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فضــای ســرمایهگذاری ،الگــو پانل
دوربیــن فضایی پویــا ،خاورمیانه،
صنعت گردشــگری

مقدمه

دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی باالتــر ،راهبــرد اصلــی
بســیاری از کشــورهای جهــان بــرای رســیدن بــه توســعه
اقتصــادی اســت .تجربــه کشــورهای توســعهیافته نشــان
میدهــد کــه عامــل اصلــی رشــد و توســعه اقتصــادی آنهــا
ســرمایهگذاری بــوده اســت (خوشفــر.)48 :1395 ،
کس ـبوکار و ســرمایهگذاری در هــر کشــور مســتلزم وجــود
محیــط نهــادی مناســب و امــن در آن کشــور اســت.
صاحبــان ســرمایه ســرمایههای خــود را در کشــوری بــه کار
خواهنــد گرفــت کــه عالئــم و نشــانههای امنیــت اقتصــادی
بهخوبــی در آن کشــورمشــاهده شــود .سیاســتگذاران و
برنامهریــزان هــر جامعــه بایــد بهطــور مســتمر وضعیــت
امنیــت اقتصــادی و ســرمایهگذاری آن جامعــه را

اندازهگیــری و کنتــرل کننــد و براســاس نتایــج حاصــل
از ایــن اندازهگیریهــا ،تمهیــدات الزم را بــرای «جــذب
ســرمایههای خارجــی» و «جلوگیــری از فــرار ســرمایههای
داخلــی» بــه عمــل آورنــد (رفیعــی.)1398 ،
رشــد اقتصــادی مســتلزم ســرمایهگذاری اســت .اگــر در
جامعــهای ســرمایهگذاری در حــد و انــدازۀ الزم صــورت
نگیــرد ،رشــد اقتصــادی کنــد یــا متوقــف خواهــد شــد.
نتیجــه ایــن امــر کاهش ســطح رفاه عمومــی جامعه اســت.
ســرمایهگذاری درصورتــی محقــق خواهــد شــد کــه محیــط
مناســب و امنیــت الزم بــرای آن فراهــم باشــد.
گردشــگری امــروزه صنعتــی بســیار مهــم در کشــورهای
مختلــف اســت و نقــش پررنگــی در شــکوفایی اقتصــاد
کشــورها ایفــا میکنــد .گردشــگر از زمــان ورودش بــه

 .1استادیار گروه اقتصاد گردشگری؛ پژوهشکدۀ گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی.
 .2پژوهشگر گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکدۀ گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه
سیستان و بلوچستان.
 .3استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسندۀ مسئول)؛ amdadras@eco.usb.ac.ir
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تاریخ دریافت1398/07/28 :
تاریخ پذیرش1398/11/17 :

چکیده

بــدون شــك امــروزه صنعــت گردشــگری ،بهمنزلــه یکــی از مهمتریــن بخشهــای
اقتصــاد جهانــی ،رشــدی ســريع در توســعه اقتصــاد جهــان دارد كــه نتیجــه آن
افزايــش نــرخ رشــد ســاالنه جهانــی در توليــد ناخالــص ملــي ،صــادرات ،تجــارت
جهانــی و خدمــات اســت .نکتـهای کــه باعــث تــداوم ایــن صنعت میشــود فضای
مناســب ســرمایهگذاری اســت .فضــای ســرمایهگذاری تحتتأثیــر مجموعـهای
از عوامــل مرتبــط بــا قانونگــذاری ،نظارتــی ،ســازمانی ،اقتصــادی ،اجتماعــی،
سیاســی اســت و عوامــل تعیینکننــدۀ دیگر ،شــرایط فعالیــت ســرمایهگذاری در
کشــور ،منطقــه یــا شــهر را مشــخص میکنــد .بــر همیــن اســاس در ایــن مقاله به
تأثیرپذیــری درآمــد گردشــگری از فضــای ســرمایهگذاری در کشــورهای منتخب
خاورمیانــه پرداختــه میشــود .تجزیهوتحلیــل دادههــا بــا اســتفاده ا ز الگــوی
دوربیــن فضایــی پانــل در بــازۀ زمانــی  2016-2006بــرای پانــزده کشــور منتخــب
منطقــه خاورمیانــه انجــام شــده اســت .نتایــج بــرآورد الگــو دوربیــن فضایــی در
دو حالــت ایســتا و پویــا نشــان میدهــد کــه در بیــن کشــورهای خاورمیانــه رابطــه
فضایــی معنــاداری وجــود دارد کــه نشــاندهندۀ بخشــی از درآمــد گردشــگری در
کشــورهای خاورمیانــه بهواســطۀ اثــر فاصلــه یــا مجــاورت بــوده اســت .در ایــن
راســتا ،پیشــنهاد میشــود کــه در تخمیــن الگوهــای اقتصادســنجی ،ارتبــاط
فضایــی بیــن مشــاهدات در نظــر گرفتــه شــود؛ زیــرا ،درصــورت لحاظنکــردن آن
در الگــو ،نتایــج تــورشداری حاصــل میشــود کــه نمیتــوان بــه آناعتمــاد کــرد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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کشــوری ،بایــد بــرای تأمیــن غــذا ،اقامــت ،رفتوآمــد،
تفریــح و گشــتوگذار ،خریــد ســوغاتی و کاال و دیــدن
جاذبههــا هزینــه کنــد .ایــن هزینههــا بــا آوردن ارز بــه
کشــور میزبــان ،بــه رونــق اقتصــادی آن کمــک میکنــد.
هرچه گردشــگران بیشــتری به کشــور وارد شــوند ،مشاغل
بیشــتری ایجــاد میشــود و این موضــوع برای کشــورهایی
کــه جمعیــت جوانــی دارنــد ،بســیار مهــم اســت .ســفر
و گردشــگری موتــور پویایــی توســعۀ اقتصــادی و
اشــتغالزایی در سراســر جهــان اســت.
براســاس آمار ســازمان جهانــی گردشــگری ( )UNWTOدر
ســال  ،۲۰۱۸آمــار ســفر گردشــگران داخلــی و بینالمللــی
بــه 12/1میلیــارد ســفر رســید کــه در مقایســه بــا ســال
 ۲۰۱۷بــا رشــد  ۵درصــدی مواجــه شــده اســت کــه انتظــار
مــیرود در ســال  ۲۰۱۹ایــن نــرخ رشــد تــا  5/5درصــد
افزایــش یابــد.
در ســال  ،۲۰۱۸مجمــوع درآمــد حاصــل از گردشــگری
داخلــی و بینالمللــی بــه 5/34تریلیــون دالر رســید کــه
ایــن رقــم برابــر بــا  6/1درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی
جهانــی اســت .همچنیــن تخمیــن زده میشــوددر ســال
 ۲۰۱۹درآمــد حاصــل از گردشــگری به 5/44تریلیــون
دالر برســد و  ۶درصــد از مجمــوع جهانــی تولیــد ناخالــص
داخلــی را بــه خــود اختصــاص دهــد.
در ســال  ،۲۰۱۸تعــداد ســفرهای بینالمللــی ،بــا رســیدن
بــه 1/279میلیــارد ســفر ،در مقایســه بــا ســال  ۲۰۱۷رشــد
۴۹میلیونــی داشــته و بــا رشــد  ۴درصــدی همــراه بــوده
اســت .پیشبینــی شــده اســت کــه ایــن رقــم در ســال
 ۲۰۱۹بــه 1/332میلیــارد ســفر و رشــد  4/1درصــدی
برســد.
در ســال  ،۲۰۱۸درآمــد جهانــی گردشــگری بینالمللــی به
1/59تریلیــون دالر رســید کــه نشــان از رشــد  5درصــدی
تریلیــون دالری و  3/1درصــدی در مقایســه بــا ســال ۲۰۱۷
دارد و انتظــار داریــم ایــن رونــد بــه چهارمیــن ســال رشــد
مــداوم خــود نیــز دســت پیــدا کنــد .در ســال  ۲۰۱۸آمــار
ســفرها بــه 10/82میلیــارد دالر در سراســر جهــان رســید
کــه رشــد  5/1درصــدی را نشــان میدهــد .بــرای ســال
 ۲۰۱۹نیــز انتظــار داریــم ایــن رقــم بــه 11/43میلیــارد دالر
بــا نــرخ رشــد  5/7درصــد برســد .گــزارش ســازمان جهانی
گردشــگری نشــان میدهــد ورود گردشــگران بینالمللــی
بــه اروپــا در ســال  ۲۰۱۸بــه ۷۱۳میلیــون نفر رســیده اســت
کــه درمجمــوع رشــد  ۶درصــدی را در مقایســه بــا ســال
 ۲۰۱۷ثبــت کــرده اســت.
بــر ایــن اســاس ،بهطــور جزئیتــر جنــوب اروپــا و
مدیترانــه بــا  ۷درصــد ،شــرق و مرکــز اروپــا بــا  ۶درصــد

و غــرب اروپــا نیــز بــا  ۶درصــد رشــد در مقایســه بــا ســال
گذشــته همــراه بــوده اســت .درعینحــال ،منطقه شــمال
اروپــا نیــز بــه علــت کاهــش شــمار توریسـتهای خارجــی
در بریتانیــا ،رشــد زیــادی در مقایســه بــا  ۲۰۱۷نداشــته
اســت .از ســوی دیگــر ،آسیاپاســیفیک نیــز درمجمــوع
در ســال گذشــته میزبــان ۳۴۳میلیــون نفــر بــوده اســت؛
رقمــی کــه رشــد  ۶درصــدی را در مقایســه بــا ســال قبــل
از آن نشــان میدهــد .همچنیــن در ایــن منطقــه ،جنــوب
شــرقی آســیا  ۷درصــد ،شــمال شــرق آســیا  ۶درصــد و
جنــوب آســیا  ۵درصــد رشــد داشــته اســت .عالوهبرایــن،
اقیانوســیه نیــز رشــد متوســط  ۳درصــدی را در جــذب
گردشــگر بینالمللــی بــه ثبــت رســانده اســت .براســاس
اعــام ســازمان جهانــی گردشــگری ،تعــداد گردشــگران
بینالمللــی واردشــده بــه ایــران در ســال ۴ ،۲۰۱۷میلیــون
و ۸۶۷هــزار نفــر بــوده اســت .طبــق ایــن گــزارش ،ایــن
میــزان نســبت بــه رقــم ۴میلیــون و ۹۴۲هــزار توریســت که
در ســال  ۲۰۱۶بــه ایــران وارد شــدهاند ،رشــد منفــی 1/5
درصــد را ثبــت کــرده اســت .درآمــد ایــران از گردشــگری
در ســال  ۲۰۱۶نیــز معــادل 3میلیــارد و ۷۱۳میلیــون دالر
بــوده اســت.
یکــی از مــواردی کــه بسترســاز ورود گردشــگران بــه
منطقــهای میشــود ،فضــای مناســب ســرمایهگذاری
اســت .فضــای ســرمایهگذاری خــوب ،باعــث ایجــاد
ســرمایهگذاری خصوصــی میشــود کــه موتــور رشــد
اقتصــاد و کاهــش فقــر اســت .فرصتهــا و مشــاغل ایجــاد
میکنــد مــردم انــواع محصــوالت و خدمــات موجــود را
گســترش و هزینــه آنهــا را بــه نفــع مصرفکننــدگان
کاهشدهنــد؛ همچنیــن از منبــع پایــدار از درآمدهــای
مالیاتــی بــرای تأمیــن اهــداف مهــم دیگــر اجتماعــی
پشــتیبانی میکنــد .بســیاری از ویژگیهــای دیگــر
ســرمایهگذاری خــوب شــامل زیرســاختهای کارآمــد،
قوانیــن و بازارهــای مالــی و بهبــود زندگــی مــردم بهطــور
مســتقیم ،چــه در کار یــا فعالیتهــای کارآفرینــی و چــه
بهطــور غیرمســتقیم اســت .تغییــرات زیــاد در سراســر
جهــان ،هــم در داخــل و هــم در خــارج از کشــور ،بــر فضای
ســرمایهگذاری در همــه جوانــب تصمیمگیریهــای
بنــگا ه تأثیرگــذار اســت .ازجملــه :تصمیــم کشــاورز بــرای
کاشــت دانــه بیشــتر؛ تصمیــم کارآفرینــان خــرد بــرای
شــروع کســبوکار؛ تصمیــم شــرکت محلــی تولیــدی
بــرای گســترش خــط تولیــد و اســتخدام کارگــران بیشــتر؛
تصمیــم بنگاههــای چندملیتــی بــرای تعیین محــل تولید
بعــدی خــود در ســطح جهــان (.)World Bank, 2005
در چنــد دهــه اخیــر ،کشــورهای درحالتوســعه بــه

