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Abstract 
Introduction 
Many industries with predetermined plans have been completely 
suffered losses from the Covid-19 pandemic since March 2020, when 
the World Health Organization recognized it. The tourism industry can 
be considered one of the growing sectors damaged very quickly. Due 
to the prolongation of the Covid-19 pandemic, different aspects of the 
tourism industry and its degree of vulnerability are identified. Tourism-
related businesses, including the hotel industry, food industry, 
transportation, handicrafts, and other related activities, have suffered 
the most during this period. 
Simultaneously with the negative effects of the corona disease on the 
economy and employment, the effects of the corona on tourism became 
more apparent. Still, due to the continuity of the corona and the need 
for rehabilitation during the corona and post-corona era, the need for 
more protocols and health guidelines is felt. Many countries have made 
reforms in this regard to continue their tourism industry at the same time 
as the pandemic. 
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The important point is that researchers in this field should pay attention 
to the direct effects of corona on the tourism industry and its effects on 
related industries. 

Materials and Methods 
As it turns out, tourists spend money to buy goods and services at 
destinations. Some are paid directly for accommodation, food centres, 
restaurants, retail shopping, transportation, and related entertainment. 
Since it is done in the tourism industry and has revenues for these 
industries, it is called the "direct effects" of tourism on the economy. 
Due to the increasing demand for tourism products, players in the 
tourism and related industries are encouraged to increase the supply of 
products. Therefore, hiring new labourers and producing more goods 
from domestic producers occurs to meet the demand for tourism, which 
is called "indirect effects". 
Increasing the employment of the labour force increases the total 
income of the residents of the tourist area that part of it is allocated to 
savings and part to the purchase goods and services for residents. The 
purchase of more goods and services by the surplus income creates 
additional demand and leads to more production and more employment, 
which is called the "induction effects". In general, "indirect effects" and 
"induction effects" constitute "secondary effects". 
The inbound tourists to Iran in the first six months of 1399 have 
decreased by almost 96%, affecting Gross Domestic Product, 
employment, imports, and income distribution. The effects of this 
reduction on employment in the country, given the high unemployment 
rate of 10 percent is important so that policymakers can create short-
term and long-term packages as much as possible to prevent the 
increase in unemployment in the country. The purpose of the present 
study is to investigate the effects of the Covid-19 pandemic on the 
employment of Iran's tourism sector using the labour force statistics of 
the year 1398 and the updated input-output table of the year 1390. 

Discussion and Results 
As stated, of the approximately 24 million 273 thousand people 
employed in Iran (according to the labour force census), 4,575,000 
people are employed in tourism-related activities. 
As can be seen, there is a 1.88 percent decrease in employment and an 
increase in unemployment, of which 1.23 percent is a direct effect of 
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the reduction in tourist arrivals, about 0.64 percent is based on the inter-
sectorial relations of different sectors related to tourism, and 0.01 
percent is due to induced demand. 
The results extracted from the calculation of the direct, indirect, and 
induced effects show that 456,000 out of 4,575,000 people working in 
the 13 sectors related to the tourism industry have lost their jobs (299 
thousand direct effects and 257 thousand indirect effects). 

Conclusions 
The experience of tourist countries in the Covid-19 pandemic has 
shown that although the arrival of the disease has severely damaged 
these countries, they have somehow maintained their tourism activities 
by creating protocols and instructions, including performing PCR tests 
before 72 hours of flight time, the separation of tourists and citizens of 
the country by creating quarantine courses, and allocation of quarantine 
places for suspected people. 
Eventually, wholesale and retail services, transportation support and 
assistance services, passenger road transport, food and beverage 
neighbourhood services, and public accommodation have the most 
indirect negative impacts due to their close relationship with other 
industries. 

Keywords: Covid-19, Employment, Input-output table, Pandemic, 
Tourism. 
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 با رتبطم صنایع در کار نیروي اشتغال بر کرونا گیريهمه اثرات
 ایران گردشگري

ارشک مسائلی

 
 یرانا تهران، گردشگري، و فرهنگی میراث پژوهشگاه گردشگري، گروه استادیار

  

 ناصر رضائی 
 ردشگري،گ و فرهنگی میراث پژوهشگاه طبیعی، میراثٍ و گردشگري گروه استادیار
 ایران تهران،

  

 خه بات درفشی
 ردشگري،گ و فرهنگی میراث پژوهشگاه طبیعی، میراثٍ و گردشگري گروه استادیار
 ایران تهران،

  

 یرانا تهران، توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه اجتماعی، رفاه گروه استادیار مهدي باسخا

 چکیده
یک بیماري  عنوانبه 2020بیماري کروناـ در مارس و  19شدن ویروس کووید شناختهرسمیتبسیاري از صنایع با به

ـ دچار زیان شدند. ورودي گردشگر خارجی به کشور ایران در شش ماه ابتداي توسط سازمان بهداشت جهانی ریگهمه
درصد بیکاري و براي اینکه سیاست گذاران  10درصد کاهش داشت؛ با توجه به نرخ باالي  96به نزدیک  1399سال 

ي کوتاه مدت و بلند مدت، تاحد امکان از افزایش بیکاري در کشور ممانعت کنند اثرات این هابستهایجاد  بتوانند با
و روش  1398کاهش بر اشتغال کشور اهمیت دارد. تحقیق حاضر با استفاده از طرح آمارگیري نیروي کار سال 

