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مجید صامتی ،دانشیار ،گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ،ايران

میرهادی حسینی کندلجی ،دانشجوی دكتری اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،ايران
مینا احسانی فريد ،كارشناس ارشد علوم سیاسی ،دانشگاه اصفهان ،ايران
چکیده
مقوله امنیت و شاخص های مربوط به آن ،از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترويج گردشگری در يک كشور يا منطقه است؛ به عبارت ديگرر،
امنیت اولین و اساسیترين نیاز يک گردشگر محسوب میشود .مشاهدات حاصل از مطالعات مختلف نشراندهنرده كراهش در میر ان ورود
گردشگر در نتیجه آشوب ها و منازعات سیاسی و عدم رعايت قوانین در نقاط مختلف جهان است .اين پژوهش بر آن است كه نقرش ثبرات
سیاسی و حاكمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران در كشورهای منتخب اسالمی را بررسی نمايد .بدين منظور برای بررسی اثرهای متغیرها
بر تقاضای گردشگر از دادههای هجده كشور اسالمی به شکل تلفیقی طی سالهای  1331تا  4314استفاده شد و با توجه به آزمون  Fلیمر و
آزمون هاسمن از روش دادههای پانل و اثرهای ثابت برای تخمین استفاده میشود .نتايج اين مقاله ،بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار ثبات سیاسی و
حاكمیت قانون بر اف ايش می ان ورود گردشگر به كشورهای اسالمی است.
کلیدواژهها  :امنیت ،گردشگری ،پايداری سیاسی ،حاكمیت قانون
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مقدمه

(هندرسون .)4339 ،1گردشگری يکی از صناي حساس است كه

صنعت گردشگری يک فعالیت گسترده خدماتی از نظر كسب

در مقابل بیثباتی سیاسی ،نبودِ امنیرت و سراير نااطمینرانیهرا
4

درآمد ارزی و ايجاد اشتغال است و به يقین در دهه آينرده برا

آسیبپذير است (اوپادايا و همکراران .)4311 ،در كشورهايی كره

سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد يافرت؛ زيررا

مناقشات و بیثباتی سیاسی وجود دارد ،صنعت گردشگری برا

امروزه اطالعات دريافتی گردشگران صرفاً به منراب نوشرتاری

وجود جاذبههای طبیعی و يا فرهنگی ،ه ينههرای زيرادی برر

نبوده و گسرترش وسری اطالعرات ،برنامرههرای مراهوارهای،

دوش میكشد (كانوار)4314 ،؛ به عبرارت ديگرر ،نراآرامیهرای

تولیدات ديداری و شنیداری در هرر كشرور موجرب شرده ترا

سیاسی و نبودِ حاكمیت قانون در يک منطقه ،بیشترين صردمه

گروه عظیمی از مخاطبان با انگی ههای ديدار و بهررهگیرری از

و ه ينه را بر صنعت گردشگری تحمیل میكند.

ويژگی های گردشگری به نقاط مختلف دنیا سفر كنند .در اين

بنابراين ،امروزه امنیت به عنوان مهمترين و زيربنايیترين

ارتباط ،ترديدی نیست كه امروزه همره كشرورهای جهران در

اصل در تدوين راهبرد توسعه گردشگری در جهان بره شرمار

زمینه بهره گیری از م ايای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ايرن

می آيد .صرنعت رريرف و پیدیرده گردشرگری ارتبراط همره

صنعت و بهويژه دريافت سهم بیشتری از درآمد و برا برردن

جانبهای در سطوح ملری و منطقرهای داشرته و هرگونره برروز

سطح اشتغال در رقابتی تنگاتنگ با يکديگر برهسرر مریبرنرد.

ناامنی و به كارگیری خشونت در سطوح مختلرف زيرانهرای

صرنعت گردشرگری از دو جهرت دارای اهمیرت اسرت :او ً

جبرانناپذيری به اين صنعت وارد می سازد؛ برای مثرال ،يرک

موجب آشرنايی مرردم برا ديگرر فرهنرگ هرا ،نژادهرا ،اقروام،

سرمايه گذار در زمینه گردشگری و يا كارشناسان يک شرركت

سرزمینها ،گويش ها و  ...میشود و ثانیاً از نظر اقتصادی يکی

سرمايه گذار بینالمللی كه در قالب جهانگرد به آن منطقه سفر

از مهمترين منراب كسرب درآمرد ارزی و نیر ايجراد اشرتغال

می كنند ،اگر در ارزيابی كارشناسی خود محیط و مقصد مرورد

محسوب میشود كه امروزه جنبره اقتصرادی آن بیشرتر مرورد

نظرشان از ويژگی امنیتی زم برخوردار نباشد ،مسلماً به ايرن

توجه قرار گرفته است .گردشگری در بسریاری از كشرورهای

نتیجه خواهند رسید كه گردشگر در اين منطقه امنیت مرالی و

ب رگ و كوچک جهان ،از ب رگترين و سودآورترين صناي آن

جانی ندارد و قطعاً سرمايه خود را منتقل نخواهد كررد .پر

كشورهاست .آمار نشران مریدهرد 11درصرد نیرروی كرار در

يکی از مواردی كه بايد در گردشگری قوياً بر آن تأكید شرود،

كشورهای توسعه يافته در بخش گردشگری فعال بوده و سا نه

امنیت است .آسايش ،راحتی و امنیت از مسائل بسریار مهمری

 93تا  13میلیارد د ر درآمد از ايرن راه نصریب ايرن كشرورها

است كه گردشگران را به نقاط مختلرف دنیرا جلرب مریكنرد

میشود .جهانگردی يکی از مطمئنترين ،پاكترين و ارزانترين

(ابراهیمزاده و مسعودیراد.)1931 ،

مناب كسب درآمد ارزی است (حسینی .)1981 ،آگاهان اقتصادی

امروزه در كشرورهای اسرالمی نیراز بره توسرعه صرنعت

معتقدند ،گردشگری بخشی از مجموعه عظیم اقتصاد است كه

گردشگری؛ به خصوص گردشگری دينی به شردت احسراس

در حدّ بسیار زيادی با رگههای فرهنگری گرره خرورده اسرت.

می شود؛ زيرا بسیاری از مسلمانان عالقه دارند به مناطقی سفر

كشورهای اسالمی نی دارای جاذبههای گردشگری منحصر به

كنند كه عالوه بر جنبه هرای سریاحتی ،فرهنرگ و ارزشهرای

خود هستند .بناهای مذهبی ،آرامگاهها و زيارتگاهها با معماری

اسالمی نی بر آن حاكم باشد و رعايت اين ارزشهرا و آداب

اسالمی ،آداب و رسوم ،جشنها و عر اداریهرای مرذهبی؛ از

اسالمی؛ از جملره سرهولت در انجرام فرراين دينری ،وجرود

جمله مهمترين عوامل جذب گردشرگر در ايرن كشورهاسرت

غذاهای حالل و احساس امنیت ،خاطرشان را آسوده میكنرد.
Henderson
Upadhayaya
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گردش گری دينی تحت تأثیر ضوابط و قوانین شررعی خراص

