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  چکیده

ههای و رو بهه رشهدترین ب ه  ترینبه یکی از سریعگردشگری ، اخیر هایدهه در

کشهورها ، برای رسیدن به درآمد بالای گردشهگری. گردیده استتبدیل صنعتی دنیا 

-مجموعه أثیرت فضا تحت ینا. باشندگذاری مینیازمند داشتن فضای مناسب سرمایه

و  یاسیس، یاجتماع، یاقتصاد، یسازمان، ینظارت، یگذاراز عوامل مرتبط با قانون یا

شهرر  یامنطقه ، کشور یکدر  یگذاریهسرمایت فعال یطکننده شرا یینعوامل تع یگرد

گهذاری بهر درآمهد فضهای سهرمایه تأثیردر این مطالعه به بررسی . گرددیم مش ص

های متعددی بر شاخص. شودب خاورمیانه پرداخته میگردشگری در کشورهای منت 

، ههای کنتهرل فسهادگذارند کهه در ایهن تحقیها شهاخصتأثیرگذاری فضای سرمایه

ثبهات ، حا اظرار نظر و پاس گویی، کارایی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون

همچنهین سهرم . سیاسی و شاخص کلی فضای کسب و کار در نظر گرفته شده است

به عنهوان شاخصهی از درآمهد گردشهگری در نظهر  GDPای گردشگری از درآمده
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زمانی  ۀروش پنل دیتا در باز ها با استفاده از تجزیه و تحلیل داده. گرفته شده است

نشهان نتایج . خاورمیانه انجام شده است ةکشور منت ب منطق 79برای  8875-8885

، دار و کنتهرل فسهادمعنهیمثبهت و  تهأثیرکیفیت مقررات و اثرب شی دولهت  داد که

دار بر سرم درآمدهای گردشهگری از منفی و معنی تأثیرشاخص فضای کسب و کار 

GDP توان می به دست آمدهبا توجه به نتایج . در کشورهای منت ب خاورمیانه دارد

گذاری یکی از عوامل مرمی است که باید این طور بیان کرد که بربود فضای سرمایه

در صورت فراهم بودن فضای ، به عبارت دیگر. به آن توجه کرد گردشگریزمینة در 

های مرتبط بها آن ب   گردشگری و زیرب  ، گذاری در یک کشورمناسب سرمایه

بربهود خواههد یافهت کهه نتیجهه آن افهزای  سهرم  داریهتل، همچون حمل و نقل

ههای در صهورت فهراهم بهودن شهاخص. باشهدمهی GDPدرآمدهای گردشگری از 

حها اظرهار نظهر و ، کنتهرل فسهاد، کیفیت مقهررات، ثبات سیاسی) نی خوبحکمرا

گهذاری و بهه تبهع آن فضای سرمایه، اثرب شی دولت و حاکمیت قانون(، پاس گویی

 . یابددرآمدهای گردشگری بربود می

الگوی پانل  ،درآمدهای گردشگری، خاورمیانه، گذاریفضای سرمایه :یکلیدکلمات 

 . دیتا

 مقدمه. 1

راهبرد اصلی برای رسهیدن ، سیاری از کشورهای جران دستیابی به رشد اقتصادی بالاتردر ب

دههد کهه عامهل یافته نشان میتجربه کشورهای توسعه. ریزی استاقتصادی و برنامهتوسعة به 

در مطالعهات متعهدد بهه چنانچهه گذاری بوده است ها سرمایهاقتصادی آنتوسعة اصلی رشد و 

 اقتصادی و کاه  فقهر اشهاره شهده اسهتتوسعة ، گذاری در رشدمایهسرنق  مرم و کلیدی 

 بلندمهدت اههدا  تحقا حل راه موثرترین، اقتصاددانان اعتقاد به. (82. ص، 7933، فرخوش)

 بها توانمنهد اقتصهادی سهاختار یک وجود، توسعه و رشد بالای به سطوح دستیابی و اقتصادی

. ص، 7923، بربودی و باسهتان) است مولد یةسرما ترهمه مرم از و سالم و فعال مالی بازارهای

 تأثیرگیرد تحت گذاری صورت میگذاری به عنوان محیطی که در آن سرمایهفضای سرمایه. (8

 یاسهی کشهور اسهتو س یاجتمهاع یتوضهع ینو همچن خرد و کلاناز اقتصاد  یعوامل م تلف
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ی در اقتصهاد مله یهدارپاتوسعة  ممر یطاز شرا یکی. (838. ص، 8875، و همکاران 7لیتویننکو)

در . (7. ص، 8871، 8کوزنتسهوا و واکهولی ) اسهت گهذاریفضای سرمایهبربود  سطح کلان نیز

گهذاری امهری حیهاتی و ضهروری اسهت زیهرا کشورهای در حال توسعه بربود فضای سرمایه

کهاراتر کند تا هایی را برای شرکت ها فراهم میها و جذابیتفرصت گذای خوبفضای سرمایه

توسعة  گزارش) این طریا شغل ایجاد کنند کسب و کار خود را توسعه داده و از، فعالیت کرده

ثبات را ایجهاد کهرده گذاری که شرایط بیفضای سرمایه. (7. ص، 8883، 9بانک جرانی، جرانی

گذاران بهرای منفی بر جذب سرمایه تأثیر، های کسب و کار شده استو یا سبب افزای  هزینه

، 8872، 8ههوزمن) و ایجاد شرایط کاری جدید دارد کسب و کارشانتوسعة وع فعالیت و یا شر

هها های دولتها و خط مشیسیاستگذاری که شکل گرفته از در واقع فضای سرمایه. (9. ص

گهذاران بهه سهمت گهذاری و ههدایت سهرمایهاست همانند اهرمی سبب جذب یا دفع سرمایه

چنانچهه دولهت محلهی بوروکراتیهک و . شوددر هر کشوری میهای م تلف اقتصادی فعالیت

بهه ، ها و خدمات مالی ناکارآمد باشدهای دولت در جرت ایجاد زیرساختسیاست، فاسد باشد

گذاری بالقوه کهم خواههد سرمایه، ها نتوانند خدمات قابل اطمینان دریافت کنندطوری که بنگاه

در مقابهل یهک حاکمیهت و . رودی نیز از بین مهیگذارشد و انتظار رشد در این فضای سرمایه

دریمیهرو -واردل، ههادلهار) شهودسبب بازده و انباشت سهرمایه مهی، فضای کسب و کار خوب

تهوان از مهی، گهذاریبها توجهه بهه نقه  کلیهدی فضهای سهرمایه. (8. ص، 8883، 3منجیستی

سهایی موانهع مناسب برای سهنج  و شنا گذاری همچون یک ابزارسرمایه های فضایشاخص

در چرخهه  های فعالاز ب   یکی. های م تلف اقتصادی استفاده کردرشد و توسعه در ب  

گردشگری است که به عنوان سومین صهنعت در جرهان از نظهر درآمهدزایی و جهذب ، اقتصاد

شود و بسیاری از اقتصادهای در حهال توسهعه بهر منابع مالی پس از نفت و خودرو شناخته می

، 8878، 5تانه ) یدار اقتصهادی تأکیهد دارنهدیسم در جرت رسیدن به رشد پارشد صنعت تور

                                                           

1  . Litvinenko  

2  . Kuznetsova & Vakulich 

3  . World Bank , World Development Report 

4  . Huisman  

5  . Dollar, Hallward-Driemeier & Mengistae 

6. Tang, 2012 
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گهذاری در ب ه  گردشهگری مهورد توجهه بسهیاری از اخیهر سهرمایه ةدر چند دهه. (7. ص

انهد بها ایجهاد فضهای ها دریافتهبه این دلیل که آن. کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است

نند با ایجاد تنوع در درآمدها و ارتقای سطح درآمهد تواگذاری در گردشگری میمناسب سرمایه

تواند منجر به گذاری در این صنعت میسرمایه. ملی کشورهایشان به رشد اقتصادی دست یابند

-اشهتغال، به صورت مستقیم و غیر مستقیم() ایجاد مشاغل جدید، افزای  درآمدهای صادراتی

مندی جوامع محلهی از ایهن درآمهدها بررهحل مشکلات بیکاری و فقر و ، زایی جوانان و زنان

؛ قلهی 878 .ص، 7931، ؛ متهانی و امیهری7889 .ص، 8871، 7، سیتانا و ساناسهیفاضل) گردد

 ملهل سهازمانتوسهعة کنفرانس تجهارت و نظرسنجی که توسط . (13 .ص، 8881، پورسلامانی

(8UNCTAD از بی  از )کنهد کهه د میتأیی ه،اکثریت در حال توسعه( انجام گرفت) کشور 38

 .ص، 8885، 9انهدو) گذاری خارجی استرو در جذب سرمایهگردشگری از جمله صنایع پی 

گذاری در کشورها فراهم شهده البته این در صورتی است که فضای مناسب برای سرمایه. (587

گذاری در گردشگری به دلیل خاصیت بازدهی زودهنگام از بستر مناسهبی فضای سرمایه. باشد

گذری در ب   گردشهگری فضای سرمایه. (878 .ص، 7931، متانی و امیری) ر استبرخوردا

چنانچه عوامل تعیین کننهده بهر . ها نداردگذاری در سایر ب  تفاوت چندانی با فضای سرمایه

هها عبارتنهد از: ( در این ب   همانند سایر ب  FDI) گذاری مستقیم خارجیجذب سرمایه

، سهازی صهنعتیخصوصهی، فضای اجتماعی و اقتصهادی، صادیاقتتوسعة سطح ، ثبات سیاسی

در ، گهذاریههای سهرمایهمشهو ، مالیهات، گذاری مستقیم خارجیهای سرمایهآزادسازی رژیم

؛ 587 .ص، 8885، انهدو) باشهندها میها و استراتژی شرکتدسترس بودن و کیفیت زیرساخت

گهذاری در گردشهگری سهبب فضای مناسهب سهرمایه. (7888 .ص، 8871، فاضل و همکاران

توسهعة توانهد گهذاری خهارجی مهیسهرمایه. شهودگذاران داخلی و خارجی مهیجذب سرمایه

هها تماس، آوریفن، هاگردشگری را سرعت ب شیده و معیارهای اقتصادی را ارتقا داده و ایده

، جرهاندر سراسهر . (878. ص، 7931، متانی و امیری) آوردو بازارهای جدید را به ارمغان می

