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چکیده	
بــدون شــك امــروزه صنعــت گردشــگری، به منزلــه یکــی از مهم تریــن بخش هــای 
اقتصــاد جهانــی، رشــدی ســریع در توســعه اقتصــاد جهــان دارد کــه نتیجــه آن 
افزایــش نــرخ رشــد ســاالنه جهانــی در تولیــد ناخالــص ملــي، صــادرات، تجــارت 
جهانــی و خدمــات اســت. نکتــه ای کــه باعــث تــداوم ایــن صنعت می شــود فضای 
مناســب ســرمایه گذاری اســت. فضــای ســرمایه گذاری تحت تأثیــر مجموعــه ای 
از عوامــل مرتبــط بــا قانون گــذاری، نظارتــی، ســازمانی، اقتصــادی، اجتماعــی، 
سیاســی اســت و عوامــل تعیین کننــدۀ دیگر، شــرایط فعالیــت ســرمایه گذاری در 
کشــور، منطقــه یــا شــهر را مشــخص می کنــد. بــر همیــن اســاس در ایــن مقاله به 
تأثیرپذیــری درآمــد گردشــگری از فضــای ســرمایه گذاری در کشــورهای منتخب 
ــوی  ــتفاده از  الگ ــا اس ــا ب ــل داده ه ــود. تجزیه وتحلی ــه می ش ــه پرداخت خاورمیان
دوربیــن فضایــی پانــل در بــازۀ زمانــی 2006-2016 بــرای پانــزده کشــور منتخــب 
منطقــه خاورمیانــه انجــام شــده اســت. نتایــج بــرآورد الگــو دوربیــن فضایــی در 
دو حالــت ایســتا و پویــا نشــان می دهــد کــه در بیــن کشــورهای خاورمیانــه رابطــه 
فضایــی معنــاداری وجــود دارد کــه نشــان دهندۀ بخشــی از درآمــد گردشــگری در 
کشــورهای خاورمیانــه به واســطۀ اثــر فاصلــه یــا مجــاورت بــوده اســت. در ایــن 
ــاط  ــنجی، ارتب ــای اقتصادس ــن الگو ه ــه در تخمی ــود ک ــنهاد می ش ــتا، پیش راس
فضایــی بیــن مشــاهدات در نظــر گرفتــه شــود؛ زیــرا، درصــورت لحاظ نکــردن آن 
در الگــو، نتایــج تــورش داری حاصــل می شــود کــه نمی تــوان بــه آن  اعتمــاد کــرد.
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واژه های کلیدی:
فضــای ســرمایه گذاری، الگــو پانل 
دوربیــن فضایی پویــا، خاورمیانه، 

صنعت گردشــگری

مقدمه
دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی باالتــر، راهبــرد اصلــی 
ــعه  ــه توس ــیدن ب ــرای رس ــان ب ــورهای جه ــیاری از کش بس
ــان  ــعه یافته نش ــورهای توس ــه کش ــت. تجرب ــادی اس اقتص
می دهــد کــه عامــل اصلــی رشــد و توســعه اقتصــادی آن هــا 

اســت )خوش فــر، 1395: 48(. بــوده  ســرمایه گذاری 
کســب وکار و ســرمایه گذاری در هــر کشــور مســتلزم وجــود 
محیــط نهــادی مناســب و امــن در آن کشــور اســت. 
صاحبــان ســرمایه ســرمایه های خــود را در کشــوری بــه کار 
خواهنــد گرفــت کــه عالئــم و نشــانه های امنیــت اقتصــادی 
ــت گذاران و  ــود. سیاس ــاهده ش ــور  مش ــی در آن کش به خوب
ــت  ــتمر وضعی ــور مس ــد به ط ــه بای ــر جامع ــزان ه برنامه ری
را  جامعــه  آن  ســرمایه گذاری  و  اقتصــادی  امنیــت 

اندازه گیــری و کنتــرل کننــد و براســاس نتایــج حاصــل 
از ایــن اندازه گیری هــا، تمهیــدات الزم را بــرای »جــذب 
ســرمایه های خارجــی« و »جلوگیــری از فــرار ســرمایه های 

ــی، 1398(. ــد )رفیع ــل آورن ــه عم ــی« ب داخل
ــر در  ــت. اگ ــرمایه گذاری اس ــتلزم س ــادی مس ــد اقتص رش
جامعــه ای ســرمایه گذاری در حــد و انــدازۀ الزم صــورت 
ــد.  ــد ش ــف خواه ــا متوق ــد ی ــادی کن ــد اقتص ــرد، رش نگی
نتیجــه ایــن امــر کاهش ســطح رفاه عمومــی جامعه اســت. 
ســرمایه گذاری درصورتــی محقــق خواهــد شــد کــه محیــط 

ــرای آن فراهــم باشــد. مناســب و امنیــت الزم ب
ــورهای  ــم در کش ــیار مه ــی بس ــروزه صنعت ــگری ام گردش
مختلــف اســت و نقــش پررنگــی در شــکوفایی اقتصــاد 
کشــورها ایفــا می کنــد. گردشــگر از زمــان ورودش بــه 
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ــد،  ــت، رفت وآم ــذا، اقام ــن غ ــرای تأمی ــد ب ــوری، بای کش
تفریــح و گشــت وگذار، خریــد ســوغاتی و کاال و دیــدن 
ــه  ــا آوردن ارز ب ــا ب ــن هزینه ه ــد. ای ــه کن ــا هزین جاذبه ه
ــق اقتصــادی آن کمــک می کنــد.  ــه رون ــان، ب کشــور میزب
هرچه گردشــگران بیشــتری به کشــور وارد شــوند، مشاغل 
بیشــتری ایجــاد می شــود و این موضــوع برای کشــورهایی 
ــفر  ــت. س ــم اس ــیار مه ــد، بس ــی دارن ــت جوان ــه جمعی ک
و  اقتصــادی  توســعۀ  پویایــی  موتــور  گردشــگری  و 

اشــتغال زایی در سراســر جهــان اســت.
براســاس آمار ســازمان جهانــی گردشــگری )UNWTO( در 
ســال 2018، آمــار ســفر گردشــگران داخلــی و بین المللــی 
ــال  ــا س ــه ب ــه در مقایس ــید ک ــفر رس ــارد س ــه 12/1میلی ب
2017 بــا رشــد 5 درصــدی مواجــه شــده اســت کــه انتظــار 
ــد  ــا 5/5 درص ــد ت ــرخ رش ــن ن ــال 2019 ای ــی رود در س م

افزایــش یابــد.
ــگری  ــل از گردش ــد حاص ــوع درآم ــال 2018، مجم در س
ــه  ــید ک ــون دالر رس ــه 5/34تریلی ــی ب ــی و بین الملل داخل
ایــن رقــم برابــر بــا 6/1 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی 
جهانــی اســت. همچنیــن تخمیــن زده می شــوددر ســال 
از گردشــگری به 5/44تریلیــون  2019 درآمــد حاصــل 
دالر برســد و 6 درصــد از مجمــوع جهانــی تولیــد ناخالــص 

ــه خــود اختصــاص دهــد. داخلــی را ب
در ســال 2018، تعــداد ســفرهای بین المللــی، بــا رســیدن 
بــه 1/279میلیــارد ســفر، در مقایســه بــا ســال 2017 رشــد 
ــوده  ــراه ب ــدی هم ــد 4 درص ــا رش ــته و ب ــی داش 49میلیون
ــال  ــم در س ــن رق ــه ای ــت ک ــده اس ــی ش ــت. پیش بین اس
2019 بــه 1/332میلیــارد ســفر و رشــد 4/1 درصــدی 

برســد.
در ســال 2018، درآمــد جهانــی گردشــگری بین المللــی به 
1/59تریلیــون دالر رســید کــه نشــان از رشــد 5 درصــدی 
تریلیــون دالری و 3/1 درصــدی در مقایســه بــا ســال 2017 
دارد و انتظــار داریــم ایــن رونــد بــه چهارمیــن ســال رشــد 
مــداوم خــود نیــز دســت پیــدا کنــد. در ســال 2018 آمــار 
ســفرها بــه 10/82میلیــارد دالر در سراســر جهــان رســید 
ــال  ــرای س ــد. ب ــان می ده ــدی را نش ــد 5/1 درص ــه رش ک
2019 نیــز انتظــار داریــم ایــن رقــم بــه 11/43میلیــارد دالر 
بــا نــرخ رشــد 5/7 درصــد برســد. گــزارش ســازمان جهانی 
گردشــگری نشــان می دهــد ورود گردشــگران بین المللــی 
بــه اروپــا در ســال 2018 بــه 713میلیــون نفر رســیده اســت 
ــال  ــا س ــه ب ــدی را در مقایس ــد 6 درص ــوع رش ــه درمجم ک

2017 ثبــت کــرده اســت.
و  اروپــا  جنــوب  جزئی تــر  به طــور  اســاس،  ایــن  بــر 
ــد  ــا 6 درص ــا ب ــز اروپ ــرق و مرک ــد، ش ــا 7 درص ــه ب مدیتران

و غــرب اروپــا نیــز بــا 6 درصــد رشــد در مقایســه بــا ســال 
گذشــته همــراه بــوده اســت. درعین حــال، منطقه شــمال 
اروپــا نیــز بــه علــت کاهــش شــمار توریســت های خارجــی 
ــته  ــا 2017 نداش ــه ب ــادی در مقایس ــد زی ــا، رش در بریتانی
ــوع  ــز درمجم ــیفیک نی ــر، آسیاپاس ــوی دیگ ــت. از س اس
ــوده اســت؛  ــان 343میلیــون نفــر ب در ســال گذشــته میزب
رقمــی کــه رشــد 6 درصــدی را در مقایســه بــا ســال قبــل 
از آن نشــان می دهــد. همچنیــن در ایــن منطقــه، جنــوب 
ــد و  ــیا 6 درص ــرق آس ــمال ش ــد، ش ــیا 7 درص ــرقی آس ش
جنــوب آســیا 5 درصــد رشــد داشــته اســت. عالوه برایــن، 
ــذب  ــدی را در ج ــط 3 درص ــد متوس ــز رش ــیه نی اقیانوس
ــه ثبــت رســانده اســت. براســاس  گردشــگر بین المللــی ب
ــگران  ــداد گردش ــگری، تع ــی گردش ــازمان جهان ــالم س اع
بین المللــی واردشــده بــه ایــران در ســال 2017، 4میلیــون 
ــن  ــزارش، ای ــن گ ــق ای ــت. طب ــوده اس ــر ب ــزار نف و 867ه
میــزان نســبت بــه رقــم 4میلیــون و 942هــزار توریســت که 
ــران وارد شــده اند، رشــد منفــی 1/5  ــه ای در ســال 2016 ب
درصــد را ثبــت کــرده اســت. درآمــد ایــران از گردشــگری 
در ســال 2016 نیــز معــادل 3میلیــارد و 713میلیــون دالر 

بــوده اســت.
یکــی از مــواردی کــه بسترســاز ورود گردشــگران بــه 
منطقــه ای می شــود، فضــای مناســب ســرمایه گذاری 
اســت. فضــای ســرمایه گذاری خــوب، باعــث ایجــاد 
ســرمایه گذاری خصوصــی می شــود کــه موتــور رشــد 
اقتصــاد و کاهــش فقــر اســت. فرصت هــا و مشــاغل ایجــاد 
ــود را  ــات موج ــوالت و خدم ــواع محص ــردم ان ــد م می کن
گســترش و هزینــه آن هــا را بــه نفــع مصرف کننــدگان 
ــای  ــدار از درآمده ــع پای ــن از منب ــد؛ همچنی کاهش دهن
مالیاتــی بــرای تأمیــن اهــداف مهــم دیگــر اجتماعــی 
دیگــر  ویژگی هــای  از  بســیاری  می کنــد.  پشــتیبانی 
ــد،  ــاخت های کارآم ــامل زیرس ــوب ش ــرمایه گذاری خ س
قوانیــن و بازارهــای مالــی و بهبــود زندگــی مــردم به طــور 
ــه  ــی و چ ــای کارآفرین ــا فعالیت ه ــه در کار ی ــتقیم، چ مس
ــر  ــاد در سراس ــرات زی ــت. تغیی ــتقیم اس ــور غیرمس به ط
جهــان، هــم در داخــل و هــم در خــارج از کشــور، بــر فضای 
تصمیم گیری هــای  جوانــب  همــه  در  ســرمایه گذاری 
بنــگاه  تأثیرگــذار اســت. ازجملــه: تصمیــم کشــاورز بــرای 
ــرای  ــرد ب ــان خ ــم کارآفرین ــتر؛ تصمی ــه بیش ــت دان کاش
شــروع کســب وکار؛ تصمیــم شــرکت محلــی تولیــدی 
بــرای گســترش خــط تولیــد و اســتخدام کارگــران بیشــتر؛ 
تصمیــم بنگاه هــای چندملیتــی بــرای تعیین محــل تولید 