به برقراری صلح میان گروهها يا جوامر  ،افرراد و انسرانهرا و

خود در تمام اديان و به خصوص دنیای اسالم بروده و همرین

طبیعت اشراره مریكنرد (سراركار و جرور  .)4313 ،4ايرن امرر را

قوانین و ضوابط نقش اساسی در شکلگیری گردشرگری هرر

نمیتوان انکار كرد كه صلح ،آرامش و امنیت و ثبات سیاسری

يک از اديران داشرته اسرت .اسرالم بررای گردشرگری دينری،

شرررط زم برررای جررذب گردشررگر اسررت و در حقیقررت،

ورايف و مسائل اخالقی ويژه ای در نظر گرفته اسرت كره برا

چشمانداز توسعه گردشگری يک كشور با نبودِ ثبات سیاسری

عنوان «آداب سفر» در میان احکرام دينری مشراهده مریشرود

بسیار تاريک خواهد برود (تیره)1388 ،9؛ امرا مفهروم امنیرت در

(جمالینژاد .)1931 ،متأسفانه ،در سالیان اخیر صنعت گردشگری

كشورهای در حال توسعه شرامل كشرورهای اسرالمی ارتبراط

در اغلب كشورهای اسالمی تحت تأثیر بیثباتی سیاسی و نبود

مستقیم با آسیبپذيریهرای اجتمراعی و اقتصرادی دارد ،كره

يا كمبود حاكمیت قانون قرار گرفتره و از ايرن منظرر لطمرات

برخاسته از تهديدات اقتصادی ،اجتمراعی ،سیاسری و نظرامی

شديدی بر پیکر اين صنعت وارد شده اسرت .حروادثی نظیرر:

است .بنابراين ،از لحاظ مفهروم ،امنیرت بايرد مرنعک كننرده

وقرروع انقررالبهررا ،اختالفررات قررومی و مررذهبی و همدنررین،

تهديدات ناشی از مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد ،خواه اين

دخالتهای نظامی و گسترش خشرونت در ايرن كشرورها بره

امر به فرسايش مشروعیت صرفاً در داخرل مربروط باشرد يرا

بی ثباتی سیاسی و كمبود و يا نبود حاكمیت قانون منجر شرده

نمودهای خارجی و تقسیمبندیهای اجتمراعی و شرکلهرای

است.

اقتصادی آن باشد (لطفی و خامهچی .)1931 ،گردشگری ترا حردّ

هدف اصلی مقاله حاضر ،يافتن رابطه برین وجرود ثبرات

زيادی تحت تأثیر جنگ ،تروريسم و آشوب قررار دارد؛ ولری

سیاسی و حاكمیت قانون ،به عنوان يکری از مهرمتررين ابعراد

در كوتاهمدت گردشگرها اغلب به رويردادهای مخراطره آمیر

امن یت و وضرعیت ورود گردشرگران خرارجی بره كشرورهای

واكنش نشان میدهند و به راحتی مقصد خرود را در صرورت

منتخب اسالمی است .در واق  ،مقاله حاضر به سؤالهای زيرر

نبودِ آرامش تغییر مریدهنرد (سراتانی .)4313 ،1فضرای سیاسری

پاسخ میدهد :آيا بیثباتی سیاسی اثرر معنریداری برر كراهش

بیثبات برای گردشگران خارجی خوشايند نیسرت .بریثبراتی

ورود گردشگران خرارجی در كشرورهای اسرالمی داردی آيرا

شرايط سیاسی در يک كشور باعث میشود می ان امنیت كاهش

حاكمیت قانون در يک منطقه به اف ايش ورود گردشگر به آن

يابد و گردشگران خارجی بیشتر در معرض ناامنی قرار گیرند.

منجر می شودی در ايرن راسرتا ،ابتردا چهرارچوب مفهرومی و

رشرد متغیرر ورود گردشرگر خرارجی مریتوانرد بره نروعی

روش تحقیق شامل معرفی

نشاندهنرده ثبرات سیاسری در يرک كشرور باشرد (كمیجرانی و

پیشینه تحقیق بررسی شده و سپ

شاخصها ،منراب دادههرا ،متغیرهرا ،روش تخمرین و آزمرون

همکاران .)1934 ،نمیتوان گفت كه گردشگری به شکل مستقیم

به تج يره و تحلیرل دادههرا و

در شکلگیری صلح دخالت دارد؛ ولی پتانسریل زيرادی بررای

برآورد مدل پرداخته و در انتها نیر نتیجرهگیرری مقالره ارائره

انجام اين امر از مسیرهای مختلرف دارد (ونردرهوك و دويروتر ،

میشود.

 .)4313يکی از مهمترين عوامل بررهم ريخرتن صرلح ،نظرم و

فرضیه بررسی میشود و سپ

امنیت در يک منطقه ،از بین رفتن ثبات سیاسری در آنجاسرت.
درحالی كه باليای طبیعی بینظمی و آشوب كوتاهمدتی دارنرد،

مبانی نظری و مطالعات تجربی
در ادبیات مختلف ،صلح 1مفهومی ذهنی و از جمله واژههرای
ناملموس است و نه تنها به صلح و آشتی در بین ملتها؛ بلکه
peace
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بحرانهای سیاسی روزها و ماهها و بلکره سرالهرا بره طرول

صاحبنظران قرار گرفته اسرت .حاكمیرت قرانون بره عنروان

میكشد و كامالً به مفهوم شکننده توسعه صرنعت گردشرگری

مفهومی كلیدی برای ممانعت از خودكامگی و اعمرال قردرت

را نابود میكند (اسکات .)1388 ،1به طور كلی ،عوامرل سیاسری

خودسرانه ،از زوايای مختلف به عنوان اصل ،هنجرار و حتری

مؤثر بر گردشگری را میتروان بره چهرار دسرته تقسریم كررد

ارزش تحلیل شده است .اين اصل ،الهامبخش مفاهیم و اصول

(اردكانی و همکاران:)1983 ،

ديگری ،از قبیل :مشروطه خواهی  ،قانونیت ،1عدالت طبیعری،

 -1عوامل بیرونی ،همدون جنگ علیه كشوری ديگرر يرا

عردالت رويرهای ،مسرؤولیت ،پاسرخگويی ،كنتررل قضرايی و

اقدامات تروريستی علیه يک يا چند كشور؛  -4ثبات يا بیثباتی

تفکیک قوا بوده است .از سوی ديگر ،توجه به اصل حاكمیت

سیاسی داخلی ،همدون كودتا يا جنرگ داخلری ،شرورش يرا

قانون و ترندادن بره لروازم و پیامردهای آن ،يکری از عناصرر

اعتراض علیه يک دولت؛  -9مهراجرت بررای رفراه ،راحتری و

اساسی «حکمرانی خوب »1شمرده شده كه از مفاهیم مطرح در

گردشگری در حفارت

نهادهای بینالمللی فعال در عرصرههرای اقتصرادی و سیاسری

گردشگران در مقابل صدمات جهانی يا تلفات مرالی و ايجراد

است .مفهوم حاكمیت قانون ،نفی حکومت شرخص و تأكیرد

آسايش و -1كارآيی و اثربخشی پلی

ايمنی از سوی راهنمای تور و تجار.

بر حکومت قانون است .ايرن امرر بره معنری مغرايرت اتخراذ

ح

محققان بر اين باورند كه يک كشور میتواند با مرديريت

تصمیمات به نحو خودسرانه و هوسبازانه است و به گسرترش

بحران و ايجاد يک نیروی كاری مديريت بحران گردشگری و

ثبات سیاسی و همدنرین ،پايرداری امنیرت در منطقره كمرک

همکاری ن ديک با قوه قضائیه به انجام اقدامات پیشرگیرانه در

شايانی میكند (مرك مرالمیری .)198 ،بنرابراين ،التر ام بره ايرن

اين زمینه بپردازد (هابسون و لیونگ .)1331 ،4همدنین ،جنگ بین

مفهوم حداقلی از حاكمیت قانون (يعنی حاكمیرت قرانون ،نره

كشورها به ورود گردشرگران بره آن كشرورها لطمره مریزنرد.

