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 چکیده

 همواره آثار صنعت، اين است. رشد شده شناخته درآمدزايی نظر از جهان خدماتی صنعت بزرگترين گردشگری صنعت

اين صنعت فرصت های اشتغال گوناگونی  .است داشته به دنبال را زيادی اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، یطی،زيست مح

را در بخش های مختلف ايجاد می کند و به طور مستقیم می تواند در تولید و تجارت ديگر خدمات )حمل و نقل، هتلداری و .....( 

 اجتماعی، اقتصادی، مزايای از گیری بهره پی در تنگاتنگ و نزديك رقابتی در انجه کشورهای بیشتر بنابراين  تاثیر بگذارد.

 خود هستند. کشور در گردشگری صنعت از ناشی اشتغال سطح بردن باال و درآمد از سهم بیشتری دريافت ويژه به و فرهنگی

با  0991-2102زمانی  رهدو دربر رشد اقتصادی کشورهای آسیايی  گردشگری صنعت تأثیر بررسی به پژوهش اين در

که  دهدنتايج پژوهش نشان می  پرداخته شده است. (GMM) اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم يافته سیستمیاستفاده از روش 

معنادار  و مثبت تأثیر و وقفه متغیر وابسته بر رشد اقتصادی سرمايه انسانی گذاری مستقیم خارجی،متغیر های توريسم ،سرمايه

 ر انباشت سرمايه تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد، و نرخ ارز از نظر آماری بی معنی است.دارند. متغی

 گردشگری، رشد اقتصادی، گشتاور تعمیم يافته، کشورهای آسیايی واژگان کلیدی:

 JEL :L83 ،O40 ،O53طبقه بندی 
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Abstract  

Considering the income amount, tourism is the greatest servicing industry all over the 

world. Developing tourism has always led to environmental, cultural, social, political, and 

economic growth. It can provide lots of positions in various fields and directly affects the 

creation and development of businesses such as transportation and accommodation. 

Accordingly, different countries all around the world are competing to attract more tourists to 

utilize its social, economic and cultural effects and increase the employment rate and per-capita 

income. 

In this paper, we use the statistical approaches Fixed Effects Model and Generalized 

Method of Moments (GMM) to study the effect of tourism on the economic development of 

Asian countries in the period 1990-2016. The results show that the variables tourism, direct 

external investment, human resource, and delay of the dependent variable have positive 

remarkable effects, the variable capital accumulation has a negative remarkable effect and the 

variable currency rate does not have a remarkable effect on the economic development. 
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 مقدمه

صنعت گردشگری با قرار دادن منبع درآمد ارزی مناسب و قابل مالحظه ای در اختیار يك کشور، به عنوان يکی از صنايع 

يك اقتصاد مهم و پر درآمد نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی از طريق تولید ارزهای خارجی، افزايش اشتغال، تحر

 از بسیاری و يافته فراوانی توسعة جهان در گردشگری صنعت. Scheyvens and Momsen 2008)محلی و .... ايفا می کند)

 سطح بودن پايین قبیل از خويش، اقتصادی مشکالت بر و بخشیده بهبود را خويش اند وضعیت توانسته رهیافت اين از کشورها

 آيند. فائق ارزی درآمدهای کمبود و بیکاری نرخ باالی سرانه، درآمد

 پردرآمدترين عنوان به آن از برداری ه بهر و نفت اکتشاف صنعت جهان، در درآمدزايی منابع ترين مهم بندی تقسیم در

 دارد. قرار جذب گردشگر و گردشگری سوم رتبه در و خودروسازی صنعت آن از پس و شود می مطرح صنعتی فعالیت

 از يکی ديگر، سوی از فرد به منحصر فرهنگی و تاريخی های مکان وجود و سو يك از هوايی و بآ تنوع لحاظ به ما کشور

 .است نکرده استفاده نحو مطلوبی به زمینه اين در خود بالقوة های ظرفیت از تاکنون که است جهان شمار انگشت کشور چند

 اين رغم به که است اين از حاکی از آن، صلحا ارزش درآمدی ارقام مالحظة و ايران در گردشگری صنعت وضعیت بررسی

 از حاصل جهانی درآمد هزارم يك از کمتر است و باستانی تاريخی آثار حیث از جهان مهم کشور ده از يکی ايران که واقعیت

 هب ايران اقتصاد حد از بیش اتکای توجه به با که آن حال (.0832)مدهوشی و ناصر پور، است کرده خود نصیب را گردشگری

 توسعة غیراقتصادی، و اقتصادی های شوك و ساير نفت قیمت تغییرات اثر در آن فراوان پذيری آسیب و خام نفت صادرات

 مشکالت بر آمدن فائق در نیز را اقتصادی سیاستگذاران و را بکاهد پذيری آسیب اين تواند می زيادی حد تا گردشگری صنعت

مشکل بیکاری، کمك  و غیرنفتی صادرات بودن پايین جامعه، درآمد سطح ن بودنپايی ارزی، درآمدهای کمبود قبیل از جاری،

 کند.