.)World Bank, 2005( بعــدی خــود در ســطح جهــان
بــه  در چنــد دهــه اخیــر، کشــورهای درحال توســعه 
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بســیاری  توجــه  گردشــگری  بخــش  در  ســرمایه گذاری 
مناســب  فضــای  ایجــاد  بــا  دریافتنــد  آن هــا  کردنــد. 
و  درآمدهــا  در  تنــوع  و  گردشــگری  در  ســرمایه گذاری 
ارتقــای ســطح درآمــد ملــی کشورشــان می تواننــد بــه رشــد 
ــت،  ــن صنع ــرمایه گذاری در ای ــد. س ــت یابن ــادی دس اقتص
بــه افزایــش درآمدهــای صادراتــی، ایجــاد مشــاغل جدیــد 
)به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم(، اشــتغال زایی جوانان 
و زنــان، حــل مشــکالت بیــکاری و فقــر و بهره منــدی جوامع 
محلــی از ایــن درآمدهــا منجــر می شــود )متانــی و امیــری، 

.)Fazel et al, 2017: 1043210؛  :1397

ــازمان  ــعۀ س ــارت و توس ــس تج ــه کنفران ــنجی ای ک نظرس
ــت  ــور )اکثری ــاه کش ــش از پنج ــرای بی ــل )UNCTAD(1 ب مل
درحــال  توســعه( انجــام داد، تأییــد می کنــد کــه گردشــگری 
ازجملــه صنایــع پیــش رو در جــذب ســرمایه گذاری خارجی 
اســت )Ando, 2006: 601(. البتــه ایــن درصورتــی اســت کــه 
ــم  ــورها فراه ــرمایه گذاری در کش ــرای س ــب ب ــای مناس فض

ــری، 1397: 210(. ــی و امی ــد )متان ــده باش ش
تفــاوت  گردشــگری  بخــش  در  ســرمایه گذاری  فضــای 
ــر  ــای دیگ ــا بخش ه ــرمایه گذاری ب ــای س ــا فض ــی ب چندان
نــدارد. عوامــل تعیین کننــده بــر جــذب ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی )FDI( در ایــن بخــش هماننــد بخش های 
توســعه  ســطح  سیاســی،  ثبــات  از:  عبارت انــد  دیگــر 
اقتصــادی، فضــای اجتماعــی و اقتصادی، خصوصی ســازی 
ــتقیم  ــرمایه گذاری مس ــای س ــازی رژیم ه ــی، آزادس صنعت
در  ســرمایه گذاری،  مشــوق های  مالیــات،  خارجــی، 
راهبــرد  و  زیرســاخت ها  کیفیــت  و  بــودن  دســترس 
 .)Endo, 2006: 601; Fazel et al., 2017:1044( شــرکت ها 
ســبب  گردشــگری  در  ســرمایه گذاری  مناســب  فضــای 
جــذب ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی می شــود )متانــی 
و امیــری، 1397: 210(. در سراســر جهــان، ســرمایه گذاری 
گردشــگری بــدون شــک یکــی از مهم تریــن روش هــای 

ســرمایه گذاری بــه حســاب می آیــد.
منطقــه خاورمیانــه ازنظــر جغرافیایــی و انــرژی منطقــه ای 
ــع  ــت مناب ــاال و محدودی ــکاری ب ــار بی ــت. آم ــردی اس راهب
ارزی باعــث شــده اســت تــا ایــن منطقــه بــه توســعه صنعــت 
ــن  ــاید مهم تری ــد. ش ــه کن ــش توج ــش از پی ــگری بی گردش
ــگری  ــه گردش ــه ب ــه خاورمیان ــا در منطق ــه دولت ه ــی ک علت
ــد، درآمدزایــی  توجــه و در راســتای آن برنامه ریــزی  کرده ان
در بخــش گردشــگری اســت که ســبب رشــد تولیــد ناخالص 
ملــی، کاهــش فقــر و اشــتغال زایی در این کشــورها می شــود 

)تیمــوری،1394: 2(.

1.United Nations Conference on Trade and 
Development

تصریــح  گردشــگری  جهانــی  ســازمان  اخیــر  گــزارش 
کــرده اســت کــه در میــان مناطــق مختلــف جهان،منطقــه 
خاورمیانــه در ســال 2018، بــا 10 درصد رشــد در مقایســه با 
ســال قبــل، بیشــترین رشــد جــذب گردشــگر را بــه نــام خود 
ثبــت کــرده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه ســال گذشــته، 
ــا  ــا و افریق ــگری اروپ ــای گردش ــه ای، مقصده ــر منطق ازنظ

رشــدی بیــش از میانگیــن داشــتند.
ــد  ــر درآم ــرمایه گذاری ب ــای س ــر فض ــش تأثی ــن پژوه در ای
گردشــگری در کشــورهای منتخــب خاورمیانه با اســتفاده از 
الگــو دوربیــن فضایــی در ســال های 2006 تــا 2016 بررســی 
ــود  ــخ داده می ش ــی پاس ــؤال اساس ــن س ــه ای ــود و ب می ش
کــه آیــا فضــای ســرمایه گذاری در کشــورهای خاورمیانــه بــر 
درآمــد گردشــگری در کشــورهای بررسی شــده تأثیــر دارد و 
آیــا هم بســتگی فضایــی بیــن کشــورهای خاورمیانــه وجــود 

دارد؟ 
مروری بر پیشینه تحقیق

تــا کنــون دربــارۀ تأثیرپذیــری درآمــد گردشــگری از فضــای 
ســرمایه گذاری پژوهــش تخصصــی صــورت نگرفتــه اســت؛ 
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــگری و س ــت گردش ــارۀ اهمی ــا درب ام
ــددی  ــات متع ــورها  مطالع ــد کش ــعه و رش ــت در توس صنع
انجــام شــده اســت کــه بــه چنــد نمونــه از آن هــا اشــاره 

می شــود.
متانــی و امیــری )1397(، بــه بررســی نقــش ســرمایه گذاری 
گردشــگری  صنعــت  توســعه  در  عمرانــی  طرح هــای  و 
مازنــدران پرداخته انــد. نتایــج نشــان داد که ســرمایه گذاری 
مناســب،  جاذبه هــای  ایجــاد  زیرســاخت ها،  درزمینــه 
ایجــاد امنیــت اقتصــادی و اجتماعــی بــرای ســرمایه گذاران 
ــث  ــگری باع ــوزۀ گردش ــهیالت در ح ــن تس ــر گرفت و در نظ

ــد. ــد ش ــدران خواه ــتان مازن ــگری اس ــعه گردش توس
کروبــی و مجیدی فــر )1396( در تحقیقــی بــه شناســایی 
عوامــل مؤثــر بــر جریــان و جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجــی و رابطــه آن با صنعت گردشــگری پرداختند. نتایج 
ــی،  ــه زیرســاخت های قانون ــه توجــه ب حاصــل نشــان داد ک
تشــویق و تقویــت ســرمایه گذاری داخلی بخــش خصوصی، 
ســرمایه گذاری های  بهــره وری  و  کارایــی  بــه  توجــه 
انجام شــده در زیرســاخت ها و تحقیــق و توســعه، توجــه بــه 
کارایــی، بهــره وری و ســطح مهــارت نیــروی کار و اقداماتــی 
در جهــت افزایــش ثبــات سیاســی کشــور شــاید بــه جــذب 
صنعــت  در  خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  بیشــتر 
ــت در  ــن صنع ــتر ای ــه بیش ــر چ ــکوفایی ه ــگری و ش گردش

کشــور ایــران منجــر شــود.
و  گردشــگری  رابطــه   )1389( باســتان  و  بهبــودی 
کشــورهای  در  خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری 
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ــی(  ــای تابلوی ــت در داده ه ــت علی ــعه )رهیاف درحال توس
کشــورهای  در  داد  نشــان  نتایــج  کردنــد.  بررســی  را 
درحال توســعه فقــط از طــرف تعــداد گردشــگران به ســوی 
دارد. وجــود  عّلیــت  رابطــه  خارجــی  ســرمایه گذاری 
ســخنور )2019( بــه بررســی پاســخ ایــن ســؤال پرداخــت: 
آیــا ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی، گردشــگری و رشــد 
اقتصــادی در اروپــا را تســریع می کنــد؟ نتایج نشــان داد که 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی تأثیــر منفــی در رشــد 
اقتصــادی پنــج کشــور دارد و به طــور شــگفت انگیزی 
کشــورهای  از  هیچ یــک  در  را  گردشــگری  صنعــت 

بررسی شــده تحریــک نمی کنــد.
بررســی  بــه  پژوهشــی  در   )2017( همــکاران  و  ژو1 
بــر  )ســاختمان(  گردشــگری  ســرمایه گذاری  اثــر 
الگــو  از  اســتفاده  بــا  چیــن  در  گردشــگری  درآمــد 
اقتصادســنجی فضایــی پرداخته انــد. نتایــج نشــان داد که 
ســرمایه گذاری های انجام شــده در ساختمان ســازی در 
بخــش گردشــگری تأثیــر مثبــت و قابل توجهــی در درآمــد 

دارد. گردشــگری 
فاضــل و همــکاران )2017( در پژوهشــی بــه بررســی تأثیر 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در بخــش گردشــگری 
ــتفاده  ــا اس ــس ب ــور موری ــادی در کش ــد اقتص ــر روی رش ب
از الگــو تصحیــح خطــای بــرداری پویــا پرداخته انــد. 
ــی  ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــه س ــان داد ک ــج نش نتای
بــه رشــد اقتصــادی کمــک می کنــد اگرچــه ضریــب بخــش 
گردشــگری انــدک اســت. یافته ها همچنین نشــان دهندۀ 
رابطــه مثبــت بیــن توســعه گردشــگری و رشــد اقتصــادی 
اســت؛ بنابرایــن بــه حمایــت از رشــد بخــش گردشــگری 

توصیــه می شــود.
کریســتیاندوتیر2 )2016( ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در صنعــت مهمان نــوازی در ایســلند و نــروژ را در مقایســه 
بــا کشــورهای نوردیــک و دیگــر کشــورهای عضــو ســازمان 
همکاری و توســعه اقتصادی )OECD( بررســی کرد. نتایج 
ــرمایه گذاری  ــه س ــد ب ــرمایه گذاران عالقه من ــان داد س نش
ــا  ــت ب ــورهای کم جمعی ــًا از کش ــی عمدت ــت محل در صنع

درآمــد بــاال هســتند.
ــن  ــه بی ــی رابط ــه بررس ــکاران )2013( ب ــی و هم صمیم
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــا رشــد و توســعه 
درحال توســعه  کشــورهای  در  گردشــگری  بخــش 
ــه  ــه دوطرف ــود رابط ــان دهندۀ وج ــج نش ــد. نتای پرداختن
توســعه  و  خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  بیــن 

اســت. گردشــگری 

1. Zhou
2. Kris tjánsdóttir

ــی  ــه بررس ــی ب ــکاران )2009( در پژوهش ــلواناتان و هم ِس
و  خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  بیــن  ارتبــاط 
گردشــگری در هندوســتان پرداختند. نتایج نشــان داد که 
پیونــد مســتقیمی وجــود دارد بیــن ســطح ســرمایه گذاری 
ــی  ــران و کارآفرینان ــدادی از مدی ــی و تع ــتقیم خارج مس
کــه بــه دنبــال فرصت هــای ســرمایه گذاری به عنــوان 

ــتند. ــان هس ــورهای میزب ــاری در کش ــگر تج گردش
انــدو )2006( بــه مطالعــه جریــان و حجــم ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی در بخــش گردشــگری پرداخــت. نتایج 
نشــان داد کــه در برخــی از کشــورهای درحال توســعه، 
ــگری  ــی در گردش ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــش س نق
ــت.  ــی اس ــیار حیات ــا بس ــادی آن ه ــای اقتص در فعالیت ه
تجزیه وتحلیــل دقیــق قبــل از جــذب ســرمایه گذاری 
ــی  ــعه کل ــت های توس ــگری در سیاس ــی در گردش خارج