                                                           

1  . Fazel, Seetanah & Sannassee 

2  . United Nations Conference on Trade and Development 

3  . Endo 
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گذاری به حسهاب گذاری گردشگری بدون شک یکی از مرمترین اشکال جرت سرمایهسرمایه

 . آیدمی

اکثهر کهه طوریبه، ای استراتژیک از نظر جغرافیایی و انهرژی اسهتمنطقهخاورمیانه  ةمنطق

کشورهای این منطقه تولیدکننده نفت در جرهان هسهتند و جهزش کشهورهای در حهال توسهعه 

آمهار . اقتصاد این کشورها وابستگی زیادی به تجارت نفهت در جرهان دارد. ندشومحسوب می

 موجبهاتهای اقتصاد این کشورهاست که بیکاری بالا و محدودیت منابع ارزی از دیگر ویژگی

شاید مرمترین دلیل که . کندرا ایجاد میدر این منطقه  صنعت گردشگریتوسعة  داشتن اهمیت

درآمهدزایی ، کنندریزی ردشگری توجه کرده و در راستای آن برنامهها در خاورمیانه به گدولت

زایهی در کهاه  فقهر و اشهتغال، که سبب رشد تولید ناخالص ملی در ب   گردشگری است

 ههای م تلهفجاذبه داشتن وجود با خاورمیانه کشورهای گردشگری صنعت. گرددکشور می

 آسهیب و ضهرر امنیهت وجهود دمعه و م تلف هایبحران وقوع خاطر به همیشه گردشگری

بر طبا آمار و اطلاعات موجود در سهایت بانهک جرهانی در . (8. ص، 7938، تیموری) بیندمی

میلیارد دلهار بهوده  2/782خاورمیانه و شمال آفریقا حدود  ةدرآمد گردشگری منطق 8875سال 

ز درصهد ا 78، گردشهگری WTTC 7بر اساس . درصد رشد داشته است 8/8است که حدود 

GDP تقاضای گردشهگری  8888 سالدرصدی تا  8گیرد و با رشد کنونی جرانی را در بر می

یکهی را بهه خهود ، شهغل برتهر در جرهان 78میلیارد دلار خواهد رسهید و از  5/7در جران به 

 .  (8. ص، 7938، زادهایمانی خوش و و علی) اختصاص خواهد داد

 تهأثیر کهه تحهتبهه عنهوان فضهایی ذاری گهفضای سرمایهدر این پژوه  ابتدا به معرفی 

در  یهسهرماجهذب مناسب جرت  یطکننده شرا یینتعنرادی و غیر نرادی از عوامل  یامجموعه

مثبهت  تهأثیرو  یهدیکل یهایمزاو در ادامهه  شودپرداخته می، استاقتصادی های م تلف زمینه

ضههای ف بههرهههای مهه ثر شههاخصسهه س . گههرددبررسههی مههی یگردشههگر در یگههذاریهسههرما

حها ، کارایی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، های کنترل فسادشاخص) گذاریسرمایه

شهرح معرفهی و  ثبات سیاسی و شاخص کلی فضای کسهب و کهار(، اظرار نظر و پاس گویی

 بر درآمهد گردشهگریها گذاری هر یک از این شاخصتأثیربه بررسی در نرایت . شودمی داده

                                                           

1  . World Travel and Tourism Council 
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شهده  پرداختهه به عنوان شاخصی از درآمد گردشگری( GDPاز  سرم درآمدهای گردشگری)

، ای و الکترونیکی تریه شده استکتاب انه منابع طریا از تحقیا برای نیاز مورد اطلاعات. است

 سایت بانک جرانی و سایت شورای جرهانی سهفر و گردشهگری از های مورد نیازآمار و داده

ههای ههای اقتصهاد سهنجی و دادها اسهتفاده از روشهها بهتجزیه و تحلیل داده. تریه شده است

، عمهان، مهراک ، لبنهان، کویهت، اردن، ایهران، مصر یعنی کشور منت ب خاورمیانه 79تابلویی 

 .  الجزایر انجام شده استسوریه و ، تونس، یمن، عربستان سعودی، امارات

ههای خصگذاری هر یک از شاتأثیرهد  اصلی این پژوه  پاسخ به این پرس  است که 

گذاری بر رشد درآمد گردشگری کشورهای مورد مطالعه بهه چهه میهزان م ثر بر فضای سرمایه

در . ب   تنظهیم شهده اسهت 8این پژوه  با هد  پاس گویی به پرس  فو  در باشد؟ می

تحقیها  ةشود و در ب ه  دوم پیشهینب   ن ست ادبیات تحقیا مورد بررسی قرار گرفته می

در ب ه  چرهارم . شود  سوم به بررسی متغیرهای تحقیا پرداخته میدر ب . شودمعرفی می

 . دشوبه تصریح مدل و نتایج حاصل از آن پرداخته می

 تحقیق ۀپیشین. 2

آن بهر رشهد و  تهأثیرگهذاری و فضای سهرمایهزمینة تحقیقات تحلیلی و تجربی زیادی در 

امها تها کنهون پژوهشهی در . گرددکه در ذیل به آن اشاره می. انجام شده است اقتصادیة توسع

 .  گردشگری انجام نشده استگذاری و نق  آن بر درآمد فضای سرمایه رابطه با

توسهعة ههای عمرانهی در گهذاری و طهرحبه بررسی نقه  سهرمایه (7931) متانی و امیری

زمینههة گههذاری در بههج نشههان داد کههه سههرمایهنتهها. انههدصههنعت گردشههگری مازنههدارن پرداختههه

گهذاران ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سهرمایه، های مناسبایجاد جاذبه، اهزیرساخت

گردشهگری اسهتان مازنهدران توسهعة و در نظر گرفتن تسریلات در حوزه گردشهگری باعه  

 و جریانات بر موثر عوامل ای به شناساییدر مطالعه (7935) فرفر و مجیدیکروبی. خواهد شد

 حاصل نتایج. گردشگری پرداختند صنعت با آن ةرابط و خارجی مستقیم گذاریسرمایه جذب

 ب ه  داخلهی گهذاریسرمایه تقویت و تشویا، قانونی های به زیرساخت توجه داد که نشان

 و ههاسهاخت زیهر در شهده انجهام هایگذاریسرمایه وریبرره و کارایی به توجه، خصوصی
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 در جرهت اقهداماتی و کار نیروی رارتم سطح و وریبرره، کارایی به توجه، توسعه و تحقیا

 در خهارجی مسهتقیم گهذاریسهرمایه بیشتر جذب به بتواند شاید کشور سیاسی ثبات افزای 

 تیمهوری. شهود منجر ایران کشور در صنعت این بیشتر چه هر و شکوفایی گردشگری صنعت

ز اجتمهاعی و اثهرات آن بهر درآمهد حاصهل اههای سیاسهیبه بررسهی وقهوع بحهران (7938)

نتایج نشان داد کهه در کشهور ترکیهه و . ترکیه و مصر پرداختند، گردشگری در کشورهای ایران

باشهد و در اجتمهاعی مهیسیاسهیههای بحهران و نهاآرامی تهأثیرمصر درآمد گردشگری تحت 

ایهن در . هایی از درآمد گردشگری این کشورها کاسته شده اسهتهای وقوع چنین بحراندوره

مرمترین عامل اثرگذار بهر کهاه  درآمهد  ،شرایط خاص سیاسی در ایرانحالی است به خاطر 

ای بهه در مقالهه (7939) حیدری چیانه و سلطانی. کننده استگردشگری شاخص برای مصر 

 -صهنعت گردشهگری بها اسهتفاده از روش توصهیفیتوسهعة بررسی ثبات سیاسی و امنیت در 

نشان داد که نوسان و عدم تعهادل شهدید در  های پژوه یافته. تحلیلی در خاورمیانه پرداختند

میزان گردشگران ورودی به کشورهای این منطقه ارتباط بسیار نزدیکی با تحولهات سیاسهی در 

 ةامنیتهی منطقه -فضهای سیاسهی، الملهل(چون استراتژی مبارزه با تروریسم بین) عرصه جرانی

 ط داخلهی کشهورهای ایهن منطقهههای بنیادگرا( و شرایتشدید اقدامات گروه مانند) خاورمیانه

بها  (7937)موسوی شقایی، امین بیدختی و اسماعیل شهرابی . های استبدادی( داردرژیم مانند)

ثبهاتی سیاسهی خاورمیانهه بهر صهنعت بهی تأثیرشی به بررسی یپیما-استفاده از روش توصیفی

ههای که شهاخصنتایج نشان داد . پرداختند 8887س تامبر  77پس از  ۀگردشگری ایران در دور

بازاریهابی( صهنعت ) ههای رکهودثباتی رژیم سیاسی( با شهاخصتروریسم و بی، جن ) اصلی

با توجه به اینکه بازاریابی . باشندمی یدار قابل قبولدارای همبستگی در سطح معنی، گردشگری

تهوان نتیجهه مهی، و به طور ویژه تبلیغات مقاصد از جمله مرمترین عناصهر گردشهگری اسهت

که به بروز جن  و تروریسم و  8887س تامبر  77ثباتی سیاسی به وجود آمده پس از بی گرفت

مسلمانان منطقهه و ایجهاد  ۀهای حاکم منطقه انجامید به دلیل م دوش کردن چررثباتی رژیمبی

. تصویر منفی نسبت به کشور ایران باعه  رکهود در صهنعت گردشهگری کشهور شهده اسهت

گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در گردشگری و سرمایه ةرابط، (7923) باستانبربودی و 
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نتهایج نشهان داد در . ههای تهابلویی( را بررسهی کردنهدرهیافهت علیهت در داده) حال توسهعه

 . علیت وجود دارد ةرابط FDIکشورهای در حال توسعه تنرا از طر  تعداد گردشگر به سوی 

گردشهگری و رشهد ، اری مسهتقیم خهارجیگذبه بررسی اینکه آیا سرمایه، (8873) س نور

 گذاری مستقیم خارجی بهرنتایج نشان داد سرمایه. کند پرداختاقتصادی در اروپا را تسریع می

 در را گردشهگری صهنعت انگیهزیشهگفت طور به و دارد منفی تأثیر کشور پنج اقتصادی رشد

حاکمیهت ، (8872) 7دوتها و کهار. کنهدنمی مورد بررسی تحریک نمونه کشورهای از یک هی 

 اتتأثیرنتایج نشان داد . های هند مورد بررسی قرار دادقانون و ت صیص بودجه را برای استان