بررسی تأثیر فضای سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصادسنجیفضایی

210 :1397؛.)Fazel et al, 2017: 1043

1.United Nations Conference on Trade and
Development
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نظرســنجیای کــه کنفرانــس تجــارت و توســعۀ ســازمان
ملــل ( 1)UNCTADبــرای بیــش از پنجــاه کشــور (اکثریــت
ل توســعه) انجــام داد ،تأییــد میکنــد کــه گردشــگری
درحــا 
ازجملــه صنایــع پیـشرو در جــذب ســرمایهگذاری خارجی
اســت ( .)Ando, 2006: 601البتــه ایــن درصورتــی اســت کــه
فضــای مناســب بــرای ســرمایهگذاری در کشــورها فراهــم
شــده باشــد (متانــی و امیــری.)210 :1397 ،
فضــای ســرمایهگذاری در بخــش گردشــگری تفــاوت
چندانــی بــا فضــای ســرمایهگذاری بــا بخشهــای دیگــر
نــدارد .عوامــل تعیینکننــده بــر جــذب ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی ( )FDIدر ایــن بخــش هماننــد بخشهای
دیگــر عبارتانــد از :ثبــات سیاســی ،ســطح توســعه
اقتصــادی ،فضــای اجتماعــی و اقتصادی ،خصوصیســازی
صنعتــی ،آزادســازی رژیمهــای ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی ،مالیــات ،مشــوقهای ســرمایهگذاری ،در
دســترس بــودن و کیفیــت زیرســاختها و راهبــرد
شــرکتها (.)Endo, 2006: 601; Fazel et al., 2017:1044
فضــای مناســب ســرمایهگذاری در گردشــگری ســبب
جــذب ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی میشــود (متانــی
و امیــری .)210 :1397 ،در سراســر جهــان ،ســرمایهگذاری
گردشــگری بــدون شــک یکــی از مهمتریــن روشهــای
ســرمایهگذاری بــه حســاب میآیــد.
منطقــه خاورمیانــه ازنظــر جغرافیایــی و انــرژی منطق ـهای
راهبــردی اســت .آمــار بیــکاری بــاال و محدودیــت منابــع
ارزی باعــث شــده اســت تــا ایــن منطقــه بــه توســعه صنعــت
گردشــگری بیــشاز پیــش توجــه کنــد .شــاید مهمتریــن
علتــی کــه دولتهــا در منطقــه خاورمیانــه بــه گردشــگری
توجــه و در راســتای آن برنامهریــزیکردهانــد ،درآمدزایــی
در بخــش گردشــگری اســت که ســبب رشــد تولیــد ناخالص
ملــی ،کاهــش فقــر و اشــتغالزایی در این کشــورها میشــود
(تیمــوری.)2 :1394،
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ســرمایهگذاری در بخــش گردشــگری توجــه بســیاری
کردنــد .آنهــا دریافتنــد بــا ایجــاد فضــای مناســب
ســرمایهگذاری در گردشــگری و تنــوع در درآمدهــا و
ارتقــای ســطح درآمــد ملــی کشورشــان میتواننــد بــه رشــد
اقتصــادی دســت یابنــد .ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت،
بــه افزایــش درآمدهــای صادراتــی ،ایجــاد مشــاغل جدیــد
(بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم) ،اشــتغالزایی جوانان
و زنــان ،حــل مشــکالت بیــکاری و فقــر و بهرهمنــدی جوامع
محلــی از ایــن درآمدهــا منجــر میشــود (متانــی و امیــری،

گــزارش اخیــر ســازمان جهانــی گردشــگری تصریــح
کــرده اســت کــه در میــان مناطــق مختلــف جهان،منطقــه
خاورمیانــه در ســال  ،2018بــا  ۱۰درصد رشــد در مقایســه با
ســال قبــل ،بیشــترین رشــد جــذب گردشــگر را بــه نــام خود
ثبــت کــرده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه ســال گذشــته،
ازنظــر منطقــهای ،مقصدهــای گردشــگری اروپــا و افریقــا
رشــدی بیــش از میانگیــن داشــتند.
در ایــن پژوهــش تأثیــر فضــای ســرمایهگذاری بــر درآمــد
گردشــگری در کشــورهای منتخــب خاورمیانه با اســتفاده از
الگــو دوربیــن فضایــی در ســالهای  2006تــا  2016بررســی
میشــود و بــه ایــن ســؤال اساســی پاســخ داده میشــود
کــه آیــا فضــای ســرمایهگذاری در کشــورهای خاورمیانــه بــر
درآمــد گردشــگری در کشــورهای بررسیشــده تأثیــر دارد و
آیــا همبســتگی فضایــی بیــن کشــورهای خاورمیانــه وجــود
دارد؟
مروریبرپیشینهتحقیق
تــا کنــون دربــارۀ تأثیرپذیــری درآمــد گردشــگری از فضــای
ســرمایهگذاری پژوهــش تخصصــی صــورت نگرفتــه اســت؛
امــا دربــارۀ اهمیــت گردشــگری و ســرمایهگذاری در ایــن
صنعــت در توســعه و رشــد کشــوره ا مطالعــات متعــددی
انجــام شــده اســت کــه بــه چنــد نمونــه از آنهــا اشــاره
میشــود.
متانــی و امیــری ( ،)1397بــه بررســی نقــش ســرمایهگذاری
و طرحهــای عمرانــی در توســعه صنعــت گردشــگری
مازنــدران پرداختهانــد .نتایــج نشــان داد که ســرمایهگذاری
درزمینــه زیرســاختها ،ایجــاد جاذبههــای مناســب،
ایجــاد امنیــت اقتصــادی و اجتماعــی بــرای ســرمایهگذاران
و در نظــر گرفتــن تســهیالت در حــوزۀ گردشــگری باعــث
توســعه گردشــگری اســتان مازنــدران خواهــد شــد.
کروبــی و مجیدیفــر ( )1396در تحقیقــی بــه شناســایی
عوامــل مؤثــر بــر جریــان و جــذب ســرمایهگذاری مســتقيم
خارجــی و رابطــه آن با صنعت گردشــگری پرداختند .نتایج
حاصــل نشــان داد کــه توجــه بــه زیرســاختهای قانونــی،
تشــویق و تقویــت ســرمایهگذاری داخلی بخــش خصوصی،
توجــه بــه کارایــی و بهــرهوری ســرمایهگذاریهای
انجامشــده در زیرســاختها و تحقيــق و توســعه ،توجــه بــه
کارایــی ،بهــرهوری و ســطح مهــارت نيــروی کار و اقداماتــی
در جهــت افزایــش ثبــات سياســی کشــور شــاید بــه جــذب
بيشــتر ســرمایهگذاری مســتقيم خارجــی در صنعــت
گردشــگری و شــکوفایی هــر چــه بيشــتر ایــن صنعــت در
کشــور ایــران منجــر شــود.
بهبــودی و باســتان ( )1389رابطــه گردشــگری و
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در کشــورهای
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درحالتوســعه (رهیافــت علیــت در دادههــای تابلویــی)
را بررســی کردنــد .نتایــج نشــان داد در کشــورهای
درحالتوســعه فقــط از طــرف تعــداد گردشــگران بهســوی
ســرمایهگذاری خارجــی رابطــه ع ّلیــت وجــود دارد.
ســخنور ( )2019بــه بررســی پاســخ ایــن ســؤال پرداخــت:
آیــا ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی ،گردشــگری و رشــد
اقتصــادی در اروپــا را تســریع میکنــد؟ نتایج نشــان داد که
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی تأثیــر منفــی در رشــد
اقتصــادی پنــج کشــور دارد و بهطــور شــگفتانگیزی
صنعــت گردشــگری را در هیچیــک از کشــورهای
بررسیشــده تحریــک نمیکنــد.
ژو 1و همــکاران ( )2017در پژوهشــی بــه بررســی
اثــر ســرمایهگذاری گردشــگری (ســاختمان) بــر
درآمــد گردشــگری در چیــن بــا اســتفاده از الگــو
اقتصادســنجی فضایــی پرداختهانــد .نتایــج نشــان داد که
ســرمایهگذاریهای انجامشــده در ساختمانســازی در
بخــش گردشــگری تأثیــر مثبــت و قابلتوجهــی در درآمــد
گردشــگری دارد.
فاضــل و همــکاران ( )2017در پژوهشــی بــه بررســی تأثیر
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در بخــش گردشــگری
بــر روی رشــد اقتصــادی در کشــور موریــس بــا اســتفاده
از الگــو تصحیــح خطــای بــرداری پویــا پرداختهانــد.
نتایــج نشــان داد کــه ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی
بــه رشــد اقتصــادی کمــک میکنــد اگرچــه ضریــب بخــش
گردشــگری انــدک اســت .یافتهها همچنین نشــاندهندۀ
رابطــه مثبــت بیــن توســعه گردشــگری و رشــد اقتصــادی
اســت؛ بنابرایــن بــه حمایــت از رشــد بخــش گردشــگری
توصیــه میشــود.
کریســتیاندوتیر )2016( 2ســرمایهگذاری مستقیم خارجی
در صنعــت مهماننــوازی در ایســلند و نــروژ را در مقایســه
بــا کشــورهای نوردیــک و دیگــر کشــورهای عضــو ســازمان
همکاری و توســعه اقتصادی ( )OECDبررســی کرد .نتایج
نشــان داد ســرمایهگذاران عالقهمنــد بــه ســرمایهگذاری
در صنعــت محلــی عمدتــ ًا از کشــورهای کمجمعیــت بــا
درآمــد بــاال هســتند.
صمیمــی و همــکاران ( )2013بــه بررســی رابطــه بیــن
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــا رشــد و توســعه
بخــش گردشــگری در کشــورهای درحالتوســعه
پرداختنــد .نتایــج نشــاندهندۀ وجــود رابطــه دوطرفــه
بیــن ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و توســعه
گردشــگری اســت.
1. Zhou
2. Kristjánsdóttir

ِســلواناتان و همــکاران ( )2009در پژوهشــی بــه بررســی
ارتبــاط بیــن ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و
گردشــگری در هندوســتان پرداختند .نتایج نشــان داد که
پیونــد مســتقیمی وجــود دارد بیــن ســطح ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی و تعــدادی از مدیــران و کارآفرینانــی
کــه بــه دنبــال فرصتهــای ســرمایهگذاری بهعنــوان
گردشــگر تجــاری در کشــورهای میزبــان هســتند.
انــدو ( )2006بــه مطالعــه جریــان و حجــم ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی در بخــش گردشــگری پرداخــت .نتایج
نشــان داد کــه در برخــی از کشــورهای درحالتوســعه،
نقــش ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در گردشــگری
در فعالیتهــای اقتصــادی آنهــا بســیار حیاتــی اســت.
تجزیهوتحلیــل دقیــق قبــل از جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی در گردشــگری در سیاســتهای توســعه کلــی
آنهــا توصیــه میشــود.
از دیگــر مطالعــات میشــود بــه تیمــوری (،)1394
حیــدری چیانــه و ســلطانی ( ،)1393موســوی شــقایی
و همــکاران ( ،)1391دوتــا و کار ،)2018( 3چشــلیک و
گوچــک ،)2018( 4بانرجــی 5و همــکاران ( ،)2015مشــتاق
و زمــان ( ،)2014چینگارانــده ،)2014( 6فلچــر و مرکباتی7
( ،)2008اشــاره کــرد.
نتایــج حاصــل از بررســی مطالعــات صورتگرفتــه
نشــاندهندۀ آن اســت کــه عوامــل متعــددی بــر درآمــد
گردشــگری در کشــورها اثرگذار اســت و نحــوۀ تأثیرگذاری
ایــن متغیرهــا در مناطــق مختلــف بررسیشــده متفــاوت
اســت .نــوآوری مطالعــه حاضــر تأثیــر موقعیــت فضایــی
و بررســی تأثیــر فضــای ســرمایهگذاری بــر درآمــد
گردشــگری در کشــورهای منتخــب خاورمیانــه اســت.

