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 چکیده 

 کنند تا ازو سعی می شود؛عنوان یکی از اهداف مهم کشورها در نظر گرفته میادی بهامروزه دستیابی به رشد و توسعه اقتص

های متفاوت به آن دست یابند. ازجمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه گردشگری و حکمرانی خوب است. هدف اصلی این روش

است. الگوهای موردبررسی در این  پژوهش بررسی نقش حکمرانی خوب و گردشگری بر رشد اقتصادی برای کشورهای اوپک

اند. برای انجام تخمین الگوها برآورد شده 1112-1122کشور در بازه زمانی  21های تابلویی برای پژوهش با استفاده از روش داده

می  نشده است. نتایج حاصل از تخمین الگوها نشاهای هاسمن و آزمون اثرات ثابت  استفادههای ریشه واحد، آزموناز آزمون

متغیرهای تعداد گردشگران وارد شده، نرخ ارز، نرخ تورم، حاکمیت قانون، کنترل فساد و حق اظهار نظر و پاسخگویی دهد که 

تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ تورم، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت،کیفیت قوانین و مقرارت اثر منفی بر رشد اقتصادی  

 .کشورهای عضو اوپک داشته است

 

 OPEC کشورهای های تابلویی،رشد اقتصادی، حکمرانی خوب، داده های کلیدی:واژه
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 Abstract  
 

Today, achieving economic growth and development is considered as one of the 

most important objectives of countries, and they try to use different methods to 

achieve it. One of the effective factors in this field is tourism and good 

governance. The main objective of this study is investigating the role of good 

governance and tourism on economic growth for the countries of OPEC. The 

examined patterns in this study were made using panel data for 12 countries in the 

period 2003-2013. To estimate the patterns we used unit root tests, Hausmann 

tests and fixed effects test. The results of the pattern estimation show that the 

variables like the number of tourists arrived, exchange rates, inflation, rule of law, 

control of corruption and the right of telling your ideas and accountability have 

positive impact and variables such as inflation, political  stability, efficiency and 

effectiveness of government, quality of the rules and regulations have negative 

effect on the economic growth of the OPEC countries. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مقدمه

اما باید در  اند؛دادهیکی از اهداف اصلی خود قرار  عنوانبهامروزه بسیاری از کشورها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را 

تواند رشد . عوامل بسیار زیادی وجود دارند که میاست آن برنظر داشت که دستیابی به رشد باالتر نیازمند شناخت عوامل مؤثر 

توانند تأثیر به سزایی در رشد ر قرار بدهد. ازجمله این عوامل گردشگری و حکمرانی خوب هست که میاقتصادی را تحت تأثی

توسعه ویژه کشورهای درحالتواند به رشد اقتصادی کشورها، بهتوجهی میطور قابلاقتصادی کشورها داشته باشند. گردشگری به

تواند نقش خوبی در تحریک رشد اقتصادی از طریق گردشگری میکمک کند بدین دلیل که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، 

(. به علت اهمیت و نقش این 2،1122مین و روح)ای داشته باشد ایجاد شغل و کسب درآمد ارزی برای واردات کاالهای سرمایه

لف به گسترش این های اخیر جوامع و کشورهای مختصنعت در دستیابی به رشد و توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در دهه

که طوریتالش هستند، سهم بیشتری از بازار جهانی این صنعت را برای خود به ارمغان ببرند، بهو در  اند؛صنعت روی آورده

عنوان یک صنعت مولد و پویا که سایر شده و از آن بههای اقتصادی کشورها تبدیلترین بخشاکنون این صنعت به یکی از مهمهم

 .(2231شود )بختیاری و یزدانی،دهد یاد میدی را تحت تأثیر قرار میهای اقتصابخش
بسیاری از کشورهای  امااقتصادی را به خود اختصاص داده  هایفعالیتصنعت گردشگری سهم بزرگی از امروزه 

را  سطح درآمد سرانهبخشی از مشکالت مربوط به بیکاری و پایین بودن اند از طریق گردشگری توانسته توسعه باوجوداینکهدرحال

تنهایی کافی نیست و در این میان لزوم وجود یک اند که داشتن پتانسیل گردشگری بهمتوجه این موضوع شده پوشش بدهند

در ادبیات  2131(. حکمرانی خوب یکی از مباحث جدید است که از دهه 2211حکمرانی خوب حتمی است )رنانی و خواجویی،