میلیون 22در چند دهه گذشته، تعداد کل گردشگران جهان رشد قابل مالحظه ای داشته است. به طوری که از حدود 

است و انتظار می رود که اين  درصدی روبه رو بوده 2/2با نرخ رشد  2112میلیون نفر در سال  322، به 0921توريست در سال 

 (2101میلیارد نفر برسد )سازمان گردشگری اياالت متحده آمريکا،  2/0به بیش از  2121تعداد تا سال 

 هاداده داريمذاری های مناسب در اين زمینه احتیاج سیاستگ و گردشگری بخش در صحیح گیری تصمیم برای اينجا در

 مبنای و باشد ترصحیح بدست آمده نتايج تا کنیم اعمال کشورها از ايیمجموعه بصورت و کشور يك از فراتر را خود آزمون و

 طول در که باشد ايران مانند کشوری هم آنها بر مبنای تنها يك کشور و گیری  تصمیم اگر. گیرد قرار ما ارزيابی برای مناسبی

 پذيرد انجام باشد،می گذار تاثیر گردشگری روی رب انقالب اسالمی و جنگ شده است که مانند وقايعی دچار اخیر دهه چند

 اگر ولی نمود اتخاذ نتوان آن راستای در هم مناسبی هایسیاست و نتوان گرفت مدل های خروجی از مناسبی نتايج است ممکن

 را درستی و صحیح هایسیاست و داشت بیشتری اعتماد مدل خروجی نتايج به توانگیرد می قرار مدنظر کشورها از ايیمجموعه

 (.(Lanza, Templ & Urga,2003 گرفت بخش گردشگری توسعه برای
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اندازهای  چشم و زوايا از را آن توانمی و بوده ایرشته بین خصلت دارای و گسترده مفهوم يك گردشگری

 فعالیتی تحقیق، گردشگری اين در اقتصادی رويکرد به جهتو با اما داد قرار بررسی اقتصادی( مورد و اجتماعی مختلف)جغرافیايی،

 را کاالهايی و خدمات و کنند مسافرت می خود زندگی مکان از خارج به اقتصادی، يا تفريحی مقاصد برای افراد آن در که است

 موجب حضورآنها هآنک يا و شده آنها متقبل پرداخت کنندگان بازديد که است مخارجی شامل و آورد می فراهم مسافرين برای

 شود.می هايیهزينه چنین پیدايش

 از که مرتبط هستند گردشگری های فعالیت با اقتصادی هایفعالیت از بسیاری گردشگری بخشی بین ماهیت به توجه با

 طوطخ خودرو، اجاره هایهواپیمايی، شرکت خطوط عمومی، نقل و حمل. کرد اشاره زير موارد به توان می آنها مهمترين جمله

 که اقتصادی هایبنگاه عالوه به همايش و مراکز گردهمايی ها، هتل موتوری، نقلیه وسايل و قطار با مسافرت دريايی، مسافرت

 جذب هایمکان و گردشگری هایآژانس و مسافرتی سازمانهای از قبیل نمايندمی تسريع را آنها انجام و داده ترتیب را هامسافرت

 و آورندمی فراهم کنندگان بازديد برای را سرگرمی و تفريحی امکانات که و موضوعی ملی های پارك قبیل از گران گردش

 دارای اقتصادی لحاظ به و شده مبادله دالر میلیاردها ساالنه آن در که است اقتصادی گردشگری فعالیتی بنابراين . هارستوران

قابل  نقش فراوان پسین و پیشین ارتباطات بودن دارا و خدماتی ماهیت به توجه با فعالیت اين .باشد می بسیار بااليی اهمیت

 میزان اقتصاد گردشگری(. 0838)صمدی، بود خواهد دارا اقتصاد در را بااليی فزاينده ضريب و داشته اشتغال ايجاد در توجهی

  .دهد می قرار گیری اندازه و جشمورد سن را القايی و مستقیم غیر ، مستقیم از اعم آنها، اقتصادی اثرات و تبعات و ها مسافرت

 

 گردشگری و رشد اقتصادی. 2

 کمی هایاز شاخص يکی اقتصادی رشد .شودمی تلقی جهان کشورهای مسائل مهمترين از يکی اقتصادی رشد امروزه

 عوامل از شاخص اين. هستند ای برخوردار ويژه اهمیت از آن بر اثرگذار عوامل و بوده کشورها اقتصاد پیشرفت میزان سنجش