 میهزان کهاه  که دهدمی نشان بودجه ت صیص بر قانون ت مین زده شده حکومت ایحاشیه

 اننشه نتایج این، سیاستی دیدگاه از. است کوچکتر های ثروتمندتراستان برای بودجه ت صیص

سیسلیک . یکدیگر هستند مکمل گردشگری برای بودجه مقررات و قانون حاکمیت که دهدمی

کشهور بها  788المللی و رشد اقتصهادی در گذاری بینسرمایه، کنترل فساد، (8872) 8و گوژک

 نرخ بر توجری قابل و مثبت تأثیر فساد فقدان. های پانل مورد بررسی قرار دادنداستفاده از داده

 نتهایج، رو این از. دارد گذاریسرمایه نسبت افزای  و سرانه داخلی ناخالص تولید اقعیو رشد

و  9ژو. است اقتصادی رشد و گذاریسرمایه مانع مستقیم طور به فساد که دهدمی نشان تجربی

ساختمان( بهر درآمهد ) گذاری گردشگریای به بررسی اثر سرمایهدر مطالعه، (8871) همکاران

نتهایج نشهان داد کهه . انهدچین با استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی پرداختههگردشگری در 

مثبهت و قابهل  تهأثیرسهازی در ب ه  گردشهگری شده در سهاختمانهای انجامگذاریسرمایه

 تهأثیرای بهه بررسهی در مطالعهه، (8871) فاضل و همکاران. توجری بر درآمد گردشگری دارد

   گردشگری بر روی رشد اقتصادی در کشهور مهوریس گذاری مستقیم خارجی در بسرمایه

ایشان با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری پویها بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه . اندپرداخته

کند اگرچه ضریب ب   گردشگری گذاری مستقیم خارجی به رشد اقتصادی کمک میسرمایه

گردشهگری و رشهد اقتصهادی سعة تومثبت بین  ةرابط ۀدهندها همچنین نشانیافته. اندک است

                                                           

1. Dutta & Kar 

2. Cieslik & Goczek 

3  . Zhou 
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، (8875) 7کریسهتجاندوتیر. گرددمی توصیه است بنابراین به حمایت از رشد ب   گردشگری

نهوازی در ایسهلند و نهروژ را در مقایسهه بها گذاری مستقیم خارجی در صنعت مرمهانسرمایه

اد نتهایج نشهان د. مورد بررسی قهرار داد OECDکشورهای نوردیک و سایر کشورهای عضو 

گذاری در صنعت محلی عمدتاً از کشورهای کم جمعیهت بها مند به سرمایهگذاران علاقهسرمایه

گهذاری به تعیین چارچوبی برای ارزیابی سرمایه (8873) 8سیکویزبانرجی و . درآمد بالا هستند

با اسهتفاده از مهدل تعهاول عمهومی بهه ارزیهابی  آنرا .اندعمومی گردشگری در هائیتی پرداخته

نتهایج نشهان داد . اندگذاری گردشگری در جنوب غربی هائیتی پرداختهرات اقتصادی سرمایهاث

ههای م تلهف گردشهگری بهه مثبتهی بهر فعالیهت ب ه  تأثیرگذاری بر گردشگری که سرمایه

 8گهذاری گردشهگری همچنهین سهبب افهزای  سهرمایه. هها داردها و رستورانخصوص هتل

گهذاری ایهن سهرمایه. در مقایسه بها سهال پایهه دارد 8888درصدی در تولید ناخالص در سال 

ایهن پهژوه  . انجامهدهمچنین سبب از بین بردن فقر در برخی از فقیرترین ساکنان هائیتی می

توانهد بهه افهزای  گهذاری گردشهگری مهیدههد کهه طهی آن سهرمایههایی را ارائه میمکانیزم

 ای بهه بررسهیدر مطالعهه، (8878) مشتا  و زمان. های شغلی و کاه  فقر کمک کندفرصت

بها  7333-8878زمهانی  ۀسارک در باز منطقه در گردشگری و تروریسم، سیاسی ثباتیبی رابطة

مثبتی بین رشد اقتصادی و  ةنتایج نشان داد که از یک سو رابط. استفاده از روش پانل پرداختند

ری نیز در منطقه سهارک مثبتی بین تروریسم و گردشگ رابطة گردشگری است و از طر  دیگر

منفی بین عدم ثبات سیاسهی و گردشهگری در منطقهه  رابطة همچنین در بلندمدت. وجود دارد

عدم ثبات سیاسی  تأثیرای به با استفاده از مشاهدات کتاب انه، (8878) 9چینگارانده. وجود دارد

لیون گردشهگر می 73بر گردشگری در مصر پرداخته و نشان داده است که تعداد گردشگران از 

کاه  یافته است و در سال بعد با رشد انهدکی بهه  8877میلیون در سال  78به  8878در سال 

بهین  رابطهة به بررسی، (8879) صمیمی،صادقی و صادقی. میلیون گردشگر رسیده است 3/77

ب ه  گردشهگری در کشهورهای در حهال توسهعة گذاری مستقیم خارجی با رشهد و سرمایه

خهارجی و  گذاری مسهتقیمدو طرفه بین سرمایه رابطة یک ۀدهندنتایج نشان. نداتوسعه پرداخته

                                                           

1. Kristjánsdóttir 

2. Banerjee & Cicowiez 

3. Chingarande 
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ای به بررسی در مطالعه (8883) 7، سلواناتان و ویسواناتانسلواناتان. باشدگردشگری میتوسعة 

نتایج نشان داد . گذاری مستقیم خارجی و گردشگری در هندوستان پرداختندارتباط بین سرمایه

 کارآفرینهانی و مهدیران از تعدادی و گذاری مستقیم خارجیسرمایه سطح بین مستقیم که پیوند

 میزبهان کشهورهای در تجهاری یهک گردشهگر عنوان به گذاریهای سرمایهفرصت دنبال به که

ثبهاتی سیاسهی بهی تأثیرهایی به بررسی در مقاله، (8882) 8فلچر و مرکباتی. دارد وجود، هستند

حملهات و پیامهدهای آن را بهر  تهأثیردر این مقالهات . ا پرداختندبر جرانگردی در فیجی و کنی

نتایج ایهن دو تحقیها . های گردشگری و حجم درآمدها مورد بررسی قرار دادندتعداد ورودی

نشان داد که رویهدادهای سیاسهی ماننهد کودتها و مسهائل سیاسهی داخلهی اثهرات بهه مراتهب 

ملات تروریستی سطح پایین تا متوسهط های گردشگری نسبت به حشدیدتری در سطح فعالیت

گهذاری مسهتقیم خهارجی در ب ه  جریهان و حجهم سهرمایه ةبه مطالعه، (8885) اندو. دارند

نقه  ، در حهال توسهعه یاز کشهورها یبرخه نتهایج نشهان داد کهه در. اندگردشگری پرداخته

. است اتییح یارآنرا بس یاقتصاد یها یتدر فعال یدر گردشگر یخارج یممستق یگذاریهسرما

توسهعة  یهها یدر اسهتراتژ یدر گردشگر TNC یا FDIقبل از جذب  یادق یلو تحل یهتجز

 . شود یم یهآنرا توص یکل

 روش تحقیق. 3

 زمهانی سهری و مقطعهی ههایداده تلفیها برای روشی (9دیتا پانل) ترکیبی هایداده روش

 ههایبهر سهری نجیدساقتصا سنتی هایروش معمولاً که است این در روش مزیت این. است

 و کننهدنمهی لحها  را هاگروه یا واحدها به مربوط هایناهماهنگی، های مقطعیداده و زمانی

 شهوندمی گرفته نظر در پانل هایداده روش در هاناهمگنی نوع این. است ریسک دارای نتایج

 بها ر واقهعد. (53. ص، 7938، محمدی) دهندمی ارائه را سازگارترینا ریب ونااُ برآوردهای و

                                                           

1. Selvanathan, Selvanathan  & Viswanathan 

2. Flecher & Morakabati 

3  . Panel data 



 53                                 ... یبر درآمد گردشگر یگذار یهسرما یفضا یرتأث یبررسسال هجدهم                               

 

 های مقطعهیداده در سادگی به که اتیتأثیر گیریو اندازه شناسایی، ترکیبی هایداده از استفاده

 .  (33. ص، 8889، 7هسیائو) شودمی پذیرامکان، نیست شناسایی قابل زمانی سری و

گذاری بر سرم درآمدهای گردشهگری های فضای سرمایهدر این مطالعه به بررسی شاخص

، لبنهان، کویهت، اردن، ایران، مصر، الجزایر، امارات) کشورهای منت ب خاورمیانه در GDPاز 

پرداختهه 8885-8875در بهازه زمهانی یمهن( ، تونس، سوریه، عربستان سعودی، عمان، مراک 

 .  شودمی
 

 
 کشورهای مورد مطالعه در پژوهش. 1نقشه 

 

ر مبنهای مطالعهات گهذار اسهت کهه بهتأثیرگهذاری های متعددی بر فضای سهرمایهشاخص

کیفیهت ، 9ثبهات سیاسهی ،8های فضای کسب و کارشاخص، صورت گرفته توسط بانک جرانی

                                                           

1  . Hsiao 

ها، گرفتن کار، مجوز ساخت و ساز، ثبت اموال و دارایی هایی همچون شروع کسب واین شاخص، میانگین شاخص .2

-داران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، اجرای قراردادها، حل و فصل مسائل و مشکلات میاعتبارات، حمایت از سرمایه

 ها از میانگین حذف شد.باشد. همچنین متغیر الکتریسیته به دلیل نداشتن اطلاعات در برخی از سال

3  . Political Stability 
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در  3و حاکمیت قهانون 8اثرب شی دولت، 9حا اظرار نظر و پاس گویی، 8کنترل فساد، 7مقررات

ههای شهورای سهفر و اطلاعهات مهورد نیهاز از سهایت 5.این مطالعه در نظر گرفته شهده اسهت

 و بهینِ پانهل دیتهاالگوی اصلی این مطالعه . اخذ شده است 2بانک جرانی و 1انگردشگری جر

 کشوری و چارچوب اصلی برای چنین الگوهایی به صورت زیر است:

