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طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی بر توسعه 

طی  نوظهور  و  توسعه یافته  و  توسعه  درحال  منتخب  کشورهای  از  گروه  دو  در  گردشگری  صنعت 

آزاد اسالمی واحد میانه به راهنمایی دکتر  آزاد در دانشگاه  کبر اخباری  1. این مقاله مستخرج از رساله دکتری آقای میرعلی ا
ابوالفضل شاه آبادی است.

گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسالمی، میانه، ایران.  *. دانشجوی دکتری 
 aakhbari2@yahoo.com
a.shahabadi@alzahra.ac.ir گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران  **. استاد 

گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسالمی، میانه، ایران. ***. استادیار 
davoud.haghkhah@gmail.com  

■  ابوالفضل شاه آبادی، نویسنده مسئول.



رگانی، شماره 103، تابستان  1401  وهشنامه باز پژ 78 

انباشت  افزایش  درصد  یک  داد،  نشان  تحقیق  برآوردی  مدل  نتایج  بپردازد.   2007-2017 دوره 

موجب  ترتیب  به  خارجی  مستقیم  سرمایه  و  نوآوری  مالی،  انسانی،  فیزیکی،  طبیعی،  سرمایه های 

کشورهای منتخب درحال  افزایش 0/063، 0/181، 0/052، 0/089، 0/128 و 0/066 درصدی درآمد 

گردشگری بین المللی می گردد. همچنین، یک درصد افزایش انباشت سرمایه های  توسعه از محل 

طبیعی، فیزیکی، انسانی، مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی به ترتیب موجب افزایش 0/113، 

کشورهای منتخب توسعه یافته و نوظهور از  0/104، 0/080، 0/055، 0/091و 0/118 درصدی درآمد 

کنترلی جهانی شدن، ثبات سیاسی  گردشگری بین المللی می گردد. به عالوه، تأثیر متغیرهای  محل 

کشورهای منتخب مثبت و معنادار  گروه از  گردشگری در هر دو  و نرخ ارز واقعی بر توسعه صنعت 

است.

.L83, E22, F6, F31 :JEL طبقه بندی
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مقدمه 

عظیمی  منبع  که  است  جهانی  اقتصاد  در  پیشرو  بخش های  از  یکی  گردشگری1  امروزه، 
از  درصد   10/4 که  نحوی  به  می رود.  به شمار  مالیات  و  صادرات  اشتغال زایی،  درآمدها،  از 
میلیون   319 و  داشته  اختصاص  گردشگری  صنعت  به   2018 سال  در  جهان  ناخالص  تولید 
با رشد 3/9  گردشگری  آن مشغول به فعالیت بوده اند. همچنین، در این سال، صنعت  نفر در 
بوده  بیشتری  رقم  جهانی،  اقتصاد  درصدی   3/2 رشد  با  مقایسه  در  که  بوده  همراه  درصدی 
گردشگری  صنعت  توسط  گذشته  سال  پنج  طی  جدید  شغل  پنج  هر  از  یکی  به عالوه،  است. 
اشتغال  ایجاد  در  دولت  مشارکت  برای  ینه  گز بهترین  گردشگری  توسعه  بنابراین،  شده؛  ایجاد 
گردشگری از طریق ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات محلی و  که توسعه  است2. ضمن این 
و  اقتصاد  متنوع سازی  سبب  گردشگران(  ارتزاق  )جهت  کشاورزی  محصوالت  و  دستی  صنایع 
و  باال  تکاثری  اثر  به دلیل  گردشگری  اقتصاد تک محصولی می شود. مضافًا، صنعت  از  رهایی 
کشورها می شود3. ضمنًا،  اقتصادی  با صنایع مختلف سبب به حرکت درآمدن چرخ  مدخلیت 
کشورهای دارای جمعیت جوان و مبتال به  به سبب سهم بیشتر اشتغال جوانان در این صنعت، 
رفع معضل  برای  ابزاری  به عنوان  آن  از  گردشگری می توانند  توسعه صنعت  از  بیکاری،  مشکل 
دیگر  به  نسبت  گردشگری  صنعت  در  شده  ایجاد  آلودگی  اینها،  بر  افزون  ببرند.  بهره  بیکاری 
که  شده  یاد  سفید4  صنعت  به عنوان  آن  از  دلیل  همین  به  و  است  ناچیز  تولیدی  بخش های 

یست انسانی، زمینه دوستی و تفاهم بین ملت ها را فراهم می کند5.  آلوده سازی محیط ز بدون 
بر  را  خود  توسعه  استراتژی های  کوچک-  کشورهای  -خاصه  کشورها  از  بسیاری  بنابراین، 
گردشگری  که درآمد حاصل از  گردشگری تهیه و تدوین نموده اند، تا آنجا  مبنای توسعه صنعت 
چهارم  یک  از  بیش  به  اوقات  برخی  و  شده  شناخته  آنها  صادراتی  درآمد  بزرگترین  به عنوان 
گردشگری به مثابه نوعی صادرات  آنها بالغ می شود6. بنابراین، صنعت  تولید ناخالص داخلی 

1. Tourism 
2. World Travel and Tourism Council (WTTC), (2019)

3. معادی، )1391(.
4. White Industry

5. خسروی پور و سلیمانی هارونی، )1398(.
6. Yang et al, (2010).
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بلکه،  دارد.  بی بدیل  نقشی  کشورها  اقتصادی  رشد  و  صادرات  افزایش  در  تنها  نه  نامرئی1، 
فرهنگی  تعالی  و  دولت ها  مالیاتی  درآمدهای  افزایش  به  می تواند  آن  توسعه  و  سرمایه گذاری 

میزبانان و مهمانان منجر شود. 
نیازمند  خاص  به طور  گردشگری  صنعت  توسعه  و  عام  به طور  اقتصادی  توسعه  سویی،  از 
نهاده ای  نیز هر  اقتصاد است2. سرمایه3  زیربنایی  و  روبنایی  کلیه بخش های  سرمایه گذاری در 
کاالها و خدمات نقش دارد و دارای انواع  که در ترکیب با دیگر نهاده ها در فرایند تولید  است 
که اولین سرمایه مورد استفاده بشر بوده و ابتدایی ترین  متعدد است4. از جمله سرمایه طبیعی5 
گاز طبیعی،  آب، نفت، مس،  از قبیل  منابع طبیعی  انواع  زمین شامل  زمین است.  نیز  آن  شکل 
کار می روند. این منابع  که به عنوان ماده خام در فرایند تولید به  زغال سنگ و جنگل ها است 
طبیعی  گاز  و  نفت  مانند  تجدیدناپذیر  و  جنگل ها  مانند  تجدیدپذیر  کلی  دسته  دو  به  خود 
کشورها به عنوان  گردشگری از میراث ملی و جاذبه های طبیعی  تقسیم می شود. البته، در حوزه 
خدمات  ارائه  و  کاالها  تولید  در  که  سرمایه ها  انواع  از  یکی  می شود.  یاد  آنها  طبیعی  سرمایه 
گردشگری نقش تعیین کننده ای   دارد، سرمایه فیزیکی6  از جمله  بخش های مختلف اقتصادی 
که ماشین آالت، ابزارآالت و ساختمان از مصادیق بارز آن به شمار می رود. البته، در بحث  است 
که تقاضا و سلیقه مشتری در آن حرف اول را می زند، سرمایه فیزیکی  گردشگری  توسعه صنعت 
بیشتر به توسعه زیرساخت های خدماتی و فناورانۀ مقصد )برای مثال حمل و نقل، عرضه آب و 
انرژی، توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات( اشاره دارد. سرمایه مالی7 نیز از دیگر انواع سرمایه 
گردشگری می تواند توسعه این  ینه فعالیت های  کم هز کمک به تأمین مالی آسان و  که با  است 
از سرمایه های طبیعی، فیزیکی و مالی به عنوان مزیت  اما، برخورداری  را بهبود بخشد.  صنعت 
گردشگری بین المللی به مرور زمان اهمیت خود را نسبت به انواع  نسبی در تجارت خارجی و 

1. Invisible Exports

کری و سلیمی، )1385(. 2. شا
3. Capital
4. Bourdieu, (1986).
5. Natural Capital
6. Physical Capital
7. Financial Capital
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به  »سرمایه«  گر  ا زیرا،  است3.  داده  دست  از   ... و  نوآوری2  انسانی1،  سرمایه  نظیر  سرمایه  جد 
که به تولید ارزش افزوده و خلق ثروت منجر می گردد. سرمایه های جدید  چیزهایی اطالق  شود 
افزایش  موجب  سنتی  خدمات  بهای  کاهش  و  جدید  خدمات  ارائه  و  طراحی  به  کمک  با 
شده  تأمین  سرمایه  های  عالوه بر  ضمنًا،  می  شود4.  گردشگری  حوزه  در  کشورها  رقابت پذیری 
گردشگری  صنعت  توسعه  به  می تواند  نیز  خارجی5  سرمایه    جذب  کشورها،  داخلی  منابع  از 
کمک شایان توجهی نماید. کمبود منابع داخلی-  کشورهای درحال توسعۀ دچار  -خاصه در 

کشورها و نقش سازنده  گردشگری در افزایش رشد اقتصادی عموم  بنابراین، اهمیت نقش 
شد  سبب  خاص  به طور  نفت  صادرکننده  توسعه  درحال  کشورهای  اقتصاد  متنوع سازی  در  آن 
کشورهای  گردشگری در  بر توسعه صنعت  انواع سرمایه  تأثیر  بررسی  با هدف  تا مطالعه حاضر 
منتخب طی دوره 2017-2011 به منصه ظهور برسد و با ارائه نتایج حاصله در قالب توصیه های 
گردشگری  بخش  تصمیم گیران  و  مدیران  کالن،  سیاست گذاران  و  سیاست مداران  به  سیاستی 
آنها در  کشورهای درحال توسعه- به  و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل این حوزه -مخصوصًا در 
گردشگری و به تبع آن نیل  اتخاذ سیاست های صحیح و برنامه ریزی دقیق جهت توسعه صنعت 
کمک نماید. در ادامه، مقاله  پیش رو چنین ساماندهی  تر رشد و توسعه اقتصادی  به مراتب باال
بر توسعه  انواع سرمایه  تأثیر  بیان شده است. سپس، سازوکار  ادبیات موضوع  ابتدا  که در  شده 
گردیده است.  گردشگری تببین و تشریح شده و پیشینه مطالعات تجربی مرتبط با موضوع مرور 
است.  شده  زده  تخمین  تعمیم یافته  گشتاورهای  روش  به  و  معرفی  تحقیق  مدل  آن،  از  بعد 
است. شده  پیشنهاد  سیاستی  توصیه  چند  و  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  نتایج  پایان،  در 

1. ادبیات موضوع 

1-1. صنعت گردشگری 

که به قصد  گردشگری را به صورت مجموعه فعالیت های افرادی  گردشگری6،  سازمان جهانی 

1. Humanity Capital
2. Innovation

3. شاه آبادی و همکاران، )1395(.
4. شاه آبادی و سیاح، )1392(.

