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  :ها ید واژهکل

 نقل و حمل توریسم،

 رستوران و ها هتل هوایی،

 الگوي اقتصادي، رشد ها،

  یافته تعمیم گشتاورهاي

  چکیده

 مناسب هاي ساخت زیر گسترش که داشت توجه باید کشورها، اقتصادي رشد در گردشگري صنعت اهمیت رغم علی

 مهمی نقش و بوده کشور هر در گردشگر جذب الزامات و صنعت این توسعۀ نیاز پیش گردشگري، با مرتبط صنایع در

 مرتبط صنایع اهمیت و نقش مطالعه، این در. کند می ایفا کشورها اقتصادي رشد و گردشگري بین رابطه گونگیچ در

 مورد ایران در اقتصادي رشد و گردشگري بین رابطه در) ها رستوران و ها هتل هوایی، نقل و حمل شامل( گردشگري با

 هاي داده به توجه با 1358- 96 زمانی دوره زمانی سري هاي داده اساس بر پژوهش الگوسازي. گیرد می قرار بررسی

 از استفاده با و (GMM) یافته تعمیم گشتاورهاي تکنیک از استفاده با متغیرها بین روابط و گرفته صورت سالیانه

  .است گردیده برآورد زمینه این در موجود هاي تئوري آزمون

 و بخشیده بهبود را ایران در اقتصادي رشد اندازهاي چشم گردشگري،: که است این از حاکی آمده دست به تجربی نتایج

 نیـز  هـا  رستوران و ها هتل هوایی، نقل و حمل توسعۀ همچنین، و شود می سرانه داخلی ناخالص تولید افزایش موجب

 مرتبط صنایع توسعۀ: که است این بیانگر مطالعه این هاي یافته دیگر، سوي از.  دارد کشور اقتصادي رشد بر مثبت تاثیر

) افـزایش ( یـافتن  شـدت  موجـب  بررسـی  مـورد  دوره طی ها، رستوران و هتل هوایی، نقل و حمل شامل گردشگري با

 چگـونگی : کـه  اسـت  ایـن  از حـاکی  نتیجه این. است شده کشور اقتصادي رشد بر گردشگري توسعۀ مثبت تاثیرگذاري

 بـا  و بـوده  موثر اقتصادي رشد بر گردشگري صنعت تاثیرگذاري در ها، آن یافتگی توسعه درجه و مذکور صنایع عملکرد

  .شد خواهد بیشتر مثبت رابطۀ این شدت فرعی، صنایع این توسعۀ

 

 مقدمه -1

آرچـر،  (( و اشتغال که صنعت گردشگري می تواند براي کشورها به همراه داشـته باشـد   ، درآمدزاییبا توجه به منافعی نظیر ارزآوري

ریدراســتیت و (،  5)2010کریشــان، (، ٤)2004دریتســاکیس، (و  3)2002دوربــاري، (، 2)2002ردا، جــوکانتــاوال بــاالگر و (، 1)1995
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رشـد اقتصـادي کشـورها     توسعه این صنعت به عنوان یکی از مهم ترین صـنایع مـوثر در  بر بسیاري از دولت ها  ، 1)2013همکاران، 

این صنعت عالوه بر به حرکت درآوردن چرخ بسیاري از صنایع . 3)2007صاحلی و نواك، (و  2)2002میل و موریسون، ((تاکید دارند 

تحوالت سازنده فرهنگی و اجتماعی خرد و کالن در هر کشـور و جامعـه باشـد و در     منشأ تحوالتو ایجاد رونق اقتصادي، می تواند 

دنیـاي  ر دتوجه داشت کـه  باید  ،اما.می گرددمیان فرهنگ ها، تمدن ها و ملت هاي مختلف جهانی نیز موجب گسترش پیوند سطح 

امـروزه بحـث    ،چـرا کـه   ؛تاریخی اقدام به جذب گردشگر کرد  توان به صرف داشتن مناطق گردشگري و ابنیه تنها نمی رقابتی امروز،

با توجه به این که گردشگران بـه دنبـال بـه دسـت آوردن      .ها در اولویت متولیان امر قرار دارد ماندگاري گردشگر بیش از سایر مقوله

حداکثر آسایش، امکانات رفاهی و بهترین وضعیت اسکان در سفر خود هستند، ایجاد زیر ساخت هاي اسـکان مناسـب گردشـگران و    

هـا، خـدمات و    صـنعت گردشـگري تلفیقـی از فعالیـت    . ایجاد شرایط مطلوب یکی از الزام هاي جذب گردشگر در هر کشور می باشد

از را نـام بـرد کـه    مراکز اقامتی و هتل ها می توان خطوط هوایی، رستوران ها و ها  ترین آن زیرساخت هاي مختلف است که از مهم

افزایش شـمار   ،به بیان دیگر). 1395شمس، ( دنده زایی و درآمد، بخش بزرگی از صنعت بزرگ گردشگري را تشکیل می نظر اشتغال

 ،لـذا  .اسـت   اقامت و پذیرایی مطلوب و شایسته بوده، جابه جاییگردشگران ورودي در گرو تامین تسهیالت، ایجاد شرایط الزم براي 

توریسم، در هر کشـور نقـش مهمـی در میـزان رابطـه صـنعت        مرتبط بانحوه ارائه خدمات گردشگري توسط صنایع  :می توان گفت

  . گردشگري و رشد اقتصادي کشور خواهد داشت

جلوه هاي متنوع در عرصـه تولیـدات صـنایع دسـتی و هنرهـاي      با توجه به داشته هاي بی شمار تاریخی، طبیعی، و نیز ایران کشور 

اگر امکانات و ساز و کارهاي مناسب و الزم براي جلب گردشگران به کشور فراهم  و سنتی، ظرفیتی شگرف در زمینه گردشگري دارد

با نوسان هاي غیرقابـل پـیش    شود، درآمد ارزي حاصل از این صنعت تا حد زیادي کشور را از درآمدهاي بعضاً ناپایدار نفت که اغلب

بازار گردشگري ایران بنا به ظرفیت هایی که گفته شد، بازار پرجاذبه و پررونقی بـراي حضـور   . نی مواجه است، بی نیاز خواهد کردبی

عنوان ها، مراکز و نشریات معتبر گردشگري دنیا به  از سوي بسیاري از سازمان بوده و سرمایه گذاران و گردشگران کشورهاي مختلف

گسترش زیر ساخت هـاي   ،همان گونه که گفته شد ،اما. معرفی شده است 2016ترین مقاصد گردشگري جهان در سال  یکی از مهم

 در هر کشورگردشگري  صنعت ۀپیش نیاز توسع -و خطوط هواییها ، رستوران ها هتل :همچون –و فرعی  مرتبطمناسب در صنایع 

با توجـه بـه اهمیـت موضـوع فـوق و بـا        ،بنابراین .داردرشد اقتصادي کشور ین گردشگري و رابطه ب چگونگینقش مهمی در بوده و 

را بـه طـور کلـی     يو رشـد اقتصـاد   گردشگري مطالعات مرتبط انجام شده در ایران، همواره رابطه موجود بین رشدعنایت به این که 

این مطالعـه   ؛نداشته اند رستوران هاوایی، هتل ها و ه حمل و نقل نظیر گردشگريبررسی نموده و توجهی به کسب و کارهاي فرعی 

و  هاقتصادي پرداختـ و رشد  صنعت گردشگريبین به ادبیات فوق، به بررسی نقش آن ها در رابطه  با وارد نمودن این بخش از صنایع

)GMM(فتـه  تکنیک گشتاورهاي تعمـیم یا را با استفاده از  کشورنقش عرضه کنندگان خدمات گردشگري در رشد اقتصادي 
طـی   ٤

   .دقرار خواهد دابررسی مورد  1358-1396دوره زمانی 

  

  مبانی نظري -2

  گردشگري و رشد اقتصادي رابطه بین -1-2

دلیل این مساله نیز وجـود منـافع و مزایـاي فراوانـی      واز جمله اهدافی است که هر اقتصادي دنبال می کند  رشد و توسعه اقتصادي

چـه عـواملی    :دستیابی به رشد اقتصادي باال و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال اسـت کـه   ،اما. یابد است که در روند رشد تحقق می

                                                             
1
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نرخ رشد اقتصادي را تأمین می کند؟ و یا نرخ رشد اقتصادي چگونه و از طریق چه عوامـل و سیاسـت هـایی تحـت تـاثیر قـرار مـی        

کشورها، صنعت گردشـگري یکـی از عـواملی اسـت کـه گسـترش آن       گیرد؟ در میان عوامل مختلف موثر بر رشد و توسعه اقتصادي 

صنعت گردشـگري مـی توانـد تـاثیر     ) 2005(به نظر اوه . موفقیت هاي قابل مالحظه اي را براي برخی کشورها به دنبال داشته است

فرضـیه اي کـه در    .شـد مهمی بر افزایش اشتغال، درآمدهاي مرتبط با مکان هاي اقامتی و نیز درآمدهاي دولتـی کشـورها داشـته با   

معروف شده است و حالت خاصی از فرضیه صادرات منجـر بـه رشـد مـی باشـد،      "توریسم منجر به رشد"ادبیات اقتصادي به فرضیه 

رشد اقتصادي یک کشور نه تنها تابعی از نیروي کار، سرمایه، صادرات و سایر عوامل موثر در اقتصاد آن کشـور   :استدالل می کند که

  .تواند تحت تأثیر میزان گردشگر وارد شده به آن کشور نیز باشداست بلکه می 

که می تـوان آن  ) 1،2006پولینا کورتس و(از طرق مختلفی بر رشد اقتصادي اثر گذار می باشد  توریسم :می توان گفت ،به طور کلی

  ):1387طیبی و همکاران، ( تقسیم بندي نمودمستقیم و غیر مستقیم  اثر به دو صورترا 

  

  اثر مستقیم: الف

 گردشگرياز آن جایی که . هرچه تعداد ورود گردشگر بین المللی به یک کشور افزایش یابد، درآمد حاصل از آن نیز افزایش می یابد