مبانی نظری تحقیق

فضایسرمایهگذاری
فضــای ســرمایهگذاری عبــارت اســت از شــرایط
اقتصــادی و مالــی هــر کشــور کــه در تمایــل افــراد و
شــرکتها بــه قــرضدادن پــول و کســب ســهم در
کســبکارهای فعــال تأثیــر میگــذارد 8.بهعبارتدیگــر،
فضــای ســرمایهگذاری فضایــی اســت کــه در آن رونــد
ســرمایهگذاری تحتتأثیــر مجموعــهای از عوامــل
مرتبــط بــا قانونگــذاری ،نظارتــی ،ســازمانی ،اقتصــادی،
3 .Dutta & Kar
4.Cieslik & Goczek
5.Banerjee
6.Chingarande
7.Flecher & Morakabati
8. https://www.investopedia.com/terms/i/investmentclimate.
asp

بررسی تأثیر فضای سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصادسنجیفضایی

(.)Mills & Fan 2006: 27-39

ی در
مزایــای کلیــدی و تأثیــر مثبــت ســرمایهگذار 
گردشگری

مزایــای کلیــدی و تأثیــرات مثبــت فضــای ســرمایهگذاری
شــامل توســعه اقتصــادی و کاهــش فقــر اســت .بــه دالیــل
مختلــف ،گردشــگری کاتالیــزور مهم برای توســعه اقتصادی
از ســطح محلــی بــه ســطح ملــی اســت .اگــر گردشــگری
بهطــور مؤثــر برنامهریــزی ،توســعه و بازاریابــی شــود ،بــه
ســرمایهگذاری جــذاب مالــی بــرای ســرمایهگذاران منجــر
میشــود .همچنیــن ســرمایهگذاری در گردشــگری بــرای
اقتصادهــای محلی جــذاب اســت؛ چراکه گردشــگری باعث
ایجــاد خریــد مســتقیم ،غیرمســتقیم و القاشــده در طیــف
وســیعی از زنجیرههــای عرضــه میشــود (رفیعــی.)1398 ،
همانطــور کــه رشــد گردشــگری اقتصــاد را تحریــک
میکنــد و منافــع یادشــده را ایجــاد میکنــد ،راهحــل
مناســبی بــرای کاهــش فقــر نیــز هســت .از طریــق افزایــش
خریــد کاالهــای محلــی و خدمــات ،فرصتهــای اشــتغال
و کســبوکار را بهویــژه بــرای کارگــران غیرماهــر ،زنــان
و فقیــران روســتایی ،مــردم محــروم و بومــی افزایــش
میدهــد .گردشــگری کــه بخشــی از خدمــات اســت باعــث
1. http://newinspire.ru/lectures-on-the-global-economy/theconcept-and-factors-of-the-investment-climate-1930
2. Cold-Hot Contrast Method

همانطــور کــه در مــورد مزایــا و تأثیــرات مثبــت
ســرمایهگذاری تــا کنــون بحــث شــد ،دربــارۀ خطرهــا و
تأثیــرات منفــی ســرمایهگذاری در گردشــگری نیــز بحــث
میشــود .ایــن مــوارد شــامل تأثیــرات زیســتمحیطی و
ریســکهای مالــی اســت .کســبوکارهای گردشــگری در
انــواع محیطهــا ،مناطــق شــهری و روســتایی ،دریایــی،
ســاحلی و داخلــی ،جزایــر و کوهســتان فعالیــت میکننــد.
درحالحاضــر گردشــگری پایــدار بهطــور عمــده بــا تأثیــرات
زیس ـتمحیطی متعــددی ناشــی از بیدقتــی و بیتوجهــی
در برخــی از مقصدهــای توریســتی مواجــه شــده اســت.
فعالیتهــای گردشــگری ممکــن اســت بــر زیرســاختهای
مقصــد فشــار به همــراه داشــته باشــد و اگر پیشبینینشــده
یــا برنامهریزینشــده باشــد ،بــه محیــط محلــی آســیب
رســاند و کیفیــت زندگــی را کاهــش دهــد (همــان).
ریسـکهای مالــی بهطورکلــی بــه انــواع ســرمایهگذاریهای
خصوصــی ،عمومــی ،و خارجــی و داخلــی مربوط میشــود.
ایــن خطرهــا بــه بســیاری از انــواع زیرســاختهای
گردشــگری کــه بهصــورت ســودآور عمــل میکننــد
موانــع مالــی اســت کــه
وابســتهاند .در بیشــتر مــوارد،
ِ
بیشــترین مشــکل را بــرای ســرمایهگذاران در هنــگام
ی پــروژه ایجــاد میکنــد و ممکــن اســت،
برنامهریــز 
بیــش از هــر چیــز ،ســبب انصــراف ســرمایهگذاران از آن
پــروژه باشــد؛ زیــرا بیشــتر پروژههــا بــه وامهــای بلندمــدت
متکیانــد و پــروژه بایــد ظرفیــت بازپرداخــت بدهیهــا را بــر
اســاس برنامــه مشخصشــده داشــته باشــد .بنابرایــن ایــن
ـرض نگرانــی اصلــی حامیــان مالــی اســت
ریســک پیشفـ ْ
(همــان).

روششناسیتحقیق

ویژگــی اصلــی ایــن پژوهــش توجــه بــه عامــل فضایــی در
کنــار دیگــر عوامــل ســاختاری در الگــو اســت .درواقــع
الگوهــای اقتصادســنجی فضایــی نشــان میدهنــد کــه
چگونــه درآمدهــای گردشــگری در منطقـهای یــا کشــوری،
عــاوه بــر متغیرهــای پای ـهای الگــو مربــوط بــه آن منطقــه
یــا کشــور ،تحتتأثیــر تغییــرات درآمدهــای گردشــگری
در کشــورهای دیگــر قــرار میگیــرد .بــرای ایــن منظــور،
ی فضایــی
در ایــن پژوهــش براســاس ادبیــات اقتصادســنج 
الگــو متعــارف اقتصادســنجی بــا افــزودن اثــر انتشــار
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پــس از جنــگ جهانــی دوم در ســال  ،1968واژۀ «فضــای
ســرمایهگذاری» را دو پژوهشــگر امریکایــی بــه نامهــای
لیتــواک و بنتینــگ معرفــی کردنــد؛ بدینصــورت کــه
ابتــدا مفهــوم فضــای ســرمایهگذاری و ســپس فضــای
ســرمایهگذاری کشــور« ،روش تقابــل ســرد-گرم» 2،را ارائــه
دادنــد (.)Litvak & Banting, 1968: 25
جذب ســرمایه خارجــی بــرای بســیاری از دولتهای محلی
وظیفــه مهمــی محســوب میشــود؛ بهویــژه کــه میتوانیــم
از ایــن طریــق شــاهد پیشــرفت فزاینــدهای در محیــط
ســرمایهگذاری عمرانــی باشــیم .فقــدان ســرمایه مهمترین
مســئلهای اســت کــه همــه کشــورهای کمترتوســعهیافته در
رونــد توســعه اقتصــادی بــا آن مواجــه میشــوند؛ بنابرایــن
ایجــاد فضــای ســرمایهگذاری خــوب بــرای جــذب
ســرمایهگذاران بیشــتر ،نیــازی اساســی اســت کــه در ایــن
ارتبــاط محیــط ســرمایهگذاری نقــش مهمــی در توســعه
اقتصــادی محلــی ایفــا میکنــد (.)Dollar et al., 2003: 8

ریسکهای کلیدی و تأثیر منفی سرمایهگذاری در
گردشگری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

اجتماعــی ،سیاســی و دیگــر عوامــل تعیینکننــدۀ شــرایط
فعالیــت ســرمایهگذاری در یــک کشــور ،منطقــه یــا شــهر
قــرار میگیــرد 1.فضــای ســرمایهگذاری مناســب زمین ـ ه را
بــرای فعالیتهــای بخــش خصوصــی فعــال فراهــم میکنــد

تقویــت ظرفیــت ساختوســاز در مناطــق مختلــف جهــان
میشــود (همــان).
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

فضایــی بــر درآمــد گردشــگری کشــورهای خاورمیانــه و
بــا لحــاظ ماتریــس وزنهــای فضایــی مــورد تعدیــل قــرار
گرفــت .ازآنجاکــه فاصلــه و موقعیــت جغرافیایــی کشــورها
بــر درآمــد گردشــگری کشــورهای خاورمیانــه تأثیرگــذار
اســت و لحاظنکــردن اثــر فضایــی ممکــن اســت نتایــج
تــورشداری بــه همــراه داشــته باشــد ،در ایــن پژوهــش
بــرای بررســی تأثیــر فضــای ســرمایهگذاری بــر درآمــد
گردشــگری در کشــورهای خاورمیانــه از روش دوربیــن
فضایــی ( )SDMاســتفاده شــده اســت.
اقتصادســنجی فضایی شــاخهاي از اقتصادســنجی اســت
کــه آثــار فضایــی را در نظــر میگیــرد .منظــور از آثــار
فضایــی دو دســته از عوامــل اســت کــه بــه مــکان اســتقرار
متغیرهــا مربــوط میشــوند و میشــود آنهــا را تحــت
عناویــن وابســتگی فضایــی یــا خودهمبســتگی فضایــی
و ناهمســانی فضایــی یــا ســاختار فضایــی توضیــح داد
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(.)Anselin, 1999

بهطورکلــی ،الگوهــای خودرگرســیون فضایــی شــامل
الگــوی عمومــی خودرگرســیون فضایــی (،)SAC
الگــوی فضایــی خودرگرســیون تــوأم ( ،)SARالگــوی
خودرگرســیونی بــا خودهمبســتگی فضایــی در جملــه
اخــال ( )SEMو الگــوی فضایــی دوربیــن ( )SDMاســت
(ســامی و نعمتــی.)1393 ،
بهمنظــور بررســی تأثیــر فضــای ســرمایهگذاری بــر
درآمــد گردشــگری در کشــورهای خاورمیانــه از الگــو
اقتصادســنجی پانــل فضایــی اســتفاده شــده اســت .بــر
ایــن اســاس ،الگوهــای خودرگرســیون فضایــی ،خطــاي
فضایــی ،الگــو دوربیــن فضایــی و الگــو فضایــی عمومــی
تخمیــن زده شــده و درنهایــت الگــو بهینــه نهایــی،
انتخــاب شــده اســت .بــرای تعییــن تأثیــر غیرمســتقیم
یــا ســرریز ،الگــو دوربیــن فضایــی مبنــا قــرار گرفتــه اســت
(.)Vega & Elhorst, 2013; Karacuka & Catik, 2011

از میــان الگوهــای اقتصادســنجی فضایــی الگــو دوربیــن
فضایــی و الگــو عمومــی نتایــج آثــار ســرریز (فضایــی)
را بهتــر نشــان میدهنــد (karacuka & catik, 2011؛
زراءنــژاد و نــوری.)1384 ،
بــرای تعییــن مناســبترین الگــو الزم اســت ایــن
مراحــل طــی شــود :ابتــدا رگرســیونهای الگوهــای
اقتصادســنجی فضایــی بــرآورد شــود ،ســپس بایــد آزمون
مــوران بــرای مشخصشــدن تآثیــر فضایــی تأییــد شــود
و براســاس آمــارۀ  LMفلوراکــس و همــکاران ()2003
الگــو بهینــه از میــان الگوهــای اقتصادســنجی فضایــی
( )SAR، SEM، SDM، SACانتخــاب شــود و در انتهــا
تآثیــر ســرریز بــرآورد شــود .براســاس ادبیــات موضــوعt

تصریــح الگوهــای فضایــی بهصــورت زیــر در نظــر گرفتــه
شــده اســت (:)Elhorst, 2010
 )1الگو خودرگرسیون فضایی ()SAR