ــود. ــه می ش ــا توصی آن ه
 ،)1394( تیمــوری  بــه  می شــود  مطالعــات  دیگــر  از 
ــقایی  ــوی ش ــلطانی )1393(، موس ــه و س ــدری چیان حی
و همــکاران )1391(، دوتــا و کار3 )2018(، چشــلیک و 
گوچــک4 )2018(، بانرجــی5 و همــکاران )2015(، مشــتاق 
و زمــان )2014(، چینگارانــده6 )2014(، فلچــر و مرکباتی7 

)2008(، اشــاره کــرد.
صورت گرفتــه  مطالعــات  بررســی  از  حاصــل  نتایــج 
ــد  ــر درآم ــددی ب ــل متع ــه عوام ــت ک ــان دهندۀ آن اس نش
گردشــگری در کشــورها اثرگذار اســت و نحــوۀ تأثیرگذاری 
ایــن متغیرهــا در مناطــق مختلــف بررسی شــده متفــاوت 
اســت. نــوآوری مطالعــه حاضــر تأثیــر موقعیــت فضایــی 
درآمــد  بــر  ســرمایه گذاری  فضــای  تأثیــر  بررســی  و 
ــت. ــه اس ــب خاورمیان ــورهای منتخ ــگری در کش گردش

مبانی نظری تحقيق
فضای سرمايه گذاری

شــرایط  از  اســت  عبــارت  ســرمایه گذاری  فضــای 
اقتصــادی و مالــی هــر کشــور کــه در تمایــل افــراد و 
در  ســهم  کســب  و  پــول  قــرض دادن  بــه  شــرکت ها 
ــر،  ــذارد.8 به عبارت دیگ ــر می گ ــال تأثی ــب کارهای فع کس
فضــای ســرمایه گذاری فضایــی اســت کــه در آن رونــد 
عوامــل  از  مجموعــه ای  تحت تأثیــر  ســرمایه گذاری 
مرتبــط بــا قانون گــذاری، نظارتــی، ســازمانی، اقتصــادی، 

3 .Dutta & Kar
4.Cieslik & Goczek
5.Banerjee 
6.Chingarande
7.Flecher & Morakabati
8. https://www.inves topedia.com/terms/i/inves tmentclimate.
asp
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اجتماعــی، سیاســی و دیگــر عوامــل تعیین کننــدۀ شــرایط 
ــهر  ــا ش ــه ی ــور، منطق ــک کش ــرمایه گذاری در ی ــت س فعالی
ــه  را  ــب زمین ــرمایه گذاری مناس ــای س ــرد.1 فض ــرار می گی ق
بــرای فعالیت هــای بخــش خصوصــی فعــال فراهــم می کنــد 

.)Mills & Fan 2006: 27-39(

ــای  ــال 1968، واژۀ »فض ــی دوم در س ــگ جهان ــس از جن پ
ســرمایه گذاری« را دو پژوهشــگر امریکایــی بــه نام هــای 
کــه  بنتینــگ معرفــی کردنــد؛ بدین صــورت  و  لیتــواک 
ابتــدا مفهــوم فضــای ســرمایه گذاری و ســپس فضــای 
ــه  ــرد-گرم«،2 را ارائ ــل س ــور، »روش تقاب ــرمایه گذاری کش س

.)Litvak & Banting, 1968: 25( دادنــد 
جذب ســرمایه خارجــی بــرای بســیاری از دولت های محلی 
وظیفــه مهمــی محســوب می شــود؛ به ویــژه کــه می توانیــم 
از ایــن طریــق شــاهد پیشــرفت فزاینــده ای در محیــط 
ســرمایه گذاری عمرانــی باشــیم. فقــدان ســرمایه مهم ترین 
مســئله ای اســت کــه همــه کشــورهای کمترتوســعه یافته در 
رونــد توســعه اقتصــادی بــا آن مواجــه می شــوند؛ بنابرایــن 
جــذب  بــرای  خــوب  ســرمایه گذاری  فضــای  ایجــاد 
ســرمایه گذاران بیشــتر، نیــازی اساســی اســت کــه در ایــن 
ــعه  ــی در توس ــش مهم ــرمایه گذاری نق ــط س ــاط محی  ارتب

.)Dollar et al., 2003: 8( اقتصــادی محلــی ایفــا می کنــد

مزايــای کليــدی و تأثيــر مثبــت ســرمايه گذاری  در 
گردشگری

ــرمایه گذاری  ــای س ــت فض ــرات مثب ــدی و تأثی ــای کلی مزای
شــامل توســعه اقتصــادی و کاهــش فقــر اســت. بــه دالیــل 
مختلــف، گردشــگری کاتالیــزور مهم برای توســعه اقتصادی 
ــگری  ــر گردش ــت. اگ ــی اس ــطح مل ــه س ــی ب ــطح محل از س
ــه  ــود، ب ــی ش ــعه و بازاریاب ــزی، توس ــر برنامه ری ــور مؤث به ط
ــرای ســرمایه گذاران منجــر  ــی ب ســرمایه گذاری جــذاب مال
ــرای  ــگری ب ــرمایه گذاری در گردش ــن س ــود. همچنی می ش
اقتصادهــای محلی جــذاب اســت؛ چراکه گردشــگری باعث 
ایجــاد خریــد مســتقیم، غیرمســتقیم و القا شــده در طیــف 
وســیعی از زنجیره هــای عرضــه می شــود )رفیعــی، 1398(.
تحریــک  را  اقتصــاد  گردشــگری  رشــد  کــه  همان طــور 
راه حــل  ایجــاد می کنــد،  را  یادشــده  و منافــع  می کنــد 
مناســبی بــرای کاهــش فقــر نیــز هســت. از طریــق افزایــش 
ــتغال  ــای اش ــات، فرصت ه ــی و خدم ــای محل ــد کااله خری
و کســب وکار را به ویــژه بــرای کارگــران غیرماهــر، زنــان 
و فقیــران روســتایی، مــردم محــروم و بومــی افزایــش 
می دهــد. گردشــگری کــه بخشــی از خدمــات اســت باعــث 
1. http://newinspire.ru/lectures-on-the-global-economy/the-
concept-and-factors-of-the-inves tment-climate-1930
2. Cold-Hot Contras t Method

تقویــت ظرفیــت ساخت وســاز در مناطــق مختلــف جهــان 
)همــان(. می شــود 

ريسک های کليدی و تأثير منفی سرمايه گذاری در 
گردشگری

مثبــت  تأثیــرات  و  مزایــا  مــورد  در  کــه  همان طــور 
ســرمایه گذاری تــا کنــون بحــث شــد، دربــارۀ خطرهــا و 
ــث  ــز بح ــگری نی ــرمایه گذاری در گردش ــی س ــرات منف تأثی
ــت محیطی و  ــرات زیس ــامل تأثی ــوارد ش ــن م ــود. ای می ش
ــگری در  ــب وکارهای گردش ــت. کس ــی اس ــک های مال ریس
ــی،  ــتایی، دریای ــهری و روس ــق ش ــا، مناط ــواع محیط ه ان
ســاحلی و داخلــی، جزایــر و کوهســتان فعالیــت می کننــد. 
درحال حاضــر گردشــگری پایــدار به طــور عمــده بــا تأثیــرات 
زیســت محیطی متعــددی ناشــی از بی دقتــی و بی توجهــی 
ــت.  ــده اس ــه ش ــتی مواج ــای توریس ــی از مقصده در برخ
فعالیت هــای گردشــگری ممکــن اســت بــر زیرســاخت های 
مقصــد فشــار به همــراه داشــته باشــد و اگر پیش بینی نشــده 
ــیب  ــی آس ــط محل ــه محی ــد، ب ــده باش ــا برنامه ریزی نش ی

ــان(. ــد )هم ــش ده ــی را کاه ــت زندگ ــاند و کیفی رس
ریســک های مالــی به طورکلــی بــه انــواع ســرمایه گذاری های 
خصوصــی، عمومــی، و خارجــی و داخلــی مربوط می شــود. 
زیرســاخت های  انــواع  از  بســیاری  بــه  خطرهــا  ایــن 
می کننــد  عمــل  ســودآور  به صــورت  کــه  گردشــگری 
وابســته اند. در بیشــتر مــوارد، موانــِع مالــی اســت کــه 
هنــگام  در  ســرمایه گذاران  بــرای  را  مشــکل  بیشــترین 
اســت،  ممکــن  و  می کنــد  ایجــاد  پــروژه  برنامه ریــزی  
ــرمایه گذاران از آن  ــراف س ــبب انص ــز، س ــر چی ــش از ه بی
پــروژه باشــد؛ زیــرا بیشــتر پروژه هــا بــه وام هــای بلندمــدت 
متکی انــد و پــروژه بایــد ظرفیــت بازپرداخــت بدهی هــا را بــر 
اســاس برنامــه مشخص شــده داشــته باشــد. بنابرایــن ایــن 
ــت  ــی اس ــان مال ــی حامی ــی اصل ــرْض نگران ــک پیش ف ریس

ــان(. )هم

روش شناسی تحقيق
ــی در  ــل فضای ــه عام ــه ب ــش توج ــن پژوه ــی ای ــی اصل ویژگ
کنــار دیگــر عوامــل ســاختاری در الگــو اســت. درواقــع 
الگو هــای اقتصادســنجی فضایــی نشــان می دهنــد کــه 
چگونــه درآمدهــای گردشــگری در منطقــه ای یــا کشــوری، 
عــالوه بــر متغیرهــای پایــه ای الگــو مربــوط بــه آن منطقــه 
ــگری  ــای گردش ــرات درآمده ــر تغیی ــور، تحت تأثی ــا کش ی
ــور،  ــن منظ ــرای ای ــرد. ب ــرار می گی ــر ق ــورهای دیگ در کش
در ایــن پژوهــش براســاس ادبیــات اقتصادســنجی  فضایــی 
الگــو متعــارف اقتصادســنجی بــا افــزودن اثــر انتشــار 
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ــه و  ــورهای خاورمیان ــگری کش ــد گردش ــر درآم ــی ب فضای
بــا لحــاظ ماتریــس وزن هــای فضایــی مــورد تعدیــل قــرار 
گرفــت. ازآنجاکــه فاصلــه و موقعیــت جغرافیایــی کشــورها 
ــذار  ــه تأثیرگ ــورهای خاورمیان ــگری کش ــد گردش ــر درآم ب
ــج  ــت نتای ــن اس ــی ممک ــر فضای ــردن اث ــت و لحاظ نک اس
ــش  ــن پژوه ــد، در ای ــته باش ــراه داش ــه هم ــورش داری ب ت
ــد  ــر درآم ــرمایه گذاری ب ــای س ــر فض ــی تأثی ــرای بررس ب
گردشــگری در کشــورهای خاورمیانــه از روش دوربیــن 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــی )SDM( اس فضای
اقتصادســنجی فضایی شــاخه اي از اقتصادســنجی اســت 
کــه آثــار فضایــی را در نظــر می گیــرد. منظــور از آثــار 
فضایــی دو دســته از عوامــل اســت کــه بــه مــکان اســتقرار 
متغیرهــا مربــوط می شــوند و می شــود آن هــا را تحــت 
ــی  ــتگی فضای ــا خودهم بس ــی ی ــتگی فضای ــن وابس عناوی
ــح داد  ــی توضی ــاختار فضای ــا س ــی ی ــانی فضای و ناهمس

.)Anselin, 1999(
به طورکلــی، الگوهــای خودرگرســیون فضایــی شــامل 
 ،)SAC( فضایــی  خودرگرســیون  عمومــی  الگــوی 
الگــوی فضایــی خودرگرســیون تــوأم )SAR(، الگــوی 
خودرگرســیونی بــا خودهم بســتگی فضایــی در جملــه 
اخــالل )SEM( و الگــوی فضایــی دوربیــن )SDM( اســت 

)ســالمی و نعمتــی، 1393(.
بــر  ســرمایه گذاری  فضــای  تأثیــر  بررســی  به منظــور 
درآمــد گردشــگری در کشــورهای خاورمیانــه از الگــو 
ــر  ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــل فضای ــنجی پان اقتصادس
ایــن اســاس، الگو هــای 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 & Elhors t, 2013; Karacuka & Catik, 2011(
از میــان الگو هــای اقتصادســنجی فضایــی الگــو دوربیــن 
ــی(  ــرریز )فضای ــار س ــج آث ــی نتای ــو عموم ــی و الگ فضای
)karacuka & catik, 2011؛  را بهتــر نشــان می دهنــد 