یکی از صنایع خدماتی است، درآمد حاصل از این صنعت بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور میزبان محسوب شده و مسـتقیماً بـر   

توانـد راهکـاري مناسـب بـراي کسـب درآمـدهاي ارزي        -از این رو، صنعت گردشگري می. کشور تاثیر می گذاردرشد اقتصادي آن 

درصـد از   8گردشگري بین المللی حدود  1998در سال  ،به عنوان نمونه. رشد اقتصادي باالتر باشد ،سرشار براي کشورها و در نتیجه

بـر اسـاس    ،همچنـین ). 2005رهبـري،  (را به خود اختصاص داده اسـت  درصد از صادرات بخش خدمات  37کل درآمدهاي جهان و 

 دو، بـه ارزش تقریبـی   2020پیش بینی هاي رسمی سازمان جهانی گردشگري، درآمد حاصل از گردشگري در سطح جهان تا سـال  

  .تریلیون دالر در هر سال خواهد رسید

  

  اثر غیر مستقیم) ب

و یا دیگـر   2اثر پویایی را در کل اقتصاد به شکل اثرات سرریز ،چرا که ؛گذارد -ر میگردشگري به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد تاثی

به این صورت که اگر گردشگري به دلیل تعامل زیاد با دیگر فعالیـت هـاي اقتصـادي،    ). 1992، 4مارین(نشان می دهد  3آثار خارجی

ئه می دهند و یا محصول آن را مصرف می کننـد، همـراه بـا    دچار رونق شود، سایر فعالیت هاي اقتصادي که به آن کاال یا خدمت ارا

  .آن حرکت خواهند کرد

سـایر فعالیـت    وطبق مباحث فوق، گردشگري و مخارج توریسم می تواند به عنوان موتوري براي رشد اقتصادي عمل نماید  ،بنابراین

  .ها را نیز به دنبال خود رو به جلو براند
  

  ي در رابطه بین گردشگري و رشد اقتصاديگردشگرمرتبط با نقش صنایع  -2-2

تواند براي کشـورها بـه    -ارزآوري، درآمدزایی و اشتغال که صنعت گردشگري می :با توجه به منافعی نظیر همان گونه که ذکرگردید،

یـز بـه دنبـال    نبه عنوان موتوري براي رشد اقتصادي عمل می نماید که می تواند سایر فعالیت هـا را   این صنعت ،همراه داشته باشد

 ،لذا . آورد  وکار را به گردش در  هاي کسب بنا بر طبیعت ذاتی خود، چرخ طیف وسیعی از دیگر صنایع و حوزهخود رو به جلو براند و 

بایـد   ،امـا . این صنعت به عنوان یکی از مهم ترین صنایع موثر در رشد اقتصادي کشورها تاکیـد دارنـد   ۀبسیاري از دولت ها بر توسع
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 -فرضـیه توریسـم منجـر بـه رشـد مـی      در رابطه بـا  نشان دهنده نتایج متناقضی  ،انجام شدهمطالعات تجربی برخی داشت که توجه 

. وجـود دارد در یونان رفه بین رشد اقتصادي و توریسم علیت دوطیک رابطه  :دریافت که) 2004(دریتساکیس  ،به عنوان مثال .دنباش

وه امطالعـه   نتـایج  ،امـا . لی دوطرفه بین دو متغیر فـوق در تـایوان پـی بردنـد    یک رابطه عبه وجود نیز ) 2006( 1کیم ، چن و جانگ

بوده و بیشتر، رشد اقتصادي به گسترش گردشگري منجر می شود تا ایـن کـه    اقتصاد محور ،رشد گردشگري :نشان داد که) 2005(

  .گردشگري به رشد اقتصادي کمک کندۀ توسع

مـی تـوان گفـت تنـاقض در چگـونگی رابطـه        می باشد،مربوط به کشورهاي متفاوتی انجام شده بی با توجه به این که مطالعات تجر

از آنجایی که  ،به عبارت دیگر. 2)2009تانگ و جانگ، (باشد  ورهاکشبین  اثر تفاوت انعکاسی ازممکن است توریسم و رشد اقتصادي 

کـیم و  (، اندازه و درجـه بـاز بـودن اقتصـاد     )2005اوه، (د کشور توریسم در کل اقتصاوزن  :کشورهاي مورد مطالعه در مواردي نظیر

متفاوتند، رابطه بین توریسـم و رشـد   با یکدیگر  3)2000مادن و اسپر، ایر، فورسیس، د(و محدودیت ظرفیت تولید ) 2006همکاران، 

 بـه  توان را میتفاوت ها  از توجهی بلقا بخش :داد نشان نیز )1993( 4کاستلو .کشوري به کشور دیگر متفاوت باشدتواند از  -نیز می

 روابـط مطالعات تجربی موجـود مبنـی بـر وجـود     نتایج  :نتیجه گرفته می شود که ،بر این اساس .داد نسبت خاص ملی آن ها عوامل

ه، او(، )2004دریتسـاکیس،   ،)2002باالگر و کانتـاوال جـوردا،   ((کشورهاي مختلف  در اقتصادي توسعه و گردشگري رشد بین متنوع

کشوري در چگونگی رابطه بـین متغیرهـاي مـورد بحـث مـی      تفاوت بین ، تایید کننده نقش اثر ))2006کیم و همکاران، (و ) 2005

  . باشد

و رشد ممکن است به این دلیل باشد کـه   گردشگريدر خصوص رابطه  موجودمطالعات کسب شده در نتایج متناقض  ،از سوي دیگر

تانـگ و جانـگ،   (می گیرند به عنوان صنعتی همگن در نظر را  گردشگريبخش کارهاي مرتبط با تمامی کسب و  ،برخی از مطالعات

 صـنعت  ،مشابه ارائه می کننـد  خدمات و کاالهاکه بنگاه هاي موجود در آن،  -همگن  مفهوم صنعت خالف بردر حالی که  . )2009

و  موسسـات اقـامتی  ف کسـب و کـار و سـازمان هـا نظیـر      تلمخو شامل انواع ) 2002میل و موریسون، (فراتر از این بوده  گردشگري

اي از رویـداده در شـرایط و موقعیـت هـاي مختلـف،      اسـت  ممکنها کار و کسب این .د، خطوط هوایی و رستوران ها می باشاسکان

 .ر ارتباط باشندهمچنان با صنعت گردشگري د ،اما ؛نشان دهندمتفاوت پذیرند و یا به آن ها واکنش بمتفاوت تاثیر  یکساناقتصادي 

مرتبط با آن، مـی توانـد یکـی از دالیـل      و صنایع چگونگی در نظر گرفتن رابطه گردشگري با کسب و کارها :می توان گفت ،بنابراین

در از آن جایی که هر یک از کسب و کارهـاي مـرتبط بـا گردشـگري مـی تواننـد       . کسب نتایج متفاوت در مطالعات انجام شده باشد

رابطه کلی بین گردشگري و رشد اقتصادي می توانـد تحـت تـاثیر وزن و قـدرت     ري و رشد اقتصادي موثر باشند، رابطه بین گردشگ

  .عملکرد هر یک از کسب و کارها قرار گیرد

توریسم در کوتاه مدت نمی توانند در پاسـخ بـه تغییـرات ایجـاد      مرتبط باصنایع با توجه به این که باید توجه داشت  ،از سوي دیگر

کندتر مـی  تقاضا در واکنش به تغییر در آن ها عرضه  سرعت تغییر در و معموال ر تقاضا، عرضه خود را به سرعت تعدیل کنندشده د

توریسـم بـر اقتصـاد تاثیرگـذار بـوده و نتـایج       تاثیرگـذاري   ، می تواند در نحـوه ي این صنایععرضه تقاضا و تغییرات چگونگی  ،باشد

کسـب و  (بایـد توریسـم و صـنایع     ،در بررسی رابطه بین توریسـم و اقتصـاد  نتیجه در . )2009جانگ، تانگ و ( متفاوتی را ارائه نماید

و به صورت یک مجموعه در نظر گرفت که عملکرد کلی این مجموعه نیز بستگی به وزن یکجا  را به طورمرتبط با آن فرعی ) کارهاي

وزن هـا  بسته به  ،و کل اقتصادتوریسم  مرتبط با بین مجموعه صنایعرابطه موجود  ،بنابراین. دارد) کسب و کار(هر صنعت و عملکرد 

  .صنایع و در کشورهاي مختلف، می تواند متفاوت باشد و عملکردهاي هر یک از این

                                                             
1 Kim, H. J., Chen, M. H., & Jang, S. C 
2 Chun-Hung (Hugo) Tang  and SooCheong (Shawn) Jang 
3 Dwyer, Forsyth, Madden, & Spurr 
4 Costello 
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همه جاذبه هاي گردشگري در جهان امروز تنها به جاذبه هاي تـاریخی و فرهنگـی کشـورها     :با توجه به مطالب فوق، می توان گفت

در صنعت گردشگري مدرن جهان وجود دارد که سرمایه گذاري بر روي آن هـا از   نیز مهم دیگري بخش هاي بلکه شود محدود نمی

و چگونگی تاثیرگذاري آن بر رشد اقتصادي راه بـه جـایی نخواهـد    صنعت گردشگري  ۀتوسع بررسی ،و بدون آن ها بوده پیش نیازها

 خطوط هـوایی، هتـل هـا و رسـتوران هـا      :مانند مرتبطدر سطح صنایع فرعی  ياداقتصرشد  و گردشگريبین بررسی رابطه  ،لذا. برد

  .نمایدارائه  توریسم و رشد اقتصادي روي رابطه پویاي دو متغیربر می تواند نتایج دقیق تري و بسیار مهم بوده 

به عنوان ) زیع محصول گردشگريفعالیت به معنی دامنه تجارت ها و سازمان هاي درگیر در تو(با در نظر گرفتن فعالیت گردشگري 

هتل هـا، خطـوط    :کسب و کارهاي مرتبط با بخش توریسم شامل بخش هاي مختلفی نظیر ،یکی از عناصر اصلی سیستم گردشگري

هوایی، رستوران ها، پایانه هاي مسافربري، موزه ها، شرکت هاي خدمات مسافرتی، بانـک هـا و بیمـه هـا، صـنایع دسـتی و هنـري،        

