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 ررسي آثار مستقيم و غير مستقيم گردشگري بر اشتغالب

  
 1*دكتر صادق بختياري

  2**ي يزدانيمرتض

  چكيده
. با توجه به آثار اقتصـادي  دنيا به حساب مي آيددر ع ايبزرگترين و متنوع ترين صنجزو گردشگري امروزه صنعت 

اسـتفاده   ظرفيت هاي خـود بتواند از هاي فرهنگي، طبيعي يا تاريخي مناسبي دارد، كه جاذبهاگر كشوري اين صنعت، 
در سـطح اقتصـاد    بزرگـي شكوفائي  رشد و شاهد ،به حركت درآورديحي به نحو صحهاي اين صنعت را  كرده و چرخ

مستقيم اين  غير و . با توجه به ظرفيت فراوان كشورمان در جذب گردشگر بين المللي و تاثير مستقيمخواهند بود خود
بـه عنـوان يكـي از راهكارهـاي      مي توانـد  رشد و توسعه صنعت گردشگري صنعت بر بخش هاي مختلف اقتصادي،

در اين مقاله سعي گرديـده   مورد استفاده قرار بگيرد. دستيابي به رشد و توسعه پايدارهايي از اقتصاد تك محصولي و ر
و ورود گردشگر به كشور بر اشتغال و رشد اقتصادي كشور مورد بررسي قرار گيرد. به ايـن  تا نقش صنعت گردشگري 

و روش هاي رگرسيوني و آماري براي تجزيه تحليل  1388تا  1367منظور از داده هاي ساالنه مربوط به دوره زماني 
 20دهـد كـه بـه ازاي ورود هـر     داده ها استفاده شده است. نتايج حاصل از تخمين مدل و تحليل داده ها نشـان مـي  

گردشگر مجموعاً (مسـتقيم و غيـر مسـتقيم) يـك شـغل       6گردشگر به صورت مستقيم يك شغل و به ازاي ورود هر 
ي شود. با توجه به ظرفيت هاي باالي اين صنعت در توليد و ايجاد اشتغال، با برنامـه ريـزي و مـديريت    جديد ايجاد م

  صحيح مي توان از اين مزايا استفاده و فرايند حركت به سمت توسعه پايدار را تسريع نمود.
  

  ، اشتغال، رشد اقتصادي، رگرسيونگردشگري واژگان كليدي:
  JEL : C21,E24,F43,O4طبقه بندي

                                                 
  استاد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، دانشكده تحصيالت تكميلي،* 

E.Mail:bakhtiari_sadegh@yahoo.com  
  نشكده اقتصاد و علوم اداري،دا –دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان  *

mortezayazdani64@gmail.comE.Mail:  
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  مقدمه
هـاي  بخـش بسـياري از   و دنيـا بـه حسـاب مـي آيـد     در ع ايبزرگترين و متنوع ترين صـن جزو گردشگري امروزه 

ظرفيـت  اگر كشوري بتوانـد از   داده است.قرار خود تحت الشعاع نيز را  اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي
ركت درآورد شاهد شـكوفائي شـگرفي در سـطح    هاي اين صنعت را در كشورش به ح استفاده كرده و چرخ هاي خود

پرداخـت هـا،   تـراز  وضـعيت   مانند بهبودرشد صنعت گردشگري تاثيرات چند جانبه اي زيرا  اقتصاد كشور خواهند بود
به دنبـال   را در كشورها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و تنوع اقتصادي، افزايش درآمدها و ايجاد فرصت هاي شغلي

ه هـاي اخيـر   هميت و نقش اين صنعت در دستيابي به رشد و توسعه پايدار اجتماعي و اقتصادي، در دهبه علت ا .دارد
به گسترش اين صنعت روي آورده اند و در تالش هستند سهم بيشـتري از بـازار جهـاني    وكشور هاي مختلف  جوامع

به يكي از مهمترين بخـش هـاي   به طوري كه هم اكنون اين صنعت  اين صنعت را براي جوامع خود به ارمغان ببرند
و از آن به عنوان يك صنعت مولد و پويا كه ساير بخش هـاي اقتصـادي را نيـز     اقتصادي كشور ها تبديل شده است