                                   )7(  

ه الگوهها بههها و بهرآورد در بررسهی داده. بردار متغیرهای توضهیحی اسهت ، که در آن

 های تلفیقی وجود دارد:دیتا دو رهیافت کلی و اصلی در ادبیات داده صورت پانل

تهوان بهه : بر این فرض استوار است کهه اختلها  بهین کشهورها را می 3اثرات ثابت -الف

توان برای الگوی با اثهرات ( را می7) بنابراین رابطه. صورت تفاوت در عرض از مبدأ نشان داد

 رت ذیل بازنویسی کرد:ثابت به صو

     )8( 

ابتدا این مسأله مطرح است که آیا شواهدی دال بر ، در برآورد و ت مین الگوی اثرات ثابت

بهرای ایهن . ها وجود دارد یا اینکه مدل باید بصورت اثرات ثابت برآورد شهودادغام شدن داده

 .  (753. ص، 8883، 77لتاجیبا) شودبصورت ذیل استفاده می 78چومنظور از آزمون 

                                                           

1  . Regulatory Quality 

2  . Control of corruption 

3  . Voice and Accountability  

4  . Government Effectiveness 

5. Rule of Law  

 .باشداین ش  متغیر، متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب می .5
7  . World Travel & Tourism Council  

8. World Bank  

9  . Fixed Effect 

10  . Chow test 

11  . Baltagi 
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 مبانی نظری تحقیق. 4

 گذاریفضای سرمایه. 1. 4

همچنهین جهذب سهرمایه از سهایر ، در جرت استفاده م ثرتر و کاراتر از موجودی سهرمایه

کهه بهه نهام  باشدنیاز به ایجاد شرایط خاصی می، گذاری مولدها و مناطا و انجام سرمایهب  

، بانک جرانی فضای سرمایه گذاری را محیطهی سیاسهی. شودگذاری تعریف میفضای سرمایه

-، پلهان و ویگهانزونزکینهدا) هها در آن فعالیهت کننهدنرادی و نظارتی تعریف کرده که شرکت

کهل مجموعهه و ، گذاری به خودی خوددر واقع فضای سرمایه. (887. ص، 8877، 7واروداکایز

اگرچه مطالعهات زیهادی . شودشامل میسیاسی و مالی را ، های اقتصادیعوامل فعال در ب  

فضهای زمینهة همچنهان بسهیاری از سه الات در  گذاری انجام شده اسهت امهاسرمایهزمینة در 

گیهری آن هنهوز در حهال بحه  و چگهونگی انهدازه و مکانیزم مدیریت گذاری از قبیلِسرمایه

بهاکیوا و ) دارد هها ادامههشاخص از خاصی مجموعه گیری اندازه برای هااست و تلاشمناظره 

 . (13. ص، 8871، 8خاشیموا

تصهمیمات  ۀکننهدتعیهین ،ههاگذاری ایجادشده توسط دولهتفضای کسب و کار و سرمایه

باکیوا و ) هستنداقتصادی کشور توسعة گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه پیشرفت و سرمایه

و اثبات شده اسهت کهه امروزه به صورت تئوری و نظری پذیرفته . ( 13. ص، 8871، خاشیموا

در  رشهد اقتصهادی و، وریمعناداری بر برهره تأثیرگذاری و فضای کسب و کار فضای سرمایه

مشهی خط. (787. ص، 8878، و همکاران 9کوردانانو) های اقتصادی دارندنتیجه در کل فعالیت

فضهای  زیهادی بهر تهأثیر، هها و موانهعریسهک، هابر هزینه تأثیرهای دولت از طریا و سیاست

 . (8. ص، 8883، 8اسکریبانو و گاچ) گذاری کشور داردسرمایه

در کشهورهای در حهال توسهعه  ترپایین جذب سرمایه گذاری نامناسب سببفضای سرمایه

به این دلیل در کشورهای در حال توسعه کمتر تمایل ، شودیافته مینسبت به کشورهای توسعه

                                                           

1  . Kinda, Plane & Ve'ganzone's-Varoudakis 

2  . Bakieva & Khashimova 

3  . Cordunanu 

4  . Escribano & Guasch 
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 گهذاریسهرمایه ۀدلیل عمهد. (8. ص، 8872، 7منهوز) گذاری در این کشورها دارندبه سرمایه

عهدم ، مقررات دسهت و پها گیهر، های نامناسبزیرساخت ،پایین در کشورهای در حال توسعه

، ههوزمن) باشهدهای مالیات بالها مهیرقابت با ب   غیر رسمی و نرخ، دسترسی به منابع مالی

 785شهرکت در  83888بی  از بر مبنای نظر سنجی که بانک جرانی بر روی . (9. ص، 8872

فسهاد و ، ثبهاتی سیاسهیجنهوب آسهیا؛ بهی ةدر منطقه، کشور در حال توسعه انجام داده اسهت

گذاری در ایهن عوامل کارایی پایین فضای سرمایهترین های نامناسب به عنوان اصلیزیرساخت

گهذاری در ثبهاتی سهبب تعویها سهرمایهمیزان بالای نااطمینانی و بهی. بیان شده است کشورها

 . (8. ص، 8872، هوزمن) گرددکشورهای در حال توسعه می

 درآمد گردشگری. 2. 4

شهود و یهک عامهل اصهلی گردشگری به عنوان موتور اقتصادی در هر کشوری تلقهی مهی

زیرسهاخت هها توسهعة ایجاد شهغل و ، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی از طریا درآمد صادرات

بهه یکهی از المللهی ک سهرویس معاملهه در سهطح بهینگردشگری ورودی به عنوان یه. است

بهرای بسهیاری از کشهورهای در حهال . شهده اسهتتبدیل مرمترین معیارهای تجارت جرانی 

صهادرات اسهت کهه  ۀتوسعه ایهن یکهی از منهابع اصهلی درآمهد ارز خهارجی و ب ه  عمهد

طهر   صهنعت گردشهگری از. کنهدبسیار مورد نیاز را ایجهاد مهیتوسعة های شغلی و فرصت

ایجهاد ، فروش صنایع دستی ههر منطقهه، انواع خدمات اقامتی و تفریحی ةم تلف همچون ارائ

توانهد فرهنگی و ملی مهی، های م تلف مذهبیهای م تلف به مناسبتها و جشنوارهنمایشگاه

 .  سبب ایجاد اشتغال و درآمدزایی داشته باشد

درآمهد در ایهن صهنعت دسهت  ریِتوان به پایداگذاری در صنعت گردشگری میبا سرمایه 

. کشهور وابسهته اسهت اجتمهاعیردشهگری بهه وضهعیت اقتصهادیمیزان رشد درآمد گ. یافت

، کار هسهتند گذاری و فضای کسب وهای سرمایهشاخص تأثیروضعیت اقتصادی کشور تحت 

، فسهاد، حاکمیهت قهانون، کیفیت قوانین و مقررات، ثبات سیاسی، هایی همچون امنیتشاخص

میهزان ، به اعتبارات مالیدسترسی ، هااییثبت اموال و دار، مجوز ساخت و ساز، فعالیتشروع 

                                                           

1  . Huisman 
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ها بهه تنرهایی بهر هریک از این شاخص. مرزی و اجرای قراردادها هستندتجارت برون، مالیات

 و عوامهل بها توانهدمهی گردشهگری درآمد همچنین روند. دارند تأثیرمیزان درآمد گردشگری 

 سهونامی؛، زلزلهه، سهیل نظیهر طبیعهی هایبحران از توانمی که یابد تغییر م تلفی هایبحران

 مقصهد و مبهداش در اقتصهادی ههایبحران...؛ و هاانقلاب، ترور، جن  نظیر سیاسی هایبحران

 و آوریجمهع. کرد یاد گردشگری درآمد تغییرات روند بر اثرگذار عنوان عوامل به گردشگری

 ولهی، باشهدمهی س ت و دشوار گردشگری کاری درآمد بر واملع و هابحران همه اثر تحلیل

، تیمهوری) کهرد ردیهابی گردشگری درآمد در را چشمگیر و حاد هایبحران برخی اثر توانمی

 . (8. ص، 7938

 یگردشگر در یگذاریهمثبت سرما تأثیرو  یدیکل یایمزا. 3. 4

باشد که در ادامهه ارد ذیل میموشامل  گذاریفضای سرمایهمثبت  اتتأثیرو  یدیکل یایمزا

 .  (7931، رفیعی) شودبه توضیح هر یک از این موارد پرداخته می

 اقتصادیتوسعۀ  -الف

از سهطح  یاقتصهادتوسهعة  یمرم بهرا یزورکاتال یکتواند یم یم تلف گردشگر یلبه دلا

، زییهرثر برنامهه بهه طهور مه یاگهر گردشهگر، گذارانیهسرما یبرا. باشد یبه سطح مل یمحل

 ینهمچنه. گهردد یجذاب مهال یگذاریهسرمامنجر به تواند یمامر  ینا، شود یابیتوسعه و بازار

 یجذاب باشد چرا که گردشهگر یمحل تصادهایاق یتواند برایمگذاری در گردشگری سرمایه

عرضهه  یههایهرهاز زنج یعیوسه یفشده در ط ءو القا یممستق یرغ، یممستق یدخر یجادباع  ا

 یبهرا. شهودیم ینتام یکوچک و متوسط محل یهاتوسط شرکت یدهاخر ینلب ااغ. گرددیم

 یهکتحریاتی که نتیجه آن درآمد مال ی منجر به افزا یزن یدو خر یگذاریهسرما ی افزا، دولت

در حالهت کلهی . شودیو توسعه م یرشد اقتصاد و احتمالاً یعموم یهاینهو هز یگذاریهسرما

آن  یهازمهورد ن یارز خهارج یهاتیمنبع ح یکتواند یم یالمللینب یگردشگر، اقتصادیک  یبرا

 . کشور را فراهم آورد
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 مزایای کاهش فقر -ب

کند و منهافع ذکهر شهده در بالها را یم یکاقتصاد را تحر یک یهمانطور که رشد گردشگر

 یهدخر ی افزا یااز طر. باشدنیز کاه  فقر  یبرا یتواند راه حل قابل توجریم، کندیم ایجاد

غیهر کهارگران  یبهرا یهژهبه ورا اشتغال و کسب و کار  یهافرصت، و خدمات یمحل یکالاها

بهه عنهوان  یگردشهگر. دههدمهی ی افزا یمردم محروم و بوم، ییروستا یرانو فق، زنان، ماهر