5. Foreign Capital
6. World Tourism Organization, (1995).
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کار خود مسافرت  تفریح، استراحت و انجام امور دیگر به مکان هایی خارج از محل زندگی و 
گردشگری  است1،  کرده  تعریف  نمی مانند،  مکان  آن  در  متوالی  سال  یک  از  بیش  و  می کنند 
هم علت و هم پیامد روند جهانی شدن و نیروهای محرکه  توسعه جهانی است و امروزه به رکن 
تمدن  باستانی،  آثار  طبیعی،  مواهب  از  بهره گیری  با  مختلف  کشورهای  و  شده  تبدیل  تجارت 
یستی و امکانات تفریحی سعی دارند افرادی  کهن یا حتی فناوری های جدید، شهرک های تور
یان  جر سمت شان  به  درآمد  از  سیلی  تا  خوانده  فرا  خود  سوی  به  جهان  مختلف  نقاط  از  را 
داخل  عوامل  دیگر  و  صادرات  سرمایه،   ، کار نیروی  از  تابعی  صرفًا  اقتصادی  رشد  زیرا،  یابد2. 
گردشگران  از جمله میزان  کشور  تأثیر تعامالت بین المللی یک  کشور نیست، بلکه تحت  یک 
و  مستقیم  به طور  گردشگری  صنعت  مشخص،  به طور  دارد3.  قرار  نیز  کشور  آن  به  شده  وارد 
مخارج  از  گردشگری  صنعت  مستقیم  اثرات  دارد.  مثبتی  نقش  جوامع  اقتصاد  در  غیرمستقیم 
اشتغال مستقیم  ایجاد  باعت  و  ناشی می شود  و خدمات مصرفی  کاالها  برای  گردشگران  اولیه 
آثار  گردشگری به صورت غیرمستقیم و به شکل  کسب درآمدهای ارزی می گردد4. همچنین،  و 
کوچک با منابع  کشورهای  سرریز و دیگر آثار خارجی بر اقتصاد اثر مثبت دارد5. مخصوصًا در 
توسعه  به  نیل  فرایند  در  راهبردی  و  گردشگری یک عامل مهم  توسعه صنعت   ، کمتر سرمایه ای 
مناطق  پیشرفت  برای  راهی  و  درآمد  کسب  اضافی  منبع  یک  نیز  بزرگتر  کشورهای  در  و  است 

توسعه یافته محسوب می شود6.  کمتر 

1-2. سرمایه و انواع آن

تعریف شده  و جمع ناپذیر  فیزیکی، مادی، غیرهمگن  امری  مثابه  به  اولیه، سرمایه  یف  تعار در 
را  ک7 سرمایه  به طور مثال، بال را شامل نمی شود.  و دارایی های مالی  اولیه، پول  مواد  زمین،  که 
و  اولیه  مواد  موجودی  هنینگز8،  اما،  است.  کرده  تعریف  بشر  ساخت  تولید  وسایل  معنای  به 

1. Williams, (2003).

2. لطفی خاچکی، )1387(.
3. Balaguer & Cantavella-Jorda, (2002).
4. Butcher et al, (2003).
5. Marin, (1992).
6. Hick man, (2007).
7. Black, (1974).
8. Heenings, (1977).
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مفهوم  ذیل  می روند  کار  به  تولید  فرایند  در  که  را  سرمایه ای(  کاالهای  ( شده ای  تولید  کاالهای 
کاالهای سرمایه ای نیز سرمایه  ، مواد اولیه و  »سرمایه« تعریف نموده است. به عبارتی، از نظر او
آن عایدی حاصل  که از  که به مالی  آورده  محسوب می شود. فرهنگ در تعریف سرمایه چنین 
شود، سرمایه  گویند. بدین ترتیب، اوراق مالی نیز ذیل مفهوم سرمایه جای می گیرد. زیرا، دارای 
تعلق  سود  آن  به  و  شود  سپرده گذاری  بانک  در  گر  ا پول  همچنین،  هستند.  بازده  و  عایدی 
و  نمانده  محدود  نیز  باال  موارد  به  سرمایه  مفهوم  تحول  اما،  می شود1.  محسوب  سرمایه  گیرد، 
آن  یه های جدیدی درباره  که به ظهور نظر این مفهوم طی دهه های اخیر به قدری تحول یافته 
که امروزه بر اهمیت نقش انواع جدید سرمایه مانند سرمایه انسانی،  انجامیده است. به نحوی 
زیرا،  می شود2.  کید  تأ فیزیکی  سرمایه  از  بیش  توسعه  به  نیل  فرایند  در   ... و  اجتماعی  سرمایه 
لحاظ  به  آنها  بین  تفاوت  از  فراتر  مختلف،  کشورهای  درآمد  و  تولید  سطح  در  موجود  تفاوت 

: برخورداری از سرمایه فیزیکی است3. بر این اساس، مهم ترین انواع سرمایه عبارتند از
آب، 	  قبیل  از  طبیعی  منابع  انواع  که  است  سرمایه  شکل  ابتدایی ترین  طبیعی:  سرمایه 

تولید  فرایند  در  خام  ماده  به عنوان  که  را   ... و  جنگل ها  سنگ،  زغال  طبیعی،  گاز  نفت، 
و  مانند جنگل ها  کلی تجدیدپذیر  به دو دسته  منابع  این  کار می روند، شامل می شود.  به 

گاز طبیعی تقسیم می شوند4. تجدیدناپذیر مانند نفت و 
در 	  که  اندازه گیری  قابل  و  مشهود  فیزیکی،  سرمایه ای  کاالهای  مجموعه  فیزیکی:  سرمایه 

بنابر  گویند.  فیزیکی  سرمایه  را  دارند  نقش  درآمد  ایجاد  و  خدمات  و  کاالها  تولید  فرآیند 
سرمایه  تشکیل  تجمعی  ارقام  خالص  سرمایه،  موجودی  ملی،  حساب های  نظام  تعریف 
مجموع  شامل  را  فیزیکی  سرمایه  موجودی  بنابراین،  آنهاست.  مفید  عمر  طول  به  توجه  با 
مورد  تولید  فرآیند  در  که  تجهیزاتی است  و  ماشین آالت  و  تأسیسات  و  ساختمان  ارزش 

گرفته یا قابل استفاده هستند5. استفاده قرار 
که در 	  به هر چیزی  اقتصاددانان  بیان شد،  که در بخش پیشین  انسانی: همان گونه  سرمایه 

نیز نشان دهنده حجم دانش،  انسانی  تولید نقش دارد، »سرمایه«  می گویند. سرمایه  فرآیند 

1. میرمعزی، )1383(.
2. Chang, (2009).

3. عمرانی و فرج زاده، )1394(.
4. Cai et al, (2014).
5. Jovanovic & Ilic, (2016).
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که در فرایند تولید اهمیت فزآینده ای پیدا  مهارت های فنی، خالقیت و تجربه افراد است 
به عنوان  بلکه   ، ینه بردار انسانی دیگر نه یک دارایی هز نیروی  این اساس،  بر  کرده است. 

یک دارایی  مولد شناخته می شود1.
ارزش 	  ضرورتًا  که   ... و  بانکی  حساب های  نقد،  وجه  نظیر  مالی  منابع  به  مالی:  سرمایه 

صاحبان  اختیار  در  تولید  برای  یا  و  افراد  اختیار  در  معاش  امرار  برای  و  ندارد  فیزیکی 
گویند. سرمایه مالی در بازارهای مالی مانند بانک ها، بازار  صنایع قرار دارد، سرمایه مالی 
یخی سرمایه گذاری  آنها نه بر انباشت تار سرمایه، بیمه ها و ... معامله می شود و ارزش بازار 

یسک آن بستگی دارد2. ک بازار از درآمد پیش بینی شده و ر شده، بلکه بر ادرا
فرهنگ 	  در  دارد.  بشر  یخ  تار درازای  به  قدمتی  و  نیست  جدیدی  پدیده  نوآوری  نوآوری: 

کاال، خدمت و روش جدید تعریف شده است4.  لغت وبستر3، نوآوری به معنای ساخت 
آن  کرد،  اقتصادی  ادبیات  وارد  را  نوآوری  مفهوم  که  کسی  نخستین  به عنوان  شومپیتر5 
 ، امروز تا  زمان  آن  از  اما،  کرد.  تعریف  ثروت  مولد  منابع  از  جدیدی  ترکیب  به صورت  را 
مفهوم نوآوری دستخوش تغییرات فراوان شده است. مارکوس6 نوآوری را یک واحد تغییر 
کرده است.  تعریف  یا روش جدید منجر   شود،  و  ایجاد محصول، خدمت  به  که  فناورانه 
کرده اند. بر این اساس، نوآوری تنها  برخی نوآوری را اختراِع به همراه بهره برداری تعریف 
نیز  آن به مردم  بازار و فروش  از خالقیت به  خالقیت نیست. بلکه، عرضۀ اختراِع حاصل 
بدین  می باشد7.  اختراع  یک  پیاده سازی  تا  توسعه  فرآیند  نوآوری  اساس،  براین  هست. 
یا  اختراع  به  صرفًا  اما،  است.  همراه  بودن  جدید  یا  نو  از  حدی  با  نوآوری  مفهوم  ترتیب، 
که ایده یا محصول ناشی از آن به بازار راه  کتشاف محدود نمی شود. بلکه فعالیتی است  ا

می یابد، در بازار می ماند و تأثیر اجتماعی و اقتصادی ایجاد می کند8. 
محل 	  از  می تواند  کشور  یک  در  سرمایه گذاری  برای  الزم  مالی  منابع  خارجی:  سرمایه 

1. Webb et al, (2018).
2. Shahbaz et al, (2018).
3. Merriam-Webster Inc, (2004).

4. شفقت و همکاران، )1394(.
5. Schumpeter, (1934).
6. Marcus, (1969).
7. White & Bruton, (2007).

