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 چکیده
محدودیت منابع ارزی و اقتصاد با معضالتی چونکه برای کشورهای در حال توسعه  و جذب گردشگر ی صنعت گردشگریتوسعه

از  کیی ثیر گذارند کهأت بر فرایند جذب گردشگراز اهمیت باالیی برخوردار است.عناصر مختلفی هستند تک محصولی مواجه

جذب  درهدف اصلی این پژوهش بررسی نقش حکمرانی خوب . حکمرانی خوب است ،ترین عوامل در مدیریت این عناصرمهم

ترین شاخص از میان چهار شاخص حکمرانی مورد مطالعه بر جذب گردشگر برای منتخبی از کشورهای اوپک و یافتن مؤثر

کشور  01 برایهای تابلویی روش داده استفاده از بررسی در این پژوهش باالگوهای مورد . باشدمورد نظرمیگردشگر در کشورهای 

ریشه واحد فیشر و لوین لین چو،  هایبرای انجام تخمین الگوها از آزمون .اندبرآورد شده( 0991-1100ی زمانی )در بازه

نتایج حاصل از تخمین الگوها نشان  شده است.استفاده  GLSهای هاسمن، بروش پاگان، نسبت درستنمایی، وولدریج و آزمون

دار تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کارآیی و اثر بخشی دولت و کنترل ی تأثیر مثبت و معنیدهنده

ثیر أتکارآیی و اثر بخشی دولتهای مورد بررسی، باشند که از میان شاخصمی هافساد بر تعداد گردشگران وارد شده به کشور

 دار درآمدهایاز طرفی نتایج حاصل از تخمین، تأثیر منفی و معنیدر کشورهای مورد مطالعه دارد.  بیشتری بر جذب گردشگر

 کنند.نفتی بر تعداد گردشگران وارد شده به کشور را تأیید می
 

 

 های تابلوییداده،OPECکشورهای منتخب ، ر: حکمرانی خوب،جذب گردشگکلیدی هایهواژ
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 مقدمه

ی صنعت گردشگری به عنوان دومین صنعت مهم در جهان، منبعی برای ایجاد درآمد ارزی و درآمد مالیاتی دولت، توسعه

 های اقتصادیها و منبعی مهم برای جبران کمبود اعتبارات دیگر بخشساختی زیرزایی، رشد بخش خصوصی و توسعهاشتغال

های کمی سنجش تن رضایت خاطر گردشگران برای ورود به کشور، یکی از شاخصامروزه جذب گردشگر و فراهم ساخ .باشدمی

ای هگذاری در بخشالمللی به یک کشور، سرمایهجذب و ورود گردشگران بین توانایی کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی است.

 ی صنعتچه توسعهداشت که اگرشود.باید توجه ای میی ملی و منطقهتحریک کرده و منجر به توسعهنیز گردشگری را غیر

هایی را به زیان ،گردشگری سرشار از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است اما هدایت و سازماندهی نادرست این صنعت

طور همان د بود، بنابراین برای هدایت کارآمد این صنعتناز منافع حاصل از آن خواهر تهمراه خواهد داشت که بسیار محسوس

 .باشدمیناپذیر نقش حکمرانی خوب اجتناب خواهد شد،دامه بیان که در ا

جذب های فراوان معماری، تاریخی، اقلیمی و فرهنگی به تنهایی برای اند که وجود جاذبهامروزه اکثر کشورها دریافته

لزوم وجود یک حکمرانی خوب حتمی است. حکمرانی خوب یکی از مباحث بسیار مهم  در این میان ند وکافی نیست گردشگران

 در راستای استفاده از مفهومبه بعد در ادبیات توسعه مطرح شده است. این  0991ی و در عین حال جدید بوده که از دهه

 حکمرانی ای برخوردار است.جایگاه ویژههای نوین و کارآمد کسب درآمد و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از شیوه 

 ی امنیت سیاسی، امکانات رفاهی و تدابیری برای حفظ و حراست از های گردشگری به وجود آورندهخوب در کنار جاذبه

المللی، برقراری تعامل سازنده با دیگر کشورهای های بینساز گسترش همکاریهای گردشگری است. حکمرانی خوب زمینهجاذبه

ا ههای گردشگری کشور، دعوت دوستانه از دیگر کشورها برای ورود به کشور و احترام متقابل به فرهنگجهان، معرفی جاذبه

منتشر نموده است، برای اولین بار  0999المللی معتبر در گزارشی که در سال است. بانک جهانی به عنوان یکی از نهادهای بین

خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است  یحکمرانی خوب را به عنوان ارائه

 (.0991، 0)استو

ن بر همی شود،محسوب میای های توسعهبرنامه و مدیریت ترین عوامل در تحققبه عنوان یکی از کلیدی حکمرانی خوب

الی عالوه بر تسهیل، تشویق و حمایت از واحدهای تولیدی در سطوح ع ،ریزان گردشگریگذاران و برنامهسیاست اساس است که

های استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، اقدامات نظارتی، کیفیت و کسب گواهینامه ءبه منظور ارتقا ،محصوالت گردشگری

والت کنندگان محصگذارند تا اجحافی به مصرفبه مورد اجرا می ،های صنفی مرتبطای را از طریق تشکلکنترلی و تنبیهی ویژه

ا به گردشگران ر هاینگرانی، های اجرایی شفافها و دستورالعملنامهصورت نگیرد و با تدوین و تصویب قوانین، آیین ،تولیدی

فقدان یک حکمرانی خوب نه تنها منجر به پیدایش معضالتی به طور کلی  (.0891پور، )رحیم دهندمیحداقل ممکن کاهش 

ای هپذیر، عدم ثبات اقتصادی، تخریب و فرسایش محیط زیست و جاذبهرم، نارضایتی شهروندان آسیبچون: بیکاری، فقر، تو

رنگ نموده و تمایل آنان را برای ورود به کم در گردشگرانشود، بلکه به مرور زمان حس آسایش خاطر و امنیت را گردشگری می

. از آنجایی که تمرکز این درآمد چشمگیر صنعت گردشگری استی آغاز محروم شدن کشور از دهد و این نقطهکشور کاهش می

ایران، الجزایر،  :شاملکشور  01متشکل از  سازمان باشد، بهتر است بدانید اینمی 2OPECپژوهش بر روی کشورهای منتخب

باشد به طوری که در یمی عربی، اکوادور، آنگوال، و ونزوئال عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده

                                                            
1 Stowe  
2 Organization of Petroleum Exporting Countries 
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هماهنگی  ی چون:فاهدااین سازمان با . انددرصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده 1/1میلیون نفر یا  504مجموع حدود 

مین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی أتعیین بهترین راه برای ت ،OPECکشورهای عضو یهای نفتسازی سیاستو یکپارچه

ای توجه ویژه به کشوره، المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضرتضمین ثبات قیمت نفت در بازار بینهایی برای شیوه

-رفمین نفت کشورهای مصأت،نفت یتوجه به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولیدکننده ،نفت یتولیدکننده

الزم به ذکر است که  .تشکیل شده است در صنعت نفت انگذاربازده مناسب و منصفانه برای سرمایه و کننده به صورت کارآمد

 سیس شد.أدر ژنو ت 0889در سال این سازمان 

حکمرانی، تأثیر مثبت و معناداری بر جذب گردشگر در  هایشاخصآیا مطرح است که  هاپرسشدر این راستا، این 

های عنوان شده برای حکمرانی خوب، کدام یک ضریب تأثیر بیشتری همچنین از میان شاخصد؟ ندارOPECمنتخب کشورهای 

 دارد؟ OPECمنتخب بر جذب گردشگر در کشورهای 
 

 مبانی نظری .1

شود: در بخش اول، به بیان حکمرانی خوب، شش شاخص مربوطه و تعاریف در این پژوهش، مبانی نظری در دو بخش تعریف می

چهار نظریهدر مورد عوامل پردازد و شود. بخش دوم به بیان گردشگری و عوامل مؤثر بر جذب گردشگر میها پرداخته میآن

 کند.را بررسی می المللیی موقعیت یک کشور در مبادالت گردشگری بینکنندهتعیین

 حکمرانی خوب: -2-1

ن کنند و در عیند که نیازهای جامعه را تأمین میشوحکمرانی خوب به این مفهوم است که فرآیندها و نهادها منجر به نتایجی می

ای است (. حکمرانی مفهوم گسترده0891، سامتی و همکاراننمایند )پذیر میرا امکان منابع موجودبرداری از حال بهترین بهره

وامل ترین عکه از بنیادی ایهای توسعهریزیکشور و برنامه امور یی ادارههایی چون: امنیت اقتصادی و سیاسی، شیوهکه با حوزه

ی بر المللی پول همگالمللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین، ارتباط مستقیم دارد. نهادهای مالی بینهستنددر جذب گردشگر 

است )کمیجانی و سالطین،  ایهای توسعهاند که حکمرانی خوب یک ضرورت حیاتی برای کمک به تحقق برنامهاین عقیده

0899.) 