 می تـوان به طور کلی  ،اما. می باشند... ي الکترونیکی، انواع تجهیزات سفري نظیر وسایل کمپینگ، چمدان، چادر و خدمات گردشگر

، حمـل و نقـل، تفریحـی و گردشـگري و     خـدمات مسـافرتی و اقـامتی   گردشگري غذایی،  :دسته 5را به  کسب و کارهاي این صنعت

به یک حجم نمونه معنی دار جهت تجزیه و تحلیل رابطه بـین ایـن کسـب و    به منظور دستیابی . توریسم سالمت تقسیم بندي نمود

که داراي تعداد نسـبتا قابـل قبـولی از شـرکت       کارها با کل اقتصاد ایران، از میان صنایع فوق، هتل ها، رستوران ها و خطوط هوایی

  .هاي زیرمجموعه می باشند، انتخاب شده اند

  :در این پژوهش توضیحاتی ارائه می گردددر ادامه، در خصوص دو صنعت مورد نظر 

  

  حمل و نقل هوایی -1-2-2

بخـش  ، تاثیرگذار اسـت گردشگري و رشد اقتصادي بین رابطه در که با صنعت گردشگري در ارتباط بوده و  با اهمیتیاز دیگر صنایع 

سرمایه گـذاري   همراه بارفته جهان کشورهاي پیش. کشور انکارناپذیر استهر در رشد و شکوفایی که نقش آن  حمل و نقل می باشد

در بخش هاي مختلف اقتصادي، در امر حمل و نقل نیز سرمایه گذاري نموده و این بخش را هم زمان تقویت می نماینـد تـا بتواننـد    

را  آثار اقتصـادي حمـل و نقـل    .به نحو احسن برقرار کنند ،که در جامعه فعالیت می کنند را ارتباطات بین بخش هاي فعال مختلف

بـه منـاطقی   ) دسترسی(ردشگران در جهت دستیابی گ .برشمرد می توان در رابطه با همه فعالیت هاي اقتصادي از جمله گردشگري 

حمل و نقل به عنوان یک بخش زیر ساخت اصوالً از گردشگري غیر قابـل  . کنند حمل و نقل استفاده می هر گونهاز  که مدنظر دارند،

هـاي پیشـرفته ایـن نقـش کلیـدي در توسـعه صـنعت         بـا ورود فنـاوري  . خی نیز با هم توسعه یافته اندتفکیک بوده و به صورت تاری

شـده  المللـی   اصـلی در گردشـگري بـین     ةحمـل و نقـل هـوایی، شـیو    و گردشگري در اختیار صنعت حمل و نقل هوایی قرار گرفته 

می شوند و به دلیل برخورداري از پتانسیل هاي مختلف از با ارزش ترین زیر ساخت هاي جوامع پیشرفته محسوب  فرودگاه ها .است

توسعه و گسترش صنعت گردشگري منـوط بـه توسـعه     .در رشد اقتصادي کشور ها و کمک به ایجاد توسعه پایدار نقش مهمی دارند

ط مختلـف و بـا   باشد و حمل و نقل هوایی با ایجاد امکانات دسترسی آسان، راحت، سـریع و ایمـن بـه نقـا     -امکانات حمل و نقل می

حمل و نقل هـوایی بـا   ). 1389نظریان و همکاران، (فواصل زیاد سهم زیادي از جابه جایی گردشگران را به خود اختصاص داده است 

هدایت جریان گردشگران بین المللی از مسیرهاي دور و نزدیک و توزیع آن در داخل کشور باعث تولیـد درآمـدهاي ارزي و افـزایش    

صنعت حمل و نقل هوایی . صنعت گردشگري دارد ۀحیاتی و قدرتمند در پشتیبانی توسع یه به کشور شده و نقشورود جریان سرمای

هاي گردشگري در نقاط مختلف کشور و تولید سفرهاي تفریحی، باعـث شـکل گیـري     تأمین دسترسی هاي مطلوب به جاذبهضمن 

نوین شده و به توسعه نواحی گردشـگري بـه خصـوص منـاطق      بازارهاي جدید، دگرگونی و توسعه مدل ها و روش هاي کسب و کار

منجر خواهد گردید و نقش مناسبی در اشـتغال   -تسهیالت و خدمات محلی این مناطق يدر کنار ارتقا-روستایی کمتر توسعه یافته 

   .تشر تولید اشتغال مستقیم خواهد دانفر گردشگر ، یک نف 10که با ورود هر  به طوري ؛این مناطق نیز دارد
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  هتلداري و رستوران -2-2-2

مکـانی هسـتند    :هتل هـا  .است صنعت هتلدارياولین صنعتی که گردشگران در بدو ورودشان به یک کشور با آن رو به رو می شوند 

آن  که مسافران براي اسکان از آن استفاده می کنند و نیازهاي اولیه مسافر بسته به هزینه و درآمدي که گردشگران دارند در اختیـار 

به  ،خود ،هتلدارياین مراکز اقامتی در طول قرون گذشته به تدریج دچار تغییر و تحول اساسی شدند، تا جایی که . ها قرار می گیرد

هتـل و   ،در زنجیره گردشگري یکی از حلقه هـاي بسـیار مهـم   . طرفداران زیادي هم پیدا کرده است وصنعتی درآمدزا تبدیل گردید 

یکـی از الـزام هـاي جـذب      ،اي که ایجاد زیر ساخت هاي اسکان مناسب گردشگران و ایجاد شرایط مطلـوب به گونه  ؛هتلداري است

گردشگر در هر کشور بوده و افزایش شمار گردشگران ورودي در گرو تامین تسـهیالت، ایجـاد شـرایط الزم بـراي اقامـت و پـذیرایی       

دنیا به صنعت سـاخت،   ۀان و سرمایه گذاران در کشورهاي پیشرفتبی جهت نیست که سرمایه دار ،مطلوب و شایسته است؛ از این رو

بخش بزرگی از صنعت گردشـگري را   ،صنعت هتلداري از نظر اشتغالزایی، تولید و درآمد  .تجهیز و اداره ي هتل توجه ویژه اي دارند

طـوري کـه بخـش زیـادي از نیـروي      بـه   ؛تشکیل می دهد و از جمله مهم ترین و اصلی ترین امور اشتغال زایی این صنعت می باشد

شاغل در صنعت جهانگردي در بخش هتلداري فعالیت می کنند که این مهم ضرورت توجه مسئوالن هر کشور را به بخش هتلـداري  

از مهم ترین و اساسی ترین پایه هاي صنعت گردشگري در هر کشوري موضوع تامین   درکنار هتل ها،. بیش از پیش آشکار می کند

گران داخلی و خارجی در رستوران شناخته شده و به نوبه خود یکی از کسب و کارهاي مهم مرتبط با صنعت گردشگري غذاي گردش

بسیاري از گردشگران به خاطر تجربه صرف غـذاهاي مختلـف و بـه خصـوص غـذاهاي بـومی و        ه،مروزحتی ا .در هر کشور می باشد

کنند در سفرهاي داخلی و خارجی خود حتماً از غذاهاي محلـی   سعی می ،باشدو اگر تنها به این علت ن کنند محلی اقدام به سفر می

هـاي   هـا و رسـتوران   هاي هتـل  غذا به جذابیت گردشگري تبدیل شده و رستوراندر سال هاي اخیر، . ا کشور استفاده کنندیآن شهر 

  .ستامبدل گردیده خارج از هتل به یکی از منابع جذب مسافر و کسب سود 

  

  انجام شده مطالعات -3

موضوع مـورد عالقـه در میـان پژوهشـگران      یکبه  گردشگري ۀتوسع و اقتصادي رشد بین رابطه تحلیل و تجزیهدر سال هاي اخیر، 

 محققـان  برخـی از  :نکته قابل توجه در این زمینه ایـن اسـت کـه   همان گونه که بیان گردید،  ،اما .است گردشگري تبدیل شده ةحوز

  .رسیده اندفوق  ۀدر خصوص رابطاي یکسان در روش تحقیق، به نتایج متضادي رغم انتخاب تکنیک ه علی

 ۀفرضـی (اقتصـادي توریسـم محـور    رشـد   ۀصادرات محور، فرضـی اقتصادي رشد  ۀفرضی به دنبال ،)2002( 1الباالگر و جوردا کانتاو -

آن را تایید نموده اند و در قرار داده و د بررسی مور در کشور اسپانیاانباشتگی و آزمون علیت  -از طریق همرا ) توریسم منجر به رشد

  .معرفی می شود صادرات منجر به رشد ۀرضیفتوریسم منجر به رشد حالت خاصی از  ۀفرضیحال حاضر 

درآمـدهاي  و  (GDP) رابطـه بـین تولیـد ناخـالص داخلـی      ،3مدل خودرگرسـیون بـرداري دو متغیـره   یک از طریق  ،)2005( 2اوه -

رابطه بلند مدت بـین درآمـدهاي گردشـگري و رشـد      :او دریافت که. مورد بررسی قرار داده استجنوبی ر کره را در کشو گردشگري

 ۀنتـایج مطالعـ   ،به عبارت دیگر. سمت رشد اقتصادي به گردشگري وجود دارداقتصادي وجود ندارد اما یک رابطه علیت یک طرفه از 

 ۀرشد اقتصادي به گسترش گردشگري منجر می شود تا این که توسعبیشتر، بوده و  اقتصاد محوررشد گردشگري،  :وي نشان داد که

بیان مـی کنـد   ) 2002(باالگر و کانتاوال  ۀبا مطالعخود  ۀدر مقایسه نتایج مطالع) 2005(اوه  .گردشگري به رشد اقتصادي کمک کند

آن هـا مـی   در اقتصـاد  داراي نقش مهمی گري توریسم منجر به رشد در کشورهایی مانند اسپانیا که گردش ۀاحتمال تایید فرضی :که