 ها، زيرساخت توسعه شغلی، های فرصت ايجاد مانند صنعت گردشگری، های ظرفیت میان اين در که پذيردمی تأثیر متعددی

 داليل از خارجی، گذاری سرمايه امکان افزايش و صادرات افزايش داخلی، کاالهای تقاضا برای افزايش خارجی، گردشگران ورود

 .داشت ای ويژه توجه بدان بايد صادیاقت رشد در راستای که است اصلی

 يك اقتصادی رشد که کند می استدالل گونه بدين اقتصادی رشد و گردشگری ارتباط پیرامون نظری هایپايه از يکی

 میزان تأثیر تحت تواندمی بلکه آن کشوراست اقتصاد در مؤثر عوامل ساير و صادرات سرمايه، کار، نیروی از تابعی تنها نه کشور

 .Cortes & Pulina, 2006)باشد) نیز کشور آن به وارد ستتوري

استراتژی توسعه برون گرا در بسیاری از کشورها، ترويج بخش های جديد مانند گردشگری و صادرات غیر سنتی بود. 

تاکنون، در ادبیات توسعه بر گردشگری و صادرات غیر سنتی تمرکز شده و ادبیات موجود حاکی از اين است که صنعت 

ردشگری نیز به عنوان بخش مهمی از رشد برون گرا ارتقاء يافته است. تئوری ها بیانگر اين است که افزايش گردشگری به ويژه گ

در کشورهای کم درآمد که امکان صنعتی شدن سريع را ندارند، منجر به تنوع اقتصادی بدون اتکای بیش از حد به صادرات 

تفاوت آن با صادرات کاالها و خدمات اين است  0راتی مهم است که از نظر مارينسنتی شود. گردشگری يکی از بخش های صاد

   .Balaguer and Cantavella, 2002))که مصرف کننده آن را در کشور میزبان مصرف می کند
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صنعت گردشگری می تواند تاثیر مهمی بر افزايش اشتغال، درآمدهای مرتبط با مکان های اقامتی و نیز  2به نظر اوه

درآمدهای دولتی کشورها داشته باشد. از اين رو گردشگری به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند بر رشد اقتصادی اثر 

 گذ ار باشد.

صنعت گردشگری زير مجموعه صنايع خدماتی می باشد و از آنجا که خدمات يکی از مواردی است که تولید و يا ارزش 

داخلی يك کشور لحاظ می شود، در نتیجه درآمد حاصل از صتعت گردشگری در تولید  افزوده آن در محاسبه تولید ناخالص

صنعت گردشگری به صورت غیر مستقیم  8ناخالص داخلی محسوب می شود و به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی اثر گذار است.

ه با ديگر فعالیت های اقتصادی دارد، نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. به صورتی که اگر گردشگری به دلیل تعامل زيادی ک

دهند و يا محصول آن را مصرف می کنند، همراه با ساير فعالیت های اقتصادی که به صنعت گردشگری کاال و يا خدمات ارائه می

رشد صنعت گردشگری رشد خواهد کرد. يعنی اينکه صنعت گردشگری می تواند به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی عمل 

 که ساير فعالیت ها را همراه خود رو به جلو حرکت دهد. نمايد 

 رابطه بین گردشگری و سایر فعالیت های اقتصادی

 
 (1نمودار)

                                                             
2 Oh  
3 WTO  



  

-می زير موارد شامل که دارد بستگی گوناگونی عوامل به میزبان کشور اقتصادی رشد بر گردشگری صنعت تأثیرگذاری

 :باشند

 خواهد صنعت منجر اين از حاصل درآمدهای خروج به میزبان؛ ورکش گردشگری صنعت در خارجیان اشتغال افزايش (0

 اقتصادی دارد. رشد بر کمتری اثر و يابدمی جريان میزبان کشور در کمتری وجوه نتیجه در شد،

 کشور امکانات داخلی و هاپتانسیل به خوداتکايی میزان هرچه میزبان؛ کشور گردشگری صنعت خوداتکايی درجه (2

 .داشت خواهد جای به بیشتر اثرگذاری درجه ،باشد بیشتر میزبان

 سهم باشد، داشته کشور اقتصاد در بیشتری سهم صنعت اين اندازه هر میزبان؛ کشور ملی اقتصاد در صنعت اين اندازه (8

 .باشد می تر توجه قابل داخلی ناخالص تولید در آن افزوده ارزش

 رشد بر بیشتری اثر باشد، بیشتر ديگر صنايع با تصنع اين تعامل و يافتگی توسعه درجه هرچه يافتگی؛ توسعه (4

 .داشت خواهد اقتصادی

 وجود مناسبی تعامل دولتی و خصوصی بخش بین که کشورهای در اصوالً دولتی؛ و خصوصی بخش مناسب تعامل (2