زیست و جذب وکار محیطعنوان فرصت امنیت اقتصادی، بهبود کسبی خوب بهشده است. حکمرانتوسعه مطرح

های داخلی و خارجی از طریق شش شاخص: کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، اثربخشی گذاریسرمایه

 (.1121ایی و همکاران،دری) شودالمللی ارزیابی میدولت، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر و پاسخگویی توسط نهادهای بین

های های بین اللملی، معرفی جاذبههای گردشگری موجب ایجاد امنیت سیاسی، گسترش همکاریحکمرانی خوب در کنار جاذبه

تنها منجر به پیدایش شود. فقدان یک حکمرانی خوب نهگردشگری داخل کشور و ورود بیشتر گردشگران به داخل کشور می

تواند در مرور زمان منجر به حس عدم اطمینان خاطر شود، بلکه می، بیکاری، عدم رضایت شهروندان میعواملی مانند فقر و فساد

شود و به دنبال آن ورود تعداد گردشگران به داخل کشور می نوبه خود باعث کاهشکه این امر به در بین گردشگران خارجی شود؛

توان گفت که توجه به صنعت بنابراین می (؛2211و خواجویی،ماند )رنانی نصیب میکشور از یک منبع درآمدی مهم بی

توسعه شود. ازآنجاکه تواند منجر به رشد اقتصادی کشورها و مخصوصاً کشورهای درحالگردشگری و حکمرانی خوب می

ید به محصولی و وابستگی شددر اقتصاد تک المللیهای فراوان در جذب گردشگران بینظرفیت باوجود OPECعضو  کشورهای

عنوان یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد به توانداند بررسی تأثیر گردشگری و حکمرانی خوب میدرآمدهای نفتی گرفتارشده

بررسی  این مطالعه قصد دارد به رویابی به رشد و توسعه پایدار در این کشورها مورداستفاده قرار بگیرد. ازاینمحصولی و دستتک

 بپردازد. OPEC ردشگری و حکمرانی خوب بر نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای عضومیزان تأثیرگذاری گ

 در این راستا این مطالعه به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:

 آیا کیفیت حکمرانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها دارد؟ -2
 ه است؟تأثیرپذیری رشد اقتصادی و توسعه گردشگری چطور بود -1

 

 مبانی نظری

شود. در بخش اول گردشگری و در بخش بعدی حکمرانی خوب و شش در این پژوهش مبانی نظری در دو بخش تعریف می

 شود.شاخص مربوط به آن بررسی می
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 گردشگری. 1

باشد ترین تولیدکننده ناخالص داخلی و اشتغال بوده و باعث رونق بسیاری از کشورها و مناطق میگردشگری بزرگ

اگر  مندی از منافع اقتصادی آن است.نخستین دلیل توجه به صنعت گردشگری در اغلب کشورها، بهره (.1،1112)جفرئاس

های اقتصادی نیز که به این بخش کاال یا خدمات جلو شود، فعالیت سایر بخشگردشگری و جهانگردی دچار رونق و حرکت روبه

عنوان موتور رشد اقتصادی عمل کرده و شود. درواقع این صنعت بهتر میکنند، پرتحرکدهند یا محصول آن را مصرف میارائه می

های اقتصادی یک کشور مربوط دیگر گردشگری به تمام بخشعبارتبه (.2231کشد )پرتوی،ها را به دنبال خود میسایر فعالیت

ظور از اثرات اقتصادی گردشگری، کلیه آثاری است که بر گذارد. منها بر جای میشده و اثرات اقتصادی خود را، بر همه این حوزه

ها، های عمده اقتصادی مانند درآمد، اشتغال، سطح قیمتگذارد. گردشگری، از طریق تأثیر بر مؤلفهپیکره اقتصادی تأثیر می

رضیه توریسم منجر به بر اساس ف (.2231دهد )نوربخش،عرضه و تقاضا، ترازهای مالی و مالیاتی جامعه را تحت تأثیر قرار می

تواند تحت رشد، رشد اقتصادی یک کشور عالوه بر میزان نیروی کار، صادرات، سرمایه و سایر عوامل مؤثر در اقتصاد کشور می

تواند بر رشد اقتصادی کشورها های مختلف میتأثیر میزان گردشگران واردشده به آن کشور نیز باشد. درواقع گردشگری از روش

گیری اثرات اقتصادی صنعت (. سازمان جهانی توریسم پنج محور عمده را برای اندازه2،1112کورتس و پولینا) اشدتأثیرگذار ب