  .بیشتر است) کشورتولید ناخالص داخلی درصد از  9/5تقریبا (باشد 

                                                             
1 Balaguer, L., & Cantavella-Jorda, M 
2 Oh 
3 bivariate Vector Autoregression model 
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اوه از روشـی مشـابه روش مطالعـه    گردشگري و رشد اقتصادي در کشور تـایوان   ۀبه منظور بررسی رابط ،)2006( 1کیم و همکاران -

متغیـر  گري شاخص تعداد گردشگران ورودي را در نظر گرفته انـد کـه متفـاوت بـا     براي متغیر گردش ، استفاده نموده انداما) 2005(

بلند مـدت   ۀیک رابط :نشان می دهد که) 2005(نتیجه اوه نتیجه بررسی آن ها بر خالف . می باشد) 2005(اوه  ۀمطالعانتخاب شده 

کشور مـورد مطالعـه اوه   (تایوان و کره ت دو کشور شباهبا توجه به . توریسم وجود دارد ۀاقتصاد و توسع ۀو علیت دوطرفه بین توسع

 -گرفته شده غیر قابل انتظـار مـی  مطالعه متفاوتی که در این دو  ۀنتیجتوریسم در اقتصاد، و نقش  اقتصادي ۀاز نظر توسع)) 2005(

دو وت در انـدازه اقتصـاد   ممکن است به خاطر تفا اختالف در نتایج به دست آمدهاین  :که کردندبیان ) 2006(کیم و همکاران  .باشد

  . گردشگري بیشتر باشدتقاضاي به تر تایوان  کوچکنسبتا حساسیت اقتصاد اشد که باعث شده کشور تایوان و کره ب

توانـد یکـی از دالیـل     -مـی ، با کسب و کارهاي مـرتبط بـا آن  گردشگري رابطه در نظر گرفتن چگونگی  ،همان گونه که بیان گردید

از آن جایی که هر یک از کسب و کارهاي مرتبط با گردشگري مـی تواننـد رابطـه    . طالعات انجام شده باشدتفاوت در مکسب نتایج م

هـر   عملکـرد تحت تـاثیر وزن و قـدرت    بین گردشگري و رشد اقتصادي می تواندفاوتی با رشد اقتصادي داشته باشند، رابطه کلی مت

بین گردشـگري و رشـد اقتصـادي را     ۀ، رابط-با توجه به این نکته-اتی که مطالعاز در ذیل به برخی  .گیردقرار  یک از کسب و کارها

  :مورد بررسی قرار داده اند، اشاره می شود

از در تـایوان و چـین   و رشد اقتصادي  گردشگري صنایع وابسته بهمالی عملکرد بین  متقابل ۀبه منظور بررسی رابط ،)2007( 2چن -

وي در ایـن  . اسـتفاده مـی نمایـد   انـس هـاي مسـافرتی    شامل هتل ها، خطوط هوایی و آژ یسمقیمت سهام بنگاه هاي وابسته به تور

و پیشرفت شرایط تجاري و رشد اقتصادي کشور می تواند عملکرد  ۀمطالعه به دنبال یافتن پاسخی براي این سوال است که آیا توسع

تجـاري مـی    ۀهاي مالی بنگاه هاي گردشگري باعث توسعآیا پیشرفت  ،و متقابالً ؟بخشد -مالی صنایع وابسته به گردشگري را بهبود

تعـادلی   ۀبین قیمت سهام آژانس هاي مسافرتی و تولید ناخالص داخلی یک رابطـ  :نشان می دهد که وي ۀنتایج مطالعشود یا خیر؟ 

نتـایج   ،همچنـین  .اردبلندمدتی وجود نـد  ۀبین قیمت سهام هتل ها و تولید ناخالص داخلی رابط ،در حالی که .ود داردجبلند مدت و

نتایج متفاوتی را نشان مـی   ،نیزعلیت بین هتل ها، خطوط هوایی و آژانس هاي مسافرتی با تولید ناخالص داخلی  هاي آزمون انجام 

و عملکرد صنایع فوق می توانـد از صـنعتی   بین رشد اقتصادي  ۀرابط:با توجه به نتایج متناقض اخذ شده، چن بیان می دارد که. دهد

  .را ارائه نمایدعلیت متفاوتی  ۀرابط ،و لذا باشدنعت دیگر متفاوت به ص

هتلـداري، رسـتوران و خطـوط هـوایی      :مرتبط با توریسـم نظیـر   بین عملکرد صنایع ۀاي رابطدر مطالعه  ،)2009( 3تانگ و جانگ -

مورد بررسـی قـرار داده    علیت گرنجرزمون هم انباشتگی و آرا با استفاده از آزمون  این کشور(GDP) با تولید ناخالص داخلی  آمریکا

در بلند صنایع فوق در آمریکا وجود ندارد و بین رشد اقتصادي و عملکرد بلندمدتی  ۀهیچ رابط :آن ها نشان داد که ۀنتایج مطالع. اند

هـیچ   :ن مـی دهـد کـه   نتایج نشـا  ،همچنین. صنایع مورد مطالعه و اقتصاد آمریکا یکدیگر را تحت تاثیر قرار نمی دهند ۀمدت، توسع

   .وجود نداردنیز توریسم با یکدیگر  ۀبلند مدتی بین صنایع وابست ۀرابط

اسـاس   برخود  ۀمقال دري، ا رهیجز يگاه ها استراحت به اهمیت ارتباط بین حمل و نقل و گردشگري دربا توجه ) 2012( 4باروس -

بـه   التیدر تعطـ  رایماد ریکه در جزا را انیرفتار مسافر) پرواز چارتر ای نهی، پرواز کم هزمقرر ییمایپرواز هواپ( یینوع حمل و نقل هوا

 :نمـوده و نتیجـه گرفتـه اسـت    سه گانه اسـتفاده   تیبمدل پرو کی وي به منظور بررسی این ارتباط از. کند یم لیتحل ،دنبر یسر م

  .در این مناطق بر جذب مسافران تاثیر داردحمل و نقل  تیریمد

                                                             
1 Kim et al 
2 Chen 
3 Tang and Jang 
4 Barros 
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خود تاثیر حمل و نقل هوایی در کشور نپال را بر روي صنعت توریسم این کشورمورد مطالعـه قـرار    ۀرپایان نامد) 2015( 1سانجایا -

 ۀتوسـع  :یافته هاي این مطالعه نشان دهنده نقش و اهمیت حمل و نقل هوایی درصنعت توریسم بوده وبیان می دارد کـه . داده است

  .نخواهد بودتوریسم بدون توسعه حمل و نقل هوایی امکان پذیر 

مـورد  صـنعت توریسـم در کشـور اردن را    پایـدار   ۀبر توسـع صنعت هتل  ۀخود تاثیر توسع ۀدر مطالع) 2017( 2ماساده و همکاران -

 170اسـتفاده نمـوده و    ANOVAآزمون هـاي آمـاري و تحلیـل    مدل هاي رگرسیونی، از ین منظور ه اایشان ب. بررسی قرار داده اند

هتل ها در اردن، داراي تاثیر مثبـت   ۀتوسع :کهبیانگر این است  ،نتایج این مطالعه. را جمع آوري نموده اندمورد  144نامه با  پرسش

  . گردشگري در این کشور می باشدپایدار  ۀو معنی دار بر توسع

ر فرودگـاه بـین   صنعت توریسم با تاکید ب ۀدر مطالعه اي به بررسی نقش حمل و نقل هوایی در توسع ،)1389(نظریان و همکاران  -

چگونه باید از امکانات و تجهیزات فرودگـاه   :خود به دنبال پاسخ به این سوال هستند که ۀایشان در مطالع. المللی ارومیه پرداخته اند

استفاده نموده و  SWOTین منظور از مدل ه اآن ها ب بین المللی ارومیه در جهت توسعه استان و جذب توریست بهره برداري شود؟

  .راهکارها و پیشنهادهایی را ارائه نموده اند ،یاندر پا

بـه بررسـی سیسـتم حمـل و نقـل و تـاثیر آن بـر صـنعت          مـوردي  –توصیفی در مطالعه اي با استفاده از روش  ،)1389( دهگانی -

ت توجه بـه  از یافته هاي این پژوهش می توان به اهمیت کلیدي صنعت توریسم براي اقتصاد کشور وضرور. گردشگري پرداخته است

 .اشاره کردنقش حمل ونقل در خطوط ارتباطی هوایی ،زمینی، آبی و تاثیر گذاري آن در گردشگري داخلی و خارجی 

موردي هتل صـخره   ۀنمون –اقتصادي شهرها  ۀدر جذب گردشگر براي توسع 3به بررسی نقش هتل هاي بوتیک ،)1391( فقفوریان -

گردشگري در اقتصـاد شـهرها را مـورد بررسـی قـرار داده و در       ۀخود ابتدا نقش توسع ۀلعوي در مطا. پرداخته است اي الله کندوان

در جذب گردشگر براي کنـدوان و تـاثیر اقتصـادي آن بـراي     ) هتل صخره اي کندوان(ادامه به طور خاص به نقش هتل هاي بوتیک 

راهبردها و راهکارهـایی جهـت بهـره وري     ۀبه ارائ SWOTپرداخته و در انتها با بهره گیري از تکنیک شهر اسکو و در کنار آن تبریز 

  .بیشتر این هتل پرداخته است

مطالعه مـوردي فرودگـاه   -گردشگري مذهبی  ۀخود به تحلیل تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی بر توسع ۀدر مطالع ،)1392( سقایی -

د مسـافران هـوایی داخلـی ورودي و خروجـی ماهیانـه      وي در این مقاله با استفاده از اطالعات مربوط به تعـدا . پرداخته است -مشهد

، و با کاربرد مدل هاي جاذبـه و رگرسـیون   1380-85طی سال هاي ) شهر که داراي پرواز برنامه اي بوده اند 13از ( فرودگاه مشهد 

  .گردشگري شهر مشهد تاثیرگذار است عۀفرودگاه مشهد در توس :به تحلیل فوق پرداخته و نتیجه گرفته است که

فرهنگی تبریـز بـا تاکیـد بـر     -تاریخی ۀهاي گردشگري منطق ارزیابی زیرساختخود به  ۀدر مقال) 1393(یوسفی شهیر و همکاران  -