 است، به بررسی اثر کرونا بري استفاده نشدهکه تاکنون براي گردشگر 1390ي سال، هادادهشدة روزستاندة به ـ داده
درصد به نرخ بیکاري اضافه  88/1که در درازمدت،  دهدیمپردازد. نتایج نشان حوزة اشتغال بخش گردشگري ایران می

هزار نفر اشتغال خود را  456به ي مرتبط با گردشگري، نزدیک هابخشهزار نفر شاغل در  575میلیون و  4و از  شودیم
فروشی، فروشی و خردههزار نفر اثرات غیرمستقیم). خدمات عمده 257هزار نفر اثرات مستقیم و  299( دهندیمست از د

ي صرف غذا و نوشیدنی و هامحلي مسافر و خدمات اجادهونقل نقل، حملوخدمات پشتیبانی و کمکی حمل
 .اندهداشتین آسیب غیرمستقیم را ي عمومی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر صنایع، بیشترهااقامتگاه

 .کرونا گیريهمه اشتغال، گردشگري، ستانده، ـ داده ایران، ها:کلیدواژه
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 مقدمه
، 19جلوگیري از گسترش کووید  منظوربه، 2020و ابتداي سال  2019از انتهاي سال 

ر ي بریگچشمي اجتماعی اعمال شد و اثرات منفی هايگذارفاصلهي سفر و هاتیمحدود
عت ي اجتماعی و انسانی زیاد داشتند. صنهاتماسي اقتصادي ایجاد کرد، که نیاز به هاتیفعال

آسیب دید و  19سرعت از کووید یی دانست که بههابخشیکی از  توانیمگردشگري را 
ي کرونا، وجوه مختلف اثرپذیري صنعت گردشگري و ریگهمهدر ادامه نیز با طوالنی شدن 

از جمله صنایع  کارهاي مرتبط با گردشگري،وکسبآن مشخص شد. ي ریپذبیآسدرجۀ 
 وراندي مرتبط در این هاتیفعالنقل، صنایع دستی و سایر وهتلداري، صنایع غذایی، حمل

در سطح جهانی، در مقایسه با سال  .)319 ،2020، 1(سیگاالاند به خود دیده را ضرر بیشترین
درصد  90بیش از  هارستوراندرصد، رزرو کردن  80به گذشته، پروازهاي خروجی نزدیک 

اند. همچنین تقاضا براي سفر زمینی نسبت به درصد افت داشته 70بیش از  هاهتلو رزرو 
 ).1، 2020و همکاران،  2است (مک دونالددرصد کاهش داشته 50بیش از  2020ژانویۀ 

ض کاهش در معر رمنظوبهي فیزیکی را هاتیمحدودي خاصی مانند هاپروتکلکشورها  
همان قرار گرفتن افراد با ویروس کرونا اعمال کردند. متناسب با آن، اقتصاد این کشورها به

بین مارس  هارستورانکه مشتریان  دندهیمنشان  هادادهمیزان دچار زیان و رکود شد؛ برخی 
ت و تا اسدرصد کاهش داشته 99 هارستوران. رزرو اندداشتهشدت کاهش به 2020تا مِی 

هرحال، اثر جبرانی نسبی است. بهبوده 2019درصد سال  60به آخر جوئن، رزروها نزدیک 
به خدمات بیرون  هارستوران، بلکه شودینمها منجر به بسته شدن آن هارستوراني هاتیفعال

 ).5، 2020(مک دونالد،  آورندیمبر و خدمات پیک به خریدار روي 
توجهی از صنعت گردشگري کسب وسعه که درآمد قابلآمارهاي کشورهاي در حال ت 
نسبت به سال  2019ترتیب در سال که هندوستان، ترکیه و برزیل به دهدیمنیز نشان  کنندیم

، 2020که، در ژانویۀ ؛ درحالیاندداشتهدرصد در اشغال هتل رشد  17و  22، 12قبل آن، 
، 2020رو بود. این کاهش در جوئن روبهبا کاهش  هاهتلدرصد اشغال  77و  73، 64ترتیب به

 71به ، و فرانسه و انگلستان نزدیک 70، کانادا 67، اندونزي 55، استرالیا 40براي آمریکا 
درصد بود (مک  75درصد و براي کشورهاي ژاپن، آرژانتین، ایتالیا، مکزیک، روسیه بیش از 

1 - sigala 
2 - MacDonald 
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اشتغال در کشورهاي جزو  درصد 10کلی، نزدیک به طوربه). 2، 2020دونالد و همکاران، 
است. این موضوع براي کشورهاي اسپانیا و مکزیک اقتصاد بزرگ جهان از دست رفته 20
با  ها مرتبطتري از کیک اقتصاد آن. کشورهایی که بخش بزرگرسدیمدرصد نیز  15به 

 20، در بین شوندیمتري نیز مواجه بخش گردشگري است به مراتب با مشکالت بزرگ
 تصادي بزرگ جهان، ایتالیا، مکزیک، اسپانیا و آمریکا از آن دسته هستند.کشور اق