کاملتریــن الگــوی خودرگرســیونی فضایــی ،الگــوی
عمومــی خودرگرســیونی فضایی اســت که الگوهــای دیگر
در ایــن الگــو قــرار میگیرنــد؛ بهطوریکــه بــا واردکــردن
محدودیتهایــی بــر روی پارامترهــای ایــن الگــو ،دیگــر
الگوهــای خودرگرســیونی فضایــی بــه دســت میآیــد.
شــکل کلــی ایــن الگــو را رابطــه 1نشــان میدهــد .در ایــن
الگــو  yبــرداری از متغیــر وابســته x ،نمایانگــر متغیرهــای
توضیحــی و  Wماتریــس وزنهــای فضایــی اســت کــه
در ادامــه چگونگــی شــکلگیری آنهــا توضیــح داده
میشــود .ایــن الگوهــا بهصــورت همزمــان وقفــه فضایــی
و همبســتگی فضایــی جملــه خطــا را دارا هســتند .در
رابطــه ( ،)1نشــاندهندۀ بــرداری از پارامترهــا بــرای
متغیرهاســت .نشــاندهندۀ ضریــب خودهمبســتگی
فضایــی اســت و درنهایــت ضریــب خودهمبســتگی
فضایــی در جمــات خطــا اســت.
رابطه ()1
 )2الگو دوربین فضایی ()SDM
ایــن الگــو تغییــرات متغیــر وابســته را بهصــورت ترکیــب
خطــی از کشــورهای همســایه توضیح میدهــد .در الگوی
دوربیــن فضایــی ،وقفــه فضایــی متغیــر وابســته و متغیــر
مســتقل بــه الگــو اضافــه میشــود .شــکل کلــی ایــن الگــو
در رابطــه  2نشــان دادهشــده اســت .در این الگــو ،عالوه بر
متغیرهــای توضیحی ،وقفــه فضایی متغیرهای توضیحی
وارد الگــو شــده اســت (ســامی و نعمتــی.)1392 ،
رابطه ()2

 )3الگو خطای فضایی ()SEM

اگــر در الگــوی  3پارامتــر برابــر بــا صفــر قــرار داده شــود،
الگــوی خودرگرســیونی بــا همبســتگی در جمــات اخالل
( )SEMبــه دســت میآیــد .ایــن الگــو بیانگــر آن اســت کــه
همبســتگی فضایــی مســتقیم بیــن کشــورهای مختلــف
وجــود نــدارد؛ بلکــه همبســتگی از طریــق جمــات اخالل
در مناطــق همســایه صــورت میگیــرد.
رابطه ()3

27

بررسی تأثیر فضای سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصادسنجیفضایی

 )4الگو فضایی عمومی ()SAC

4. Control of corruption
5. Voice and Accountability
6. Government Effectiveness
7. Rule of Law

 .8این شش متغیر ،متغیرهای مربوط به حکمرانی خوباند.

9. Moran I
10. Geary
11. Getis
12. Elhorst
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زمانــی الگوهــای خودرگرســیون فضایــی و دوربیــن فضایــی
اســتاندارد بــه دســت میآینــد کــه الگوهــای تصریحــی
 .ضریــب خودرگرســیون فضایــی
ایســتا باشــند
( ) نشــان میدهــد کــه متغیــر وابســته در منطقــه چقــدر
از طریــق متغیــر وابســته مناطــق مجــاورتأثیــر میگیــرد.
همچنیــن درصــورت وابســتگی فضایــی اجــزای اخــال،
شــوکی خارجــی در منطقــه بــه تغییــرات متوســط در متغیر
وابســته مناطــق مجــاور منجــر میشــود و ضریــب خطــای
انــدازۀ آن را نشــان میدهــد (شــهبازی و
فضایــی
همــکاران.)1393 ،
در روششناســی اقتصادســنجی فضایــی ،بســته بــه
اینکــه متغیــر وابســته ،متغیرهــای توضیحــی و جملــه
خطــا وابســتگی فضایــی داشــته باشــند ،الگوهــای فضایــی
متفاوتــی مطــرح میشــود .در ایــن پژوهــش همگرایــی
فضایــی متفاوتــی بررســی میشــود .در ایــن پژوهــش الگــو
			
دوربیــن فضایــی ( )SDMزیــر تصریــح میشــود:
12
براســاس طبقهبنــدی الهورســت و بــا اســتفاده از
رابطه ()5
آزمونهــای تشــخیص ،الگــو مناســب جهــت بــرآورد
دادههــای ترکیبــی صــورت گرفتــه اســت (طالبلــو و
در رابطه  Yi ،5درآمدهای گردشــگری کشــورهای خاورمیانه همــکاران.)1396 ،
اســت .شــاخصهای متعــددی بــر فضــای ســرمایهگذاری
تأثیرگــذار اســت کــه بــر مبنــای مطالعــات صورتگرفتــه معرفیمتغیرهایپژوهش
توســط بانــک جهانــی ،شــاخصهای فضــای کس ـبوکار 1،یکــی از چالشهــای اساســی درخصــوص فضــای
ثبــات سیاســی 2،کیفیــت مقــررات 3،کنتــرل فســاد 4،حــق ســرمایهگذاری و عوامــل مؤثــر بــر آن ،یافتــن شــاخصهای
اظهارنظــر و پاســخگویی 5،اثربخشــی دولــت 6و حاکمیــت مناســب بــرای ســنجش و بــرآورد آن اســت .امــروزه
قانــون 7در ایــن پژوهــش در نظــر گرفتــه شــده اســت 8کــه بــه شــاخصهای مختلفــی در ســطح بینالمللــی بــرای
ترتیــب متغیرهــای  x1تــا  x7را شــامل میشــود .ابتــدا بایــد محاســبه فضــای ســرمایهگذاری بــه کار گرفتــه میشــود.
ن شــده اســت،
وجــود خودهمبســتگی فضایــی در الگــوی تحقیــق بررســی چنانچــه در گــزارش توســعه بانک جهانی بیا 
.1ایـن شـاخص ،میانگین شـاخصهایی همچون شـروع کسـبوکار ،میشــود از شــاخصهای حکمرانــی خــوب بهعنــوان
مجـوز ساختوسـاز ،ثبـت امـوال و داراییهـا ،گرفتـن اعتبـارات ،مالکهایــی بــرای ســنجش وضعیــت کشــورها در ایجــاد
حمایـت از سـرمایهداران ،پرداخـت مالیـات ،تجـارت برونمـرزی ،محیــط مناســب بــرای ســرمایهگذاری اســتفاده کــرد .ایــن
اجـرای قراردادهـا ،حلوفصـل مسـائل و مشـکالت اسـت .همچنیـن
متغیـر الکتریسـیته بـه سـبب نداشـتن اطالعـات در برخی از سـالها شــاخصها (کنتــرل فســاد ،حاکمیــت قانــون ،کیفیــت
از میانگیـن حـذف شـد.
مقــررات ،کارایــی دولــت ،حــق اظهارنظــر و پاســخگویی،
2 .Political Stability
 3. Regulatory Qualityثبــات سیاســی و عــدم وجــود خشــونت و تروریســت)،

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ایــن الگــو شــامل هــر دو الگــو مختلــط رگرســیونی و خطــای
فضایــی اســت کــه بهصــورت زیــر اســت:
رابطه ()4

شــود کــه بــا آزمونهــای تشــخیص صــورت میگیــرد.
بــرای بررســی و آزمــون ضریــب خودهمبســتگی فضایــی و
معنــیداری آن میتــوان از آمارههــای مختلــف همچــون
آمــاره مــوران 9،جــری 10و جتیــس 11اســتفاده کــرد .در
مطالعــات تجربــی ،عمومــ ًا از آمــاره مــوران در تحلیــل
خودهمبســتگی فضایــی اســتفاده میشــود (رفیعــی و
قربانــی.)1393 ،
در الگــو بــرآورد شــده ،قبــل از بــرآورد الگوهــای
پانــل فضایــی ،الزم اســت وابســتگی فضایــی و وجــود
خودهمبســتگی بیــن جمــات اخــال مــورد آزمــون قــرار
گیــرد .بــرای ایــن منظــور از آزمــون  LMو آزمــون مــوران
اســتفاده میشــود .فــرض وجــود خودهمبســتگی فضایــی
میــان مشــاهدات توســط آزمــون  LMصــورت میگیــرد کــه
بهصــورت رابطــه زیــر اســت:
آزمــون مــوران فــرض وجــود خودهمبســتگی فضایــی میــان
جمــات اخــال را بررســی میکنــد و بهصــورت رابطــه 6
محاســبه میشــود.
رابطه()7
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دادرس مقدم و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

عالوهبــر اینکــه در فضــای ســرمایهگذاری ایــن کشــورها
تأثیرگذارنــد ،جــزو شــاخصهایی هســتند کــه بــر جــذب
گردشــگر نیز مؤثرنــد .همچنین بــا تأثیر بر رشــد اقتصادی
شــرکتها ســبب گســترش شــرکتها ،ســرمایهگذاری
بیشــتر و ایجــاد اشــتغال مولــد و کاهــش فقــر میشــوند.

کنترل فساد

کنتــرل فســاد بــه مفهــوم اســتفاده از قــدرت و امکانــات
عمومــی جهــت منافــع شــخصی گفتــه میشــود کــه هــر
دو شــکل کوچــک و بــزرگ فســاد را شــامل میشــود
(.)World Bank, 2017
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ایــن شــاخص مفهومهایــی ماننــد فســاد در میــان مقامات
رســمی ،اثربخشــی تدبیرهــای ضــد فســاد ،تأثیــر آن بــر
جــذب ســرمایههای خارجــی ،پرداخــت اضافــی یــا رشــوه
و ماننــد آن را شــامل میشــود (مــرادی و همــکاران،
.)158 :1396

حاکمیت قانون

ایــن شــاخص میــزان اعتمــاد بــه قوانیــن جامعــه (بهویــژه
کیفیــت اجــرای قــرارداد) ،حقــوق مالکیــت ،پلیــس و
دادگاههــا و نیــز احتمال جرم و خشــونت را نشــان میدهد
(.)World Bank, 2017
تعریــف ســازمان ملــل از حاکمیــت قانــون بــه اصــول
حاکمیــت اشــاره دارد کــه در آن همــه افــراد و نهادهــای
خصوصــی و دولتــی (شــامل خــود دولــت) در برابــر
قوانیــن پاســخگویند .قوانینــی کــه بهطــور عمومــی
منتشــر شــدهاند ،بهطــور مســاوي اجــرا میشــوند،
بهطــور مســتقل حکــم میشــوند و ضمن ـ ًا بــا حقــوق بشــر
بینالمللی ســازگارند (ســامتی و همــکاران.)167 :1390 ،

کیفیت قوانین و مقررات

منظــور از ايــن شــاخص ،قابليــت دولــت در تدويــن و
اجــراي سياسـتها و مقرراتــی اســت کــه ســبب گســترش
حضــور و فعاليتهــای بخــش خصوصــی ميشــود.
ـتر بخــش خصوصــي در اثــر اجــرای
حضــو ِر هرچــه بيشـ ِ
سياســتهای تدوینشــده از ســوی دولــت نشــان از
حکمرانی بهتــر دارد (پاداش زیــوه و خداپنــاه.)169:1394،

کارایی دولت

در ايــن شــاخص ،کيفيــت خدمــات عمومــی ،کيفيــت
بوروکراســی ،صالحيــت حکمرانــان شــهری و ميــزان
اســتقالل خدمــات شــهری از فشــارهای سياســی مدنظــر
اســت (همانجــا).

این شــاخص بیشــتر به بررســی کیفیــت خدمــات عمومی
و وابســتهنبودن خدمــات اجتماعــی بــه فشــارهای
سیاســی میپــردازد .گردشــگران تمایــل دارنــد بــه
کشــوری وارد شــوند کــه از لحــاظ اســتانداردهای خدمــات
عمومــی در ســطح بینالمللــی باشــد و انتظــار دارنــد،
بهمیــزان هزین ـهای کــه میکننــد ،کشــور میزبــان بــه دور
از فشــارهای سیاســی بــه تعهداتــش عمــل کنــد.