 در .بود خواهیم پايدار و توسعه رشد شاهد کند، عمل خصوصی بخش مکمل عنوان به دولت بخش و باشد داشته

 کند، عمل بخش حامیاين عنوان به دولت و فراهم کند را گردشگری توسعه هایزيرساخت خصوصی بخش که یصورت

 رشد که است اين ديگر توجه قابل نکته. بود خواهیم داخلی تولید ناخالص افزايش نهايت در و صنعت اين رشد شاهد

 باشد، گردشگری فراهم هایزيرساخت و تسهیالت که کشوری در. شد خواهد گردشگری منجر رشد به نیز اقتصادی

 (.0892 همکاران، و بود)اربابیان اثرگذار خواهد صنعت اين رشد بر قطعاً 

 

 پیشینه 

با  0992-2101کشور طی دوره  019اقتصادی در  رشد و توريسم ارتباط بررسی به ایمطالعه در(، 2102)4دينگ و االن

يج نشان می دهد که سرمايه گذاری در گردشگری به خودی خود برای رشد استفاده از روش داده های ترکیبی پرداختند. نتا

 گردشگری سهم زيادی در رشد اقتصادی دارد. اقتصادی کافی نیست، اما

دوره  طی موردی مالزی مطالعه: اقتصادی رشد و توريسم ارتباط بررسی به ایمطالعه در(،  2104)2 همکارن و کومار

 دارد؛ معنايی بی منفی اثر مدت گردشگری کوتاه در که داد نشان نتايج. پرداختند  ARDL روش از استفاده با 2102-0922

 تأيید نیز طرفه دو علیت فرضیه که دادند نشان همچنین .دارد مالزی اقتصادی رشد بر معناداری و مثبت اثر بلندمدت در ولی

 .شود می

 .پرداخت  2100-0991دوره  طی اردن کشور در قتصادا و توريسم ارتباط بررسی به ایمطالعه در(، 2104) 2کريشمان

 اين که طوری به. دارد کشور اين اقتصادی رشد و اقتصاد بر توجهی قابل اثر گردشگری صنعت که داد نشان مطالعه اين نتايج

 درآمد کل ددرص 83 همچنین .باشدمی دارا را کشور اين اشتغال از درصد 01 داخلی، ناخالص تولید از درصد 2/00سهم  صنعت

 .دارد تعلق بخش گردشگری به نیز کشور اين صادراتی

                                                             
4 Ding &  Alan  
5 Ronald Ravinesh Kumar & et al 
6 Fuad Kreishan 



  

 رشد بر سیاسی توانايی نهادهای و انرژی مصرف گردشگری، تأثیر بررسی به ایمطالعه در(، 2104) 2صالح و فون چار

 قابل اثر گریگردش که داد نشان نتايج. پرداختند GMMروش  از استفاده با 2119-2101دوره  طی منا کشورهای در اقتصادی

 .دارد کشورها اين اقتصادی رشد بر های مالحظ

 0922-2100طی دوره  پاکستان در اقتصادی رشد و توريسم ارتباط بررسی به ایمطالعه در(، 2108) 3همکاران و عبدل

 همچنین . رددا اقتصادی رشد بر اثر مثبتی گردشگری بلندمدت در که داد نشان نتايج. پرداختند  ARDLروش  از استفاده با

 .دارند پاکستان اقتصادی رشد بر مثبتی اثر الملل بین و تجارت فیزيکی سرمايه چون متغیرهای همراه به المللی بین گردشگری

. پرداخت دارد؟ اقتصادی بر رشد اثری گردشگری صنعت توسعه آيا که سؤال اين بررسی به ایمطالعه در(، 2108)9چی مینگ

 که داد نشان نتايج. پرداخت متغیر برآورد به 0933-2100دوره  طی کشور 01 برای تابلويی های داده از استفاده با منظور بدين

 تأيید اسلواکی و لتونی قبرس، برای طرفه؛ بی علیت رابطه اسلوونی( و رومانی )بلغارستان، کشور 8 در نظر مد کشور 01 بین در

 .شودمی تأيید بازخورد فرضیه مجارستان و استونی برای و معکوس؛ رابطه لهستان و چك جمهوری برای علیت؛

کشور همسايه  21برای پرتغال و  0992-2113(، رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی را طی سال های 2100)01لیناوو

ری اش با استفاده از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم يافته سیستمی بررسی کرد. نتايج اين مطالعه، حاکی از آن است که گردشگ

 اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.