 . شودیمجران در مناطا م تلف ساخت و ساز  یتظرف یتباع  تقو، از خدمات یب ش

 گذاری در گردشگریمنفی سرمایه تأثیر های کلیدی وریسک. 4.  4

خطهرات و ، گهذاری در بالها بحه  شهدسهرمایه و اثرات مثبت یاهمانطور که در مورد مزا

گیهرد کهه در ذیهل مهورد ی نیز مورد بح  قهرار مهیدر گردشگر یگذاریهسرما یمنف اتتأثیر

 . گیردبررسی قرار می

 ات زیست محیطیتأثیر -الف

 یسهاحل، یهاییدر، ییو روستا یمناطا شرر، هایطر انواع محد یگردشگر یکسب و کارها

به طور عمده با  یدارپا یدر حال حاضر گردشگر. کنندیم یتو کوهستان فعال یرجزا، یو داخل

 یسهتیتور یاز مقصدها یدر برخ یتوجریو ب یدقتیاز ب یناش یمتعدد یطیمح یستاثرات ز

 ییروسهتا یها یدر مورد منهاطا شهرر یور کلبه ط یرذکرشده در ز اتتأثیر. مواجه گشته است

 یههایهتفعال. گهرددمهیحفاظهت شهده اعمهال  یههاینزم یبراآن شود و دو مورد یاعمال م

کهه اگهر ، بهه همهراه داشهته باشهدمقصهد  یههایرسهاختفشار بهر ز یکتواند یم یگردشگر

 یفیهتند و کبرسها یبآسه یمحله یطتوانهد بهه محهینشده باشد میزیربرنامه یانشده ینیبی پ

 . را کاه  دهد یزندگ

 های مالیریسک -ب

 یخارجی و و عموم یخصوص یگذاریهمربوط به انواع سرما یبه طور کل یمال هایریسک

وابسهته  یگردشهگر یهایرساختاز انواع ز یاریبه بس ینها همچنآن. شودمربوط می یو داخل

موانهع مهالی اسهت کهه بیشهترین  ،در بیشتر موارد. کنندیهستند که به صورت سودآور عمل م
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افتد و ممکهن اسهت اتفا  می ،کندریزی میبرای پروژه برنامه، گذارمشکل را زمانی که سرمایه

 .  گذاران از انجام آن کار باشدبی  از هر چیز دیگری دلیل اصلی رها کردن سرمایه

 یهازهستند کهه ن یبلند مدت متک یهاها به تعردات واماست که اکثر پروژه یلدل ینبه ا ینا

شهده برنامه مشه ص  یکها براساس یبازپرداخت بده یآن را برا ییدارد که توانا ایبه پروژه

 .  است یمال یانحام یبرا یاصل ینگران، فرض ی پ این ریسک ینبنابرا. یین کندتع

 معرفی متغیرهای پژوهش. 5. 4

یهافتن ، امل مه ثر بهر آنگذاری و عوهای اساسی در ارتباط با فضای سرمایهیکی از چال 

های م تلفهی در سهطح امروزه شاخص. های مناسب جرت سنج  و برآورد آن استشاخص

ای بهر در ههر مطالعهه. شهودگذاری به کهار گرفتهه مهیالمللی جرت محاسبه فضای سرمایهبین

ههای فضهای شهاخص مرمتهرین. ها استفاده شهده اسهتحسب نیاز از هر یک از این شاخص

 و توسعه سطح، کار نیروی و کارایی کیفیت، زیست محیط و طبیعی منابع شاملِ یگذارسرمایه

 ةبودجه، کلهان اقتصهاد ثبهات، بهودنبینهیپهی  قابل و سیاسی ثبات، هابه زیرساخت دسترسی

-سیاسهت، حکومت کیفیت، خارج جمله از از عمومی بدهی، هاپرداخت تعادل در تراز، دولتی

 ةدرجه، اقتصهادی زنهدگی کیفیهت و بهودن کامهل، منهدینونقا، محلی و مرکزی مقامات های

میهزان ، ههاشهرکت مهدیریت سطح، اموال از حفاظت، فساد و جرم، قانون حاکمیت، آزادسازی

 سیسهتم کیفیهت، مالیهاتی بهار میزان و مالیاتی سیستم کیفیت، قراردادها شرکای توسط عملکرد

فنهی و ، قهوانین م تلهف اداری، بهودن بهاز، اعتبار به دسترسی، مالی وسسات م سایر و بانکی

، ریازانسهو، میروشهنیچنکو، خسهانوا) شوندخارجی می کشورهای با تجارت برای رسانیاطلاع

 .  (8. ص، 8872، 7باگدانو و مارتینینکو

های حکمرانی خوب توان از شاخصبانک جرانی بیان شده میتوسعة چنانچه در گزارش  

کشهورها در ایجهاد محهیط مناسهب جرهت یت ههایی جرهت سهنج  وضهعبه عنهوان ملهاک

کیفیهت ، حاکمیهت قهانون، کنتهرل فسهاد) ههاایهن شهاخص. ه کرده استاستفاد گذاریسرمایه

ثبات سیاسی و عدم وجهود خشهونت و ، حا اظرار نظر و پاس گویی، کارایی دولت، مقررات

                                                           

1  . Khasanova, Ryazantsev, Miroshnichenko, Bogdanov & Martynenko  
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زش گذارنهد جهتهأثیرگهذاری ایهن کشهورها بهر ایهن کهه بهر فضهای سهرمایهتروریست( علهاوه

بهر  تأثیرها از طریا این شاخص. باشندهایی هستند که بر جذب گردشگر نیز م ثر میشاخص

. گذارنهدتأثیرهها وری و در نتیجهه رشهد آنها بر میزان برهرهکرده برای شرکتهای ایجادنهیهز

د و مولّه گذاری بیشتر و ایجاد اشتغالِسرمایه، هاها سبب گسترش شرکترشد اقتصادی شرکت

 . شودفقر میکاه  

کهارایی ، کیفیهت مقهررات، حاکمیهت قهانون، کنتهرل فسهاد متغیرهای مستقل تحقیا شاملِ

ثبهات سیاسهی و عهدم وجهود خشهونت و تروریسهت و ، حا اظرار نظر و پاس گویی، دولت

متغیهر وابسهته در ایهن پهژوه  سهرم درآمهد . باشهدشاخص کلی فضهای کسهب و کهار مهی

و آمار مربوط به متغیرهای مستقل از بانهک جرهانی . دباشگردشگری می GNPگردشگری از 

 .  کسب گردیده است 7آمار مربوط به متغیر مستقل از سایت شورای جرانی سفر و گردشگری

 کنترل فساد. 1. 5. 4

 شهکل دو که هر، عمومی جرت منافع ش صی است قدرت و امکانات به مفروم استفاده از

هایی ماننهد این شاخص مفروم. (8871، 8بانک جرانی) شودفساد را شامل می بزرگ و کوچک

ههای آن بر جهذب سهرمایه تأثیر، اثر ب شی تدبیرهای ضد فساد، فساد در میان مقامات رسمی

، مهرادی، رهنمها و حیهدریان) شهودپرداخت اضافی یا رشوه و مانند آن را شامل مهی، خارجی

ر بهین کارکنهان ب ه  دولتهی و ای که فساد دپر واضح است که در جامعه. (732. ص، 7935

منافع عمهومی بهه صهورت عادلانهه و بهر حسهب شایسهتگی و میهزان ، خصوصی وجود ندارد

های م تلف اقتصهادی از جملهه گذاری در ب  بنابراین سرمایه. گرددها توزیع میعملکرد آن

 .  یابدگردشگری افزای  یافته و در نتیجه درآمد گردشگری نیز افزای  می

 حاکمیت قانون .2. 5. .4

، مالکیهت حقو ، قرارداد( اجرای کیفیت ویژهبه) جامعه قوانین به اعتماد این شاخص میزان

. (8871، بانهک جرهانی) دههدمهی نشهان را، خشهونت و جرم احتمال نیز و، هادادگاه و پلیس

                                                           

1  . https://tool.wttc.org 

2. https://datacatalog.worldbank.Org/dataset/worldwide-governance-indicators   

https://tool.wttc.org/
https://tool.wttc.org/
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 افهراد و همهه آن در کهه دارد اشاره حاکمیت اصول تعریف سازمان ملل از حاکمیت قانون به

 به قوانینی که. هستند پاس گو قوانین برابر دولت( در خود شامل) دولتی و خصوصی رادهاین

 و شهوندحکهم مهی مستقل طور به، شوندمی اجرا مساوی طور به، اندشده منتشر عمومی طور

در . (751. ص، 7938، سامتی، رنجبر و محسنی) هستند المللیبین بشر حقو  با سازگار ضمناً

نمایانگر میزان اعتماد مردم به اجرای یکسان قوانین برای همه مهردم جامعهه  واقع این شاخص

قهوانین فضهای یکسهان و امهن اقتصهادی را بهرای  ی افراد در برابهرپاس گو بودن همه. است

از دیگر سو  ؛نمایدهای م تلف اقتصادی از جمله گردشگری فراهم میگذاران در ب  سرمایه

اقتصادی برای گردشگران شده و گردشگران با امنیت خطر وارد سبب ایجاد امنیت اجتماعی و 

 .  شوندکشور میزبان می

 قوانین و مقررات کیفیت. 3. 5. .4

 کهه مقرراتهی اسهت و هاسیاست اجرای و تدوین در دولت قابلیت، شاخص این از منظور

 بیشهتر ب ه  چهه هر حضور. شودمی خصوصی ب   هایفعالیت و حضور گسترش سبب

 دارد برتهر حکمرانهی از نشان دولت سوی از شده تدوین هایسیاست اجرای اثر در خصوصی

کیفیت بالاتر قوانین و مقهررات بهه معنهی سهاختار . (753. ص، 7938، پاداش زیوه و خداپناه)

های اقتصادی در واقع تمامی قوانین و مقررات فعالیت. علمی و منطقی قوانین و مقررات است

. عادلانهه و فراگیهر هسهتندو  اندبنای منطا و اصول علمی شکل گرفتهاز جمله گردشگری بر م

