم در اسـپانیا، گردشـگري    ایج نشان مینتاین  نِیتر مهم. اي اثر مثبت و مهمی دارند اقتصادي منطقه

  .المللی حائز اهمیت استلیا گردشگري بینبراي ایتا که یدرحالداخلی است، 

 بررسی مورد نئوکالسیکی چارچوب یک در را توسعه و اقتصادي رشد در گردشگري بالقوه ، نقش)2009( 3فایسا و همکاران

ایـن   طبـق . انـد انجـام داده  2004ـ    1995هاي  کشور آفریقایی در سال 42هاي تلفیقی  داده و این کار را با استفاده از داده قرار

ناخـالص داخلـی و رشـد     دیـ تولچشمگیري به هر دو سـطح فعلـی   طور بهنتایج، درآمدهاي حاصل از گردشگري در این کشورها 

هـا   هاي آن یافته. ي فیزیکی و انسانی هیسرماي در گذار هیسرماکند؛ به شکل اقتصادي کشورهاي جنوب صحراي آفریقا کمک می

خـود   مدت کوتاهرشد اقتصادي  گردشگري، صنعت راهبردي تقویت توانند به کمک حاکی از آن است که کشورهاي آفریقایی می

  .را باال ببرند

ی بین توسعه گردشگري داخلی و رشد اقتصادي براي کشـورهاي  علّ  ۀرابطاي به بررسی  در مطالعه) 2010( 4جیمنز و پولینا

هـا بـا اسـتفاده از روش تجربـی براسـاس      آن. 1960ـ   1950ی ي زمـان  دورهمانند اسپانیا و ایتالیـا در  : انددرحال توسعه پرداخته

گرنجر دریافتند که میان تعداد گردشگران ورودي و رشد اقتصادي در هر دو کشـور   تیعلهاي همبستگی و چندمتغیره و  آزمون

  .ي رشد اقتصادي استسو بهبین این دو متغیر از گردشگري   رابطهاي مثبت وجود دارد و  رابطه

 - 1970هـاي   با مطالعه تجربی، اثر رشـد اقتصـادي و تقاضـاي گردشـگري محلـی را در سـال      ) 2011( 5کارانشوبرت و هم

کـه   اسـت  نتایج این مطالعه، حـاکی از آن . در مناطق آنتیگو و باربودا بررسی و در این راه از روش تلفیقی استفاده کردند 2008

  .و معناداري بر یکدیگر دارنداثر مثبت  ، نرخ ارز و رشد اقتصاديگردشگري بین المللی

بـه بررسـی    2010)12(-2000)1(هـاي هاي ماهانه در سال اي با استفاده از داده در مطالعه) 2013( 6چتزیانتونیو و همکاران

 الگـوي  کـارگیري  بـه  بـا  ایشـان . پرداختنـد  یونـان  و اسـپانیا  کشور فرانسه، ایتالیـا،  4رابطه میان گردشگري و رشد اقتصادي در 

 .رسیدند گردشگري ۀتوسع سمت به اقتصادي رشد از طرفه  یک علّی ۀرابط به VAR ساختاري

وي بـا اسـتفاده از   . ی میان مخارج گردشگري و رشـد اقتصـادي پرداخـت   علّاي به بررسی روابط  در مطالعه) 2014( 7اصالن

کـه   افـت ی  دسـت ، به این نتیجـه  2010-1995ي زمانی  دورهعلّیت گرنجر مربوط به کشورهاي مدیترانه  درحال گذر در  ۀرابط

کشـور   7کـه ایـن رابطـه میـان     کشور پرتغال با استفاده از رابطه علّی و دوطرفه میان این دو متغیر موفق بوده است، درصـورتی 

ر گردشـگري و رشـد اقتصـادي د    ۀتوسعت میان علّی برتواند  نمی ،  ایتالیا،  تونس،  قبرس،  کرواسی،  بلغارستان  و یوناناسپانیا

                                                             
1. Cortés-Jiménez  
2. Arrelano & Bond  
3. Fayissa et al.  
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5. Leitao 
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  .باشد گذارتأثیر موردمطالعهکشورهاي 

بـه بررسـی    2010-1972در اقتصاد نیوزیلند در دوره زمانی  منجربه رشد ۀخود براساس فرضی ۀدر مطالع) 2015(1جعفراهللا

ج نتـای . المللی در این کشور پرداخت و تولید ناخالص ملی و برآورد نرخ قیمت ارز را مورد بررسی قـرار داد مخارج گردشگري بین

 .  این مطالعه نشان دادند که سیاست دولت نیوزیلند بر تبلیغ مقصد گردشگري در بازارهاي بین المللی گردشگري تأکید دارد

وي بـا اسـتفاده از   . ی میان مخارج گردشگري و رشـد اقتصـادي پرداخـت   علّاي به بررسی روابط  در مطالعه) 2016( 2اصالن

موردبررسی قـرار داد و بـه ایـن نتیجـه      2012)4(-2003)1(ماهیانه  ةدوره را در هاي مربوط به کشور ترکیداده  ARDLروش 

ونقل، خدمات ورزشی، تورهـاي سـاحلی، پوشـاك و سـوغات     هاي اقامت، حملکه مخارج گردشگري همچون هزینه افتی  دست

  .باشند گذارتأثیررشد اقتصادي ترکیه  برتوانند  می

ـ  ۀرابطبه بررسی اي  در مطالعه) 2017( 3بیلن و همکاران کشـور   12ی بـین رشـد اقتصـادي و توسـعه گردشـگري بـراي       علّ

نتایج حاصل از این . اندو  رابطه علّیت گرنجر بهره برده پرداخته و در این راه از روش پانل 2012-1995مدیترانه در دوره زمانی 

ایی در رونق اقتصادي این کشورها بـر عهـده   ها براي دستیابی به  رشد اقتصادي، نقش بسزتحقیق نشان دادند که سیاستگذاري

  . دارند

 تحقیقات به توان می دادند، قرار بررسی مورد را اقتصادي ۀتوسع در المللی بین گردشگري عامل که دیگري مطالعات جمله از

 يو رشـد اقتصـاد   گردشـگري  تـأثیر  گردشـگري،  تخصصـی  سـطوح  بـین  رابطـه  بررسـی  به که کرد اشاره) 2018( هوانگ و زو

 يدر مطالعه آنـان از گردشـگران ورود  . 2013ـ   1995هاي  سال ینب ین،استان چ 31در  یهاي پانل داده زبا استفاده ا پرداختند؛

. استفاده شـده اسـت   یناخالص داخل یدبه عنوان سهم تول يگردشگر يو از درآمدها یزبانجامعه م یتاز جمع يبه عنوان درصد

و رشـد   يگردشـگر  یسـطوح تخصصـ   ینب يد که رابطه معنادارنده نشان می سیستمی ي یافتهیمتعم يگشتاورها یکردرو یجنتا

  . وجود دارد ياقتصاد

 بـزرگ  کشـورهاي  اقتصـادي  و انسـانی  سـرمایه  بـر  گردشـگري  توسعه تأثیر بررسی به) 2018(فهیمی وهمکاران  همچنین

 ایـن  اقتصـادي  توسـعه  در بزرگی چندان سهم گردشگري که رسیدند نتیجه این به و پرداختند 2015ـ   1995 سال از اقتصادي

   .نداشته است کشورها

خود رابطه علّی میان گردشگري و رشد اقتصادي را در کشور نپال در دو دوره زمانی بلندمـدت   ۀمطالعدر  ،)2019(  4کومار

قتصـادي، گردشـگري و   ، سعی در بررسی روابط علّی میان رشد ارابطه علیت گرنجروي به کمک . و کوتاه مدت نشان داده است

و بلند مدت خود را  مدت کوتاهتواند رشد اقتصادي  هاي این مطالعه حاکی از آن است که کشور نپال، می یافته .توسعه مالی دارد

  .توسط گردشگران ورودي توسعه دهد

مت نفت به عنوان یـک  ی میان اثرات مثبت و منفی افزایش قیعلّاي به بررسی روابط  در مطالعه) 2019(5الماللی و همکاران 

ایشـان بـا اسـتفاده از روش    . انـد عامل در رشد اقتصادي کشور مالزي و تأثیر آن روي گردشگران ورودي به این کشـور پرداختـه  

ARDL  اند کـه  هافتی  دستموردبررسی قرار داده و به این نتیجه   2016-2000هاي هاي مربوط به کشور مالزي را از سالداده

  .مدت و بلندمدت تأثیر بسزایی در ورودي گردشگران خواهد داشتت در کوتاهافزایش قیمت نف

 یـک  براسـاس  اقتصـادي  رشـد  و گردشگري بین مبهم روابط یبه بررس) 2019( و همکاران یسآنتوناکاک یگراي د مطالعه در

 2014 - 1995 هـاي  سـال  ینب کشور 113 حدود اقتصادي، عملکرد و گردشگري تأثیر عامل به توجه با. پرداختند جامع مطالعه

 مطالعـه  ایـن  در .بودند کشورها گردشگري و سیاسی اقتصادي، ابعاد کننده منعکس که شدند انتخاب معیار شش و گرفته درنظر