ی گزینش بهترین چارچوب حاکمیتی دولت، تحقیقات بانک جهانی در زمینه 91ی تحقیقات انجام شده در دههاز میان 

 "نقش دولت در جهان در حال تحول"که تحت عنوان  0991از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. بانک جهانی در گزارش سال 

های نظری و بحث یتحوالت اقتصادی اشاره کرده است، بلکه دامنه ی دولت در تغییر وکنندهمنتشر شد، نه تنها بر نقش تعیین

تجربی در مورد کارکرد دولت را در سطح جهانی گسترش داد که در نهایت، سلسله مباحث مذکور به تعیین مفهوم حکمرانی 

عی برای دستیابی به ی استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتمامنتهی گردید. بانک جهانی، حکمرانی را شیوه

 (.0990، 0کند )لطیفمیمعرفی ی پایدار توسعه

 کند: بانک جهانی حکمرانی خوب را براساس شش شاخص زیر تعریف می

 2حق اظهار نظر و پاسخگویی -2-1-1

                                                            
1Lateef 
2Voice and Accountability 
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 .کنددفاع میگذارد این شاخص از بازخواست کردن و مورد سؤال قرار دادن دولت توسط مردم در برابر آنچه که بر آنان اثرمی

المللی آن بسیار قابل مالحظه خواهد بود به طوری که برای وقتی چنین حقی برای مردمان یک کشور محفوظ باشد بازتاب بین

االت آنان گذارد و خود را در برابر سؤگیرد که اگر دولتی به مردمان خود احترام میمردمان دیگر کشورها این تصور شکل می

ورود  ی آنان را برایانگیزه تواندمی پذیر و مالیم خواهد بود و همین امرراین دولتی است که در رفتار انعطافداند، بنابمیپاسخگو 

 به آن کشور تقویت کند.

 1کیفیت قوانین و مقررات -2-1-2

ایجاد موانع غیر اصولی های زائد در بازار سهام، ها، محدودیتقیمت ثباتیبیزا در بازار مانند: اختالل عواملتنظیم  این شاخص با

های تأسیس بنگاه اقتصادی جدید و مقررات دست و پاگیر برای تبدیل ارز در و دست و پاگیر در صادرات و واردات، محدودیت

یشتری را بگردشگران تواند میه هرچه کیفیت قوانین و مقررات در یک کشور باالتر باشد، آن کشور باشد، به طوری کمیارتباط 

، از طرفی افراد و کشورهای دیگر که تمایل دارند با کشور مربوطه مبادالت تجاری داشته باشند با میل و رغبت کندبه خود جذب 

 گیری منافع اقتصادی برای کشور مورد بحث خواهد شد.بیشتری به سراغ این مبادالت خواهند رفت که خود باعث شکل

 2حاکمیت قانون -2-1-3

ی افراد و نهادهای خصوصی کند این شاخص به اصول حاکمیت اشاره داشته به طوری که همهه سازمان ملل تعریف میآنگونه ک

المللی پاسخگو هستند، همانگونه که از تعریف این شاخص پیداست پاسخگو و دولتی در برابر قوانین سازگار با حقوق بشر بین

رام ی احترام به ذات بشر و در نهایت احتالمللی به نوعی تداعی کنندهبا حقوق بشر بینبودن افراد و نهادها در برابر قوانین سازگار 

 باشد.های دیگر کشورهاست و این خود عاملی مهم در جذب آنان میبه فرهنگ

 3ثبات سیاسی -2-1-4

در یک جامعه نه  دهد که خشونتتجربه نشان می .عدم خشونت و وجود آرامش در یک جامعه است یدهندهاین شاخص نشان

اهش عوامل کترین بلکه به عنوان یکی از اصلی ،بردی نشاط و فعالیت را در مردمان آن جامعه از بین میتنها به مرور زمان روحیه

شود چرا که حضور و وقوع خشونت در یک جامعه برای امنیت و سالمت افراد تهدیدی جدی خواهد محسوب می گردشگرجذب 

 بود.

 4و اثر بخشی دولتکارایی -2-1-5
برای بررسی اثرات این شاخص به مواردی چون: کیفیت خدمات عمومی، عدم وابستگی خدمات اجتماعی به فشارهای سیاسی و 

های دولت به اجرای سیاست اتافزایش کیفیت خدمات عمومی و تعهد .شودها توجه میمیزان تعهد دولت به اجرای سیاست

برای  ار انگیزه و تمایل گردشگران تواندمی ،وابستگی خدمات اجتماعی به فشارهای سیاسیبینی شده و کاهش یا فقدان پیش

کنند خواستار آن هستند تا شاهد کیفیتی مطابق با ای که صرف میزیرا آنان در مقابل وقت و هزینه دهدورود به کشور افزایش 

ای هارهای سیاسی و در پناه تعهدات دولت به اجرای سیاستالمللی برای خدمات عمومی باشند و به دور از فشاستانداردهای بین

 قابل قبول از اقامت خود لذت ببرند.

                                                            
1Regulatory Quality 
2Rule of Law 
3Political Stability (No Violence) 
4Government Effectiveness 
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 1کنترل فساد -2-1-6

 توجهی بهبیی منافع خصوصی و : رانت خواری، پرداخت رشوه، کسب ناعادالنهمبارزه با مواردی چونکنترل فساد به معنای 

ی از رانت خواری و پرداخت اتشود و اثرای که در آن به قوانین احترام گذاشته میجامعهباشد. به خوبی قابل فهم است قوانین می

های خارجی باشد و باعث ورود گذاریسرمایهجذب ساز تواند زمینهی منافع خصوصی نیست خود میرشوه و کسب ناعادالنه

 گردشگران و منابع ارزی به کشور شود.

 جذب گردشگر عوامل مؤثر بر گردشگری و -2-2

 هایهای ناشی از کنش متقابل میان گردشگران، سرمایه، دولت و جوامع میزبان، دانشگاهها و ارتباطگردشگری مجموع پدیده

تعریف سازمان باشد. براساس دولتی در فرآیند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل گردشگران میهای غیرجامعه و سازمان

های افرادی که برای استراحت، کار و دیگر دالیل به خارج از از فعالیت عبارت است(، گردشگری WTO)1گردشگری جهانی 

ی گردشگری گزینند. اگر واژهمحیط سکونت معمول خویش سفر کرده و حداکثر برای مدت یک سال متوالی در آنجا اقامت می

شکل ی گردشگری ای تحت عنوان توسعهواژهوند، شترکیب  ،ی جذب گردشگر به عنوان یک هدفو واژه ،به عنوان یک صنعت

گسترش این صنعت و جذب گردشگر به کشور با استفاده از منابع موجود به  ی گردشگری پایدار عبارت است ازتوسعه". گیردمی

ان، گردشگرای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و همچنین انتظارات گونه

ای بتوان وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی و سالمتی محیط زیست، رشد اقتصادی و رفاه مردم و میهمانان آنان را به گونه

 (.011 :0818،)الوانی"مین نمودأمتوازن و پیوسته ت

به  آورنددر صورتی که گردشگران رضایت کافی از سفر خود بدست توان بیان نمود با رجوع به صنعت گردشگری می

ثیر گذارترین أترین و تکنند که این یکی از ارزانتوصیه مینیز به سایرین را اند هایی را که به آنجا سفر کردهاحتمال فراوان مکان

به افزایش نرخ حمایت از  (. رضایت گردشگران معموالا 0999، 5؛ سودرالد0998، 8کراسبینوع از بازاریابی و پیشرفت است )

کند که این امر نیز در کسب اهداف اقتصادی چون افزایش تعداد گردشگران و ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر کمک می

ارتباط مثبتی بین رضایت گردشگر و کسب موفقیت بلند مدت اقتصادی در  کننده خواهد بود در نتیجه عمومااکمک ،میزان سود

 (.0899، و همکاراند دارد )اردکانیمقصد گردشگری وجو

 9حدود  یتاند. سفر تجارتعریف کرده "م با سفر تجارتیأفعالیت های تفریحی تو"گردشگری را در بعد تجاری، به صورت 

کنند، در درصد مسافرانی که به قصد تجارت سفر می 9که معموالا دو سوم از دهد المللی را تشکیل میکل سفرهای بین از درصد

بنابراین بسیار مهم است که کشور  ،(0999، 4ریدل) کنندصورت امکان و فرصت، سفر تجارتی خود را به منظور تفریح تمدید می

برای اقامت مسافران تجاری داشته باشد. امکان دسترسی به اینترنت و را تسهیالتی  ،میزبان، جهت جذب گردشگران این بخش

ی های گردشگری به گردشگران هستند. پس از آن رهنمودهای اطالعات و معرفی گزینههنقاط شروع ارائ ها، معموالاوجود هتل