نتـایج   .پرداختـه انـد   "دوجملـه اي "و "کـی دو " در قالب آزمون هـاي  spss و از نرم افزار با استفاده محورهاي ارتباطی وتوقفگاه ها

 ،لذا. سهولت دسترسی به توقفگاه ها اهمیت می دهندو  گردشگران به کیفیت شبکه هاي دسترسی :هک نشان می دهدمطالعه آن ها 

سطح کیفیت آنها وسـرمایه گـذاري در    ايها ودر صورت امکان ارتق حفظ وضعیت موجود این زیرساختبر اساس نتایج این تحقیق، 

 .جلب رضایت گردشگران در الویت خواهد بودبراي این راستا 
  

بـه نتیجـه یکسـانی نرسـیده و نتـایج       ،مشاهده می شود تمامی مطالعات انجام شده در خصوص موضوع مورد مطالعهگونه که  همان

اقتصاد با در نظر گرفتن نقش صـنایع فرعـی    گردشگري و ۀشود و ممکن است بررسی رابط -متضادي در برخی از آن ها مشاهده می

                                                             
1 Sanjaya Basnet 
2 Masadeh et.al 

٣
ها و صخره هـاي  به آن دسته از هتل ها اطالق می شود که بدون استفاده از مصالح ساختمانی و با بهره گیري از فضاهاي طبیعی مانند تنه درختان، داخل غار :هتل بوتیک  

  . بزرگ ساخته می شوند
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مطالعـات  با توجه بـه ایـن کـه    از سوي دیگر، . پویاي این دو متغیر ارائه کند ۀي رابطبه گردشگري، بتواند نتایج دقیق تري رو مرتبط

و رشد اقتصاد را به طور کلی بررسی نمـوده و تـوجهی بـه کسـب و      گردشگريموجود بین  ۀمرتبط انجام شده در ایران، همواره رابط

 مـرتبط بـا  نقش و اهمیت صنایع ز صنایع به ادبیات فوق، نداشته اند، این مطالعه با وارد نمودن این بخش ا گردشگري کارهاي فرعی

در رابطه بین گردشگري و رشد اقتصادي را مورد بررسی قـرار خواهـد    )هوایی، هتل ها و رستوران ها حمل و نقل :شامل(گردشگري 

  1 .داد
  

  الگوي پژوهش و بررسی متغیرها ۀارائ -4

تعمیم یافته سولو، به منظور تعیین واکنش  و با استفاده از مدل رشد اقتصادي با توجه به مطالعات انجام شده قبلی و متون اقتصادي

و دیگـر منـابع   ) حمل و نقل هوایی، هتـل هـا و رسـتوران هـا     (گردشگري  مرتبط بانرخ رشد اقتصادي نسبت به گردشگري، صنایع 

که بـا نسـبت مجمـوع واردات و صـادرات بـه      (د سرمایه گذاري در سرمایه انسانی و فیزیکی، درجه باز بودن اقتصا :سنتی رشد مانند

GDP اسـتفاده مـی    ، سرمایه گذاري مستقیم خارجی و مخارج مصرفی خانوارها  از تابع تولید لگـاریتمی زیـر  )اندازه گیري می شود

)2007فایسا و همکاران، (شود 
2:  

������� = ����������� + ������ + ������� + ������ + ��(����� ∗ ����) +

��(���� ∗ ����) + ������� + ������ + ������� + �������� + �������� + t                     

                    )1(  

  :که در معادله باال 

LG DPPC:  لگاریتم تولید ناخالص داخلی(GDP)  تولید ناخالص داخلی سرانه(به ازاي هر واحد نیروي کار(  

LTOt: به ایران لگاریتم طبیعی درآمد حاصل از گردشگران بین المللی وارد شده  

:LAIRt ریال میلیارد(یی بخش حمل و نقل هوا افزوده لگاریتم ارزش(  

:LRHt ریال میلیارد( رستوران و هتل داري افزوده بخش لگاریتم ارزش( 

کـه بـر مبنـاي شـاخص      3از شاخص قیمت ارزش وزنی گردشگري) 2007(چن  گردشگري، مرتبط باصنایع  عملکرد گیري اندازه در

از درآمد کل فروش صنایع وابسـته  ) 2009(جانگ  تانگ و .قیمت سهام صنایع وابسته به گردشگري به دست آمده، استفاده می کند

که از مجموع درآمد فروش تمامی شرکت هاي زیرمجموعه هر صنعت به دست می آیـد، بـراي انـدازه گیـري عملکـرد ایـن صـنایع        

به نظر می رسد از آن جایی که شاخص مورد استفاده توسط آنها نسبت بـه شـاخص اسـتفاده شـده توسـط چـن       . استفاده نموده اند

از کاهش هاي احتمالی ناشی از جریان نقدي آینده و نرخ تنزیل متاثر نمی شود، شاخص مناسب تري بـراي عملکـرد مـالی    ) 2007(

باید توجه داشت که در حساب هاي ملی ایران، درآمد حاصل از بخـش خـدماتی    ،اما. کسب و کارهاي وابسته به گردشگري می باشد

گانی، رستوران و هتلداري و درآمد حاصل از بخش خطوط هوایی در گروه کلی حمـل و نقـل،   رستوران و هتلداري در گروه کلی بازر

  ، درآمد بخش هاي مورد مطالعه به صورت تفکیک شده قابل دسترسی نمیانبارداري و ارتباطات آورده شده و لذا

                                                             
١
بوده و  ه چندانی در خصوص رابطۀ بین صنعت حمل و نقل و هتلداري با گردشگري در داخل کشور انجام نشده و مطالعات اندك موجود نیز به صورت مورديتا کنون مطالع 

  .از روش هاي اقتصادسنجی به منظور بررسی این رابطه استفاده ننموده اند
2  Fayissa. B, Tadasse. B, Nsiah.C, 2007 
3 value-weighted tourism price index 
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که شاخص مناسبی جهت بررسی عملکرد  -به دلیل عدم دسترسی به داده هاي مربوط به درآمد صنایع مورد مطالعه  ،بنابراین. باشد

بـراي   2و ارزش افـزوده حمـل و نقـل    1هتلـداري  و از داده هاي مربوط به ارزش افزوده رسـتوران   ،در تحقیق حاضر -آن ها می باشد

داده هاي فوق  به صورت ساالنه از حساب هاي ملی ایـران، معاونـت اقتصـادي    . اندازه گیري عملکرد صنایع مذکور استفاده می شود

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران جمع آوري شده است

LAIRt * LTOt  :ایی بـر رابطـه بـین    حمل و نقل هوایی و گردشـگري بـه منظـور بررسـی تـاثیر حمـل و نقـل هـو         متغیر تعاملی

  .گردشگري و رشد اقتصادي

LRHt * LTOt  :بـین   ۀهتل و رستوران با گردشگري به منظـور بررسـی تـاثیر هتـل هـا و رسـتوران هـا بـر رابطـ           متغیر تعاملی

  گردشگري و رشد اقتصادي

LSCHt  :   جهـت انـدازه گیـري سـرمایه      3لگاریتم میزان ثبت نام افراد در دوره هاي راهنمایی و دبیرستان که بـه عنـوان جانشـینی

  .گذاري در سرمایه انسانی استفاده می شود

LTOTt : براي هر کشور است که از طریق نسبت شاخص قیمت صادرات به واردات اندازه گیري مـی شـود و    4رابطه مبادله لگاریتم

  .شود -به منظور تعیین تأثیر مبادله یا باز بودن اقتصاد بر روي رشد اقتصادي وارد معادله می

LFDIt : ي بر روي رشد اقتصاديلگاریتم سرمایه گذاري مستقیم خارجی جهت به دست آوردن تاثیر منابع خارجی سرمایه گذار  

:LGCFt  لگاریتم طبیعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که به صورت درصدي ازGDP      واقعی بوده و بـه عنـوان سـرمایه گـذاري در

، )1992( 2، بـارو و مـارتین  )1991( 1، گروسـمن و هلـپمن  )1990( 6، بارو)1988( 5لوکاس. ( در نظر گرفته می شود سرمایه فیزیکی

 ) ).1999( 5و تمپل) 1994( 4، بارو و لی)1994( 3بها و اسپیکل

                                                             
 اغذیه فروش امر به که است هائی کارگاه کلیه فعالیت برگیرندة در رستوران .هتلداري قرار داردورستورانبازرگانی،گروهرستوران و هتل داري در حساب هاي ملی ایران در   ١

 اطاق تدارك نظیر خدماتی نیز و جهانگردي تسهیالت و ها اردوگاه ها، مسافرخانه ها، هتل خدمات :شامل داري هتل همچنین،. باشند داشته اشتغال نهایی مصرف براي آماده

 .شود می انجام خصوصی و دولتی تفکیک به هتلداري و رستوران بخش اساسی متغیرهاي برآورد .بگیرد صورت وجه پرداخت مقابل در که است الزم تسهیالت با اي کرایه هاي

 و ایرانگـردي  گذاري سرمایه شرکت از دولت پوشش تحت هاي و رستوران ها هتل افزوده ارزش و واسطه ، هزینه)خدمات فروش(تولید  ارزش محاسبه جهت الزم آمار ارقام و

 بررسی نتایج از يشهر هاي مناطق مسافرخانه و ها هتل در خصوصی بخش هاي فعالیت زمینۀ در الزم برآوردهاي انجام براي نیاز مورد همچنین، ارقام .گردد می اخذ جهانگردي

 خانوار بودجه نتایج از شهري مناطق در جا تامین خدمات نیز و شهري رستوران بخش تولید محاسبۀارزش براي نیاز مورد ارقام و مرکزي بانک اقتصادي آمار اداره آماري هاي

 .گیرد می قرار استفاده مورد روستایی خانوار نتایج بودجه نیز، روستایی مناطق در هتلداري و رستوران فعالیت تولید ارزش برآورد براي .شود می استخراج ایران مرکز آمار شهري

حساب هاي ملی ایران، (گیرد  می صورت پایه سال به مربوط هاي بررسی عمدتاً و خاص هاي بررسی براساس داري هتل و رستوران فعالیت افزوده ارزش و واسطه هزینۀ تفکیک