توصیفی -(، به بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش تحلیل2100)00توحیدی

يی های ريزی استراتژيك کوتاه مدت و بلند مدت و با استفاده از توانامی پردازد. يافته های پژوهش نشان می دهند که با بر نامه

 ثر مشکالت اقتصادی حل می شود.گردشگری کشورهای در حال توسعه، اکخاص و تولیدات 

 از بعد گردشگری، باالخص بخش سريع توسعه که کمکی و سهم ترکیه، اقتصاد برای ایمطالعه (، در2119)02زورتاك

 فصل از فصلی هایاز داده منظور اين برای او .داد قرار بررسی مورد را بوده دارا کشور اين اقتصادی رشد در 0931 دهه

 توسعه بینرابطه  VECMاساس روش  بر و گرنجری علیت آزمون طريق از و کرد استفاده 2113 سوم فصل تا 0991اول

 را اقتصادی رشد سمت به گردشگری توسعه از يك طرفه رابطه يك نتايج که داد قرار بررسی مورد را اقتصادی رشد و گردشگری

 .داد نشان

(، در مطالعه ای به عنوان بررسی تاثیر عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور ايران با تاکید بر صنايع غیر نفتی 0892ی )متق

توصیفی می پردازد. يافته های پژوهش نشان می دهند که صنعت گردشگری بر رشد -مانند گردشگری با استفاده از روش تحلیل

 .اقتصادی ايران تاثیر مستقیم می گذارد

(، در مطالعه تاثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دو رويکرد پانل 0898خداپناه )وند و حسن

ايستا و پانل پويا، به دنبال پاسخ به اين سوال هستند که آيا بخش گردشگری کشورهای در حال توسعه منجر به رشد اقتصادی 

مورد بررسی قرار دادند که نتیجه اين تحقیق، ارتباط  0999-2100در دوره اين کشورها شده و به اين منظور تعدادی کشور را 

 مثبت را نشان داد.

                                                             
7 Chor FoonTang, Salah Abosedra 
8 Abdul Jalil & et al 
9 Ming Che Chou 
10Leitao  
11 Tohidi aredehy 
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 کشورهای در گردشگری توسعه و اقتصادی رشد میان علیت رابطه بررسی به ایمطالعه (، در0892) همکاران و حقیقت

 رشد و گردشگری بین که داد نشان نتايج .پرداختند علیت روش با 0999-2119  دوره )منا( طی آفريقا شمال و خاورمیانه

 يابد افزايش درصد يك منا کشورهای اقتصادی رشد اگر و همچنین دارد وجود طرفه دو علیت رابطه منا، کشورهای در اقتصادی

 درصد يك منا کشورهای در گردشگری چنانچه طرفی از .يابدمی افزايش درصد  20/1منا  کشورهای گردشگری صورت اين در

 .يايیدمی افزايش درصد 04/1اقتصادی  رشد شاخص عنوان به کشورها اين داخلی ناخالص تولید اين صورت در يابد، يشافزا

 کشورهای موردی )مطالعه اقتصادی رشد و الملل بین توريسم رابطه بررسی به ایمطالعه (، در0892) همکاران و اربابیان

 که داد نشان نتايج .پرداختند های تابلويی داده از استفاده با   0992-2100دوره  طی اسالمی( کنفرانس سازمان عضو منتخب

 توسعه با کشورها اين در اقتصادی رشد داد نشان نتايج دارد همچنین اقتصادی رشد بر معناداری و مثبت تأثیر المللبین توريسم

 افزايش به منجر کشورها اين از يك هر سرانه درآمد افزايش و شود می توسعه گردشگری سبب زيربنايی امکانات و تسهیالت

  .شودمی بقیه اعضا توريسم تقاضای

 با  0842-0833دوره طی ايران در رشد به منجر توريسم فرضیه بررسی به ایمطالعه در ) 0891 ( همکاران و پور رنج

 بین انباشتگی بلندمدت هم رابطه يك که داد نشان نتايج .پرداختند جوسلیوس-يوهانسون انباشتگی هم روش از استفاده

 علیت هاین آزمو همچنین .است عددی مثبت گردشگری از حاصل درآمد متغیر ضريب و دارد وجود مدل در موجود متغیرهای

 بدون داخلی ناخالص تولید رشد به توريسم از حاصل طرف درآمدهای از بلندمدت گرنجری علیت رابطه يك که دهندمی نشان

 .دارد وجود نفت

(، در مطالعه ای با عنوان تاثیر مخارج توريسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس 0839همکاران) وری ويا

اسالمی، به دنبال پیدا کردن پاسخی  برای اين پرسش هستند که آيا بخش توريسم منجر به رشد اقتصادی کشورهای اسالمی 

 آنها باشديا خیر؟  خواهد شد و آيا می توان يك عامل موثر بر رشد اقتصادی

کشور که بر اساس طبقه بندی بانك جهانی به عنوان  22کشور عضو سازمان اسالمی، تعداد  22بدين منظور از میان 

کشورهای عضو اين سازمان هستند، برای پژوهش انتخاب شده اند. برای تخمین پارامترها از روش اثرات ثابت استفاده کرده و 

رهای اسالمی نه تنها از طريق منابع متداول برای رشد، بلکه از طريق بهبود در صنعت گردشگری نتايج نشان می دهند که کشو

 می توانند اقتصاد خود را توسعه داده و به نرخ های باالتری از رشد دست يابند.