8. شفقت و همکاران، )1394(.
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بدهی  شامل  خارجی  منابع  شود.  تأمین  خارجی  منابع  جذب  یا  داخلی  پس اندازهای 
است.  خارجی3  مستقیم  سرمایه گذاری  و  خارجی2  غیرمستقیم  سرمایه گذاری  خارجی1، 
کنترل  و  پایدار  منافع  نشان دهنده  که  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  آنها  بین  از  البته 
واحد  بر   ) مادر بنگاه  یا  خارجی  مستقیم  )سرمایه گذار  کشور  یک  مقیم  اقتصادی  واحد 
بدهی  بر  است   ) مادر بنگاه  فرعی  شعبه  یا  )سرمایه پذیر  دیگر  کشور  مقیم  اقتصادی 

خارجی و سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی ارجحیت دارد4.

1-3. سازوکار تأثیر انواع سرمایه بر صنعت گردشگری

کـه سـرمایه های 	  ایـن  بـه  بـا توجـه  گردشـگری:  بـر توسـعه صنعـت  سـاز و کار تأثیـر سـرمایه طبیعـی 

کوهسـتانی،  تیپ هـای  شـامل  طبیعـی  محیـط  اشـکال  محیطـی،  یسـت  ز مناطـق  و  طبیعـی 
می شـود  محسـوب  گردشـگری  جاذبه هـای  از  اقلیمـی  تنـوع  و  بیابانـی  و  کویـری  سـاحلی، 
گردشـگری اسـت،  گسـترش از صنعـت  یسـت محیطـی یـک بخـش در حـال  گردشـگری ز و 
گردشـگری  کشـور از سـرمایه های طبیعـی بر توسـعه صنعت  بنابرایـن برخـورداری بیشـتر یـک 

تأثیـر مثبـت دارد5. 
در 	  سرمایه گذاری  افزایش  گردشگری:  صنعت  توسعه  بر  فیزیکی  سرمایه  تأثیر  ساز و کار 

توسعه  حمل ونقل،  وسایل  غذاخوری،  و  پذیرایی  کن  اما اقامتگاه ها،  مانند  زیرساخت ها 
صنعت  توسعه  بر   ... و  درمانی  و  بهداشتی  کن  اما ارتباطی،  و  اطالعاتی  تسهیالت  راه ها، 

گردشگری تأثیر مثبت دارد. 
گردشگری یک فعالیت 	  که  گردشگری: از آنجا  ساز و کار تأثیر سرمایه انسانی بر توسعه صنعت 

افراد  دانش  ارتقای  و  آموزش  امر  به  توجه  می دهند،  ارائه  را  آن  افراد  و  است  خدماتی 
صنعت  به عالوه،  می رود.  شمار  به  صنعت  این  توسعه  و  حیات  تضمین  اصلی  رموز  از 
گردشگری نقطه اتصال میزبان و مهمان و ارتباط دوسویه بین آنان است. درنتیجه، هر چه 
فراموش  و  بخش تر  لذت  تجربه  تا  بود  خواهد  قادر  باشد،  تحصیل کرده تر  میزبان  جامعه 

1. Foreign Debt 
2. Foreign Portfolio Investment
3. Foreign Direct Investment
4. Webb et al, (1998).

کای و همکاران، )2014(.  .5
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نشدنی تری را برای مهمان رقم زده و بر تصمیم او برای تجربه مجدد و نیز ترغیب دیگران 
خدمات  ارائه  با  انسانی  منابع  توسعه  بنابراین،  بگذارد.  مثبت  تأثیر  تجربه  این  کسب  به 
نوآوری  و  خالقیت  از  استفاده  گردشگران،  نیازهای  با  متناسب  خدمات  ارائه  استاندارد، 
کمک شایان توجهی بنماید1.  گردشگری  در ارائه خدمات و ... می تواند به توسعه صنعت 

توسعه 	  کانال  از  مالی  افزایش سرمایه  گردشگری:  توسعه صنعت  بر  مالی  تأثیر سرمایه  ساز و کار 

ینه  کم هز یع و  بازارهای مالی و استفاده فناوری های نوین با فراهم سازی امکان انتقال سر
خواهد  به سزایی  کمک  گردشگری  صنعت  رشد  به  مقصد  کشور  به  مبدأ  کشور  از  وجوه 

نمود2.
کاالها و خدمات 	  گردشگری: افزایش نوآوری با عرضه  ساز و کار تأثیر نوآوری بر توسعه صنعت 

یسک توسعه بازار و محصول، افزایش سود  کاهش ر گردشگران،  منطبق بر نیازها و عالیق 
تمایز  ایجاد  نوین،  روش های  به  مسائل  حل  از  ناشی  ینه های  هز کاهش  و  کسب و کارها 
ارائه  در  عمل  سرعت  و  چابکی  افزایش  نهایت  در  و  رقابتی  مزیت  کسب  و  خدمات  در 

گردشگری تأثیر مثبت می گذارد3. خدمات بر توسعه صنعت 
مسـتقیم 	  سـرمایه گذاری  جـذب  گردشـگری:  صنعـت  توسـعه  بـر  خارجـی  سـرمایه   تأثیـر  سـاز و کار 

فناوری هـای  و  هتل هـا  بزرگراه هـا،  ماننـد  زیرسـاخت ها  توسـعه  وسـیله  بـه  می توانـد  خارجـی 
تقاضـای  افزایـش  به دلیـل  نمایـد4. همچنیـن،  کمـک  گردشـگری  توسـعه صنعـت  بـه  مـدرن 
فنـاوری،  و  محیـط  در  دائمـی  تغییـرات  و  جهانی شـدن  جدیـد،  قوانیـن  وضـع  گردشـگری، 
افزایـش  بیـن،  ایـن  در  اسـت.  یافتـه  افزایـش  گردشـگری  صنعـت  بـر  رقابتـی  فشـارهای 
و  تحقیـق  فعالیت هـای  و  جدیـد  فناوری هـای  سـرریز  بـا  خارجـی  مسـتقیم  سـرمایه گذاری 
گردشـگری را  کسـب وکارهای حوزه  کشـورها را قـادر می سـازد تـا نـوآوری در  توسـعه خارجـی، 
کننـد و بـا ایجـاد  افزایـش و فرصت هـای پیـش روی ایـن صنعـت را بهتـر درک و شناسـایی 

نماینـد5. کمـک  گردشـگری  توسـعه صنعـت  بـه  گردشـگران  بـا  بلندمـدت  روابـط 

1. پریچ و رادیچ، )2015(.
2. شهباز و همکاران، )2018(.

کریم پور ریحان و شریف جاهد، )1395(. 3. سیلوار و همکاران، )2017( و 
4. بهبودی و باستان، )1389(.

5. McKercher et al, (2006).



ی یاونمتیبتاب ییثمن 87 ییرس لیرت لیصصهاراتیهو ی ر یسصبمشلیمص یاهص

1-4. پیشینه پژوهش

روش حداقــل  بــه  و  تحلیــل همبستگی-رگرســیون  و  یــه  تجز از  اســتفاده  بــا  تیمــوروا1  و  حاجیــوا 
گردشــگری در آذربایجــان  مربعــات معمولــی بــه بررســی تأثیــر ســرمایه انســانی بــر توســعه صنعــت 
گردشــگری از مؤسســات آمــوزش عالــی،  پرداخته انــد. نتایــج نشــان داد بیــن فــارغ التحصیــالن 
گردشــگری ارتبــاط  گردشــگری، درآمــد ســرانه و امیــد بــه زندگــی بــا توســعه  منابــع انســانی درگیــر 

مســتقیم وجــود دارد. 
مالزی  در  مالی  توسعه  و  گردشگری  بین  گرنجری  علی  رابطه   )2018( همکاران  و  شهباز 
بررسی  تودا-یاماموتو2  روش  به  و   1975-2016 زمانی  سری  ساالنه  داده های  از  استفاده  با  را 
مثبت  رابطه  مالزی یک  در  مالی  توسعه  و  گردشگری  توسعه  بین  داد  نشان   نتایج  پرداخته اند. 

و علی دوطرفه وجود دارد. 
از تحلیل همبستگی به بررسی رابطه سرمایه گذاری در  با استفاده  ایلیچ )2016(  و  جوانویچ 
کشورهای جنوب شرقی اروپا شامل اسلوونی،  گردشگری در  گردشگری و توسعه  زیرساخت های 
کرواسی، صربستان، مقدونیه و مونته نگرو طی دوره 2007-2013  بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، 
زیرساخت های  شاخص  به عنوان  هتل ها  اطاق های  تعداد  از  منظور  این  برای  پرداخته اند. 
و  گردشگری  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری  بین  داد  نشان  نتایج  شد.  استفاده  گردشگری 

گردشگری همبستگی باالیی وجود دارد.  آنها با توسعه بخش  نوسازی 
و   )4(  2012 تا   )1(  2000 زمانی  سری  فصلی  داده های  از  استفاده  با   )2015( رادیچ  و  پریچ 
گردشگری  تحلیل رگرسیون چندمتغیره به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری 
بر  گردشگری  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  داد  نشان  نتایج  پرداخته  اند.  کرواسی  در 
بر  آموزش  متغیر  و  بهره وری  ابتدایی  سطح  همچنین،  دارد.  مثبت  تأثیر  گردشگری  بهره وری 
کمیت قانون، شاخص  کنترل فساد، حا گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما،  بهره وری 

گردشگری تأثیر منفی دارند.  بازبودن سرمایه و صادرات بر بهره وری 
به  مدل شکارچی-شکار3  از  استفاده  و  همبستگی  تحلیل  با   )2014( همکاران  و  کای 
گرجستان  شهر  دو  در  گردشگری  جاذبه  های  بر  طبیعی  و  فیزیکی  سرمایه  تأثیر  مدل سازی 

1. Hajiyeva & Teymurova, (2019).
2. Toda-Yamamoto Granger
3. Predator Prey Model Simulation
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بلندمدت  در  طبیعی  سرمایه   بر  فیزیکی  سرمایه  نسبت  افزایش  داد  نشان  نتایج  پرداخته اند. 
گردشگران می شود.  موجب رشد تعداد 

از مطالعات داخلی مرتبط با موضوع نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

گشتاورهای 	  روش  به  و  تابلویی  داده های  از  استفاده  با  و همکاران )1398(  آزاد  اخباری 
انسانی،  سرمایه  نهادها،  شامل  ملی  نوآوری  نهادۀ  پنج  تأثیر  بررسی  به  تعمیم یافته 
شامل  ملی  نوآوری  ستادۀ  دو  و  کسب وکار  پیچیدگی  و  بازار  پیچیدگی  زیرساخت ها، 
 20 در  گردشگری  صنعت  توسعه  بر  خالقانه  ستاده های  و  فناوری  و  دانش  ستاده های 
کشور منتخب جهان طی دوره 2007 الی 2017 پرداخته اند. نتایج برآوردی نشان داد تأثیر 
گردشگری مثبت و معنادار است؛  کلیه نهاده ها و ستاده های نوآوری ملی بر توسعه صنعت 
از  بازار  پیچیدگی  تخمینی  ضریب  و  بزرگتر  ابعاد،  سایر  از  نهاده ها  تخمینی  ضریب  اما 
کنترلی سرمایه طبیعی، جهانی شدن،  کوچکتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای  سایر ابعاد، 