اند از: افزایش تولید ناخالص داخلی، ورود ارز، اشتغال، ضریب تکاثر و کمک به افزایش کند که عبارتگردشگری پیشنهاد می

ود گردشگران از طریق تأثیرگذاری مثبت بر عوامل یادشده منجر به رشد (. ور2211درآمدهای دولتی )رنج پور و همکاران،

شود. همچنین رضایت گردشگران از یک منطقه به افزایش نرخ حمایت از ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر کمک اقتصادی می

کننده خواهد بود درنتیجه ککند که این امر نیز در کسب اهداف اقتصادی چون افزایش تعداد گردشگران و میزان سود، کممی

اردکانی و )عموماً رابطه مثبتی بین رضایت گردشگر و کسب موفقیت بلندمدت اقتصادی در مقصد گردشگری وجود دارد 

 (.2233همکاران،

 

 حکمرانی خوب . 2

خوب یک ضرورت  اند که حکمرانینهادهای مالی بین اللملی نظیر بانک جهانی و صندوق بین اللملی پول، همگی بر این عقیده

(. درواقع افزایش نیاز به حکمرانی خوب توسط جوامع 2231کمیجانی و سالطین، )های توسعه است حیاتی برای کمک به برنامه

(. 1121، 4جانبه در جهان است )لیتائوالمللی، بلکه به دلیل ضرورت همراهی برای رسیدن به توسعه همهنه به دلیل فشارهای بین

اند، حکمرانی سازی و مقررات زدایی ناامید شدههای تعدیل ساختاری مانند خصوصیتوسعه از سیاستی درحالامروزه که کشورها

شود. حکمرانی خوب، یک نیاز روز بیشتر میشده است و اهمیت آن روزبهحل توسعه اقتصادی شناختهعنوان تنها راهخوب به

(. اگرچه در برخی از متون حکمرانی خوب 1121است )دریایی و همکاران،شده ضروری برای دستیابی به هزاره اهداف توسعه بیان

قوه مجریه  توان این دو مفهوم را مترادف دانست، زیرا همه نهادهای جامعه درشده است، اما نمیبه معنی دولت خوب نیز معرفی

اما در میان بسیاری از اندیشمندان این  شند؛بااندازه خود سهیم میشود و سایر نهادها نیز در اداره روند یک کشور بهخالصه نمی

 (.2231کرمانی و باسخا،)وجود دولت خوب شرط الزم برای حکمرانی خوب است  نظر وجود دارد کهاتفاق

 کند که در ذیل تعریف مختصری از هرکدام آورده شده است:بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می

: کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شامل مقوالت ذهنی همچون کیفیت تهیه و 5کارایی و اثربخشی دولت (2

تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صالحیت و شایستگی کارگزاران و استقالل خدمات همگانی از فشارهای سیاسی 

 باشد.می

                                                             
2 Jeffries 
3 Cortes & Pulina 
4 Leitão 
5 Government Effectiveness 



  

ن آن درجه احتمال تداوم حیات و تداوم : این شاخص به میزان ثبات رژیم حاکم و رهبرا2ثبات سیاسی و عدم خشونت (1

 پردازد.مردان فعلی میومیر یا تغییر رهبران و دولتهای جاری در صورت مرگسیاست

گذارد مورد سؤال و : بدین مفهوم که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه بر مردم تأثیر می1حق اظهارنظر و پاسخگویی (2

 بازخواست قرار دهند.

مردان و شهروندان یک کشور برای نهادهایی قائل هستند که باهدف میزان احترام عملی که دولت :3حاکمیت قانون (4

 وضع و اجرای قانون و حل اختالف ایجادشده است.

ها، عدم نظارت هایی از قبیل کنترل قیمتهای ناسازگار با بازار تمرکز دارد، سیاست: بر روی سیاست1بار مالی مقررات (5

 (.2231ازاندازه تجارت خارجی )کمیجانی و سالطین،کی و همچنین هزینه، وضع قوانین برای محدودیت بیشکافی بر سیستم بان

خواری، پرداخت رشوه، کسب ناعادالنه منافع خصوصی و دولت با مواردی مانند رانت به معنای مبارزه :21کنترل فساد (2

 (.2211باشد )رنانی و همکاران،توجهی به قوانین میبی

 