حق اظهارنظر و پاسخگویی

اعتــراض و پاسـخگويي بــه مفهــوم ميــزان و درجــه توانايی
شــهروندان کشــوری در تعييــن و انتخــاب دولــت خــود
اســت يــا بــه عبارتــی دیگــر ميــزان و درجــه اینکــه رئيــس
دولــت ،رئيــس حکومــت يــا دیگــر افــراد دارای مقــام
سياســي در کشــور از طريــق انتخابــات آزاد از ســوی مــردم
انتخــاب شــوند (همــان.)168 :
وقتــی چنیــن حقــی بــرای مــردم کشــوری محفــوظ
باشــد ،بازتــاب بینالمللــی چشــمگیری خواهــد داشــت،
بهطوریکــه بــرای مــردم دیگــر کشــورها ایــن تصور شــکل
میگیــرد کــه اگــر دولتــی به مــردم خــود احتــرام میگــذارد
و خــود را در برابــر ســؤاالت آنــان پاســخگو میدانــد،
دولتــی اســت کــه در رفتــار ،انعطافپذیــر و مالیــم خواهــد
بــود و همیــن امــر انگیــزۀ آنــان را بــرای ورود بــه آن کشــور
تقویــت خواهــد کــرد (شــاهآبادی و تلیانــی.)12 :1395 ،

ثبات سیاسی

در ادبیــات مربــوط ،معمــو ً
ال ثبــات سیاســی را بــه معنــی
قانونمنــد بــودن تغییــر دولــت در نظــر میگیرنــد؛ یعنــی
جابهجایــی دولــت از طــرق غيرقانونــی يــا ابزارهــای
خشــونتآمیز نباشــد .عمــدۀ بحــث ايــن شــاخص مربوط
بــه تروريســم و خشــونت اســت .براســاس ايــن شــاخص،
ِ
نبــود ثبــات سياســي در کشــوری زیــاد
احتمــال
هرچــه
ِ
باشــد نشــاندهندۀ حکمرانــی ضعيــف اســت و هرچــه
کشــوري از ثبــات سياســی بيشــتری برخــوردار باشــد،
درزمینــه حکمرانــي خــوب امتيــاز باالتــری را کســب
میکنــد (پــاداش زیــوه و خداپنــاه.)168 :1394 ،

شاخص کلی فضای کسبوکار

فضــای کســبوکار جزئــی از فضــای ســرمایهگذاری و
نشــاندهندۀ زیرســاختهای مناســب کشــور بــرای ایجاد
کســبوکار جدیــد و دسترســی بــه منابــع مالــی اســت.
اگرچــه مفاهیــم فضــای کسـبوکار از دیربــاز در نظریــات و
اندیشـههای اقتصــادی با تعاریــف و عناوین دیگر بررســی
شــدهاند ،از دهــه 1990تاکنــون ایــن مفهــوم موردتوجــه

بررسی تأثیر فضای سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصادسنجیفضایی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

کشــورها و نهادهــای بینالمللــی قــرار گرفتــه اســت،
بهطوریکــه بخشــی از اهــداف و سیاســتگذاریهای
کالن کشــورها بــه بهبــود فضــای کســبوکار اختصــاص
مییابــد (مکیــان و همــکاران.)75 :1392 ،
فضــای کســبوکار و ســرمایهگذاری محیطــی سیاســی،
نهــادی و رفتــاری اســت کــه بازدهــی و مخاطــرات مرتبــط
بــا فعالیتهــای اقتصــادی و ســرمایهگذاران را تحــتتأثیــر
قــرار میدهــد (حکمتــی فریــد و همــکاران.)119 :1395 ،
در ایــن پژوهــش از شــاخص کلــی فضــای کســبوکار
بهعنــوان یکــی از متغیرهــای مســتقل الگــو اســتفاده شــده
اســت .شــاخص کلی فضای کسـبوکار نشــاندهندۀ فاصله
فضــای کسـبوکار کشــور تــا نقطــه بهینــه فعالیت در ســطح
جهــان اســت .درواقــع شــاخصی بــرای مقایســه وضعیــت
کشــورهای مختلــف در توســعه کسـبوکار و فاصلــه تانقطــه

ایدئــال اســت .نمرهگــذاری ایــن شــاخص بیــن صفــر تــا صد
اســت کــه بهتریــن عملکــرد بــرای کشــور نمــرۀ صــد اســت.
شــاخص کلــی فضــای کسـبوکار ،از میانگینگیری ســاده از
شــاخصهای شــروع فعالیــت ،مجــوز ساختوســاز ،گرفتن
بــرق ،ثبــت امــوال و داراییهــا ،گرفتــن اعتبــار ،حمایــت
از ســرمایهداران اقلیــت ،پرداخــت مالیــات ،حلوفصــل
مشــکالت ،تجــارت برونمــرزی و اجــرای قراردادهــا بــه
دســت میآیــد .بــه علــت نبــود آمــار مربــوط بــه بــرق بــرای
تعــدادی از کشــورها ،ایــن شــاخص از بیــن شــاخصها
حــذف شــده و متوســطگیری در بیــن نــه شــاخص دیگــر
انجــام شــده اســت .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق دربردارندۀ
پانــزده کشــور خاورمیانــه اســت :امــارات ،الجزایــر ،مصــر،
ایــران ،اردن ،کویــت ،لبنــان ،مراکــش ،عمــان ،عربســتان
ســعودی ،ســوریه ،تونــس ،یمــن.
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نقشه  :1کشورهای بررسیشده در پژوهش

در ايــن مقالــه بــه بررســی شــاخصهای فضــای یافتههایپژوهش

ســرمایهگذاری بــر ســهم درآمدهــای گردشــگری از تولیــد
ناخالــص داخلــی در کشــورهای منتخــب خاورمیانــه
(امــارات ،الجزایــر ،مصــر ،ایــران ،اردن ،کویــت ،لبنــان،
مراکــش ،عمــان ،عربســتان ســعودی ،ســوریه ،تونــس،
یمــن) در بــازۀ زمانــی  2016-2006پرداختــه شــده کــه
اطالعــات الزم از ســایتهای شــورای ســفر و گردشــگری
جهــان 1و بانــک جهانــی اخــذ شــده اســت و بــرای بــرآورد
دادههــا از الگــو پانــل فضایــی (در دو حالــت ایســتا و پویــا) به
کمــک نرمافــزار اســتاتا ( )stata15اســتفاده شــده اســت.
1 .World Travel & Tourism Council

در ایــن پژوهــش ابتــدا آزمــون ریشــه واحــد بــرای متغیرهــا
صــورت گرفــت .بــا توجــه بــه همبســتگی مقطعــی
نمیشــود ا ز آمارههــای تشــخیصی مانایــی ماننــد لویــن و
لــو و چــو ،آیــم پســران شــین و هــادری کمــک گرفــت و بایــد
از آزمــون مانایــی پســران  2007بــه نــام  CADFيــا آمــاره
 CIPSاســتفاده کــرد .بــا اســتفاده از ایــن آزمــون متغیرهــای
الگــو بررسیشــده پذیرفتــه شــد کــه نامانایــی آنهــا را تأیید
کــرد .ســپس از متغیرهــای الگــو تفاضلگیــری شــد تــا
ایســتا شــوند و فــرم الگــو نهایــی بــرای متغیرهــا مشــخص
شــد (جــدول .)1
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آماره

مقادیر بحرانی
0/01

مقادیر بحرانی
0/05

مقادیر بحرانی
0/10

وجود ریشه واحد

Y1

درآمد گردشگری

-1/45

16/2-

-2/28

-2/52

پذیرفته شد

X1

ثبات سیاسی

-2/10

16/2-

-2/28

-2/52

پذیرفته شد

X2

کیفیت مقررات

-2/27

16/2-

-2/28

-2/52

پذیرفته شد

X3

کنترل فساد

-1/56

16/2-

-2/28

-2/52

پذیرفته شد

X4

حق اظهارنظر و
پاسخگویی

-0/89

16/2-

-2/28

-2/52

پذیرفته شد

X5

اثربخشی دولت

-1/44

16/2-

-2/28

-2/52

پذیرفته شد

X6

حاکمیت قانون

-1/26

16/2-

-2/28

-2/52

پذیرفته شد

X7

شاخص فضای
کسبوکار

-1/69

16/2-

-2/28

-2/52

پذیرفته شد

متغيرها

بــا توجــه بــه مکانمنــد بــودن ســرریزهای مــورد ،بــرای
بررســی دادههــا از اقتصادســنجی فضایــی اســتفاده شــده
اســت .در ایــن روش ،بعــد از ســاخت ماتریــس فضایــی (با
اســتفاده از فواصــل بیــن کشــورها) کــه در پیوســت شــرح
داده شــده اســت ،از آزمــون والــد و ضریــب خودرگرســیون
فضایــی بــرای تشــخیص رابــطۀ فضایــی بیــن کشــورها نیز
کمــک گرفتــهشــده اســت کــه نتایــج ایــن دو آزمــون در
ـون
جــدول  2مشــاهده میشــود .فرضیــه صفــر هــر دو آزمـ ْ
عــدم وابســتگی فضایــی در اجــزای اخالل اســت .بــا توجه
بــه رد فرضــیۀ صفــر مبنــی بــر عــدم وابســتگی فضایــی ،از
نتایج
روش اقتصادســنجی فضایی اســتفاده شــده اســت.
ْ
معنـیداری الگــو دوربیــن فضایــی را بیان میکنــد .مقدار

مثبــت و معنــادار ضریــب خودرگرســیون فضایــی نشــان
میدهــد کــه بخشــی از افزایــش ســهم درآمــد گردشــگری
از تولیــد ملــی هریــک از کشــورهای بررسیشــده
بهواســطه اثــر فاصلــه یــا مجــاورت بــوده اســت .قبــل از
هــر بــرآوردی در الگــو پانــل فضایــی ،بایــد آزمونهــای
تشــخیص همبســتگی فضایــی صــورت گیــرد .بــا توجــه به
رد فرضــیۀ صفــر مبنــی بــر عــدم وابســتگی فضایــی ،بایــد
از روش اقتصادســنجی فضایــی اســتفاده کــرد .براســاس
نتایــج جــدول  ،2تمامــی آمارههــای فضایــی ازجملــه
آزمونهــای مــوران و  LMerror_robustو  LMlag_robustدر
الگــو دوربیــن فضایــی معنیدار شــد کــه حاکی از آن اســت
کــه نتایــج الگــو  SDMبهتــر اســت.

جدول  :2آزمونهای تشخیصی موران و ضریب الگرانژ برای الگو پانل فضایی ایستا
آماره

موران

والد

LMerror

LMlag

LMerror_robust

LMlag_robust

SAR

031/0-

139/146

0/843

8/882

0/820

8/858

احتمال

)(419/0

)(000/0

)(0/358

)(0/002

)(0/365

)(0/002

SEM

031/0-

313/139

0/843

8/882

0/820

8/858

احتمال

)(419/0

)(000/0

)(0/358

)(0/002

)(0/365

)(0/002

*SDM

065/0-

539/242

3/266

3/266

2/638

2/638

احتمال

)(061/0

)(000/0

)(0/070

)(0/070

)(0/104

)(0/104

SAC

0318/0-

77/138

0/843

8/825

0/820

8/858

احتمال

)(419/0

)(000/0

)(0/358

)(0/002

)(0/365

0/002

بررسی تأثیر فضای سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصادسنجیفضایی

جدول  :3نتایج آمارههای وابستگی فضایی
در الگو پانل دوربین فضایی ایستا

0/06

-0/065

آماره موران

0/34

1/03

آماره جری

0/06

0/02

آماره جتیس

همچنیــن آزمونهــای تشــخیص پانــل Breusch-Pagan،

 Sosa-Escudero-Yoonو  Baltagi-Liاثــرات تصادفــی در
الگــو دوربیــن فضایــی ( )SDMتأییــد میکنــد کــه مقــدار
آمــارۀ بروش پــاگان  179/021در ســطح احتمــال ()0/0000
معنـیدار شــده اســت و نشــاندهندۀ اثــر تصادفــی در الگــو
پانــل دوربیــن فضایــی ایســتا اســت.
جدول  :4آزمون اثر تصادفی در الگو پانل دوربین فضایی ایستا
آماره