د نوشخارجی ارائه می انکند، یعنی دانش راهنمای تور، کیفیت غذا و اجناس که به مسافرکلی برای گردشگران خودنمایی می

 (.0899 و همکاران،)اردکانی 
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گذارند، از طریق ثیر میأی توزیع آن در سراسر جهان تردشگر و نحوهبه طور کلی عواملی که بر روند درآمد و ورود گ

للی متکی بر المی گردشگری بینکنندهی اقتصادی عوامل تعیینپذیر هستند.مطالعهالمللی توجیههای اولیه مبادالت بینتئوری

(. برایناساس چهار نظریه 0891همکاران، و سلیمی سودرجانی د )نکنیید میأروش بررسی نظری است و مطالعات تجربی آن را ت

 (:0890، 0برشمرد )وال و بیچریلتوان المللی میی موقعیت یک کشور در مبادالت گردشگری بینکنندهرا در مورد عوامل تعیین

 ی وفور منابع طبیعینظریه -1

تکمیل شد. این نظریه  8توسط هکلین 0988به وجود آمد و در سال  1توسط هکشر 0909ی وفور منابع طبیعی در سال نظریه

متکی بر توزیع منابع طبیعی در هر کشور است. با توجه به این نظریه کشورهایی که در بعضی امور دارای منابع فراوان هستند از 

ری در مورد منابع طبیعی که برای گردشگ مزیت نسبی تولید و صادرات کاالهای ناشی از این منابع برخوردار خواهند بود. این نظریه

ن کشور ابع آبا فراوانی من المللی هر کشور مستقیمااکند. بنابراین ویژگی گردشگری بینالمللی بسیار مهم هستند صدق میبین

 المللی بیشتری را جذب کند.ی بیشتر امکانات گردشگری، گردشگران بیندر ارتباط است تا با عرضه

 نسبی یی هزینهنظریه -2

تواند در تولید کاالها و خدمات تخصص یابد که کاالها را نسبت به سایر کشورها با قیمت بهتری ی این نظریه کشوری میبر پایه

خدماتی  بیان شد. با توجه به اینکه محصوالت گردشگری عموماا 5توسط دیوید ریکاردو 0901عرضه کند. این نظریه ابتدا در سال 

صوصی و شرایط به خی نسبی متوجه صفات هزینه یبه صورت مشابه هر بار تکرار شوند، بنابراین مطالعهتوانند هستند که نمی

ی هزینه )حمل و نقل، تسهیالت، خدمات وابسته( را تحلیل توان اجزای تشکیل دهندهنمی المللی است و صرفاااز گردشگری بین

 ا نیز به حساب آورد.های فناوری رکرد، بلکه باید ضریب کیفی قیمت و پیشرفت

 

 ی مزیت مطلق و پیشرفت فناورینظریه -3

 ای در گردشگری المللی است. مزیت مطلق نقش سازندهدر تجارت بین 4ی تحلیل آدام اسمیتاین نظریه بسط و توسعه

رت توانند به صوالمللی دارد. در حقیقت برخی از کشورها دارای منابع گردشگری منحصر به فردی هستند و این منابع میبین

امکانات طبیعی یا منابع هنری و معماری شناخته شده در سطح جهان باشند و گردشگران را برای بازدید ترغیب کنند و بر حسب 

واند تهایی است که میاز سیاست ،شود. نوآوری و پیشرفت در فناوریاهمیت این منابع، منحصر به فرد بودن کشور تعیین می

شور را قوت بخشد. نوآوری فنی در بخش گردشگری شامل نهادهای ظاهری، اطالعات و پیشبرد و توسعه های مطلق یک کمزیت

 ها و بازاریابی است.فرآورده

 ی شرایط تقاضانظریه -4

های تقاضا توضیحی بر توسعه و تراکم حرکت گردشگری در میان مطرح شد. نظریه 1توسط لیندر 0910این نظریه در سال 

د دارد و تابع درآمای خاص مصرفکننده به آن نیاز تقاضای گردشگری شامل کاالها و خدماتی است که در لحظهکشورها هستند. 
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ز اهمیت المللی حائی گردشگری بینالمللی است. عامل تفاوت در تقاضا به ویژه در زمینهی مردم به گردشگری بینو میزان عالقه

ه شود. از این رو کشورهایی کیو گفتاری سبب مبادالت بین کشورهای مختلف مهای جغرافیایی، فرهنگی است و در قالب تفاوت

مشابهی هستند از مبادالت گردشگری بیشتری برخوردارند تا کشورهایی  به لحاظ جغرافیایی نزدیک هم بوده و دارای منابع تقریباا

 متفاوتی دارند و از نظر جغرافیایی از هم دور هستند. که منابع کامالا

داری و ، بهبود خدمات هتلهای مرزی و داخلیافزایش امنیت در بخش ی فوق،این با توجه به عوامل ذکر شدهبنابر

 ،های گردشگری کشورثر برای شناسایی جاذبهؤتبلیغات م، ی حمل و نقلاستفاده از تجهیزات مدرن در حوزه، داریرستوران

هایی مدرن، متناسب با ی اماکن تفریحی و ساخت اقامتگاهتوسعه ،ص در برقراری ارتباط با گردشگرانآموزش نیروهای متخص

ها و احترام به فرهنگ، های تاریخی، طبیعی، اقلیمی و...کشور اعم از جاذبه هایحفظ و حراست از جاذبه، های گوناگونسلیقه

 ،های کشورهای موفق در جذب گردشگرگیری از تجربیات و راهکاربهره، آداب و رسوم سایر کشورها و تعامل سازنده با ملل مختلف

 ها از وظایف حکمرانی خوب در جذب گردشگر نقش دارند و سازماندهی آنی هستند که ترین عواملمهماز جمله 

 باشد.می

 

 های پیشینسیری در نوشتار .2

متعددی در خارج ی انسانی،مطالعات های حکمرانی خوب و همچنین نقش آنها بر توسعهدر خصوص روابط و عملکرد بین شاخص

 شود.و داخل کشور به انجام رسیده است که در این قسمت به بیان برخی از این مطالعات پرداخته می

کشورهای آفریقایی مورد مطالعه قرار داده و ی ی خود، نقش نهادها را در فرآیند توسعهدر مقاله ،(1115) 0بچکامسا و ام

ای همدنی قوی و دخالت یضعیف حاکمیت قانون، فساد، ضعف مدیریت، فقدان یک جامعهاند که اجرای به این نتیجه دست یافته

 اند.ها بودهی این کشورامل بازدارنده در توسعهوترین عسیاسی مهم

( 1118) 1( و فنگ0999)1و همکاران تو(، الپور0999)4(، آلسینا0991)5(، کالگیو0994)8(، مایور1118) 1کناک و کیفر

 هایرا شاخص هاها این شاخصآن ،رشد اقتصادی اثبات نمودندو های حکمرانی خوب داری را میان شاخصامعنرابطه مثبت و 

گیری از روش متغیرهایی چون ثبات رهبری سیاسی، با بهره (،0999) 9پویرسونهلندر پژوهشی دیگر  کیفیت نهادی نامیدند.

دولت، خطر سلب مالکیت، فساد در  یها به وسیلهاعتنایی به قراردادخطر بروز جنگ داخلی، چگونگی دیوان ساالری، خطر بی

های نژادی و قومی، تروریسم سیاسی و خطر بروز منازعات خارجی در تنشبروزدستگاه دولتی، حاکمیت نظم و قانون، خطر 

ه بر عالو نشان داده است. اقتصادی را بر عملکرد رشد اقتصادیمتغیرهای نهادی غیر یکنندهنقش تعیین( 0995-0994ی)دوره

در پژوهش خود دریافتند که در میان اجزای گوناگون شاخص کیفیت نهادی، هنگامی که  ،(0994) 9مارتین-آی-بارو و ساالاین 
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شد اقتصادی کننده بر رثیر تعیینأطیفی از متغیرهای محیطی و دیگر متغیرها کنترل شوند، حاکمیت قانون تنها عاملی است که ت

 دارد.

موردی:  یانسانی مطالعه یتاثیر حکمرانی خوب بر شاخص توسعه"ای با عنوان در مطالعه ،(0891) و همکاران سامتی

های حکمرانی های ترکیبی به بررسی اثر شاخص( با استفاده از داده1111-1119زمانی ) یدر دوره "کشورهای جنوب شرقی آسیا

د که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق ندهنتایج حاصل از تخمین مدل نشان میاند. انسانی پرداخته یخوب بر شاخص توسعه

 ی انسانیشاخص توسعهمعنادار بر کامالا  های حکمرانی محاسبه شده است اثر مثبت و به لحاظ آماری،میانگین موزون شاخص
0(HDI).کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ثیر أبررسی ت"ای با عنوان (، در مقاله0899کمیجانی و سالطین )همچنین  دارد

 لفیقیهای تاثر کیفیت حکمرانی را بر رشد اقتصادی با استفاده از داده "ایران و کشورهای منتخب همسایه )ترکیه و پاکستان(

ا مورد بررسی قرار دادند. برای این منظور در این مطالعه ابتد( 0991-1111) یدر ایران و کشورهای منتخب همسایه در دوره

شاخص کیفیت حکمرانی معرفی گردیده است و سپس روند آن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که بانک جهانی 

ی حسابی شش شاخص حکمرانی خوب برای کیفیت حکمرانی، شاخص عددی محاسبه نکرده است، در این مطالعه میانگین ساده

د که در ایران کیفیت حکمرانی دارای ندهنتایج این مطالعه نشان می به عنوان شاخص کیفیت حکمرانی محاسبه شده است.