شخص) در هر تعبیر و تفسیری از اصل مذكور ،واجد اهمیتی

جنگهايی مانند جنگ ويتنام ،كرره ،ايرران و عررا ،،و جنرگ

اساسی است .از منظرر بخرش گردشرگری نیر قروانین نقرش

خاورمیانه ،بر گردشگری اين مناطق اثرر گذاشرته و از كسرب

برریبررديلی در اسررتراتژی كشررورها دارد .چررارچوب قررانونی

درآمد اين كشورها از صنعت گردشگری جلوگیری كرده است.

منسجم ،معقو نه و به روز مریتوانرد ،گردشرگری را تسرهیل

ديد منفی گردشگران نسبت به جررائم برالقوه نیر  ،بره عنروان

كند .وجود حردود قرانونی منسرجم در كنرار اسرتراتژیهرای

مشکلی در صنعت گردشگری مطرح است .محققان متعرددی

بلندمدت در صنعت گردشگری به حفظ فرهنگ و سنتهرای

نشان دادهاند مأموران اجررای قرانون خرود را در جلروگیری و

مناطق مختلرف يرک كشرور نیر كمرک مریكنرد .همدنرین،

كاهش جرائم در جهت حمايت از گردشگران ،متعهد میدانند.

پیش بینری پرذير سراختن حروادی يکری ديگرر از پیامردهای

در اين راستا ،متولیان امور در كشورهای مختلف ،واحد ويژهای

حاكمیت قانون است .اين قابلیت پریشبینری بره فررد امکران

را برای رسیدگی به مسائل و مشکالت گردشرگران ،آمروزش

میدهد تا با اطالع از قوانین و مقررات موجود و برخرورداری

دادهاند (پی ام  9و همکاران.)1333 ،

از آگاهی كلی نسبت بره عواقرب اعمرال خرويش ،بتوانرد بره

«حاكمیت قانون »1نی يکی از مفاهیم بنیادينی اسرت كره

برنامهري ی برای آينده مبادرت كرده ،اهداف و ايردههرايش را

امروزه در حوزه مطالعات میان رشرتهای شراخههرای فلسرفه،

تعقیب نمايد (مرك مالمیری .)198 ،در كشوری كره قروانین بره

حقو ،،سیاست ،اقتصاد ،تاريخ و جامعهشناسری مرورد توجره

درستی تدوين شده و دسرتخوش تغییررات گسرترده نشروند،

1

Scott
Hobson & Leung
3
Pizam
4
Rule of Law
2

5
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6
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امکرران برنامررهري ر ی برررای تمررامی افررراد آن جامعرره و نی ر

شاخص ثبات سیاسی نشراندهنرده عردم خشرونت و وجرود

گردشگرانی كه به آن كشور سفر میكنند ،فراهم میشود.

آرامش در يک جامعه است .تجربه نشان میدهد كه خشرونت

همانگونه كره سرازمان ملرل تعريرف مریكنرد ،شراخص

در يک جامعه نه تنها به مرور زمان روحیه نشاط و فعالیرت را

حاكمیت قانون به اصول حاكمیت اشاره داشته؛ به طروری كره

در مردمان آن جامعه از بین میبررد؛ بلکره بره عنروان يکری از

همه افراد و نهادهای خصوصی و دولتی در برابر قوانین سازگار

اصلیترين عوامل كاهش جذب گردشگر محسوب مریشرود؛

با حقو ،بشر بینالمللی پاسخگو هسرتند .همرانگونره كره از

زيرا حضور و وقوع خشونت در يرک جامعره بررای امنیرت و

تعريف اين شاخص پیداست ،پاسخگو بودن افراد و نهادها در

سالمت افراد تهديدی جدی خواهد بود .دوره مورد بررسی در

برابر قوانین سازگار با حقو ،بشر بینالمللی به نروعی ترداعی

اين مقاله به علت در دسترس نبودن دادهها از سرال  1331ترا

كننده احترام به ذات بشر و در نهايت ،احترام به فرهنرگهرای

 4314است .دادههای مربوط بره ايرن كشرورهای اسرالمی را

ديگر كشورهاست و اين خود عاملی مهم در جذب آنان است.

برای سال  4314در جدول  1میتوان مشاهده نمود.

جدول  -0آمار کشورهای منتخب اسالمی مربوط به متغیرهای مورد بررسی در سال 2102
پايداری

کشور /متغیر

حاکمیت قانون

کشور /متغیر

سیاسی

پايداری

حاکمیت قانون

سیاسی

ايران

3/3

13/33

مال ی

11/ 1

1 /81

بحرين

1 /19

11/11

عمان

14/38

11/43

مصر

1/ 8

13/48

پاكستان

3/31

18/3

اندون ی

41/18

91/14

قطر

34/11

81/33

الج اير

3/11

4 / 3

عربستان

94/1

13/11

عرا،

1/19

4/81

سودان

4/91

3/11

تون

44/41

3/11

كويت

4/13

19/39

تركیه

19/41

1/81

لبنان

1/11

41/18

يمن

1/14

8/3

اردن

43/8

14/

منب  :يافتههای تحقیق
آمار مربوط به متغیرهای پايداری سیاسی و حاكمیت قانون از پايگاه داده  WDI WGIاستخرا شده است.

با توجه به آمار موجود در جدول  1میتوان بیان كرد كره

رتبه درصدی پايینتری نسبت به بقیه دارند .البتره ،آمرار فرو،

او ً در اكثر كشرورهای اسرالمی ،شراخص حاكمیرت قرانون

مربوط به سال  4314بوده و حوادی و بیثباتیهای اخیر؛ بره

نسبت به پ ايداری سیاسی از رتبه درصدی برا تری برخروردار

خصوص در منطقه خاورمیانه را شامل نمریشرود .بره شرکل

است .اين امر نشان میدهد كه با وجود كمبود ثبرات سیاسری

موردی میتوان تأثیر بیثباتی سیاسی و از بین رفتن حاكمیرت

در اين كشورها حاكمیت قانون و قانونپذيری حاكمان و مردم

قانون در برخی كشورهای اسالمی برر صرنعت گردشرگری را

قابل قبول است؛ ثانیاً كشورهايی نظیر قطر ،مال ی و عربسرتان

بررسی نمرود؛ بررای مثرال ،در كشرور تركیره حر ب كرارگر

رتبه درصدی آنها در جهان از لحاظ شاخص ثبات سیاسی و

كردسررتان ( ،)PKKگررروه شورشرری ماركسیسررت -لنینیسررت،

حاكمیت قانون با تر و كشورهايی نظیر عرا ،،يمن و پاكستان

درصدد ايجاد ايالرت ماركسیسرت مسرتقل در جنروب شررقی

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،11شماره سوم ،زمستان 1931

1

تركیه در دهه  1313بود .اين گروه تا به امروز مأموران دولتری

 /3میلیون نفر رسید .گردشگری نقش مهمی در رشد و رونق

و همدنین ،شهروندان را مورد حمالت خود قرار داده اسرت.