بع اصـلي درآمـد،   امنـ  يكـي از  بسياري از كشورها اين صنعت پويا را به عنـوان  تحت تاثير قرار مي دهد ياد مي شود.
شـكل   كه يدر سراسر دنيا به ويژه در كشورهاي . لذاساختار زير بنائي مي داننداشتغال، رشد بخش خصوصي و توسعه 

توليد يا استخراج از نظر اقتصادي به صرفه نيست يا نقش چندان مهمـي در صـحنه    مانندهاي ديگر توسعه اقتصادي 
  .)1388شيدي، (قلي پور سليماني و ر تجارت و بازرگاني ندارد، به توسعه صنعت گردشگري توجه زيادي مي شود

صـنعت   ابتدا، صنعت گردشگري در جهان و ايران معرفي شده و سـپس تـأثير   سعي گرديده تا مطالعهدر اين 
بر رشد اقتصادي و  ايجاد اشتغال كشور مورد بررسي قرار گيرد. آنگاه با استفاده از  تكنيك هاي آماري گردشگري 

و اشتغال پرداخته و قسمت پاياني مقاله به جمـع بنـدي    و رگرسيوني به بررسي ار تباط صنعت گردشگري بر توليد
 بحث اختصاص يافته است.

  صنعت گردشگري در جهان و ايران
ميليـون   903ميليون نفر در جهان به  25المللي از  ميالدي، ورود گردشگران بين 2007تا سال  1950از سال 

است. درآمد حاصل از اين سـفرها بـا سـرعت     هداشت طور متوسط ساالنه چهار درصد رشد  بهكه نفر افزايش يافته 
تريليـون دالر در سـال     تر بوده و به بـيش از يـك   مشابه رشد داشته و رشد آن نسبت به رشد اقتصاد جهاني سريع

 ميليون نفـر در  903به نيز در سطح جهان، تعداد ورود گردشگران خارجي به كشورها  .است هميالدي رسيد 2007
شود كـه تعـداد    بيني مي پيش .درصد افزايش داشته است 6/6ت به مدت مشابه سال پيش، كه نسب هسال رسيد همان

 .)2009، 1(سازمان توريسم جهانيميليارد نفر برسد و نيم  يكبيش از ميالدي به  2020گردشگران خارجي در سال 

در كشـور مـا    گـذاري  گريِ قابـل سـرمايه  گردشهاي  سنجي جاذبه بررسي جغرافياي طبيعي ايران و نيز امكان
عليـرغم انجـام    نظير و بسيار مستعدي است كـه  در ايران منبع اقتصادي كم يگرصنعت گردشبيانگر آن است كه 

                                                 
1 United Nations World Tourism Organization(UNWTO) 
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بر اساس معيارهاي  اقدامات مختلف هنوز به جايگاهي كه شايسته آن است دست نيافته و با آن فاصله زيادي دارد. 
  مـذهبي،   هاي گردشـگري اعـم از تـاريخي،    دارا بودن جاذبه ايران يكي از ده كشور بزرگ جهان از لحاظ  يونسكو،

از استعداد و توان باالي كشور در تبديل شدن به يـك قطـب گردشـگري در منطقـه     كه  شود طبيعي محسوب مي
حـاكي از آن    . با اين وجود بررسي وضعيت گردشگري در ايران و مالحظه ارقام درآمدي ارزي حاصله،حكايت دارد
  هاي بالقوه خود در ايـن زمينـه بـه    كنون از ظرفيت ايران تا  هاي طبيعي و گردشگري موجود، جاذبه رغم است كه به

حتي در مقايسه با كشورهاي منطقه نيز بسيار ضـعيف   آنشكل مطلوبي بهره نبرده و جايگاه اقتصادي گردشگري 
، درآمـد ارزي ايـران از   سازمان جهاني گردشگري وابسته به سـازمان ملـل متحـد    2009است. طبق گزارش سال 