با اثرات منفی کرونا بر اقتصاد و اشتغال، اثرات کرونا بر گردشگري بیشتر  زمانهمگرچه  
)، اما با توجه به تداوم کرونا و نیاز به بازپروري در دوران کرونا و 1، 2020، 1نمایان شد (میر
ي بهداشتی هادستورالعملو  هاپروتکلنظر گرفتن شرایط موجود، لزوم ایجاد  پساکرونا، با در

بیشتري احساس شد و بسیاري از کشورها اصالحاتی در این خصوص انجام دادند تا بتوانند 
). نکتۀ مهم 1، 2020، 2با کرونا پیش ببرند (مک کینزي زمانهمصنعت گردشگري خود را 

ید به اثر مستقیم کرونا تنها بر صنعت گردشگري توجه آن است که محققین این حوزه نبا
گاسلینگ، ( ردیگداشته باشند، بلکه الزم است اثرات آن بر صنایع وابسته نیز مورد توجه قرار 

 ).578، 2020؛ هال، اسکات و گاسلینگ، 2، 2020، 3اسکات و هال
در سطح که شوراي گردشگري و سفر جهانی، درحالی 2019ي سال هادادهبر اساس  
مستقیم، غیرمستقیم و القایی به  صورتبهدرصد تولید ناخالص جهانی  3/10ی، المللنیب

درصد است، که نزدیک  8/6است، این مقدار براي ایران گردشگري و سفر اختصاص یافته
درصد نسبت به میانگین جهانی کمتر است. این موضوع براي درصد اشتغال در حوزة  5/3به 

درصد جمعیت در بخش گردشگري اشتغال  10ی عبارتبهاق دارد، گردشگري نیز مصد
). 2019، 4درصد است (شوراي جهانی گردشگري و سفر 3/7دارند، که این میزان در ایران 
درصد طی سالیان اخیر کشور ایران، اگرچه سهم گردشگري  10با توجه به نرخ بیکاري باالي 

چندان بزرگ نیست، ولی اضافه شدن بخش در تولید ناخالص ملی و اشتغال اقتصاد ایران 
اثرات اقتصادي، اجتماعی و  تواندیمدیگري از شاغلین بخش به بیکاريْ در طوالنی مدت 

ن گام، عنوان اولیاي بر جامعۀ ایران داشته باشد، لذا مطالعۀ حاضر بر آن است تا، بهفرهنگی

1 - Mair 
2 - McKinsey 
3 - Gossling, Scott, Hall 
4 - WTTC 
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دشگري ایران، میزان هاي مرتبط گربا بررسی اثرات کرونا بر حوزة اشتغال در بخش
 دیدگی این بخش در حوزة بیکاري را نمایان سازد.آسیب

 پیشینۀ پژوهش
توجهی در خارج و داخل کشور انجام در حوزة اثرات گردشگري بر اشتغال، تحقیقات قابل

گرفته در حوزة اثرات مستقیم و تحقیقات انجام نیترییابتدااست. در یکی از پذیرفته
) به اثرات گردشگري سنگاپور بر 1990( 1بر اقتصاد، هنگ و الو غیرمستقیم گردشگري

 که هر یک میلیون دالر هزینۀ بیشتر در گردشگري دادمیزان اشتغال پرداختند؛ نتایج نشان 
شغل ایجاد کند، که تنها از طریق اثرات مستقیم و غیرمستقیم نزدیک  30 تواندیمسنگاپور 

). در تحقیق دیگري که اثرات 265، 1990، است (هنگ و الوشغل ایجاد شده 25به 
 2، مک کارتی و سرجودهدیمگردشگري بر رشد اقتصادي و اشتغال را مورد بررسی قرار 

می بسیار آوردند، که رق دستبه) ضریب تکاثري تولید در جامائیکا را نزدیک به یک 2006(
ک درصد رشد در صنعت که هر ی دهدیمپایین است. در حوزة اشتغال نیز نتایج تحقیق نشان 

درصد رشد اشتغال ایجاد کند (مک کارتی و سرجو،  3/0نزدیک به  تواندیمگردشگري 
 محرك عنوانبهگردشگري و سفر «) در تحقیقی با عنوان 2014( 3). ترنر و سیرز1: 2006

میلیون شغل  63، نزدیک به 2022تا  2012ي هاسالبرآورد کردند که بین » رشد اشتغال
میلیون آن در آسیا  41، که نزدیک به شودیمحوزة گردشگري در دنیا ایجاد جدید در 

میلیون به شمال شرق آسیا و پس از آن، جنوب و جنوب  24خواهد بود، بیشترین مقدار با 
 .)65، 2014میلیون (ترنر و سیرز،  7و  10شرق آسیا به ترتیب با 

یه شده اثرات مستقیم و هم که توسط شوراي گردشگري و سفر جهانی ته جدول زیر 
ي دهد، که سهم مستقیم گردشگرکلی اشتغال در منطقۀ جنوبی آسیا را مورد توجه قرار می

براي مالدیو متفاوت است و سهم کلی  44,3براي کشور بنگالدش تا  1,7در اشتغال از 
شور ترتیب براي این دو کدرصد به 86,7تا  3,8گردشگري نیز (با احتساب اثرات ثانویه) از 

 ).2014، 4متفاوت است (شوراي گردشگري و سفر جهانی

1 - Heng and Low 
2 - McCatty, Serju 
3 - Turner & Sears 
4 -WTTC 
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 ): میزان مشارکت مستقیم و کل کشورهاي جنوب آسیا1جدول (
 مشارکت کلی گردشگري در اشتغال کل مشارکت مستقیم گردشگري در اشتغال کل کشور

