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  بر آزادي اقتصادي در کشورهاي منتخب تأکیدمطالعه تطبیقی گردشگري و رشد اقتصادي با 

لیال عبادي ویند ،ي،هاتف حاضري نیر1,حسین رحیمی کلور

  استادیاردانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهمحققاردبیل - 1

  استادیاردانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهمحققاردبیل - 2

، دانشگاه محقق اردبیلریزي توسعه جهانگرديبرنامهدانشجوي کارشناسی ارشد  - 2

خالصه

اي المللی عامل مهمی براي رونق اقتصاد منطقهگردشگري بین .که اثرات مختلفی دارد ستاگردشگري مفهومی گسترده 

تواند رو هستند، گردشگري میبا مشکالت فقر روبه معموالًتوسعه که خصوص در کشورهاي درحالبه .شودو ملی محسوب می

مطالعات نشان داده  .ها شودیجه موجب رشد اقتصادي آندرنتموجب ایجاد شغل و کاهش بیکاري و افزایش درآمد افراد و 

ا توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به برسی ب .شوداست که آزادي اقتصادي نیز در کشورها موجب رشد اقتصادي می

تحلیلی است و با  - این پژوهش از نوع توصیفیرو ینازا. نقش گردشگري در رشد اقتصادي کشورهاي منتخب پرداخته است

نتایج نشان . است شده استفادهتوسعه یافته و درحالبراي کشورهاي منتخب توسعه 2000- 2017هاي سالپانل دیتااستفاده از 

  .دار وجود داردکه بین توسعه گردشگري و رشد اقتصادي کشورها رابطه معنیدهدمی

.گردشگري گردشگري، رشد اقتصادي، توسعه: کلمات کلیدي

  مقدمه.1

. شوندرو میکه اثرات مختلفی دارد و کشورها با شروع این فعالیت با این اثرات روبه هستگردشگري مفهومی گسترده 

گیرند که البته این اثرات که در سه دسته اثرات اجتماعی، محیطی و اقتصادي قرار می هستگردشگري داراي اثرات گوناگون 

رشد و توسعه اقتصادي  ).2،2008؛ کاسکانت1391بروجنی و خسروانی، (در جوامع مختلف ممکن است منفی یا مثبت باشد 

گوناگونکه میانعواملاز. شودمنافع اقتصادي است که موجب رشد کشورها می هم آنهاي مهم کشورهاست و دلیل یکی از هدف

. برخی کشورهاداشتهاستبر رویرایا مالحظه قابلراتیآنتأثتوسعه،گردشگرییکیازعواملیاستکهدارد ریرشدوتوسعهاقتصادیکشورهاتأثبر

ی را بر توجه قابلراتیتأثهاي اقامتی داشته و همچنین مهمی را بر روي درآمدزایی از طریق مکان راتیتأثصنعت گردشگري 

سطح باالي افراد بیکار، اقتصادهاي وابسته به یک  ازجملهبراي کشورهایی که مشکالت فراوان  خصوص به. روي اشتغال دارد

رونق  المللی عامل مهمی برايگردشگري بین. هستحل مناسبی محصول و محدودیت در منابع ارزي دارند، گردشگري راه

                                                            
1 .Email: HRK6809@gmail.com
2.Cascaent,2008
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دلیل آن نیز نقش مهم گردشگري در گردآوري ارز خارجی، ایجاد فرصت اشتغال و . شوداي و ملی محسوب میاقتصاد منطقه

درتوسعهاقتصادیکشورهااهمیتداردکه یا اندازه امروزهصنعتگردشگري به. ها استایجاد شرایط مناسب براي زیرساخت

وتبدیلبه بازاریرقابتیبینکشورهاشدهاستواینرقابتمیانکشورها سبب افزایشگرایش اندنامنهاده "صادراتنامرئی"را اقتصاددانانآن

؛ عرب، 2017، 1؛لی و همکاران1386طیبی و همکاران، ؛ 1395زاده، رضاقلی(شود گردشگریمیینهدر زمبهسمتتحقیقات