گردشهگری رشهد مناسهبی  ههای مبتنهی بهرتصادی به خصوص فعالیهتهای اقبنابراین فعالیت

 .  خواهند داشت

 کارایی دولت. 4. 5. 4

 شرری حکمرانان صلاحیت، بوروکراسی کیفیت، عمومی خدمات کیفیت، شاخص این در 

، پهاداش زیهوه و خهداپناه) اسهت مهدنظر سیاسی فشارهای از شرری خدمات الاستقل میزان و

این شاخص بیشتر به بررسی کیفیهت خهدمات عمهومی و عهدم وابسهتگی . (753. ص، 7938

گردشگران تمایل به ورود به کشوری را دارند که . خدمات اجتماعی به فشارهای سیاسی است
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ای کهه در المللی باشد و نسبت بهه هزینههیناز لحا  استانداردهای خدمات عمومی در سطح ب

 .  دولت به تعردات  عمل کند، های سیاسیشاربه دور از ف، کنندکشور میزبان می

 حق اظهار نظر و پاسخگویی. 5. 5. 4

عتراض و پاس گویی به مفروم میزان و درجه توانایی شرروندان یهک کشهور در تعیهین و ا

رئیس حکومهت یها ، این که رئیس دولت ةزان و درجانت اب دولت خود است یا به عبارتی می

سیاسی در کشهور از طریها انت ابهات آزاد از سهوی مهردم انت هاب  هایسایر افراد دارای مقام

وقتی چنین حقی برای مردمهان یهک کشهور . (752. ص، 7938، پاداش زیوه و خداپناه) شوند

کهه بهرای مردمهان بود به طوری المللی آن بسیار قابل ملاحظه خواهدمحفو  باشد بازتاب بین

گذارد و خهود د احترام میگیرد که اگر دولتی به مردمان خودیگر کشورها این تصور شکل می

پهذیر و بنابراین دولتی اسهت کهه در رفتهار انعطها ، داندرا در برابر س الات آنان پاس گو می

 کنهد تبهه آن کشهور تقویهآنهان را بهرای ورود  ۀتواند انگیزملایم خواهد بود و همین امر می

 .  (78. ص، 7933، آبادی و تلیانیشاه)

 ثبات سیاسی. 8. 5. 4

 نظهر دولهت در تغییهر قانونمنهد بهودن معنی به را سیاسی ثبات معمولاً، مربوط ادبیات در

 ۀعمهد. نباشهد خشونت آمیز ابزارهای یا طر  غیرقانونی گیرند یعنی جا به جایی دولت ازمی

 احتمال هرچه، شاخص این اساس بر. است خشونت و تروریسم به مربوط شاخص این بح 

 هرچهه و اسهت ضهعیف حکمرانهی ۀدهندنشان باشد بیشتر کشور یک در سیاسی ثبات نبودن

 را بالهاتری امتیهاز حکمرانی خوب ةزمین در، باشد برخوردار بیشتری سیاسی ثبات از کشوری

توان گفهت یکهی از بر این اساس می. (752. ص، 7938، پاداش زیوه و خداپناه) کندمی کسب

گیری محیط گردشگری بهرای انت هاب آگاهانهه مقصهد ترین پارامترهای اساسی در شکلاصلی

امنیهت و ثبهات  ةهای نرادی مطلهوب بهه ویهژه م لفهوجود یک محیط با شاخص، گردشگری

به عنهوان  های نرادی آنهای حکمرانی و م لفهرود شاخصاز این رو انتظار می. سیاسی است

بهادی و آشهاه ) المللی به شمار آیدیک متغیر اثرگذار بر درآمد حاصل از ورود گردشگران بین

 .  (77. ص، 7933، تلیانی
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 شاخص کلی فضای کسب و کار. 7. 5. 4

ههای زیرسهاخت ۀدهنهدباشد و نشانمی گذاریفضای کسب و کار جزئی از فضای سرمایه

اگرچهه مفرهوم . اسهتر جدید و دسترسی به منابع مهالی مناسب کشور برای ایجاد کسب و کا

های اقتصادی بها تعهاریف و عنهاوین دیگهر فضای کسب و کار از دیرباز در نظریات و اندیشه

تهاکنون ایهن مفرهوم مهورد توجهه کشهورها و  7338اما از دههه ، ستامورد بررسی قرار گرفته

ههای کلهان گهذاریاههدا  و سیاسهتبه طوری که ب شهی از  ؛المللی قرار گرفتهنرادهای بین

، مکیهان، امهامی میبهدی و عشهرتی) کشورها به بربود فضای کسب و کار اختصاص مهی یابهد

نرادی و رفتهاری ، گذاری به مثابه محیط سیاسیفضای کسب و کار و سرمایه. (13. ص، 7938

 تهأثیررا تحت گذاران های اقتصادی و سرمایهمی باشد که بازدهی و م اطرات مرتبط با فعالیت

 .  (773. ص، 7933، حکمتی فرید، محمدزاده و خزالی) دهدقرار می

در این پژوه  از شاخص کلی فضای کسب و کار به عنهوان یکهی از متغیرههای مسهتقل  

فضهای کسهب و  ةفاصهلۀ دهندشاخص کلی فضای کسب و کار نشان. مدل استفاده شده است

در واقع شاخصی جرت مقایسه وضعیت . استان فعالیت در سطح جر ةبرین ةکشور تا نقطکار 

اری ایهن گهذنمهره. باشدآل میایده ةکسب و کار و فاصله تا نقطتوسعة کشورهای م تلف در 

شهاخص . 788 ۀبا نمهر است شاخص بین صفر تا صد است که برترین عملکرد برای کشوری

مجهوز سهاخت ، یتشروع فعال :هایگیری ساده از شاخصاز میانگین، کلی فضای کسب و کار

، داران اقلیهتحمایهت از سهرمایه، گهرفتن اعتبهار، ههاثبت اموال و دارایی، گرفتن بر ، و ساز

مهرزی و اجهرای قراردادهها حاصهل تجهارت بهرون، حل و فصهل مشهکلات، مالیاتپرداخت 

ایهن شهاخص از بهین ، به دلیل نبود آمار مربوط بهه بهر  بهرای تعهدادی از کشهورها. شودمی

 .  شاخص دیگر انجام شده است 3گیری از بین ذ  شده و متوسطها حشاخص

 های تحقیقیافته. 5

به توصیف متغیرهای مورد بررسی در کشورهای مورد ، قبل از پرداختن به نتایج روش پانل

 لبنهان، درصد( 29/2) تونس دهدنشان می 7همانطور که نتایج جدول . شودمطالعه پرداخته می

را  GNPدرصد( بیشترین متوسط سرم درآمهد گردشهگری از  13/2) درصد( و مراک  28/2)
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 GNPاین در حالی است که متوسط سرم درآمد گردشهگری از . است به خود اختصاص داده

 GNPاندک بودن سهرم درآمهدهای گردشهگری از  ۀدهندنشاندرصد است که  75/8در ایران 

کنتهرل ، کیفیهت مقهررات ،ثبهات سیاسهی) های حکمرانی خهوبشاخص ةدامن. در ایران است

اسهت  3/8تا  -3/8حاکمیت قانون( بین  و اثرب شی دولت، حا اظرار نظر و پاس گویی، فساد

نزدیکتهر  3/8هر چه ایهن عهدد بهه  .عیف بودن این شاخص استض ۀدهندنشان -3/8که عدد 

ههد دنشان می 7همانطور که نتایج جدول . باشدمیتر بودن این شاخص قوی ۀدهندباشد نشان

، مهراک ، لبنهان، ایران، مصر، های حکمرانی خوب در کشورهای الجزایرمتوسط تمام شاخص

قطر و امارات متحده عربی ، این در حالی است که کشورهای کویت. سوریه و یمن منفی است

شهاخص  3انهد و متوسهط منفی کسب کرده ۀتنرا در شاخص حا اظرار نظر و پاس گویی نمر

گیرد شاخص فضای کسهب آخرین شاخصی که مورد بررسی قرار می .مثبت است، هادیگر آن

 788اعداد بین صهفر تها  ،شاخص محاسبه شده است 3که از متوسط این شاخص . کار است و

برتهر  ۀدهنهدنشهان 788عدد به  بیشتر به هر چهنزدیکتر بودنِ دهد که را به خود اختصاص می

، قطهر، ورهای امارات متحهده عربهیکش. بودن شاخص فضای کسب و کار در آن کشور است

ای کسهب و کهار و بحرین و عمان در بین کشورهای مورد بررسی بیشترین مقدار شاخص فض

 . هستندمتوسط شاخص فضای کسب و کار را دارا الجزایر و مصر کمترین ، کشورهای سوریه

بایهد ، ادر ابتهد. شهودبه بررسی نتایج مدل پنل پرداختهه مهی، 7 جدولبعد از بررسی نتایج 

مهورد بررسهی  شهین، پسهران، ایهم، چهو-لهین-لهوینهایی همچهون ایستایی متغیرها با آزمون

 اسهتسهال  83های مورد بررسی در این تحقیا کمتر از با توجه به اینکه تعداد سال. قرارگیرد

نیهازی  ،آزادی و با توجه به نظرات بالتاجی ةدست رفتن درجاز سال( جرت جلوگیری از  77)

 .  شوندمیمتغیرها در سطح وارد الگو  لذا تمامی. باشدن ایستایی نمیبه آزمو

الگهوی ) لازم است که ابتدا الگوی مناسب در این خصوص، بعد از بررسی ایستایی متغیرها

برای این منظور از آزمون ههای م تلهف . اثرات ثابت و اثرات تصادفی( انت اب گردد، عمومی

دههد کهه های مذکور نشان مهینتایج آزمون. شودفاده می( استخی دو) 8هاوسمن و ،(F) 7چاو

                                                           

1. Chaw 

2. Hausman 
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بر اسهاس نتهایج . شوداثرات ثابت و تصادفی( بر الگوی عمومی ترجیح داده می) الگوهای پانل

با توجه بهه نتهایج ، باشدآزمون هاوسمن که انت اب بین الگوی با اثرات ثابت و یا تصادفی می

همچنهین . گیردبا اثرات تصادفی مورد تأیید قرار میتوان گفت که الگوی پانل دست آمده میهب

 جدول) اثرات تصادفی نسبت به الگوی عمومی ارجحیت دارد، با توجه به آزمون بروش پاگان

8) . 