زراء نــژاد و نــوری، 1384(.
ایــن  اســت  الزم  الگــو  مناســب ترین  تعییــن  بــرای 
الگو هــای  ابتــدا رگرســیون های  مراحــل طــی شــود: 
اقتصادســنجی فضایــی بــرآورد شــود، ســپس بایــد آزمون 
مــوران بــرای مشخص شــدن تآثیــر فضایــی تأییــد شــود 
ــکاران )2003(  ــس و هم ــارۀ LM فلوراک ــاس آم و براس
الگــو بهینــه از میــان الگو هــای اقتصادســنجی فضایــی 
)SAR، SEM، SDM، SAC( انتخــاب شــود و در انتهــا 
 tــوع ــات موض ــاس ادبی ــود. براس ــرآورد ش ــرریز ب ــر س تآثی

تصریــح الگو هــای فضایــی به صــورت زیــر در نظــر گرفتــه 
:)Elhors t, 2010( شــده اســت

)SAR( الگو خودرگرسیون فضایی )1
الگــوی  الگــوی خودرگرســیونی فضایــی،  کامل تریــن 
عمومــی خودرگرســیونی فضایی اســت که الگوهــای دیگر 
ــردن  ــا واردک ــه ب ــد؛ به طوری ک ــرار می گیرن ــو ق ــن الگ در ای
ــر  ــو، دیگ ــن الگ ــای ای ــر روی پارامتره ــی ب محدودیت های
ــد.  ــت می آی ــه دس ــی ب ــیونی فضای ــای خودرگرس الگوه
شــکل کلــی ایــن الگــو را رابطــه 1نشــان می دهــد. در ایــن 
الگــو y بــرداری از متغیــر وابســته، x نمایانگــر متغیرهــای 
توضیحــی و W ماتریــس وزن هــای فضایــی اســت کــه 
ادامــه چگونگــی شــکل گیری آن هــا توضیــح داده  در 
می شــود. ایــن الگوهــا به صــورت هم زمــان وقفــه فضایــی 
و هم بســتگی فضایــی جملــه خطــا را دارا هســتند. در 
ــرای  ــا ب ــرداری از پارامتر ه ــان دهندۀ ب ــه )1(،        نش رابط
متغیرهاســت.        نشــان دهندۀ ضریــب خودهم بســتگی 
فضایــی اســت و درنهایــت       ضریــب خودهم بســتگی 

فضایــی در جمــالت خطــا اســت.
رابطه )1(    

 
)SDM( الگو دوربین فضایی )2

ایــن الگــو تغییــرات متغیــر وابســته را به صــورت ترکیــب 
خطــی از کشــورهای همســایه توضیح می دهــد. در الگوی 
دوربیــن فضایــی، وقفــه فضایــی متغیــر وابســته و متغیــر 
مســتقل بــه الگــو اضافــه می شــود. شــکل کلــی ایــن الگــو 
در رابطــه 2 نشــان داده  شــده اســت. در این الگــو، عالوه بر 
متغیرهــای توضیحی، وقفــه فضایی متغیرهای توضیحی 

وارد الگــو شــده اســت )ســالمی و نعمتــی، 1392(.
رابطه )2(  

  
)SEM( الگو خطای فضایی )3

اگــر در الگــوی 3 پارامتــر      برابــر بــا صفــر قــرار داده شــود، 
الگــوی خودرگرســیونی بــا هم بســتگی در جمــالت اخالل 
)SEM( بــه دســت می آیــد. ایــن الگــو بیانگــر آن اســت کــه 
هم بســتگی فضایــی مســتقیم بیــن کشــورهای مختلــف 
وجــود نــدارد؛ بلکــه هم بســتگی از طریــق جمــالت اخالل 

در مناطــق همســایه صــورت می گیــرد.
 رابطه )3(   



بررسی تأثیر فضای سرمایه گذاری در صنعت
 گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصادسنجی  فضایی
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)SAC( الگو فضایی عمومی )4
ایــن الگــو شــامل هــر دو الگــو مختلــط رگرســیونی و خطــای 

فضایــی اســت کــه به صــورت زیــر اســت:
 رابطه )4( 

زمانــی الگو هــای خودرگرســیون فضایــی و دوربیــن فضایــی 
اســتاندارد بــه دســت می آینــد کــه الگو هــای تصریحــی 
ــی  ــیون فضای ــب خودرگرس ــند                     . ضری ــتا باش ایس
)       ( نشــان می دهــد کــه متغیــر وابســته در منطقــه چقــدر 
از طریــق متغیــر وابســته مناطــق مجــاور  تأثیــر می گیــرد. 
ــالل،  ــزای اخ ــی اج ــتگی فضای ــورت وابس ــن درص همچنی
شــوکی خارجــی در منطقــه بــه تغییــرات متوســط در متغیر 
وابســته مناطــق مجــاور منجــر می شــود و ضریــب خطــای 
فضایــی        انــدازۀ آن را نشــان می دهــد )شــهبازی و 

همــکاران، 1393(.
بــه  بســته  فضایــی،  اقتصادســنجی  روش شناســی  در 
این کــه متغیــر وابســته، متغیرهــای توضیحــی و جملــه 
خطــا وابســتگی فضایــی داشــته باشــند، الگو هــای فضایــی 
متفاوتــی مطــرح می شــود. در ایــن پژوهــش هم گرایــی 
فضایــی متفاوتــی بررســی می شــود. در ایــن پژوهــش الگــو 

دوربیــن فضایــی )SDM( زیــر تصریــح می شــود:
رابطه )5(

در رابطه Yi ،5 درآمدهای گردشــگری کشــورهای خاورمیانه 
ــرمایه گذاری  ــای س ــر فض ــددی ب ــاخص های متع ــت. ش اس
ــه  ــات صورت گرفت ــای مطالع ــر مبن ــه ب ــت ک ــذار اس تأثیرگ
ــی، شــاخص های فضــای کســب وکار،1  توســط بانــک جهان
ثبــات سیاســی،2 کیفیــت مقــررات،3 کنتــرل فســاد،4 حــق 
ــت  ــت6 و حاکمی ــی دول ــخ گویی،5 اثربخش ــر و پاس اظهارنظ
قانــون7 در ایــن پژوهــش در نظــر گرفتــه شــده اســت8 کــه بــه 
ترتیــب متغیرهــای x1 تــا x7 را شــامل می شــود. ابتــدا بایــد 
وجــود خودهم بســتگی فضایــی در الگــوی تحقیــق بررســی 

1.ایـن شـاخص، میانگین شـاخص هایی همچون شـروع کسـب وکار، 
اعتبـارات،  گرفتـن  دارایی هـا،  و  امـوال  ثبـت  ساخت وسـاز،  مجـوز 
برون مـرزی،  تجـارت  مالیـات،  پرداخـت  سـرمایه داران،  از  حمایـت 
اجـرای قراردادهـا، حل وفصـل مسـائل و مشـکالت اسـت. همچنیـن 
متغیـر الکتریسـیته بـه سـبب نداشـتن اطالعـات در برخی از سـال ها 

از میانگیـن حـذف شـد.
2 .Political S tability
3. Regulatory Quality
4. Control of corruption
5. Voice and Accountability
6. Government Effectiveness
7. Rule of Law

8. این شش متغیر، متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب اند.

شــود کــه بــا آزمون هــای تشــخیص صــورت می گیــرد. 
بــرای بررســی و آزمــون ضریــب خودهم بســتگی فضایــی و 
ــون  ــف همچ ــای مختل ــوان از آماره ه ــی داری آن می ت معن
آمــاره مــوران،9 جــری10 و جتیــس11 اســتفاده کــرد. در 
مطالعــات تجربــی، عمومــًا از آمــاره مــوران در تحلیــل 
اســتفاده می شــود )رفیعــی و  خودهم بســتگی فضایــی 

قربانــی، 1393(.
الگو هــای  بــرآورد  از  قبــل  شــده،  بــرآورد  الگــو  در 
پانــل فضایــی، الزم اســت وابســتگی فضایــی و وجــود 
ــرار  خودهم بســتگی بیــن جمــالت اخــالل مــورد آزمــون ق
ــوران  ــون م ــون LM  و آزم ــور از آزم ــن منظ ــرای ای ــرد. ب گی
اســتفاده می شــود. فــرض وجــود خودهم بســتگی فضایــی 
میــان مشــاهدات توســط آزمــون LM صــورت می گیــرد کــه 

به صــورت رابطــه زیــر اســت:
آزمــون مــوران فــرض وجــود خودهم بســتگی فضایــی میــان 
ــه 6  ــورت رابط ــد و به ص ــی می کن ــالل را بررس ــالت اخ جم

ــود. ــبه می ش محاس
رابطه)7(        

               
از  اســتفاده  بــا  و  الهورســت12  طبقه بنــدی  براســاس 
بــرآورد  جهــت  مناســب  الگــو  تشــخیص،  آزمون هــای 
و  )طالب لــو  اســت  گرفتــه  صــورت  ترکیبــی  داده هــای 

.)1396 همــکاران، 

معرفی متغيرهای پژوهش
فضــای  درخصــوص  اساســی  چالش هــای  از  یکــی 
ســرمایه گذاری و عوامــل مؤثــر بــر آن، یافتــن شــاخص های 
امــروزه  اســت.  آن  بــرآورد  و  ســنجش  بــرای  مناســب 
بــرای  بین المللــی  ســطح  در  مختلفــی  شــاخص های 
ــود.  ــه می ش ــه کار گرفت ــرمایه گذاری ب ــای س ــبه فض محاس
چنانچــه در گــزارش توســعه بانک جهانی بیان  شــده اســت، 
به عنــوان  خــوب  حکمرانــی  شــاخص های  از  می شــود 
ــاد  ــورها در ایج ــت کش ــنجش وضعی ــرای س ــی ب مالک های
محیــط مناســب بــرای ســرمایه گذاری اســتفاده کــرد. ایــن 
شــاخص ها )کنتــرل فســاد، حاکمیــت قانــون، کیفیــت 
ــخ گویی،  ــر و پاس ــق اظهارنظ ــت، ح ــی دول ــررات، کارای مق
ثبــات سیاســی و عــدم وجــود خشــونت و تروریســت(، 

9. Moran I
10. Geary
11. Getis
12. Elhors t
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ــورها  ــن کش ــرمایه گذاری ای ــای س ــه در فض ــر این ک عالوه ب
تأثیرگذارنــد، جــزو شــاخص هایی هســتند کــه بــر جــذب 
گردشــگر نیز مؤثرنــد. همچنین بــا تأثیر بر رشــد اقتصادی 
شــرکت ها ســبب گســترش شــرکت ها، ســرمایه گذاری 
ــد و کاهــش فقــر می شــوند. بیشــتر و ایجــاد اشــتغال مول

کنترل فساد
کنتــرل فســاد بــه مفهــوم اســتفاده از قــدرت و امکانــات 
عمومــی جهــت منافــع شــخصی گفتــه می شــود کــه هــر 
دو شــکل کوچــک و بــزرگ فســاد را شــامل می شــود 

.)World Bank, 2017(

ایــن شــاخص مفهوم هایــی ماننــد فســاد در میــان مقامات 
رســمی، اثربخشــی تدبیرهــای ضــد فســاد، تأثیــر آن بــر 
جــذب ســرمایه های خارجــی، پرداخــت اضافــی یــا رشــوه 
و ماننــد آن را شــامل می شــود )مــرادی و همــکاران، 

.)158 :1396

حاکميت قانون
ایــن شــاخص میــزان اعتمــاد بــه قوانیــن جامعــه )به ویــژه 
کیفیــت اجــرای قــرارداد(، حقــوق مالکیــت، پلیــس و 
دادگاه هــا و نیــز احتمال جرم و خشــونت را نشــان می دهد 

.)World Bank, 2017(

تعریــف ســازمان ملــل از حاکمیــت قانــون بــه اصــول 
ــای  ــراد و نهاده ــه اف ــه در آن هم ــاره دارد ک ــت اش حاکمی
برابــر  در  دولــت(  خــود  )شــامل  دولتــی  و  خصوصــی 
عمومــی  به طــور  کــه  قوانینــی  پاســخ گویند.  قوانیــن 
می شــوند،  اجــرا  مســاوي  به طــور  شــده اند،  منتشــر 
به طــور مســتقل حکــم می شــوند و ضمنــًا بــا حقــوق بشــر 
بین المللی ســازگارند )ســامتی و همــکاران، 1390: 167(.