تقال ثروت از کشورهاي غنی به المللی عامل مهمی براي اناي و بینبا توجه به این نکته که گردشگري در سطح منطقه).1393

از طرفی به نظر اوه الزم است تا این فرضیه که گردشگري موجب رشد اقتصادي در و )2002، 2شارپلی( هستکشورهاي فقر 

با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه سعی شده است تاثیر توسعه ).1386طیبی وهمکاران، (شود بررسی شود کشورها می

-2017طی دوره زمانی  3توسعهیافته و درحالپانل پویا در منطقه کشورهاي توسعه بر یهتکگردشگري بر رشد اقتصادي با 

  .مورد تحلیل قرار گیرد 2000

  
رابطه گردشگري و رشد اقتصادي.2

افتد، بیشتر کشورها به دنبال دستیابی به این فراوانی که در طی رشد اقتصادي اتفاق میبه دلیل وجود مزایا و منافع 

شود؟ و یا ی کشورها براي دستیابی به رشد اقتصادي باید بدانند جه عواملی موجب رشد اقتصادي میاز طرف. مسئله هستند

یکی از عوامل مهمی که . )1392یی و همکاران، آقا(یر دارند تأثهایی بر روي رشد اقتصادي ها و برنامهاینکه چه سیاست

هاي این صنعت موفقیت. هستي گردشگراي بر روش رشد اقتصادي کشورها داشته است صنعت یرات گستردهتأث

 عنوان بهاز گردشگري  معموالًرو  ینازا).1393حسنوند و خداپناه، (ي را براي کشورها به همراه داشته است ا مالحظه قابل

  ).1393نصراللهی و همکاران، (شود ادي یاد میموضوعی اقتص

با توجه به اهمیت روزافزون اقتصادي و اجتماعی گردشگري، عالقه زیادي به روشن شدن این موضوع وجود دارد که 

از طرفی بررسی و مشخص کردن  ).2015 و همکاران،جووانوویک(شود چطور گردشگري منجر به رویکرد رشد اقتصادي می

ریزي جهت توسعه صنعت براي برنامه ازیموردنشود تا اطالعات دشگري بر روي اقتصاد یک جامعه دارد موجب میاثراتی که گر

طور که بسیاري از کشورهاي جهان شاهد تشدید گسترش در  همان). 1389نوربخش و اکبرپور، (گردشگري فراهم شود 

ها را  اند و رابطه آننقش صادرات در اقتصاد را تحلیل کرده پردازانطی چند دهه گذشته، نظریه یژهو ها هستند، به صادرات آن

، گردشگري، یک رابطه یژهو در مورد صادرات خدمات، به). 2017، 4موهتاسب و الدین دول(اند بارشد اقتصادي بررسی کرده

گردشگري کشورهاي زیادي از صنعت  ).2006، 5کیم وهمکاران(علی بین خدمات گردشگري و رشد اقتصادي وجود دارد 

همچنین در کشورهایی که . کنندشود یاد میعنوان صنعتی که موجب بهبود ساختارهاي زیربنایی و رشد بخش خصوصی می به

صرفه نیست، صنعت  به وسیله تولید محصوالت دیگر وجود ندارد و یا به لحاظ اقتصادي مقرون امکان توسعه اقتصادي به

                                                            
1.Li, 2017
2.Sharpley,2002

بحرین، مصر، اردن، تاجیکستان، پاکستان، گرجستان، ایران، ترکیه، این کشورها بر مبناي حداکثر اطالعات شامل عربستان، امارات متتحده عربی، قطر، کویت، 3 .