ههای زمهانی طولهانی وابسهتگی بهین ب شهی های بزرگ با سریدر پنل، بنا به نظر بالتاجی

های کوچکتر مسهئله جهدی یه برای پنلاین قض. سال( 98تا  88بیشتر از ) مشکل بزرگی است

ههای آزمون همبستگی سریالی نیز برای پنل. تعداد سال اندک با تعداد کشورهای زیاد() نیست

ههای کوچهک مشهکل سهاز سال مشکل ساز است و برای پنل 98تا  88بزرگ با زمان بی  از 

بررسهی سهریالی وابستگی بین ب شی و همبسهتگی ندارد که  لذا در این تحقیا لزومی. نیست

 . شود

 
 میانگین متغیرهای تخمین زده شده در کشورهای مورد بررسی . 1 جدول

 7931، نگارندگان :مأخذ

 نام کشور

سهم درآمد 

گردشگری 

 GNPاز 

ثبات 

 سیاسی

کیفیت 

 مقررات

کنترل 

 فساد

 نظر اظهار حق

 پاسخگویی و

اثربخشی 

 دولت

حاکمیت 

 قانون

شاخص 

فضای کسب 

 و کار

 38/83 -11/8 -39/8 -39/8 -35/8 -88/7 -32/8 93/9 الجزایر

 25/58 88/8 81/8 -78/7 87/8 18/8 -18/8 75/3 بحرین

 33/83 -91/8 -32/8 -79/7 -55/8 -81/8 -79/7 85/5 مصر

 31/39 -38/8 -82/8 -33/7 -17/8 -38/7 -78/7 75/8 ایران

 18/38 98/8 78/8 -13/8 72/8 88/8 -83/8 33/3 اردن

 39/32 92/8 88/8 -33/8 81/8 83/8 83/8 73/8 کویت

 53/35 -19/8 -91/8 -87/8 -3/8 -75/8 -17/7 28/2 لبنان

 38/32 -88/8 -77/8 -53/8 -97/8 -78/8 -89/8 13/2 مراک 

 98/59 81/8 82/8 -81/7 9/8 38/8 -18/8 97/8 عمان

 38/59 13/8 28/8 -89/7 88/7 58/8 81/7 28/7 قطر

 28/57 79/8 -889/8 -27/7 -89/8 85/8 -88/8 15/8 عربستان سعودی
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 نام کشور

سهم درآمد 

گردشگری 

 GNPاز 

ثبات 

 سیاسی

کیفیت 

 مقررات

کنترل 

 فساد

 نظر اظهار حق

 پاسخگویی و

اثربخشی 

 دولت

حاکمیت 

 قانون

شاخص 

فضای کسب 

 و کار

 58/88 -85/7 -88/7 -28/7 -83/7 -99/7 -55/7 18/3 سوریه

 33/57 889/8 79/8 -58/8 -78/8 -75/8 -93/8 29/2 تونس

امارات متحده 

 عربی
92/2 27/8 52/8 83/7 31/8- 78/7 38/8 18/51 

 57/38 -72/7 -88/7 -99/7 -72/7 -29/8 -81/8 98/9 یمن

 

 های انتخاب نحوه برآورد الگوی پانل در کشورهای مورد بررسینتایج آزمون. 2جدول

 7931، نگارندگان :مأخذ
 داریسطح معنی آماره آزمون

 93/79 888/8 (F) آزمون چاو

 852/8 59/5 دو(خی) آزمون هاوسمن

 888/8 88/988 آزمون بروش پاگان

 

گذاری بر درآمدهای گردشگری در کشورهای ای فضای سرمایهه( نتایج برآورد شاخص8) جدول

داری کهل معنهی 7مقدار آماره آزمون والهد. دهدنشان می 8885-8875زمانی  ۀمنت ب خاورمیانه در باز

دهد و به این معنا است که نتایج بهرازش الگهو از اعتبهار مناسهبی درصد را نشان می 33مدل در سطح 

اثرب شهی دولهت و شهاخص ، کنترل فسهاد، داد متغیرهای کیفیت مقرراتنتایج نشان . استبرخوردار 

، گذار است و متغیرهای ثبات سیاسیتأثیر GDPفضای کسب و کار بر سرم درآمدهای گردشگری از 

 .  نیستگذار تأثیرحا اظرار نظر و پاس گویی و حاکمیت قانون 

درآمهدهای گردشهگری از داری بهر سهرم مثبت و معنهی تأثیردرصد  33کیفیت مقررات در سطح 

GDP به عبارت دیگر به ازای یک درصد تغییهر در ایهن متغیهر در صهورت ثابهت بهودن سهایر . دارد

کیفیت مقررات به نهوعی . یابدواحد افزای  می GDP 827/8سرم درآمدهای گردشگری از ، متغیرها

 ...بر سیستم بهانکی ونظارت ، های کنترل قیمتهای ناسازگار با بازار همچون سیاستبر روی سیاست

بنابراین وجود مقررات بها کیفیهت بالها . (8878، و کافمن و همکاران 8878، بانک جرانی) تمرکز دارد

                                                           

1. Wald 
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گردد تا شرایط برای فعالیت در ب   گردشگری فهراهم گهردد و همهین امهر نیهز منجهر بهه باع  می

 . خواهد شد GDPافزای  سرم درآمدهای گردشگری از 

داری بهر سهرم درآمهدهای گردشهگری از منفهی و معنهی تهأثیردیگری است که کنترل فساد متغیر 

GDP مهدهای آسهرم در، به ازای یک واحد تغییهر در ایهن متغیهر و ثابهت بهودن سهایر شهرایط. دارد

کنترل فساد به معنی جلوگیری از استفاده قهدرت و . یابدواحد کاه  می GDP ،389/8گردشگری از 

ههایی ماننهد این شاخص مفروم. (8878، بانک جرانی) ع ش صی استامکانات عمومی در جرت مناف

، ههای خهارجیآن بر جذب سرمایه تأثیر، اثر ب شی تدبیرهای ضد فساد، فساد در میان مقامات رسمی

لهاک ) کنهدگیهری مهیها را اندازهپرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و مانند آن

شهود کهه گردد منجر میلا بودن این عوامل که به نوعی باع  افزای  فساد میبنابراین با. (8878، وود

های تولیدی و خدماتی کاه  یابهد کهه منجهر بهه کهاه  سهرم فعالیت در گردشگری و سایر ب  

 . گرددمی GDPدرآمدهای گردشگری از 

سهرم داری بهر مثبهت و معنهی تهأثیردرصهد  33اثر ب شی دولت متغیر دیگری است که در سطح 

بهه عبهارت دیگهر . مورد بررسی دارد ۀدر کشورهای خاورمیانه در باز GDPدرآمدهای گردشگری از 

واحد سرم  833/7، به ازای یک واحد افزای  در این متغیر، سایر متغیرها با فرض ثابت در نظر گرفتن

نجهام اثرب شهی دولهت بیهانگر کارامهدی دولهت در ا. یابدافزای  می GDPدرآمدهای گردشگری از 

تریهه و تهدارک خهدمات عمهومی یها ، وظایف محوله است که شاخص مقولات ذهنی همچون کیفیت

صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشهارهای سیاسهی ، کیفیت نظام اداری

ایهن رونها . یابهدگردشگری رونا می، مد بودن دولتآلذا در صورت کار. (8878، بانک جرانی) است

 GDPو بهه تبهع آن سهرم درآمهدهای گردشهگری از  گرددمی افزای  درآمدهای گردشگری موجب

 . یابدافزای  می

. شاخص فضای کسب و کهار اسهت ،گیردآخرین متغیری که در این قسمت مورد بررسی قرار می

دهد به ازای یک واحد تغییر در این متغیهر بها فهرض باشد که نشان میمی -8279/8ضریب این متغیر 

دلیهل . یابهدواحد کهاه  مهی GDP ،8279/8سرم درآمدهای گردشگری از ، ثابت بودن سایر شرایط

توان این طور بیان کرد که در این کشورها به دلیل شرایط نامساعدی که برای کسهب این کاه  را می

افراد تمایل بیشتری به کسب و کارهای خهدماتی نسهبت بهه صهنعت و کشهاورزی ، و کار وجود دارد

تهری نسهبت های مناسهبکمتری نیاز است و زیرساخت ةسرمای، های گردشگریند زیرا در فعالیتدار

 . به صنعت و کشاورزی وجود دارد
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 GDPگذاری بر سهم درآمدهای گردشگری از های فضای سرمایهنتایج برآورد الگوی شاخص. 3جدول 

  7931، نگارندگان :مأخذ
 ل(احتما) Zآماره  خطای معیار ضریب متغیر

 ns(713/8) -98/7 881/8 -812/8 ثبات سیاسی

 ***(888/8) 82/8 398/8 827/8 کیفیت مقررات

 ***(888/8) -97/8 328/8 -389/8 کنترل فساد

 ns(371/8) -53/8 925/8 -838/8 حا اظرار نظر و پاس گویی

 **(883/8) 73/8 525/8 833/7 اثرب شی دولت

 ns(539/8) 83/8 523/8 978/8 حاکمیت قانون

 ***(888/8) -93/8 8723/8 -8279/8 شاخص فضای کسب و کار

 ***(888/8) 98/1 985/7 528/3 عرض از مبدأ
 ***(888/8) 78/35   آماره والد

 33دار در سطح ** معنی

 درصد 33دار در سطح *** معنی

ns داریعدم معنی 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه. 8

گذاری بر سرم درآمدهای گردشهگری های فضای سرمایهدر این مطالعه به بررسی شاخص

، بهرای ایهن منظهور و بها توجهه بهه گزارشهات بانهک جرهانی. پرداخته شهده اسهت GDPاز 

حها اظرهار نظهر و ، کنترل فساد، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی) های حکمرانی خوبشاخص

 3توسهط از م) حاکمیت قانون( و شاخص فضای کسب و کهار و اثرب شی دولت، پاس گویی

و کنتهرل فسهاد متغیرههای نتایج مطالعه نشهان داد کهه . زیر شاخص( مورد بررسی قرار گرفت

 GDPدار بهر سهرم درآمهدهای گردشهگری از منفی و معنی تأثیرشاخص فضای کسب و کار 

خود به این نتیجهه رسهیدند کهه  ة( نیز در مطالع8872) سیسلیک و گوژک، در این ارتباط. دارد

اثر ب شی دولهت  هایمتغیر. شودمی اقتصادی رشد و گذاریسرمایه مانع مستقیم فساد به طور

سهرم درآمهدهای گردشهگری از داری بهر مثبت و معنهی تأثیردر این مطالعه و کیفیت مقررات 