هـا   داده کـه  کنـد  مـی  فراهم را امکان این قبلی مطالعات با مقایسه در که است شده استفاده Autoregressive vector مدل از
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 اقتصادي رشد فرضیه طورکلی، به. بیابند شردر پیش گونه هیچ بدونها  خوشه این میان در را گردشگري اقتصاد یوابستگ هرگونه

 .اسـت  شده تأیید گردشگري، پایین تخصص و باال بوروکراسی درجه با و غیردموکراتیک توسعه، درحال کشورهاي در گردشگري

   .است گرفته شکل دولتی سطوح اثربخشی با دموکراتیک و پیشرفته قوي،هاي  اقتصادي براي دوطرفه رابطه برعکس،

  

  روش تحقیق

-تعـداد گردشـگر  (منظور بررسی اثر صنعت گردشگري  و به) 2016( 1سیمنودیچ و کولیش ۀپیروي از مطالعدر این مقاله، به

ن معادلـه از مـدل رشـد    ایـ . اسـت   بر رشد درآمد سرانه، از معادله همگرایـی اسـتفاده شـده   ) هاي ورودي و خروجی از هرکشور

  :تصریح عمومی این مدل به صورت ذیل است. شودنئوکالسیک با فرض سطوح پایدار متفاوت براي کشورها استخراج می

  

)1(  
ln( ) ln( )GDP GDPi, t i, t τ

β ln( ) λln( ) θln( )η ξGDP TUR εZi, ti, t τ i, t i, ti tτ

 
     

 

  

)ln(، )1(در معادله 
,GDPti

)ln(و tدر دوره  iسـرانه کشـور    GDPلگـاریتم   
,GDPti 

سـرانه کشـور در    GDPتم لگـاری  

)ln(از متغیر .باشد می زیردورهابتداي هر 
,GDPti 

 براسـاس . شـود  مانـدگی اسـتفاده مـی     در مدل تحت عنوان شـاخص عقـب   

رودي و المللـی و هـاي بـین  تعداد گردشـگر  TUR .بین صفر و منفی یک باشد رود مقدار ضریب  ی، انتظار میهمگرای ۀفرضی

خروجی هر کشور و 
i,tZ کننده رشد  شامل متغیرهاي کنترلGDP نرخ رشـد جمعیـت، سـرمایه انسـانی و     : سرانه است، مانند

تمـامی متغیرهـا   (بودن تجاري و حقوق سیاسی  هاي مصرفی دولت، نرخ تورم، نوسانات رشد اقتصادي، درجه باز فیزیکی، هزینه

). اندو نوسانات رشد اقتصادي به صورت لگاریتمی وارد مدل شده به جز نرخ تورم
t
  و

i
 بـه ترتیـب اثـرات ثابـت زمـانی و       

) 1(هاي سالیانه براي تخمـین معادلـه    استفاده از داده) 1996(3و کسلی و همکاران) 2003(2نتایج اسالم براساس. مکانی هستند

بـه خصـوص ضـریب متغیـر     . مدت، کوچک تخمـین زده شـوند   نوسانات کوتاه تأثیر تحتشود، ضرایب متغیرهاي مدل،  سبب می

ر در این حالت، تمـامی متغیرهـاي موجـود د   . کنندگیري شده را توصیه می هاي میانگین استفاده از دادهها  آن رو ازاینی، همگرای

.شوند می هاي چهار ساله در نظر گرفتهدورهدر این تحقیق، زیر. بود ددوره خواهنمدل به صورت میانگین در هر زیر
,i t   جملـه

  .باشد می iو مکان  tخطاي تصادفی است که طبق فرض، مستقل از زمان 

  روش تخمین  -1

امـا بـه خـاطر وجـود     . ده کـرد هاي پـانلی اسـتفا   هاي مقطعی و داده توان از هر دو نوع دادهمی) 1(به منظور تخمین معادله 

تورش ناشی از حذف متغیر و تـورش  : هاي مقطعی وجود دارد ساختار پویا در این معادله، دو ناسازگاري بالقوه در تخمین با داده

شـود، جملـه    هاي مقطعی، فرض مـی  با استفاده از داده) 1(در تخمین معادله ). 358، ص 2002 4سانگاریدز( ییزا درونناشی از 

i براسـاس ) 1996(امـا کسـلی و همکـاران    . شود می مستقل از متغیرهاي توضیحی بوده و جزئی از جمله خطا در نظر گرفته 

  :اند، که نشان داده ساختار پویاي این معادله

  

)2(  
i , ti , t i , t 2 i , ti i i

E[ (ln( )] E[ ( ln( ) )] 0GDP GDP Z   
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چون 
2

i
E[ ] 0 هاي مقطعی منجر بـه   ت ویژه کشوري در روش حداقل مربعات معمولی با دادهاست، بنابراین، حذف اثرا

. هاي پانلی چند مالحظه مهم وجـود دارنـد   با استفاده از داده) 1(در تخمین مدل . شود متغیر مهم مییک تورش ناشی از حذف 

. اده از روش اثرات تصادفی براي تخمین آن مناسـب نخواهـد بـود   استفو متغیرهاي توضیحی، مدل  iاوالً به خاطر ارتباط بین 

، روش اثرات ثابت قـادر بـه   )یعنی رشد اقتصادي(زایی بین متغیرهاي توضیحی و متغیر وابسته  خاطر وجود مشکل دروندوماً به

چـون مـدل   . خواهد داد هاي ناسازگاري را ارائه زایی متغیرهاي توضیحی نخواهد بود و این روش تخمین حل مشکل تورش درون

بایـد از   ) 1991(رو براساس آرالنو و بونـد   زایی متغیرهاي توضیحی و وجود ساختار پویا مواجه است، ازاین با دو مشکل درون) 1(

خاطر نوع ابزارهاي به. استفاده کرد 1یافتهزن گشتاورهاي تعمیماي و یا از روش تخمین زن حداقل مربعات دومرحلهروش تخمین

تر برآورد شوند و نتایج  اي، ممکن است واریانس ضرایب تخمینی بزرگ مرحله زن حداقل مربعات داستفاده در روش تخمینمورد

  .دست آیندناسازگاري به

در روش . یافتـه خواهـد بـود    زن گشـتاورهاي تعمـیم   هاي پویاي پـانلی، تخمـین   زن براي مدل ترین تخمین  رو، مناسب ازاین

منظور حذف تورش ناشی از وجود ارتباط بین متغیرهاي توضیحی و جمله اثرات ثابـت، از  یافته، بهعمیمزن گشتاورهاي تتخمین

آنگاه براي فائق آمدن بر . شود، که با این کار، جمله اثرات ثابت از مدل حذف خواهد شد می  تفاضل مرتبه اول گرفته) 1(معادله 

زن به دو دسته تقسیم  طورکلی، این تخمین به. شود ه عنوان ابزار استفاده میها ب زایی متغیرهاي مستقل، از وقفه آن مشکل درون

یافتـه   زن سیسـتمی گشـتاورهاي تعمـیم    و تخمـین ) 1991(شده توسط آرالنو و بوند ارائه(زن تفاضل مرتبه اول  تخمین: شود می

عنـوان  از وقفه متغیرهاي وابسـته در سـطح بـه    پیشنهاد دادند که )1991(آرالنو و بوند ). 1998(شده توسط بلوندل و بوند ارائه(

نشان دادند که وقفـه متغیرهـا در سـطح، ابزارهـاي     ) 1995( 2و بوند، جائگر و بیکر) 1998(اما بلوندل و بوند . ابزار استفاده شود

اي زن گشـتاوره  تخمـین ) 1998(بـراي حـل ایـن مشـکل، بلونـدل و بونـد        .ضعیفی براي معادله رگرسیونی در تفاضل هسـتند 

. کنـد  هـا ترکیـب مـی    اند که در یک سیستم، رگرسیون در سطح را با رگرسیون در تفاضل یافته سیستمی را پیشنهاد داده تعمیم

هـایی   فرضـیه هاي تابلویی بر پایه صحت  یافته داده گشتاورهاي تعمیمزن تخمینآمده از روش دستهکه نتایج بالبته باید بگوییم 

بدین منظور، عموماً از دو آماره . خواهند بود عتبراند، م ها بنا شده که بر آن
jm آمـاره  . شـود  استفاده می 3و سارگان

jm   بـراي

در . شده در مدل اسـت کاربردهآزمون نبود خودهمبستگی سریالی در جمالت خطا و آماره سارگان براي آزمون اعتبار ابزارهاي به

هـاي رقیـب، از   زنیافته سیستمی نسبت به روش تخمینزن گشتاورهاي تعمیمن تحقیق، به دلیل کارایی بیشتر روش تخمینای

  .استفاده شده است) 1(براي برازش مدل  System-GMMزن  تخمین

  داده ها -2

هـاي متغیرهـاي کنتـرل و    ادهمنظور بررسی تأثیر گردشگري بر رشد اقتصادي، براساس میزان دسترسی بـه د در این تحقیق، به

سـایت بانـک جهـانی     از وب 2016ـ   1995در دوره زمـانی  ) اندارائه شده 1که در جدول (کشور  82وابسته، اطالعات مربوط به 