د، مکزیک، روسیه، پرتغال، نیوزیلند، کانادا، آذربایجان، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، یمن، اسپانیا، ژاپن، فرانسه، آلمان، استرالیا، ایتالیا، کره جنوبی، تایلند، هلن

  .باشدل، سوئیس، سوئد و آمریکا مینروژ، سنگاپور، ایرلند، برزی
4.Muhtaseb and Eldin Daoud , 2017
5 .Kim et al. 2006
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المللی بر اساس نظریه تجارت بین). 1396، يعبدو  پوریمم(تواند مؤثر باشد یگردشگري در توسعه اقتصادي این کشورها م

را تشکیل ) کاال و خدمات(کنند، بخشی از کل صادرات هاي خارجی پرداخت میهایی که توریستصادرات خدمات مانند هزینه

کروگ من و (اند اي اهمیت یافتهطور فزاینده ها به اندازه صادرات کاالهاي جهان نیست، آن ها هنوز به اندازه آن ینکهباا. دهندمی

  ).2015، 1همکاران

تواند موجب ایجاد شغل و رو هستند، گردشگري میبا مشکالت فقر روبه معموالًتوسعه که خصوص در کشورهاي درحالبه

همچنین نتایج مطالعات گویاي آن است که . ها شودیجه موجب رشد اقتصادي آندرنتکاهش بیکاري و افزایش درآمد افراد و 

کشورهایی که فقط به یک محصول وابسته هستند  خصوص بهتواند تراز پرداخت کشورها از گردشگري می آمده دست بهارزهاي 

با رکود رشد اقتصادي مواجه  یتازگ اگرچه بسیاري از کشورها بهاز طرفی ). 2سازمان جهانی گردشگري یتاس وب(را تنظیم کند 

. هاي طبیعی و غیره است، اما گردشگري هنوز بخش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارداند که ناشی از فاجعهشده

هاي هاي رشد اقتصادي و همچنین یکی از شاخهي براي محركااین بخش در اقتصاد جهانی بسیار مهم است، چراکه نشانه

است که گردشگري درآمد ارز خارجی  ینهمچنین اعتقاد به را). 2015نوویک و همکاران اجو(اقتصاد جهانی در کشورها است 

- ازآنجاکه فعالیت دهد ودهد، بیکاري را کاهش میگذاري را در آن محل افزایش مینوبه خود سرمایه دهد که بهرا افزایش می

وکارهاي هاي تولید براي کسبشدت به نیروي انسانی وابسته است نیروي انسانی را توسعه داده و هزینه هاي گردشگري به

  ).2014، 3آنتونوکاکیس و همکاران(دهد محلی را کاهش می

اعتمادتر از  پنج برابر قابل عنوان یک منبع درآمد دو تا دهند که درآمد گردشگري پایدار است و بهتحقیقات نشان می

؛ بنابراین در مقاصد گردشگري )2012، 4کروس(درآمد حاصل از فروش کاالهایی مانند کاالهاي کشاورزي و معدنی است 

. ها ممکن است به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادي منجر شود هاي آنافزایش در تعداد بازدیدکنندگان و هزینه

). 2014، 5وبستر و ایوانو(در واقعیت ممکن است پرداختی بیشتر بازدیدکنندگان به رشد اقتصادي منجر نشود  حال لزوماًبااین

گردشگري در  یرخنثی دارد مانند افزایش قیمت زمین؛ بنابراین تأث یرکه گردشگري تأث دهند یالبته برخی از مطالعات نشان م

  ).2013کیم و همکاران، (تغییر کند  طول زمان ممکن است بر اساس مراحل توسعه گردشگري

هایی نیز که گردشگري به یک بخش مؤثر بر رو رشد اقتصادي کشورها تبدیل شود با محدودیت از سوي دیگر براي این

  :ها شامل موارد زیر استاین محدودیت. رو استروبه

هاي ایجادشده نیز فصلی راین شغلکه صنعتی فصلی است بناب شود اما ازآنجاییگردشگري موجب ایجاد شغل بسیاري می

به همین دلیل براي اینکه گردشگري تأثیر کافی خود را داشته باشد باید از فصلی بودن گردشگري در کشورهاي .باشندمی

گونه که وابسته به محصوالت دیگر براي اقتصاد کشورها مشکل ایجاد عالوه همان به. هاي مختلف کاستمیزبان با اجراي برنامه

و  یپناه( هستها خطرناك ند، وابستگی تنها به درآمدهاي حاصل از گردشگري نیز براي کشورها و اقتصاد آنکمی