ر مثبت ثیأد شاخص کیفیت حکمرانی در هر سه کشور دارای تندهباشد. نتایج حاصل از مدل نیز نشان میوضعیت مطلوبی نمی

 د.باشایران و پاکستان می ثیر گذاری این شاخص در ترکیه بیشتر ازأباشد اما میزان تو معنادار بر نرخ رشد اقتصادی می

ثیر آن بر أهای حکمرانی خوب از منظر اسالم و تنگاهی به شاخص"ای با عنوان در مطالعه ،(0899مبارک و آذرپیوند )

اند. عوامل نهادی شامل نهادهای اقتصادی دیگر بر رشد اقتصادی پرداخته عواملبه بررسی عوامل نهادی در کنار  "رشد اقتصادی

حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی جمله  از حاکمیتی

 یکه به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسالمی مورد نظر از بین کشورهای با سطوح گوناگون توسعه در دوره باشندمیدولت 

د فاکتورهای ندهاند. نتایج این مطالعه نشان میمورد بررسی قرار گرفتههای ترکیبی با استفاده از روش داده( 1114-0991)

به  جاید. از نتنتری دارسبت به کشورهای دیگر اثرگذاری کمنهادی و حکمرانی برای کشورهای مصر، ایران، ترکیه و اندونزی ن

نسبت به نهادهای دموکراتیک اهمیت  تر حکمرانی خوب،توان استنتاج کرد که نهادهای حاکمیتی یا در شکل کلیمده میآدست 

 اقتصادی دارند.ی بیشتری برای رشد و توسعه

های گردشگری، درآمد گردشگران خارجی، علت افزایش و کاهش گردشگران همچنین در رابطه با جذب گردشگر، جاذبه

ده است. در این قسمت به بیان در کشورهای مختلف و رضایت آنان از سفر خود، مطالعاتی در داخل و خارج کشور به انجام رسی

 شود.برخی از این مطالعات پرداخته می

 کند که با وجود ای به وضعیت گردشگری در کشورهای عربی از جمله مصر اشاره می(، در مقاله1111) 1استینر

دزایی را نبود امنیت، ترین علل عدم درآماند به نحو مطلوبی درآمدزایی نمایند. وی مهمهای گردشگری فراوان نتوانستهجاذبه

داند که جهت بهبود این وضعیت، توجه به امنیت گردشگران را های اجتماعی و روانی و عدم خدمات رسانی بهینه میتهدید

ی چانل مورد بررسی قرار داده است. (، رفتار فضایی گردشگران را در جزیره0990) 8ضروری دانسته است. در پژوهشی دیگر کوپر
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ی زندگی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی مطالعه کرد و را در الگوی فضایی گردشگران براساس دو متغیر چرخههایی او تفاوت

های اصلی گردشگری شهر تمایل دارند، در حالی که گردشگران با دریافت که گردشگران با درآمد پایین فقط به بازدید از جاذبه

 کنند.قرار گرفته است، بازدید میهایی که کمتر مورد بازدید درآمد باال از جاذبه

ی گردشگری در ایران با رویکرد (، به بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه0890هزار جریبی و محمد نجفی )

دهند که جهان تشکیل می یی آماری این تحقیق را گردشگران خارجی از پنج قارهاند. جامعهجذب گردشگران خارجی پرداخته

درصد از گردشگران  91اند. طبق نتایج این پژوهش، صادی، اجتماعی، فرهنگی و تفریحی به ایران مسافرت کردهبا اهداف اقت

درصد تمایل زیادی برای سفر مجدد به ایران دارند. بنابراین هرچه میزان احساس  94اند و رضایت خوبی از مردم ایران داشته

گر یابد. در پژوهشی دیسفر مجدد به ایران نیز افزایش می رایتمایل آنان برضایت گردشگران نسبت به مردم ایران باال برود، 

ی موردی گردشگران خارجی (، تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی )نمونه0891شاهیوندی و همکاران )

دهند که درصد باالیی از گردشگران ن میاند. نتایج تحقیق نشا( را مورد بررسی قرار داده0899وارد شده به شهر اصفهان در سال 

درصد  10خارجی از وضعیت امنیت اجتماعی و روانی شهر اصفهان رضایت داشته و تمایل دارند به این شهر مسافرت کنند. حدود 

د درصد دیگر مربوط به وجو 19ی گردشگران در مسافرت به شهر اصفهان مربوط به وجود امنیت اجتماعی و روانی و از انگیزه

 باشد.های تاریخی و توریستی در این شهر میجاذبه

(، سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری را براساس الگوی رفتاری گردشگران و 0899الدینی و همکاران )سیف

دهند ظرفیت پذیرش و گردشگری این شهر از دید اند. نتایج نشان میی میزبان شهر اصفهان مورد بررسی قرار دادهجامعه

گردشگری نیز در شهر اصفهان رو به کاهش است و تنها  یباشد و تجربهگران بیش از ظرفیت پذیرش بالفعل این شهر میگردش

د انشده است و امکانات و تسهیالت مناسب گردشگری نتوانستهمیت در این شهر باعث جذب گرشگران های با اهوجود جاذبه

عوامل مؤثر بر رشد صنعت "ای تحت عنوان (، در مقاله0899پور سلیمانی )قلینقش مناسبی در این میان ایفا نمایند. تقوی و 

های مربوط به تعداد اتاق یب متغیرااند که ضر( به این نتایج دست یافته0841-0891ی زمانی )، طی دوره"گردشگری ایران

های گردشگری معنادار و عالمت آنها نیز، سها، نرخ آزاد ارز و آژانهای گذشته، قیمت اتاق هتلهای ارزی دورهها، درآمدهتل

 طبق انتظار است.
 

 روش تحقیق. 4
 های تابلوییمعرفی روش داده -4-1

 های برآورد و نتایج نظری در اختیار محققان قرار های تابلویی محیطی بسیار غنی از اطالعات را برای گسترش تکنیکداده

سری زمانی مقدار یک یا چند  هایداده های مقطعی و سری زمانی است. دردادههای تابلویی روشی برای ترکیب دهند. دادهمی

های مقطعی مقادیر یک یا چندین متغیر اقتصادی در یک زمان مشخص شود. در دادهی زمانی مشاهده میمتغیر در طول یک دوره

های سری زمانی و مقطعی نامند، ترکیبی از دادههای ترکیبی نیز میهای تابلویی که برخی آن را دادهشود. دادهآوری میجمع

های سری زمانی با . ترکیب آمارهکنندمی های مقطعی را در طول زمان بررسیی اطالعات مربوط به دادهباشند که مشاهدهمی

ایج ر مبنای نتبلکه ب ،کندسنجی فراهم برای تخمین الگوهای اقتصاد  را تواند اطالعات سودمندیهای مقطعی نه تنها میآماره

 (.1118، 0)گجراتی فراهم سازدتوجهی را نیز ریزیقابلبرنامهگذاری و های سیاستاستنباط دتوانبدست آمده می

                                                            
1 Damodar N. Gujarati 
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طاف تواند انعهای مقطعی محض، این است که در این الگوها محقق میهای تابلویی بر الگوهای با برشبرتری الگوهای داده

 ی های شیوهترین مزیتها در طول زمان داشته باشد. یکی از مهمفردی پدیدهپذیری بیشتری در تبیین رفتاری 

ها و کشورها است، در حالی که مطالعات ها، شرکتهای تابلویی، کنترل نمودن خواص ناهمگن و در نظر گرفتن خانوارها، بنگاهداده

 (.1110، 0رود )بالتاجیها، بیم اریب در نتایج میوشمقطعی و سری زمانی این ناهمگنی را کنترل نکرده و با تخمین الگو بدان ر

 های تابلوییآزمون ریشه واحد در برآورد داده -4-2

های زمانی استوار ، بر فرض پایایی سریندگرفتهای اولیه رشد مورد استفاده قرار میهای اقتصاد سنجی که در دههاغلب مدل

های پایایی منوط گردید. اما ی متغیرها به انجام آزمونرزمانی آشکار شد، بکارگیهای . پس از آن که ناپایایی اکثر سریندبود