سـاله   4دوره زمانی مـذکور بـه پـنج زیـردوره     ) 1(مدل (براساس مباحث مربوط به تخمین مدل تحقیق، . آوري شده است جمع

متوسـط  . بنـدي شـده اسـت    تقسیم 2016ـ   2015و زیردوره دو ساله  2014ـ   2011، ...،2002ـ   1999، 1998ـ   1995یعنی 

در هر زیردوره به عنوان جانشین نرخ رشد اقتصادي انتخاب شـده  ) 2010به قیمت ثابت دالر (سرانه واقعی  GDPرشد سالیانه 

. اندهاي متغیر گردشگري انتخاب شدهعنوان جانشینور بهالمللی ورودي و خروجی هر کشلگاریتم تعداد گردشگرهاي بین. است

سـایر  . مثبتـی داشـته باشـند    اثر رود هر دو متغیر بر رشد اقتصاديبراساس ادبیات اقتصادي مرورشده در این تحقیق، انتظار می

عنوان جانشـین درجـه   به زیردوره که سرانه واقعی در ابتداي هر GDPلگاریتم : ند ازا متغیرهاي توضیحی در این تحقیق عبارت

اي منفـی   رابطـه  درآمـد سـرانه  رود بین رشد اقتصادي و براساس نظریه همگرایی درآمد سرانه، انتظار می. باشد یافتگی میتوسعه

گـذاري فیزیکـی و   عنوان جانشینی براي نرخ سـرمایه به) GDPصورت درصدي از به(لگاریتم تشکیل سرمایه . وجود داشته باشد

                                                             
  .مراجعه نمایید Blundell and Bound (1998)و  Arrelano and Bound (1991)توانید به  براي مطالعه می -1

2. Bound, Jaeger and Baker (1995) 
3. Sargrn 
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رود بـا افـزایش نـرخ انباشـت     انتظار مـی . شودعنوان جانشینی براي نرخ سرمایه انسانی استفاده میاي تحصیل بههمتوسط سال

از . یابـد سرانه کاهش مـی  GDPنرخ رشد جمعیت نیز، نرخ رشد با افزایش . سرمایه فیزیکی و انسانی، نرخ رشد نیز افزایش یابد

به عنوان جانشینی بـراي  ) GDPصادرات و واردات به صورت درصدي از جمع  GDPبه صورت درصدي از (لگاریتم کل تجارت 

رشـد  بـر   ،و انتقـال سـرمایه   ارزآوري، انتقـال تکنولـوژي  از طریـق  رود تجارت  انتظار می. شوددرجه باز بودن تجاري استفاده می

GDP از  صـورت درصـدي  به( هاي مصرفی دولت لگاریتم هزینه. باشد  مثبتی داشته کشورها اثر ۀسرانGDP(    براسـاس ادبیـات

 GDPگـذاري و   از طریق جانشینی جبري منجر به کاهش میـزان سـرمایه  ، GDPرود با افزایش سهم آن در اقتصادي انتظار می

نوسـانات رشـد   . بر رشد اقتصادي اثر منفـی داشـته باشـد    ،نرخ تورم تمیلگاررود، هاي اقتصادي، انتظار میبراساس تئوري. گردد

GDP هـاي  بینـی  براسـاس پـیش  . عنوان جانشینی براي نوسانات نرخ رشـد انتخـاب شـده اسـت    ی در هر زیردوره بهواقع سرانه

صورت یـک محـرك بـراي    ثباتی رشد اقتصادي هم به صورت یک مانع عمل نماید و هم بهممکن است بی ،هاي اقتصاديتئوري

 انـدازه  را دولـت  عملکـرد  و مشـارکت  ،سیاسی لورالیسمپ انتخابات، روند در آزادي میزان سیاسی، حقوق شاخص. رشد اقتصادي

رود بـین ایـن   انتظـار مـی  . عنوان جانشین درجه باز بودن سیاسی هر کشور انتخاب شـده اسـت  حقوق سیاسی به .کند می گیري

ن کشـوري بـا بهتـری   ( 1مقدار عـددي ایـن متغیـر بـین     . وجود داشته باشد مثبت ايسرانه هر کشور رابطه GDPمتغیر و رشد 

اسـاس، چـون مقـادیر عـددي ایـن       براین. در نوسان است) کشوري با بدترین شرایط حقوق سیاسی( 7و ) شرایط حقوق سیاسی

بـه کنتـرل   متغیر موهومی زمان براي هر زیردوره . رود عالمت ضریب این متغیر منفی باشدلذا انتظار می ،شاخص معکوس است

  .شوند هاي مختلف وارد مدل می در زیردورهي اثرات زمانی و تغییرات متوسط نرخ رشد اقتصاد

  

  معرفی و توصیف متغیرهاي تحقیق -3

  معرفی متغیرهاي تحقیق 1ـ  3

هاي متغیرهاي بر رشد اقتصادي، براساس میزان دسترسی به داده المللی گردشگر بین به منظور بررسی تأثیر ،در این تحقیق

سـایت بانـک    از وب 2016ـ   1995در دوره زمانی ) اندارائه شده 1در جدول که (کشور  82کنترل و وابسته، اطالعات مربوط به 

 4دوره زمـانی مـذکور بـه پـنج زیـردوره       )1(براساس مباحث مربوط به تخمین مدل تحقیق مدل . آوري شده است جهانی جمع

. بنـدي شـده اسـت    یمتقسـ  2016ـ   2015و زیـردوره دو سـاله    2014ـ   2011، ...،2002ـ   1999، 1998ـ   1995ساله یعنـی  

در هر زیردوره بـه عنـوان جانشـین نـرخ رشـد اقتصـادي       ) 2010به قیمت ثابت دالر (سرانه واقعی  GDPمتوسط رشد سالیانه 

هـاي متغیـر گردشـگري    المللی ورودي و خروجی هر کشور به عنوان جانشینبین يگردشگرهالگاریتم تعداد . انتخاب شده است

رود هـر دو متغیـر بـر رشـد اقتصـادي اثـر مثبتـی        ات اقتصادي مرورشده در این تحقیق، انتظار میبراساس ادبی. اندانتخاب شده

سرانه واقعی، در ابتـداي هـر زیـردوره کـه بـه       GDPلگاریتم : سایر متغیرهاي توضیحی در این تحقیق عبارتند از. داشته باشند

رود بـین رشـد اقتصـادي و آن،    درآمد سـرانه انتظـار مـی   براساس نظریه همگرایی . باشد یافتگی میعنوان جانشین درجه توسعه

-عنوان جانشـینی بـراي نـرخ سـرمایه    به) GDPصورت درصدي از به(لگاریتم تشکیل سرمایه . اي منفی وجود داشته باشدرابطه

رود بـا  انتظـار مـی  . شـود عنوان جانشینی براي نرخ سـرمایه انسـانی اسـتفاده مـی    هاي تحصیل بهگذاري فیزیکی و متوسط سال

رود، با افـزایش آن نـرخ    نرخ رشد جمعیت که انتظار می. افزایش نرخ انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، نرخ رشد نیز افزایش یابد

عنوان جانشـین درجـه بـاز بـودن تجـاري      به) GDPصورت درصدي از به(از لگاریتم کل تجارت . سرانه کاهش یابد GDPرشد 

سـرانه   GDPرشـد  مثبتـی بـر    اثـر  ،و انتقـال سـرمایه   فنـاوري ارزآوري، انتقال از طریق تجارت  ،درو انتظار می. شوداستفاده می

رود  که براساس ادبیات اقتصادي انتظار مـی ) GDPصورت درصدي از به(هاي مصرفی دولت  لگاریتم هزینه. باشد  کشورها داشته

  . گردد GDPگذاري و  زان سرمایه، از طریق جانشینی جبري منجر به کاهش میGDPبا افزایش سهم آن در 

  

  هاتوصیف متغیر 2ـ  3

کـه   اسـت  توسـعه   و درحـال  افتـه ی کشور توسـعه  82 يبر رشد اقتصاد يتأثیر صنعت گردشگر یبررساز این تحقیق،  هدف
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هـر   المللـی ورودي و خروجـی  هـاي بـین  تعداد گردشـگر  1در جدول شماره  .اند ها انتخاب شده به داده یدسترس زانیبراساس م

کشور را که در هر زیردوره داراي بیشـترین حجـم ورودي و یـا     5در این جدول، . هاي مختلف ارائه شده استکشور در زیردوره

کشور را که کمترین میزان ورودي و یا خروجی گردشگر داشتند، بـا خـط در    5تر و   خروجی گردشگر بودند، به صورت مشخص

هـا بـه کشـورهاي    المللی در تمـامی زیـردوره  براساس نتایج این محاسبات، بیشترین گردشگران بین. ایمزیر اعداد مشخص کرده

المللی مربـوط بـه کشـورهاي    درمقابل، کمترین میزان ورودي گردشگران بین. اندفرانسه، امریکا، اسپانیا، چین و ایتالیا وارد شده

کشور موجـود در ایـن    82بین . هاي اخیر بوده استو نپال و ونزوئال در سالها مولدووا، سیرالئون و بنگالدش در تمامی زیردوره