  ).1394، زادهیخداورد

توان گفت رشد اقتصادي می رويدر رابطه با تاثیر آزادي اقتصادي بر 

عظیمیکهدرجهاندردهای پیشرفتادعاکردرازتوان کهمی طوري بهدارد،کشورهاآزادیاقتصادي،تأثیراتشگرفیرویرشداقتصادیودرآمدسرانه

 .وقرناخیرشاهدآنبوده،آزادیاقتصادیواجزایمرتبطبهآنمانندآزادیتجارتاست

نخستایناستکهوجود  :کند می،ذکرشود میآزادیاقتصادیباالمنجربهرشدبیشترکه آنآنیشامادانچهاردلیلبرای

                                                            
1 .Krugman et al., 2015
2 .Website world Tourism organization
3.Antonakakis et al, 2014
4 .Croes, 2012
5 .Webster and Ivanov, 2014
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منجرخودافزایشکارایی،رو ازاینارهاییاقدامنمایندکهکاراترباشد؛افرادبهکشود میسببها مالیاتپایینبودنچنین همامنیتبرایحقوقمالکیتو

فنونوافزایشتخصصی توسعهاینکهآزادیبیشتردرمبادالتموجبدوم.بهرشدبیشترخواهدشد

آزادي که اینسوم .فنونوبازدهاقتصادیمنجربهافزایشرشدخواهدشدتوسعه،رو ازاین؛گردد میشدنوبازدهاقتصادی

؛وچهارگردد می،هدایترادارندکهبیشترینعملکردهایی سویفعالیت بهومنابعگردد میکاراییوسودبیشترورودورقابتدربازارهامنجربهافزایش

جدیددر های کشفآزادیاقتصادیوجودداردتشکیالتتجاریونیزاقتصاد،بهکه هنگامیم،

واقع پوشی چشمموردقبالًکههای فرصت؛لذاگردد میبهترتولیدتشویقهای شیوهمدیریتاقتصادیوبهبودتکنولوژیو

آزادیاقتصادیبیشترمنجربه رود مینظري،انتظارازلحاظلذا .شوند می،بهمنابعاصلیبرایرشداقتصادیتبدیلشدند می

).1393شادمرد و ناهیدي، (آزادیاقتصادیتأثیرمثبتیبررشداقتصادیداشتهباشد رود می،انتظاردیگر عبارت بهرشداقتصادیبیشترگردد،

پیشینه پژوهش.4

دو رویکرد : توسعه طه گردشگري و رشد اقتصادي در منتخبی از کشورهاي درحالبه بررسی راب) 1393(حسنوند وخداپناه 

هاي اثرات ثابت و گشتاورهاي زنبا استفاده از تخمین 2011 -1999طی دوره زمانی پژوهش .اندپانل ایستا و پانل پویا پرداخته

و  یپناه.گردشگري و رشد اقتصادي وجود دارداند که رابطه مثبت بین و به این نتیجه رسیدهاست  شده یافته انجامتعمیم

این تحقیق در ایران و با . اندپرداختهران یایبررشداقتصادیگردشگریراتتورموتوسعهیتأثبه ) 1394( زادهیخداورد

نتیجه نشان داده . شده است آوري جمع 1391تا  1374زمان  ها نیز در مدتداده شده انجامرویکردغیرخطیمارکوفسویچینگ 

دار و مثبت داشته ناشی از ورود گردشگران بر رشد اقتصادي کشور تاثیر معنی آمده دست بهدر ایران درآمدهاي  است که

به بررسی ) 1396( يعبدو  پوریمم. حال تورم بر روي رشد اقتصادي تاثیر منفی داشته است درعین.است

ها براي بدین منظور داده. اندپرداخته بتاییفضاییهمگرالیدر چارچوبتحل :رانیایهااستانیبررشداقتصادیگردشگرییزفضایاثراتسرر

 داده کهنتایج پژوهش نشان . اند شده زدهشده و با مدل پانلی تخمین  يگردآور 1392-1384 زمان مدتاستان کشور در  18

به بررسی ) 1397(و همکاران  کیروز.ها کشور شودتواند موجب رشد اقتصادي در استانگردشگري می