ه ها بشود با حالتی که دادهسری زمانی استفاده می -های ترکیبی مقطعیهای آنها در حالتی که دادهپایایی متغیرها و آزمون

( پایه 0995) 1های ترکیبی به وسیله کواهدر دادههای ریشه واحد د. آزموننای دارتفاوت عمده هستندهای زمانی صورت سری

 1( و ایم، پسران و شین0995) 4(، بریتونگ1111) 5(، لوین، لین و چو0991) 8ریزی شد و این مطالعات توسط لوین و لین

 .ندا( کامل شده0991)

 روش تخمین -4-3

ی زمانی است. در این روش تمامی ضرایب دوره های مقطعی در طول چندینترکیب کردن مشاهدات روی داده 1های تلفیقیداده

های میان واحدهای مقطعی و زمان را توضیح دهد. در این حالت، ی اخالل قادر است تفاوتشود که جملهثابت بوده و فرض می

اند و دهها روی هم انباشته ش(. زیرا فقط داده1110(قابل برآورد است )بالتاجی، OLS)9الگو به روش حداقل مربعات معمولی

های فردی وجود داشته باشند، تفاوت میان آنها نادیده گرفته شده است. اما در صورتی که در بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوت

استفاده  9لیمر Fهای تابلویی از آزمون های تلفیقی و دادهشود. ابتدا برای انتخاب بین مدلهای تابلویی استفاده میاز روش داده

 شود.می

 

 لیمرFآزمون -4-3-1

حاصل از تخمین مدل ترکیبی بدست آمده (،RRSS)01های مقیدبا استفاده از مجموع مجذورات پسماندلیمر  Fآزمون ی آماره

 (، حاصل از تخمین رگرسیون درون گروهی به صورت زیر است:URSS) 00و مجموع مجذورات پسماندهای غیرمقیدOLSاز 

 

                                                            
1 Baltagi 
2Quah 
3Levin and Lin 
4 Levin, Lin and Chu (LLC) 
5 Breitung 
6Im, Pesaran and Shin 
7Pooling 
8 Ordinary Least Squares Method 
9FLeamer Test 
10 Restrict Residual Sum Squares 
11Un Restrict Residual Sum Squares 
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  1,

1
N NT N K

RRSS URSS N
F F

URSS NT N K
  

 
 

   
 در آن: که

RRSS :های مقیدمجموع مجذورات پسماند 

URSS :مجموع مجذورات پسماندهای غیرمقید 

K: تعداد متغیرهای توضیحی 

N: باشد.ها میتعداد مقطع 

ی مخالف، ناهمسانی عرض از مبداءها های تلفیقی(در مقابل فرضیهیکسان بودن عرض از مبداءها )داده0Hی، فرضیهFدر آزمون 

 توان نوشت:گیرد لذا میقرار میهای تابلویی( )روش داده

 

H0:α1=α2=…=α 

H1حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت است: 
 

ردشده و استفاده از روش 0Hی ( بزرگتر باشد، فرضیهK-N-NT( و )N-1ی آزادی )جدول با درجهFمحاسبه شده از Fاگر

 شود.تلفیقی استفاده می هایهای تابلویی بهتر است، در غیر این صورت از روش دادهداده

 هاسمنآزمون  -4-3-2

( است. در RE)1های اثرات تصادفی( و تخمینFE)0های اثرات ثابتهای تابلویی شامل تخمینروش رگرسیون مبتنی بر داده

ادی انفرشود و تنها اثراتی که مختص هر یک از مقطع هاست، به عنوان اثرات اثرات ثابت بعد زمان در نظر گرفته نمی تخمین

شود و اثرات انفرادی واحدها در طول زمان به طور جداگانه به در تخمین اثرات تصادفی عامل زمان منظور می .دنگردمنظور می

ثابت و اثرات تصادفی از آزمون  اثرات هایمدل برای انتخاب بین .(1111، 8شوند. )ایگرعنوان متغیرهای توضیحی وارد مدل می

)تعداد متغیرهای توضیحی( است و به صورت زیر  Kی آزادی با درجه2χ، دارای توزیع Hی آن که آماره شوداستفاده می5هاسمن

 شود:تعریف می
1 2ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )H qVar q q k   

 که در آن:

( ) ( )
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )FE RE GLS FE RE GLSVar q Var Var q        

FEکهبه طوری 
̂های روش اثرات ثابت و معرف تخمین زننده 

ˆ
RE GLS


های روش اثرات تصادفی ی تخمین زنندهنشان دهنده 

 شوند:به صورت زیر تعریف می1Hو 0Hهای است و لذا در آزمون هاسمن فرضیه

 

                                                            
1 Fixed Effects 
2Random Effects 
3Egger 
4Hausman Test 
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 H0:α=αs )روش اثرات تصادفی( 

 H1:α≠αs )روش اثرات ثابت( 

 

به عنوان روش شود و رد نشود، روش اثرات تصادفی بر روش اثرات ثابت ترجیح داده می 0Hی بنابراین در صورتی که فرضیه

 (.1111، 0شود در غیر این صورت، روش اثرات ثابت کارا خواهد بود )گرینتر و کاراتر انتخاب میمناسب

 (2)بروش و پاگان LMآزمون  -4-3-3

، صحت بین مدل ی آزادی یک استبا درجه 2χی آمارهکه دارای  LMدر صورت بکارگیری روش اثرات تصادفی، آزمون 

OLS 2یکند. به منظور انجام این آزمون از آمارهاثرات تصادفی بررسی میتلفیقی را در مقابلχ شود:به صورت زیر استفاده می 

 
2

2

1 1 2

2

1 1

1
2( 1)
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 (.1111دهند )گرین، را نشان می پسماندها iteتعداد مشاهدات و Tها، تعداد مقطع nکه در آن
 

 

 4و خود همبستگی 3آزمون ناهمسانی واریانس -4-3-4

 وهمچنین اختالل جمالت بین واریانس ناهمسانی بروزمشکل احتمال زمانی سری هاینیزمانندداده تابلویی هایدرداده

 انفرادی تعدادواحدهای به نسبت تابلویی هایدرداده موردمطالعه زمانی یدوره درصورتیکه. وجوددارند خودهمبستگی

 انفرادی تعدادواحدهای باشدودرصورتیکه داشته موضوعیت اخالل اجزای بین خودهمبستگی رودبحثدانتظارمینبیشترباش

 ازاین هریک است باشندلذاالزم واریانس ناهمسانی دارای اخالل روداجزایدانتظارمینباش موردمطالعه زمانی یبیشترازدوره

 نسبت ازآزمون تابلویی هایدرموردداده واریانس ناهمسانی آزمون برای(. 0899 وهمکاران، محمدزاده) قرارگیرند مواردموردآزمون

 آزمون( 1111) 1وولدریج تابلویی هایدرداده سریالی خودهمبستگی آزمون وبرایشودمی استفاده( LR)4درستنمایی

. کنندمی تبعیتAR(1)اول یمرتبه ازفرایندخودرگرسیونی اختالل جمالت درآن کندکهراپیشنهادمی ایساده خودهمبستگی

 استحکام ازقابلیت تابلویی هایدرداده ویژگی بااین اینآزمون انجام دکهندهمی نشان( 1118) 1سازیدراکر شبیه نتایج،اینرب عالوه

 .باشدبرخوردارمی مناسبی

                                                            
1Greene 
2Breusch-Pagan Test 
3 HeteroscedasticityTest 
4 Autocorrelation Test 
5 Likelihood RatioTest 
6Wooldrige’s Test 
7 Drukker 
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 ها، اطالعات آماری و تصریح الگوداده .5
 هاواطالعاتآماریداده -5-1

 کشوراست 01 پژوهش ینمونه حجم. شودمی استفاده تابلویی هایبرداده مبتنی رگرسیون ازروش، برآوردالگو برای پژوهش دراین

 قطروونزوئال، نیجریه، سعودی عربستان، عربی یمتحده امارات، کویت،اکوادور، آنگوال، الجزایر،ایران: شامل که

 کشورهای پژوهش این قلمرومکانی. باشندمی( 0991-1100)ی زمانی بازه به مربوط شده استفاده هایداده یکلیه. باشدمی

 ادبیات بررسی اندوجهتشده گردآوری ایکتابخانه روش به تحقیق تجربی ومطالعات نظری مباحث. باشندمیOPECمنتخب

 پژوهش دراین های تابلوییداده متغیرهای به مربوط آمارواطالعات یکلیه. است شده استفاده اسنادی ازروش موضوع

 وآمارواطالعات جهانی بانک(، WDI)جهانی یتوسعه شاخص(، WGI) جهانی حکمرانی شاخص توسط ازآمارمنتشرشده

 اند.شده دریافتOPECسازمان

 الگوی پیشنهادی تخمین -5-2

ی الگوی لگاریتمی زیر، به بررسی ، از طریق ارائهOPECدر این قسمت ضمن در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی کشورهای عضو 