کيفيت قوانين و مقررات
منظــور از ایــن شــاخص، قابلیــت دولــت در تدویــن و 
اجــراي سیاســت ها و مقرراتــی اســت کــه ســبب گســترش 
مي شــود.  خصوصــی  بخــش  فعالیت هــای  و  حضــور 
ــرای  ــر اج ــي در اث ــش خصوص ــتِر بخ ــه بیش ــوِر هرچ حض
از  نشــان  دولــت  ســوی  از  تدوین شــده  سیاســت های 
حکمرانی بهتــر دارد )پاداش زیــوه و خداپنــاه، 1394: 169(.

کارايی دولت
ــت  ــی، کیفی ــات عموم ــت خدم ــاخص، کیفی ــن ش در ای
بوروکراســی، صالحیــت حکمرانــان شــهری و میــزان 
اســتقالل خدمــات شــهری از فشــارهای سیاســی مدنظــر 

ــا(. ــت )همانج اس

این شــاخص بیشــتر به بررســی کیفیــت خدمــات عمومی 
فشــارهای  بــه  اجتماعــی  خدمــات  وابســته نبودن  و 
بــه  دارنــد  تمایــل  گردشــگران  می پــردازد.  سیاســی 
کشــوری وارد شــوند کــه از لحــاظ اســتانداردهای خدمــات 
عمومــی در ســطح بین المللــی باشــد و انتظــار دارنــد، 
به میــزان هزینــه ای کــه می کننــد، کشــور میزبــان بــه دور 

ــد. ــل کن ــش عم ــه تعهدات ــی ب ــارهای سیاس از فش

حق اظهارنظر و پاسخ گويی
اعتــراض و پاســخ گویي بــه مفهــوم میــزان و درجــه توانایی 
ــود  ــت خ ــاب دول ــن و انتخ ــوری در تعیی ــهروندان کش ش
اســت یــا بــه عبارتــی دیگــر میــزان و درجــه این کــه رئیــس 
دولــت، رئیــس حکومــت یــا دیگــر افــراد دارای مقــام 
سیاســي در کشــور از طریــق انتخابــات آزاد از ســوی مــردم 

انتخــاب شــوند )همــان: 168(.
وقتــی چنیــن حقــی بــرای مــردم کشــوری محفــوظ 
باشــد، بازتــاب بین المللــی چشــمگیری خواهــد داشــت، 
به طوری کــه بــرای مــردم دیگــر کشــورها ایــن تصور شــکل 
می گیــرد کــه اگــر دولتــی به مــردم خــود احتــرام می گــذارد 
و خــود را در برابــر ســؤاالت آنــان پاســخ گو می دانــد، 
دولتــی اســت کــه در رفتــار، انعطاف پذیــر و مالیــم خواهــد 
بــود و همیــن امــر انگیــزۀ آنــان را بــرای ورود بــه آن کشــور 
ــی، 1395: 12(. تقویــت خواهــد کــرد )شــاه آبادی و تلیان

ثبات سياسی
در ادبیــات مربــوط، معمــواًل ثبــات سیاســی را بــه معنــی 
قانونمنــد بــودن تغییــر دولــت در نظــر می گیرنــد؛ یعنــی 
جا به جایــی دولــت از طــرق غیرقانونــی یــا ابزارهــای 
خشــونت آمیز نباشــد. عمــدۀ بحــث ایــن شــاخص مربوط 
بــه تروریســم و خشــونت اســت. براســاس ایــن شــاخص، 
ــاد  ــوری زی ــي در کش ــات سیاس ــوِد ثب ــاِل نب ــه احتم هرچ
ــه  ــت و هرچ ــف اس ــی ضعی ــان دهندۀ حکمران ــد نش باش
ــد،  ــوردار باش ــتری برخ ــی بیش ــات سیاس ــوري از ثب کش
درزمینــه حکمرانــي خــوب امتیــاز باالتــری را کســب 

می کنــد )پــاداش زیــوه و خداپنــاه، 1394: 168(.

شاخص کلی فضای کسب وکار
فضــای کســب وکار جزئــی از فضــای ســرمایه گذاری و 
نشــان دهندۀ زیرســاخت های مناســب کشــور بــرای ایجاد 
ــت.  ــی اس ــع مال ــه مناب ــی ب ــد و دسترس ــب وکار جدی کس
اگرچــه مفاهیــم فضــای کســب وکار از دیربــاز در نظریــات و 
اندیشــه های اقتصــادی با تعاریــف و عناوین دیگر بررســی 
ــن مفهــوم موردتوجــه  شــده اند، از دهــه1990 تاکنــون ای
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اســت،  گرفتــه  قــرار  بین المللــی  نهادهــای  و  کشــورها 
سیاســت گذاری های  و  اهــداف  از  بخشــی  به طوری کــه 
کالن کشــورها بــه بهبــود فضــای کســب وکار اختصــاص 

می یابــد )مکیــان و همــکاران، 1392: 75(.
فضــای کســب وکار و ســرمایه گذاری محیطــی سیاســی، 
نهــادی و رفتــاری اســت کــه بازدهــی و مخاطــرات مرتبــط 
بــا فعالیت هــای اقتصــادی و ســرمایه گذاران را تحــت  تأثیــر 
قــرار می دهــد )حکمتــی فریــد و همــکاران، 1395: 119(.
کلــی فضــای کســب وکار  از شــاخص  پژوهــش  ایــن  در 
به عنــوان یکــی از متغیرهــای مســتقل الگــو اســتفاده شــده 
اســت. شــاخص کلی فضای کســب وکار نشــان دهندۀ فاصله 
فضــای کســب وکار کشــور تــا نقطــه بهینــه فعالیت در ســطح 
ــرای مقایســه وضعیــت  جهــان اســت. درواقــع شــاخصی ب
کشــورهای مختلــف در توســعه کســب وکار و فاصلــه تانقطــه 

ایدئــال اســت. نمره گــذاری ایــن شــاخص بیــن صفــر تــا صد 
اســت کــه بهتریــن عملکــرد بــرای کشــور نمــرۀ صــد اســت. 
شــاخص کلــی فضــای کســب وکار، از میانگین گیری ســاده از 
شــاخص های شــروع فعالیــت، مجــوز ساخت وســاز، گرفتن 
ــت  ــار، حمای ــن اعتب ــا، گرفت ــوال و دارایی ه ــت ام ــرق، ثب ب
از ســرمایه داران اقلیــت، پرداخــت مالیــات، حل وفصــل 
مشــکالت، تجــارت برون مــرزی و اجــرای قراردادهــا بــه 
دســت می آیــد. بــه علــت نبــود آمــار مربــوط بــه بــرق بــرای 
تعــدادی از کشــورها، ایــن شــاخص از بیــن شــاخص ها 
ــر  ــاخص دیگ ــه ش ــن ن ــط گیری در بی ــده و متوس ــذف ش ح
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.

نقشه 1: کشورهای بررسی شده در پژوهش

فضــای  شــاخص های  بررســی  بــه  مقالــه  ایــن  در 
ــد  ــگری از تولی ــای گردش ــهم درآمده ــر س ــرمایه گذاری ب س
خاورمیانــه  منتخــب  کشــورهای  در  داخلــی  ناخالــص 
ــان،  ــت، لبن ــران، اردن، کوی ــر، ای ــر، مص ــارات، الجزای )ام
ــس،  ــوریه، تون ــعودی، س ــتان س ــان، عربس ــش، عم مراک
یمــن( در بــازۀ زمانــی 2006-2016 پرداختــه شــده کــه 
ــگری  ــفر و گردش ــورای س ــایت های ش ــات الزم از س اطالع
ــرآورد  ــرای ب جهــان1 و بانــک جهانــی اخــذ شــده اســت و ب
داده هــا از الگــو پانــل فضایــی )در دو حالــت ایســتا و پویــا( به 

کمــک نرم افــزار اســتاتا )s tata15( اســتفاده شــده اســت.
1 .World Travel & Tourism Council

يافته های پژوهش
در ایــن پژوهــش ابتــدا آزمــون ریشــه واحــد بــرای متغیرهــا 
مقطعــی  هم بســتگی  بــه  توجــه  بــا  گرفــت.  صــورت 
ــن و  ــد لوی ــی مانن ــخیصی مانای ــای تش ــود از  آماره ه نمی ش
لــو و چــو، آیــم پســران شــین و هــادری کمــک گرفــت و بایــد 
ــاره  ــا آم ــام CADF ی ــه ن ــران 2007 ب ــی پس ــون مانای از آزم
CIPS اســتفاده کــرد. بــا اســتفاده از ایــن آزمــون متغیرهــای 

الگــو بررسی شــده پذیرفتــه شــد کــه نامانایــی آن هــا را تأیید 
کــرد. ســپس از متغیرهــای الگــو تفاضل گیــری شــد تــا 
ایســتا شــوند و فــرم الگــو نهایــی بــرای متغیرهــا مشــخص 

ــدول 1(. ــد )ج ش
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جدول 1: نتايج حاصل از آزمون ايستايی متغيرها

 مقادير بحرانیآمارهمتغیرها
0/01

 مقادير بحرانی
0/05

 مقادير بحرانی
وجود ريشه واحد0/10

Y1پذيرفته شد2/52-2/28--1/4516/2-درآمد گردشگری

X1پذيرفته شد2/52-2/28--2/1016/2-ثبات سیاسی

X2پذيرفته شد2/52-2/28--2/2716/2-كیفیت مقررات

X3پذيرفته شد2/52-2/28--1/5616/2-كنترل فساد

X4حق اظهارنظر و 
پذيرفته شد2/52-2/28--0/8916/2-پاسخ گويی

X5پذيرفته شد2/52-2/28--1/4416/2-اثربخشی دولت

X6پذيرفته شد2/52-2/28--1/2616/2-حاكمیت قانون

X7شاخص فضای 
پذيرفته شد2/52-2/28--1/6916/2-كسب وكار

ــرای  ــودن ســرریزهای مــورد، ب ــه مکان منــد ب ــا توجــه ب ب
بررســی داده هــا 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 
ــون در  ــن دو آزم ــج ای ــه نتای ــت ک ــده اس ــه  ش ــک گرفت کم
جــدول 2 مشــاهده می شــود. فرضیــه صفــر هــر دو آزمــوْن 
عــدم وابســتگی فضایــی در اجــزای اخالل اســت. بــا توجه 
بــه رد فرضــیۀ صفــر مبنــی بــر عــدم وابســتگی فضایــی، از 
روش اقتصادســنجی فضایی اســتفاده شــده اســت. نتایْج 
معنــی داری الگــو دوربیــن فضایــی را بیان می کنــد. مقدار 

مثبــت و معنــادار ضریــب خودرگرســیون فضایــی نشــان 
می دهــد کــه بخشــی از افزایــش ســهم درآمــد گردشــگری 
بررسی شــده  کشــورهای  از  هریــک  ملــی  تولیــد  از 
ــل از  ــت. قب ــوده اس ــاورت ب ــا مج ــه ی ــر فاصل ــطه اث به واس
ــای  ــد آزمون ه ــی، بای ــل فضای ــو پان ــرآوردی در الگ ــر ب ه
تشــخیص هم بســتگی فضایــی صــورت گیــرد. بــا توجــه به 
رد فرضــیۀ صفــر مبنــی بــر عــدم وابســتگی فضایــی، بایــد 
از روش اقتصادســنجی فضایــی اســتفاده کــرد. براســاس 
نتایــج جــدول 2، تمامــی آماره هــای فضایــی ازجملــه 
آزمون هــای مــوران و LMerror_robus t و LMlag_robus t در 
الگــو دوربیــن فضایــی معنی دار شــد کــه حاکی از آن اســت 

کــه نتایــج الگــو SDM بهتــر اســت.