اقتصادی مصر دارد؛ ولی با گذشت سه سال از سرنگونی رژيم

از سال  1339فعالیت  PKKدر شر ،اروپا علیه تركیه شردت

حسنی مبارك ،اين كشور هنوز به ثبرات سیاسری و اقتصرادی

بیشتری داشته است .ايرن امرر لطمرات شرديدی برر صرنعت

دست پیدا نکرده است .در سوريه نی وزارت گردشگری ايرن

گردشگری تركیه طی اين سالها وارد كرد؛ به طوری كه طری

كشور با اشاره به كراهش شرديد در درآمرد هتلرداری سروريه

سالهای  1334الری  133ورودی گردشرگران خرارجی بره

عنوان كرد كه ه ينههای گردشگران از  913میلیرارد پونرد در

تركیه به می ان  8درصد كاهش يافت (برار -آن .)1331 ،1در مصر

سال  4313به  1/1میلیارد پوند در سال  4319كراهش داشرته

نی در اواخر دهه  1313برخی گروههای اسرالمی بره مبرارزه

است كه بیانگر افت  33درصردی در میر ان درآمرد ناشری از

جمهرور وقرت مصرر

گردشگری بوده است .در ادامه ،بره چنردين مطالعره تجربری

برای براندازی حسرنی مبرارك ،رئری

پرداختند و در نتیجه بیثبراتی سیاسری لطمرات شرديدی برر

انجام گرفته در اين زمینه پرداخته میشود.

صنعت گردشگری مصر وارد شد .طی سالهای  1334تا 133

تانگ و ابوصدرا )4311( 9به بررسری ترأثیر گردشرگری،

بیش از  143حمله تروريستی به گردشگران خارجی به كشرته

مصرف انرژی و ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در كشورهای

شدن  19گردشگر خارجی منجر شد .اين امر به كاهش بریش

منطقه منا پرداختند .آنها با استفاده از دادههای تلفیقی حاصل

از  93درصد در ورودی گردشگران خارجی منجر شد (وهاب ،4

از  41كشور منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا طری سرالهرای

 .)1331همدنین ،با نگاهی بره جردول منتشرر شرده از سروی

 4331الی  4333به اين نتیجه دست يافتند كه مصرف انرژی و

سازمان جهانی گردشگری ،جايگاه اين كشرور در رتبرهبنردی

گردشگری به شکل مستقیم بر رشد اقتصادی اين منطقه مروثر

جهانی ده درجه نسبت به سالهای قبل از 4311؛ يعنی شروع

است؛ ولی كاهش بیثباتی سیاسی از طريرق افر ايش جرذب

نرراآرامیهررای سیاسرری ،افررت داشررته اسررت .در سررال 4311

گردشگر به شکل غیرمستقیم به اف ايش سرعت رشد اقتصادی
1

درآمدهای مصر از محل صنعت گردشگری برا می برانی از 13

منجر میشود .اينگرام و همکاران ( )4319بره بررسری ترأثیر

میلیون گردشگر در مقايسره برا سرال پریش از آن  93درصرد

ناپايداری سیاسی بر جذب گردشگر در كشور تايلند پرداختند.

كاهش يافت و تعداد گردشگران اين كشور نی در سال 4311

آنان با استفاده از دادههای مقط زمانی و روشهای كیفری بره

حدود پنج میلیون نفر نسبت بره سرال  4313كراهش داشرت.

سنجش می ان تصور گردشگران از تايلند پرداختند .نتايج آنان

از سرنگونی دولت مرسی توسط ارترش مصرر،

نشان داد كه تصوير گردشگران از تايلند به لحاظ وجود امنیت

فدراسیون گردشگری مصرر در گ ارشری اعرالم كررد ،میر ان

بسیار مناسب است .همدنین ،همکراری برین مرديران بخرش

درآمدهای صنعت گردشگری در سال  4319میالدی برا افرت

خصوصی با دولت در تضمین محیط سیاسی امن ،به پايرداری

 11درصدی روبهرو شده است كه علت اصلی اين مسأله ادامه

درآمدهای ناشی از گردشگری منجر میشود .كازويچ و لیرنچ

تنشهای سیاسی ،خشونت و كودتای نظامی ارتش اسرت .برر

( )4319برره مطالعرره ثبررات سیاسرری و تررأثیر آن بررر توسررعه

اساس اين گ ارش ،می ان درآمدهای بخش گردشرگری مصرر

گردشگری در بوسنی و هرزگوين پرداختند .هدف آنها بیران

طی سال  4319بره كمترر از  3/میلیرارد د ر رسریده اسرت.

اين مطلب بود كه اصرالحات اقتصرادی و اجتمراعی در گررو

تعداد گردشگران خارجی نی كه سال گذشته بره مصرر سرفر

توجه به تأثیر اختالفات سیاسی بر صنعت گردشرگری اسرت.

همدنین ،پ

كردهاند ،از  /11میلیون نفر در سال  4314میالدی به كمتر از
3

Bar-On
Wahab

1
2

chor Foon Tang & Salah Abosedra
Ingram
5
Causevic, Senija & Lynch, Paul
4
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1

يافتههای آنها نشان داد كه مديريت بحررانهرای سیاسری در

بلکه برای تصور بلندمدت از مقصد به شردت ويرانگرنرد .در

بوسنی و هرزگوين بايد مورد توجه بیشتری قرار گیررد؛ چررا

داخل كشور ،كمتر مطالعهای به شکل مستقیم و برا اسرتفاده از

كه شکلگیری توافق و همکاری در بین كشورهای جدا شرده

روشهای كمّی به بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاكمیت قانون

بسادگی امکانپذير نخواهد بود .با ايرن حرال ،منراف سرشرار

بر جذب گردشگر پرداخته است .با ايرن حرال ،مریتروان بره

صنعت گردشگری ،حلّ ايرن مناقشرات را ممکرن مریسرازد.

چندين مطالعه انجام گرفته در اين حوزه اشاره نمود.

بنابراين ،صنعت گردشگری میتواند به حلّ بحرانهای سیاسی

حیدری چیانه و سلطانی ( )1939به تحلیرل نقرش ثبرات

كمک نمايد .باتاچاريا و باسو )4313( 1رابطه علّی يرکسرويه

سیاسرری و امنیررت در توسررعه صررنعت گردشررگری منطقرره

بین شاخصهای حمالت تروريستی و تعداد ورودی گردشگر

خاورمیانه پرداختند .آنها بررای بررسری رابطره برین توسرعه

را برای كشور هند تأيید كردند .ورود گردشگر در هند در مراه

گردشگری در حوزه كشورهای خاورمیانه و فضای سیاسری-

از وقوع حمالت تروريسرتی بره شردت

امنیتی اين منطقه ،از روش توصیفی -تحلیلی اسرتفاده كردنرد.