 3,8 1,7 بنگالدش
 7,7 4,8 هندوستان

 86,7 44,3 مالدیو
 7 3,1 نپال

 6,3 2,5 پاکستان
 8,4 3,5 سریالنکا
 20 10 میانگین

 2014منبع: شوراي گردشگري و سفر جهانی،  

که » اندهست ـ ایجاد اشتغال در صنعت گردشگري: تحلیل داده«در مقالۀ دیگري با عنوان  
درصدي  5/7) انجام گرفت نویسندگان با ذکر سهم 2016( 1هاکولشرستتوسط پراساد و 

کشور هندوستان، هدف تحقیق را نقش صنعت  صنعت گردشگري در نرخ اشتغال
غال اساس، به برآورد ضریب تکاثري و میزان اشتکنند و براینگردشگري در اشتغال بیان می

 5 ها،ستاندة آن پردازند؛ در مدل داده ـایجادشده با توجه به هزینۀ گردشگري خارجی می
و خدمات تفریحی و  اهاقامتگاه، خدمات مسافرتی، ونقلحملبخش غذا و نوشیدنی، 

، حمل و نقل، خدمات هااقامتگاه، که صنعت غذا و نوشیدنی، کنندیمفرهنگی ایفاي نقش 
را دارا  ترتیب بیشترین اثرات مستقیم و غیرمستقیممسافرتی و خدمات تفریحی و ورزشی به

تقیمْ سهستند و در مقابل، نسبت ضرایب به مفهوم اثرات غیرمستقیمِ بیشترْ نسبت به اثرات م
اثرات اقتصادي «). در تحقیقی با عنوان 1، 2016عکس است (پراسادو وکولشرسا، 

) به بررسی اثر 2017( 2، توهمو»يامنطقهستاندة  ـ گردشگري در مرکز فنالند: مطالعۀ داده
ان ي، اشتغال، درآمد و مالیات پرداخت. نتایج نشامنطقهمشارکت بخش گردشگري بر تولید 

به ازاي هر یک میلیون  2014تصادي گردشگري فنالند بر اشتغال در سال داد که اثرات اق
ونقل شغل براي بخش حمل 115و  هارستورانو  هاهتلشغل براي  390به یورو نزدیک 

شغل به ترتیب براي  301و  1717واسطۀ گردشگران خارجی ایجاد کرد و همچنین به

1 - Prasad and Kulshrestha 
2 - Tohmo 
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ردشگران داخلی ایجاد شد، که در واسطۀ گونقل بهو بخش حمل هارستوران و هاهتل
 ).14، 2018نفر شغل ایجاد شد (توهمو،  2523براي  مجموع

در  هاپاسخاشتغال در بخش گردشگري: اثرات و  و 19-کووید«در تحقیقی با عنوان  
منتشر شد، نویسندگان  2020که توسط سازمان جهانی کار در آپریل  ،»آسیا و اقیانوس آرام
درصد مقصدهاي  96ردند که با گسترش ویروس در جهان، بیش از به این نکته اشاره ک

 يهاتیمحدودي سازمان گردشگري جهانی سازمان ملل هادادهگردشگري جهان براساس 
ي موجود اقیانوس آرام، در برخی کشورها و هادادهورود و خروج وضع کردند. براساس 

درصد است.  12تا  10جزایر منطقۀ اقیانوس آرام، سهم اشتغال در بخش گردشگري 
 15,3کشور این منطقه از این قرار است که  14المللی کار براي برآوردهاي سازمان بین

در خطر امنیت شغلی قرار گرفتند،  19-میلیون نفر شاغل در گردشگري با شیوع کووید
و  هابستهي این منطقه با معرفی هادولتمیلیون نفر مرد.  8,9میلیون نفر زن و  6,4

ي حمایتی براي فعالین صنعت گردشگري به این بحران پاسخ مناسب دادند هااستیس
 .)2،2020(سازمان جهانی کار، 

 ، که توسط»هااقامتگاهبر گردشگري و اشتغال  19-اثرات کووید«در تحقیقی با عنوان  
زینپ کارساووران در ترکیه انجام گرفت، نویسنده از دو بعد به بررسی نیروي کار 

رفته و دوم) شرایط بدِ کاري در دوران کرونا. ست: اول) اشتغال ازدستاپرداخته
یمروانی  ـ دادن شغل باعث ایجاد فشار مالی، وخامت اوضاع و سالمت جسمیازدست

اي که اي هم به همراه داشته باشد. نیروهاي کاريپیامدهاي اجتماعی تواندیمو  شود
ز با خطرات سالمتی، افزایش ناپایداري و اشتغال خود را حفظ کردند و بیکار نشدند نی

است،  19-ي کار، که از نتایج منفی بحران کوویدهاروشتزلزل امنیت شغلی و تغییر 
 ).540، 2021اند (کارساووران، مواجه

بر اشتغال گردشگري در اسپانیا: عدم  19-اثرات فوري کووید«در مقالۀ دیگري با عنوان  
 اي که از ژانویۀي اشتغال و خوداشتغالیهادادهاران از ، پرلس ریبس و همک»امنیت شغلی