 شدهانجام مطالعات 

طی  توسعه( در مطالعه خود با عنوان تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال2212حسنوند و خداپناه )

یافته سیستمی به این نتیجه رسیدند که های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیمو با استفاده از تخمین 2111-1122دوره زمانی 

 تصادی در این کشورها وجود دارد.رابطه مثبت بین گردشگری و رشد اق

مطالعه موردی کشورهای  ای به بررسی نقش حکمرانی خوب بر جذب گردشگر( در مقاله2211شریفی رنانی و همکاران )

کشور در بازه زمانی  21های تابلویی برای پرداختند. الگوهای موردبررسی در این پژوهش با استفاده از داده OPEC منتخب

های حکمرانی بر تعداد تأثیر مثبت تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، شاخص هااند. نتایج تحقیق آنرد شدهبرآو 1112-2112

های حکمرانی کارایی و اثربخشی دولت تأثیر بیشتری دهد. همچنین در بین شاخصگردشگران واردشده به کشورها را نشان می

 برجذب گردشگر در کشورهای موردمطالعه دارد.

فرضیه توریسم منجر به رشد در ایران رابطه بین صنعت گردشگری و تولید ناخالص  ( در2211همکاران )رنج پور و 

اند. نتایج این موردمطالعه قرار داده 2241 -33طی دوره  جوسلیوس -داخلی ایران را با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن

 بین متغیرهای مذکور وجود دارد.دهد که یک رابطه هم انباشتگی بلندمدت مطالعه نشان می

مطالعه )های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی ای به بررسی اثر شاخص( در مطالعه2211سامتی و همکاران )

های ترکیبی پرداختند، نتایج حاصل از با استفاده از داده 1111-1111در دوره زمانی  موردی، کشورهای جنوب شرقی آسیا(

شده است، اثر مثبت و های حکمرانی محاسبهه کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخصدهند کمدل نشان می

 به لحاظ آماری کاماٌل معنادار به شاخص توسعه انسانی دارد.

ای به بررسی رابطه بین صنعت توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای عضو ( در مطالعه2233یاوری و همکاران )

یافته اثرات ثابت و اثرات های گشتاوری تعمیمبا استفاده از تخمین 2111-1111( طی دوره زمانی OIC)کنفرانس اسالمی 

در بین  (سرانه GDPرابطه مثبت میان مخارج توریسم و رشد اقتصادی )افزایش  اند. نتایج حاصل از تحقی آنانتصادفی پرداخته

 کند.کشورها را تائید می

های پانل به بررسی رابطه علت و معلولی بین گردشگری و رشد اقتصادی با استفاده از داده ای( در مطالعه1124) 22توگکو

اند پرداخته است. در کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی که در مرز دریای مدیترانه قرارگرفته 2113-1122برای دوره زمانی 
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اقتصادی بستگی به کشورهای گروه و شاخص گردشگری دهد که جهت علیت بین گردشگری و رشد نتایج تحقیق وی نشان می

 توانند از محل گردشگری به رشد دست یابند.ها دارد. عالوه بر این کشورهای اروپایی منطقه مدیترانه بهتر میآن

یافته مدل رشد سولو بود به تخمین این گردشگری که شکل توسعه-( از طریق ارائه مدل رشد1124) 21دینگ و همکاران

گذاری دهد که سرمایهها نشان میپرداختند. نتایج تحقیق آن 2115-1122کشور جهان در طی دوره زمانی  211ر بین مدل د

 باشد.تنهایی برای رشد اقتصادی کافی نمیدر گردشگری به

کشور منتخب  21( در مطالعه خود اثر حکمرانی خوب بر توسعه صنعت گردشگری را در 1121دریایی و همکاران )

دهد که ها نشان میمورد مقایسه قراردادند. نتایج تحقیق آن 2112-1111برای دوره زمانی  OECDکشور  21توسعه و لدرحا

معنی است. توسعه بیتأثیر مثبت و معناداری بر رشد گردشگری دارد اما در کشورهای درحال OECDسطح سواد در کشورهای 

 شد گردشگری در هردو گروه کشورها دارد.بر ر های حکمرانی خوب اثرات مثبتیهمچنین شاخص

 روش تحقیق

 های تابلوییمعرفی روش داده. 1  

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

چند  یا یک مقدار زمانی سری هایداده در .است یزمان سری و مقطعی هایداده ترکیب برای روشی تابلویی هایداده .دهندمی