میلیـون نفـر    1.4بـا   2002ـ   1999، در دوره 54هـزار گردشـگر ورودي در رتبـه     800با  1998ـ   1995نمونه، ایران در دوره 

 2.3بـا   2010ـ   2007، در دوره 48میلیون گردشگر ورودي در رتبه  2با  2006ـ   2003، در دوره 51گردشگر ورودي در رتبه 

و  2015و در دو سـال   43میلیون گردشگر ورودي در رتبه  4.2با  2014ـ   2011، در دوره 48میلیون گردشگر ورودي در رتبه 

شود، ایران با وجود طور که مشاهده می همان. قرار گرفته است 43میلیون گردشگر ورودي در رتبه  5.1طور متوسط با  به 2016

  .المللی کسب نکرده استباستانی متعدد، جایگاه درخور توجهی در عرصه بینآثار 

هاي کشورهاي چین، ترتیب تبعهدهد که بهالمللی خروجی از کشورها نشان مینتایج محاسبه متوسط تعداد گردشگران بین

هاي خـارجی را  ئون کمترین مسافرتهاي خارجی و مولدووا، فیجی و سیرال آلمان، امریکا، انگلستان و لهستان بیشترین مسافرت

، 2002ـ   1995در دوره , کشور موردبررسی، از منظر تعداد گردشـگران خروجـی کشـور    82بین . اندها داشتهدر تمامی زیردوره

  .بوده است 32در رتبه  2006ـ  2011و در دوره  38ایران در رتبه 

  

  2016ـ  1995هر کشور در دوره  ی ورودي وخروجیالملل بینهاي متوسط تعداد گردشگر: 1جدول 

 کشور

  ی ورودي کشورالملل بینمتوسط تعداد گردشگران 

    )میلیون نفر(

ی خروجی الملل بینمتوسط تعداد گردشگران 

 )میلیون نفر(کشور 

1995-1998 
1999-
2002 

2003-
2006 

2007-
2010 

2011-
2014 

2015-
2016  

1995-
1998 

1999-
2002 

2003-
2006 

2007-
2010 

2011-
2014 

2015-
2016 

 27.4 24.3 21.5 19.7 18.1  17.1 اتریش
  

8.0 8.8 9.9 10.6 11.1 

 3.8 4.0 3.8 2.9 1.9  1.3 اردن
 

1.2 1.6 1.6 2.2 1.6 
 

 1.2 1.0 0.6 0.3 0.1  0.02 ارمنستان
  

0.1 0.2 0.5 1.0 1.2 

 2.9 2.7 2.0 1.7 1.8  2.2 اروگوئه
 

0.6 0.6 0.6 0.8 2.0 2.0 

 71.7 59.8 55.2 54.3 47.7  37.1 اسپانیا
 

4.2 3.9 7.6 11.7 12.2 14.9 

 7.9 6.3 5.6 5.2 4.8  4.1 استرالیا
 

2.8 3.4 4.4 6.2 8.5 9.7 

 3.1 2.8 2.1 1.8 1.2  0.7 استونی
 

1.6 1.8 1.3 0.8 1.2 1.3 

 2.8 2.9 2.4 1.6 1.7  2.1 اسرائیل
 

2.6 3.4 3.6 4.2 4.7 6.3 

 2.9 2.2 1.9 1.5 1.1  0.9 اسلوونی
  

2.0 2.6 2.6 2.6 2.9 

 12.9 20.5 22.6 16.2 7.6  5.3 اکراین
 

7.5 12.6 15.9 16.3 21.9 23.9 

 1.5 1.3 1.0 0.8 0.6  0.5 اکوادور
 

0.3 0.5 0.7 0.8 1.1 1.5 

 1.9 2.5 1.9 1.4 0.9  0.6 الجزایر
 

0.9 1.1 1.4 1.6 2.2 4.1 

 1.4 1.3 1.2 1.0 0.7  0.4 السالوادور
 

0.6 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 

 76.5 68.6  57.3 46.9 47.6  46.0 امریکا
 

53.3 59.0 61.3 62.7 62.5 73.5 

 11.0 8.5 6.3 4.9 5.0  4.8 اندونزي
  

2.6 4.1 5.5 7.6 8.3 

 35.1 30.6 29.4 26.8 22.5  22.9 انگلستان
 

45.1 57.1 65.4 63.2 57.8 68.3 

 1.3 1.2 0.8 0.5 0.2  0.2 اوگاندا
 

0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 

 51.6 47.2 43.3 38.6 39.3  33.4 ایتالیا
 

18.9 22.1 25.2 28.7 28.6 29.9 

 5.1 4.2 2.3 2.0 1.4  0.8 ایران
 

1.3 2.4 
  

7.7 7.8 

 9.8 8.1 7.7 7.3 6.5  5.4 ایرلند
 

2.9 4.1 5.8 7.4 6.6 7.4 
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 کشور

  ی ورودي کشورالملل بینمتوسط تعداد گردشگران 

    )میلیون نفر(

ی خروجی الملل بینمتوسط تعداد گردشگران 

 )میلیون نفر(کشور 

1995-1998 
1999-
2002 

2003-
2006 

2007-
2010 

2011-
2014 

2015-
2016  

1995-
1998 

1999-
2002 

2003-
2006 

2007-
2010 

2011-
2014 

2015-
2016 

 1.5 0.8 0.5 0.4 0.3  0.2 ایسلند
 

0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 

 5.6 5.6 4.7 3.6 2.8  2.7 آرژانتین
 

4.3 4.4 3.7 4.8 6.8 9.1 

 3.9 3.0 1.6 0.7 0.4  0.2 آلبانی
  

1.1 1.9 3.4 4.0 4.7 

 35.3 30.8 25.1 20.9 18.0  15.6 آلمان
 

62.5 80.1 84.7 84.9 84.5 87.4 

 6.4 5.8 5.0 4.8 4.7  3.1 برزیل
 

3.6 2.8 3.4 5.3 8.7 9.1 

 7.9 7.7 7.1 6.8 6.5  5.9 بلژیک
 

7.0 6.9 8.3 8.7 10.3 12.1 

 7.7 6.8 5.7 4.7 3.0  3.0 بلغارستان
 

3.0 2.7 3.9 4.7 3.9 5.0 

 0.9 0.8 0.6 0.5 0.3  0.3 لیويوب
 

0.3 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

 0.00 0.1 0.3 0.2 0.2  0.2 بنگالدش
 

0.9 1.1 1.6 1.8 2.0 
 

 1.3 0.6 0.4 0.3 0.3  0.4 پاراگوئه
 

0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 1.3 

 2.1 1.6 1.2 0.7 0.5  0.4 پاناما
 

0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 

 10.6 8.0 6.7 5.8 5.5  4.9 پرتغال
   

17.9 21.0 1.5 1.9 

 3.6 3.0 2.1 1.4 0.9  0.6 پرو
 

0.5 0.9 1.7 1.9 2.3 2.7 

 31.2 23.2 14.8 11.8  9.8  7.3 تایلند
 

1.7 2.0 2.8 4.5 5.9 7.5 

 34.9 37.0 29.4 17.3 10.0  8.3 ترکیه
 

4.4 5.0 7.4 5.5 6.9 8.3 

 5.5 6.8 7.4 6.0 5.1  4.2 تونس
 

1.5 1.7 2.3 2.7 2.7 1.8 

ــوري  جمهـ

 اسلواکی
0.9  1.2 1.5 1.5 1.5 1.9 

   
3.1 3.3 2.6 2.9 

ــوري  جمهـ

 چک
4.6  5.1 6.0 6.4 7.6 9.0 

   
6.8 9.1 5.5 5.9 

ــوري  جمهـ

 دومنیکن
2.1  2.8 3.6 4.0  4.7 5.8 

 
0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 

 58.1 56.7 53.6 42.9 32.1  22.9 چین
 

5.8 12.1 28.7 48.0 92.1 131.5 

 10.6 8.9 9.5 6.8 3.2  2.1 دانمارك
 

4.8 4.9 5.4 6.9 7.8 9.3 

 29.2 29.1 22.6 22.3 21.2  15.0 روسیه
 

13.9 17.4 25.7 36.1 47.9 33.1 

 9.8 8.0 7.9 6.0 5.1  5.2 رومانی
 

6.2 6.2 7.4 11.7 11.4 14.6 

 2.1 2.0 2.2 2.0 2.1  1.6 زیمباوه
 

0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 

 21.9 9.6 8.0 6.4 4.8  3.9 ژاپن
 

16.2 16.7 16.3 16.3 17.5 16.7 

 1.9 1.2 0.5 0.5 0.4  0.4 سریالنکا
 

0.5 0.5 0.7 1.0 1.3 1.4 

 12.5 11.3 8.1 6.5 5.8  5.8 سنگاپور
 

3.4 4.3 5.0 6.8 8.3 9.3 

 6.6 5.3 5.0 4.6 3.7  2.4 سوئد
 

10.7 11.1 13.7 12.7 15.4 
 

 9.3 8.8 8.5 7.2 7.3  7.0 سوئیس
 

11.9 11.8 8.8 10.5 11.9 13.7 

 0.04 0.1 0.04 0.04 0.02  0.01 سیرالئون
 

0.01 0.02 0.04 0.1 0.1 0.1 

 5.1 3.5 2.7 1.9 1.6  1.6 شیلی
  

1.3 1.6 2.0 2.9 3.5 

عربســــتان 

 سعودي
3.3  6.9 8.1 12.0 16.1 18.0 

  
7.9 3.6 8.0 18.2 21.0 

 83.5 82.5 78.4 75.6 75.6  64.8 فرانسه
 

18.0 18.5 21.1 25.9 26.4 26.6 

 2.7 2.7 2.4 2.1 2.0  1.8 فنالند
 

5.0 5.7 5.8 6.0 8.4 9.0 

 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4  0.3 فیجی
 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