از ماه ششم دوباره به حالرت اولیره

يافتههای پژوهش نشان داد كه نوسان و عدم تعادل شرديد در

خود بازگشت .همدنین ،يايا )4338( 4در كشور تركیره بررای

می ان گردشگران ورودی بره كشرورهای ايرن منطقره ،ارتبراط

دوره زمانی  138 -4331تأثیر منفی تروريسم بر گردشرگری

بسیار ن ديکی با تحو ت سیاسری در عرصره جهرانی (چرون

را نتیجه گرفته است .گرينبام و هالتکوئست )4331( 9دريافتند

استراتژی مبارزه با تروريسم بینالملل) ،فضای سیاسی -امنیتی

كه تروريسم در ايتالیا اثر منفی معنریداری برر گردشرگری در

منطقه خاورمیانه (چون تشديد اقدامات گروههای بنیرادگرا) و

طول دوره  133 -1331داشته و اين اثر برای مورد شرهرهای

شرررايط داخلرری كشررورهای ايررن منطقرره (چررون رژيررمهررای

ب رگ نسبت به شهرهای كوچک شديدتر بوده اسرت .عرالوه

استبدادی) دارد .ه ار جريبی و محمد نجفی ( )1931به بررسی

بر اين ،آنران دريافتنرد كره ترأثیر تروريسرم برر فعالیرتهرای

جامعهشناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشرگری در ايرران برا

گردشگری و اقتصادی ذاتاً گذرا بوده و محدود به  9تا  3مراه

رويکرد جذب گردشگران خارجی پرداختهاند .جامعه آمراری

از وقوع حادثه بوده اسرت .دراكروس و كوتران)4339( 1

اين تحقیق را گردشگران خارجی از پنج قراره جهران تشرکیل

نشان دادند كه تروريسم بین المللی تأثیر منفی برر گردشرگری

میدهند كه با اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تفريحری

در كشورهايی نظیرر تركیره و يونران طری دوره 1331-4333

به ايران مسافرت كردهاند .طبق نتايج اين پژوهش 81 ،درصد از

دارد .هال سیام ( )1331در مقالهای با عنروان «گردشرگری و

گردشگران رضايت خوبی از مردم ايران داشتهاند و  3درصد

ثبات سیاسی  :نقش انقالب ،تروريسم و خشونت سیاسی برر

تمايل زيادی برای سفر مجدد به ايران دارند .بنرابراين ،هرچره

گردشگری» درباره رابطه بین گردشگری و ثبرات سیاسری ،برا

می ان احساس رضايت گردشگران نسبت به مرردم ايرران برا

تأكید ويژه بر اثرهای خشونت سیاسی ،تروريسم و جنرگ برر

برود ،تمايل آنان برای سفر مجدد به ايران نی اف ايش میيابرد.

رفتار گردشگر و توسعه گردشگری بحث میكنرد .جنرگهرا،

موسوی شفائی و همکاران ( )1931به بررسی تأثیر بریثبراتی

كودتاها و انقالبها ،حتی اگر دارای طبیعتی نسبتاً كرمشردت

سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ايران در دوره پ

از

باشند ،نه تنها برای زيرساختهای گردشرگری و ورودیهرا؛

 11سپتامبر سال  4331پرداختند .آنها بررای ايرن منظرور ،برا

دوم تا ماه پنجم پ

كاهش ي افته بود؛ ولی پ

پ

استفاده از روش توصیفی -پیمايشی به بررسی شراخصهرای
1

Bhattacharya and Basu
Yaya
3
Greenbaum and Hultquist
4
Drakos and Kutan
2

بیثباتی سیاسی و همبستگی اين شاخصها با شراخصهرای
ركود صنعت گردشگری كشور پرداختند .نتايج حاصل نشران
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داد كه شاخصهای اصلی جنگ ،تروريسم و بیثباتی سیاسی

مختلفی در شکلگیری تصوير گردشگر نقش ايفرا مریكننرد.

با شاخصهای ركود صنعت گردشگری دارای همبسرتگی در

ناپايداری سیاسی را میتوان يکی از مهمتررين عوامرل ايجراد

سررطح معنرریداری قابررل قبررول اسررت .در پژوهشرری ديگررر،

ناامنی در يک منطقه تلقی نمرود؛ چررا كره وجرود ناپايرداری

شاهیوندی و همکاران ( ،)1933تأثیر امنیت روانی و اجتماعی

سیاسی در يک منطقره تصروير نراامنی از آن منطقره در ذهرن

بر جرذب گردشرگران خرارجی (نمونره مروردی گردشرگران

گردشررگر ايجرراد كرررده ،وی را از سررفر برره آن برراز مرریدارد.

خارجی وارد شده به شهر اصفهان در سرال  )1983را بررسری

همدنین ،وقروع هرر نروع بریثبراتی سیاسری در يرک منطقره

كردهاند .نتايج تحقیق نشران مریدهنرد كره درصرد برا يی از

زمینه ساز ناامنی و خشونت و برهم خوردن آرامش سراكنان و

گردشگران خارجی از وضعیت امنیت اجتماعی و روانی شرهر

همدنین ،گردشگران خواهد بود .آسايش ،راحتی و امنیرت از

اصفهان رضايت داشته و تمايل دارند بره ايرن شرهر مسرافرت

مسائلی هستند كه مریتوانرد انسران را بره سروی گردشرگری

كنند .حدود  41درصد از انگی ه گردشرگران در مسرافرت بره

فراخواند.

شهر اصفهان مربوط به وجود امنیت اجتمراعی و روانری و 13
درصد ديگر مربوط به وجود جاذبههای تاريخی و توريستی در

روش تحقیق

اين شهر است .اردكانی و همکراران ( )1983در مطالعرهای برا

در اين مطالعره بررای بررآورد مردل ،روش حرداقل مربعرات

عنوان «شناسايی و اولويتبندی مؤلفرههرای مرؤثر برر سرطح

معمولی در دادههای تابلويی استفاده میشود .يکی از بارزترين

رضايت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیکهای

مشخصههای دادههای تابلويی ،اين است كه جمالت اخرتالل

تحلیل عاملی و تصمیمگیری چند شاخصره» ،برا شناسرايی و

را شکسته و به تغییرات سری زمانی و مکانی تفکیک میكند؛

رتبهبندی مؤلفههای مؤثر برر رضرايت گردشرگران خرارجی،

برای مثال ،وقتی كه تاب تولید از طريق اين روش تخمین زده

راهکارهايی را بررای بهبرود و توسرعه برنامرهرير ی افر ايش

میشود ،میتوان جمله پسماند را به صورت تفکیکی در نظرر

رضايتمندی گردشگران خارجی در جهت شرکوفايی صرنعت

گرفت و بخشی از پسماند را به ناكارايی بنگاه و بخشی را بره

گردشگری ارائه نمودهاند .آنها با استفاده از  43مؤلفه مؤثر بر

محاسبات و اشتباهات ديگر مررتبط دانسرت (محمردزاده اصرل،

رضايت گردشگران خارجی و برا بره كرارگیری تکنیرکهرای

.)81 1981

تحلیل عاملی و تصمیمگیری چند شاخصه ،نشان دادند كره از

يک مدل پانل را در حالت كلی به صورت زير مریتروان

میان اين عوامل ،نگرش ايرانیها نسبت به گردشگران ،سربک

بیان كرد:

زنردگی ،آداب و رسروم فرهنرگ ايرانیران ،امنیرت و اطمینرران

()1

yit  ait   xit  uit
/

خاطر ،در رأس عواملی هستند كه رضايت گردشگران خارجی

كه در اين معادله  y itبیانگر متغیر وابسرته در كشرور  iام و در

در شیراز را فراهم میآورند.

زمان  ait ،tبیانگر عررض از مبردأ مردل  / ،بیرانگر برردار

بنابراين ،با توجه به مطالعات فو ،میتوان عنوان كرد كره

ضرايب متغیرهای مستقل مدل xit ،متغیرهای مستقل مردل و

مقوله امنیت و شاخصهای مربوط به آن ،از عوامل تأثیرگرذار

 uitجمالت اخالل مدل است .تخمرین معراد ت در حالرت

در توسعه و ترويج گردشگری در يک كشور يا منطقه اسرت؛

دادههای تلفیقی بستگی به فروضی دارد كه در مورد ضررايب،

به عبارت ديگر ،امنیت اولین و اساسیترين نیاز يک گردشگر

عرض از مبدأها و جمله خطا اعمال میشود .البته ،اين فروض

محسوب میشود .يک گردشگر بررای انتخراب مقصرد خرود

جدا از فروض كالسیک است كه فرض میشود برقرار باشرد.