 زمانیک در اقتصادی متغیر چندین یا یک مقادیر مقطعی درداده های .شودمی مشاهده زمانی یدوره یک طول در متغیر

 و زمانی سری هایداده از ترکیبی نامند،می نیز ترکیبی هایداده را آن برخی که تابلویی هایداده .شودمی آوریجمع مشخص

 سری هایآماره ترکیب .کنندمی بررسی زمان طول در را مقطعی هایداده به مربوط اطالعات یمشاهده که باشندمی مقطعی

 مبنای بر بلکه کند، فراهم اقتصادسنجی الگوهای تخمین برای را سودمندی اطالعات تواندمی تنهانه مقطعی هایآماره با زمانی

.)رنانی و خواجویی به نقل از سازد فراهم نیز را توجهیریزی قابلبرنامه و گذاریسیاست هایاستنباط اندتومی آمدهدستبه نتایج

 .(2211گجراتی،

 

 های تابلوییآزمون ریشه واحد در برآورد داده . 2

 زمانی هایسری پایایی برفرض گرفتند،می قرار مورداستفاده رشد اولیه هایدهه در که اقتصادسنجی هایمدل اغلب

 گردید؛ منوط پایایی هایآزمون انجام به متغیرها کارگیریبه شد، آشکار زمانی هایسری اکثر پایایی نا که ازآنپس .بودند استوار

 هاداده که باحالتی شودمی استفاده زمانی سری -مقطعی ترکیبی هایداده که حالتی در هاآن هایآزمون و متغیرها پایایی اما

ریزی پایه 22کواه وسیلهبه ترکیبی هایداده در واحد ریشه هایآزمون .دارند عمدهای تفاوت هستند زمانی هایسری صورتبه

 .(2211پسران و شین کامل شد. )رنانی و خواجویی، ،22، بریتونگ و ایم25، لین و چو24لین و لوین توسط مطالعات این و شد؛

 

 لیمر Fآزمون  .3

 pool داده برای تخمینی رگرسیون. گردد مشخص بودن pool یا و panel جهت از هاداده نوع باید جیز هر از قبل

 عرض یک تواندمی عضو اوپک است کشورهای اینجا در که مقطع هر به ازای panel روش در اما است مبدأ از عرض یک دارای
 است. F آماره دارای که شد خواهد استفاده لیمر آزمون از منظور این بدهد. برای مبدأ از
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آمده از دست( حاصل از تخمین مدل ترکیبی بهRRSS) 21لیمر با استفاده از مجموع مجذورات پسماندهای مقید Fآماره آزمون 

OLS 23و مجموع مجذورات پسماندهای غیر مقید (URSSحاصل از تخمین رگرسیون درون ،)صورت زیر است:گروهی به 

F  

 که در آن: 

RRSSورات پسماندهای مقید: مجموع مجذ 

URSSمجموع مجذورات پسماندهای غیر مقید : 

Kتعداد متغیرهای توضیحی : 

Nباشد.ها می: تعداد مقطع 

 

های تلفیقی( در مقابل فرضیه مخالف، ناهمسانی عرض از مبدأها یکسان بودن عرض از مبدأها )داده فرضیه F در آزمون

   =توان نوشت: گیرد. لذا میمی های تابلویی( قرار)روش داده

 
و استفاده از روش  رد شده H0تر باشد، فرضیه ( بزرگNT-N-K( و )N-1جدول با درجه آزادی ) Fشده از محاسبه Fاگر 

 ود.شهای تلفیقی استفاده میهای تابلویی بهتر است، در غیر این صورت از روش دادهداده

 

 آزمون هاسمن 4

 ثابت مبدأ از عرض تصادفی اثرات مدل در کهدرحالی هستند ثابت ولی نامعلوم پارامترهای مبدأها، از عرض ثابت اثرات روش در
 از مستقل مقدارش تصادفی اثرات در مبدأ از عرض یعنی .است مستقل مستقل از متغیرهای همچنین و است تصادفی و نبوده

 (.2211رنانی و خواجویی،) شودمی تعیین مستقل متغیر

 

 

 

 

 

 

 ها، اطالعات آماری و تصریح الگوداده

 ها و اطالعات آماریداده . 1

 21حجم نمونه پژوهش  شود.می استفاده تابلویی برداده های مبتنی رگرسیون از روش برآورد الگو، برای پژوهش این در