 شود.مطالعه پرداخته مینقش حکمرانی خوب در جذب گردشگر برای کشورهای مورد 
 

it
U

ti
GG

ti
LOR

ti
LS

ti
LGDPC

ti
LR 

4321
             )1( 

 

 که در آن:

LR: لگاریتم ورودی گردشگران 

LGDP تولید ناخالص داخلی: لگاریتم 

LS: لگاریتم نرخ ارز 

LOR: لگاریتمدرآمد نفتی 

GG :شاخص حکمرانی خوب 

C0: عرض از مبدأ 

αضرایب متغیرها : 

t: 1متغیرروند زمانی 

Uباشد.می : جزء اخالل الگو 

 های حکمرانی خوب بر جذب گردشگر استفاده شود. از جمله:در انتخاب متغیرهای کیفی الگو، سعی شده است از مؤثرترین شاخص

 (RLحاکمیت قانون ) (0

ittititititi
URLLORLSLGDPCLR  4321  (2) 

 

                                                            
1Intercept 
2Time Trend 
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 (PV) ثبات سیاسی (1

ittititititi
UPVLORLSLGDPCLR  4321  (3) 

 

 (GE) بخشی دولتکارایی و اثر  (8

ittititititi
UGELORLSLGDPCLR  4321  (4) 

 

 (CC) کنترل فساد (5

ittititititi
UCCLORLSLGDPCLR  4321  (5) 

 

و  اثر مثبت کنترل فسادو  بخشی دولتکارایی و اثر ،ثبات سیاسیرود چهار شاخص حاکمیت قانون،در این پژوهش انتظار می

 داشته باشند. OPECمعناداری بر جذب گردشگر کشورهای منتخب 

 

 ها. تخمین الگو6
 نتایج آزمون ریشه واحد -6-1

غیرهای متپیش از بررسی تأثیر متغیرهای موجود بر تعداد گردشگران وارد شده به کشورهای منتخب اوپک، باید پایایی تمامی 

ی . چنانچه مقدار آمارهاستفاده شده است ای ریشه واحد فیشر و لوین لین چوه. برای این منظور از آزمونمورد نظرآزمون شوند

مبنی بر نامانایی رد خواهد شد.  0Hی درصد باشد فرضیه 94تر از مقدار مربوط به سطح اطمینان احتمال محاسبه شده کوچک

 ( به صورت زیر است.0نتایج برای کلیه متغیرهای مدل در جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بررسی پایایی متغیرها1جدول)

 pیآماره LLCی آزمونآماره Pیآماره ی آزمون فیشرآماره متغیرها
LR 11/33 111/1 18/3- 111/1 

LGDP 62/41 113/1 84/3- 111/1 
LS 41/66 111/1 13/3- 111/1 

LOR 32/41 113/1 12/11- 111/1 



 

15 
 

RL 52/41 113/1 33/2- 113/1 
PV 18/63 111/1 14/4- 111/1 
GE 31/41 111/1 34/2- 118/1 
CC 86/51 111/1 16/3- 111/1 

 .باشند( می%5)سطح خطا  %85ها در سطح اطمینان احتمال آماره

 Stataهای تحقیق با استفاده از نرم افزار منبع:یافته

 

در مورد تمامی متغیرهای الگو رد شده که مبنی بر مانا بودن آنها است، بنابراین رگرسیون  0Hی دهند که فرضیهنتایج نشان می

 یابد.موضوعیت نمیکاذب 

 

 لیمر Fیبر اساس آمارهالگوهانتایج تخمین -6-2

دال بر  0Hییهفرض، Fدر آزمون .شودمیلیمر استفاده  Fیهای تلفیقی از آمارهتابلویی و دادههای انتخاب بین روشدادهبرای 

های تابلویی )ناهمسانی عرض از مبداءها( ی مخالف دال بر دادههای تلفیقی )یکسان بودن عرض از مبداءها( و در مقابل فرضیهداده

 باشد.می

 

 لیمر Fبر اساس آماره الگوها( بررسی قابلیتتخمین2جدول )

 Pیآماره Fی آزمون آماره الگوها

RL 11/165 111/1 
PV 82/163 111/1 
GE 21/131 111/1 
CC 13/134 111/1 

(9,146)F باشد.می 85/1تقریباً  درصدجدول با احتمال پنج 

 Stataهای تحقیقبا استفاده از نرم افزار منبع: یافته

 

های تلفیقی این آزمون دال بر داده0Hییهفرضجدول،  Fتر بودن آن از و بزرگ( 1شده در جدول ) محاسبهFبا توجه به مقدار 

 کنیم.میهای تابلویی استفاده جهت برآورد از روش داده نبنابرای شود ومی)یکسان بودن عرض از مبداءها( رد 

 الگوهابراساس آزمون هاسمننتایج تخمین -6-3

های شود که مدل در قالب کدامیک از روشرد شده باشد، این پرسش مطرح می 0Hی ، فرضیهFانجام دادن آزمون از  اگر بعد

 های تابلویی به کار اثرات ثابت و اثرات تصادفی، قابل بررسی است. آزمون هاسمن برای تعیین روش تخمین در روش داده

وجود اثرات ثابت را  1Hی دال بر وجود اثرات تصادفی است و فرضیهاین آزمون 0Hی (. فرضیه0998رود )جاج و همکاران، می

تایج در ن .باشدی احتمال آزمون هاسمن از پنج صدم بزرگتر باشد الگو دارای اثرات تصادفی میدر صورتی که آمارهکند. تأیید می

 ( به صورت زیر است.8جدول )
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 آزمون هاسمن (نتایج3جدول )

 Pیآماره Hی آزمون آماره الگوها
RL 36/1=  (4)2 8431/1 

PV 22/1=  (4)2 1354/1 

GE 33/1=  (4)2 8428/1 

CC 58/1 =  (4)2 8646/1 

 باشد.می 41/8( %5)سطح خطای  %85دو جدول در سطح اطمینان  -کای

 Stataهای تحقیق با استفاده از نرم افزار یافتهمنبع: 

 

بنابراین توان رد کرد.چهار الگو را نمیدال بر تأیید وجود اثراتتصادفیدر 0Hیفرضیه(، 8با توجه به نتایج تخمین در جدول )

 شوند.مذکور در قالب اثرات تصادفی برآورد می هایمدل

 

 (LMپاگان )-تخمین الگوها براساس آزمون بروش نتایج -6-4

 OLSصحت مدل تلفیقی این آزمون دال بر 0Hیفرضیهشود.استفاده میجهت تأیید نتایج مربوط به آزمون هاسمن از این آزمون، 

 ( به صورت زیر است.5نتایج حاصل از این آزمون در جدول ) کندآن وجود اثرات تصادفی را تأیید می1Hیو فرضیه

 

 آزمون بروش پاگان ( نتایج4جدول )

 Pیآماره LMی آزمونآماره الگوها
RL 38/841= (1)2 111/1 
PV 35/111= (1)2 111/1 
GE 34/821= (1)2 111/1 
CC 38/845= (1)2 111/1 

 باشد.می 14/3( %5)سطح خطای  %85سطح اطمینان  دو جدول در -کای

 Stataهای تحقیق با استفاده از نرم افزار منبع:یافته

 

مربوطه در قالب اثرات  هایشود. از اینرو مدلمی رد 0Hیدرصدفرضیه 4در سطح خطای کمتر از دهند ( نشان می5نتایج جدول)

 د.نگردنتایج مربوط به آزمون هاسمن تأیید می و شوندتصادفی برآورد می

 بررسی وجود ناهمسانی واریانس و خود همبستگی -6-5
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ی نشان دهنده0Hی دو است. فرضیه -باشد و دارای توزیع کایآزمون ناهمسانی واریانس می (LR)درستنماییآزمون نسبت 

( به صورت 4نتایج آزمون در جدول ) .باشددر الگو می واریانسی ناهمسانی ی مقابل نشان دهندهو فرضیه هاواریانس همسانی

 زیر است:

 

 

 ( نتایج آزمون نسبت درستنمایی و بررسی ناهمسانی واریانس5جدول )

 Pآماره ی  LRی آزمون آماره الگوها
RL 63/218= (3)2 111/1 
PV 31/211= (3)2 111/1 
GE 21/116= (3)2 111/1 
CC 18/181= (3)2 111/1 

 باشد.می 11/3( %5)سطح خطای  %85دو جدول در سطح اطمینان  -کای

 Stataهای تحقیق با استفاده از نرم افزار منبع:یافته

 

و وجود ناهمسانی واریانس  0Hیتر باشد دال بر رد فرضیهکوچکی احتمال آزمون درستنمایی از پنج صدم در صورتی که آماره

 کند.این آزمون وجود ناهمسانی واریانس میان اجزاء اخالل در الگو را تأیید میباشد.می

پرداخته شود که برای انجام آن از آزمون وولدریج خود همبستگی سریالی بین اجزاء اخاللوجود از سوی دیگر باید بهبررسی 