  ).ري اسالمی ایرانمعاونت اقتصادي بانک مرکزي جمهو
 بخش پنج در به طورکلی گروه این به مربوط برآوردهاي و قرار گرفته که محاسبات ارتباطات و انبارداري نقل، و حمل حمل و نقل هوایی در حساب هاي ملی ایران درگروه  ٢

 زیربخش مزبور به نقل، بخش هاي و حمل بخش هاي در مشمول هاي فعالیت دامنه وسعت علت به .شود -می انجام ارتباطات و انبارداري دریایی، هوایی، زمینی، نقل و حمل

و  بار حمل به مربوط هاي فعالیت شامل هوایی و نقل حمل بخش .گیرد می قرار برآورد تفکیک مورد به ها زیربخش سطح در اساسی متغیرهاي و گردیده تقسیم متعددي هاي

 گرفتـه  صورت پروانه مخصوص داراي شخصی هواپیماهاي وسیلۀ به یا هوایی منظم سرویس هاي توسط جابه جایی این که این از است، اعم هواپیما توسط مسافر جابه جایی

. شـود  مـی  بنـدي  طبقه بخش این در هواپیما دادن کرایه نظیر هوانوردي تسهیالت و باندهاي پرواز و ها فرودگاه از برداري بهره براي هوایی نقل و حمل کمکی خدمات .باشد

 هزینـه هـاي   خـدمات،  فـروش  منظور ارزش این براي .پذیرد می صورت درآمد روش به اتکا با شده ذکر بخش هاي نظیر هوایی نقل و حمل اساسی بخش متغیرهاي اسبۀمح

کشوري  هواپیمایی سازمان و کشور ايه فرودگاه شرکت آسمان، هواپیمائی شرکت ایران، اسالمی هواپیمائی جمهوري شرکت مالی هاي صورت از تولید عوامل درآمد و عملیاتی

 تعدیل. پذیرد می انجام مرکزي بانک اقتصادي آمار اداره هاي بر اساس گزارش نیز آنها متغیرهاي برآورد و خصوصی هوایی شرکت هاي و ها آژانس خدمات. شود می استخراج

 جابه جا مسافر و بار همانند( کمی هاي شاخص از استفاده با پایه سال ثابت یمت هايق به قیمت هاي جاري از نقل، و حمل گروه دهنده تشکیل بخش هاي اساسی متغیرهاي

   ).حساب هاي ملی ایران، معاونت اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران(پذیرد  می انجام مربوطه کنندة تولید بهاي هاي شده و شاخص

  
3 Proxy 
4 Term of trade 
5 Lucas, 1988 
6 Barro, 1990 
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HHCt  :مخارج مصرفی خانوار  

تاثیر سرمایه . قتصاد، مثبت باشدانسانی و درجه باز بودن ا ۀفیزیکی، سرمای ۀبا سرمای بین رشد اقتصادي ۀست که رابطا انتظار بر این

تاثیر مخارج مصرفی خانوار بر رشـد اقتصـادي مـورد     ،اما. گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي نیز می تواند مثبت یا منفی باشد

خـارج  م :چنین ادعا می کنند کـه  این)) 2005(8و تودارو) 1966( 7، کوزنتس)1956( 6سولو(اقتصاددانان نئوکالسیک . باشدبحث می

سرمایه گذاري کمتر شده و رشد اقتصـادي نیـز کـاهش مـی      ،در نتیجهو  مصرفی باالتر خانوارها منجر به کاهش پس انداز می شود

سالمتی و آموزش خانوارها مولـد رشـد اقتصـادي بـاالتر      :بر این اعتقادند که) 2004( 10و رانیز) 1969( 9میردال ،از سوي دیگر. یابد

همان طور  ،بنابر این. و افزایش رشد اقتصادي خواهد شد خانوارها در بهداشت، تغذیه و آموزش باعث ترقی افزایش مخارج ،لذا .است

تاثیر مخارج مصرفی خانوار بر رشد اقتصادي به طور دقیق مشخص نمی باشد و جهت تعیـین ایـن رابطـه بایسـتی بـه       :که گفته شد

  .نتایج برآورد مدل تکیه نمود

) 2003( 11همان گونه که پالمر و ریـرا . کامالً مشخص و تعریف شده نمی باشد ۀیک رابط ،د اقتصادي نیزو رش گردشگريبین  ۀرابط

  .رشد توریسم ممکن است منجر به افزایش رشد اقتصادي شده و یا برعکس ممکن است آن را کاهش دهد :بیان می کنند

 , t t, باشند -میو زمان جمله خطا  ،رتیب ضریب ثابتبه ت.  

  

  تخمین الگو  -5

 :این اسـت کـه  وجود دارد،  هامدلنوع مشکل اساسی که در تخمین این  .مدل فوق مدلی پویا است ،همان طور که مالحظه می شود

تـورش دار و ناسـازگار    OLS گردد تخمـین زننـده   این مشکل سبب می. وقفه متغیر وابسته در سمت راست با جزء خطا ارتباط دارد

هاي معمـول بـراي حـل     یکی از راه حل. باشد تورش دار می  در یک مدل پویا، GLSثیرات تصادفی تخمین زننده أت ،همچنین. شود

  .باشد می  GMMهاي  معادله و استفاده از تخمین زنندهمتغیرهاي این مشکل یک مرتبه تفاضل گیري از 

پیشنهاد شده و سپس به صورت وسیع تـر   12که توسط آرالنو و بوند) GMM(اورهاي تعمیم یافته در این مطالعه از تخمین زن گشت

 تخمـین زن   . اسـتفاده شـده اسـت    -در تخمـین مـدل   14به منظور کنترل درونزایـی -گسترش یافته است،  13توسط بالندل و بوند

GMM اسـتفاده از  . سیعی مورد استفاده قرار گرفته اسـت در مطالعات تجربی اخیر مخصوصاً مطالعات اقتصاد کالن و مالی به طور و

، استفاده از این تخمین زن را جهـت برطـرف    15بک، لوین و لویاز ،براي مثال. مزیت هاي فراوانی دارد ،این روش جهت تخمین مدل

مشـاهده   16يتـأثیرات ویـژه فـرد    ۀبا محاسب GMMتخمین زن هاي . کردن واریانس داده هاي سري زمانی بسیار مناسب می دادند

، کنتـرل بهتـري   )که به صورت وارد کردن متغیر وابسته با وقفه به عنوان یک متغیر توضیحی در مدل انجام می شود(نشده در مدل 

                                                                                                                                                                                                     
1 Grossman and Helpman, 1991 
2 Barro and Sala.i. Martin, 1992  
3 Benha and Speiegel, 1994 
4 Barro and Lee, 1994 
5 Temple, 1999 
6 Solow, 1956 
7 Kuznets, 1966 
8 Todaro, 2005 
9 Myrdal. 1969 
10 Ranis, 2004 
11 Palmer, Riera, 2003 
12 Arrellano and Bond (1991) 
13 Blundell and Bond(1998) 
14  Endogeneity 
15 Beck, Levine and Loayza(2000) 
16 Individual Specific Effects 
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جهت بررسی  نقش حمل و نقل هوایی، هتل هـا   ،در این مطالعه نیز .مدل فراهم می کنند را براي درونزایی کل متغیرهاي توضیحی 

  .استفاده می شود GMMبین گردشگري و رشد اقتصادي در ایران از تخمین زن  ۀبطو رستوران ها در را

  

  یافته هاي تحقیق -1-5

  آزمون ایستایی متغیرها -1-1-5

جـایی کـه حضـور چنـین      هسـتند و از آن ) ریشه واحد(متغیرهاي کالن اقتصادي اغلب حاوي یک روند تصادفی با توجه به این که 

اولین گام براي تحلیل هاي اقتصاد سنجی، ساکن نمودن متغیرهـا   ،ي آماري را غیر معتبر می سازد لذاروندي، تخمین و استنباط ها

بـراي بررسـی   حاضـر،   مطالعه در. واحد مشخص می گردد ۀ، با استفاده از آزمون هاي ریش)ریشه واحد(روند تصادفی متغیرها . است

که نتایج حاصل از ایـن آزمـون در جـدول     ؛استفاده شده است 1دیکی فولر یافته -واحد تعمیم ۀاز آزمون هاي ریش ،ایستایی متغیرها

  .ارائه شده است) 1(
  

  فولر- نتایج آزمون ریشه واحد دیکی): 1(جدول

  فولر -آماره ديكي  متغير

  مقادير بحراني

١٠  %٥  %١%  

LGDPPC 17/11-  69/2-  95/1 -  61/1-  

LTO  99/15-  65/2-  90/1 -  59/1 -  

LAIR 33/9 -  68/2-  99/1 -  65/1-  

LRH 52/5 -  62/2-  96/1-  63/1-  

LAIR*LTO 04/8 -  68/2-  98/1 -  65/1-  

LRH*LTO 98/4 -  62/3-  94/2 -  61/2-  

LSCH  60/4-  63/3-  94/2 -  61/2-  

LTOT  ۳۳/۵ -  ۶۲/۲ -  ۹۶/۱ -  ۶۳/۱ -  

LFDI ۸۳/۵ -  ۴۴/۳ -  ۰۵/۳ -  ۷۳/۳ -  

LHHC  ۷۶/۷ -  ۶۸/۲ -  ۹۸/۱ -  ۶۵/۱ -  

LGCF ٦٦/۱۰-  ۳۸/٢ -  ۸۰/١ -  ۷۸/١ -  

  

  محاسبات تحقیق: منبع

  

                                                             
1 Augmented Dickey- Fuller Unit Root Test 
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. دایستا هسـتن  ،فولر تمام متغیرهاي استفاده شده در این تحقیق در سطح –بر اساس آزمون دیکی  :همان طور که مشاهده می شود

  . ها، مدل تحقیق را تخمین زدتوان بدون نگرانی از کاذب بودن رگرسیون -میبعد از بررسی ایستایی متغیرها

  