گردشگری مثبت و معنادار است.  ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی بر توسعه صنعت 
به کارگیری 	  و  ینی1  بیز اقتصادسنجی  رویکرد  از  استفاده  با  و نصیب پرست )1397(  پناهی 

کشورهای  گردشگری در  روش میانگین گیری مدل بیزینی2 به تعیین عوامل بالقوۀ تقاضای 
کشور مقصد و  درحال توسعه طی دوره 2012-1995 پرداخته اند. نتایج نشان داد جمعیت 
گردشگر هستند. همچنین، زیرساخت ها،  کشور مقصد مهم ترین عوامل جذب  درآمد سرانه 
کیفیت مطلوب زندگی و سرمایه انسانی اثر مثبت،  امکانات ارتباطی، تجارت بین المللی، 
مثل  مقصد  کشور  در  زندگی  نامطلوب  کیفیت  و  اقتصادی  نابرابری  نسبی،  قیمت های 

گردشگر داشته اند.  آلودگی هوا اثر منفی بر جذب 
نظری و همکاران )1396( با رویکرد داده های تابلویی و استفاده از مدل جاذبه به بررسی 	 

 2009-2013 دوره  طی  کشور   53 از  ایران  در  بین المللی  گردشگری  جذب  بر  مؤثر  عوامل 
جمعیت،  جغرافیایی،  فاصله  سرانه،  داخلی  ناخالص  تولید  داد  نشان  نتایج  پرداخته اند. 
نرخ ارز بر حسب قیمت واقعی سال 2010، تعداد تخت های هتل و شاخص برند بر جذب 
گردشگران بین المللی تأثیر دارند. اما جاذبه های ثبت جهانی از لحاظ آماری معنادار نبود. 

1. Bayesian Econometrics
2. Bayesian Model Averaging (BMA)
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گردشگرفرست 	  کشور برتر  گردشگری ایران از 10  فرزین و خزائی پول )1395( تابع تقاضای 
تابلویی  داده های  رویکرد  با   1998-2012 دوره  طی  را  گردشگری  ینه کرد  هز بیشترین  با 
تخت  تعداد  داخلی،  ناخالص  تولید  برآوردی  ضرایب  داد  نشان  نتایج  کرده اند.  برآورد 
و  مثبت  ورودی  گردشگران  تعداد  بر  هواپیما  تعداد  و  فرودگاه  تعداد  اقامتی،  امکان 
و  منفی  ورودی  گردشگران  تعداد  بر  گردشگری  نسبی  قیمت  برآوردی  ضریب  و  معنی دار 
تعداد  بر  بین المللی  تحریم های  مجازی  متغیر  برآوردی  ضریب  همچنین،  است.  معنادار 

گردشگران ورودی منفی و معنادار است. 
تخمین زننده 	  از  استفاده  و  پویا  تابلویی  داده های  رویکرد  با   )1394( یان  نصیر و  فعالجو 

در  گردشگری  تقاضای  بر  جهانی  مالی  بحران  تأثیر  برآورد  به  تعمیم یافته  گشتاورهای 
نتایج  پرداخته  اند.   1970-2014 دوره  طی  یقا  آفر شمال  و  خاورمیانه  منطقه  کشورهای 
در  گردشگری  تقاضای  بر  معنی داری  و  منفی  تأثیر  جهانی  مالی  بحران  متغیر  داد  نشان 

کشورهای مورد بررسی داشته است. 
طبقه بندی 	  به  اصلی  مولفه های  تحلیل  روش  از  استفاده  با   )1393( ابونوری  و  کبری  ا

همکاری  سازمان  عضو  کشور   32 در  خارجی  گردشگران  جذب  بر  موثر  عوامل  مهم ترین 
نتایج  گروه 77 طی دوره 2008-1995 پرداخته اند.  کشور عضو  و توسعه اقتصادی و 73 
یخی-مذهبی و طبیعی از مهم ترین عوامل  نشان داد امکانات زیرساختی، ظرفیت های تار
رتبه  در  کشورها  سیاسی-اقتصادی  شرایط  و  هستند  خارجی  گردشگران  جذب  بر  موثر 

بعدی قرار دارد. 
زیرساخت های 	  تأثیر  بررسی  به  تابلویی  داده های  رویکرد  با   )1392( سیاح  و  شاه آبادی 

طی  توسعه  درحال  و  توسعه یافته  منتخب  کشورهای  در  گردشگری  تقاضای  بر  اقتصادی 
کشورها،  جمعیت  واقعی،  سرانه   درآمد  داد  نشان  نتایج  پرداخته اند.   2000-2010 دوره 
گردشگر  به سزایی در جذب  اهمیت  از  ارز  نرخ  و  و اطالعات  ارتباطات  فناوری  شاخص 
تقاضای  بر  جامعه  سالمت  سطح  و  بهداشت  و  آموزشی  ینه های  هز اما،  برخوردارند. 
توسعه  درحال  کشورهای  در  و  معنی دار  و  مثبت  تأثیر  یافته  توسعه  کشورهای  گردشگری 

بی معناست. 
روش 	  به  آن  تخمین  و  خطی  یتم  لگار تابع  تشکیل  با   )1390( غالمی پور  و  مومنی وصالیان 

گردشگری در 11 استان  داده های تابلویی به تعیین سهم برخی از عوامل موثر بر تقاضای 
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سفر  ینه های  هز داد  نشان  نتایج  پرداخته اند.   1384-1389 دوره  طی  ایران  گردشگرپذیر 
آن  هتل  قیمت  نسبت  و  مصرفی  خدمات  و  کاال  کل  شاخص  متغیر  همچون  مقصد  در 
گردشگری داخلی  استان به درآمد خانوار سایر استان ها، موثرترین متغیر در میزان تقاضای 
آژانس های  تعداد  و  گردشگری  جاذبه های  تعداد  متغیرهای  ضریب  همچنین،  هستند. 

گردشگری مثبت است.  مسافرتی و خدماتی 

2. روش شناسی پژوهش

کاربرد نتایج در جهت توسعه صنعت  کاربردی است. زیرا، به قصد  از نظر هدف  این تحقیق 
توصیفی  داده ها  گردآوری  نحوه  نظر  از  است.  شده  انجام  منتخب  کشورهای  در  گردشگری 
آنها  در  دست کاری  و  مداخله  بدون  و  ثانویه  آمارهای  از  استفاده  با  را  متغیرها  ارتباط  و  است 
تعمیم یافته1  گشتاورهای  روش  متغیره،  چند  رگرسیون  تحلیل  از  اجرایی،  نظر  از  می کند.  بررسی 
کشورهای منتخب طی  گردشگری در  و نرم افزار استاتا2 برای برآورد تأثیر انواع سرمایه بر توسعه 
مالیک3   و  بوند  از  پیروی  به  نیز  تحقیق  آماری  نمونه  است.  نموده  استفاده   2007-2017 دوره 
صادرات  کل  از  سوخت  صادرات  سهم  درصد   40 از  بیش  با  توسعه 4  درحال  کشور   19 از 
و  توسعه یافته  کشور7   20 و  نمونه  گروه  به عنوان  جهانی6  بانک  داده های  استناد  به  کارخانه ای5 
گردشگری8  و  سفر  گزارشات  استناد  به  گردشگری  حوزه  در  رقابت پذیری  بیشترین  با  نوظهور 
کنترل تشکیل شده است. داده های تجربی متغیرها نیز به  گروه  مجمع جهانی اقتصاد9 به عنوان 

گردآوری شده اند. شرح جدول )1( 

1. Stata
2. Generalized Moment’s Method
3. Bond & Malik, (2009).

عربستان،  عراق،   ، گو توبا و  ترینیداد  بولیوی،  بحرین،  ایران،  عربی،  متحده  امارات   ، الجزایر  ، کوادور ا آنگوال،  آذربایجان،   .4
، نیجریه و ونزوئال.   کلمبیا، مصر  ، عمان، قزاقستان، قطر

5. Fuel Exports of Merchandise Export
6. World Development Indicators

کنگ، هلند،  کانادا، سوئیس، اتریش، پرتغال، چین، هنگ  یتانیا، استرالیا، ایتالیا،  7. اسپانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، آمریکا، بر
، نیوزلند، نروژ و دانمارک.   کره جنوبی، سنگاپور

8. The Travel & Tourism Competitiveness Index
9. World Economic Forum
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جدول 1- مأخذ آماری متغیرهای تحقیق

آمارینام متغیر نشانی اینترنتینام منبع 

گردشگری توسعه 
سرمایه فیزیکی
نرخ ارز واقعی

https://data.worldbank.org.org/indicatorبانک جهانی

https://whc.unesco.org/en/listیونسکوسرمایه طبیعی

http://www.barrolee.com/data/full1.htmداده های بارو و لیسرمایه انسانی

http://data.imf.orgصندوق بین المللی پولسرمایه مالی

https://www.wipo.int/publications/en/details سازمان مالکیت معنوینوآوری

سرمایه گذاری مستقیم 
https://unctad.orgآنکتادخارجی

کسب وکارجهانی شدن www.kof.ethz.chمرکز تحقیقات 

https://info.worldbank.org/governance/wgiحکمرانی خوب ثبات سیاسی

2-1. ارائه مدل

 )1398( همکاران  و  آزاد  اخباری  ایوانو2،  و  وبستر  چورن1،  مطالعات  از  الهام  با  تحقیق  مدل 
متغّیر  وقفه  که  شده  انتخاب  پویا3  تابلویی  داده های  نوع  از   )1396( نسب  اولیایی  و  زورکی  و 
وابسته به عنوان متغّیر توضیحی در طرف راست معادله ظاهر می شود تا به درک بهتر محقق از 