 5.7 4.4 3.2 2.4 2.0  2.0 فیلیپین
 

1.9 1.8 2.2 3.2 
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 کشور

  ی ورودي کشورالملل بینمتوسط تعداد گردشگران 

    )میلیون نفر(

ی خروجی الملل بینمتوسط تعداد گردشگران 

 )میلیون نفر(کشور 

1995-1998 
1999-
2002 

2003-
2006 

2007-
2010 

2011-
2014 

2015-
2016  

1995-
1998 

1999-
2002 

2003-
2006 

2007-
2010 

2011-
2014 

2015-
2016 

 2.9 2.4 2.3 2.4 2.6  2.1 قبرس
 

0.4 0.6 0.9 1.2 1.2 1.2 

 3.0 2.7 1.4 0.5 0.1  0.1 قرقیزستان
 

0.04 0.05 0.3 0.6 1.3 1.9 

 6.5 6.3 4.3 4.2 2.1  0.2 قزاقستان
 

0.5 1.6 3.2 5.0 9.2 
 

 2.8 2.4 2.0 1.5 1.1  0.8 کاستاریکا
 

0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 1.0 

 4.9 3.8 2.2 1.2 0.6  0.2 کامبوج
 

0.04 0.04 0.4 0.7 0.8 1.3 

 18.9 16.2 16.8 18.4 19.7  17.7 کانادا
 

18.5 18.4 20.3 26.8 32.3 31.8 

 15.2 11.8 7.5 5.7 5.1  3.9 کره جنوبی
 

4.0 5.8 9.4 11.8 14.3 20.8 

 3.1 2.3 2.1 1.1 0.6  0.8 کلمبیا
 

1.0 1.2 1.4 2.1 3.3 3.8 

 1.9 1.5 1.5 1.2 0.8  0.6 گواتماال
 

0.3 0.5 0.9 0.9 0.8 1.2 

 17.1 15.0 13.1 14.7 16.1  19.2 لهستان
 

44.8 52.5 40.4 45.0 44.9 44.4 

 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9  0.8 لوکزامبورگ
 

0.7 0.9 1.1 1.2 1.6 1.4 

 5.1 4.2 3.4 3.2 3.0  2.9 مجارستان
 

12.4 11.5 16.5 16.7 16.3 18.1 

 10.3 9.8 8.2 5.7 4.2  2.9 مراکش
 

1.3 1.6 1.9 2.6 2.2 1.9 

 7.2 9.9 12.2 7.6 4.7  3.3 مصر
 

2.8 3.1 4.7 4.7 5.6 
 

 33.6 25.1 22.5 20.6 19.8  20.1 مکزیک
 

9.0  11.4 12.7 14.6 16.1 19.9 

 1.2 1.0 0.9 0.7 0.6  0.5 موریس
 

0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.02  0.03 مولدوا
 

0.05 0.04 0.1 0.1 0.2 0.2 

 0.6 0.8 0.5 0.4 0.4  0.4 نپال
 

0.1 0.2 0.3 0.6 0.9 
 

 5.7 4.8 4.5 3.7 3.1  2.9 نروژ
 

0.7 2.4 3.0 5.9 9.0 8.4 

 1.4 1.2 0.9 0.7 0.5  0.3 نیکاراگوئه
 

0.3 0.5 0.7 0.9 1.0 1.0 

 3.2 2.6 2.4 2.3 1.8  1.5 نیوزیلند
 

1.1 1.3 1.7 2.0 2.2 2.5 

 15.4 12.4 10.5 9.9 9.7  7.6 هلند
 

12.9 14.8 16.8 18.2 18.3 18.0 

 13.9 8.2 5.3 3.6 2.5  2.3 هند
 

3.5 4.5 6.8 11.2 16.0 21.1 

 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5  0.3 هندوراس
 

0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 

 0.7 0.9 0.6 0.6 0.5  0.7 ونزوئال
 

0.6 0.9 1.0 1.6 1.7 1.5 

  جهانی و محاسبات تحقیقهاي خام بانک داده: منبع

  

طور کـه مشـاهده    همان. شوند، ارائه شده استمی) 1(توصیف آماري متغیرهاي تحقیق در شکلی که وارد مدل  2در جدول 

هـاي  هاي تابلویی در این تحقیـق مـدل داده  دیگر، مدل دادهعبارتبه. شود، تعداد مشاهدات متغیرها با یکدیگر متفاوت استمی

هاي تحصیل، نـرخ رشـد جمعیـت و لگـاریتم حقـوق      بیشترین تعداد مشاهدات مربوط به لگاریتم متوسط سال. باشدمی 1ناقص

ـ   1999رشد اقتصادي کشور آرژانتـین در دوره  (ـ درصد   7/6نرخ رشد اقتصادي، در دوره زمانی موردبررسی بین . سیاسی است

المللـی   بیشـترین تعـداد گردشـگران بـین    . باشـد وسان میدر ن) 2006ـ   2003کشور ارمنستان در دوره (درصد  4/12و ) 2002

در  2/18(میلیـون نفـر    83و معـادل   2016ـ   2015ورودي بین کشورهاي موردبررسی مربوط بـه کشـور فرانسـه در دو سـال     

. باشـد مـی ) در مقیاس لگـاریتمی  5/9(هزار نفر  14برابر  1998ـ   1995وکمترین مربوط به سیرالئون در دوره ) مقیاس لگاریتم

و  2016ـ   2015المللی خروجی بین کشورهاي موردبررسی مربـوط بـه کشـور چـین در دو سـال       بیشترین تعداد گردشگر بین

نفـر   6500برابـر   1998ـ   1995و کمترین مربوط بـه سـیرالئون در دوره   ) در مقیاس لگاریتم 7/18(میلیون نفر  5/131معادل 

                                                             
1 Incomplete Panel Data 
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  .باشدمی) در مقیاس لگاریتمی 8/8(

  

  توصیف آماري متغیرها: 2جدول           

  بیشینه  کمینه  انحراف معیار  میانگین  تعداد مشاهده متغیرها

 0.124 0.067- 0.026 0.023 484  سرانه واقعی GDPنرخ رشد 

 11.626 5.679 1.427 8.985 484 زیردورههر  سرانه در ابتدا GDPمقدار 

 3.926 1.361 0.267 3.140 485 لگاریتم نرخ سرمایه گذاري فیزیکی

 2.632 0.938 0.313 2.166 486 هاي تحصیللگاریتم متوسط سال

 6.018 2.798 0.521 4.290 485 لگاریتم درجه بازبودن تجاري

 18.240 9.549 1.592 14.942 485 ی وروديالملل بینلگاریتم گردشگرهاي 

 18.694 8.780 1.736 14.795 463 ی خروجیالملل بین گردشگرهاي لگاریتم 

 5.104 1.643- 0.939 1.001 486 نرخ رشد جمعیت

 GDP 485 2.711 0.345 1.463 3.329لگاریتم سهم مخارج مصرفی از 
 12207.030 1.979- 554.751 33.962 485 نرخ تورم

 0.205 0.000 0.023 0.022 484 سرانه واقعی GDPنوسانات نرخ رشد سالیانه 

 1.946 0.000 0.705 0.734 486  لگاریتم حقوق سیاسی

  هاي تحقیقیافته: منبع 

  

  نتایج تخمین مدل تحقیق 3ـ  3

-System)هـاي تـابلویی پویـا    بـا روش گشـتاورهاي سیسـتمی داده   ) 1(شود نتایج تخمـین مـدل   در این قسمت سعی می

GMM) عنـوان  المللی ورودي بهاول، لگاریتم تعداد گردشگران بین: با روش مذکور سه بار برآورد شده است) 1(مدل . ارائه شود

المللی خروجی؛ و سـوم، بـه وسـیله هـر دو     گردشگري؛ دوم، با کمک متغیر لگاریتم تعداد گردشگران بین ۀمتغیر جانشین توسع

در ایـن جـدول   . ارائـه شـده اسـت    5و  4، 3هـا در جـدول   نتایج تخمـین . گردشگري ۀعنوان متغیرهاي جانشین توسعمتغیر به

، ارزش Zد که عبارتند از، مقدار عددي برآوردشده ضرایب متغیرهاي توضیحی، انحـراف اسـتاندارد، آمـاره    ان مقادیري آورده شده