ی اول در جمالت اخالل مرتبهدر آزمون وولدریج مبنی بر عدم وجود خود همبستگی  0Hیکه فرضیه شود به طوریکهمی استفاده

ی اول بوده و برای رفع مدل تخمین زده شده دارای خود همبستگی مرتبه 0Hی باشد و در صورت رد فرضیهمدل رگرسیون می

 باشد: ( به صورت زیر می1جدداا برازش شود. نتایج جدول )م AR(1)آن الزم است مدل رگرسیون با لحاظ کردن 

 

 ( نتایج آزمون وولدریج6جدول )

 Pی آماره Fی آماره الگوها

RL 85/111 111/1 
PV 16/136 111/1 
GE 13/88 111/1 
CC 13/88 111/1 

(1,9)F باشد.می 12/5درصد جدول با احتمال پنج 
 Stataاز نرم افزارهای تحقیق با استفاده منبع: یافته

 

باشد. نتایج و وجود خود همبستگی می 0Hیتر باشد دال بر رد فرضیهی احتمال آزمون وولدریج از پنج درصد کوچکاگر آماره

 در مدل لحاظ شود. AR(1)همبستگی را تأیید کرده و برای رفع آن الزم است  ( وجود خود1جدول )
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 مشاهده  %4در سطح خطای اجزاء اخالل و ناهمسانی واریانس بین خودهمبستگی(، 1( و)4های )با توجه به نتایج جدول

در این آزمون  .شودنتایج کاراتر استفاده میدستیابی به جهت ( GLS)از اینرو از آزمون حداقل مربعات تعمیم یافته . شودمی

دار خواهد احتمال این آماره کل رگرسیون معنیدو والد وجود دارد که در صورت صفر بودن  -ی کایای تحت عنوان آمارهآماره

 مالحظه ( 01(،و )9(، )9، )(1ول )ادر جدالگوها (GLS)نتایج حاصل از برآورد به روش حداقل مربعات تعمیم یافته  بود.

تولید  . نتایج حاکی از آن است کهباشندمیمعنی دار  %4در سطح خطای متغیرها تمامی ضرایب با توجه به نتایج، ،که شودمی

فتی و درآمدهای ن ،ثیر مثبتأت، کنترل فساد، کارآیی و اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی ،ناخالص داخلی، نرخ ارز

 .ثیر منفی بر تعداد گردشگران وارد شده به کشورهای مورد مطالعه دارندأت
 

 GLSتعداد گردشگران به روش  تأثیر شاخص حاکمیت قانون بربا در نظر گرفتن( برآورد الگوی اول 3جدول)

 |Z P>|Z ضریب عالمت اختصاری متغیرها

لگاریتم تولید 

 ناخالص داخلی
LGDP 534/1 15/31 111/1 

 LS 112/1 32/11 111/1 لگاریتم نرخ ارز

 LOR 118/1- 65/3- 111/1 لگاریتمدرآمد نفتی

 RL 135/1 42/4 111/1 حاکمیت قانون

 cons 333/11- 35/21- 111/1 عرض از مبداء

115/1=2R  111/1=Prob 43/811=(4)2χWald 
 Stataهای تحقیق با استفاده از نرم افزارمنبع: یافته

 

درصد افزایش در تعداد  415/0درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی منجر به  یکشود مشاهده می( 1در جدول )همانگونه که 

درصد افزایش  یکدرصد افزایش در تعداد گردشگران ورودی،  001/1درصد افزایش در نرخ ارز منجر به  یکگردشگران ورودی، 

درصد افزایش در درآمدهای  یکدرصد افزایش در تعداد گردشگران ورودی و  114/1در کیفیت شاخص حاکمیت قانون منجر به 

 .شوددرصد کاهش در تعداد گردشگران ورودی می 119/1نفتی، منجر به 

 

 

 GLSتأثیر شاخص ثبات سیاسی بر تعداد گردشگران به روش  با در نظر گرفتن( برآورد الگوی دوم 1جدول)

 |Z P>|Z ضریب عالمت اختصاری متغیرها

لگاریتم تولید 

 ناخالص داخلی
LGDP 388/1 32/41 111/1 

 LS 122/1 11/22 111/1 لگاریتم نرخ ارز

 LOR 114/1- 25/3- 111/1 لگاریتمدرآمد نفتی

 PV 138/1 41/6 111/1 ثبات سیاسی

 cons 466/8- 41/25- 111/1 عرض از مبداء
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123/1=2R  111/1=Prob 51/1815=(4)2χWald 
 Stataهای تحقیق با استفاده از نرم افزارمنبع: یافته

 

درصد افزایش در تعداد  899/0درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی منجر به  یکشود ( مشاهده می9جدول )در همانگونه که 

درصد افزایش  یکدرصد افزایش در تعداد گردشگران ورودی،  011/1درصد افزایش در نرخ ارز منجر به  یکگردشگران ورودی، 

درصد افزایش در درآمدهای  کیدرصد افزایش در تعداد گردشگران ورودی و  189/1در کیفیت شاخص ثبات سیاسی منجر به 

 .شوددرصد کاهش در تعداد گردشگران ورودی می 105/1نفتی، منجر به 
 

 GLSبخشی دولت بر تعداد گردشگران به روش تأثیر شاخص کارایی و اثر با در نظر گرفتن( برآورد الگوی سوم 8جدول)

 |Z P>|Z ضریب عالمت اختصاری متغیرها

لگاریتم تولید 

 داخلیناخالص 
LGDP 662/1 31/48 111/1 

 LS 112/1 21/14 111/1 لگاریتم نرخ ارز

 LOR 113/1- 31/5- 111/1 لگاریتمدرآمد نفتی

بخشی کارایی و اثر

 دولت
GE 163/1 81/11 111/1 

 cons 264/12- 11/33- 111/1 عرض از مبداء

116/1=2R  111/1=Prob 31/2633=(4)2χWald 
 Stataبا استفاده از نرم افزار های تحقیقمنبع: یافته

 

درصد افزایش در تعداد  111/0درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی منجر به  یکشود مشاهده می( 9)جدول در همانگونه که 

درصد افزایش  یکدرصد افزایش در تعداد گردشگران ورودی،  011/1درصد افزایش در نرخ ارز منجر به  یکگردشگران ورودی، 

درصد افزایش در  یکدرصد افزایش در تعداد گردشگران ورودی و  018/1در کیفیت شاخص کارآیی و اثربخشی دولت منجر به 

 .شوددرصد کاهش در تعداد گردشگران ورودی می 108/1درآمدهای نفتی، منجر به 
 

 GLSتأثیر شاخص کنترل فساد بر تعداد گردشگران به روش با در نظر گرفتن( برآورد الگوی چهارم 11جدول)

 |Z P>|Z ضریب عالمت اختصاری متغیرها

لگاریتم تولید 

 ناخالص داخلی
LGDP 635/1 65/34 111/1 

 LS 112/1 11/11 111/1 لگاریتم نرخ ارز

 LOR 118/1- 41/2- 113/1 لگاریتمدرآمد نفتی

 CC 138/1 11/2 114/1 کنترل فساد

 cons 155/12- 31/23- 111/1 مبداء عرض از
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112/1=2R  111/1=Prob 13/1358=(4)2χWald 

 Stataهای تحقیق با استفاده از نرم افزارمنبع: یافته

 

درصد افزایش در تعداد  184/0درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی منجر به  یکشود مشاهده می( 01)جدول در همانگونه که 

درصد افزایش  یکدرصد افزایش در تعداد گردشگران ورودی،  011/1درصد افزایش در نرخ ارز منجر به  یکگردشگران ورودی، 

درصد افزایش در درآمدهای  یکدرصد افزایش در تعداد گردشگران ورودی و  189/1در کیفیت شاخص کنترل فساد منجر به 

 .شوددرصد کاهش در تعداد گردشگران ورودی می 119/1نفتی، منجر به 

 

 نتیجه گیری. 7
دار و مورد انتظار هستند. همانگونه که مطرح شد در های انجام شده در این پژوهش، تمامی ضرایب معنیبا توجه به تخمین

تخمین هر چهار الگو، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، کیفیت حاکمیت قانون، کیفیت ثبات سیاسی، کیفیت کارآیی و 

وریکه با گذارند به طمی یکیفیت کنترل فساد اثرات مثبتی را بر تعداد گردشگران وارد شده به کشور بر جااثر بخشی دولت و 

یابند، از طرفی متغیر افزایش در هر یک از این متغیرها، تعداد گردشگران وارد شده به کشورهای مورد مطالعه افزایش می

شده به کشورهای مورد مطالعه دارد. منفی بودن ضریب درآمدهای نفتی درآمدهای نفتی، تأثیر منفی بر تعداد گردشگران وارد 

توان بیان نمود زمانی که درآمدهای های موجود میممکن است دالیل مختلفی را در پی داشته باشد، به عنوان یکی از تحلیل