تصررويری از امنیررت آن منطقرره در ذهررن خررود دارد .عوامررل

سه حالت كلی را میتوان در نظرگرفت كه عبارتند از:
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حالت اول :فرض میشود كه عرض از مبدأها و ضرايب

3

كه فروض زير را برر روی  i

(جر

اخرالل مربروط بره

بین مقاط و دورهها يکسان باشد .در اين حالرت ،دادههرا برر

تفاوتهای مقاط ) و ( u itج

روی يکديگر سوار میشوند و برای هر متغیرر  N.Tمشراهده

میشود :

وجود دارد .تخمین در ايرن حالرت از طريرق روش دادههرای

()1

)  it  N (0, u2

( )

) uit  N (0,  u2

انباشته شده 1و با استفاده از روش حرداقل مربعرات معمرولی
) (OLSصورت میگیرد.
حالت دوم :فرض میشود كره ضررايب شریبهرا ثابرت
هستند و عرض از مبداها در طول زمان ثابت؛ اما برین مقراط
مختلف ،متفاوت از هم هستند .چارچوب مدل در اين حالرت
به صورت زير است:
yit  ai   / xit  uit

()4

اختالف بین مقاط (كشورها در مدل مقاله) در  aiنشران داده

()1

اخالل مدل) در نظرر گرفتره

E ( i , uit )  0,
E (uit , uis )  E (uit , u js )  E (uit , uit )  0

()1

i  j, t  s
به منظور شناسايی و انتخاب روش مناسرب از برین سره

روش از دو آزمون  Fو هاسمن 1استفاده میشود ولری قبرل از
برآورد مدل بايستی از ايستايی متغیرها اطمینان حاصل نمرود.
آزمون ريشه واحد برای اين منظور طراحی شده است.

میشود كه در طول زمان ثابت فرض میشوند .يک راه بررای
در نظر گرفتن اثر مقاط اين است كه فررض شرود عررض از
مبدأها بین مقاط متفاوت؛ ولی ضرايب متغیرها يکسان باشند

آزمون ريشه واحد پانل يا آزمون ايستايی پانل
آزمونهای ايستايی از جمله مهمترين آزمونها بررای بررآورد

كه در ادبیات اقتصادسنجی بره مردل اثرهرای ثابرت 4معرروف

يک رگرسیون با ضرايب قابل اعتماد محسروب مریشرود .بره

است .در اين روش بررای لحراظ كرردن عررض از مبردأهای

طور كلی ،ايستايی يک متغیر به معنی وجود میانگین ،واريان

متفاوت ،میتوان از روش متغیر موهومی استفاده كرد:








U 1t


   U 2t





U Nt

  X 1t
 
   X 2t
 
 
  X Nt

 1

 2


N








 1 0 0 0 0 ... 0
 
  0 1 0 0 0 ... 0
 
 
 0 0 0 0 0 ... 1

و ضرررايب خودهمبسررتگی ثابررت در طررول زمرران اسررت .در

 y 1t

 y 2t


 y Nt

شرايطی كه از متغیرهای غیرر ايسرتا در الگرو اسرتفاده گرردد،
ضرايب بهدست آمده برای پارامترها از اعتبار با يی برخوردار
نیستند؛ زيرا آزمونهای  tو  Fاعتبار زم را ندارند و حتری

مدل با به مدل حداقل مربعات متغیر مجرازی ( )LSDVنیر

به می ان ضريب تعیین بهدست آمده نی نمیتوان اعتماد نمود.

معروف است.
حالت سوم  :در اين حالت فرض میشرود كره ضررايب
شیبها ثابت هستند و عرض از مبدأها در طول زمان ثابرت و
برای هر مقط برابر با يرک مقردار ثابرت بعرالوه يرک جر
تصادفی است .تخمین در اين حالت از طريرق مردل اثرهرای
تصادفی 9و با استفاده از تکنیک حداقل مربعات تعمریم يافتره
) (GLSصورت میگیرد.
()9

yit  (a   i )   / xit  uit

بنابراين ،همواره احتمال بهوجود آمردن رگرسریون سراختگی
وجود دارد .بدين ترتیب ،زم اسرت كره بررای جلروگیری از
بهوجود آمدن رگرسریون سراختگی ،از آزمرونهرای ايسرتايی
استفاده شود .در ارتباط با دادههای سری زمرانی آزمرونهرای
ايستايی متفاوتی وجود دارد (آزمونهايی از قبیل آزمون ريشره
واحد و آزمون پايايی بر اساس همبستگینگار) .اين شرايط در
ارتباط با دادههای تركیبی نی وجود دارد؛ به طروریكره بررای

1

Pooled Data.
Fixed Effect Model
3
Random Effect Model
2

4

Hausman Test
5
Unit root tests
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جهت تعیین ايستايی متغیرهرا آزمرونهرای متفراوتی موجرود

شد ايده اصلی در آزمون هاسمن مقايسه دو تخمینزن اثرهای

است.

ثابت و اثرهای تصادفی است كه يکی از آنها هرم برا فررض
صفر سازگار است و هم با فررض مقابرل و ديگرری تنهرا برا
فرض صفر است كه سازگار است .وجود تفاوت معنیدار بین

آزمون ( Fآزمون برابری عرض از مبدأها)

H 0 :  1   2  ...   N

()8

i  j

H1 :  i   j

آماره اين آزمون دارای توضیح  Fاست كره بره صرورت زيرر

اين دو تخمینزن بیانگر اين مطلب است كره فررض صرفر را
نمیتوان پذيرفت.
2
چنانده آماره آزمون محاسبه شده ب رگتر از   kجدول

باشد ،فرضیه  Hoرد میشود؛ اين امر بردين مفهروم اسرت كره

محاسبه میشود:
)( R  R ) /(n  1
()3
) (1  R ) /(nT  n  K
2
PD

2
FE
2
FE

F (n  1, nT  n  K ) 

2
 : RFEضريب تعیین مدل اثرهای ثابت (مدل غیر مقید)

2
 : RPDضريب تعیین مدل دادههای انباشته شده (مدل مقید)

تفاوت در عرض از مبدا مقاط مختلف به صورت تصرادفی
نبوده و بنابراين ،روش اثرهای تصادفی مناسب نیست.
تحلیل دادهها

 : Nتعداد مقاط

دادههای مورد نیاز برای برآورد در اين پژوهش شرامل ،تعرداد

 : Tتعداد دوره زمانی

ورودی جهانگرد به كشورهای منتخب ،ه ينههای گردشگری،

 : Kتعداد متغیرهای توضیحی مدل

حاكمیت قانون و ثبات سیاسی است .همه دادهها نی از سايت

اگر آماره  Fمحاسباتی ب رگترر از آمراره جردول باشرد،

بانک جهانی استخرا شده است .دادههای مربروط بره متغیرر

فرضیه صفر رد شده و عرض از مبدأها برای مقراط مختلرف

ورودی گردشگر از پايگاه داده  1WDIو شاخص ثبات سیاسی

متفاوت هستند و استفاده از  OLSناسازگار بوده ،كرارايی هرم

و حاكمیت قانون به شکل رتبره درصردی كشرورها از پايگراه

نخواهد داشت.