احتمال

مقدار آماره

)(0/0000

179/021

)(0/0003

13/37

Sosa-Escudero-Yoon ALM Test
-One Side

)(0/0002

23/14

Baltagi-Li ALM
Autocorrelation Test

)(0/0000

82/288

Baltagi-Li LM AR(1) Joint Test

Breusch-Pagan ALM Test -Two
Side

براســاس نتایــج بــرآورد الگــو دوربیــن فضایــی در جــدول 5
مشــخص شــد کــه متغیرهــای کیفیــت مقــررات ،کنتــرل
فســاد ،حــق اظهارنظــر و پاســخگویی ،اثربخشــی دولــت،
حاکمیــت قانــون و شــاخص فضــای کســبوکار بــر
درآمدهــای گردشــگری کشــورهای خاورمیانــه تأثیرگــذار
اســت و متغیــر ثبــات سیاســی بــرای کشــورهای خاورمیانــه
تأثیرگــذار نیســت.
کنتــرل فســاد متغیــر دیگــری اســت کــه تأثیــر منفــی
و معنــیداری بــر درآمدهــای گردشــگری کشــورهای
خاورمیانــه دارد .بــه ازای یــک واحــد تغییــر در ایــن متغیــر
و ثابتبــودن شــرایط دیگــر ،درآمدهــای گردشــگری ایــن
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احتمال

مقدار آماره

های وابستگی فضاییآماره

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نتایــج وابســتگی فضایــی آمــارۀ مــوران ،گــری و جتیــس در
الگــو پانــل دوربیــن فضایــی در جــدول  3شــرح داده شــده
اســت کــه مقــدار آمــارۀ مــوران  -0/065در ســطح احتمــال
 0/06معنـیدار شــده اســت و همچنین آمارۀ جتیــس 0/02
در ســطح احتمــال  0/06معن ـیدار شــده اســت ولــی آمــارۀ
جــری معنـیدار نشــده اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه آمــارۀ
مــوران و جــری وابســتگی فضایــی تأییــد و از الگــو SDM
ایســتا الگــو بــرآورد شــده اســت.

کشــورها  4/608واحــد کاهــش مییابــد .کنتــرل فســاد بــه
معنــی جلوگیــری از اســتفادۀ قــدرت و امکانــات عمومــی در
جهــت منافــع شــخصی اســت ( .)World Bank, 2012ایــن
شــاخص مفهومهایــی ماننــد فســاد در میــان مقامــات
رســمی ،اثربخشــی تدبیرهــای ضــد فســاد ،تأثیــر آن
در جــذب ســرمایههای خارجــی ،پرداخــت اضافــی یــا
رشــوه بــرای گرفتــن مجوزهــای اقتصــادی و ماننــد آنهــا را
اندازهگیــری میکنــد( .)Lockwood, 2010بنابرایــن باالبــودن
ایــن عوامــل ،کــه بهنوعــی باعــث افزایــش فســاد میشــود،
فعالیتهــای گردشــگری و دیگــر بخشهــای تولیــدی و
خدماتــی را کاهــش میدهــد و درنتیجــه کاهــش درآمدهای
گردشــگری را بــه همــراه دارد.
حــق اظهارنظــر و پاســخگویی متغیــر دیگــری اســت کــه
تأثیــر مثبــت و معنــیداری در درآمدهــای گردشــگری
دارد .بهعبارتدیگــر ،بــا فــرض ثابــت درنظرگرفتــن دیگــر
متغیرهــا ،بــه ازای یــک واحد افزایــش در این متغیــر 1/131
واحــد درآمدهــای گردشــگری افزایــش مییابــد.
اثربخشــی دولــت متغیــر دیگــری اســت کــه در ســطح
 95درصــد تأثیــر مثبــت و معنــیداری در درآمدهــای
گردشــگری کشــورهای خاورمیانــه در بــازۀ بررسیشــده
دارد .بهعبارتدیگــر ،بــا فــرض ثابــت درنظرگرفتــن دیگــر
متغیرهــا ،بــه ازای یــک واحد افزایــش در این متغیــر 5/546
واحــد درآمدهــای گردشــگری افزایــش مییابــد .اثربخشــی
دولــت بیانگــر کارآمــدی دولــت در انجــام وظایــف محولــه
اســت کــه شــاخص مقــوالت ذهنــی همچــون کیفیــت،
تهیــه و تــدارک خدمــات عمومــی یــا کیفیــت نظــام اداری،
صالحیــت و شایســتگی کارگــزاران و اســتقالل خدمــات
همگانــی از فشــارهای سیاســی اســت (.)World Bank, 2012
بنابرایــن ،درصــورت کارآمدبــودن دولــت ،گردشــگری
رونــق مییابــد کــه ایــن رونــق موجــب افزایــش درآمدهــای
گردشــگری میشــود .ایــن متغیــر در مقایســه بــا متغیرهای
دیگــر ضریــب بزرگتــری در کشــورهای خاورمیانــه دارد
و داللــت بــر تأثیرگــذاری بیشــتر و اهمیــت ایــن متغیــر در
فضــای ســرمایهگذاری ایــن کشــورها دارد.
حاکمیــت قانــون متغیــر دیگــری اســت کــه تأثیــر منفــی
و معنــیداری در ســهم درآمدهــای گردشــگری از تولیــد
ناخالــص داخلــی دارد .بهعبارتدیگــر ،بــا فــرض ثابــت
درنظرگرفتــن متغیرهــای دیگر ،بــه ازای یک واحــد افزایش
در ایــن متغیــر  2/129واحــد درآمدهــای گردشــگری کاهش
مییابــد.
شــاخص فضــای کسـبوکار متغیــر دیگــری اســت کــه تأثیــر
منفــی و معنــیداری در درآمدهــای گردشــگری دارد.
بهعبارتدیگــر ،بــا فــرض ثابــت درنظرگرفتــن متغیرهــای
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دیگــر ،بــه ازای یــک واحــد افزایــش در ایــن متغیــر
 0/052واحــد درآمدهــای گردشــگری کاهــش مییابــد
و علــت ایــن کاهــش را میشــود اینطــور بیــان کــرد کــه
بــه علــت شــرایط نامســاعد کس ـبوکار در ایــن کشــورها،
افــراد بــه کس ـبوکارهای خدماتــی ،بهنســبت صنعــت و
کشــاورزی ،تمایــل بیشــتری دارنــد؛ زیــرا در فعالیتهــای
گردشــگری ســرمایه کمتــری نیاز اســت و زیرســاختهای
مناس ـبتری نســبتبه صنعــت و کشــاورزی وجــود دارد.
همچنیــن تأثیرگــذاری ایــن متغیرهــا در برابــر متغیرهای
دیگــر در کشــورهای خاورمیانــه بســیار ناچیــز بــوده
اســت .ضریــب منفــی و معنــادار اســت کــه حاکــی از
تأثیرپذیــری منفــی هــر کشــور از کشــور مجــاور اســت.
در مــورد آثــار ســرریز فضایــی ،مشــخص شــد کــه ســه
متغیــر ســرریز فضایــی ثبــات سیاســی ،ســرریز فضایــی
کنتــرل فســاد و ســرریز فضایــی اثربخشــی دولــت تأثیــر
معنــیدار در درآمدهــای گردشــگری دارنــد و ســرریز

فضایــی ثبــات سیاســی تأثیــر مثبــت و معنــیداری در
درآمدهای گردشــگری در کشــورهای خاورمیانــه دارد و به
ازای یــک واحــد تغییــر در ایــن متغیــر و ثابتبــودن دیگــر
شــرایط ،درآمدهــای گردشــگری  13/037واحــد افزایــش
مییابــد .ســرریز فضایــی کنتــرل فســاد در کشــورهای
خاورمیانــه تأثیــر منفــی و معنــیداری در کشــورهای
همجــوار در ایــن منطقــه دارد و ضریــب آن -32/369
شــده اســت و نشــان میدهــد کــه کنتــرل فســاد در
منطــقۀ خاورمیانــه تأثیــر زیــادی بــر صنعــت گردشــگری
در کشــورهای همجــوار ایــن منطقــه دارد .ســرریز فضایی
اثربخشــی دولــت تأثیــر منفی و معنـیداری بر کشــورهای
همجــوار در منطقــه خاورمیانــه دارد و بــه ازای یــک
واحــد تغییــر در ایــن متغیــر و ثابتبــودن شــرایط دیگــر،
درآمدهــای گردشــگری  22/064واحــد ناشــی از ســرریز
ایــن متغیــر افزایــش مییابــد.

جدول  :5نتایج برآورد الگوهای پانل فضایی عمومی ( ،)SACدوربین فضایی ( )SDMخطای فضایی ( )SEMو وقفه فضایی ()SAR

در حالت ایستا برای کشورهای خاورمیانه
SAR

متغیر

SEM

SAC

SDM

ضریب

انحراف معیار

ضریب

انحراف معیار

ضریب

انحراف معیار

ضریب

انحراف معیار

***17/395

1/924

***8/075

121/1

***12/843

192/2

***9/851

606/2

0/297

***-0/857

311/0

-0/312

344/0

***-0/823

311/0

0/502

***564/2

508/0

***2/738

550/0

***2/547

508/0

***025/4-

659/0

***-4/608

654/0

***-3/995

656/0

324/0

***1/131

380/0

***1/266

344/0

***5/546

661/0

***6/496

698/0

**-2/129

829/0

***-2/204

751/0

*-0/052

031/0

***-0/118

025/0

465/4

c

عرض از مبدأ

X1

ثبات سیاسی

***-0/649

X2

کیفیت مقررات

***2/309

x3

کنترل فساد

***-4/007

0/647

X4

حق اظهارنظر و پاسخگویی

***1/306

0/338

***269/1

X5

اثربخشی دولت

***6/384

0/693

***522/6

702/0

X6

حاکمیت قانون

***-2/125

744/0

***223/2-

757/0

X7

شاخص فضای کسبوکار

***-0/128

028/0

***111/0-

023/0

W1x x1

سرریز فضایی ثبات سیاسی

*13/037

W1x x2

سرریز فضایی کیفیت مقررات

13/668

841/12

W1x x3

سرریز فضایی کنترل فساد

***-32/369

254/9

W1x x4

سرریز فضایی حق اظهارنظر و
پاسخگویی

5/512

238/7

W1x x5

سرریز فضایی اثربخشی دولت

*-22/064

700/9

W1x x6

سرریز فضایی حاکمیت قانون

8/498

078/15

W1x x7

سرریز فضایی شاخص فضای
کسبوکار

0/124

169/0

**-1/702

718/0

***-2/339

430/0
***770/1

(* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  10درصد 5 ،درصد)

097/0

-0/632

756/0

**-0/778

404/0
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بررسی تأثیر فضای سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصادسنجیفضایی

از تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه
احتمال

آماره Z

ضرایب

متغیر

)(0/149

-1/45

-0/500

ثبات سیاسی

X1

)(0/000

7/97

4/391

کیفیت مقررات

X2

)(0/000

-11/30

-7/391

کنترل فساد

X3

)(0/000

4/77

1/814

حق اظهارنظر و
پاسخگویی

X4

)(0/000

13/44

8/895

اثربخشی دولت

X5

)(0/000

-4/12

-3/415

حاکمیت قانون

X6

)(0/000

-2/67

-0/084

شاخص فضای
کسبوکار

X7

)(0/571

0/57

0/195

ثبات سیاسی

X1

)(0/002

-1/12

-1/717

کیفیت مقررات

X2

)(0/000

4/42

2/890

کنترل فساد

X3

)(0/064

-1/86

-0/709

حق اظهارنظر و
پاسخگویی

X4

)(0/000

-5/26

-3/478

اثربخشی دولت

X5

)(0/100

1/61

1/335

حاکمیت قانون

X6

)(0/298

1/04

0/032

شاخص فضای
کسبوکار

X7

)(0/378

-0/88

-0/304

ثبات سیاسی

X1

)(0/000

4/86

2/674

کیفیت مقررات

X2

)(0/004

-6/88

-4/500

کنترل فساد

X3

)(0/000

2/90

1/104

حق اظهارنظر و
پاسخگویی

X4

)(0/013

8/18

5/417

اثربخشی دولت

X5

)(0/013

-2/51

-2/080

حاکمیت قانون

X6

)(0/106

-1/63

051/-

شاخص فضای
کسبوکار

X7

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

همچنین ،با توجه به پانل و پویا بودن الگو پانل ،پویای
فضایی  SDPDتخمین زده شده است .بهعالوه آمارۀ بروش
پاگان برای آزمودن واریانس ناهمسانی برای کشورهای
خاورمیانه برابر  B-P-G=36/106با  Pvalue=0/0000شده است
که وجود واریانس ناهمسانی را تأیید کرده است.
نتایــج آمارههــای پیشنیــاز الگــو ،یعنــی آمــارۀ مــوران و
جــری ،بــرای تشــخیص خودهمبســتگی فضایــی صــورت
گرفــت کــه بــرای تشــخیص خودهمبســتگی فضایــی از
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جدول  :6نتایج اثر مستقیم و غیرمستقیم عوامل مؤثر بر درآمد گردشگری
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مهمتریــن کاربــرد الگــو دوربین فضایی بررســی ســرریزهای
فضایــی یــا ســرایتهای اثــر متغیــر بررسیشــده بــه
مناطــق مجــاور اســت .یکــی از بسـطهای الگـ و فضایــی در
ســالهای اخیر محاســبه اثر مســتقیم و غیرمســتقیم تغییر
هریــک از متغیرهــای مســتقل بــر روی متغیر وابســته اســت
(.)Lesag, & Pace, 2009
بــرای بهدســتآوردن اثــر مســتقیم ،ابتــدا تأثیــر افزایــش
متغیــر توضیحــی در کشــور  iمحاســبه و از تمامــی تأثیرهــا
در کل منطقــه میانگیــن گرفتــه میشــود .بــرای محاســبه
اثــر تجمعــی غیرمســتقیم ،ابتــدا تأثیــر افزایــش متغیــر
توضیحــی در کشــور  jبــر متغیر وابســته در کشــور iمحاســبه
میشــود و میانگیــن ایــن تأثیــرات در کل منطقــه بیانگــر اثر
ســرریز ناشــی از افزایــش متغیــر توضیحــی در یک کشــور بر
متغیــر وابســته در تمامــی کشــورهای بررسیشــده اســت که
برابــر بــا جمــع اثر مســتقیم و غیرمســتقیم اســت .بهصورت
کلــی ،اثــر کل ناشــی از افزایــش متغیــر توضیحــی بــر روی
تمامــی کشــورهای تحقیقشــده برابــر بــا جمع اثر مســتقیم
و غیرمســتقیم اســت .اثــر مســتقیم حاکــی از ســرریزهای
درونکشــوری و اثــر غیرمســتقیم حاکــی از ســرریزهای بین
کشــورها اســت .بــر ایــن اســاس میتــوان معن ـیداری اثــر
مســتقیم و غیرمســتقیم هریــک از متغیرهــای توضیحــی
را بــر متغیــر وابســته بــه دســت آورد .در ادامــه ایــن بخــش
اثــر نهایــی مســتقیم و غیرمســتقیم تغییــر در هریــک از
متغیرهــا با اســتفاده از الگــو دوربیــن فضایی ارائه میشــود.
ـتقیم اثــر تغییــر متغیــر مســتقل معیــن مثـ ً
ا
تأثیــرات مسـ
ْ
کیفیــت مقــررات را در کشــور  iبــر روی درآمد گردشــگری در
آن کشــور نشــان میدهــد .عالوهبرایــن ،اثــر کل بــه حالتــی
اطــاق میشــود کــه اگــر کیفیــت مقــررات در کل کشــورها
افزایــش یابــد ،درآمــد گردشــگری در کشــور  iبــه چــه میــزان
افزایــش خواهــد یافــت .از کســر اثــر مســتقیم از اثــر کل اثــر
غیرمســتقیم بــه دســت میآیــد کــه بیانگر مثـ ً
ا اثــر افزایش
کیفیــت مقــررات در دیگــر کشــورها بــر درآمــد گردشــگری
کشــور  iاســت (ایــن آثــار بیانگــر متوســط تغییــرات در کل
کشــورها اســت) .در جــدول  3اثــر مســتقیم و غیرمســتقیم
تغییــر متغیرهای مســتقل بــر درآمد گردشــگری با اســتفاده
از نتایــج الگــو دوربیــن فضایــی ارائــهشــده اســت .نتایــج
نشــان میدهــد کــه تأثیــرات مســتقیم کیفیــت مقــررات،
حــق اظهارنظــر و پاسـخگویی و اثربخشــی دولــت در میــزان
درآمــد گردشــگری مثبــت و معنیدار اســت و کنترل فســاد،
حاکمیــت قانون و شــاخص فضای کسـبوکار تأثیــر منفی و
معنــاداری در میــزان درآمــد گردشــگری دارد .ولــی کیفیــت
مقــررات ،حــق اظهارنظــر و پاسـخگویی و اثربخشــی دولــت
تأثیــر منفی و معنــاداری در میــزان درآمد گردشــگری دارند

و کنتــرل فســاد و حاکمیــت قانــون تأثیــر مثبت و معنــاداری
در میــزان درآمــد گردشــگری کشــورهای خاورمیانــه دارد.
ایــن نتایــج بیانگــر وجــود ســرریزهای درونکشــوری و بیــن
کشــوری در کشــورهای خاورمیانــه اســت.

34
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آمارههــای مــوران و جــری و جتیــس اســتفاده شــده
اســت .چنانچــه آمــارۀ مــوران معن ـیدار باشــد ،تأثیــرات
وابســتگی فضایــی در الگــو بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه
آمــارۀ مــوران  0/04در ســطح 90درصــد معنــیدار شــده
اســت و همچنیــن آمــارۀ جتیــس نیز وابســتگی فضایــی را
تأییــد میکنــد.
جدول  :7نتایج آمارههای وابستگی فضایی برای الگو دوربین فضایی پویا

SDM
)10/0(04/0

آمارۀ موران

)34/0(96/0

آمارۀ جری

)10/0(01/0-

آمارۀ جتیس

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

نتایــج جــدول  8بــرآورد الگــو دوربیــن فضایــی پانــل پویــا
را در مقایســه بــا ایســتا نشــان میدهــد .در حالــت پویــا
تمامــی متغیرهــای فضــای ســرمایهگذاری در درآمــد
گردشــگری کشــورهای خاورمیانــه تأثیــر دارد .در الگــو
پانــل فضایــی ایســتا تمامــی متغیرهــا بهجــز ثبــات
سیاســی معنـیدار نشــده اســت کــه در الگــو پانــل دوربیــن
فضایــی ثبــات سیاســی باعــث کاهــش درآمــد گردشــگری
در کشــورهای خاورمیانــه شــده اســت و نشــان میدهــد
بــه ازای یــک واحــد تغییــر در ایــن متغیــر و ثابتبــودن
شــرایط دیگــر ،درآمدهــای گردشــگری این کشــورها 0/78
واحــد کاهــش مییابــد.
کنتــرل مقــررات نیــز تأثیــر مثبــت و معنـیداری در درآمد
گردشــگری کشــورهای خاورمیانــه در دو الگــو پانــل ایســتا
و پویــا دارد .کنتــرل فســاد متغیــر دیگــری اســت کــه
تأثیــر منفــی و معنــیداری در درآمدهــای گردشــگری
کشــورهای خاورمیانــه دارد .بــه ازای یــک واحــد تغییــر
در ایــن متغیــر و ثابتبــودن دیگــر شــرایط ،درآمدهــای
گردشــگری ایــن کشــورها  3/02واحــد کاهــش مییابــد کــه
در الگــو پانــل دوربیــن فضایــی ایســتا نیــز اینگونــه اســت.
بهعبارتدیگــر ،افزایــش فســاد فعالیــت گردشــگری را
کاهــش میدهــد که بــه کاهــش درآمدهــای گردشــگری در
کشــورهای خاورمیانــه منجــر میشــود.
حــق اظهارنظــر و پاس ـخگویی متغیــر دیگــری اســت کــه
تأثیــر مثبــت و معنــیداری بــر درآمدهــای گردشــگری
در الگــو دوربیــن فضایــی ایســتا و پویــا داشــته اســت.
اثربخشــی دولــت نیــز تأثیــر مثبــت و بســزایی در درآمــد
گردشــگری در ایــن کشــورها داشــته اســت کــه ضریــب
آن در الگــو پانــل فضایــی ایســتا و پویــا بــه ترتیــب 5/546
و  4/72شــده اســت و بــدان معنــی اســت کــه درصــورت
کارآمدبــودن دولــت ،گردشــگری رونــق مییابــد کــه
ایــن رونــق موجــب افزایــش درآمدهــای گردشــگری در

کشــورهای خاورمیانــه میشــود .ضریــب ایــن متغیــر هــم
در الگــو پانــل فضایــی ایســتا و پویــا بــزرگ شــده اســت کــه
دلیــل بــر اهمیــت ایــن متغیــر دارد .حاکمیت قانــون تأثیر
منفــی و معنــیداری در ســهم درآمدهــای گردشــگری
داشــته اســت .بهعبارتدیگــر ،بــا فــرض ثابتبــودن
دیگــر متغیرهــا ،بــه ازای یک واحــد افزایــش در این متغیر
 2/2واحــد درآمدهــای گردشــگری کاهــش مییابــد.
شــاخص فضای کسـبوکار نیــز تأثیــر منفی و معنـیداری
در هــر دو الگــو پانــل (ایســتا و پویــا) فضایــی داشــته
اســت کــه نشــاندهندۀ شــرایط نامســاعد کســبوکار
در ایــن کشــورها اســت کــه افــراد تمایــل بیشــتری بــه
کس ـبوکارهای گردشــگری دارنــد؛ زیــرا در فعالیتهــای
گردشــگری ســرمایه کمتــری نیــاز اســت.
اثــر ســرریز فضایــی در الگــو پانــل فضایــی ایســتا و پویــا
در مقایســه بــا یکدیگــر تــا حــد زیــادی متفــاوت شــده
اســت .در الگــو پانــل فضایــی ایســتا ســه متغیــر ســرریز
فضایــی ثبــات سیاســی ،ســرریز فضایــی کنتــرل فســاد
و ســرریز فضایــی اثربخشــی دولــت تأثیــر معنــیدار در
درآمدهــای گردشــگری دارد و در الگــو پانــل فضایــی پویــا
ســرریز فضایــی ثبــات سیاســی و کنتــرل مقــررات تأثیــر
معنـیداری داشــته اســت .ســرریز فضایــی ثبات سیاســی
در الگــو پانــل فضایــی پویــا تأثیــر منفــی و معنــیداری
در درآمدهــای گردشــگری کشــورهای خاورمیانــه دارد،
درحالیکــه در پانــل فضایــی ایســتا تأثیــر مثبــت و
معن ـیدار بــوده اســت .ســرریز فضایــی کنتــرل مقــررات
در کشــورهای خاورمیانــه تأثیــر منفــی و معنــیداری در
کشــورهای همجــوار دارد.
جدول  :8نتایج برآورد الگو دوربین فضایی پانل پویا و ایستا
برای کشورهای خاورمیانه

 SDMایستا

متغیر
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ثبات سیاسی
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انحراف
معیار
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*13/037

4/465

*50/6-

4/44

بررسی تأثیر فضای سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصادسنجیفضایی
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W x3
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سرریز فضایی
Wx6
حاکمیت قانون
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سرریز فضایی
W x2
کیفیت مقررات