ميليارد دالر  22كه اين درآمد در تركيه،   حالي در است ميليارد دالر برآورد شده 5/1تنها  2008گردشگري در سال 
است و اين كشور را به نهمين كشور داراي صنعت گردشگري برتر در جهان تبديل كرده است. درآمد ارزي حاصل 

شينه تاريخي نسبتاً مشابه ايران نيز بسيار باالتر از ميزان درآمـد ايـران و   از گردشگري در كشوري چون مصر با پي
  ).1388، پور سليمان (ميليارد دالر است.  5/11حدود 

هاي طبيعي و اقليمي خاص و همچنين آثار تاريخي و هنري براي عالقه منـدان   كشور پهناور ايران با ويژگي
كشور  قابليت هاي طبيعي و تاريخي نظر جاذبه هاي گردشگري و . ازباشد مي مناسبيمقصد بسيار  ،به گردشگري

كشورهاي برتر جهان است. تنوع زيستي و وجود چهار فصل كامل و جاذبه هاي طبيعـي بـي همتـا در     جزوايران 
ها فرصت بي نظيري  اين ويژگي. كنار فرهنگ اصيل ايراني بيانگر قابليت باالي توسعه گردشگري در ايران است

) تعداد گردشگران واردشده به 1از مزاياي آن بهره بگيريم. نمودار (صنعت اين قرار داده تا با توسعه  ماتيار را در اخ
طور كه اين نمودار نشان دهد. هماننشان مي 2008و  2007تعدادي از كشور هاي منتخب آسيايي طي سال هاي 

ه با كشورهايي مانند تركيه و مـالزي نتوانسـته   هاي كم نظير خود در مفايسدهد كشور ايران عليرغم به ظرفيتمي
 جايگاه مناسبي در جذب گردشگر به دست آورد.

 2008و  2007): مقايسه تعداد گردشگران وارد شده به تعدادي از كشور هاي منتخب آسيايي طي سال هاي 1نمودار (

 
   1سازمان جهاني گردشگري منبع:

                                                 
1 World Tourism Organization UNWTO 
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  تاثير گردشگري بر رشد و توسعه اقتصادي
 اجتمـاعي  - الوصول جهت دست يافتن به توسـعه اقتصـادي  هاي پربازده و سهل ت گردشگري جهاني يكي از راهصنع

. تنوع اقتصـادي، افـزايش درآمـدها و ايجـاد     گذاردتاثير مي از چند طريق بر رشد اقتصاديصنعت  اين رشدپايدار مي باشد. 
  آيد. اين صنعت به شمار ميتوسعه  ها، از پيامدهايپرداخت تراز وضعيت بهبود و هاي شغليفرصت
 داخلـي  ناخالص توليد از بخشي صنعت از اين حاصل درآمد است، خدماتي صنايع از يكي گردشگري كه جايي آن از

ميـزان تـاثير    ).1386 همكـاران،  و شود و مستقيماً بر رشد اقتصادي تـاثير مـي گـذارد. (طيبـي    محسوب مي ميزبان كشور
ثير بستگي به نوع سرمايه گذاري و جايگاه اين صنعت در اقتصاد ملي دارد. مثالً در صـورتي كـه   بر درآمد ملي تا گردشگري

توسعه آن از طريق سرمايه خارجي صورت گيرد، سود حاصل از اين سرمايه گذاري و پرداخت حق الزحمه كاركنان خـارجي  
  ).1375 ،ي ديگر انتقال مي يابد (ضرغاممبالغ قابل توجهي ارز غير ماندگار در كشور را شامل ميشود كه به كشورها

هاي مسـتقيم و هـم منـافع و     هزينه و منافعدريافت كه هم بهتر توان  اقتصاد را زماني ميگردشگري بر تأثير 
هاي تجاري مبـدل   وصولبه  گردشگريدرآمدهاي حاصل از  در نظر گرفته شود. مستقيمو غير  هاي ثانوي هزينه
عالوه بـر ايـن آثـار اوليـه،     . گيرند قرار مي استفادهدها و مواجب و مالياتها مورد شوند كه جهت پرداخت دستمز مي