و  قطر نیجریه، سعودی، عربستان عربی، یمتحده امارات کویت، اکوادور، آنگوال، ،ایران، لیبی، عراق، الجزایرکشور است که شامل 

قلمرو مکانی این پژوهش کشورهای  باشند.می (1112-1122شده مربوط به بازه زمانی )های استفادهکلیه داده باشد.می ونزوئال

 به مربوط آمار و اطالعات یاند. کلیهشدهردآوریگ ایکتابخانه روش بهباشند. مباحث نظری و مطالعات تجربی می OPECعضو 

(، شاخص توسعه جهانی WGI) جهانی حکمرانی شاخص توسط ازآمارمنتشرشده پژوهش این در تابلویی هایداده متغیرهای

(WDIبانک جهانی دریافت شده ،).اند 

                                                             
17 Restrict Residual Sum Squares 
18 Un Restrict Residual Sum Squares 

 تشخیص به کمک آزمون

 هاسمن

 اثرات ثابت

 اثرات تصادفی



  

 الگوی پیشنهادی تخمین .2

 بررسی به زیر، لگاریتمی الگوی یارائه طریق از، OPEC عضو هایکشور اقتصادی مالحظات گرفتن نظر در ضمن قسمت این در

 شود.بر رشد اقتصادی برای کشورهای موردمطالعه پرداخته می و گردشگری اثر حکمرانی خوب

 (2                                )    +     +  LS +  LTOUR  +   

 که در آن:

LGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی : 

LTOURلگاریتم گردشگران برحسب ورود : 

LSرسمی : لگاریتم نرخ ارز 

:LGG شاخص حکمرانی خوب 

LINFلگاریتم نرخ تورم : 

Cعرض از مبدأ : 

aضرایب متغیرها : 

t روند زمانی: متغیر 

uباشد.: جز اخالل الگو می 

 الگو داریم به این صورت که: 1باشد و بنا براین ما جمعًا خوب دارای شش شاخص می از طرف دیگر حکمرانی 

   +RL                       )  +    +  LINF  LS +  LTOUR( حاکمیت قانون )1

   +LINF+LS +  LTOUR    (                               PVثبات سیاسی )( 2

   +GE               )      LINF+LS +  LTOUR( کارایی و اثربخشی دولت)4

   +RQ              )      LINF+LS +  LTOUR( کیفیت قوانین و مقرارت )5

   +CC                              )      LINF+LS +  LTOUR( کنترل فساد )2

   +VA       )       LINF+LS +   LTOUR( حق اظهارنظر و پاسخگویی )1

 

 تخمین الگوها 

 نتایج آزمون ریشه واحد . 1

 نظرآزمون مورد غیرهایمت باید مانایی تمامی اوپک، کشورهای رشد اقتصادی بر موجود متغیرهای تأثیر بررسی از پیش

 ترکوچک شدهمحاسبه احتمال یآماره مقدار چنانچه .است شدهآزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده از منظور این برای .شوند

 .شد خواهد رد نامانایی بر مبنییفرضیه باشد درصد 15 اطمینان سطح به مربوط مقدار از

 .است زیر صورتبه (2) جدول در دلم متغیرهای کلیه برای نتایج
 ( بررسی مانایی متغیرها1جدول )

 نتیجه Pro آماره دیکی فولر متغیرها

LGDP 21.21 1.2122 نامانا 

LTOUR 21.11 1.3255 نامانا 

LS 21.51 1.4315 نامانا 

LINF 42.21 1.1122 مانا 

LRL 23.13 1.2421 نامانا 

LPV 22.25 1.1111 مانا 



  

 های تحقیقمنبع: یافته

ها در سطح رد می شود که مبنی بر مانا بودن آن LPV, LRQ LVO ,در مورد متغیرهای  دهند که فرضیهنتایج نشان می

بار تفاضل گیری هاست. متغیرهای نامانا با یکشود که دال بر نامانا بودن آنرد نمی رضیه ما در مورد سایر متغیرها ف است.؛

 شوند.مانا می

 

 لیمر Fآزمون  .2

 بر دال یفرضیه ، Fآزمون در .شودمی استفاده لیمر  Fیآماره از تلفیقی هایداده و تابلویی هایروش داده بین انتخاب برای

 )مبدأها از عرض ناهمسانی( تابلویی هایداده بر دال مخالف یفرضیه مقابل در و  )مبدأها از عرض بودن یکسان( تلفیقی هایداده