بحث و نتیجهگیری
در ایــن مقالــه تأثیــر شــاخصهای فضــای ســرمایهگذاری
بــر درآمــد گردشــگری (بــا اســتفاده از الگــو دوربیــن فضایــی
پانــل) در کشــورهای خاورمیانــه بررســی شــده اســت .بــرای
ایــن منظــور و بــا توجــه بــه گزارشهــای بانــک جهانــی،
شــاخصهای حکمرانــی خــوب (ثبــات سیاســی ،کیفیــت
مقــررات ،کنتــرل فســاد ،حــق اظهارنظــر و پاســخگویی،
اثربخشــی دولــت ،حاکمیــت قانــون) و شــاخص فضــای
کســبوکار (متوســطی از نــه زیرشــاخص) بررســی شــده
ی فضایــی بــرای بررســی
اســت .اســتفاده از اقتصادســنج 
تأثیــر شــاخصهای فضــای ســرمایهگذاری در درآمدهــای
گردشــگری کشــورهای خاورمیانــه نقایــص اقتصادســنجی
متعــارف را بهبــود خواهــد بخشــید.
ویژگــی مهــم ایــن پژوهــش توجــه بــه عامــل فضایــی در کنار
دیگــر عوامــل ســاختاری الگــو اســت .الگــو دوربیــن فضایــی
بــه بررســی ایــن موضــوع کمــک میکنــد کــه آیــا درآمدهــای
گردشــگری در منطقــهای خــاص ،عــاوه بــر متغیرهــای
پای ـهای الگــو مربــوط بــه آن منطقــه ،تحتتأثیــر تغییــرات
درآمدهــای گردشــگری در مناطــق دیگــر اســت؟ بــرای ایــن
منظــور ،براســاس ادبیــات اقتصادســنجی فضایــی ،الگــو
متعــارف اقتصادســنجی بــا افــزودن اثــر انتشــار فضایــی
از متغیــر وابســته و بــا لحــاظ ماتریــس وزنهــای فضایــی
تعدیــل شــد .اجــزای ماتریــس وزنهــای فضایــی نیــز از
روش معکــوس ســادۀ فاصــلۀ پایتخــت کشــورها محاســبه
شــدند .همچنین بــه علــت مشــکالت برآوردکننــدۀ حداقل
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مربعــات معمولــی از روش حداکثــر درسـتنمایی اســتفاده
شــد .نتایــج بهدس ـتآمده بیانگــر ایــن بــود کــه اثــر انتشــار
فضایــی عاملــی مهــم در ســهم درآمدهــای گردشــگری در
کشــورهای خاورمیانــه اســت و بیتوجهــی بــه ایــن عامــل
نقــص عمــده در مطالعــه رفتــار درآمدهــای گردشــگری بــه
شــمار م ـیرود.
بــا توجــه به نتایــج ،فرضیــه وجود وابســتگی فضایــی در الگو
تأییــد میشــود و بهعبارتدیگــر ،ارتبــاط فضایــی بیــن
مشــاهدات مربــوط بــه درآمدهــای گردشــگری کشــورهای
خاورمیانــه را نشــان میدهــد کــه لحاظنکــردن آن در الگــو
نتایــج تــورشداری بــه همــراه دارد.
نتایــج بــرآورد الگو دوربین فضایــی نشــان داد که متغیرهای
کنتــرل فســاد و شــاخص فضــای کســبوکار و حاکمیــت
قانــون تأثیــر منفــی و معن ـیدار در درآمدهــای گردشــگری
دارد .سیســلیک و گــوژک ( )2018نیــز در پژوهــش خــود
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه فســاد بهطــور مســتقیم مانــع
ســرمایهگذاری و رشــد اقتصــادی میشــود .متغیرهــای
اثربخشــی دولــت و کیفیــت مقــررات در ایــن پژوهــش تأثیــر
مثبــت و معن ـیداری بــر درآمدهــای گردشــگری دارد.
کروبیفــر و مجیدیفــر ( )1396در تحقیــق خــود نشــان
دادنــد کــه اثربخــش بــودن دولــت باعــث جــذب بيشــتر
ســرمایهگذاری مســتقيم خارجــی در صنعــت گردشــگری و
شــکوفایی هرچــه بيشــتر ایــن صنعــت در ایــران میشــود.
همچنیــن دوتــا و کار ( )2018نشــان دادنــد کــه حاکمیــت
قانــون کــه منجــر بــه اثربخشبــودن دولــت میشــود بــه
همــراه مقــررات بودجــه بــرای گردشــگری در اســتانهای
کشــور هندوســتان مکمــل یکدیگرنــد.
نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه
در بیشــتر تحقیقــات ،دربــارۀ اهمیــت ســرمایهگذاری
(فضــای ســرمایهگذاری) در بخــش گردشــگری بحــث و
تجزیهوتحلیــل شــده اســت.
بهبــودی و باســتان ( )1389در پژوهــش خــود نشــان دادنــد
کــه در کشــورهای درحالتوســعه از طــرف تعــداد گردشــگر
بهســوی ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی رابطــه ع ّلیــت
وجــود دارد.
متانی و امیری ( )1397در پژوهشــی که در اســتان مازندران
انجــام دادنــد بــه این نتیجــه رســیدند کــه ســرمایهگذاری در
زیرســاختها ،ایجــاد جاذبههــای مناســب ،ایجــاد امنیــت
اقتصــادی و اجتماعــی بــرای ســرمایهگذاران و درنظرگرفتن
تســهیالت در حــوزۀ گردشــگری باعــث توســعه گردشــگری
اســتان میشــود.
ســلواناتان و همــکاران ( )2009نشــان دادنــد کــه در
هندوســتان پیوند مســتقیمی بین ســرمایهگذاری مستقیم
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خارجــی و مدیــران کارآفریــن کــه بــه دنبــال فرصتهــای
ســرمایهگذاری هســتند وجــود دارد.
صمیمــی و همــکاران ( )2013در پژوهشــی کــه انجــام
دادنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی با رشــد و توســعه بخش گردشــگری در
کشــورهای درحالتوســعه رابطه مســتقیمی وجــود دارد.
بانرجــی و همــکاران ( )2015نشــان دادنــد کــه
ســرمایهگذاری در گردشــگری تأثیــر مثبتــی در فعالیــت
بخشهــای مختلــف گردشــگری بهخصــوص هتلهــا و
رســتورانها دارد.
کریســتیاندوتیر ( )2016ســرمایهگذاری مستقیم خارجی
در صنعــت مهماننــوازی در ایســلند و نــروژ را بررســی
کــرد .نتایــج پژوهــش او عالقهمندبــودن ســرمایهگذاران
بــه ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت را نشــان میدهــد.
ژو و همــکاران ( )2017نشــان دادنــد کــه
ســرمایهگذاریهای انجامشــده در ساختمانســازی در
بخــش گردشــگری تأثیــر مثبــت و چشــمگیری در درآمــد
گردشــگری کشــور چیــن دارد .نتایــج تأثیــرات مســتقیم و
غیرمســتقیم نیز بیانگر وجــود آثــار ســرریزفضایی درون و
برونکشــوری اســت.
نتایــج نشــان میدهــد کــه تأثیــرات مســتقیم کیفیــت
مقــررات ،حــق اظهارنظر و پاسـخگویی و اثربخشــی دولت
تأثیــر مثبــت و معنـیداری در میــزان درآمــد گردشــگری
دارد و کنتــرل فســاد ،حاکمیــت قانــون و شــاخص فضــای
کس ـبوکار تأثیــر منفــی و معن ـیداری بــر میــزان درآمــد
گردشــگری دارد؛ امــا تأثیــرات غیرمســتقیم کیفیــت
مقــررات ،حــق اظهارنظر و پاسـخگویی و اثربخشــی دولت
تأثیــر منفــی و معن ـیداری در میــزان درآمــد گردشــگری
دارنــد و کنتــرل فســاد و حاکمیــت قانــون تأثیــر مثبــت
و معنــیداری در میــزان درآمــد گردشــگری کشــورهای
خاورمیانــه دارد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه مطالــب
بیانشــده ،مــوارد ذیــل پیشــنهاد میشــود:
 .1بــا توجــه بــه تأثیــر کیفیــت مقــررات در افزایــش
درآمدهــای گردشــگری ،پیشــنهاد میشــود کــه در
کشــورهای خاورمیانــه مقــررات بازبینــی شــود و مقرراتــی
کــه بهنوعــی مانــع از ورود ســرمایهگذاران بــه بخــش
گردشــگری میشــود لغــو و مقــررات تســهیلکننده در
ایــن زمینــه تعریــف شــود.
 .2فســاد از مــواردی اســت کــه همــواره تأثیــر منفــی در
کسـبوکار داشــته اســت و ایــن متغیــر در پژوهــش حاضــر
نیــز تأثیرگــذار اســت .بنابرایــن پیشــنهاد میشــود کنترل
فســاد در ایــن کشــورها جدیتــر گرفتــه شــود و بــا افــراد و
شــرکتهایی کــه بــا دراختیارداشــتن رانتهایــی ســعی

در اســتفاده از منابــع بــه نفــع خویــش میکننــد بهشــدت
برخــورد و از فعالیــت آنــان جلوگیــری شــود.
 .3دولــت همــواره نقــش مهــم و غیرقابلانــکاری
درزمینــه فضــای ســرمایهگذاری ،اشــتغال ،درآمــد و...
در کشــورهای مختلــف دارد .در ایــن مقالــه نیــز دولــت
و اثربخشــی آن تأثیــر مثبتــی بــر افزایــش درآمدهــای
گردشــگری در کشــورهای بررسیشــده داشــته اســت.
بنابرایــن پیشــنهاد میشــود دولــت بــا توجــه بــه امکانــات
و منابعــی کــه در اختیــار دارد وظایــف خــود را بــه بهتریــن
نحــو انجــام دهــد ،کیفیــت خدمــات عمومــی را افزایــش
دهــد و نظــام اداری را اصــاح کنــد و بهبــود بخشــد.
 .4بــا توجــه بــه شــرایط نامســاعد فضــای کس ـبوکار در
بیشــتر کشــورهای خاورمیانــه ،پیشــنهاد میشــود کــه
دولــت و بخــش خصوصــی بــا همــکاری یکدیگــر فضــای
مســاعد بــرای کســبوکار در تمــام زمینههــا فراهــم
کننــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد درآمدهــای گردشــگری را
افزایــش دهنــد.
 .5بــا توجــه بــه اثــر انتشــار فضایــی در این مقاله پیشــنهاد
میشــود در تحقیقــات فضــای ســرمایهگذاری بــه آثــار
ســرریز فضایــی بــر درآمدهــای گردشــگری توجــه شــود تــا
نتایــج برآوردهــا منطقیتــر و دقیقتــر شــود.
منابع
بهبــودی ،داود و باســتان ،فرانــک (« .)1389رابطــه
گردشــگری و ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در
کشــورهای درحالتوســعه (رهیافت دادههــای تابلویی)».
فصلنامــه اقتصــاد مالــی ،ســال چهــارم ،دورۀ ،11
ص .8-1
پــاداش زیــوه ،حمیــد و خداپنــاه ،بهمــن (.)1394
«بــرآورد تأثیــر شــاخصهای حکمرانــی خــوب بــر اقتصــاد
دانشبنیــان در کشــورهای منتخــب» .فصلنامــه برنام ه و
بودجــه ،ســال بیســتم ،دورۀ  ،3ص .187-165
تیمــوری ،ایــرج (« .)1394وقــوع بحرانهــای سياســي-
اجتماعــی و اثــرات آن بــر درآمــد حاصــل از گردشــگري،
نمونــه مــوردی :کشــورهای ایــران ،ترکیــه و مصــر».
فصلنــامۀ برنامهریــزی منطقهــای ،ســال پنجــم ،دورۀ
 ،20ص .14-1
حکمتــی فریــد ،صمــد ،محمــدزاده ،یوســف و خزالــی،
دیمــن (« .)1395اثــر بهبــود فضــای کس ـبوکار و رعایــت
حقــوق مالکیــت فکــری بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای بــا
درآمــد متوســط بــه بــاال» .پژوهشهــای رشــد و توســعه
اقتصــادی ،ســال ششــم ،دورۀ  ،22ص .130-119

بررسی تأثیر فضای سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصادسنجیفضایی

Dallas, www.csiss.org.
Banerjee, Onil; Cicowiez, Martin. (2015). “A Quantitative
Framework for Assessing Public Investment in Tourism - An
Application to Haiti”. Tourism Management, 51, 157-173.
Chingarande, A. (2014). “Does political instability affect
tourism: a case of Egypt”. International Journal of Social
Relevance and Concern, 2(6), 1-4.
Cieslik, A., & Goczek, L. (2018). “Control of corruption,
international investment, and economic Growth – Evidence
from panel data”. World Development, 103, 323-335.
Dollar, D., Hallward-Driemeier, M., & Mengis
tae, T.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

Anselin, L. (1999). “Spatial econometrics”. Bruton
Center School of Social Sciences, University of Texas at

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

حیــدری چیانــه ،رحیــم و ســلطانی ،ناصــر (.)1393
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