ي هامدل) و ARIMAمنتشر شده بودند، و با روش باکس جنکینز ( 2020تا اپریل  2017
براي  گیريساختاري، به برآورد تغییرات اشتغال پرداختند. اثرات اولیۀ همهسري زمانی

 اجتماعی افراد کاهش نیتأمي مرتبط با گردشگري به این صورت بوده که هاتیفعال
مومی و ي عهااستیسمنظور جلوگیري از سقوط احتمالی اشتغال، است، لذا دولت بهیافته
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که فعالیت کارگران خوداشتغالی که در  دهدیماست. نتایج نشان حمایتی را اجرا کرده
 درصد 95/1 باًیتقر 2020بین فوریه و آپریل  کنندیمي کوچک و متوسط کار هاشرکت

 ریأثتی بیش از سایرین تحت دنیغذاونوشگیري، خدمات است. در ابتداي همهکاهش یافته
درصد کاهش اشتغال بیشتري را تجربه کرد (پرلس ریبس  5 باًیتقرکه طوريقرار گرفت، به

 ).4، 2021و همکاران، 
زة وستانده براي ح ـ تحقیقات قابل توجهی نیز در داخل کشور دربارة استفاده از داده 

است؛ براي مثال، صباغ کرمانی و امیریان در تحقیقی با گردشگري و نیروي کار انجام شده
بررسی اثرات اقتصادي توریسم در جمهوري اسالمی ایران با استفاده از تحلیل «عنوان 

انجام پذیرفت به بررسی اثر افزایش مخارج گردشگران  79، که در سال »ستانده ـ داده
آمد، اشتغال، عواید دولت و توزیع درآمد پرداختند. نتایج نشان داد که خارجی بر تولید، در

ۀ ند و گردشگري خارجی در ایجاد اشتغال از رتبداشتبیشترین سهم را در ایجاد اشتغال  هاهتل
 ,Sabagh Kermani, Amirianاست (ي مختلف برخوردار بودههابخشچهارم در بین 

ی یزااشتغالمحاسبۀ ضرایب «ي با عنوان امقاله 1391 در سال قدسی و زادهیسیع). 75 ,2000
ر این به چاپ رساندند.. د» ستانده ـ بخش گردشگري در اقتصاد ایران با استفاده از مدل داده

 15/15و ضریب نسبی  002/0فروشی با ضریب نرمال فروشی و خردهمطالعه، بخش عمده
است استفاده شده 1380سال  ـ ستاندةرتبۀ نخست را کسب کردند. در این مطالعۀ، از داده 

 ي کلیديهابخششناسایی «). در تحقیق دیگري با عنوان 168، 1391، قدسی، زادهیسیع(
که توسط فرزین و همکاران در » ـ ستانده در صنعت گردشگري ایران بر مبناي مدل داده

کشش  1385 سال انجام پذیرفت نویسندگان با استفاده از جدول داده ـ ستاندة 1394سال 
ي مختلف گردشگري را مورد محاسبه قرار دادند، که هابخشي در گذارهیسرماتولید و 

ه بخش کلیدي مورد توج عنوانبهونقل آبی نتایج گویاي آن است که بخش خدمات حمل
). در تحقیق Farzin, Zandi, Abdi, and Abbaspour, 2015:65( ردیگیمقرار 

و د ادي ورود گردشگران داخلی به قم (رویکرد داده ـ ستاندهاثرات اقتص«عنوان  دیگري، با
) به بررسی اثرات اقتصادي این موضوع با استفاده از 1397، بزازان و آزاددانا (»ي)امنطقه

پرداختند. نتایج نشان داد که ورود گردشگران داخلی به قم،  AFLQروش غیرآماري 
، که استان قم در بخش گردشگري بودهدرصد افزایش اشتغال است 08/8نفر، معادل  22969

 ).Bazzazan, Azaddana, 2018,8نفر است ( 26163این میزان براي کل کشور 
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تا زمان نگارش مقالۀ حاضر، در حوزة گردشگري و کرونا در سطح کشور، تحقیق  
طح خرد گرفته، در سخاصی در حوزة اقتصاد کالن صورت نپذیرفته و اغلب تحقیقات انجام

) به بررسی رفتار 99میرتقیان و همکاران ( مثالًاند؛ ي در دوران پساکرونا بودهزیرمهبرنایا 
جامعۀ میزبان نسبت به گردشگران در دوران کرونا پرداختند، که طبق نتایج، نگرش مردم 
رامسر به گردشگران در زمان کرونا منفی بود، ولی بخشی از مردم که وابستگی معیشتی به 

پذیراي گردشگران بود  توانیمعتقد بودند که تحت شرایطی گردشگري داشتند م
)Mirtaghian Rudsari, et al, 2020,115 اکبري و انصاري نیز به بازشناسی .(

ي سفر و گردشگري براي دوران پساکرونا پرداختند. نتایج ریپذرقابتبر  مؤثري هامحرك
راي جذب گردشگر تقویت تورهاي مسافرتی ب يهامحركشان نشان داد که مطالعه

 ارچوب قانونیهآمادگی شرایط و چ(دلیل تجربۀ قبلی ، انتخاب ایران به)(آمادگی زیرساختی
) تیآمادگی زیرساخ(و آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران  )گردشگري