 .باشدمی

 
 لیمر Fبررسی قابلیت تخمین الگوها بر اساس آزمون ( 2) جدول

Redundant Fixed Effects Tests 

Test cross-section fixed effects 

prob d.f statistic Effects Tests 

00000 (56 ،8 ) 80.0 cross-section F 

00000 8 68085    cross-section Chi-square 

 های تحقیقمنبع: یافته

ه برداد دال آزمون ین  یفرضیه جدول،  Fاز آن بودن تربزرگ و 3.21( برابر با 1) جدول در شدهمحاسبه  Fمقدار به توجه با

 .کنیممی استفاده تابلویی هایداده روش از برآورد جهت بنابراین و شودمی د  )مبدأها از عرض بودن یکسان( تلفیقی های

 

 نتایج تخمین الگوها بر اساس آزمون هاسمن .3

 از یککدام قالب در مدل که شودمی مطرح پرسش این باشد، شده رد یفرضیه ، Fآزمون دادن انجام از بعد اگر

 به تابلویی هایداده درروش تخمین روش تعیین برای هاسمن آزمون .است بررسیقابل تصادفی، اثرات و ثابت های اثراتروش

 کند.وجود اثرات ثابت را تأیید می  یفرضیه و است تصادفی اثرات وجود براین آزمون دال  فرضیه  کارمی رود

 (2جدول) در نتایج  .باشدمی تصادفی اثرات دارای الگو باشد تربزرگ صدمپنج از هاسمن آزمون احتمال یآماره کهدرصورتی

 .است زیر صورت

 
 ( نتایج آزمون هاسمن3جدول)

 H Proآماره آزمون  متغیر

C 1.51 1.1111 

LTOUR 2.31 1.1112 

LS 2.55- 1.1111 

LINF 1.112- 1.4342 

LRL 2.42 1.2435 

LPV 1.24 1.1112 

LGE 1.121 1.1413 

LGE 14.11 1.2225 نامانا 

LRQ 42.24 1.1115 مانا 

LCC 13.24 1.2255 نامانا 

lvA 23.55 1.1251 مانا 



  

LRQ 1.552 1.5111 

LCC 1.2112 1.2111 

lvA 1.52- 1.1244 

 های تحقیقمنبع: یافته

 توان رد کرد؛را نمی LRQو LCC, LINF, LRLدال بر وجود اثرات تصادفی در  ( فرضیه2با توجه به نتایج تخمین در جدول )

شود. که مبنی بر وجود اثرات رد می شوند. در باقی الگوها فرضیه ذکور در قالب اثرات تصادفی برآورد میهای مدلیل نابراین 

 ثابت است.

 

 برآورد الگوها به روش اثرات ثابت  . 4

ی ازآنجاکه در این بررسی به دنبال تأثیر گردشگری و حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی هستیم و حکمرانی خوب دارا

نتایج  تر است.مدل را باید برآورد کنیم، بر اساس نتایج آزمون هاسمن برآورد به روش اثرات ثابت مناسب 1باشد، شاخص می2

 صورت زیر است:( به4برآورد در جدول )
 ها به روش اثرات ثابت( برآورد مدل4جدول)

برآورد مدل 

با شاخص 

 حکمرانی
VO 

برآورد مدل 

با شاخص 

 حکمرانی
CC 

د مدل برآور

با شاخص 

 حکمرانی
RQ 

برآورد مدل 

با شاخص 

 حکمرانی
GE 

برآورد مدل 

با شاخص 

 حکمرانی
PV 

برآورد مدل 

با شاخص 

حکمرانی 
RL    

برآورد مدل 

 پایه 

 های برآورد شدهمدل

 

 

 

 متغیرهای توضیحی  

12.1311 12.4111 15.1521 11.1141 14.1211 15.2122 14.2221 C 

21.2332 21.1511 21.4511 1.1332 1.3214 21.2213 1.1113 LTOUR 

1.1221 1.1415 2.1142 2.1521 1.1434 1.2514 5.4223 LS 

1.4111- 1.4412- 1.13254- 1.1131- 1.3222- 1.2213- 1.2125- LINF 

- - - - - 1.5131 4.2422 LRL 

- - - - 2.1122- - 2.1223- LPV 

- - - 1.1221- - - 2.4215- LGE 

- - 2.1132- - - - 2.2122- LRQ 

- 2.4232 - - - - 1.3211 LCC 

2.1211 - - - - - 1.1121 lvA 

1.5355 53.11 1.5114 1.5125 1.5132 1.5121 1.2115  
11.5553 11.1221 13.2213 13.1421 12.1322 12.1512 23.1212 F-statistic 