خودهمبسـتگی و اعتبـار ابزارهـاي    (هـاي تصـریح مـدل    درصـد بـه همـراه آزمـون     95احتمال مرتبط با آن و فاصـله اطمینـان   

  ). مورداستفاده

گردشـگري در   ۀعنوان متغیر جانشین توسـع المللی خروجی بهران بینبا کمک لگاریتم تعداد گردشگ) 1(نتایج تخمین مدل 

 5ـ اسـت کـه در سـطح      2.507برابر ) آماره آزمون خودهمبستگی مرتبه اول( M1مقدار آماره . ارائه شده است 3جدول شماره 

ژگـی الینفـک مـدل    این یافته حاکی از وجـود خودهمبسـتگی مرتبـه اول ـ وی    . شود دار محسوب میدرصد، خطاي آماري معنی

برابـر بـا   ) آماره آزمـون خودهمبسـتگی مرتبـه دوم   ( M2مقدار آماره . یافته سیستمی ـ در جمله خطا است گشتاورهاي تعمیمی

بنـابراین فرضـیه وجـود خودهمبسـتگی مرتبـه دوم در      . باشـد مـی  0.359ـ است که ارزش احتمال مرتبط با آن برابر با   0.916

برابـر  ) با توزیع کـاي ـ دو  (مقدار آماره سارگان . شودآوردشده در سطوح مرسوم آماري رد میجمالت خطاي مدل رگرسیونی بر

زن معتبـر بـودن ابزارهـاي مورداسـتفاده در تخمـین      ۀاسـاس، فرضـی   بـراین . باشـد می 0.999و ارزش احتمال آن برابر  66.979

دهنـد کـه مقـدار عـددي ضـریب      ضرایب نشان می نتایج تخمین. شود یافته در سطوح مرسوم آماري رد نمیگشتاورهاي تعمیم

. باشـد دار مـی درصـد معنـی   1اسـت کـه در سـطح خطـاي آمـاري       0.030المللـی خروجـی برابـر   لگاریتم تعداد گردشگران بین

المللی خروجی از یـک کشـور،   رود، با فرض ثبات سایر عوامل، با یک درصد رشد در تعداد گردشگران بیناساس انتظار می براین

هـاي موردانتظـار   ضرایب سایر متغیرهاي توضیحی نیز از لحاظ نظري داراي عالمـت . واحد افزایش یابد 0.03رشد اقتصادي نرخ 
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 1منفـی و در سـطح   ) لگـاریتم درامـد سـرانه اول دوره   (ضریب همگرایـی  . دار استهستند و در سطوح آماري مرسوم نیز معنی

ضـرایب متغیرهـاي   . شـود شردر بین کشـورهاي موجـود در نمونـه رد نمـی     همگرایی ۀفرضی ،اساس براین. دار استدرصد معنی

ترتیـب  به GDPهاي تحصیل و لگاریتم سهم کل تجارت از  ، لگاریتم متوسط سالGDPلگاریتم سهم تشکیل سرمایه فیزیکی از 

ثبـات سـایر عوامـل،     با فـرض . دار هستندو هر سه در سطح خطاي آماري یک درصد معنی 0.041و  0.113، 0.06برابر است با 

واحـد   0.041و  0.113، 0.006ترتیـب  صورت جداگانه یک درصد رشد کننـد، رشـد اقتصـادي بـه    اگر هر یک از این متغیرها به

ضـریب  . مراتب بیشـتر از دو متغیـر دیگـر اسـت    شود، اثر رشد سرمایه انسانی بهطور که مشاهده می همان. افزایش خواهد یافت

اسـاس، اگـر مقـدار     براین. دار استدرصد خطاي آماري معنی 1باشد و در سطح ـ می  0.018سی، برابر متغیر لگاریتم حقوق سیا

. واحد کاهش خواهـد یافـت   0.018، رشد اقتصادي )شرایط حقوق سیاسی بدتر شود(درصد رشد کند  1وضعیت حقوق سیاسی 

سـرانه   GDP، نرخ تورم و نوسـانات رشـد   GDPهاي مصرفی دولت از ضرایب متغیرهاي نرخ رشد جمعیت، لگاریتم سهم هزینه

اساس اگر با فرض ثبات سایر عوامـل   براین. باشدـ می  0.157ـ و   0.000004ـ ،   0.097ـ ،   0.022ترتیب برابر همگی منفی و به

مصـرفی   هـاي نرخ رشد جمعیت، نرخ تورم و نوسانات هر یک واحد افزایش یابند و یا لگاریتم سـهم هزینـه  صورت جداگانه، و به

ـ   0.097ـ و   0.157ـ ،   0.000004ـ ،   0.022، نـرخ رشـد اقتصـادي بـه ترتیـب      به میزان یک درصد رشد کند GDPدولت از 

هـا تـأثیر منفـی     بنابراین تمامی متغیرهاي مذکور براي رشد اقتصادي اثر بازدارنـدگی دارد و بـین آن  . واحد کاهش خواهد یافت

  .باشدثباتی اقتصادي بیشتر از بقیه می بی

  

  المللی خروجی از کشوربا لحاظ متغیر لگاریتم تعداد گردشگران بین) 1(نتایج تخمین مدل : 3جدول 

 متغیرهاي توضیحی
ــددي   ــدار عـ مقـ

  ضریب
  zآماره   انحراف استاندارد

ارزش 

احتمال 

  zآماره 

 0.000 21.400 ـ 0.002 0.042 ـ  لگاریتم درآمد سرانه اول دوره

ایه لگــاریتم ســهم تشــکیل ســرم   

 GDPفیزیکی از 
0.006 0.003 1.940 0.052 

 0.000 11.840 0.010 0.113 هاي تحصیل لگاریتم متوسط سال

 GDP 0.041 0.003 14.080 0.000لگاریتم سهم کل تجارت از 

المللی لگاریتم تعداد گردشگران بین

 خروجی 
0.030 0.002 15.520 0.000 

 0.000 7.470 ـ 0.002 0.018 ـ لگاریتم حقوق سیاسی

 0.000 13.570 ـ 0.002 0.022 ـ نرخ رشد جمعیت

هـاي مصـرفی    لگاریتم سـهم هزینـه  

 GDPدولت از 
 0.000 17.090 ـ 0.006 0.097 ـ

 0.000 10.740 ـ 0.000 0.000004 ـ نرخ تورم

 0.000 7.310 ـ 0.021 0.157 ـ سرانه GDPنوسانات نرخ رشد 

  متغیر موهومی زیردوره

 2002ـ  1999
 0.000 7.520 ـ 0.011 0.082 ـ

  متغیر موهومی زیردوره

 2006ـ  2003
 0.000 7.300 ـ 0.011 0.081 ـ

  متغیر موهومی زیردوره

 2010ـ  2007
 0.000 10.220 ـ 0.011 0.117 ـ

 0.000 9.330 ـ 0.012 0.111 ـ  متغیر موهومی زیردوره
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 2014ـ  2011

  متغیر موهومی زیردوره

 2016ـ  2015
 0.000 9.370 ـ 0.012 0.111 ـ

 0.005 2.800 ـ 0.031 0.086 ـ عرض از مبداء

  هاي تصریح آزمون

  

 آماره آزمون

  

ارزش 

 احتمال

  2.507 ـ آزمون خودهمبستگی مرتبه اول
 

0.012 

  0.916 ـ آزمون خودهمبستگی مرتبه دوم
 

0.359 

آزمون بیش ار حـد مشـخص بـودن    

 )آزمون سارگان(متغیرهاي ابزاري 
66.979  

 
0.999 

   هاي تحقیقیافته: منبع 

  

گردشـگري در   ۀعنوان متغیر جانشـین توسـع  المللی ورودي بهبا کمک لگاریتم تعداد گردشگران بین) 1(نتایج تخمین مدل 

درصـد   5ـ در سـطح     2.470برابـر  ) آماره آزمون خودهمبسـتگی مرتبـه اول  ( M1مقدار آماره . ارائه شده است 4جدول شماره 

آمـاره  ( M2مقدار آماره . این یافته حاکی از وجود خودهمبستگی مرتبه اول در جمله خطا است. باشددار میمعنیخطاي آماري 

بنـابراین فرضـیه وجـود    . باشـد مـی  0.204ـ و ارزش احتمال مرتبط بـا آن برابـر     1.270برابر ) آزمون خودهمبستگی مرتبه دوم

مقـدار آمـاره   . ی برآوردشده در سطوح مرسـوم آمـاري مـردود اسـت    خودهمبستگی مرتبه دوم در جمالت خطاي مدل رگرسیون

معتبـر بـودن ابزارهـاي مورداسـتفاده در      ۀاساس، فرضـی  براین. شود می 0.999است که ارزش احتمال آن  69.157سارگان برابر 

هـا   د که تمـامی آن دهننتایج تخمین ضرایب نشان می. شودیافته در سطوح مرسوم آماري رد نمیزن گشتاورهاي تعمیم تخمین

مقدار عددي ضریب لگاریتم تعـداد گردشـگران   . دار هستندجز ضریب عرض از مبداء در سطح خطاي یک درصد آماري معنیبه