کند4. فرم تبعی مدل به صورت زیر است:  کمک  روابط بین متغیرها 

12 
 

تا به درك بهتر محقق از روابط بین متغیرها کمک    شودمیمتغیّر توضیحی در طرف راست معادله ظاهر  
   :است زیر صورتبه  مدلفرم تبعی   (.1991، 1کند )آرالنو و بوند 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑓𝑓(𝑁𝑁𝑁𝑁, 𝑃𝑃𝑁𝑁, 𝐻𝐻𝑁𝑁, 𝐹𝐹𝑁𝑁, 𝐷𝐷𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼, 𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷, 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺, 𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) (1) 
𝑁𝑁𝑁𝑁 ≥ 0 , 𝑃𝑃𝑁𝑁 ≥ 0, 𝐻𝐻𝑁𝑁 ≥ 0, 𝐹𝐹𝑁𝑁 ≥ 0, 𝐷𝐷𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼 ≥ 0, 𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷 ≥ 0, 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺 ≥ 0, 𝑃𝑃𝑃𝑃 ≥ 0, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≥ 0 
 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝑁𝑁𝑁𝑁 > 0 , 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝑃𝑃𝑁𝑁 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝐻𝐻𝑁𝑁 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝐹𝐹𝑁𝑁 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝐷𝐷𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷 > 0 , 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺 > 0,

𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 0 
log (DTIit) = β0 + β1L (DTIit−1) + β2L (NCit) + β3L (PCit) + β4L (HCit) + β5L (FCit)

+ β6L (INOVit) + β7L (FDIit) + β8L (GLOBit) + β9L (PSit)
+ β10L (RERit) + Uit (2) 

Uit = vi + eit              (3) 

 ونیز جزء اخالل مدل   Uit.اسااتکشااورهای منتخب معرف   iاندیس  ، معرف زمان tاندیس  ،  2در رابطه  
کلیه متغیرها به صاورت ، همچنین( اسات.  eit( و باقیمانده جزء خطا )viشاامل اثرات ثابت ویژه کشاوری )

درصاد تغییر  دهندهنشاان فرم لگاریتمی، تا تفسایر ضارایب به آساانی صاورت پذیرد. زیرالحاظ شاده  لگاریمی 
  .استمتغیّر توضیحی  در درصد تغییر ازایمتغیر وابسته به در 

DTI    محل  از    ی منتخبکشورها  درآمداز مبلغ    که   است   تحقیق   متغیر وابسته و  توسعه صنعت گردشگری
 . شده استاستفاده  آن به عنوان جایگزین   میلیارد دالر به قیمت ثابت(به ) 2المللی بین  یگردشگر

1-it DTI  است.   (متغیر وابسته باوقفه)قبل  سالیک در  گردشگریتوسعه صنعت 
NC   و   (1396(، نظری و همکاران )2014همکاران ) کای وبه پیروی از  سرمایه طبیعی است که    انباشت  

و از میراث ملی کشورها ثبت در فهرست میراث    ( در مدل تحقیق منظور شده1393اکبری و ابونوری )
   . شده استاستفاده  آن جهانی یونسکو به عنوان جایگزین 

PC  (، پناهی  2014همکاران ) (، کای و2016ایلیچ ) جوانویچ و به پیروی از  سرمایه فیزیکی است که    انباشت
(، اکبری و ابونوری  1395آبادی و مهری تلیابی )(، شاه 1396(، نظری و همکاران )1397و نصیب پرست )

)به میلیارد دالر  3( در مدل تحقیق لحاظ شده و از انباشت سرمایه ثابت 1392آبادی و سیاح )شاه  و (1393)
صورت ساالنه در به  این متغیر  های . البته، داده شده استبه عنوان جایگزین آن استفاده    به قیمت ثابت(

از طریق  میزان آن  که    شدهآن استفاده    انبارهکه یک متغیر جریان است. اما، در این تحقیق از    بودهدسترس  
 .  ه است( محاسبه شد3رابطه )

Kt = Kt−1 + It − δ ∗ Kt−1 (4) 
  گذاری سال سرمایه   t-1  ،Itموجودی سرمایه سال  𝑡𝑡  ،K𝑡𝑡−1موجودی سرمایه سال    K𝑡𝑡در این رابطه،  

t    و𝛿𝛿  درصد لحاظ شده   5(  2009)4دهد که به پیروی از کو و همکاران نرخ استهالك را نشان می
آمده دست ( به4 )رابطه 5است. موجودی سرمایه اولین سال دوره نیز با استفاده از فرمول گریلیچیز

 گذاری در دوره مورد نظر است.متوسط نرخ رشد سرمایه  gکه 
 

1. Arellano & Bond 
2. International tourism, receipts  
3. Fixed Capital Formation (Constant 2010 US$) 
4. Coe et al 
5. Griliches 
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𝑁𝑁𝑁𝑁 ≥ 0 , 𝑃𝑃𝑁𝑁 ≥ 0, 𝐻𝐻𝑁𝑁 ≥ 0, 𝐹𝐹𝑁𝑁 ≥ 0, 𝐷𝐷𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼 ≥ 0, 𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷 ≥ 0, 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺 ≥ 0, 𝑃𝑃𝑃𝑃 ≥ 0, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≥ 0 
 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝑁𝑁𝑁𝑁 > 0 , 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝑃𝑃𝑁𝑁 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝐻𝐻𝑁𝑁 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝐹𝐹𝑁𝑁 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝐷𝐷𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷 > 0 , 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺 > 0,

𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 0 
log (DTIit) = β0 + β1log (DTIit−1) + β2log (NCit) + β3log (PCit) + β4log (HCit)

+ β5log (FCit) + β6log (INOVit) + β7log (FDIit) + β8log (GLOBit)
+ β9log (PSit) + β10log (RERit) + Uit (2) 

Uit = vi + eit              (3) 

 ونیز جزء اخالل مدل   Uit.اسااتکشااورهای منتخب معرف   iاندیس  ، معرف زمان tاندیس  ،  2در رابطه  
کلیه متغیرها به صاورت ، همچنین( اسات.  eit( و باقیمانده جزء خطا )viشاامل اثرات ثابت ویژه کشاوری )

درصاد تغییر  دهندهنشاان فرم لگاریتمی، تا تفسایر ضارایب به آساانی صاورت پذیرد. زیرالحاظ شاده  لگاریمی 
  .استمتغیّر توضیحی  در درصد تغییر ازایمتغیر وابسته به در 

DTI    محل  از    ی منتخبکشورها  درآمداز مبلغ    که   است   تحقیق   متغیر وابسته و  توسعه صنعت گردشگری
 . شده استاستفاده  آن به عنوان جایگزین   میلیارد دالر به قیمت ثابت(به ) 2المللی بین  یگردشگر

1-it DTI  است.   (متغیر وابسته باوقفه)قبل  سالیک در  گردشگریتوسعه صنعت 
NC   و   (1396(، نظری و همکاران )2014همکاران ) کای وبه پیروی از  سرمایه طبیعی است که    انباشت  

و از میراث ملی کشورها ثبت در فهرست میراث    ( در مدل تحقیق منظور شده1393اکبری و ابونوری )
   . شده استاستفاده  آن جهانی یونسکو به عنوان جایگزین 

PC  (، پناهی  2014همکاران ) (، کای و2016ایلیچ ) جوانویچ و به پیروی از  سرمایه فیزیکی است که    انباشت
(، اکبری و ابونوری  1395آبادی و مهری تلیابی )(، شاه 1396(، نظری و همکاران )1397و نصیب پرست )

)به میلیارد دالر  3( در مدل تحقیق لحاظ شده و از انباشت سرمایه ثابت 1392آبادی و سیاح )شاه  و (1393)
صورت ساالنه در به  این متغیر  های . البته، داده شده استبه عنوان جایگزین آن استفاده    به قیمت ثابت(

از طریق  میزان آن  که    شدهآن استفاده    انبارهکه یک متغیر جریان است. اما، در این تحقیق از    بودهدسترس  
 .  ه است( محاسبه شد3رابطه )

Kt = Kt−1 + It − δ ∗ Kt−1 (4) 
  گذاری سال سرمایه   t-1  ،Itموجودی سرمایه سال  𝑡𝑡  ،K𝑡𝑡−1موجودی سرمایه سال    K𝑡𝑡در این رابطه،  

t    و𝛿𝛿  درصد لحاظ شده   5(  2009)4دهد که به پیروی از کو و همکاران نرخ استهالك را نشان می
آمده دست ( به4 )رابطه 5است. موجودی سرمایه اولین سال دوره نیز با استفاده از فرمول گریلیچیز

 گذاری در دوره مورد نظر است.متوسط نرخ رشد سرمایه  gکه 
 

1. Arellano & Bond 
2. International tourism, receipts  
3. Fixed Capital Formation (Constant 2010 US$) 
4. Coe et al 
5. Griliches 

 )3(
کشورهای منتخب است. Uit نیز جزء اخالل  در رابطه 2، اندیس t معرف زمان، اندیس i معرف 

1. Chhorn, (2017).
2. Webster & Ivanov, (2014).
3. Dynamic Panel Data
4. Arellano & Bond, (1991).
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کلیه  کشوری )Vi( و باقیمانده جزء خطا )eit( است. همچنین،  مدل و شامل اثرات ثابت ویژه 
فرم  زیرا،  پذیرد.  صورت  آسانی  به  ضرایب  تفسیر  تا  شده  لحاظ  یمی  لگار صورت  به  متغیرها 
توضیحی  متغّیر  در  تغییر  درصد  ازای  به  وابسته  متغیر  در  تغییر  درصد  نشان دهنده  یتمی  لگار

است. 
کشورهای 	  درآمد  مبلغ  از  که  است  تحقیق  وابسته  متغیر  و  گردشگری  صنعت  توسعه   DTI

گردشگری بین المللی1 )به میلیارد دالر به قیمت ثابت( به عنوان جایگزین  منتخب از محل 
آن استفاده شده است.

گردشگری در یک سال قبل )متغیر وابسته باوقفه( است.  	 DTI it-1 توسعه صنعت 

و 	  نظری   ،)2014( همکاران  و  کای  از  پیروی  به  که  است  طبیعی  سرمایه  انباشت   NC

کبری و ابونوری )1393( در مدل تحقیق منظور شده  و از میراث ملی  همکاران )1396( و ا
کشورها ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان جایگزین آن استفاده شده است. 

و 	  کای   ،)2016( ایلیچ  و  جوانویچ  از  پیروی  به  که  است  فیزیکی  سرمایه  انباشت   PC

همکاران )2014(، پناهی و نصیب پرست )1397(، نظری و همکاران )1396(، شاه آبادی 
کبری و ابونوری )1393( و شاه آبادی و سیاح )1392( در مدل  و مهری تلیابی )1395(، ا
به عنوان  ثابت(  به قیمت  میلیارد دالر  )به  ثابت2  انباشت سرمایه  از  و  تحقیق لحاظ شده 
البته، داده های این متغیر به صورت ساالنه در دسترس  آن استفاده شده است.  جایگزین 
میزان  که  استفاده شده  آن  انباره  از  این تحقیق  اما، در  یان است.  که یک متغیر جر بوده 

آن از طریق رابطه )3( محاسبه شده است. 