جدول 2: آزمون های تشخيصی موران و ضريب الگرانژ برای الگو پانل فضايی ايستا

LMlag_robus t LMerror_robus t LMlag LMerror والد موران آماره

8/858 0/820 8/882 0/843 139/146 031/0- SAR

)0/002( )0/365( )0/002( )0/358( )000/0( )419/0( احتمال

8/858 0/820 8/882 0/843 313/139 031/0- SEM

)0/002( )0/365( )0/002( )0/358( )000/0( )419/0( احتمال
2/638 2/638 3/266 3/266 539/242 065/0- SDM*

)0/104( )0/104( )0/070( )0/070( )000/0( )061/0( احتمال

8/858 0/820 8/825 0/843 77/138 0318/0- SAC

0/002 )0/365( )0/002( )0/358( )000/0( )419/0( احتمال
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نتایــج وابســتگی فضایــی آمــارۀ مــوران، گــری و جتیــس در 
ــل دوربیــن فضایــی در جــدول 3 شــرح داده شــده  الگــو پان
اســت کــه مقــدار آمــارۀ مــوران 0/065- در ســطح احتمــال 
0/06 معنــی دار شــده اســت و همچنین آمارۀ جتیــس 0/02 
در ســطح احتمــال 0/06 معنــی دار شــده اســت ولــی آمــارۀ 
جــری معنــی دار نشــده اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه آمــارۀ 
 SDM ــو ــد و از الگ ــی تأیی ــتگی فضای ــری وابس ــوران و ج م

ایســتا الگــو بــرآورد شــده اســت.

جدول 3: نتايج آماره های وابستگی فضايی 
در الگو پانل دوربين فضايی ايستا

های وابستگی فضايی  آمارهمقدار آمارهاحتمال

آماره موران0/06-0/065

آماره جری0/341/03

آماره جتیس0/060/02
 Breusch-Pagan، همچنیــن آزمون هــای تشــخیص پانــل
در  تصادفــی  اثــرات   Baltagi-Li و   Sosa-Escudero-Yoon

ــدار  ــه مق ــد ک ــد می کن ــی )SDM( تأیی ــن فضای ــو دوربی الگ
آمــارۀ بروش پــاگان 179/021 در ســطح احتمــال )0/0000( 
معنــی دار شــده اســت و نشــان دهندۀ اثــر تصادفــی در الگــو 

پانــل دوربیــن فضایــی ایســتا اســت.

جدول 4: آزمون اثر تصادفی در الگو پانل دوربين فضايی ايستا

آمارهمقدار آمارهاحتمال

)0/0000(179/021
Breusch-Pagan ALM Tes t -Two 

Side

)0/0003(13/37
Sosa-Escudero-Yoon ALM Tes t 

-One Side

)0/0002(23/14
Baltagi-Li ALM 

Autocorrelation Tes t

)0/0000(82/288Baltagi-Li LM AR)1( Joint Tes t

ــدول 5  ــی در ج ــن فضای ــو دوربی ــرآورد الگ ــج ب ــاس نتای براس
ــرل  ــررات، کنت ــت مق ــای کیفی ــه متغیره ــد ک ــخص ش مش
ــت،  ــی دول ــخ گویی، اثربخش ــر و پاس ــق اظهارنظ ــاد، ح فس
بــر  کســب وکار  فضــای  شــاخص  و  قانــون  حاکمیــت 
ــذار  ــه تأثیرگ ــورهای خاورمیان ــگری کش ــای گردش درآمده
اســت و متغیــر ثبــات سیاســی بــرای کشــورهای خاورمیانــه 

ــت. ــذار نیس تأثیرگ
کنتــرل فســاد متغیــر دیگــری اســت کــه تأثیــر منفــی 
کشــورهای  گردشــگری  درآمدهــای  بــر  معنــی داری  و 
خاورمیانــه دارد. بــه ازای یــک واحــد تغییــر در ایــن متغیــر 
ــن  ــگری ای ــای گردش ــر، درآمده ــرایط دیگ ــودن ش و ثابت ب

ــه  کشــورها 4/608 واحــد کاهــش می یابــد. کنتــرل فســاد ب
معنــی جلوگیــری از اســتفادۀ قــدرت و امکانــات عمومــی در 
ــن  ــت )World Bank, 2012(. ای ــخصی اس ــع ش ــت مناف جه
شــاخص مفهوم هایــی ماننــد فســاد در میــان مقامــات 
رســمی، اثربخشــی تدبیرهــای ضــد فســاد، تأثیــر آن 
در جــذب ســرمایه های خارجــی، پرداخــت اضافــی یــا 
رشــوه بــرای گرفتــن مجوزهــای اقتصــادی و ماننــد آن هــا را 
اندازه گیــری می کنــد)Lockwood, 2010(. بنابرایــن باالبــودن 
ایــن عوامــل، کــه به نوعــی باعــث افزایــش فســاد می شــود، 
فعالیت هــای گردشــگری و دیگــر بخش هــای تولیــدی و 
خدماتــی را کاهــش می دهــد و درنتیجــه کاهــش درآمدهای 

ــراه دارد. ــه هم ــگری را ب گردش
ــه  ــت ک ــری اس ــر دیگ ــخ گویی متغی ــر و پاس ــق اظهارنظ ح
تأثیــر مثبــت و معنــی داری در درآمدهــای گردشــگری 
ــا فــرض ثابــت درنظرگرفتــن دیگــر  دارد. به عبارت دیگــر، ب
متغیرهــا، بــه ازای یــک واحد افزایــش در این متغیــر 1/131 

ــد. ــش می یاب ــگری افزای ــای گردش ــد درآمده واح
اثربخشــی دولــت متغیــر دیگــری اســت کــه در ســطح 
درآمدهــای  در  معنــی داری  و  مثبــت  تأثیــر  95 درصــد 
گردشــگری کشــورهای خاورمیانــه در بــازۀ بررسی شــده 
ــا فــرض ثابــت درنظرگرفتــن دیگــر  دارد. به عبارت دیگــر، ب
متغیرهــا، بــه ازای یــک واحد افزایــش در این متغیــر 5/546 
واحــد درآمدهــای گردشــگری افزایــش می یابــد. اثربخشــی 
ــه  ــف محول ــام وظای ــت در انج ــدی دول ــر کارآم ــت بیانگ دول
اســت کــه شــاخص مقــوالت ذهنــی همچــون کیفیــت، 
تهیــه و تــدارک خدمــات عمومــی یــا کیفیــت نظــام اداری، 
صالحیــت و شایســتگی کارگــزاران و اســتقالل خدمــات 
 .)World Bank, 2012( همگانــی از فشــارهای سیاســی اســت
گردشــگری  دولــت،  کارآمدبــودن  درصــورت  بنابرایــن، 
رونــق می یابــد کــه ایــن رونــق موجــب افزایــش درآمدهــای 
گردشــگری می شــود. ایــن متغیــر در مقایســه بــا متغیرهای 
دیگــر ضریــب بزرگ تــری در کشــورهای خاورمیانــه دارد 
ــر تأثیرگــذاری بیشــتر و اهمیــت ایــن متغیــر در  و داللــت ب

ــورها دارد. ــن کش ــرمایه گذاری ای ــای س فض
ــی  ــر منف ــه تأثی ــت ک ــری اس ــر دیگ ــون متغی ــت قان حاکمی
و معنــی داری در ســهم درآمدهــای گردشــگری از تولیــد 
ناخالــص داخلــی دارد. به عبارت دیگــر، بــا فــرض ثابــت 
درنظرگرفتــن متغیرهــای دیگر، بــه ازای یک واحــد افزایش 
در ایــن متغیــر 2/129 واحــد درآمدهــای گردشــگری کاهش 

می یابــد.
شــاخص فضــای کســب وکار متغیــر دیگــری اســت کــه تأثیــر 
دارد.  گردشــگری  درآمدهــای  در  معنــی داری  و  منفــی 
ــت درنظرگرفتــن متغیرهــای  ــا فــرض ثاب به عبارت دیگــر، ب
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دیگــر، بــه ازای یــک واحــد افزایــش در ایــن متغیــر 
ــد  ــش می یاب ــگری کاه ــای گردش ــد درآمده 0/052 واح
ــه  ــرد ک ــان ک ــور بی ــود این ط ــش را می ش ــن کاه ــت ای و عل
بــه علــت شــرایط نامســاعد کســب وکار در ایــن کشــورها، 
ــت و  ــبت صنع ــی، به نس ــب وکارهای خدمات ــه کس ــراد ب اف
کشــاورزی، تمایــل بیشــتری دارنــد؛ زیــرا در فعالیت هــای 
گردشــگری ســرمایه کمتــری نیاز اســت و زیرســاخت های 
مناســب تری نســبت به 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.
ــه  ــه س ــد ک ــخص ش ــی، مش ــرریز فضای ــار س ــورد آث در م
متغیــر ســرریز فضایــی ثبــات سیاســی، ســرریز فضایــی 
ــت تأثیــر  کنتــرل فســاد و ســرریز فضایــی اثربخشــی دول
معنــی دار در درآمدهــای گردشــگری دارنــد و ســرریز 

ــی داری در  ــت و معن ــر مثب ــی تأثی ــات سیاس ــی ثب فضای
درآمدهای گردشــگری در کشــورهای خاورمیانــه دارد و به 
ازای یــک واحــد تغییــر در ایــن متغیــر و ثابت بــودن دیگــر 
شــرایط، درآمدهــای گردشــگری 13/037 واحــد افزایــش 
ــورهای  ــاد در کش ــرل فس ــی کنت ــرریز فضای ــد. س می یاب
خاورمیانــه تأثیــر منفــی و معنــی داری در کشــورهای 
هم جــوار در ایــن منطقــه دارد و ضریــب آن 32/369- 
شــده اســت و نشــان می دهــد کــه کنتــرل فســاد در 
منطــقۀ خاورمیانــه تأثیــر زیــادی بــر صنعــت گردشــگری 
در کشــورهای هم جــوار ایــن منطقــه دارد. ســرریز فضایی 
اثربخشــی دولــت تأثیــر منفی و معنــی داری بر کشــورهای 
هم جــوار در منطقــه خاورمیانــه دارد و بــه ازای یــک 
واحــد تغییــر در ایــن متغیــر و ثابت بــودن شــرایط دیگــر، 
ــرریز  ــی از س ــد ناش ــگری 22/064 واح ــای گردش درآمده

ــد. ــش می یاب ــر افزای ــن متغی ای

 )SAR( و وقفه فضايی )SEM( خطای فضايی )SDM( دوربين فضايی ،)SAC( جدول 5: نتايج برآورد الگو های پانل فضايی عمومی

در حالت ايستا برای کشورهای خاورميانه

SARSEMSDMSACمتغیر

انحراف معیارضريبانحراف معیارضريبانحراف معیارضريبانحراف معیارضريب

c9/851606/2***12/843192/2***8/075121/1***17/3951/924***عرض از مبدأ

X10/823311/0-***0/312344/0-0/857311/0-***0/6490/297-***ثبات سیاسی

X22/547508/0***2/738550/0***564/2508/0***2/3090/502***كیفیت مقررات

x33/995656/0-***4/608654/0-***659/0-025/4***4/0070/647-***كنترل فساد

X41/266344/0***1/131380/0***269/1324/0***1/3060/338***حق اظهارنظر و پاسخ گويی

X56/496698/0***5/546661/0***522/6702/0***6/3840/693***اثربخشی دولت

X62/204751/0-***2/129829/0-**757/0-223/2***2/125744/0-***حاكمیت قانون

X70/118025/0-***0/052031/0-*023/0-111/0***0/128028/0-***شاخص فضای كسب وكار

W1x x113/037465/4*سرريز فضايی ثبات سیاسی

W1x x213/668841/12سرريز فضايی كیفیت مقررات

W1x x332/369254/9-***سرريز فضايی كنترل فساد

W1x x4سرريز فضايی حق اظهارنظر و 
5/512238/7پاسخ گويی

W1x x522/064700/9-*سرريز فضايی اثربخشی دولت

W1x x68/498078/15سرريز فضايی حاكمیت قانون

W1x x7سرريز فضايی شاخص فضای 
0/124169/0كسب وكار

***-2/339430/0**-1/702718/0-0/632756/0

***770/1097/0**-0/778404/0

 )* و **، *** به ترتیب معنی داری در سطح 10 درصد، 5 درصد(
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مهم تریــن کاربــرد الگــو دوربین فضایی بررســی ســرریزهای 
بــه  بررسی شــده  متغیــر  اثــر  ســرایت های  یــا  فضایــی 
مناطــق مجــاور اســت. یکــی از بســط های الگــو  فضایــی در 
ســال های اخیر محاســبه اثر مســتقیم و غیرمســتقیم تغییر 
هریــک از متغیرهــای مســتقل بــر روی متغیر وابســته اســت 