بـراي   فروشندگان كاال و ارائه دهنـدگان خـدمات مختلـف   مستقيم نيز دارد. ه و غير ثرات ثانويا گردشگريفعاليت 
كنند كه  نياز خود ميكاال و خدمات مورد  تهيه را صرف درآمد و سود خودمشتريان خود بخشي از  نياز هاي تأمين

 ادامه پيـدا  چرخهگردد. همچنانكه اين  ساختارها و تجهيزات جديد ميبهبود و گسترش  گذاري جهت شامل سرمايه
) آثار اقتصادي مثبت و منفي ورود گردشـگر  1جدول (كند.  ، بصورت غير مستقيم درآمد و اشتغال ايجاد ميكند مي

و برخي نيز به صورت غير مستقيم اثرگذارند. همان طـور  مستقيم صورت دهد. برخي از اين اثرات به  را نشان مي
شود مزاياي اين صنعت بسيار بيشـتر از معايـب آن اسـت. يكـي از مهمتـرين جنبـه هـاي منفـي         كه مشاهده مي

 باشد.گردشگري در مقابل مزاياي بي شمار آن افزايش سطح عمومي قيمت ها مي

) 1شگر را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. بطوريكـه در جـدول (  ) آثار اقتصادي ورود گرد1375(ضرغام 
مشاهده مي شود برخي از اين اثرات به صورت مثبت و برخي نيز به صورت منفـي اثرگذارنـد. گـاهي ايـن اثـرات      

 .يابدبصورت مستقيم و گاه بصورت غير مستقيم ظهور و بروز مي

 گردشگرياقتصادي  و جنبه هاي آثار :)1جدول 

 جنبه هاي منفي به هاي مثبتجن

 ها تورم، افزايش عمومي قيمت - افزايش درآمد ارزي -

 اشتغاالت فصلي و بيكاري - ايجاد فرصتهاي شغلي -

 افزايش قيمت زمين - تحرك سرمايه مالي -

 توسعه بخش خدمات و تحليل توليد كااليي - جلب سرمايه خارجي -

 عمومي عام المنفعهكاهش خدمات - بهسازي و توسعه تاسيسات زيربنايي -
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 توسعه نامتعادل منطقه - موازنه پرداختهاي بين المللي -

 وابستگي به كشورهاي بيگانه - توسعه صادرات غيرنفتي -

 بكارگيري توانهاي موجود محلي -

 توسعه منطقه اي -

و سـر ريـز رشـد اقتصـادي را      ) معتقد است كه اثرات غير مستقيم عموما بصورت  اثرات جانبي1992مارين (
 بـا  زيـاد  تعامـل  دليل به ). اگر گردشگري1992تحت تاثير قرار داده و به پويايي اقتصاد كمك مي نمايد(مارين، 

 و دهند مي ارائه يا خدمت كاال آن به كه اقتصادي هاي فعاليت ساير پيدا كند، رونق اقتصادي هاي ديگر فعاليت
 موتوري عنوان به تواند مي گردشگري يعني خواهند كرد. حركت آن با مراهه كنند، مي مصرف را آن محصول يا

   ).1386 همكاران، و براند(طيبي جلو به رو خود دنبال به نيز را ها ساير فعاليت كه كند عمل اقتصادي رشد براي
مسـتقيم   تـاثير مسـتقيم و غيـر    )2(نمـودار شـماره    1بر اساس اطالعات مذكور در سايت سازمان جهـاني گردشـگري  

گردشگري بر رشد اقتصادي كشور را در طي سالهاي مورد بررسي  نشان مي دهد. اين اطالعات حاكي از آنست كه هر چه 
تعداد گردشگر خارجي به كشور بيشتر شده اثرات مستقيم و غير مستقيم توريسم بر اقتصاد كشور نيز افزايش داشـته اسـت.   