داده  4WGIبرگرفته شده است؛ بدين صورت كه در مورد هرر
كدام از شاخصها برای  41اقتصراد رتبره از  1ترا  41داده

آزمون هاسمن

میشود و رتبه با تر نشان دهنرده امتیراز برا تر اسرت؛ بردين

به طور خالصه ،دادههای تلفیقی به دو صرورت كلری اثرهرای

صورت كه كشوری كه مثال در مورد شاخص حاكمیت قرانون

ثابت و اثرهای تصادفی آزمون میشود كه بسته به نوع دادههرا

يا ثبات سیاسی عملکرد بهترری داشرته باشرد ،رتبره برا تری

و مناسب بودن مدل بايد از يکی از آنها استفاده كررد .بررای

خواهد داشت .دادههای موجرود را مریتروان بره شرکل رتبره

انتخاب و گر ينش برین اثرهرای ثابرت و تصرادفی از آزمرون

درصدی نی دريافت نمود .نحروه امتیرازدهی و رتبرهبنردی در

هاسمن استفاده میشود .هاسمن ( )1381آزمرونی را پیشرنهاد

شاخص ثبات سیاسی بر اساس وجرود آشروبهرای شرهری،

كرده است كه بر اساس آن ،وجود اختالف بین تخمینزنهای

كودتا ،ترورها و اعدامهای سیاسی ،تنشهای قومی ،طیفهای

روش اثرهای ثابت و روش اثرهای تصادفی ،به عنوان فررض

سیاسی افراطی و ن اعهای اجتماعی و اعتصابها و غیره و در

صفر در نظر گرفته شده است .به اين ترتیب ،با ردّ فرض صفر

مورد شاخص حاكمیت قانون برر مبنرای ه ينرههرای جررم و

میتوان نتیجه گرفت كه استفاده از روش اثرهرای ثابرت بهترر

جنايت و ربودن خارجیها ،توانايی اقامه دعوا علیه حکومرت،

است .در اين آزمون ،فررض صرفر برا در نظرر گررفتن عردم

همبستگی بین   iو  xitبهوجود میآيد .همانگونه كه بیران

World Development Indicators
Worldwide Governance Indicators

1
2
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اعتماد به نظام قضايی ،اسرتقالل نظرام قضرايی از سراير قروا،

اينرو ،در مراحل بعد میتوان با اطمینران از عردم رگرسریون

تخلف در كسب و كار ،كارايی نیروهای امنیتری بررای ايجراد

ساختگی ،ضرايب را تج يه و تحلیل كرد.

امنیت و مواردی از اين دست انجام میشود (كافمن  1و همکاران،
.)4333

جدول  -2آزمون ريشه واحد پانل فیلیپس پرون و لوين لین در سطح
متغیرها برای کل کشورهای منتخب

يافتههای تحقیق

آزمون لوين لین

آزمون فیلیپس پرون

در اين مطالعه برای بررسی اثرهای حاكمیرت قرانون و ثبرات

آماره

آماره

سیاسی بر روی ورودی گردشرگر در كشرورهای منتخرب ،از

(احتمال)

(احتمال)

مدل دادههای تلفیقی استفاده میشرود .فرضریه تحقیرق بردين

- 1/91

صورت است :

()3/33

بهبود حاكمیت قانون و پايرداری سیاسری در كشرورهای

- 3/13

اسالمی ،به اف ايش تقاضای ورودی گردشگر در اين كشرورها
منجر میشود .بنابر اين ،با توجه به مبانی نظرری و مطالعرات

()3/33

Arr

()3/38
*

()3/33
- 1/41

تجربی مدل برآوردی مورد نظرر را مریتروان بره شرکل زيرر

**

1 /1

*

متغیرها

18/11

*

Rul

()3/331
*

8 /4

*

Pst

()3/33

*و** به ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح خطای و  13درصد

طراحی نمود:
()13

برای انتخاب برین روش تركیبری و دادههرای تلفیقری از

)Arr  F ( Pst, Rul

آزمون  Fلیمر استفاده میشود .همانطور كه بیان شد ،در ايرن

(Arrit  ait   it  Pst it  rit  Rulit  vit )11

آزمررون فرضرریه صررفر يکسرران بررودن عرررض از مبرردأ (روش
تركیبی) در مقابل فرضیه يک ناهمسانی عرض از مبدأ (روش

در ايررن مرردل ،اثرهررای دو متغیررر ثبررات سیاسرری  Pstو

دادههای تلفیقی) را نشان میدهد .آماره  Fلیمر به دست آمرده

حاكمیت قانون  Rulبر روی ورودی گردشگری  Arrبررسری

در اين مدل و برای كل كشورها با استفاده از فرمول ( )3نشان

 iو  tبه ترتیب بیانگر كشور و زمان مورد

میدهد كه مقدار اين آماره برابر 38/13است كره بر رگترر از

میشود .پايیننوي

مطالعه است و  a itو   itو  ritبیانگر ضرايب مردل و vit

ج

اخالل مردل اسرت .بررای بررسری ايسرتايی متغیرهرا از

آماره  Fمحاسباتی جدول میشود و از اين رو ،فرضیه صفر رد
و فرضیه يک (انتخاب روش پانل) تأيید میشود.

آزمونهای ريشه واحد پانل فیلیپ پرون ( )Phillips–Peronو

در مرحله بعد برای انتخاب و گ ينش بین اثرهای ثابت و

لوين لین ( )Levin Linاستفاده میشود .در اين آزمون فرضریه

تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود .از آنجايی كه آماره

صفر نشاندهنده وجود ريشه واحد يا عدم مانايی متغیرهاست.

محاسباتی اين آزمون كه دارای توزي كرای -اسرکور ( ) x 2

در مقابررل بررا رد فرضرریه صررفر و قبررول فرضرریه يررک ،نتررايج

برابر با  13/18و دارای احتمال  3/33است و از آماره جردول

نشان دهنده مانايی و ايستايی متغیرهاست .با توجه بره جردول

در سطح اطمینان  33درصد ب رگتر است ،در نتیجه ،فرضریه

( ، )4فرضیه صفر مبنی بر وجود ريشه واحد يرا عردم مانرايی

صفر مبنی بر كارايی تخمین زننده اثرهای تصادفی رد میشود

متغیرها در سطح رد میشود و در مقابل فرضیه يک مبنری برر

و ضرايب تخمین زده شده از اين روش دارای تورش بروده و

مانايی متغیرها پذيرفته میشود؛ يعنی متغیرها ) I(0هستند و از

بايد از روش اثرهرای ثابرت اسرتفاده شرود .نترايج حاصرل از

Kaufmann

1

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،11شماره سوم ،زمستان 1931

14

تخمین مدل به روش اثرهای ثابرت را مریتروان در جردول 9

اجتماعی ،فرهنگی و از جمله گردشگری اسرت و بردون آن،

مشاهده كرد كه در آن متغیر وابسرته تعرداد ورودی گردشرگر

زندگی امن و سالم و شرکوفايی اسرتعدادها در هریچ يرک از

است.

جوام انسانی تحقق نخواهد يافرت .در ايرن میران ،پايرداری
جدول  -3متغیر وابسته تعداد ورودی گردشگر ) Arr
احتمال

آماره

3/333

/11

T

ضرايب

(

سیاسی و حاكمیت قانون از مواردی هستند كه احساس امنیت

متغیرهای توضیحی

را در جامعه به وجرود مریآورنرد .ايجراد احسراس امنیرت و

8339/41

*

Pst

3/311

4/1

43384/41

**

Rul

3/333

14/33

1131911

اطالعرسانی سالم در زمینه فضای امنیتی يک كشور در جذب

عرض از مبدا

*و** به ترتیرب معنریداری در سرطح خطرای  1و

درصرد را نشران

گردشگر ترأثیر بسر ايی دارد .گردشرگری و حروادی امنیتری
پديده هايی در هم تنیده اند .وقتی حوادی امنیتی ،مانند :جنگ،
تروريسم ،جرم و ناآرامی های داخلی در مناطق گردشرگری و

میدهد.
2

آماره  Fبرابر 11/11با احتمال ( )3/33و  Rبرابر  3/8است.