.)Lesag, & Pace, 2009(

ــش  ــر افزای ــدا تأثی ــتقیم، ابت ــر مس ــت آوردن اث ــرای به دس ب
متغیــر توضیحــی در کشــور i محاســبه و از تمامــی تأثیرهــا 
ــرای محاســبه  در کل منطقــه میانگیــن گرفتــه می شــود. ب
ــر  ــش متغی ــر افزای ــدا تأثی ــتقیم، ابت ــی غیرمس ــر تجمع اث
توضیحــی در کشــور j بــر متغیر وابســته در کشــورi  محاســبه 
می شــود و میانگیــن ایــن تأثیــرات در کل منطقــه بیانگــر اثر 
ســرریز ناشــی از افزایــش متغیــر توضیحــی در یک کشــور بر 
متغیــر وابســته در تمامــی کشــورهای بررسی شــده اســت که 
برابــر بــا جمــع اثر مســتقیم و غیرمســتقیم اســت. به صورت 
ــر روی  ــر کل ناشــی از افزایــش متغیــر توضیحــی ب کلــی، اث
تمامــی کشــورهای تحقیق شــده برابــر بــا جمع اثر مســتقیم 
ــر مســتقیم حاکــی از ســرریزهای  و غیرمســتقیم اســت. اث
درون کشــوری و اثــر غیرمســتقیم حاکــی از ســرریزهای بین 
ــر ایــن اســاس می تــوان معنــی داری اثــر  کشــورها اســت. ب
ــی  ــای توضیح ــک از متغیره ــتقیم هری ــتقیم و غیرمس مس
را بــر متغیــر وابســته بــه دســت آورد. در ادامــه ایــن بخــش 
ــک از  ــر در هری ــتقیم تغیی ــتقیم و غیرمس ــی مس ــر نهای اث
متغیرهــا با اســتفاده از الگــو دوربیــن فضایی ارائه می شــود. 
تأثیــرات مســتقیْم اثــر تغییــر متغیــر مســتقل معیــن مثــاًل 
کیفیــت مقــررات را در کشــور i بــر روی درآمد گردشــگری در 
آن کشــور نشــان می دهــد. عالوه برایــن، اثــر کل بــه حالتــی 
ــر کیفیــت مقــررات در کل کشــورها  اطــالق می شــود کــه اگ
افزایــش یابــد، درآمــد گردشــگری در کشــور i بــه چــه میــزان 
افزایــش خواهــد یافــت. از کســر اثــر مســتقیم از اثــر کل اثــر 
غیرمســتقیم بــه دســت می آیــد کــه بیانگر مثــاًل اثــر افزایش 
کیفیــت مقــررات در دیگــر کشــورها بــر درآمــد گردشــگری 
ــار بیانگــر متوســط تغییــرات در کل  ــن آث کشــور i اســت )ای
کشــورها اســت(. در جــدول 3 اثــر مســتقیم و غیرمســتقیم 
تغییــر متغیرهای مســتقل بــر درآمد گردشــگری با اســتفاده 
ــج  ــت. نتای ــده اس ــه  ش ــی ارائ ــن فضای ــو دوربی ــج الگ از نتای
ــررات،  ــت مق ــتقیم کیفی ــرات مس ــه تأثی ــد ک ــان می ده نش
حــق اظهارنظــر و پاســخ گویی و اثربخشــی دولــت در میــزان 
درآمــد گردشــگری مثبــت و معنی دار اســت و کنترل فســاد، 
حاکمیــت قانون و شــاخص فضای کســب وکار تأثیــر منفی و 
معنــاداری در میــزان درآمــد گردشــگری دارد. ولــی کیفیــت 
مقــررات، حــق اظهارنظــر و پاســخ گویی و اثربخشــی دولــت 
تأثیــر منفی و معنــاداری در میــزان درآمد گردشــگری دارند 

و کنتــرل فســاد و حاکمیــت قانــون تأثیــر مثبت و معنــاداری 
ــه دارد.  در میــزان درآمــد گردشــگری کشــورهای خاورمیان
ایــن نتایــج بیانگــر وجــود ســرریزهای درون کشــوری و بیــن 

کشــوری در کشــورهای خاورمیانــه اســت.
جدول 6: نتايج اثر مستقيم و غيرمستقيم عوامل مؤثر بر درآمد گردشگری 

از توليد ناخالص داخلی کشورهای خاورميانه

متغیرضرايبآماره Zاحتمال

اثر مستقیمX1ثبات سیاسی1/45-0/500-)0/149(

X2كیفیت مقررات7/974/391)0/000(

X3كنترل فساد11/30-7/391-)0/000(

 حق اظهارنظر و4/771/814)0/000(
X4پاسخ گويی

X5اثربخشی دولت13/448/895)0/000(

X6حاكمیت قانون4/12-3/415-)0/000(

 شاخص فضای2/67-0/084-)0/000(
X7كسب وكار

اثر غیرمستقیمX1ثبات سیاسی0/570/195)0/571(

X2كیفیت مقررات1/12-1/717-)0/002(

X3كنترل فساد4/422/890)0/000(

 حق اظهارنظر و1/86-0/709-)0/064(
X4پاسخ گويی

X5اثربخشی دولت5/26-3/478-)0/000(

X6حاكمیت قانون1/611/335)0/100(

 شاخص فضای1/040/032)0/298(
X7كسب وكار

اثر كلX1ثبات سیاسی0/88-0/304-)0/378(

X2كیفیت مقررات4/862/674)0/000(

X3كنترل فساد6/88-4/500-)0/004(

 حق اظهارنظر و2/901/104)0/000(
X4پاسخ گويی

X5اثربخشی دولت8/185/417)0/013(

X6حاكمیت قانون2/51-2/080-)0/013(

 شاخص فضای-/1/63051-)0/106(
X7كسب وكار

پویای  پانل،  الگو  بودن  پویا  و  پانل  به  توجه  با  همچنین، 
فضایی SDPD تخمین زده شده است. به عالوه آمارۀ بروش 
کشورهای  برای  ناهمسانی  واریانس  آزمودن  برای  پاگان 
خاورمیانه برابر B-P-G=36/106 با Pvalue=0/0000 شده است 

که وجود واریانس ناهمسانی را تأیید کرده است.
ــوران و  ــارۀ م ــی آم ــو، یعن ــاز الگ ــای پیش نی ــج آماره ه نتای
ــورت  ــی ص ــرای تشــخیص خودهم بســتگی فضای جــری، ب
گرفــت کــه بــرای تشــخیص خودهم بســتگی فضایــی از 
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آماره هــای مــوران و جــری و جتیــس اســتفاده شــده 
اســت. چنانچــه آمــارۀ مــوران معنــی دار باشــد، تأثیــرات 
وابســتگی فضایــی در الگــو بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه 
ــده  ــی دار ش ــد معن ــطح 90 درص ــوران 0/04 در س ــارۀ م آم
اســت و همچنیــن آمــارۀ جتیــس نیز وابســتگی فضایــی را 

ــد. ــد می کن تأیی
جدول 7: نتايج آماره های وابستگی فضايی برای الگو دوربين فضايی پويا

SDM

آمارۀ موران)04/0)10/0

آمارۀ جری)96/0)34/0

آمارۀ جتیس)-01/0)10/0

نتایــج جــدول 8 بــرآورد الگــو دوربیــن فضایــی پانــل پویــا 
ــا  ــت پوی ــد. در حال ــان می ده ــتا نش ــا ایس ــه ب را در مقایس
تمامــی متغیرهــای فضــای ســرمایه گذاری در درآمــد 
ــو  ــر دارد. در الگ ــه تأثی ــورهای خاورمیان ــگری کش گردش
پانــل فضایــی ایســتا تمامــی متغیرهــا به جــز ثبــات 
سیاســی معنــی دار نشــده اســت کــه در الگــو پانــل دوربیــن 
فضایــی ثبــات سیاســی باعــث کاهــش درآمــد گردشــگری 
ــد  ــان می ده ــت و نش ــده اس ــه ش ــورهای خاورمیان در کش
ــودن  ــر و ثابت ب ــن متغی ــر در ای ــد تغیی ــک واح ــه ازای ی ب
شــرایط دیگــر، درآمدهــای گردشــگری این کشــورها 0/78 

ــد. ــش می یاب ــد کاه واح
کنتــرل مقــررات نیــز تأثیــر مثبــت و معنــی داری در درآمد 
گردشــگری کشــورهای خاورمیانــه در دو الگــو پانــل ایســتا 
و پویــا دارد. کنتــرل فســاد متغیــر دیگــری اســت کــه 
تأثیــر منفــی و معنــی داری در درآمدهــای گردشــگری 
ــر  ــد تغیی ــک واح ــه ازای ی ــه دارد. ب ــورهای خاورمیان کش
ــای  ــرایط، درآمده ــر ش ــودن دیگ ــر و ثابت ب ــن متغی در ای
گردشــگری ایــن کشــورها 3/02 واحــد کاهــش می یابــد کــه 
در الگــو پانــل دوربیــن فضایــی ایســتا نیــز این گونــه اســت. 
به عبارت دیگــر، افزایــش فســاد فعالیــت گردشــگری را 
کاهــش می دهــد که بــه کاهــش درآمدهــای گردشــگری در 

ــود. ــر می ش ــه منج ــورهای خاورمیان کش
ــه  ــت ک ــری اس ــر دیگ ــخ گویی متغی ــر و پاس ــق اظهارنظ ح
ــگری  ــای گردش ــر درآمده ــی داری ب ــت و معن ــر مثب تأثی
ــت.  ــته اس ــا داش ــتا و پوی ــی ایس ــن فضای ــو دوربی در الگ
اثربخشــی دولــت نیــز تأثیــر مثبــت و بســزایی در درآمــد 
ــب  ــه ضری ــت ک ــته اس ــورها داش ــن کش ــگری در ای گردش
آن در الگــو پانــل فضایــی ایســتا و پویــا بــه ترتیــب 5/546 
ــورت  ــه درص ــت ک ــی اس ــدان معن ــت و ب ــده اس و 4/72 ش
کــه  می یابــد  رونــق  گردشــگری  دولــت،  کارآمدبــودن 
ــگری در  ــای گردش ــش درآمده ــب افزای ــق موج ــن رون ای

کشــورهای خاورمیانــه می شــود. 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 معنــی داری در ســهم درآمدهــای گردشــگری 
بــا فــرض ثابت بــودن  داشــته اســت. به عبارت دیگــر، 
دیگــر متغیرهــا، بــه ازای یک واحــد افزایــش در این متغیر 

2/2 واحــد درآمدهــای گردشــگری کاهــش می یابــد.
شــاخص فضای کســب وکار نیــز تأثیــر منفی و معنــی داری 
در هــر دو الگــو پانــل )ایســتا و پویــا( فضایــی داشــته 
اســت کــه نشــان دهندۀ شــرایط نامســاعد کســب وکار 
ــه  ــتری ب ــل بیش ــراد تمای ــه اف ــت ک ــورها اس ــن کش در ای
ــرا در فعالیت هــای  ــد؛ زی کســب وکارهای گردشــگری دارن

ــت. ــاز اس ــری نی ــرمایه کمت ــگری س گردش
ــا  ــتا و پوی ــی ایس ــل فضای ــو پان ــی در الگ ــرریز فضای ــر س اث
ــده  ــاوت ش ــادی متف ــد زی ــا ح ــر ت ــا یکدیگ ــه ب در مقایس
ــی ایســتا ســه متغیــر ســرریز  ــل فضای اســت. در الگــو پان
ــاد  ــرل فس ــی کنت ــرریز فضای ــی، س ــات سیاس ــی ثب فضای
ــی دار در  ــر معن ــت تأثی ــی دول ــی اثربخش ــرریز فضای و س
درآمدهــای گردشــگری دارد و در الگــو پانــل فضایــی پویــا 
ســرریز فضایــی ثبــات سیاســی و کنتــرل مقــررات تأثیــر 
معنــی داری داشــته اســت. ســرریز فضایــی ثبات سیاســی 
ــی داری  ــی و معن ــر منف ــا تأثی ــی پوی ــل فضای ــو پان در الگ
ــه دارد،  ــورهای خاورمیان ــگری کش ــای گردش در درآمده
و  مثبــت  تأثیــر  ایســتا  فضایــی  پانــل  در  درحالی کــه 
ــررات  ــرل مق ــی کنت ــرریز فضای ــت. س ــوده اس ــی دار ب معن
ــی داری در  ــی و معن ــر منف ــه تأثی ــورهای خاورمیان در کش

دارد. هم جــوار  کشــورهای 
جدول 8: نتايج برآورد الگو دوربين فضايی پانل پويا و ايستا 