  تفسیر ضرایب تخمین مدل و -2-1-5

اعتبار نتایج به دسـت آمـده،   . ارائه شده است) 2(، نتایج تجربی حاصل از تخمین در جدول GMMبا توجه به تخمین مدل به روش 

، 1به منظور تأئید اعتبار نتایج به دسـت آمـده و بررسـی اعتبـار متغیرهـاي ابـزاري      . با استفاده از آزمون هاي مربوطه تأئید شده است

با درجه آزادي برابر با تعـداد محـدودیت هـاي بـیش از       آماره آزمون سارگان که داراي توزیع . انجام شده است 2آزمون سارگان

اعتبار نتایج جهـت   ،حد مشخص می باشد، آزمون صفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهاي ابزاري را رد نموده و در نتیجه

نتایج به دست آمـده از  . بررسی مشکل خودهمبستگی انجام شد براي  ،3بستگی سریالیآزمون هم ،همچنین. تفسیر تایید می گردند

این آزمون ها، اعتبار متغیرهاي ابزاري را تأئید و وجود هرگونه همبستگی سریالی مرتبه دوم را براي تخمین هاي ارائه شـده رد مـی   

  .ین متغیرهاي مدل نیز تأئید گردیدت ببلندمد ۀ، وجود رابط4با استفاده از انجام آزمون هم انباشتگی. کنند

  
  5بررسی تاثیر حمل و نقل هوایی، هتل ها و رستوران ها در رابطه بین گردشگري و رشد اقتصادي در ایران): 2(جدول 

 tآماره   ضرایب متغیر

LGDPPC(-1) 193/0 ***  45/3  

LTO 043/0**  35/2  

LAIR 015/0**  55/2  

LRH 011/0** 73/2  

LAIR*LTO 008/0** 74/2  

LRH*LTO 004/0** 38/2  

LSCH 065/0*** 92/3  

LTOT 010/0 *  98/1  

LFDI 004/0 *  90/1  

LHHC 054/0** 57/2  

LGCF  033/0 ** 62/2  

c 05/0 **  50/2  

Sargan test statistic  03/16    

R2  85/0    

  محاسبات تحقیق : منبع 

                                                             
آماره سـارگان  . را آزمون می نماید  سارگان انتخاب متغیرهاي ابزاري ، در شرایطی که تعداد متغیرهاي ابزاري از تعداد ضرایب تخمینی بیشتر باشد، آمارهGMMدر روش  ٢

  )).1987(نیووي و وست (تعداد مشاهدات، داراي یک توزیع کاي دو با درجه آزادي برابر اختالف تعداد متغیرهاي ابزاري و تعداد ضرایب تخمینی می باشد 

2  Sargan test 
3 Serial Correlation 
4 Co integration test 

  درصد 90اطمینانبیانگر معنی داري در سطح * 5

  درصد 95بیانگر معنی داري در سطح اطمینان  **

  درصد 99بیانگر معنی داري در سطح اطمینان ***
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دار هسـتند و عالئـم   ستفاده در مدل از لحاظ آماري در سـطح بـاالیی معنـی   تمام متغیرهاي مورد ا :طور که مشاهده می شود همان

بر اساس نتایج آزمون والـد، کـه از توزیـع   . ضرایب نیز با تئوري هاي اقتصادي سازگار هستند
2      بـا درجـات آزادي معـادل، تعـداد

درصـد رد   1ایب در سطح معنی داري متغیرهاي توضیحی منهاي جزء ثابت برخوردار است، فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضر

آماره آزمون سارجان نیز که از توزیع. اعتبار ضرایب برآوردي تأئید می شود ،در نتیجه. می شود
2    با درجات آزادي برابر بـا تعـداد

مـی  پسـماندها بـا متغیرهـاي ابـزاري را      گیهمبسـت عدم صفر مبنی بر  ۀفرضی، استمحدودیت هاي بیش از حد مشخص برخوردار 

در  .متغیرهاي ابزاري به کار گرفته شده در تخمین مـدل از اعتبـار الزم برخوردارهسـتند   ، بر اساس نتایج حاصل از این آزمون .ذیردپ

  .اعتبار نتایج جهت تفسیر تأئید می شوند ،نتیجه

 .بت و معنی دار می باشـد مث ،ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بایک وقفه بر متغیر رشد اقتصادي )2(بر اساس نتایج جدول 

درصـد معنـی دار    99ز در سطح و از لحاظ آماري نیبوده  04/0برابر با  گردشگريضریب  :نتایج جدول بیانگر این است که ،همچنین

که مدل به صورت لگاریتمی  با توجه به این .بر رشد اقتصادي تأثیر مثبت دارد گردشگري در ایرانست که ا نشان دهنده این و است

بـا توجـه بـه ضـریب بـرآوردي      . دهنده کشش آن متغیر نسبت به رشد اقتصادي می باشند ضرایب متغیرها نشان ،ورد شده استآبر

  .درصد افزایش می یابد 4/0درصد افزایش پیدا کند رشد اقتصادي در این کشور به اندازه  ده گردشگري در ایران، اگر گردشگري

این اسـت کـه طـی     بوده و بیانگرمی باشد که از لحاظ آماري نیز معنی دار  015/0ابر برب ارزش افزوده خطوط هوایی مثبت و  ضری

بدیهی است کـه بـر   .  و معنی دار بر رشد اقتصادي کشور بوده است ثبتداراي تاثیر م ،خطوط هوایی ۀسال هاي مورد مطالعه، توسع

کشـورها  اقتصـاد  و گردشـگري   ۀموجب توسـع ، زیربناییبه عنوان یکی از امور  ونقل هوایی حمل ۀاساس تئوري هاي اقتصادي، توسع

و در  بـوده  بسـیار بـاال   در ایـن صـنعت،  گذاري اولیه  سرمایهرغم این که  علی. را ایجاد می کندو از این طریق درآمدزایی باالیی  شده

هـا و   در کنار آن شغل ،اام معرفی نمی شوددر دنیا  يپرسود مجموع به عنوان صنعتدر  داشته وعین حال سوددهی مستقیم پایینی 

انتظـار مـی    ،بوده و لذا شود که بسیار درآمدزا و پرسود ایجاد می... فروش بلیت، خدمات فنی، خدمات پذیرایی و :هایی همچون حرفه

 . داشته باشد مثبت تاثیراز این طریق بر رشد اقتصادي کشور  تا رود

بـوده و بـه لحـاظ     011/0ارزش افزوده رستوران و هتل داري برابر بـا  ضریب متغیر  :مالحظه می شودنتایج همان طور که در جدول 

 01/0طبق این برآورد، یک درصد افزایش در ارزش افزوده رستوران و هتـل داري منجـر بـه  افـزایش     . آماري نیز معنی دار می باشد

صنعت رسـتوران   ۀتوسع :گر این است کهاین امر بیان. خواهد شد ،یا همان رشد اقتصادي ،درصدي تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی

 ،لـذا اشـته و  تاثیر مثبت و معنی داري بـر رشـد اقتصـادي کشـور د    ) صنعت توریسم مرتبط بابه عنوان یکی از صنایع  (و هتل داري 

  . بین توریسم و رشد اقتصادي مورد تائید قرار می گیرد ۀاین صنعت در رابط ةنقش تسهیل کنند

صنایع حمل و نقل هوایی، هتل و رستوران بر رشـد اقتصـادي، تاییـد کننـده      ۀا تاثیرگذاري مثبت توسعنتایج کسب شده در رابطه ب

رشـد اقتصـادي یـک     :است که در بسیاري از مطالعات، مورد بررسی قرار گرفته و بیان می دارد کـه  "توریسم منجر به رشد"فرضیه 

عوامل موثر در اقتصاد آن کشور است بلکه می توانـد تحـت تـأثیر میـزان     کشور نه تنها تابعی از نیروي کار، سرمایه، صادرات و سایر 

صنایع مرتبط بـا گردشـگري    ۀیافته هاي تحقیق حاضر مبنی بر تاثیرگذاري توسع ،بنابراین. گردشگر وارد شده به آن کشور نیز باشد

مل خطوط هـوایی و رسـتوران هـا و    بخش هاي عرضه کننده خدمات گردشگري شا ۀتوسع :بر رشد اقتصادي، حاکی از این است که

رشـد اقتصـادي را   و  گردشـگري  ۀرابط ةهتل ها در کشور می تواند در تاثیرگذاري گردشگري بر رشد اقتصادي موثر واقع شده و نحو

وضـعیت صـنایع مـرتبط بـا      از آن جایی که افزایش تعداد گردشگر وارد شده به کشـور مسـتلزم بهبـود   . تحت تاثیر  مثبت قرار دهد

 -خدمات و محصوالت بهتر توسط این بخـش  ۀارائ :توان گفت -می ،لذا ؛یسم نظیر خطوط هوایی، رستوران ها و هتل ها می باشدتور

  .موجب پیشرفت کل اقتصاد شده است -طی دوره زمانی مورد مطالعه -ها در ایران 
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و به لحـاظ   مثبت ي و رستوران با گردشگري،گردشگري و نیز ضریب متغیر تعاملی هتلدارو  حمل و نقل هوایی یتعامل ریمتغ بیضر

شـدت  موجـب   یمورد بررس ةدور یطاین صنایع فرعی،  ۀتوسع :که ستا نیا دهندهنشان بایضر نیا يمعنادار. است معنادار يآمار

رشـد   راتییـ تغ و بر اسـاس  برآورد شده يالگوتوجه به  با. شده است کشور يبر رشد اقتصاد گردشگري ۀتاثیر توسع) افزایش(یافتن 

  گردشــــــــــــــگري در ایـــــــــــــــران  راتییــــــــــــــ نســــــــــــــبت بـــــــــــــــه تغ  ياقتصــــــــــــــاد 
�������

����
= �� + ������ + رشـد  تـاثیر مثبـت بـر     ،بـرآورد شـده   گردشگري در مدل ۀتوسع :توان گفتمی  ،)(�����

ایـن تـاثیر   افـزایش  باعـث   رستوران نیز حمل و نقل هوایی و هتلداري و :گردشگري شامل مرتبط باصنایع  ۀو توسعاقتصادي داشته 