محرك اصلی بر گردشگري در دوران پساکرونا  41بیشترین ضریب تاثیرگذاري را از بین 
 ).Akbari, Ansari, 2020دارند (

 گردشگري ـ مدل نظري تعادل بخشی
 مستمر و مرتبط و يهاتیاز وظایف و مسئول يامجموعهطور که مشخص است اشتغال همان

 »1شاغل«اي از جمعیت فعال شاغل هستند. مطابق تعریف، عده ،در هر جامعه .مشخص است
ه عنوان یک تخصص و حرفبهکسی است که کار یا شغلی را داراست و به این کار و شغل 

گویند. می «2اشتغال«آگاهی دارد. وضعیت داشتن و مشغول بودن جمعیت به شغل معینی را 
م و فعال شرکت مستقی يشود که در آن به ازاعبارت دیگر، اشتغال به وضعیتی اطالق میبه

 .شودمیصورت نقدي یا جنسی پرداخت در جریان تولید و انجام خدمات، پاداش یا مزدي به
 زمان هر در و ندکن پیدا آسانیبه را مناسبی کار بتوانند جامعه فعال افراد ۀکلیشرایطی را که 

، اشتغال صورت؛ درغیرایننامندمی» اشتغال کامل«ار باشند ک مشغول جمعیت از زیادي نسبت
عنوان نرخ درصد را به 5در اقتصادهاي مختلف، نرخ  اصوالًناقص در کشور حاکم است. 

دنبال شغل مناسب درصد جامعه به 5عبارتی، چنانچه . بهدهندیمطبیعی بیکاري مدنظر قرار 
خود باشند اشتغال کامل در آن اقتصاد وجود دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران طی چند 

1  - employed 
2  - employment 
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دهۀ گذشته، با افزایش جمعیت، همواره نرخ باالتر بیکاري را تجربه کرده (بر اساس آمار 
بخشی ایستا استفاده کرد. در تحلیل از تحلیل تعادل توانیمرصد و باالتر)، د 10رسمی 

که ظرفیت خالی براي اشتغال و سایر عوامل تولید وجود  شودیمبخشی ایستا فرض تعادل
ی، تابعِ ارتعببهیا  دنابیینمافزایش  هامتیقکه، چنانچه تقاضا افزایش یابد، طوريدارد؛ به

کشش پذیر است و به هر میزان تقاضا وجود داشته باشد، عرضه  الًکامعرضه نیروي کار 
بدون تغییر قیمت، خود را با آن تطابق خواهد داد و تنها تولید، اشتغال و درآمد شاغلین تغییر 

بخش تحلیل  نیتریاصل عنوانبهکه ضریب تکاثري،  کندیم. آرچر بیان کندیم
، که وابسته به صنایع ردیگیمرا اندازه  بخشی، عملکرد اقتصادي صنعت گردشگريتعادل

قرار  ي گردشگري را مورد توجههانهیهزمدت اقتصادي تغییر در بسیاري است و اثرات کوتاه
. براین اساس، درادامه، به سه اثر اصلی گردشگري در اقتصاد )240، 1982، 1آرچردهد (یم

 و ضریب تکاثري خواهیم پرداخت.
یی براي خرید کاال و خدمات در هانهیهزشگران طور که مشخص است گردهمان 

اه، ي اقامتگهانهیهزمستقیم براي پرداخت  طوربهها ، که برخی از آندهندیممقصدها انجام 
ون چ که اند،ونقل و تفریحات مربوطفروشی، حمل، خرید خردههارستورانمراکز غذایی و 

 عنوانبهها این صنایع دارند از آنو درآمدهایی براي  دنشویمدر صنایع گردشگري انجام 
ثرات مستقیم« ه(« برندیمگردشگري بر اقتصاد نام  »ا ی اول ثرات   ).»ا
آمده براي خرید کاالها و خدمات واسطه جهت ایجاد دستبخشی از درآمدهاي به 

. مابقی ندیگویمي اواسطهها تقاضاي ، که به آنشودیممحصوالت گردشگري استفاده 
داخت عوامل تولید نیروي کار، سرمایه و زمین تحت عنوان دستمزدها، بهره درآمد براي پر

ي مختلف گردشگري و مابقی هابخششوند، مقداري براي مالیات و سود پرداخت می
. بر اساس افزایش تقاضاي محصوالت گردشگري، بازیگران صنعت شودیم اندازپس

و نیروي کار جدید  شوندیمرغیب گردشگري و صنایع وابستهْ به افزایش عرضۀ محصوالت ت
شود که به آن بیشتر از تولیدکنندگان داخلی براي پاسخ به تقاضاي گردشگري استخدام می

ثرات غیرمستقیم« ه(« ندیگویم »ا وی ثان ثرات   ).»ا
یمافزایش استخدام نیروي کار درآمد کل ساکنان محلی منطقه گردشگري را افزایش  

و بخشی براي خرید کاال و خدمات ساکنین تخصیص  ازاندپسکه بخشی از آن به  دهد

1 - Archer 
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اد آمده تقاضاي اضافه ایجدست. خرید بیشتر کاالها و خدمات توسط مازاد درآمد بهابدییم
ال«، که به آن دشویمو خود به تولید بیشتر و اشتغال بیشتر منجر  کندیم ثر  یا  ندیگویم »قای
ه«( وی ثان ثرات  یمرا تشکیل  »اثرات ثانویه«و » اثر القایی» «قیماثر غیرمست«کلی، طوربه). »ا