1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 Pro  

 های تحقیقتهمنبع: یاف

 

 گیرینتیجه

دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار، نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر آن است. در میان عوامل مختلف مؤثر بر رشد و 

توسعه اقتصادی کشورها، گردشگری و حکمرانی خوب از جمله عواملی هستند که می تواند تأثیر مثبتی بر رشد و توسعه کشورها 

از این رو در مطالعه حاظر تأثیر گردشگری و حکمرانی  بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون اثرات ثابت بررسی  داشته باشند.

الگو متغیرهای تعداد گردشگران وارد شده، نرخ ارز،  1شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که در تخمین هر 

هار نظر و پاسخگویی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک داشته نرخ تورم، حاکمیت قانون، کنترل فساد و حق اظ



  

اند. از طرفی متغیرهای نرخ تورم، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت،کیفیت قوانین و مقرارت اثر منفی بر رشد این کشورها 

دشگری و بهبود شاخص های حکمرانی داشته است. بنابراین می توان گفت که کشورهای مورد نظر از طریق توسعه صنعت گر

خوب می توانند به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. و ازین طریق خود را از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای 

نفتی برهانند. در این زمینه الزم است تا برنامه ریزان و سیاست گذاران به توسعه صنعت گردشگری و شاخص های حکمرانی 

 تری داشته باشند و موانع توسعه صنعت گردشگری را تا حد ممکن برطرف کنند. توجه بیش

 

 منابع

 های مؤثر بر بندی مؤلفه(. شناسایی و اولویت2233غفوری، سید حبیب اله و برقی، شاهین)  اردکانی، سعید، میر

گیری چند سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و تصمیم

 .22، شماره فصلنامه مطالعات گردشگریشاخه. 

 (.بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر اشتغال. 2231بختیاری، صادق و یزدانی، مرتضی .) فصلنامه علوم
 . 22، سال چهارم، شمارهاقتصادی

 نامه سوم توسعه. های کالن اقتصادی طی بر(. تأثیر عملکرد بخش گردشگری بر شاخص2231) .پرتوی، ملوک

 . 5-24، صفحات 13و  11های شماره های اقتصادی،ماهنامه بررسی مسائل و سیاست -مجله اقتصادی

 توسعه. (. تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال2212پناه ، مسعود. ) حسنوند، سمیه و خدا

 . 211-31، سال دوم، شماره ششم، صصهای راهبردی و کالنفصلنامه سیاست

 (.بررسی فرضیه توریسم منجر به رشد. 2211رنج پور، رضا ، کریمی تکانلو، زهرا و نجفی نسب، میر حجت .)

 .فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه

 (.تحلیل تأثیر شاخص2211سامتی، مرتضی، رنجبر، همایون و  محسنی، فضیلت .) های حکمرانی خوب بر شاخص

 ، سال اول، شماره چهارم.های رشد و توسعه اقتصادیپژوهشپژوهشی ، توسعه انسانی. فصلنامه علمی 

 (.نقش حکمرانی خوب در جذب گردشگر. 2211شریفی رنانی، حسین، فرزام سجادیه خواجویی و ترابی، افسانه .)

 انداز اقتصاد ایران.اولین همایش الکترونیکی ملی چشم

 (.نقش حکمر2231صباغ کرمانی، مجید و باسخا، مهدی .)های دولت؛ مطالعه انی خوب در بهبود کارکرد هزینه

 موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسالمی. 

 ( .تأثیر حکمرانی بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب 2231کمیجانی اکبر و سالطین ، پروانه .)

OPEC و .OECD  14-2،صص1سال دوم، شماره سازی اقتصادی،فصلنامه مدل . 

 (. نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی 2231مرتضی واکبر پورسراسکانرود، محمد .) نوربخش، سید

 نامه گردشگری.، سال دوم، ویژهاقتصاد شهرشهرها. کالن

 (.تأثیر مخارج توریسم بر 2233یاوری، کاظم، رضاقلی زاده، مهدیه،  آقایی، مجید و مصطفوی، سید محمدحسن.)

،  12، شماره  مجله تحقیقات اقتصادی( . OIC کنفرانس اسالمی )رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان 
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