GDP در مطالعه خود نشهان دادنهد کهه اثهرب   بهودن ، (7935) فرفر و مجیدیکروبی. دارد

و  گردشهگری صهنعت در خهارجی مسهتقیم گهذاریسرمایه بیشتر جذبتواند باع  دولت می
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نشهان دادنهد  (8872) دوتا و کهار ،همچنین. ایران گردد در صنعت این بیشتر چه هر شکوفایی

شود به همهراه مقهررات بودجهه بهرای که حاکمیت قانون که منجر به اثرب   بودن دولت می

 .  های کشور هندوستان مکمل یکدیگر هستندگردشگری در استان

اهمیهت ، دیگهری کهه بایهد بهه آن توجهه شهود ایهن اسهت کهه در بیشهتر مطالعهات ةنکت

بر ب   گردشگری مورد بح  و تجزیه و تحلیهل قهرار گذاری( فضای سرمایه) گذاریسرمایه

که در کشورهای در حهال  ندخود نشان داد ةدر مطالع، (7923) بربودی و باستانی. گرفته است

علیهت وجهود  رابطهة گذاری مستقیم خهارجیسرمایهر به سوی از طر  تعداد گردشگتوسعه 

ای که در استان مازندران انجهام دادنهد بهه ایهن نتیجهه در مطالعه، (7931) متانی و امیری. دارد

ایجاد امنیهت اقتصهادی و ، های مناسبایجاد جاذبه، هاگذاری در زیرساخترسیدند که سرمایه

توسهعة گرفتن تسریلات در حهوزه گردشهگری باعه   گذاران و در نظراجتماعی برای سرمایه

که پیوند مسهتقیمی بهین نشان دادند ، (8883) سلواناتان و همکاران. گرددگردشگری استان می

هههای و مههدیران کههارآفرین کههه بههه دنبههال فرصههت گههذاری مسههتقیم خههارجیسههرمایه سههطح

ای کهه در مطالعهه (8879) صمیمی و همکاران. گذاری هستند در هندوستان وجود داردسرمایه

گذاری مستقیم خارجی با رشد و توسعه ب   انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه

 بهانرجی و همکهاران. مسهتقیمی وجهود دارد رابطهة گردشگری در کشورهای در حال توسهعه

ف ههای م تلهمثبتی بر فعالیت ب   تأثیرگذاری بر گردشگری سرمایهنشان دادند که  (8873)

گهذاری سهرمایه، (8875) کریسهتجاندوتیر. هها داردها و رسهتورانگردشگری به خصوص هتل

نتهایج . نوازی در ایسهلند و نهروژ را مهورد بررسهی قهرار دادمستقیم خارجی در صنعت مرمان

ژو و . باشهدگهذاری در ایهن صهنعت مهیگذاران بهه سهرمایهعلاقمند بودن سرمایه ۀدهندنشان

سازی در ب   های انجام شده در ساختمانگذاریز نشان دادند که سرمایهنی (8871) همکاران

 . مثبت و قابل توجری بر درآمد گردشگری در کشور چین دارد تأثیرگردشگری 

 داد:پیشنرادات موارد ذیل را توان میبا توجه به مطالب عنوان شده در بالا بنابراین 

، GDPسهرم درآمهدهای گردشهگری از  کیفیت مقررات در افهزای  تأثیربا توجه به  -7

گردد که در کشورهای خاورمیانه مقررات مجدد مورد بازبینی قرار گیهرد و پیشنراد می
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شود برطهر  گذاران به ب   گردشگری میمقرراتی که به نوعی مانع از ورود سرمایه

 . و مقررات تسریل کننده در این زمینه تعریف گردد

منفی بر کسب و کار داشته اسهت و ایهن  تأثیره همواره فساد از جمله مواردی است ک -8

گردد کنترل فسهاد در ایهن لذا پیشنراد می. گذار استتأثیرمتغیر در پژوه  حاضر نیز 

هایی هایی که با در اختیار داشتن رانتتر گرفته شود و با افراد و شرکتکشورها جدی

خورد و مانع از فعالیت این سعی در استفاده از منابع به نفع خوی  هستند به شدت بر

 .  ها شوندافراد و شرکت

، اشهتغال، گهذاریفضای سهرمایهزمینة دولت همواره نق  مرم و غیر قابل انکاری در  -9

 تهأثیردر این مطالعه نیز دولت و اثرب شهی آن . در کشورهای م تلف دارد ...درآمد و

مهورد بررسهی  در کشهورهای GDPمثبتی بر افزای  سرم درآمدهای گردشهگری از 

گردد دولت با توجه به امکانهات و منهابعی کهه در اختیهار لذا پیشنراد می. داشته است

کیفیهت خهدمات عمهومی را ، خود را به برترین نحو انجهام دههد ةدارد وظایف محول

 .  افزای  و نظام اداری را بربود و اصلاح نماید

پیشنراد ، کشورهای خاورمیانهبا توجه به شرایط نامساعد فضای کسب و کار در بیشتر  -8

گردد که دولت و ب   خصوصی با همکاری یکدیگر فضای مساعد بهرای کسهب می

د تها از ایهن طریها بتواننهد سهرم درآمهدهای اینههها را فهراهم نمو کار در تمام زمینه

 . را افزای  دهند GDPگردشگری از 

 نامهکتاب

تحقیها در  ةاقتصاد گردشگری )مروری بر پیشهین(. 7938زاده، و. ا. )علی ایمانی خوش و، م. ح.، و .7

 .38-778 ،(7)7، نشریة گردشگری. خارج و داخل(

گههذاری مسههتقیم خههارجی در (. رابطههة گردشههگری و سههرمایه7923باسههتان،  . )بربههودی، د.، و  .8

 .  7-2 ،(77)8، اقتصاد مالی فصلنامة. های تابلویی(رهیافت داده) کشورهای در حال توسعه
 کمرانهی خهوب بهر اقتصهادههای ح(. برآورد تأثیر شاخص7938خداپناه، ب. ) ح.، وپاداش زیوه،  .9

 . 753-721 (،9)88، . فصلنامة برنامه و بودجهبنیان در کشورهای منت بدان 



 29                                 ... یبر درآمد گردشگر یگذار یهسرما یفضا یرتأث یبررسسال هجدهم                               

 

 از حاصهل درآمهد بهر آن اثهرات و اجتمهاعی -سیاسهی ههایبحهران (. وقهوع7938تیمهوری، ا. ) .8

 (،88)3، ایمنطقهه ریهزیبرنامهه . فصلنامةکیه و مصرگردشگری، نمونه موردی: کشورهای ایران، تر
78-7 . 

(. اثر بربود فضای کسب و کهار و رعایهت 7933خزالی، د. ) ، محمدزاده، ی.، وحکمتی فرید، ص. .3

ههای رشهد و پهژوه حقو  مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط بهه بالها. 

 .  773-798(، 88)5، اقتصادیتوسعة 

(. تحلیلی بر نق  ثبات سیاسی و امنیت در توسعة صهنعت 7939سلطانی، ن. )چیانه، ر.، و حیدری  .5

 . 883-882، 8 ،ریزی محیطیجغرافیا و برنامه )مطالعة موردی: منطقة خاورمیانه(.گردشگری 

)اسهتان گلسهتان:  گهذاری در واحهدهای گردشهگریاعتماد نرادی و سهرمایه. (7933. )غ، فرخوش .1

 . 81-18 (،75)3، ریزی و توسعة گردشگریبرنامه ةمجل. موردی( مطالعة

گهذاری بها تأکیهد بهر فراینهدهای سهازمانی و (. بررسی فضهای سهرمایه7931رفیعی دارانی، ه. ) .2

 جرهاد دانشهگاهی واحهد مشهرد.. مدیریتی به منظور جذب سرمایه در گردشگری شهرر مشهرد

 8، ، اقتصاد، حسهابداری و بانکهداریهای نوین در مدیریتالمللی پژوه هفتمین کنفرانس بین

المللهههی علهههوم و مطالعهههات گرجسهههتان، تفلهههیس. بازیهههابی از اسهههفند، آکهههادمی بین
https://civilica.com/doc/1167695  

 بهر خهوب یحکمرانه ههایشهاخص تهأثیر (. تحلیهل7938محسنی،  . )سامتی، م.، رنجبر، ه.، و  .3

 فصهلنامة(. ASEANآسهیا ) شهرقی جنهوب کشهورهای :مهوردی مطالعه توسعة انسانی شاخص

 .  729-889 (،8)7، توسعة اقتصادی و رشد هایپژوه 

(. تأثیر نراد حکمرانی کشور میزبان بر درآمهد گردشهگری 7933مرری تلیابی،  . ) ، وآبادی، ا.شاه .78

 .  2-98 ،(75)3 ،گردشگریتوسعة ریزی و مجلة برنامهکشورهای در حال توسعة منت ب. 
رمایه گهذاری ثر بر جریانهات و جهذب سه شناسایی عوامل م(. 7935فر، م. )یمجیدکروبی، م.، و  .77

-92 (،2)3 ،ردشگری علهم و فرهنه فصلنامة گ. آن با صنعت گردشگری ةمستقیم خارجی و رابط
88 . 

در توسهعة  یعمرانه یههاو طهرح گهذارییهنق  سهرما ی(. بررس7931م. ر. ) ،یریام ، وم.ی، متان .78

نهو در  یههانگهرش ةفصهلنام: شررسهتان سهوادکوه(. یمهورد ةمازندران )مطالع یصنعت گردشگر

 . 889-873 (،9)78، یانسان یایجغراف

https://civilica.com/doc/1167695
https://civilica.com/doc/1167695
http://journal.usc.ac.ir/jot/fa/ManuscriptDetail?mid=799
http://journal.usc.ac.ir/jot/fa/ManuscriptDetail?mid=799
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( 7938-7922) ای در ایهران ثر بر تصادفات جادهمل اقتصادی مبررسی عوا(. 7938محمدی،  . ) .79

  انشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. دارشد(. نامة منتشرنشدۀ کارشناسی)پایان

 های حکمرانی خوب بر کنتهرل فسهادشاخص (. تأثیر7935حیدریان، س. )مرادی، ا.، رهنما، ع.، و  .78

ههای بررسهی) اقتصهاد مقهداری فصهلنامةسهیا(. خاورمیانهه و جنهوب آموردی: کشورهای مطالعة )
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