نرخ  و   رابطه،  موجودی سرمایه سال،  موجودی سرمایه سالt-1،  سرمایه گذاری سال   این  در 
کو و همکاران3 5 درصد لحاظ شده است. موجودی  که به پیروی از  ک را نشان می دهد  استهال
که g متوسط  یلیچیز4 )رابطه 4( به دست  آمده  گر سرمایه اولین سال دوره نیز با استفاده از فرمول 

نرخ رشد سرمایه گذاری در دوره مورد نظر است.

12 
 

تا به درك بهتر محقق از روابط بین متغیرها کمک    شودمیمتغیّر توضیحی در طرف راست معادله ظاهر  
   :است زیر صورتبه  مدلفرم تبعی   (.1991، 1کند )آرالنو و بوند 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑓𝑓(𝑁𝑁𝑁𝑁, 𝑃𝑃𝑁𝑁, 𝐻𝐻𝑁𝑁, 𝐹𝐹𝑁𝑁, 𝐷𝐷𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼, 𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷, 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺, 𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) (1) 
𝑁𝑁𝑁𝑁 ≥ 0 , 𝑃𝑃𝑁𝑁 ≥ 0, 𝐻𝐻𝑁𝑁 ≥ 0, 𝐹𝐹𝑁𝑁 ≥ 0, 𝐷𝐷𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼 ≥ 0, 𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷 ≥ 0, 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺 ≥ 0, 𝑃𝑃𝑃𝑃 ≥ 0, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≥ 0 
 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝑁𝑁𝑁𝑁 > 0 , 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝑃𝑃𝑁𝑁 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝐻𝐻𝑁𝑁 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝐹𝐹𝑁𝑁 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝐷𝐷𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷 > 0 , 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺 > 0,

𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜕𝜕𝑃𝑃𝑃𝑃 > 0, 𝜕𝜕𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜕𝜕𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 0 
log (DTIit) = β0 + β1log (DTIit−1) + β2log (NCit) + β3log (PCit) + β4log (HCit)

+ β5log (FCit) + β6log (INOVit) + β7log (FDIit) + β8log (GLOBit)
+ β9log (PSit) + β10log (RERit) + Uit (2) 

Uit = vi + eit              (3) 

 ونیز جزء اخالل مدل   Uit.اسااتکشااورهای منتخب معرف   iاندیس  ، معرف زمان tاندیس  ،  2در رابطه  
کلیه متغیرها به صاورت ، همچنین( اسات.  eit( و باقیمانده جزء خطا )viشاامل اثرات ثابت ویژه کشاوری )

درصاد تغییر  دهندهنشاان فرم لگاریتمی، تا تفسایر ضارایب به آساانی صاورت پذیرد. زیرالحاظ شاده  لگاریمی 
  .استمتغیّر توضیحی  در درصد تغییر ازایمتغیر وابسته به در 

DTI    محل  از    ی منتخبکشورها  درآمداز مبلغ    که   است   تحقیق   متغیر وابسته و  توسعه صنعت گردشگری
 . شده استاستفاده  آن به عنوان جایگزین   میلیارد دالر به قیمت ثابت(به ) 2المللی بین  یگردشگر

1-it DTI  است.   (متغیر وابسته باوقفه)قبل  سالیک در  گردشگریتوسعه صنعت 
NC   و   (1396(، نظری و همکاران )2014همکاران ) کای وبه پیروی از  سرمایه طبیعی است که    انباشت  

و از میراث ملی کشورها ثبت در فهرست میراث    ( در مدل تحقیق منظور شده1393اکبری و ابونوری )
   . شده استاستفاده  آن جهانی یونسکو به عنوان جایگزین 

PC  (، پناهی  2014همکاران ) (، کای و2016ایلیچ ) جوانویچ و به پیروی از  سرمایه فیزیکی است که    انباشت
(، اکبری و ابونوری  1395آبادی و مهری تلیابی )(، شاه 1396(، نظری و همکاران )1397و نصیب پرست )

)به میلیارد دالر  3( در مدل تحقیق لحاظ شده و از انباشت سرمایه ثابت 1392آبادی و سیاح )شاه  و (1393)
صورت ساالنه در به  این متغیر  های . البته، داده شده استبه عنوان جایگزین آن استفاده    به قیمت ثابت(

از طریق  میزان آن  که    شدهآن استفاده    انبارهکه یک متغیر جریان است. اما، در این تحقیق از    بودهدسترس  
 .  ه است( محاسبه شد3رابطه )

Kt = Kt−1 + It − δ ∗ Kt−1 (4) 
  گذاری سال سرمایه   t-1  ،Itموجودی سرمایه سال  𝑡𝑡  ،K𝑡𝑡−1موجودی سرمایه سال    K𝑡𝑡در این رابطه،  

t    و𝛿𝛿  درصد لحاظ شده   5(  2009)4دهد که به پیروی از کو و همکاران نرخ استهالك را نشان می
آمده دست ( به4 )رابطه 5است. موجودی سرمایه اولین سال دوره نیز با استفاده از فرمول گریلیچیز

 گذاری در دوره مورد نظر است.متوسط نرخ رشد سرمایه  gکه 
 

1. Arellano & Bond 
2. International tourism, receipts  
3. Fixed Capital Formation (Constant 2010 US$) 
4. Coe et al 
5. Griliches 

 )4(

1. International tourism, receipts 
2. Fixed Capital Formation (Constant 2010 US$)
3. Coe et al, (2009).
4. Griliches



ی یاونمتیبتاب ییثمن 93 ییرس لیرت لیصصهاراتیهو ی ر یسصبمشلیمص یاهص

و 	  پناهی   ،)2019( تیموروا  و  حاجیوا  از  پیروی  به  که  است  انسانی  سرمایه  انباشت   HC

تلیابی )1395( و شاه آبادی و سیاح )1392(  نصیب پرست )1397(، شاه آبادی و مهری 
سال1   25 باالی  افراد  در  تحصیل  سال های  متوسط  از  و  شده  لحاظ  تحقیق  مدل  در 

آن استفاده شده است. به عنوان جایگزین 
زاده 	  و مستولی  از شهباز و همکاران )2018(  به پیروی  که  انباشت سرمایه مالی است   FC

پول  بین المللی  صندوق  مالی2  توسعه  شاخص  از  و  شده  لحاظ  مدل تحقیق  در   )1393(
استفاده  آن  جایگزین  به عنوان  مالی  بازارهای  توسعه  و  مالی  نهادهای  توسعه  از  متشکل 

شده است. 
و 	  یحان  ر کریم پور  و   )2017( همکاران  و  سیلوار  از  پیروی  به  که  است  نوآوری   INOV

شریف جاهد )1395( در مدل تحقیق لحاظ شده و از شاخص جهانی نوآوری3 به عنوان 
آن استفاده شده است.  جایگزین 

که به پیروی از پریچ و رادیچ )2017(، پریچ و 	  FDI انباشت سرمایه  مستقیم خارجی است 

رادیچ )2015(، سلواناتان و همکاران4 و بهبودی و باستان )1389( در مدل تحقیق منظور 
به قیمت  میلیارد دالر  به  کشورها  انباشت سرمایه مستقیم خارجی جذب شده5  از  و  شده 

آن استفاده شده است.  ثابت به عنوان جایگزین 

را به نحو  گردشگری(  رفتار متغیر وابسته )توسعه صنعت  که تغییر  ارائه یک مدل مناسب  اما، 
متغیرهای  عنوان  تحت  آن  بر  موثر  عوامل  سایر  نمودن  منظور  مستلزم  دهد،  توضیح  کثری  حدا

کنترل به شرح زیر انتخاب شده اند: کنترل است. در این تحقیق متغیرهای 
پناهی  و   )1391( همکاران  و  حیدری  برلیک7،  از  پیروی  به  که  است  جهانی شدن   GLOB6

است.  مثبت  آن  انتظاری  عالمت  و  شده  لحاظ  تحقیق  مدل  در   )1397( پرست  نصیب  و 

1. Public Spending on Education
2. Financial Development
3. Global Innovation Index
4. Selvanathan et al, (2009).
5. FDI Inward stock
6. Gross Domestic Product
7. Brelik, (2018).
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سیاسی  تجاری،  روابط  گسترش  و  جغرافیایی  مرزهای  نمودن  رنگ  کم  با  جهانی شدن  زیرا، 
کشور مقصد را تسهیل می نماید.  گردشگران به  کشورها با دنیای خارج، روند ورود  و فرهنگی 

که به پیروی از ایوانوف2، اینگرام3 و اوپادایا و همکاران )2011( در مدل  PS1 ثبات سیاسی است 

و  به بی ثباتی سیاسی  گردشگری  زیرا،  آن مثبت است.  انتظاری  و عالمت  تحقیق لحاظ شده 
ینه های  یاد، هز ز و بی ثباتی  باال  مناقشات سیاسی  با  کشورهای  و در  امنیت حساس است  نبوِد 
تأثیر  آن  بر توسعه  ثبات سیاسی  بهبود  و  ناآرامی ها  کاهش  نتیجه،  به دوش می کشد. در  فراوانی 

مثبت دارد. 
مدل  در  لیتائو6  و  تاوارز  و  همکاران5  و  شفیع اهلل  از  پیروی  به  که  است  واقعی  ارز  نرخ   RER4

کاهش  یا  واقعی  ارز  نرخ  افزایش  زیرا،  است.  مثبت  آن  انتظاری  عالمت  و  شده  منظور  تحقیق 
کاهش  گردشگران و  کاالها و خدمات مورد استفاده  ارزش پول داخلی با ارزان تر نمودن قیمت 

گردشگران ورودی می گردد.  آنان موجب افزایش تعداد  ینه های  هز

2-2. برآورد مدل

به شرح  نتایج  شد.  بررسی  چو7  و  لین  لوین،  روش  به  متغیرها  ایستایی  مدل  تخمین  از  پیش 
مدل  متغیرهای  کلیه  برای  واحد(  یشه  ر دارای  زمانی  )سری   H0 فرضیه  داد  نشان    )2( جدول 
ناایستا هستند  کلیه متغیرها در سطح  در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود. به عبارتی، 
اول  مرتبه  تفاضل  ایستایی  بررسی  اما،  دارد.  وجود  برآوردی  رگرسیون  بودن  کاذب  احتمال  و 

کاذب منتفی است.  کلیه متغیرها ایستا هستند و احتمال تشکیل رگرسیون  متغیرها نشان داد 