 .اندشدهي گردشگري بر اقتصاد مشخص هانهیهز. در نمودار ذیل، اثرات کالن دهد
 بر اساس مطالب فوق، اثرات گردشگري بر اقتصاد به موارد ذیل بستگی دارد:

د د بگذاراثر مستقیمی بر اقتصا تواندیمها ي گردشگران و مشخصات آنانهیهزالگوي  -1
)؛ در این خصوص، دلیل مسافرت، طول مدت اقامت و اقامتگاه انتخابی 2، 2008گاسپرینو، (

 ي گردشگري اثرگذار است.انهیهزبر ساختار 
 يامنطقه ـ ي صنایع گردشگري و اقتصاد محلیهامشخصه -2
توانایی اقتصاد محلی منطقۀ گردشگري جهت ایجاد رضایتمندي صنایع گردشگري از  

ی چند درصد صنایع گردشگري به خود منطقه تعلق دارد و عبارتبهبرخوردار است، اهمیت 
 ).2، 2008همراه داشته باشد (گاسپرینو، رضایتمندي گردشگران را به تواندیمبه چه میزان 

 )3، 2008، 1ي گردشگري بر اقتصاد کالن (گاسپرینوهانهیهز): مدل مفهومی 1شکل (

 

1 - Gasparino 
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 روش
است که ستاندة یک محصولْ ورودي و دادة تولیدي سایر  صورتنیبد جداول داده ـ ستانده

 ستانده ـ ي دیگر توسط جدول دادههابخشاست. با توجه به اینکه ارتباط هر بخش با هبخش
تا بخشی ایسي ایجاد شده، ابزاري مناسب براي تحلیلاواسطهصورت محصول نهایی و به
 110محصول و  155روز شد شامل که به 1390رود. جدول داده ـ ستانده سال شمار میبه

فعالیت بود، که در نهایت با محاسبۀ جداول ضرایب مستقیم (لئونتیف) اقتصاد ایران به جدول 
ستانده به یک جدول  -ي جدول دادهبنددستهمحصولی دست خواهد یافت، با  99در  99
 :شودیمت زیر تبدیل صور. در مدل حاضر، ستاندة اقتصاد بهشودیمصنعتی تبدیل  99×99

𝑋𝑋 = �
𝑥𝑥1
⋮
𝑥𝑥99

� = �
𝑎𝑎11 ⋯ 𝑎𝑎1 99
⋮ ⋱ ⋮

𝑎𝑎99 1 ⋯ 𝑎𝑎99 99

� �
𝑥𝑥1
⋮
𝑥𝑥99

� + �
𝑦𝑦1
⋮
𝑦𝑦99

� = 𝑃𝑃𝑋𝑋 + 𝑌𝑌 

ماتریس تقاضاي میانی  Aي مختلف است، هابخشبردار ستاندة  Xي فوق، بندفرمولدر  
ارتباط بین  Aي صنایع در مدل است. هر درایۀ زابرونتقاضاي نهایی  Yصنایع مختلف و 

 .کندیمداده و ستانده را بین دو بخش مشخص 
با توجه به اثرات متقابل صنایع مختلف و همچنین اثرگذاري صنعت گردشگري بر سایر  

محصول جدول ضرایب مستقیم  99مورد زیر از  13محاسبۀ اثرات گردشگري  توانیمصنایع 
مورد آخر در خصوص کاالها و سایر  8ونقل و ورد اول از بخش حملم 5شده، که انتخاب

 خدمات بخش گردشگري است، را برشمرد:
) خدمات 3، ونقل با راه آهن) خدمات حمل2 ،ونقلخدمات پشتیبانی و کمکی حمل) 1

  ،ونقل هوایی) خدمات حمل5، ونقل آبی) خدمات حمل4، مسافر ياونقل جادهحمل
) خدمات 8، هاي عمومی) خدمات اقامتگاه7، فروشیوشیو خردهفرخدمات عمده )6

) خدمات دینی و 10، هاي مسافرتی) خدمات آژانس9، صرف غذا و آشامیدنی يهامحل
 و ) خدمات ورزشی و تفریحی12، هاها و موزه) خدمات هنري، کتابخانه11، مذهبی

 بیمه. ) خدمات13 
ي اجادهونقل ریان اقتصادي از ستاندة خدمات حملج 𝑎𝑎38، درایۀAبراي مثال، در ماتریس 

ي اهمحلعبارتی، تمام نیازهاي ي صرف غذا و نوشیدنی است؛ بههامحلمسافر به خدمات 
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. با بازتعریف شودیمي مسافر را شامل اجادهونقل صرف غذا و نوشیدنی از خدمات حمل
 نوشت: توانیمفرمول فوق 

X = (I − A)−1Y 

I)در معادلۀ فوق،  − A)−1  ماتریس معکوس لئونتیف است که با عنوان ضرایب فنی کل
ماتریس ضرایب  j. جمع ستون شودیمشامل اثرات مستقیم، غیر مستقیم و القایی) شناخته (

براي تغییرات  توانیم. موضوع فوق را کندیمرا مشخص  jفنی کلْ ضریب ستانده صنعت 
 ناخالص داخلی به شرح ذیل تدوین کرد: ایجادشده در گردشگري و اثرات آن بر تولید