 هايکشورجهانسال 50 درمنتخبیازپژوهش . اندپرداخته پیشینه خارجیییتابلویهاباروشدادهیسمبررفاهاقتصادیتورتحلیلنقش

. اند شده یهتجزها با آزمون لیمر و هاسمن داده شدهاست؛و انجام 2016-2004

- البتهنوعواندازه. نتایجحاکیازآناستکهبخشتوریسموتولیدناخالصداخلیاثریمثبت؛وتورماثریمنفیبررفاهاقتصادیدارد

- کهبرایکشورهایصادرکننده نحوي به. هایمختلفکشوریمتفاوتاستیایناثراتبررفاهاقتصادیدرگروه

یحقیقیتوریسمبررفاهاقتصادیکمترازسایرکشورهابودهودر  افزوده یسوختنظیرایران،اثرگذاریِمثبتارزش

- گانهاز کشورها،اندازههایسهیدنیزدرگروههمچنینبرایتورموتول. کشورهایبرتردرصنعتتوریسم،اندازهاثرگذاریبیشتراست

  .شدهاست یاثرگذاریِمتفاوتیبررفاهاقتصادیمشاهده

پردازند که چقدر ارتباط قوي بین گردشگري در رشد به بررسی این موضوع می) 2014( 1س و همکارانکیآنتوناکا

و با  1995-2012هاي ی در طول سالکشور اروپای 10هاي ماهانه براي اقتصادي در اروپا وجود دارد؟ بدین منظور داده

اند که رابطه بین رشد اقتصادي و رشد گردشگري در طول زمان در هر استفاده از روش تخمین مدل پانل به این نتیجه رسیده

                                                            
1.Antonakakis et al, 2014
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اند که آیا به بررسی این موضوع پرداخته) 2015( 1گارسیا و همکاران -کاردنس. باشددو جهت پایدار و یک مقدار ثابت نمی

هاي گزارش شوراي و داده شده استفادهکشور  144اي از عه گردشگري بر روي رشد اقتصادي تاثیر دارد؟ بدین منظور نمونهتوس

دهد که گردشگري نشان می آمده دست بهشده است و نتایج  یلتحلجهانی سفر و گردشگري با استفاده از روش علیت گرنجر 

این اتفاق بیفتد شک وجود دارد و این احتمال در بین  حتماًتواند باشد اما در اینکه نیرویی محرك براي توسعه اقتصادي می

به بررسی اینکه آیا توسعه گردشگري یک استراتژي رشد اقتصادي پایدار ) 2016( 2آلهویش. یافته زیاد استکشورهاي توسعه

هدف بررسی رابطه علیت . پرداخته است) GCC(مدت است؟ با شواهدي از کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج  یطوالندر 

و روش علیت پانلی گرنجر  1995 - 2012هاي پانل براي دوره بدین منظور از داده. باشدبین رشد اقتصادي و گردشگري می

به  )2017( 3دوگرو و باالت. طرفه از رشد اقتصادي تا رشد گردشگري است علیت یک دهنده نشاناست و نتایج  شده استفاده

 کشور هفتاند که آیا گردشگري یک عامل براي بهبود اقتصاد کشورها است؟ این مطالعه در ین موضوع پرداختهبررسی ا

هاي پانل مورد ها با استفاده از آزمونو داده شده انجامهاي ساالنه با استفاده از داده 1996-2014اي طی دوره زمانی مدیترانه

نتیجه نشان داده است که رشد اقتصادي و توسعه گردشگري وابستگی متقابل دارند و توسعه . است قرارگرفتهوتحلیل  یهتجز

به بررسی گردشگري و رشد اقتصادي در ) 2017(موهتاسب و داود  .برعکسکند و گردشگري، رشد اقتصادي را تحریک می

هاي زمانی براي اردن در این تحقیق، مجموعه همورداستفادهاي داده. اندیرخطی پرداختهغشواهدي از چارچوب خطی و : اردن

، تجزیه واریانس، آزمون علیت گرنجر یهم انباشتگهاي ریشه واحد، باشند و از آزمونمی 2015تا  1998از سال  ماهه سه