1. Political stability
2. Ivanov, (2017).
3. Ingram, (2013).
4. Real Exchange Rate
5. Shafiullah et al, (2019).
6. Tavares & Leitão, (2017).
7. Levin-Lin-Cho
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جدول 2- آزمون ایستایی متغیرها

کشورهای منتخب درحال توسعهکشورهای منتخب توسعه یافته و نوظهور

متغیر
نتیجه

سطحتفاضل مرتبه اول

نتیجه

سطحتفاضل مرتبه اول

احتمال 
پذیرش 

صفر

مقدار 
بحرانی 

)0/05(

احتمال 
پذیرش 

صفر

مقدار 
بحرانی 

)0/05(

احتمال 
پذیرش 

صفر

مقدار 
بحرانی 

)0/05(

احتمال 
پذیرش 

صفر

مقدار 
بحرانی 

)0/05(

I(1)0/00-8/040/15-3/93I(1)0/00-7/860/18-3/65DTI

I(1)0/00-7/370/21-3/27I(1)0/00-7/190/23-3/09NC

I(1)0/00-6/760/27-2/65I(1)0/00-6/580/30-2/47PC

I(1)0/00-7/430/21-3/32I(1)0/00-7/250/24-3/14HC

I(1)0/00-6/930/26-2/82I(1)0/00-6/750/28-2/64FC

I(1)0/00-7/080/24-3/00I(1)0/00-6/900/26-2/82INOV

I(1)0/00-7/650/19-3/54I(1)0/00-7/480/20-3/36FDI

I(1)0/00-6/590/30-2/38I(1)0/00-6/320/32-2/20GLOB

I(1)0/00-7/570/20-3/46I(1)0/00-7/390/21-3/28PS

I(1)0/00-6/010/35-1/90I(1)0/00-5/830/36-1/79RER

منبع: یافته های پژوهش

ــی بلندمــدت  ــوع )I)1 هســتند، بایــد وجــود رابطــه تعادل ــه متغیرهــا از ن کلی کــه  ــه ایــن  ــا توجــه ب ب
گیــرد. زیــرا، در داده هــای تابلویــی،  بیــن متغیرهــای توضیحــی و متغیــر وابســته مــورد آزمــون قــرار 
به عبارتــی،  نیســت.  داده هــا  کــردن  ایســتا  بــه  نیــازی  متغّیرهــا  میــان  همجمعــی  وجــود  هنــگام 
ــو1  کائ کــه متغّیرهــا همجمــع هســتند نتایــج قابــل اعتمــاد اســت. در ایــن تحقیــق از آزمــون  زمانــی 
کــه نتایــج به شــرح جــدول )3( نشــان داد در هــر  بــرای بررســی وجــود همجمعــی اســتفاده شــد 
دو حالــت تخمیــن متغّیرهــای توضیحــی بــا متغّیــر وابســته همجمــع هســتند و رابطــه بلندمــدت 

ــا وجــود دارد.  ــن آنه ــی بی تعادل

1. Kao
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کائو جدول 3- نتایج آزمون هم جمعی 

Cointegration Kao

کشورهای منتخب درحال توسعهکشورهای منتخب توسعه یافته و نوظهور

-4/92

]0/00[

t_Statistic

Value_p

-5/35

]0/00[

t_Statistic

Value_p

منبع: یافته های پژوهش

است.  زمان  طول  در  مختلف  مقاطع  داده های  ترکیب  حاصل  تابلویی  داده های  همچنین، 
دو  هر  در  داد  نشان  نتایج  و  شد  بررسی  لیمر   F آزمون  انجام  با  داده ها  ترکیب  قابلیت  لذا، 
H0 )یکسان  از مقدار جدول بیشتر است. بنابراین، فرضیه  F محاسباتی  حالت تخمین مقادیر 
شد.  پذیرفته  تابلویی(  داده های  به صورت  )تخمین  گروه  اثرات  و  رد  مبدأها(  از  عرض  بودن 
گشتاورهای  روش  به  و  منتخب  کشورهای  از  گروه  دو  تفکیک  به  تحقیق  مدل  نهایت،  در 

گردید.  برآورد  تعمیم یافته 

گشتاورهای تعمیم یافته جدول 4- نتایج برآورد مدل به روش 

گردشگری متغیر وابسته: توسعه صنعت 

کشورهای درحال توسعهکشورهای توسعه یافته
متغیرهای توضیحی▼

t ضریبآمارهt ضریبآماره

7/1310/259*6/5120/174*DTI(-1)

4/4800/113**4/0070/063**LNC

4/4360/104**5/0220/181**LPC

4/1150/080**2/2630/052***LHC

3/2280/055**4/0720/089**LFC

4/8110/091**4/9960/128**LINOV

4/5400/118**4/3220/066**LFDI

6/0030/157*6/3030/201*LGLOB

7/0440/172**7/4020/267**LPS

4/6660/146**3/4580/056**LRER

8/6838/266Sargan Test Statistic
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گردشگری متغیر وابسته: توسعه صنعت 

کشورهای درحال توسعهکشورهای توسعه یافته
متغیرهای توضیحی▼

t ضریبآمارهt ضریبآماره

0/0000/000AR(1)

0/8030/795AR(2)

0/8880/850R2

0/8610/824A. R2

220209Number of obs

2019Number of groups

1111Obs per group

منبع: یافته های پژوهش )نشانه های *، ** و *** به ترتیب سطوح معناداری 1%، 5% و 10% است(.

گشتاورهای  که در جدول باال مشاهده می شود، برای اطمینان از مناسب بودن روش  همان گونه 
اثبات  برای  آزمون سارگان  انجام شده است. نخست،  آزمون  دو  برآورد مدل،  برای  تعمیم یافته 
که فرضیه  کار رفته  شرط اعتبار تشخیص بیش از حد یعنی اعتبار صحت متغیرهای ابزاری به 
آن نشان دهنده مناسب بودن متغیرهای ابزاری است. مقدار بزرگتر از پنج درصد احتمال  صفر 
را  اخالل  اجزای  با  ابزارها  همبستگی  عدم  داد  نشان  تخمین  حالت  و  هر  در  سارگان  آماره 
کرد. درنتیجه، ابزارهای استفاده شده برای تخمین مدل از اعتبار الزم برخوردارند.  نمی توان رد 
آرالنو و  که به زعم  آزمون همبستگی پسمانده مرتبه اول )1(AR و مرتبه دوم )AR)2 است  دوم، 
یالی  گشتاورهای تعمیم یافته، جمالت اخالل باید دارای همبستگی سر بوند )1991( در تخمین 
نیز نشان داد در هر دو  آزمون  این  نتایج  باشند.  یالی مرتبه دوم  و فاقد همبستگی سر اول  مرتبه 
حالت تخمین چنین است و تورش تصریح وجود ندارد. به عالوه، نکویی برازش مدل با هدف 
بررسی همخوانی داده های تجربی و مدل مفهومی انجام شد و R2 و R2 تعدیل شده نزدیک به 
با  نیز  نتایج  البته،  برازش شده حکایت داشت.  از نکویی مدل  یک در هر دو حالت تخمین 

مبانی نظری و عالمت انتظاری متغیرها مطابقت داشت.

3. بحث و بررسی
مثبت  منتخب  کشورهای  از  گروه  دو  هر  در  گردشگری  توسعه  بر  طبیعی  سرمایه  انباشت  تأثیر 
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و  و همکاران )1396(  نظری  و همکاران )2014(،  کای  نتیجه مطالعات  با  که  معنادار است  و 
طبیعی  سرمایه  افزایش  درصد  یک  اساس،  این  بر  دارد.  همخوانی   )1393( ابونوری  و  کبری  ا
و  توسعه  درحال  منتخب  کشورهای  درآمد  درصدی   0/113 و   0/063 افزایش  سبب  ترتیب  به 
طبیعی،  سرمایه  افزایش  زیرا،  می گردد.  بین المللی  گردشگری  محل  از  نوظهور  و  توسعه یافته 
سرمایه  بزرگتر  تخمینی  ضریب  همچنین،  است.  نموده  بیشتر  بازدید  برای  را  کشورها  جذابیت 
یخی و  کشورهای توسعه یافته و نوظهور می تواند از تبدیل به احسنت سرمایه های تار طبیعی در 

گردشگران ناشی شود. طبیعی به عنوان یک مزیت رقابتی در جهت جذب هرچه بیشتر 
منتخب  کشورهای  از  گروه  دو  هر  در  گردشگری  توسعه  بر  فیزیکی  سرمایه  انباشت  تأثیر 
همکاران  و  کای   ،)2016( ایلیچ  و  جوانویچ  مطالعات  نتیجه  با  که  است  معنادار  و  مثبت 
مهری  و  شاه آبادی   ،)1396( همکاران  و  نظری   ،)1397( پرست  نصیب  و  پناهی   ،)2014(
کبری و ابونوری )1393( و شاه آبادی و سیاح )1392( همخوانی دارد. بر این  تلیابی )1395(، ا
درصدی   0/104 و   0/181 افزایش  سبب  ترتیب  به  طبیعی  سرمایه  افزایش  درصد  یک  اساس، 
بین المللی  گردشگری  از محل  نوظهور  و  توسعه یافته  و  توسعه  کشورهای منتخب درحال  درآمد 
و تفریحی بیشتر است  رفاهی  امکانات  ایجاد  به معنای  افزایش سرمایه فیزیکی  زیرا،  می گردد. 
است.  داده  افزایش  را  کار  این  به  دیگران  ترغیب  و  بازدیدکنندگان  مجدد  تجربه  احتمال  که 
کشورهای درحال توسعه می تواند از توسعه  همچنین، ضریب تخمینی بزرگتر سرمایه فیزیکی در 
و  سرمایه گذاری  افزایش  لذا،  ناشی  شود.  کشورها  این  در  رفاهی  امکانات  و  زیرساخت ها  کمتر 

گردشگری همراه شده است. بهبود این وضعیت، با تأثیر مثبت بیشتری بر توسعه 
منتخب  کشورهای  از  گروه  دو  هر  در  گردشگری  توسعه  بر  انسانی  سرمایه  انباشت  تأثیر 
که با نتیجه مطالعات حاجیوا و تیموروا )2019(، پناهی و نصیب پرست  مثبت و معنادار است 
)1397(، شاه آبادی و مهری تلیابی )1395( و شاه آبادی و سیاح )1392( مطابقت دارد. بر این 
درصدی   0/080 و   0/052 افزایش  سبب  ترتیب  به  انسانی  سرمایه  افزایش  درصد  یک  اساس، 
بین المللی  گردشگری  از محل  نوظهور  و  توسعه یافته  و  توسعه  کشورهای منتخب درحال  درآمد 
توجیه  افزایش  و  کسب وکار  جدید  فرصت های  ایجاد  با  انسانی  سرمایه   بهبود  زیرا،  می گردد. 
کمک نموده است.  گردشگری به توسعه این صنعت  اقتصادی طرح های مورد اجرا در صنعت 
از  و نوظهور می تواند  کشورهای توسعه یافته  انسانی در  بزرگتر سرمایه  همچنین، ضریب تخمینی 