 OECD و کشورهای ايران در اقتصادی رشد و گردشگری بین رابطه بررسی به ایمطالعه در(، 0832) همکاران و طیبی

 نشان نتايج. پرداختند ديتا پانل روش از استفاده با  0992-212لهای  سا طی تايلند و روسیه مالزی، کنگ، هنگ چین، بعالوه 

 وجود دارد. اقتصادی رشد و گردشگری بین طرفه دو علی رابطه که داد

 

  نتایج پژوهش

 یرفاده در اين تحقیق به منظور بررسی تأثمورد است هایمدلتوجه به مبانی نظری و پیشنه مطالعات انجام شده 

 است:به صورت زير گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای آسیايی 

                          + HUEX + CAP  + FDI + TOU + = C + DPG   (1مدل) 

           + HUEX + CAP  + FDI + TOU +   C += DPG   (2مدل) 

 



  

سرمايه گذاری مستقیم خارجی،  FDIتعدادگردشگران بین المللی،  TOUرشد اقتصادی،  GDP مدلکه در اين 

CAP اشت سرمايه، انبEX  ،نرخ ارزHU  سرمايه انسانی که از پروکسی متوسط سال های تحصیل استفاده شده است

ن زده می مجهولی هستند که تخمیپارامترهای  ، ،  ،  ،  ،  دوره قبل است .رشد اقتصادی  و 

ولی در  گذارندیمساير عواملی را که بر روی تولید ناخالص داخلی تأثیر  يك متغیر تصادفی است که اثر   و شوند

 اينجا در نظر گرفته نشده است. 

 زده جهانی تخمین بانك آمارهای از استفاده با 0991-2108دوره ی  کشورهايی آسیايی طی برای نظر مورد الگوهای

 .شدند

  

 های تلفیقیبررسی مانایی داده. 1

شود، اگر در های مورد استفاده در مدل اطمینان حاصل میقبل از برآورد مدل، ابتدا نسبت به مانايی و نامانايی داده

بت نیستند، ها در طول زمان دارای واريانس و میانگین ثاکه دادههای نامانا استفاده شود، به دلیل اينتخمین معادالت از داده

های پانل به بررسی مانايی داده  Eviws9معتبر نیستند. در اين پژوهش با استفاده از بسته نرم افزاری  tو  Fهای بنابراين آماره

(، ايم، پسران و H(، هادری)B(، برتونگ)LLCهای لوين، لین و چو)شود. جهت بررسی مانايی متغیرها از آزمونپرداخته می

ها ( استفاده شده است. در تمام اين آزمونPPفلپس پرون) -( و فیشرADFيافته)ديکی فولر تعمیم -فیشرآزمون  (،IPSشین)

 باشد. نتايج اين آزمون به صورت زير است:فرضیه صفر مبتنی بر وجود يك ريشه واحد می

 

 بررسی مانایی و نامانایی متغیرهای مدل(: 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: يافته های پژوهش                 

کلیه متغیرها  PP و LLC ،IPS ،ADF( ارائه شده است. بر اساس آماره های 0در جدول )نتايج آزمون ايستايی متغیرهای تحقیق 

 با با يکبار تفاضل گیری ايستا هستند. 

 

 آزمون هاسمنو  لیمر Fآزمون . 2

عرض از  ، ناهمسانی يکسان بودن عرض از مبدأ)روش ترکیبی(، در مقابل فرضیه مخالف فرضیه  Fدر آزمون 

 شود. های تابلويی پذيرفته میروش داده H0گیرد. بنابراين در صورت رد فرضیه های تابلويی( قرار میمبدأها)روش داده

آزمون هاسمن به منظور تعیین روش اثرات ثابت يا تصادفی جهت برآورد مدل ها مورد استفاده قرار می گیرد. فرضیه 

اطی بین جزئ اخالل  مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آنها صفر آزمون هاسمن اين است که هیچ ارتب

PP ADF IPS LLC متغیر 

56/625 21/218 82/3- 92/2- GDP 

65/222 22/022 13/2- 31/3- TOU 

12/526 23/844 02/04- 44/00- FDI 

11/251 40/229 98/01- 22/9- CAP 

65/265 20/204 24/84- 32/022- EX 

55/225 09/022 22/4- 93/0- HU 



  

مستقل از يکديگر هستند. به عبارت ديگر، در صورتی که فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل پذيرفته شود، روش اثرات ثابت سازگار و 