دهد که افزایش در درآمد گردشگري موجب گسترش درآمد ارز خارجی، ایجاد اشتغال، نتیجه نشان می. است شده استفاده

  .شودی موجب رشد اقتصادي در اردن میطورکل بهها و هبود زیرساختب

  تفسیر معیارها و ضرایب مدل برآورد شده.4

  :شودمیمدل رگرسیون به شکل زیر نمایش داده

ititititit DUMeedomEconomicFrtradeTourismGDP   4321

دهنده نشانitGDPدر این معادله . هستدهنده جمله اخالل نشانitزمان و tداللت بر تعداد کشورها،  iکه در آن 

دهنده درصد تجارت از کل تولید نشانittreadالمللی، دهنده تعداد گردشگران ورودي بیننشانitTourism، 4رشد اقتصادي

متغیر مجازي براي کشورهاي  عنوان بهitDUMو  1دهنده آزادي اقتصادينشانiteedomEconomicFr،5داخلی ناخالص

                                                            
1.Cárdenas-García et al, 2015
2.Alhowaish, 2016
3.Dogru and Bulut,2017

تقریبا در تمام  ).746: 1386 ،یتفضل( هیبا مقدار آن در سال پا سهیسال خاص در مقا کیکشور در  دیتول شیاست و عبارت است از افزا یکم یمفهوم يرشد اقتصاد4 .

ر یک سال پایه استفاده متون اقتصادي براي سنجش رشد اقتصادي از شاخص افزایش تولید ناخالص ملی  یا تولید ناخالص داخلی در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن د

).60: 1393عرب،. (آیدبه جمعیت آن به دست می) یتولید ناخالص داخل(درآمد سرانه از تقسیم درآمد ملی یک کشور ). 25: 1392آقایی و همکاران، (شود می

پور، سالم و یوسف(الملالستموانعتجاریدرتجارتبین )کاهش(آزادسازیتجاریبهطورسادهعبارتازحذف 5 .

).2011موسسهفریزر، (بهمعنیبیشترینمیزانآزادسازیتجاریاست  10میباشدکهمقدارصفربهمعنیکمترینمیزانآزادسازیتجاریومقدار10اینشاخصعددیبینصفرتا).1393
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یافته عدد صفر و توسعه صورت بهتوسعه ، گروه کشورهاي درحالهستصفر و یک  صورت بهیافته که توسعه و توسعهدرحال

  .است شده دادهعدد یک نشان  صورت به

  جداول  .1-4

بدین منظور نتایج تخمین مدل جهت بررسی تاثیر توسعه گردشگري بر رشد اقتصادي 

  .شودارائه می)2(و )1(بااستفادهازروشاثراتثابتپانلدیتادرجدولشماره

  

هایتخمینمدلبهروشحداقلمربعاتمعمولیتلفیقیبرایمتغیروابستهشاخص: 1جدول

  مقدارشاخص  نامشاخص

  2R  99/0نییبتعیضر

  F  11189/24آماره

  F  00/0احتماآلماره

  66/1  نواتسونیدورب

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                            
  .پردازدشاخصآزادیاقتصادیبهبررسیمیزانآزادیفعالیتهایاقتصادیهرکشوربراساساصوالقتصادبازارآزاد می. 1

. براساستعریفارایهشدهازسویبنیادهریتیجآزادیاقتصادیحقاساسیهرانسانیبرایدر دستداشتناختیارکارواموالشاست

:اینچهارگروهعبارتنداز.اند،استفادهمیشودبندیشدهعامالصلیکهدر چهارگروهتقسیم10آزادیاقتصادیدرهرکشورازبراساسگزارشساالنهبنیادهریتیج،برایمحاسبه

حقمالکیتوجلوگیریازفساد :حاکمیتقانونشامل.1

آزادیبودجهایوهزینههایدولت :دولتمحدودشامل.2

آزادیتجاري،آزادینیرویکاروآزادیپولی :کاراییقوانینومقرراتشامل.3

عامآلزادینمرهایبینصفرتاصدرابهخوداختصاصدادهاستونمرهکلیبهدستآمده 10هریکازاین. آزادیتجاري،آزادیسرمایهگذاریوآزادیمالی :بازارهایآزادشامل.4