کشورها ناشی شود.  رشد سرمایه انسانی متناسب با نیاز بازار در این 
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کشورهای منتخب مثبت  از  گروه  گردشگری در هر دو  بر توسعه  انباشت سرمایه مالی  تأثیر 
 )1393( زاده  مستولی  و   )2018( همکاران  و  شهباز  مطالعات  نتیجه  با  که  است  معنادار  و 
افزایش 0/089  افزایش سرمایه مالی به ترتیب سبب  بر این اساس، یک درصد  مطابقت دارد. 
محل  از  نوظهور  و  توسعه یافته  و  توسعه  درحال  منتخب  کشورهای  درآمد  درصدی   0/055 و 
از  آن  با  مرتبط  نهادهای  توسعه  و  مالی  سرمایه  افزایش  زیرا،  می گردد.  بین المللی  گردشگری 
تسهیل  و  ینه  هز کم  و  آسان  صورت  به  گردشگری  بخش  مالی  تأمین  زمینه  فراهم سازی  طریق 
کشور مبدأ به مقصد و تسریع مبادالت آنها به توسعه  گردشگران از  نقل و انتقال وجوه متعلق به 
کشورهای  در  مالی  سرمایه  بزرگتر  تخمینی  ضریب  همچنین،  است.  نموده  کمک  گردشگری 
در  مالی  نوین  خدمات  و  ابزارها  از  آنها  بیشتر  چه  هر  استفاده  لزوم  از  می تواند  توسعه  درحال 

گردشگری حکایت دارد.  جهت توسعه 
معنادار  و  مثبت  منتخب  کشورهای  از  گروه  دو  هر  در  گردشگری  توسعه  بر  نوآوری  تأثیر 
جاهد  شریف  و  یحان  ر کریم پور  و   )2017( همکاران  و  سیلوار  مطالعات  نتیجه  با  که  است 
افزایش  سبب  ترتیب  به  نوآوری  افزایش  درصد  یک  اساس،  این  بر  دارد.  همخوانی   )1395(
از  نوظهور  و  توسعه یافته  و  توسعه  درحال  منتخب  کشورهای  درآمد  درصدی   0/091 و   0/128
چالش های  حل  در  کلیدی  عنصر  یک  نوآوری  زیرا،  می گردد.  بین المللی  گردشگری  محل 
ایجاد  با  و  است  حاضر  رقابتی  عصر  در  گردشگری  حوزه  کسب وکارهای  پیچیده  و  ینه بر  هز
ضریب  همچنین،  است.  شده  آنها  رشد  و  بقا  تضمین  موجب  گردشگری  خدمات  در  تمایز 
ظرفیت های  تبدیل  در  آنها  کمتر  توان  از  توسعه  درحال  کشورهای  در  نوآوری  بزرگتر  تخمینی 
افزایش این توان  آنها برمی گردد. درنتیجه،  نوآوری به محصوالت جدید و تجاری سازی  بالقوۀ 

گردشگری تأثیر مثبت بیشتری داشته باشد. بر توسعه 
کشورهای  از  گروه  دو  هر  در  گردشگری  توسعه  بر  خارجی  مستقیم  سرمایه  انباشت  تأثیر 
رادیچ  و  پریچ   ،)2017( رادیچ  و  پریچ  مطالعات  نتیجه  با  که  است  معنادار  و  مثبت  منتخب 
این  بر  دارد.  همخوانی   )1389( باستان  و  بهبودی  و   )2009( همکاران  و  سلواناتان   ،)2015(
 0/066 افزایش  سبب  ترتیب  به  خارجی  مستقیم  سرمایه  انباشت  افزایش  درصد  یک  اساس، 
محل  از  نوظهور  و  توسعه یافته  و  توسعه  درحال  منتخب  کشورهای  درآمد  درصدی   0/118 و 
آماده  سازی  و  کمک به ساخت  با  زیرا، جذب سرمایه خارجی  گردشگری بین المللی می گردد. 
کز  مرا خرید،  کز  مرا رستوران ها،  هتل ها،  استراحتگاه،  مانند  گردشگری  با  مرتبط  زیرساخت  های 
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کشور سرمایه پذیر  آنها به  و وابستگان  کارگران خارجی  و  افزایش تردد سرمایه گذاران  و  تفریحی 
گردشگری شده است. همچنین، ضریب تخمینی بزرگتر انباشت سرمایه  موجب توسعه صنعت 
کشورهای توسعه یافته و نوظهور به حجم باالی این سرمایه و اهمیت نقش  مستقیم خارجی در 

کشورها برمی گردد.  آن در اقتصاد این 
توسعه  بر  واقعی  ارز  نرخ  و  سیاسی  ثبات  جهانی شدن،  کنترلی  متغیرهای  تأثیر  همچنین، 
و  نظری  مبانی  با  که  است  معنادار  و  مثبت  منتخب  کشورهای  از  گروه  دو  هر  در  گردشگری 
صنعت  توسعه  بر  باوقفه  وابسته  متغیر  تأثیر  به عالوه،  دارد.  همخوانی  تجربی  مطالعات  نتایج 
گردشگران بین المللی  کشورهای منتخب از  گردشگری مثبت و معنادار است. به عبارتی، عایدی 

از شرایط سال قبل تأثیر مستقیم می پذیرد.

نتیجه گیری و مالحظات

بررسی  به  تعمیم یافته  گشتاورهای  روش  به  و  تابلویی  داده های  از  استفاده  با  حاضر  تحقیق 
نوآوری  مالی،  انسانی، سرمایه  فیزیکی، سرمایه  انواع سرمایه شامل سرمایه  طبیعی، سرمایه  تأثیر 
و  توسعه  درحال  منتخب  کشورهای  از  گروه  دو  در  گردشگری  توسعه  بر  خارجی  سرمایه  و 
سرمایه  انواع  کلیه  داد  نشان  نتایج  که  پرداخت   2007-2017 دوره  طی  نوظهور  و  توسعه یافته 
مثبت  تأثیر  مطالعه  مورد  کشورهای  از  گروه  دو  هر  در  گردشگری  توسعه  بر  متفاوت  ضرایب  با 
در  گردشگری  صنعت  توسعه  جهت  در  نتایج  کاربرد  به منظور  پایان،  در  دارد.  معناداری  و 

پیشنهاد می شود: منتخب  کشورهای 
جهت 	  در  عمومی  دیپلماسی  بهبود  و  تخصصی  و  علمی  کارا،  مدیریت  از  بهره گیری  با 

آنها به جامعه  یخی و فرهنگی و شناسایی  آثار تار بهره برداری مناسب از مواهب طبیعی و 
گردشگران خارجی افزایش یابد و  کشورها برای بازدید نزد  جهانی اقدام شود تا جذابیت 

رونق بگیرد.  بین المللی  گردشگری 
کالن، 	  اقتصاد  محیط  در  نااطمینانی  کاهش  سرمایه،  سود  و  اصل  امنیت  تضمین  با 

انگیزۀ   ... و  کسب وکار  فضای  بهبود  خدمات،  و  کاالها  دستوری  قیمت گذاری  از  پرهیز 
کن  اما نقل،  و  حمل  گردشگری،  زیرساخت ها  گسترش  و  ایجاد  جهت  در  سرمایه گذاری 

تفریحی، استراحتگاه  ها و ... تقویت شود.  
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نیازهای 	  به  توجه  با  ماهر  کار  نیروی  تربیت  با  متناسب  عالی  آموزشی  نظام  پایه گذاری  با 
نیروی  کارایی  با  متناسب  دستمزد  نرخ  انعطاف پذیری  افزایش  و  کارا  قوانین  وضع   ، بازار
و  جنسیتی  تبعیض های  رفع  و  آنان  مهاجرت  از  جلوگیری  و  نخبگان  از  حمایت   ، کار
به طور  اقتصاد  در  انسانی  سرمایه  تشکیل  برای  زمینه  زنان،  اقتصادی  مشارکت  از  حمایت 

گردشگری به طور خاص فراهم شود. عام و بخش 
به 	  آشنا  مدیران  از  استفاده  مدرن،  فناوری های  متنوع،  ابزارهای  به کارگیری  با  مالی  نهادها 

نوین،  خدمات  ارائه  جهت  در  ماهر  و  متخصص  کارکنان  استخدام  و  روز  دانش  و  علم 
تشکیل  و  ُخرد  پس اندازهای  تجمیع  فرایند  تا  بردارند  گام  یان  مشتر به  ینه  هز کم  و  متمایز 
گردشگری  سرمایه مالی در جامعه تقویت شود و از مجرای تأمین مالی فعالیت های بخش 

به رشد و توسعه این صنعت منجر  شود.
با حمایت قانونی از مالکیت معنوی نوآوران، توسعه زیرساخت های نوآوری شامل فیزیکی 	 

)شفافیت  اطالعاتی  و   ) مجوز صدور  و  )درخواست  اداری  الکترونیکی(،  و  )مخابراتی 
هدف  با  یسک پذیر  ر سرمایه گذاری های  از  حمایت  صندوق های  ایجاد  اطالعاتی(، 
تقویت  و  تقاضا  بر  مبتنی  پژوهش های  به  اولویت دهی  و  نوآورانه  فعالیت های  مالی  تأمین 
در  نوآوری  افزایش  برای  مناسب  بستر  گردشگری  بخش   و  توسعه  و  تحقیق  کز  مرا ارتباط 

گردد. آماده  این صنعت 
مالیاتی 	  معافیت های  اعطای  خارجی،  مالکیت  حقوق  امنیت  از  قانونی  حمایت  با 

واسطه ای  کاالهای  و   ماشین آالت  واردات  تعرفۀ  حذف  خارجی،  سرمایه گذاران  به 
حمایت   و  انحصارات  لغو  و  نژادی  تعصبات  ار  پرهیز  خارجی،  سرمایه گذاران  توسط 
سرمایه  جذب  برای  زمینه   ... و  خارجی  سرمایه گذاران  برابر  در  داخلی  سرمایه گذاران  از 
گردشگری  از جمله  اقتصادی  کلیه بخش های  آن  پرتو  در  تا  فراهم شود  مستقیم خارجی 

کند.  بین المللی رونق پیدا 
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