دو است و -شود. آماره آزمون هاسمن دارای توزيع کایروش اثرات تصادفی ناسازگار است و مدل بايد به روش اثرات ثابت برآورد 

درصد اطمینان پذيرفته می شود. بر اين اساس  92باشد، مدل اثر ثابت در سطح  12/1در صورتی که احتمال آن کوچکتر از 

 زير است:به شرح  (2در جدول ) آزمون هاسمن برای مدل های تخمین زده شده انجام گرفته است. نتايج آزمون های انجام شده

 

 و آزمون هاسمن F(: نتایج آزمون 2جدول)

 

 

 

 

                               

 يافته های پژوهش مأخذ:                                   

ست که  مدل ها دارای اثرات ثابت هستند. از اين رو، رگرسیون ها با اثرات ثابت  برآورد نتايج آزمون هاسمن بیانگر اين ا

 شده اند و نیازی به تخمین مدل با وجود اثرات تصادفی نبوده است.

 ( ارائه شده است.8برای کشورهای آسیايی در جدول ) 0991-2102نتیجه تخمین رگرسیون طی سالهای 

 ا برای کشورهای آسیاییه(: نتایج تخمین مدل6جدول)
 

 Prob ضرایب متغیر

C 04/2-  (111/1)  

TOU 2988/1  (111/1)  

FDI 1422/1  (10/1)  

EX 
1102/1  (9/1)  

 

 
2299/1-  (10/1)  

CAP 2222/1  (118/1)  

HU - 92/1  

 

 

- 229 

 
- 269 

observations 
 

 پژوهش هایمنبع:يافته                                        

 

 

 prob مقدار آماره آزمون نوع آزمون

 F 4282/222 1111/1آزمون 

 1102/1 4224/09 آزمون هاسمن



  

 یافتهتخمین مدل گشتاورهای تعمیم. 6

زننده قدرتمند، نیازی به اطالع دقیق از توزيع ی اين برآوردکننده اهمیت دارد، اين است که اين تخمینچه دربارهآن

اری ها در معادالت با مجموعه متغیرهای ابزی اين بنا نهاده شده که اخاللجمالت اخالل ندارد. فرض اصلی اين روش، بر پايه

تواند برای شرايط همبسته نیستند و با انتخاب متغیرهای ابزاری صحیح، اين روش تخمین، با اعمال يك ماتريس وزنی، می

 واريانس ناهمسانی برآوردکننده قدرتمندی را بسازد.

ارها معتبر شود. برای اين که ابزبرای تعیین هر نوع همبستگی بین ابزارها و خطاها به کار برده می 08آزمون سارگان

باشند، بايد بین ابزارها و جمالت خطا همبستگی وجود نداشته باشد. فرضیه صفر برای اين آزمون اين است که ابزارها تا آن جا 

تواند شواهدی را دال بر مناسب معتبر هستند که با خطاها در معادله تفاضلی مرتبه اول همبسته نباشند. عدم رد فرضیه صفر می

راهم آورد. در اينجا نتايج آزمون سارگان هم در کشورهای آسیايی داللت بر عدم رد فرضیه صفر و معتبر بودن بودن ابزارها ف

متغیرهای ابزاری تعريف شده، داشته و بنابراين، مدل به متغیرهای ابزاری ديگری نیاز ندارد. به بیان بهتر بین متغیرهای ابزاری 

 گونه همبستگی وجود ندارد.ها هیچتعريف شده و اثرات ثابت يا انفرادی کشور

( ارائه شده 4در جدول ) 0991-2102میانگین طی دوره زمانی آسیايی  برای کشورهای GMMنتايج تخمین مدل ها به روش 

 است:

 برای کشورهای آسیایی GMM(: نتایج تخمین مدل ها به روش 2جدول )

 Prob ضرایب متغیر

GDP(-1) 2/1  (111/1)  

TOU 32/9  (111/1)  

FDI 108/1  (111/1)  

EX 
83/1-   

(9/1)  

CAP 20/1-  (10/1)  

HU 23/0  (118/1)  

J-Static 22/03  82/1  

AR(1) 2/0-  0/1  

AR(2) 11/0-  8/1  

 پژوهش هایمنبع:يافته                                            

ن، آزمون های خودهمبستگی مقادير خطا نشان دهنده همچنی مدل مناسبی هست. ،J- statisticبر اساس نتايج برآورد و آماره 

 عدم وجود خود همبستگی بین اجزای خطا است.

 

 

 

                                                             
13 Sargan test 



  

 تحلیل متغیرها. 2

يعنی با ثبات ساير شرايط گردشگری باعث . استمثبت و معنادار  GMMضريب توريسم در هر دو روش اثرات ثابت و 

ن منبع درآمد ارزی مناسب و قابل مالحظه ای در اختیار يك کشور، صنعت گردشگری با قرار دادافزايش رشد اقتصادی می شود. 