بسيار كم و ناچيز بوده اما بـا   2001د مستقيم و غير مستقيم گردشگري تا سال همچنين اين آمار ها نشان مي دهد كه درآم
درآمـدهاي گردشـگري رشـد     2001انجام اقدامات و تالش هاي صورت گرفته بر اساس برنامه هاي توسعه، پس از سـال  

هـاي الزم در   بيشتري داشته استاز اين رو صنعت گردشگري در صورتيكه به صورت صحيح مديريت شود و برنامـه ريـزي  
  تواند در رشد و توسعه اقتصادي كشور نقش مهمي ايفا نمايد.جهت ايجاد و اصالح زيرساخت هاي الزم صورت بگيرد، مي

  كشور اشتغال بر گردشگر ورود و سميتور صنعت ميمستق ريغ و ميمستق اثر :)2 نمودار

  
  2منبع: شوراي جهاني گردشگري و مسافرت

                                                 
1 http://wttc.org/research/economic-data-search-tool/ 
2 World Travel & Tourism Council 
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  تاثير گردشگري بر اشتغال
زايـي اسـت. بـا    اشتغال برهاي بارز صنعت گردشگري، تاثير مستقيم و غير مستقيم اين صنعت  يكي از ويژگي

يك فعاليت خدماتي كاربر اسـت، عامـل مناسـبي در ايجـاد      بيشتر جهانگرديو گردشگري صنعت توجه به اينكه 
طوري كـه در  ه ار مي رود. بهاي شغلي براي نيروي كار ساده بدون تخصص و كارگران نيمه ماهر به شم فرصت

هايي اشتغال دارند كه مستقيماً و يـا   درصدي نيروي فعال، در فعاليت 50برخي كشورهاي در حال توسعه بيش از 
جهـانگردي بسـيار محـدود    و در كشور ما كه فعاليت گردشـگري  اما بطور غيرمستقيم به جهانگردي مربوط است. 

  ).1375 ،درصد جمعيت فعال كشور را تشكيل مي دهد (ضرغام 5است، نيروي مشغول به كار در آن كمتر از 
كنـد  چرخه اي را ايجاد مـي توسعه گردشگري نيست ولي توسعه آن  اوليه و اصليهرچند ايجاد اشتغال هدف 

بـه  در سـطح جهـان    براي توليد شـغل  زرگب صنعتيحاضر گردشگري   حال  در. بردظرفيت اشتغال را باال مي كه
از  1992در كشورهاي در حال توسعه داشته باشد. در سال  وضعيت اشتغالتواند نقش مهمي در يو مرود شمار مي

نفر شاغل در جهان، يك نفر در بخش گردشگري فعال بوده اند. كل شاغالن اين بخـش در همـان سـال     15هر 
ايـن   ده اسـت. درصداز كل شاغلين بخش هاي مختلف را به خود اختصـاص دا  6/6كه  ميليون نفر بوده است 130

درصد كـل   11به بيش از  2008و در سال  درصد 10 يعني در حدودميليون نفر  150بيش از به  2005رقم در سال 
  .)2009(سازمان توريسم جهاني،  شاغلين رسيده است

  مديريت) در مورد گردشگري قابل تفكيك است: در مجموع سه نوع اشتغال نيروي انساني (نيروي كار و
قبـل از  اقـدامات   در فعاليت هايي كه براي فراهم آوردن زمينه ها و وليه : اين نوع اشتغال عمدتاًـ اشتغال ا1 

 بـه منظـور اطـالع بيشـتر از     )فعاليت موسئسات گردشگري واطـالع رسـاني  (مانند  انجام سفر يا در حين مسافرت
  .دارد وجود هاظرفيت

هاي گردشـگري را شـامل   اي از اشتغال در فعاليتمدهـ اشتغال در تامين نيازها: اين نوع اشتغال كه سهم ع2 
روزمره گردشگر را تا زماني كه در مقصـد اسـت برطـرف      هاي است كه بطور مستقيم نيازهايشود، در فعاليتمي
ها در ارائه خـدمات تفريحـي و   ها و فعاليتداري، رستوراننقل، هتل و ها در حملدامنه وسيعي از فعاليت خته وسا

  شود.شامل مي ورزشي را
ـ اشتغال غير مستقيم : اين نوع اشتغال كه بيشتر با فعاليت هاي توليدي مرتبط است همزمـان بـا سـرمايه    3 