برای کشورهای خاورميانه

متغیر
 پوياSDMSDM ايستا

 انحرافضريب
 انحرافضريبمعیار

معیار

X146/0-78/0*0/3120/344-ثبات سیاسی

X229/279/0***2/7380/550***كیفیت مقررات

x31/10-02/3***4/6080/654-***كنترل فساد

X4حق اظهارنظر و 
71/20/45***1/1310/380***پاسخ گويی

X572/41/17***5/5460/661***اثربخشی دولت

X61/31-26/2***2/1290/829-**حاكمیت قانون

X7شاخص فضای 
0/04-9/0*0/0520/031-*كسب وكار

W x1سرريز فضايی 
4/44-50/6*13/0374/465*ثبات سیاسی
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متغیر
 پوياSDMSDM ايستا

 انحرافضريب
 انحرافضريبمعیار

معیار

W x2سرريز فضايی 
11/25-5/16*13/66812/841كیفیت مقررات

W x3سرريز فضايی 
32/3699/25488/1917/40-***كنترل فساد

W x4
 سرريز فضايی

 حق اظهارنظر و
پاسخ گويی

5/5127/23831/5-4/35

W x5سرريز فضايی 
14/18-22/0649/70075/8-*اثربخشی دولت

Wx6سرريز فضايی 
8/49815/07819/1215/69حاكمیت قانون

W x7
 سرريز فضايی
 شاخص فضای

كسب وكار
0/1240/16908/0-0/48

بحث و نتيجه گيری
ــرمایه گذاری  ــای س ــاخص های فض ــر ش ــه تأثی ــن مقال در ای
بــر درآمــد گردشــگری )بــا اســتفاده از الگــو دوربیــن فضایــی 
پانــل( در کشــورهای خاورمیانــه بررســی شــده اســت. بــرای 
ــی،  ــک جهان ــای بان ــه گزارش ه ــه ب ــا توج ــور و ب ــن منظ ای
شــاخص های حکمرانــی خــوب )ثبــات سیاســی، کیفیــت 
ــخ گویی،  ــر و پاس ــق اظهارنظ ــاد، ح ــرل فس ــررات، کنت مق
اثربخشــی دولــت، حاکمیــت قانــون( و شــاخص فضــای 
ــده  ــی ش ــاخص( بررس ــه زیرش ــطی از ن ــب وکار )متوس کس
ــی  ــرای بررس ــی ب ــنجی  فضای ــتفاده از اقتصادس ــت. اس اس
تأثیــر شــاخص های فضــای ســرمایه گذاری 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 می کنــد کــه آیــا درآمدهــای 
ــای  ــر متغیره ــالوه ب ــاص، ع ــه ای خ ــگری در منطق گردش
پایــه ای الگــو مربــوط بــه آن منطقــه، تحت تأثیــر تغییــرات 
درآمدهــای گردشــگری در مناطــق دیگــر اســت؟ بــرای ایــن 
ــو  ــی، الگ ــنجی فضای ــات اقتصادس ــاس ادبی ــور، براس منظ
ــی  ــار فضای ــر انتش ــزودن اث ــا اف ــنجی ب ــارف اقتصادس متع
ــی  ــای فضای ــس وزن ه ــاظ ماتری ــا لح ــته و ب ــر وابس از متغی
ــز از  ــی نی ــای فضای ــس وزن ه ــزای ماتری ــد. اج ــل ش تعدی
روش معکــوس ســادۀ فاصــلۀ پایتخــت کشــورها محاســبه 
شــدند. همچنین بــه علــت مشــکالت برآوردکننــدۀ حداقل 

مربعــات معمولــی از روش حداکثــر درســت نمایی اســتفاده 
شــد. نتایــج به دســت آمده بیانگــر ایــن بــود کــه اثــر انتشــار 
ــگری در  ــای گردش ــهم درآمده ــم در س ــی مه ــی عامل فضای
ــل  ــن عام ــه ای ــی ب ــت و بی توجه ــه اس ــورهای خاورمیان کش
نقــص عمــده در مطالعــه رفتــار درآمدهــای گردشــگری بــه 

شــمار مــی رود.
بــا توجــه به نتایــج، فرضیــه وجود وابســتگی فضایــی در الگو 
تأییــد می شــود و به عبارت دیگــر، ارتبــاط فضایــی بیــن 
مشــاهدات مربــوط بــه درآمدهــای گردشــگری کشــورهای 
خاورمیانــه را نشــان می دهــد کــه لحاظ نکــردن آن در الگــو 

نتایــج تــورش داری بــه همــراه دارد.
نتایــج بــرآورد الگو دوربین فضایــی نشــان داد که متغیرهای 
ــت  ــب وکار و حاکمی ــای کس ــاخص فض ــاد و ش ــرل فس کنت
قانــون تأثیــر منفــی و معنــی دار در درآمدهــای گردشــگری 
ــود  ــش خ ــز در پژوه ــوژک )2018( نی ــلیک و گ دارد. سیس
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه فســاد به طــور مســتقیم مانــع 
ســرمایه گذاری و رشــد اقتصــادی می شــود. متغیرهــای 
اثربخشــی دولــت و کیفیــت مقــررات در ایــن پژوهــش تأثیــر 

ــر درآمدهــای گردشــگری دارد. مثبــت و معنــی داری ب
کروبی فــر و مجیدی فــر )1396( در تحقیــق خــود نشــان 
ــتر  ــذب بیش ــث ج ــت باع ــودن دول ــش ب ــه اثربخ ــد ک دادن
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در صنعــت گردشــگری و 
شــکوفایی هرچــه بیشــتر ایــن صنعــت در ایــران می شــود. 
ــت  ــه حاکمی ــد ک ــان دادن ــا و کار )2018( نش ــن دوت همچنی
ــه  ــود ب ــت می ش ــودن دول ــه اثربخش ب ــر ب ــه منج ــون ک قان
ــتان های  ــگری در اس ــرای گردش ــه ب ــررات بودج ــراه مق هم

ــد. کشــور هندوســتان مکمــل یکدیگرن
ــه  ــت ک ــن اس ــرد ای ــه ک ــه آن توج ــد ب ــه بای ــری ک ــه دیگ نکت
ســرمایه گذاری  اهمیــت  دربــارۀ  تحقیقــات،  بیشــتر  در 
)فضــای ســرمایه گذاری( در بخــش گردشــگری بحــث و 

اســت. شــده  تجزیه وتحلیــل 
بهبــودی و باســتان )1389( در پژوهــش خــود نشــان دادنــد 
کــه در کشــورهای درحال توســعه از طــرف تعــداد گردشــگر 
ــت  ــه عّلی ــی رابط ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــوی س به س

ــود دارد. وج
متانی و امیری )1397( در پژوهشــی که در اســتان مازندران 
انجــام دادنــد بــه این نتیجــه رســیدند کــه ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت ها، ایجــاد جاذبه هــای مناســب، ایجــاد امنیــت 
اقتصــادی و اجتماعــی بــرای ســرمایه گذاران و درنظرگرفتن 
تســهیالت در حــوزۀ گردشــگری باعــث توســعه گردشــگری 

اســتان می شــود.
در  کــه  دادنــد  نشــان   )2009( همــکاران  و  ســلواناتان 
هندوســتان پیوند مســتقیمی بین ســرمایه گذاری مستقیم 
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خارجــی و مدیــران کارآفریــن کــه بــه دنبــال فرصت هــای 
ســرمایه گذاری هســتند وجــود دارد.

صمیمــی و همــکاران )2013( در پژوهشــی کــه انجــام 
دادنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی با رشــد و توســعه بخش گردشــگری در 
کشــورهای درحال توســعه رابطه مســتقیمی وجــود دارد.
کــه  دادنــد  نشــان   )2015( همــکاران  و  بانرجــی 
ــت  ــی در فعالی ــر مثبت ــگری تأثی ــرمایه گذاری در گردش س
ــا و  ــوص هتل ه ــگری به خص ــف گردش ــای مختل بخش ه

دارد. رســتوران ها 
کریســتیاندوتیر )2016( ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در صنعــت مهمان نــوازی در ایســلند و نــروژ را بررســی 
ــرمایه گذاران  ــودن س ــش او عالقه مندب ــج پژوه ــرد. نتای ک

ــد. ــان می ده ــت را نش ــن صنع ــرمایه گذاری در ای ــه س ب
کــه  دادنــد  نشــان   )2017( همــکاران  و  ژو 
ســرمایه گذاری های انجام شــده در ساختمان ســازی 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 

اســت. برون کشــوری 
ــت  ــتقیم کیفی ــرات مس ــه تأثی ــد ک ــان می ده ــج نش نتای
مقــررات، حــق اظهارنظر و پاســخ گویی و اثربخشــی دولت 
تأثیــر مثبــت و معنــی داری در میــزان درآمــد گردشــگری 
دارد و کنتــرل فســاد، حاکمیــت قانــون و شــاخص فضــای 
کســب وکار تأثیــر منفــی و معنــی داری بــر میــزان درآمــد 
گردشــگری دارد؛ امــا تأثیــرات غیرمســتقیم کیفیــت 
مقــررات، حــق اظهارنظر و پاســخ گویی و اثربخشــی دولت 
تأثیــر منفــی و معنــی داری در میــزان درآمــد گردشــگری 
ــت  ــر مثب ــون تأثی ــت قان ــاد و حاکمی ــرل فس ــد و کنت دارن
ــورهای  ــگری کش ــد گردش ــزان درآم ــی داری در می و معن
مطالــب  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن،  دارد.  خاورمیانــه 

بیان شــده، مــوارد ذیــل پیشــنهاد می شــود:
1. بــا توجــه بــه تأثیــر کیفیــت مقــررات در افزایــش 
در  کــه  می شــود  پیشــنهاد  گردشــگری،  درآمدهــای 
کشــورهای خاورمیانــه مقــررات بازبینــی شــود و مقرراتــی 
کــه به نوعــی مانــع از ورود ســرمایه گذاران بــه بخــش 
گردشــگری می شــود لغــو و مقــررات تســهیل کننده در 

ــود. ــف ش ــه تعری ــن زمین ای
ــی در  ــر منف ــواره تأثی ــه هم ــت ک ــواردی اس ــاد از م 2. فس
کســب وکار داشــته اســت و ایــن متغیــر در پژوهــش حاضــر 
نیــز تأثیرگــذار اســت. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود کنترل 
فســاد در ایــن کشــورها جدی تــر گرفتــه شــود و بــا افــراد و 
ــعی  ــی س ــتن رانت های ــا دراختیار داش ــه ب ــرکت هایی ک ش

در اســتفاده از منابــع بــه نفــع خویــش می کننــد به شــدت 
برخــورد و از فعالیــت آنــان جلوگیــری شــود.

غیرقابل انــکاری  و  مهــم  نقــش  همــواره  دولــت   .3
ــد و...  ــتغال، درآم ــرمایه گذاری، اش ــای س ــه فض درزمین
ــت  ــز دول ــه نی ــن مقال ــف دارد. در ای ــورهای مختل در کش
ــای  ــش درآمده ــر افزای ــی ب ــر مثبت ــی آن تأثی و اثربخش
گردشــگری در کشــورهای بررسی شــده داشــته اســت. 
بنابرایــن پیشــنهاد می شــود دولــت بــا توجــه بــه امکانــات 
و منابعــی کــه در اختیــار دارد وظایــف خــود را بــه بهتریــن 
نحــو انجــام دهــد، کیفیــت خدمــات عمومــی را افزایــش 

ــد. ــود بخش ــد و بهب ــالح کن ــام اداری را اص ــد و نظ ده
ــب وکار در  ــای کس ــاعد فض ــرایط نامس ــه ش ــه ب ــا توج 4. ب
ــه  ــود ک ــنهاد می ش ــه، پیش ــورهای خاورمیان ــتر کش بیش
دولــت و بخــش خصوصــی بــا همــکاری یکدیگــر فضــای 
بــرای کســب وکار در تمــام زمینه هــا فراهــم  مســاعد 
کننــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد درآمدهــای گردشــگری را 

ــد. ــش دهن افزای
5. بــا توجــه بــه اثــر انتشــار فضایــی در این مقاله پیشــنهاد 
ــار  ــه آث ــرمایه گذاری ب ــای س ــات فض ــود در تحقیق می ش
ســرریز فضایــی بــر درآمدهــای گردشــگری توجــه شــود تــا 

ــر شــود. ــر و دقیق ت نتایــج برآوردهــا منطقی ت
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