به عنوان يکی از صنايع مهم و پر درآمد نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی از طريق تولید ارزهای خارجی، افزايش 

در هر دو روش رهای آسیايی در کشو ضريب سرمايه گذاری مستقیم خارجی. اشتغال، تحريك اقتصاد محلی و .... ايفا می کند

تأثیر مثبتی بر سرمايه گذاری مستقیم خارجی . با فرض ثابت بودن ساير شرايط مثبت و معنادار است GMMاثرات ثابت و 

شاخص های اقتصادی دارد. از جمله اينکه باعث کاهش نرخ بهره و نرخ ارز ، تأثیر مثبت بر تراز پرداخت ها، انتقال تکنولوژی، 

غال و بهره وری، افزايش درآمد مالیاتی و توسعه صادرات می شود و از اين طريق باعث افزايش رشد اقتصادی می افزايش اشت

معنادار است که داللت بر اين دارد که نسبت رشد تولید ناخالص داخلی در دوره قبل  مثبت و ضريب وقفه متغیر وابسته شود.

ضريب بی معنی است.   GMMيب نرخ ارز در هر دو روش اثرات ثابت و ضر .آن در دوره جاری دارد تأثیر مثبتی بر مقدار

منفی و معنا دار است. يعنی با  ثابت بودن ساير  GMMانباشت سرمايه در کشورهای آسیايی در هر دو مدل اثرات ثابت و 

 شرايط انباشت سرمايه باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود.

سرمايه   .معنادار است مثبت و  GMMای آسیايی در هر دو مدل اثرات ثابت و در کشوره شاخص سرمايه انسانیضريب 

های آن، موجب ارتقای کیفیت کارآمد کردن آن و افزايش قابلیت تواند با باال بردن سطح مهارت و تخصص نیروی کار وانسانی می

 . نها شودکارگیری بهینه آهای مادی و بهسرمايه تولید و باال بردن کارايی استفاده از

 

 نتیجه گیری

 .است يافته سزايی به اهمیت کشورها توسعه برای فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، فعالیت يك عنوان به گردشگری صنعت

 از يکی اقتصادی رشد طرفی، از. کرده است رشد آن اقتصادی منافع به دستیابی انگیزه با کشورها از بسیاری در گردشگری

 اين .هستند برخوردار ای ويژه اهمیت از آن بر اثرگذار و عوامل بوده کشورها اقتصاد پیشرفت میزان سنجش کمی هایشاخص

 توسعه شغلی، های فرصت ايجاد مانند گردشگری، صنعت های ظرفیت میان اين که در پذيردمی تأثیر متعددی عوامل از شاخص

گذاری  سرمايه امکان افزايش و صادرات افزايش ی،داخل کاالهای برای تقاضا افزايش خارجی، ورود گردشگران ها، زيرساخت

گردشگری بر در اين پژوهش به اثر  .داشت ای ويژه توجه بدان بايد اقتصادی رشد راستای در که است اصلی داليل از خارجی،

که متغیر  دهدنتايج پژوهش نشان میپرداخته شده است.   0991-2102در دوره  آسیايیدر کشورهای  رشد اقتصادی

و وقفه متغیر وابسته بر رشد اقتصادی مثبت معنادار دارند. متغیر  سرمايه انسانی گذاری مستقیم خارجی،ی توريسم ،سرمايهها

 انباشت سرمايه تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد، و نرخ ارز از نظر آماری بی معنی است.

 

 اتپیشنهاد

 کشور در رشد گردشگری به رو روند شاهد آنان گذاریسرمايه حضور با تا کرد فراهم را خصوصی بخش حضور زمینه بايد-

 .باشیم



  

 ورود افزايش موجب و خارجی داخلی امنیت تحکیم جهت در تالش .شودمی توريسم صنعت توسعه و رشد باعث امنیت ايجاد -

 .گرددکشور می در درآمد افزايش موجب آن متعاقب و شده کشور به گردشگران

 ايجاد در مؤثری تواند سهممی توريست، جذب برای الزم شرايط نمودن فراهم و جهان در کشور، گردشگری های ذبهجا معرفی -

 .باشد داشته گردیجهان به مربوط شغلی هایفرصت

 .اجرايی و گیری تصمیم امور راس در گردشگری مسائل به آگاه و کرده تحصیل مديران از استفاده -

 ، ارتباطی های راه از برداری و بهره فرودگاهی و هواپیمايی خدمات توسعه نقل، و حمل مدرن وسايل و ارتباط گسترش و بسط -

 ...و آب هایشبکه و بهداشتی تأسیسات بهبود
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