 ها قبـل از آن، توليـد وسـايل حمـل و    كليه فعاليت ها وفعاليت در احداث هتل آيد. گذاري در گردشگري فراهم مي
نيز سهم گردشگري در ايجاد تاسيسات زيربنـايي در زمـره    شود) وشامل مي نقل (تا جايي كه سهم گردشگري را

فعاليت هاي  تنها با اين نوع اشتغال است. اشتغال غير مستقيم همان گونه كه از نام آن پيداست به طور مستقيم و
گذاري در گردشگري به كل تشكيل سـرمايه در اقتصـاد   گردشگري مرتبط نيست بلكه تنها با نسبت حجم سرمايه

  ). 1373 (زماني، رددمشخص مي گ
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  الگوي تحقيق
آمـاري   و رگرسـيوني  هاي روش ازاشتغال  باگردشگري  ارتباط ميزان و چگونگي بررسي براي مطالعه اين در

از اطالعات منـدرج در وب سـايت    1388تا  1367است. اطالعات مورد استفاده براي دوره زماني  شده بهره گرفته
 :باشد ) مي1رابطه ( صورت به رگرسيوني مدل كلي است. فرم سازمان جهاني گردشگري استخراج شده

  ):1رابطه(
Yt =  + Xt  

، تعداد گردشگر وارد شده بـه كشـور   Xt، اشتغال ايجاد شده در اثر و رود گردشگر به كشور و   Ytكه در آن 
ين زده شـده و  ، شيب) پارامترهاي مدل بوده كه بايـد تخمـ  ، عرض از مبدا و  ) و   در هر سال مي باشد.
) 2رابطـه (  صورت به رگرسيون شيب ضريب براي را مقابل فرضيه و صفر فرضيه منظور همين مشخص شوند. به

 .دهيم مي تشكيل

 :)2(رابطه 

H0: =0       وH1: ≠  
انـي آن  شود. اگر مقدار آماره محاسبه شده از مقـدار بحر  مي استفاده t=b/s(b)كه درآن  t آماره از باال فرض آزمون براي
  باشد.درصد صفر بودن ضرايب صفر مي 95درصد بيشتر باشد مي توان نتيجه گرفت كه با احتمال  5در سطح 
 بـرآورد  و تحليـل  بـراي  مـدل  ايـن  از توان مي باشد خوبي دهندگي توضيح توان داراي برآورد شده مدل اگر
 در ضـرايب  ايـن  از يك هر مقداري ارزش ضرايب، تخمين از پس رگرسيوني معادالت در. نمود استفاده ها پارامتر
 هايي معيار از يكي. گيرد مي قرار بررسي مورد آنها معناداري استيودنت t آماره از استفاده با و شده داده قرار معادله

 كـه  دهد مي نشان معيار اين. است) همبستگي ضريب مجذور( برازش خوبي معيار دهدمي نشان را مدل توان كه
  .شودمي داده توضيح مستقل) هاي(متغير توسط وابسته متغير اتتغير از درصد چند

نتايج  كه طور همان .است شده داده نشان )2جدول ( درSTATA افزار  نرم از استفاده با مدل تخمين نتايج
 عرض و شيب ضريب بودن صفر فرضيه و بوده معنادار آماي لحاظ از شده برآورد ضرايب دهدمي نشان )2جدول (

دهد كه قدت توضيح دهنـدگي مـدل قابـل    نشان مي R 2مقدار  .شودمي رد درصد 95 اطمينان سطح در امبد از 
دهد كه فرض صـفر بـودن همـه ضـرايب رد     نشان مي PROBو  Fقبول و مناسب است. همچنين مقدار آماره 

  شود لذا نتايج بدست آمده معتبر و قابل استناد مي باشد.مي
 ورد شده براي بررسي ارتباط ميان متغير ها): نتايج رگرسيون برآ2جدول 

متغير وابسته (اشتغال كل)  P-value آماره t انحراف معيار  ضريب
Lower 
95% 

Upper 
95% 

 1232 1040 0 24 46 1136 عرض از مبدا

 24/0 1/0 0 1/5 033/0 17/0 ورود گردشگر

R2   = 57/0 
 

F = 55/19 PROB =0  
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  متغير وابسته 
 م)(اشتغال مستقي