يا ن ديک به ايرن منراطق رم مریدهرد؛ صرنعت گردشرگری،
گردشگران و مردم محل را همیشه متأثر مریسرازد .همدنرین،

همانطور كه جدول  9نشان مریدهرد ،بررای كشرورهای

الت ام به مفهوم حداقلی از حاكمیرت قرانون (يعنری حاكمیرت

منتخب اسالمی ،متغیرهای توضیحی ثبات سیاسی و حاكمیت

قانون ،نه شخص) در هر تعبیرر و تفسریری از اصرل مرذكور،

قانون بر روی متغیرر وابسرته ورودی گردشرگر اثرر مثبتری و

واجد اهمیتی اساسی است .از منظرر بخرش گردشرگری نیر

معنرراداری دارنررد .آمرراره  tو احتمررال ( )p-valueضرررايب

قوانین نقش بیبديلی در استراتژی كشرورها دارد .چرارچوب

نشان دهنده معنیداری تمامی ضررايب از نظرر آمراری اسرت.

قانونی منسجم ،معقو نره و برهروز مریتوانرد ،گردشرگری را

عالمت تمامی ضرايب با نظريههای اقتصرادی منطبرق اسرت.

تسررهیل كنررد .وجررود حرردود قررانونی منسررجم در كنررار

همان طور كه ارقام جدول  9نشان میدهرد ،برا افر ايش يرک

استراتژیهای بلندمدت در صنعت گردشگری به حفظ فرهنگ

واحد در رتبه درصدی ثبات سیاسی ،تعداد ورود گردشگر بره

و سنتهای مناطق مختلف يک كشور نی كمک مریكنرد .در

« تقريباً به می ان  8339واحرد  »...افر ايش مریيابرد و ايرن

كشوری كره قروانین بره درسرتی تردوين شرده و دسرتخوش

ضريب در سطح خطای  1درصد از نظر آماری معنادار اسرت.

تغییرات گسترده نشوند ،امکان برنامهري ی برای تمرامی افرراد

همدنین ،حاكمیت قانون هم اثر مثبت و معناداری برر ورودی

آن جامعه و نی گردشگرانی كه به آن كشرور سرفر مریكننرد،

گردشگر داشته است؛ به طوری كه يک واحد اف ايش در رتبه

فراهم میشود.

درصدی در حاكمیت قرانون «سربب افر ايش تقريبراً 43384

در سالیان اخیر ،صنعت گردشگری در اغلرب كشرورهای

واحررد  »...در تعررداد ورود جهررانگرد برره كشررورهای منتخررب

اسالمی تحت تأثیر بیثباتی سیاسی و نبود يا كمبود حاكمیرت

درصد از نظر آماری

قانون قرار گرفته و از اين منظر ،لطمات شديدی بر پیکر ايرن

معنادار است .آمارههای  Fو  R2نی به ترتیرب  11/11و 3/8

صنعت وارد شرده اسرت .حروادثی نظیرر وقروع انقرالبهرا،

بوده و با توجه به با تر بودنشان ،معنادار بودن كلی رگرسیون

اختالفات قومی و مذهبی و همدنین ،دخالرتهرای نظرامی و

و خوبی برازش مدل را نشان میدهند.

گسترش خشونت در اين كشورها به بیثباتی سیاسی و كمبود

میشود و اين ضريب در سطح خطای

و يا نبودِ حاكمیت قانون منجر شده است .در ايرن مقالره ،بره
نتیجه

بررسری تررأثیر ثبرات سیاسرری و حاكمیرت قررانون بررر ورودی

وجود امنیت يکی از اركران اساسری فعالیرتهرای اقتصرادی،

گردشگر در كشورهای اسالمی پرداخته شد .مشاهدات حاصل

بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاكمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی :كشورهای منتخب اسالمی طی دوره 1331- 4314

19

از مطالعرات پیشررین ،كرراهش در میر ان ورود گردشررگر را در

شاهیوندی ،ا.؛ ريیسی وانانی ،ر .و سلطانی ،م« .)1933( .تأثیر

نتیجه آشوبها و منازعات سیاسی و عدم رعايرت قروانین در

امنیت روانی و اجتماعی برر جرذب گردشرگران

نقاط مختلف جهان تأيید میكند .در پرژوهش حاضرر ،بررای

خارجی» ،فصلنامه نظم و امنیت انتظامی ،شرماره

بررسی اثرهای متغیرهای ثبات سیاسی و حاكمیت قرانون برر

اول ،سال چهارم ،صص .11 -191

ورودی گردشگر از دادههای هجده كشور اسرالمی بره شرکل

كمیجانی ،ا.؛ گرجی ،ا .و اقبالی ،ع« .)1934( .اقتصاد سیاسری

تلفیقی طی سالهای  1331تا  4314استفاده و با بهكارگیری از

رشررد» ،فصررلنامه پررژوهشهررا و سیاسررتهررای

آزمرون  Fلیمرر و آزمرون هاسرمن از روش دادههرای پانررل و

اقتصادی ،ش  ،1ص .84-11

اثرهای ثابت برای تخمین استفاده شد .نتايج حاصل از برآورد

لطفی ،ح .و خامهچری ،م« .)1931( .نقرش امنیرت در توسرعه

مدل تحت روش اثرهرای ثابرت نشراندهنرده ترأثیر مثبرت و

گردشگری زابل» ،همايش ملی شهرهای مرزی و

معنیدار ثبات سیاسی و حاكمیت قانون بر اف ايش می ان ورود

امنیت ،چالشها و رهیافتها.

گردشگر به كشورهای اسالمی است .اين امر ضررورت ثبرات

مرك مالمیری ،ا .)198 ( .حاكمیت قرانون :مفراهیم ،مبرانی و

سیاسی و پايبندی به حاكمیت قانون را برای شکلگیری امنیت

برداشتها ،تهران :مركر پرژوهشهرای مجلر

پايدار در اين كشورها نشان میدهد.

شورای اسالمی ،ش .9
موسوی شرفائی ،م.؛ امرینبیردختی ،ع .و شرهابی ،م.)1931( .
«تأثیر بریثبراتی سیاسری خاورمیانره برر صرنعت

منابع
ابراهیمزاده ،ع .و مسعودیراد ،م« .)1931( .گردشگری و نقش

گردشررگری ايررران در دوره پ ر

از  11سررپتامبر

آن در امنیت و توسعه شهرهای مرزی» ،همرايش

 ،»4331فصلنامه روابط خرارجی ،سرال چهرارم،

ملرری شررهرهای مرررزی و امنیررت ،چررالشهررا و

شماره دوم ،ص .413-411

رهیافتها.

ه ارجريبی . ،و نجفی ،م «.)1931( .بررسی جامعهشرناختی

اردكانی ،س.؛ میرغفوری ،ح .و برقی ،ش« .)1983( .شناسايی

عوامل مؤثر برر توسرعه گردشرگری در ايرران برا

و اولويتبندی مؤلفههای مؤثر بر سطح رضرايت

رويکرد جذب گردشگران خرارجی» ،جغرافیرا و

گردشررگران خررارجی در شرریراز بررا اسررتفاده از

برنامهري ی محیطی ،سرال  ،49پیراپی  ،11ش ،9

تکنیکهای تحلیل عاملی و تصرمیمگیرری چنرد

صص .111-199

شاخصه» ،فصلنامه مطالعات گردشگری ،ش ،19
صص .49-1
جمالینژاد ،م .)1931( .گردشگری اسالمی ،اصفهان :نشر آرما.
حسینی ،ن« .)1981( .امنیت پايدار ثمرره توسرعه گردشرگری
است» ،روزنامه سرمايه ،ص .1
حیدری چیانه ،ر .سلطانی ،ن« .)1939( .تحلیلی بر نقش ثبات
سیاسی و امنیت در توسعه صرنعت گردشرگری؛

مطالعره مرروردی :منطقرره خاورمیانرره» ،جغرافیررا و
برنامهري ی محیطی ،ش  ،4صص .448-433
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