شوند که دیگر سیاست کسب یابند، آنها از لحاظ درآمدی و ثروت به قدری غنی مینفتی کشورهای مورد مطالعه افزایش می

کنند و بنابراین تالشی در جهت پیشرفت امور زیرساختی این صنعت نیز دنبال نمی ،درآمد از صنعت گردشگری را آنگونه که باید

شود. در پایان در پاسخ شود که این نیز خود منجر به کاهش تعداد گردشگران وارد شده به کشورهای مورد مطالعه میانجام نمی

خب در کشورهای منت انثیر مثبت و معناداری بر جذب گردشگرأهای حکمرانی تتوان گفت کیفیت شاخصاالت پژوهش میؤبه س

ای بر أثیر را در جذب گردشگرترین تهای مورد مطالعه، شاخص کارآیی و اثر بخشی دولت بیشاوپک داشته و از میان شاخص

 .کشورهای مورد مطالعه دارد

 ی پیشنهاداتارائه
بحث خود را روی کشور  ،ی پیشنهاداتئهادر ار باشدمیاز آنجایی که یکی از کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش، کشور ایران 

های برتر جهان قرار دارد اما توانایی بالفعل های گردشگری در رتبه. ایران کشوری است که به لحاظ جاذبهکنیممی ایران متمرکز

ای هتوان در کیفیت شاخصی این کشور در جذب گردشگر همخوانی ندارد. علت این ناهمخوانی را میقوهاین کشور با توانایی بال

ای از درآمدهای نفتی، صرف حکمرانی و اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی جست و جو کرد. چنانچه بخش قابل مالحظه

شگران وارد شده به کشور و افزایش درآمدهای کشور های صنعت گردشگری شوند، شاهد افزایش تعداد گردی زیر ساختتوسعه

 .خواهیم بودی ورود گردشگران به واسطه

 

 منابع:
 داخلی الف(
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های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران بندی مؤلفهشاهین، شناسایی و اولویت ،برقی ،الهسید حبیب ،غفوریمیر ،سعید ،اردکانی

ی مطالعات گردشگری، گیری چند شاخه، فصلنامهتحلیل عاملی و تصمیمهای خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک

 .0899، 08ی شماره

 .0819زاده، فرایند خط مشی گذاری عمومی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، شریف ،الوانی، سید مهدی

 .0819گیری و تعیین خط مشی دولتی،انتشارات سمت، الوانی، سید مهدی، تصمیم

 یی اقتصادی، سال نهم، شمارهپور سلیمانی، علی، عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری ایران، پژوهشنامهقلی ،وی، مهدیتق

 .041-011، ص. 0899سوم، 

 ی علوم مدیریت ایران، سالفصلنامه ،های بازی سیستمی نظریهطراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایهدا، ن ،نفری ،وادج ،جاسبی

 .94-001 ، ص.0899، 01ی شمارهچهارم، 

های رشد پژوهش ،های قیمت نفت و رشد اقتصادی )شواهدی از کشورهای عضو اوپک(تکانه،زهرا )میال(، علمی ،حبوبهم ،جهادی

 .00-51ص. ، 0891، ی دومی اقتصادی، سال اول، شمارهو توسعه

 یت علمی و تخصصی نقش کیفیت خدمات در توسعهمندی مشتری در صنعت گردشگری، نشسپور، علی، کیفیت و رضایترحیم

 .0891ی گردشگری، تهران، صنعت گردشگری، پژوهشکده

ی صنعت گردشگری جمهوری اسالمی ایران با استفاده از ثر بر توسعهؤبندی عوامل ماولویت ، امیر،کرباسی یزدی ،لیع ،پوررحیم

 ی گردشگری و توسعه.فصلنامه ،رمبراندروش 

ی رفاه اجتماعی، سال هفتم، فصلنامه ،گذاری مستقیم خارجی به ایرانحکمرانی خوب بر جذب سرمایه أثیرت هدی،م ،رضایی

 .0891، 11یشماره

ی انسانی مطالعه موردی: ثیر حکمرانی خوب بر شاخص توسعهأتحلیل ت ضیلت،ف ،محسنی ،مایونه ،رنجبر ،رتضیم ،سامتی

ی ی اقتصادی، سال اول، شمارههای رشد و توسعهی پژوهشفصلنامه ،(ASEANکشورهای جنوب شرقی آسیا )

 .0891چهارم،

سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری براساس رشیدی، مصطفی، ،حسینی، علی ،فرد، محمدشعبانی ،سیف الدینی، فرانک

 .11-91ص.  ،10ی های جغرافیایی انسانی، شمارهی میزبان شهر اصفهان، پژوهشالگوی رفتاری گردشگران و جامعه

اثرات درآمدی صنعت جهانگردی بر رشد  رشید،ف ،شهابیپور ،لیع ،زارعی نمین ،اودد ،محمودی نیا ،حسانا ،سلیمی سودرجانی

 .0891، 04ی ی مطالعات گردشگری، سال هفتم، شمارهفصلنامه ،D-9اقتصادی کشورهای اسالمی عضو 

 یتأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی، فصلنامهسلطانی، مرضیه،  ،رییسی وانانی، رضا ،شاهیوندی، احمد

 .081-014، ص. 0891ی اول، سال چهارم، بهار نظم و امنیت انتظامی، شماره

ی کارشناسی پایان نامه ،(1119-0999های )طی سال D–9اثر گردشگری بر رشد اقتصادی کشورهای گروه  ریم،م ،صفایی شکیب

 .0891، ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(ی اقتصاد، دانشکدهد رشتهارش

، ی موردی ایرانی گردشگری و رشد اقتصادی )مطالعهی توسعهبررسی رابطه ،الهوحبابکی، ر ،میر، اجباری ،مالک یدس ،طیبی

 .15-91ص. ، 0891، 15ی دانش و توسعه، شماره ی، مجلهی کشورهای منتخب(به عالوه OECDکشورهای 

ی مطالعات ی موردی: شهر رامسر(، فصلنامهی گردشگری )مطالعهعلی، نقش مدیریت شهری در توسعه ،نژادمحمد ،زهره ،فنی

 .0899، 00ی جهانگردی، شماره
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-019ص. ، 0891، ی چهارمفرهنگ مدیریت، سال اول، شماره ،حکمرانی خوب و نقش دولت ، فتاح،زادهشریف ،اله، رحمتپورقلی

98. 

سالطین، پروانه، بررسی تأثیر حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب همسایه )ترکیه و پاکستان،  ،کمیجانی، اکبر

 .50-11، ص. 0899، 11ی مدیریت، سال هفتم، شمارهفصلنامه

ی ، فصلنامهOECDو OPECثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب أت روانه،پ ،سالطین ،کبرا ،کمیجانی

 .0-15ص. ، 0891، 1ی مدلسازی اقتصادی، سال دوم، شماره

 ،0899 ،81 ییاقتصاداسالمی،شماره،مجله(چشماندازاسالمی) هایحکمرانیخوببررشداقتصادیپیوند،زیبا،اثرشاخصآذر،مبارک،اصغر

 .019-119ص. 

 یافزار استاتا در اقتصاد سنجی، چاپ اول، تهران، نور علم و دانشکدهمجید، کاربرد نرم ،سیاب، فشاری ،پورپرویز، ممی ،محمدزاده

 .0899علوم اقتصادی، 

 .0894، 11ی ی رفاه اجتماعی، سال ششم، شمارهی حکمرانی خوب، فصلنامهای بر نظریهمقدمه، احمد، میدری

گذاری مستقیم ثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایهأافسانه، ت، جوادی ،محمد حسین، ی بحرینیحسین زاده ،حسین، مهدوی عادلی

 .0891، 15ی ی دانش و توسعه، سال پانزدهم، شمارهخارجی در کشورهای با درآمد متوسط، مجله

 .0899ی علوم اقتصادی، حسن، کاربرد استاتا در آمار و اقتصاد سنجی، چاپ اول، تهران، نور علم و دانشکده ،نادر، دلیری ،مهرگان

العات مط یالمللی، گوهریان،محمد ابراهیم کتابچی،محمد مهدی، چاپ پنجم،مؤسسهبیچریل، یونل، گردشگری بین ،وال، فرانسوا

 .0890ات امیر کبیر، های تجارت جهانی گوهریان، تهران انتشارو پژوهش

ی گردشگری در ایران با رویکرد جذب محمد نجفی، ملک، بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه ،هزار جریبی، جعفر

 .088-051، ص. 0890، 8ی ، شماره51، پیاپی 18ریزی محیطی، سالگردشگران خارجی، جغرافیا و برنامه

ی پژوهشنامه ،ی نفترشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی: کشورهای صادرکننده هزاد،ب، سلمانی ،اظمک، یاوری

 .0-15 .ص، 0895، 81ی بازرگانی، شماره
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