انحراف   ضريب
 معيار

t آماره P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

 464 400 0 28 15 432 عرض از مبدا

 072/0 026/0 0 4/4 01/0 05/0 ورود گردشگر

R2   = 49./ F = 8/26 PROB = 0  
  منبع: يافته هاي پژوهشگر

كشور به صورت مستقيم در  گردشگر خارجي به 100نتايج حاصل از تخمين مدل نشان مي دهد كه ورود هر 
كند. به عبارت ديگـر ورود  شغل جديد ايجاد مي 17شغل و به طور كلي (مستقيم و غير مستقيم) در حدود  5حدود 

گردشگر يك شغل به صورت مستقيم و غيـر مسـتقيم    6گردشگر يك شغل به صورت مستقيم و ورود هر  20هر 
  ايجاد مي نمايد.

همـان  انـد.   هزار نفر به واسطه صنعت گردشگري مشغول به كـار شـده   598 در حدود 2010در ايران در سال 
) مشخص شده است، درآمدي كه به طور مستقيم و غيـر مسـتقيم از گردشـگري    4) و (3گونه كه در نمودارهاي (

  نصيب كشور مي شود ارتباط مستقيمي با ورود گردشگر به كشور دارد. 
 شغل توليد بر گردشگر ورودم) و غير مستقي ميمستقكل ( اثر): 3( نمودار

  
  منبع: يافته هاي پژوهشگر

  
  
  
  
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  57  ....................................................................................  بررسي آثار مستقيم و غير مستقيم گردشگري بر اشتغال

  شغل توليد بر گردشگر ورود ميمستق اثر): 4( نمودار

  
  منبع: يافته هاي پژوهشگر

اگر با استفاده از همين مدل و الگو بخـواهيم ارتبـاط مسـتقيم و غيـر مسـتقيم ورود گردشـگر خـارجي را بـا         
دهنـد.  ) اين ارتباطات را بخوبي نشـان مـي  6) و (5قرار دهيم،  نمودار هاي ( درآمدهاي حاصل از آن مورد بررسي

همان طور كه مشخص است اين ارتباط به صورت مستقيم بوده و معيار خوبي برازش آن قابل مالحظه است كـه  
  حكايت از ارتباط زياد ميان متغير ها دارد.

 ): اثر مستقيم ورود گردشگر بر توليد درآمد5نمودار(

  
  نبع: يافته هاي پژوهشگرم
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  ): اثر كل (مستقيم و غيرمستقيم) ورود گردشگر  بر توليد درآمد6نمودار(

  
  منبع: يافته هاي پژوهشگر

  نتيجه گيري
دنيا به حساب مـي آيـد. بسـياري از كشـورها ايـن      در ع ايبزرگترين و متنوع ترين صنجزو گردشگري امروزه 

د، اشتغال، رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زير بنـائي مـي داننـد در    صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآم
و مناطقي كه ديگر اشكال توليد بسـادگي امكـان پـذير نبـوده و      سراسر دنيا به ويژه در كشورهاي در حال توسعه

 ، به توسعه صـنعت گردشـگري توجـه   امكانات الزم براي جذب توريست وجود داشته و يا تونسته اند بوجود آورند 
از طريق تاثير بر درآمد ملي، اشتغال، تغيير قيمتها و تراز بازرگاني ملي، اقتصاد  مبذول شده است.اين صنعتزيادي 

كشور را تحت تاثير قرار مي دهد. و پول و جمعيت را از مراكز تمركز و ثقل صـنعتي بـه سـوي روسـتاها و نقـاط      
  ر تمام سطوح جامعه به طور يكسان پراكنده شود.طبيعي مي كشاند و سبب ميگردد تا پول و منافع اقتصادي د

هايي  تالش وجودبا  .كشور شودميليون گردشگر جذب  20بايد  1404تا سال كشور  انداز چشمبر اساس برنامه 
در  . هـر چنـد  نيسـت  مناسـب چندان هنوز وضعيت جذب گردشگر خارجي كه براي جذب گردشگر صورت گرفته، 