).1395وزارت صنعت، معدن و تجارت، (برایهرکشورحاصلمیانگیناینعوامالست 
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گردشگري بر رشد اقتصادي تأثیراتنتایج تخمین : 2جدول

  احتمالtآماره  ضریب  مستقلمتغیرهای

  0/00  04/8  00017/0  وروديتعداد گردشگران 

  23/0  17/1  46/9  آزادي اقتصادي

  هاي پژوهشیافته: منبع

  

و میانگین مجموع  2Rحداقل مربعات معمولی، معیار  درروش. هاست داده يرورازش خوبی بر بیک مدل خوب داراي 

دهد که ضریب تعداد گردشگران ورودي اثرات ثابت نشان مینتایج مربوط به . هاي رایج نیکویی برازش هستندمجذور پسمان

دار ولی آزادي اقتصادي بر روي رشد اقتصادي داراي تاثیر معنی باشدمی دارو معنی یدتائآماریموردازلحاظتئوریکوهمازلحاظهم

 شده دادهکه توسط متغیر مستقاللگو توضیح  دهدالگوي رفتار متغیر وابسته را نشان می 2Rمقدار ضریب تعیین . باشدنمی

) 99/0( برابر 2Rدرمدلبرآوردشدهمیزانشود میکهمالحظهگونه همان. است

رفتار متغیر وابسته در این مدل توسط  )99/0( دهد؛ بنابراینقدرتتوضیحدهندگیمتغیرهایمستقلرانشانمیمسئلهاستکهاین

دهد که به تغییرات این معیار درصد یا نسبت کل تغییرات متغیر وابسته را نشان می دیگر یانب به. شدهاست دادهمتغیرها توضیح 

شود و هرچه مقدار آن بیشتر باشد نشانگر ارزش بهتري بین متغیر وابسته و متغیر همه متغیرهاي مستقل الگو مربوط می

هاي سري بین عناصر یک سري از مشاهدات دادههمبستگی  صورت بهتوان عبارت خود همبستگی را می .باشدمستقل می

کند که یک چنین کالسیک فرض میرگرسیون، مدل رگرسیون خطی  ي ینهدرزم. هاي مقطعی تعریف کردزمانی یا داده

ي آزمون دوربین واتسون آزمون ساده است که در رابطه با خودهمبستگی مرتبه. در جمالت اخالل وجود ندارد یخودهمبستگ

 کامالًیهمبستگ در حالت. مثبت مقدار دوربین واتسون حدود صفر است کامالًدر حالت همبستگی . اول طراحی گردیده است

. است 2در حالت عدم خودهمبستگی مقدار دوربین واتسون نزدیک به  یتدرنهااست و  4منفی مقدار دوربین واتسون حدود 

در مدل برآورد شده مقدار آماره دوربین واتسون نزدیک به  که ینابا توجه به . دباشمی) 66/1(در این مدل مقدار دوربینواتسون 

فرضیه وجود یا  .بین جمالت پسماند خودهمبستگی وجود ندارد شده یطراحگیریم که در مدل است؛ بنابراین نتیجه می 2عدد 

اگراحتماآلمارهاصوالً.اثبات کرد tطریق آزمونتوان از متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته را میي معنادار بین عدم وجود رابطه

tهرچقدر، قدر مطلق آماره .موردبررسیقرارداددارفرضکردونتایجآنراتوانآنمدلرامعنیباشد،می)05/0(کمترازt باشد به  2بیش از

احتمال ضریب  که ییازآنجابر همین اساس  .باالتري برخوردار خواهد بودهمان میزان ضرایب مربوط از معناداري 

المللی بر روي رشد اقتصادي رابطه باشد پس تعداد ورود گردشگران بینمی) 05/0(و کمتر از ) 0.00( تعدادگردشگرانورودي

توان گفت یک درصد افزایشدر می یجهدرنت. مثبت است تاثیردار دارد و چون ضریب داراي عالمت مثبت است پس این معنی