در  صنعت حمل ونقـل هـوایی، هتلـداري و رسـتوران    یافتگی  بسته به درجه توسعه :به این معناست که ،این نتیجه. شده استمثبت 

مثبت  ۀاین صنایع فرعی، شدت این رابط ۀمثبت بین گردشگري و رشد اقتصادي کشور تحت تاثیر قرار گرفته و با توسع ۀایران، رابط

  .بیشتر می شود

از طریـق افـزایش در ثبـت نـام در مقـاطع راهنمـایی و        (SCH)انسـانی   ۀدرصد افـزایش سـرمایه گـذاري در سـرمای     10 ،همچنین

سـینکالر  ، (Barro, 1990)) 1990(مطابق با یافته هـاي بـارو    ،این نتیجه. درصد افزایش خواهد داد 6/0سرانه را  GDPدبیرستان، 

)1998 ((Sinclair, 1998) ،  تمپـل)1999( (Temple, 1999)  دریتسـاکیس ،)2004((Dritsakis, 2004)   و دوربـاري)2004( 

(Durbarry, 2004) طبق نتایج به دست آمده، سرمایه گذاري در سرمایه فیزیکـی  . می باشد(GCF)    ثابـت   ۀکـه از طریـق سـرمای

یک تاثیر مثبـت و معنـی دار بـر     (HHC)خانوار  ۀفی سرانمخارج مصر  ،محاسبه می شود و نیز GDPناخالص به عنوان درصدي از 

درصـد   10 :برآورد انجام شده مشاهده مـی شـود   در. واقعی یا همان رشد اقتصادي کشورهاي مورد مطالعه  دارند ۀسران GDP روي 

ري مسـتقیم خـارجی   سرمایه گذا. سرانه خواهد شد GDPدرصد افزایش در  5/0افزایش در مخارج مصرفی سرانه خانوارها منجر به 

(FDI) ۀمبادل ۀو رابط (TOT)  مثبت با نرخ رشد  ۀیک رابط ،نیزGDP در سـطح بـاالیی    ،این رابطه از نظـر آمـاري  اما،  واقعی دارند

  .باشد -معنی دار نمی

  

  و پیشنهادهانتیجه گیري  -٦ 

که عرضه کنندگان خـدمات حمـل و    ردشگريگ مرتبط با صنعتصنایع  ۀتوسع به بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر ،حاضر ۀدر  مطالع

در چـارچوب مـدل رشـد     1396تـا   1358بر رشد اقتصادي در ایران طـی دوره زمـانی    ،نقل هوایی، رستوران و هتلداري می باشند

این که صنایع مـورد مطالعـه    با توجه به. پرداخته شد (GMM)گشتاورهاي تعمیم یافته تعمیم یافته سولو و تکنیک اقتصاد سنجی 

و گردشـگري  بـین   ۀتوانند نقش تسهیل کننـده در رابطـ   -، میمعرفی می شوند گردشگريبه عنوان عرضه کنندگان خدمات بخش 

  . توریسم و رشد اقتصادي را نیز تحت تاثیر قرار دهد ۀچگونگی ارتباط آن ها با رشد اقتصادي، رابط ،رشد اقتصادي داشته و لذا

گردشگري چشـم انـدازهاي رشـد را     :گردشگري و رشد اقتصادي حاکی از این است که ۀبطنتایج حاصل از این مطالعه در خصوص را

حمل و نقـل هـوایی،   نتایج حاصل از برآورد روابط بین ارزش افزوده صنعت . سرانه می شود GDPبهبود می بخشد و موجب افزایش 

ري بر رشد اقتصادي کشـور  تاثیر مثبت و معنی دا ،عاین صنای ۀتوسع :بیانگر این است که ،نیزرستوران و هتل داري و رشد اقتصادي 

در نتـایج کسـب شـده    . بین توریسم و رشد اقتصادي مورد تائید قرار می گیرد ۀاین صنعت در رابط ةنقش تسهیل کنند ،لذاداشته و 

توریسـم منجـر   " ۀفرضی ةرستوران بر رشد اقتصادي، تایید کنندصنایع حمل و نقل هوایی، هتل و  ۀه با تاثیرگذاري مثبت توسعرابط

رشد اقتصادي یـک کشـور نـه تنهـا تـابعی از       :است که در بسیاري از مطالعات، مورد بررسی قرار گرفته و بیان می دارد که "به رشد

نیروي کار، سرمایه، صادرات و سایر عوامل موثر در اقتصاد آن کشور است بلکه می تواند تحت تأثیر میزان گردشگر وارد شده بـه آن  

بر رشد اقتصادي، حاکی از  گردشگري مرتبط باصنایع  ۀهاي تحقیق حاضر مبنی بر تاثیرگذاري توسع، یافته بنابراین. نیز باشد کشور

مـی توانـد    ،در کشـور شامل خطوط هوایی و رستوران ها و هتل ها  گردشگري خدمات ةبخش هاي عرضه کنند ۀتوسع :این است که
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 .قرار دهـد مثبت  رشد اقتصادي را تحت تاثیر  و گردشگري ۀرابط ةي موثر واقع شده و نحوبر رشد اقتصاد در تاثیرگذاري گردشگري

خطـوط هـوایی،   توریسـم نظیـر    مـرتبط بـا  وضعیت صـنایع   از آن جایی که افزایش تعداد گردشگر وارد شده به کشور مستلزم بهبود

طی دوره زمـانی   -در ایران  این بخش هات بهتر توسط ارائه خدمات و محصوال :توان گفت -می ،لذا ؛رستوران ها و هتل ها می باشد

  .موجب پیشرفت کل اقتصاد شده است - مورد مطالعه

 ،یمورد بررس ةدور یط ، هتل و رستوران،صنعت حمل و نقل هوایی ۀتوسع :یافته هاي این مطالعه بیانگر این است که ،از سوي دیگر

 و بـر اسـاس   برآورد شـده  يالگوتوجه به  با. شده است کشور يرشد اقتصاد بر گردشگري ۀتاثیر توسع) افزایش(شدت یافتن موجب 

گردشگري در مدل برآورد شده تاثیر مثبت بـر   ۀتوسع :می توان گفت ،گردشگري در ایران راتیینسبت به تغ يرشد اقتصاد راتییتغ

باعـث افـزایش ایـن تـاثیر      ،ستوران نیزو ر ، هتلگردشگري شامل حمل و نقل هوایی مرتبط باصنایع  ۀرشد اقتصادي داشته و توسع

و رسـتوران در ایـران،    یافتگی صنعت حمل ونقل هوایی، هتل بسته به درجه توسعه :به این معناست که ،این نتیجه. مثبت شده است

بیشتر  مثبت ۀاین صنایع فرعی، شدت این رابط ۀمثبت بین گردشگري و رشد اقتصادي کشور تحت تاثیر قرار گرفته و با توسع ۀرابط

  .می شود

منـابع متـداول رشـد از     :نشان می دهنـد کـه   نتایج به دست آمده  درخصوص تاثیرگذاري سایر متغیرها بر رشد اقتصادي ،همچنین

 شودمی توانند منجر به افزایش رشد اقتصادي در کشور  ،جمله سرمایه گذاري در سرمایه مادي و انسانی و نیز مخارج مصرفی خانوار

سرمایه گذاري در سـرمایه مـادي و انسـانی، مبادلـه، سـرمایه گـذاري مسـتقیم         :از جمله(از طریق منابع متداول رشد  نه تنها ،و لذا

نـرخ هـاي بـاالتري از رشـد دسـت      بلکه از طریق بهبود در صنعت گردشگري  نیز می توان اقتصاد را توسعه داد و بـه  ... ) خارجی و 

  .یافت
  

صنعت رستوران و هتـل داري بـر    ۀتوسع وبنی بر تاثیرگذاري مثبت توسعه حمل و نقل هوایی با توجه به یافته هاي تحقیق حاضر م

می تواند محـرك   زیرساخت هاي این صنایع در کشور ۀرشد اقتصادي، تخصیص هر چه بیشتر منابع به منظور توسعبر  گردشگري و

نتـایج حاصـل از ایـن تحقیـق مـی توانـد        ،لذا. گردد و منجر به رشد اقتصادي هر چه بیشتر در ایران باشددر کشور  گردشگريرشد 

بـا توجـه بـه     .اران مورد توجه قرار گیـرد ذو الزم است توسط سیاست گ باشددر برنامه هاي مختلف توسعه گذاري  سیاست راهگشاي

ران هـا و  این که اقتصاد تک محصولی نفت، بخش خصوصی و دولتی کشور را از توجه به سرمایه گذاري در ساخت هتـل هـا، رسـتو   

صنایع هتل، رستوران و خطوط هوایی بـه عنـوان مهـم     رده است، توجه و کمک دولت در توسعۀخطوط هوایی دچار غفلت ک ۀتوسع

تواند بـا دادن وام   دولت می ،به عنوان مثال. صنعت گردشگري ضروري می باشد ۀگردشگري، براي تحقق توسع مرتبط باترین صنایع 

به رشد اقتصاد و وارد شدن بـه بـازار جهـانی کمـک      ،شد صنعت هوایی و حمل و نقل هوایی و در نتیجهکم، به ر ةو تسهیالت با بهر

می توان در جذب گردشگران به  ،به یقین،داري در کشور  -رستوران ۀبا حل بحران ها و معضل هاي موجود در زمین ،همچنین .کند

شرایط کلی رستوران هـا و مرغوبیـت و تنـوع غـذاهایی کـه در       بهبود ،در این مسیر. کردخصوص گردشگران خارجی موفق تر عمل 

مـی توانـد جایگـاه     ایـن امـر،  درخشان در  ۀایران با داشتن تنوع غذایی و پیشین  .رستوران ها ارایه می شوند، می تواند کارگشا باشد

بـه جـذب گردشـگران، مسـافران و      درخشان با معرفی غذاهاي ایرانی ۀهمین پیشین ۀو به پشتوان باشد مناسبی در این عرصه داشته

  .، بپردازدکنند ۀتجرب جدید را ند چیزهايجهانگردانی که عالقه مند
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