 اقتصاد تك محصولي متكي بر صادرات نفت تأكيد شـده، ولـي در عمـل موفقيـت    برنامه هاي توسعه به رهايي از 
و توسعه صنعت توريسـم در ايـران بـه عنـوان يكـي از       است. لذا گسترشدر اين زمينه بدست نيافته  قابل قبولي

ريزان  منابع درآمد كشور، بايد بيش از پيش مورد توجه برنامه افزايشراهكارهاي رهايي از اقتصاد تك محصولي و 
ها و صـنايع   گذاري در صنعت گردشگري در مقايسه با ساير فعاليت سرمايه زيرا .شور قرار گيردكو سياست گذاران 

  شود. هاي طبيعي و فرهنگي سبب مي جاذبه نزديك بهاي، پيشرفت سريعي را در توسعة مناطق  توسعه
نقش صنعت گردشگري در ايجاد اشـتغال  هاي تحليلي و توصيفي به بررسي در اين مطالعه با استفاده از روش

پرداخته شد. نتايج بدست آمده از تحليل و توصيف داده ها تائيد مي كند كه صنعت گردشگري تاثير قابل مالحظه 
گردشگر يك شغل به صورت مستقيم و ورود  20اي بر اشتغال و رشد اقتصادي كشور دارد. به طوري كه ورود هر 
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يك گردشگري صورت مستقيم و غير مستقيم ايجاد مي نمايد. با توجه به اينكه گردشگر يك شغل جديد به  6هر 
كار بيشـتر از سـاير عوامـل     نيرويبه صورت يك بخش فعال اقتصادي مي تواند از است مي تواند  1صنعت كاربر
يك شـغل در  زيرا ميزان سرمايه گذاري براي ايجاد . باال بردن سطح اشتغال را فراهم آورد اتموجب استفاده كند و

 نيـروي كـار در   زمينه خدمات گردشگري در مقايسه با ديگر صنايع كمتر مي باشد. از آنجا كه بسياري از خـدمات 
 ونمـوده  فراهم را  توسعه گردشگري زمينه هاي ايجاد اشتغالنمود  جايگزيننمي توان با تكنولوژي  راگردشگري 

ي و مديريت صحيحي در اين زمينه صورت بگيرد مي تواند هد. لذا در صورتي كه برنامه ريزكامي از نرخ بيكاري 
 كمك زيادي به رشد و توسعه پايدار از طريق افزايش اشتغال در كشور بنمايد.

                                                 
1 Labor Intensive 
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  منابع
ارديبهشـت   .نامـه اتـاق بازرگـاني    اقتصاد ظرفيتهاي اشتغالزائي توريسم، ). 1381(گناميني، امير هوش .1
  409شماره  - 1381
بـه هـاي   هاي جهانگردي ايران و رويكرد آن به جاذ بررسي سياست. )1383 (حسن تقي زاده انصاري، .2

  دانشگاه عالمه طباطبايي، طبيع گردشگري،پايان نامه دكتري،
معاونـت   ،ها و معيارهاي توسـعه طبيعـت گـردي در ايـران    چارچوب شاخص)، 1388(هادي ،پور سليمان .3

  الملل پژوهشهاي روابط بين
 اسـالمي  جمهـوري  در اقتصادي توريسـم  اثرات ).بررسي1379( اميريان سعيد و مجيد كرماني، صباغ .4

  .بازرگاني ستانده. پژوهشنامه – داده تحليل از استفاده يران باا

 مركز عرضة توريسم، و تقاضا تخمين و توريسم صنعت وضعيت بررسي ).1375 ( اصغر كرماني، صباغ .5

  .اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت بنيادي هشهاي پژو
و دفتـر همـاهنگي    ران،مدل استراتژيك و جهانگردي براي جمهوري اسالمي اي ).1375(حميد ضرغام، .6

  اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت زيارتي و سياحتي معاونت امور جهانگردي، مديريت طرح جامع توسعه وهدايت 
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