رود، با فرض ثبات سایر عوامـل، بـا یـک درصـد رشـد در تعـداد       اساس، انتظار می براین. باشدمی 0.022المللی ورودي برابر بین

ضرایب سایر متغیرهاي توضـیحی نیـز   . واحد افزایش یابد 0.022رودي به یک کشور، نرخ رشد اقتصادي المللی وگردشگران بین

. باشـد منفـی مـی  ) لگاریتم درآمد سـرانه اول دوره (مقدار ضریب همگرایی . هاي موردانتظار هستنداز لحاظ نظري داراي عالمت

لگـاریتم  ضـرایب متغیرهـاي   . شـود در این حالت نیز رد نمی اساس فرضیه همگرایی شردر بین کشورهاي موجود در نمونه، براین

ترتیـب برابـر   بـه  GDPهاي تحصیل و لگاریتم سهم کل تجـارت از   ، لگاریتم متوسط سالGDPسهم تشکیل سرمایه فیزیکی از 

رشـد کننـد،   صورت جداگانه یک درصـد  با فرض ثبات سایر عوامل، اگر هر یک از این متغیرها به. است 0.026و  0.148، 0.013

شود در ایـن حالـت نیـز،    طور که مشاهده می همان. واحد افزایش خواهد یافت 0.026و  0.148، 0.013ترتیب رشد اقتصادي به

. ـ اسـت   0.024ضریب متغیر لگـاریتم حقـوق سیاسـی برابـر     . باشدمراتب بیشتر از دو متغیر دیگر میاثر رشد سرمایه انسانی به

واحـد   0.024، رشد اقتصادي )شرایط حقوق سیاسی بدتر شود(درصد رشد کند  1ت حقوق سیاسی اساس اگر مقدار وضعی براین

، نرخ تورم و نوسانات GDPهاي مصرفی دولت از ضرایب متغیرهاي نرخ رشد جمعیت، لگاریتم سهم هزینه. کاهش خواهد یافت

اساس اگـر بـا    براین. باشدـ می  0.135ـ و   0.00001ـ ،   0.101ـ ،   0.021ترتیب برابر سرانه همگی منفی است و به GDPرشد 

یک واحد افزایش یابند و یـا لگـاریتم سـهم    صورت جداگانه، بهو نرخ رشد جمعیت، نرخ تورم و نوسانات فرض ثبات سایر عوامل 

 0.135ـ ،   0.00001ـ ،   0.021ترتیـب  ، نرخ رشد اقتصادي بـه به میزان یک درصد رشد کند GDPهاي مصرفی دولت از هزینه

بنابراین در این حالت نیز تمامی متغیرهاي مذکور براي رشد اقتصـادي اثـر بازدارنـدگی    . ـ واحد کاهش خواهد یافت  0.101ـ و 

  .شود ثباتی اقتصادي بیشتر از بقیه دیده می ها تأثیر منفی بی دارند و بین آن
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  المللی ورودي به کشوربین با لحاظ متغیر لگاریتم تعداد گردشگران) 1(نتایج تخمین مدل : 4جدول 

 متغیرهاي توضیحی
مقدار عددي 

  ضریب

انحـــــــراف 

  استاندارد
  zآماره 

ارزش احتمال 

    zآماره 

 0.000 20.510ـ  0.002 0.041ـ   لگاریتم درآمد سرانه اول دوره

 

لگاریتم سهم تشکیل سرمایه فیزیکـی  

 GDP 0.013 0.003 5.140 0.000از 

 0.000 14.670 0.010 0.148 لتحصیهاي  لگاریتم متوسط سال

 GDP 0.026 0.004 5.760 0.000لگاریتم سهم کل تجارت از 
المللـی  لگاریتم تعداد گردشگران بـین 

 0.000 8.810 0.003 0.022 ورودي

 0.000 7.420ـ  0.003 0.024ـ  لگاریتم حقوق سیاسی

 0.000 12.960ـ  0.002 0.021ـ  نرخ رشد جمعیت
مصرفی دولت هاي  زینهلگاریتم سهم ه

 0.000 16.970ـ  0.006 0.101ـ  GDPاز 
 0.000 13.240ـ  0.00000 0.00001ـ  نرخ تورم

 0.000 6.350ـ  0.021 0.135ـ  سرانه GDPنوسانات نرخ رشد 
  زیردورهمتغیر موهومی 

 0.000 7.090ـ  0.011 0.077ـ  2002ـ  1999
  زیردورهمتغیر موهومی 

 0.000 6.740ـ  0.011 0.074ـ  2006ـ  2003
  زیردورهمتغیر موهومی 

 0.000 9.530ـ  0.012 0.110ـ  2010ـ  2007
  زیردورهمتغیر موهومی 

 0.000 8.320ـ  0.012 0.104ـ  2014ـ  2011
  زیردورهمتغیر موهومی 

 0.000 8.440ـ  0.013 0.106ـ  2016ـ  2015

 0.590 0.540ـ  0.040 0.021ـ  عرض از مبداء

 تصریحهاي  آزمون

  

 آماره آزمون

  

 ارزش احتمال

 2.470ـ  آزمون خودهمبستگی مرتبه اول  
 

0.013 

 1.270ـ  آزمون خودهمبستگی مرتبه دوم 
 

0.204 

آزمــون بــیش ار حــد مشــخص بــودن  

 )آزمون سارگان(متغیرهاي ابزاري 
69.157 

 
0.999 

  هاي تحقیقیافته: منبع  

  

المللی ورودي و گردشگري یعنی لگاریتم تعداد گردشگران بین ۀلحاظ هر دو متغیر جانشین توسع با) 1(نتایج تخمین مدل 

ترتیب حاکی از وجود خودهمبستگی مرتبـه اول در  به M2و  M1هاي مقادیر آماره. ارائه شده است 5خروجی در جدول شماره 

. باشـند  ل رگرسیونی در سطوح مرسوم آماري مـی جمله خطا و رد فرضیه وجود خودهمبستگی مرتبه دوم در جمالت خطاي مد

یافته در سـطوح  زن گشتاورهاي تعمیممقدار آماره سارگان نیز دال بر تأیید فرضیه معتبر بودن ابزارهاي مورداستفاده در تخمین

کـی از  جـز ضـریب سـهم تشـکیل سـرمایه فیزی     ها بـه  دهند که تمامی آننتایج تخمین ضرایب نشان می. باشدمرسوم آماري می
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GDP ) مقـدار عـددي   . دار هسـتند در سطح خطاي یک درصـد آمـاري معنـی   ) باشددار میدرصد معنی 10که در سطح خطاي

رود، اساس انتظار مـی  براین. باشدمی 0.023و  0.01ترتیب برابر المللی ورودي و خروجی بهضرایب لگاریتم تعداد گردشگران بین

صـورت  المللی ورودي به یک کشور و خروجی از کشـور، بـه  د در تعداد گردشگران بینبا فرض ثبات سایر عوامل، یک درصد رش

شـود اثـرات رشـدي تعـداد     طـور کـه مشـاهده مـی     همـان . واحد افـزایش دهنـد   0.023و  0.01جداگانه، نرخ رشد اقتصادي را 

یر متغیرهاي توضیحی نیز از نظر ضرایب سا. باشدالمللی خروجی از یک کشور، بیشتر از ورودي به یک کشور میگردشگران بین

. باشـد منفـی مـی  ) لگـاریتم درامـد سـرانه اول دوره   (مقـدار ضـریب همگرایـی    . هاي موردانتظـار هسـتند  تئوریک داراي عالمت

لگـاریتم سـهم   متغیرهـاي  . شـود اساس فرضیه همگرایی شردر بین کشورهاي موجود در نمونه در این حالـت نیـز رد نمـی    براین

و لگـاریتم حقـوق    GDPهاي تحصیل و لگـاریتم سـهم کـل تجـارت از      ، لگاریتم متوسط سالGDPزیکی از تشکیل سرمایه فی

-سیاسی اثرات رشدي مثبت دارند و مانند دو حالت قبل، اثرات رشدي سرمایه انسانی به مراتب بیشـتر از دو متغیـر دیگـر مـی    

سـرانه   GDP، نرخ تـورم و نوسـانات رشـد    GDPت از هاي مصرفی دولمتغیرهاي نرخ رشد جمعیت، لگاریتم سهم هزینه. باشد

  .شود ثباتی اقتصادي بیشتر از بقیه دیده می ها تأثیر منفی بی همگی اثرات بازدارندگی براي رشد اقتصادي داشته و بین آن

  

  با لحاظ هر دو متغیر جانشین توسعه گردشگري) 1(نتایج تخمین مدل : 5جدول 

 متغیرهاي توضیحی

ــدار  مقـــــ

ــددي  عــــ

  ضریب

انحـــــــراف 

  استاندارد
  zآماره 

ــال  ارزش احتمـ

    zآماره 

 0.000 21.310ـ  0.002 0.045ـ   لگاریتم درآمد سرانه اول دوره

 