تواند توانگفتافزایشوبهبودصنعتگردشگریمیپسمی. خواهد شد) 00017/0(اندازه بهافزایش  موجب تعدادگردشگرانورودي

- اینامرمی. تواندافزایشیابد،نرخرشداقتصادیکشورهامیرو ینازا.عاملمهمیبرایافزایشرشداقتصادیباشد

-تقویتبخشگردشگریمیکه يطور به. باشدیموردبررساقتصادکشورهایتواندمؤیدفرضیهرشدمبتنیبرگردشگریدر

-هایاقتصادیمیعالمتموافقتئوريازنظراینمتغیر.آنرشداقتصادیگرددتبع بهتواندموجبافزایشوتقویتتولیدناخالصداخلیو

اقتصادي  آزادي اما در مورد؛ استمؤثرتواننتیجهگرفتکهصنعتگردشگریبررشداقتصادي باشدومیدارمیآمارینیزمعنیازلحاظباشدو

دار وجود باشد بنابراین بین این دو متغیر رابطه معنییم) 05/0(تر از و بزرگ) 23/0(احتمال آن  که ییازآنجاباید گفت که 
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-باشد،می )05/0( کمتراز Fاگراحتماآلمارهاصوالً. باشدمعیاري براي معنادار بودن کل رگرسیون می Fآماره  .ندارد

-ترمیکوچک) 05/0( مدالزدر  Fباتوجهبهاینکهمقداراحتماآلماره. موردبررسیقرارداددارفرضکردونتایجآنراتوانآنمدلرامعنی

  .شودمعناداربودنمدلتحقیقتأییدمی 95/0 باشد،لذابااطمینان

  گیرينتیجه.6

و اجتماعی گردشگري، عالقه زیادي به روشن شدن این موضوع وجود دارد که  با توجه به اهمیت روزافزون اقتصادي

، گردشگري، یک رابطه علی بین یژهو در مورد صادرات خدمات، به. شودچطور گردشگري منجر به رویکرد رشد اقتصادي می

د اشتغال، ایجاد درآمد گردشگري موجب افزایش صادرات خدمات، افزایش ایجا. خدمات گردشگري و رشد اقتصادي وجود دارد

این مطالعه سعی شده است تاثیر توسعه گردشگري بر رشد در .کندها را کنترل میاضافی، افزایش ارز شده و تراز پرداخت

. بررسی شودبا استفاده از مدل پانل دیتا  2000-2017هاي توسعهطی سالیافته و درحالکشور منتخب توسعه 40اقتصادي 

 موردمطالعهدار بر رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي تعداد گردشگران ورودي تاثیر مثبت و معنی دهدمی برآوردنشاننتایج 

موجب رشد اقتصادي  ها نیاو  یابدکشور افزایش میو تولید ناخالص داخلی و با افزایش گردشگري، درآمد ارزيداشته است 

رشد و توسعه اقتصادي دست یابند؛ بنابراین  توانند بهبنابراین کشورها از طریق توسعه گردشگري می؛ خواهند شد هاکشور

در داخل کشور و ) 1393(و حسنوند و خداپناه ) 1397(از این پژوهش، نتایج مطالعات زروکی و همکاران  آمده دست بهنتیجه 

  .کندمی دیتائرا ) 2017(و موهتاسب و داود ) 2017(مطالعات دوگرو و باالت 

مراجع.7

ــایی،م.1 ــاقلی. آق ــاقري،. وف. زاده،مرض ــتان. 1392 ب -بررسیتاثیرسرمایهانسانیبررشداقتصادیدراس

  .21-44 ،صص67 ،شمارریزیدرآموزشعالیفصلنامهپژوهشوبرنامه. هایایران

. هایصـــلحجهانی¬اثراتتوسعهگردشگریبرشـــاخص. 1391 خســـروانیدهکردي،. وح. بروجنـــی،خ.2

  .47 تا 25 ،صفحات19 پژوهشیمطالعاتمدیریتگردشگري،سالهفتم،شماره-فصلنامهعلمی
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