لگاریتم سهم تشکیل سرمایه فیزیکی 

 GDPاز 
0.004 0.003 1.790 0.074 

 0.000 11.770 0.010 0.117 تحصیلهاي  لگاریتم متوسط سال

 GDP 0.043 0.003 14.450 0.000لگاریتم سهم کل تجارت از 

المللـی  لگاریتم تعداد گردشگران بین

 ورودي
0.010 0.002 4.710 0.000 

المللـی  لگاریتم تعداد گردشگران بین

 خروجی 
0.023 0.002 13.300 0.000 

 0.000 7.440ـ  0.003 0.021ـ  لگاریتم حقوق سیاسی

 0.000 14.270ـ  0.002 0.024ـ  نرخ رشد جمعیت

مصـرفی  هـاي   گاریتم سـهم هزینـه  ل

 دولت 
 0.000 18.140ـ  0.005 0.097ـ 

 0.000 11.430ـ  0.0000004 0.000005ـ  نرخ تورم

 0.000 6.620ـ  0.021 0.138ـ  سرانه GDPنوسانات نرخ رشد 

  زیردورهمتغیر موهومی 

 2002ـ  1999
 0.000 11.230ـ  0.008 0.091ـ 

  زیردورهمتغیر موهومی 

 2006ـ  2003
 0.000 10.650ـ  0.008 0.089ـ 

  زیردورهمتغیر موهومی 

 2010ـ  2007
 0.000 13.850ـ  0.009 0.126ـ 

  زیردورهمتغیر موهومی 

 2014ـ  2011
 0.000 12.520ـ  0.010 0.120ـ 

  زیردورهمتغیر موهومی 

 2016ـ  2015
 0.000 12.240ـ  0.010 0.121ـ 
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 0.001 3.320ـ  0.034 0.114ـ  عرض از مبداء

 تصریحهاي  آزمون

  

 آماره آزمون

  

 ارزش احتمال

 2.363 ـ آزمون خودهمبستگی مرتبه اول  

 

0.018 

 0.780 ـ آزمون خودهمبستگی مرتبه دوم 

 

0.435 

 
حـد مشـخص بـودن     زآزمون بیش ا

 )آزمون سارگان(متغیرهاي ابزاري 
67.871 

 

0.999 

  هاي تحقیقیافته: منبع 

  

  ي ریگ جهینت

 اسـت کـه   توسعه  و درحال افتهی کشور مختلف توسعه 82ي اقتصادی تأثیر صنعت گردشگري بر رشد بررستحقیق،  نیاهدف از 

 در یسـرانه واقعـ   GDP انهیمتوسط رشد سال. 2016ـ   1995ی زماندوره  در: اند ها انتخاب شده به داده یدسترس زانیبراساس م

اسـت و تعـداد    2016ـ   2015و زیـردوره دوسـاله    2014ـ   2011، ...،2002ـ   1999، 1998ـ   1995ساله یعنی 4پنج زیردوره 

 يرهـا یمتغ ریسـا . انـد هاي متغیر گردشـگري انتخـاب شـده   عنوان جانشینالمللی ورودي و خروجی هر کشور بهگردشگران بین

بـودن  ز ، درجـه بـا  ینانسـا  هیسـرما  ، نـرخ یکیزیف گذاري هی، نرخ سرمایافتگیدرجه توسعه : ، عبارتند ازقیتحق نیدر ا یحیتوض

 يبـر رشـد اقتصـاد    یحیتوضـ  يرهـا یاثـر متغ . یاسـ سی و حقوقنوسانات نرخ رشد  هاي مصرفی دولت، نرخ تورم، ، هزینهيتجار

بـا   نخست، .شدند سه بار برآورد) System-GMM( ایپو ییتابلوهاي  داده یستمیس يروش گشتاورهابا  یموردبررس يکشورها

 تمیلگـار  ریـ غمت کمـک  بـا  ي؛ دوم،توسعه گردشگر نیجانش ریبه عنوان متغ ورودي یالملل بین يگردشگرها دتعدا تمیکمک لگار

 جینتـا . يتوسـعه گردشـگر   نیجانشـ  يرهـا یبه عنـوان متغ  ریبا لحاظ هر دو متغ سومو  ؛خروجی یالملل بین يگردشگرهاتعداد 

نشـان  ي توسـعه گردشـگر   نیجانشـ  ریـ جـی بـه عنـوان متغ   خرو یالملل بینگردشگران تعداد  تمیبا کمک لگار) 1(مدل  نیتخم

 يآمـار  يکه در سطح خطـا است  0.030 با خروجی برابر یالملل بین گردشگرهايتعداد  تمیلگار بیضر يمقدار عددکه  دهد می

 شـگرهاي گرددرصد رشـد در تعـداد    کیعوامل، با  ریبا فرض ثبات سارود که  اساس، انتظار می براین. باشد می دار یدرصد معن 1

لحـاظ  از  زیـ ن یحیتوضـ  يرهـا یمتغ ریسـا  بیضـر  .ابدی شیواحد افزا 0.03 ياقتصاد دکشور، نرخ رش کیخروجی از  یالملل بین

 تمیبـا کمـک لگـار   ) 1(مـدل   نیتخم جینتا. دتنهس دار یمعن زیمرسوم ن آماريموردانتظار و در سطوح  هاي عالمت يدارا نظري

عوامـل، بـا    ریکه با فرض ثبات سا دنده ینشان مي توسعه گردشگر نیجانش ریعنوان متغبه ورودي یالملل بین گردشگرانتعداد 

 ریسا بیضرا. ابدی شیواحد افزا 0.022 يکشور، نرخ رشد اقتصاد کیبه  ورودي یالملل بین گردشگراندرصد رشد در تعداد  کی

 ریـ بـا لحـاظ هـر دو متغ   ) 1(مـدل   نیتخمـ  جیانت. موردانتظار هستندهاي  عالمت يدارا لحاظ نظرياز  زین یحیتوض يرهایمتغ

 زجـ به ضرایب یتمام دهند که و خروجی نشان می ورودي یالملل بین گردشگرانتعداد  تمیلگار یعنی يتوسعه گردشگر نیجانش

 تمیلگـار  بیضـرا  يمقدار عدد. هستند دار یمعن يدرصدآمار کی يدر سطح خطا GDPاز  یکیزیف هیسرما لیسهم تشک بیضر

، اثـرات  شـود  طـور کـه مشـاهده مـی     همان .باشد می 0.023و  0.01برابر  بیترتو خروجی به ورودي یالملل بین دشگرانگرتعداد 

لحـاظ  از  زیـ ن یحیتوض يرهایمتغ ریسا بیضرا. است از ورودي شتریکشور ب کیخروجی از  یالملل بین گردشگرانتعداد  يرشد

گردشگري رابطه میان با بررسی ، )2016(در راستاي مطالعه دیواتی و کواو  بنابراین .موردانتظار هستندهاي  عالمت يدارا نظري

  . توان به نتایج مشابهی با تحقیق حاضر رسید -میآمریکاي التین کشور 21دي دراقتصاو رشد
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  هاپیشنهاد

  : گردد می ارائه اجرایی و دانشگاهی بخش براي زیر هايپیشنهاد تحقیق، این نتایج براساس

 توجـه  بایـد  کشور گردشگري اندرکاران دست لذا دهد، می نشان اقتصادي رشد بر را گردشگري اثر، تحقیق این تایجن ازآنجاکه -

 متمرکـز ) ورودي گردشـگران ( المللی بین گردشگري توسعه و رونق سوي به کشور اقتصادي جانبه همه تحریم به توجه با را خود

 . ایجادکرد میزبان جامعه براي چشمگیري اقتصادي عمناف و شغلیهاي  فرصت طریق این از بتوان تا کنند

را  خروجـی  گردشگران بیشترین انگلستان و امریکا آلمان، کشورهاي همراه به چین کشور داد، نشان پژوهش این طورکه همان -

 کشـورها  این رانگردشگ بر جذب را خود هاي بازاریابی فعالیت است الزم گردشگري و فرهنگی میراث سازمان بنابراین اند، داشته

 برگزاري و...) و لندن ام تی دبلیو برلین، بی تی اي پکن، کاتن نمایشگاه( گردشگريهاي  نمایشگاه در فعال شرکت. کند متمرکز

 از امنیـت  و سیاسـت  فـاکتور  همچنـین  .شـود  واقـع  مفیـد  گردشگران جذب در توانند می کشورها این در تبلیغاتیهاي  کمپین

 گویـه  ایـن  نیز تحقیق این نتایج و) 2017 همکاران، و قادري( شود می محسوب خارجی گردشگران ورود بر تأثیرگذار متغیرهاي

 از خـارج  در را ایـران  تصـویر  و کشـور  فضاي تا کنند تالش اندرکار دستهاي  سازمان شود می پیشنهاد بنابراین، .کند می ثابت را

 بررسـی  حوزه در اندکی مطالعات ازآنجاکه همچنین. شود جلوگیري ینوعبهها  خارجی هراسی ایران از و دهند جلوه مثبت کشور

 ۀتوسـع  در گردشـگري  اثـر  زمانیهاي  داده گرفتن درنظر با شود می پیشنهاد ،گرفته صورت کشور در گردشگري اقتصادي اثرات

  . گیرد قرار ایران موردبررسی اقتصادي
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  منابع و مآخذ
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