ΔX = (I − A)−1ΔY 

میزان تولید را متناسب با تقاضاي نهایی محاسبه کرد؛ براي  توانیمي فوق هافرمولاز طریق 
 از فرمول زیر استفاده کرد: توانیمي مختلف اقتصادي نیز هابخشاشتغال 

L = lX = l(I − A)−1Y 
ΔL = lΔX = l(I − A)−1ΔY 

، که در دهدیمان اشتغال خالص متناسب با تغییرات تقاضاي نهایی را نمایش فرمول اول میز
I)و هابخشبردار شاغلین در  Lآن،  − A)−1  ماتریس معکوس لئونتیف وl  ضرایب اشتغال

 .دهدیمست و فرمول دومْ تغییرات نیروي کار را متناسب با تغییرات تقاضاي نشان هابخش
 بر که کردند را معرفی پیشین و پسین پیوندهاي از ییهاشاخص )1958( واتانابه و چنري
 اساس بر و ودب استوار فنی مستقیم ضرایب جدول و اقتصادي يهاتیفعال بین مستقیم روابط

 کدیگری با را نروژ و آمریکا ایاالت متحده ایتالیا، ژاپن، کشورهاي در تولید ساختار ها،آن
 »واتانابه و چنري« پیشین و پسین ي پیوندهاشاخص به کهها شاخص این .کردند مقایسه
 ):Atvan 2006, 83از (اند عبارت اندموسوم

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐𝑗𝑗شاخص پیوند پسین =  ∑ 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖

=  ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 

𝐺𝐺𝐵𝐵𝑐𝑐𝑖𝑖شاخص پیوند پیشین =  ∑ 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖

=  ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 
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ي هانهادهة دکنننیماتي هاتیفعالند پسین رابطۀ مستقیم یک فعالیت با شاخص پیو 
بخواهد یک واحد ستاندة  jکه چنانچه فعالیت  کندیمو مشخص  دهدیمي را نشان اواسطه

ي به چه میزان اواسطهة کنندنیماتي هابخشخود را افزایش دهد خریدهاي خود را از 
 عنوانبه هاشبخروابط مستقیم یک بخش را با سایر افزایش دهد. شاخص پیوند پیشین نیز 

یک  iو بیانگر آن است که چنانچه ستاندة بخش  دهدیمي نشان اواسطهة نیازهاي کنندنیمات
ي مختلف هاتیفعالمصارف واسطه در اقتصاد بین  عنوانبهواحد افزایش یابد چه میزان از آن 

وه بر روابط مستقیم، روابط غیرمستقیم ). چنانچه عالAtvan, 2006, 84( دشویمتوزیع 
 :ردیگیممورد توجه قرار گیرند ماتریس معکوس لئونتیف مورد توجه قرار 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝑗𝑗شاخص پیوند پسین =   ∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 

𝐺𝐺𝐵𝐵𝑅𝑅𝑖𝑖شاخص پیوند پیشین =  ∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 

اقتصادي  ي مختلفهابخشپسین  ي فوق، روابط اشتغال پیشین وهافرمولبا استفاده از  
دهندة میزان وابستگی این بخش به نشان iمحاسبه کرد. روابط پیشین بخش  توانیمرا 

 هاخشبي اقتصادي است و روابط پسین، میزان وابستگی سایر هابخشي خود و سایر هانهاده
و مقدار  شوندیم با مقدار یک نرمال هاارتباط. دندهیمنهاده را نشان  عنوانبهبه این بخش 

که ارتباط باالتري نسبت به میانگین با سایر صنایع دارد.  دهدیمتر از یک نشان بزرگ
تري نسبت که ارتباط کم کندیمتر باشد مشخص مشابه، چنانچه این مقدار از یک کم طوربه

 به میانگین با سایر صنایع دارد:

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑗𝑗𝑐𝑐 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  ین:شاخص پیوند پس 

𝐺𝐺𝐵𝐵𝑖𝑖𝑐𝑐 = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1  شاخص پیوند پیشین: 

ي ارتباط پسین و پیشین راسمیوسن تحت عنوان هاشاخصشده، پس از شکل نرمال 
راسمیو سن) ارائه شد، که  -(هیرشمن» حساسیت پراکندگی«و » قدرت انتشار«شاخص 

 عبارت است از:
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗 =
1
𝑛𝑛∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
1
𝑛𝑛2

∑ ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 شاخص قدرت انتشار 

𝑆𝑆𝑃𝑃𝑖𝑖 =
1
𝑛𝑛∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
1
𝑛𝑛2

∑ ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 شاخص حساسیت پراکندگی 

مورد فوق را مورد استفاده قرار داد. نکتۀ مهم آن است که بر  توانیمبراي اشتغال نیز  
ي پیوندهاي پسین و پیشین شاخص ریگاندازه) بهترین معیار 2009اساس تحقیق میلر و بلر (

bj ) استAtvan, 2006, 86به شکل زیر درآورد: توانیمشدة اشتغال را )؛ لذا پیوند نرمال 

(ENBL) = �(1 𝑛𝑛� )𝐵𝐵𝑗𝑗�/ �(
1
𝑛𝑛2

)�𝐵𝐵𝑗𝑗
𝑗𝑗

� 

 هاداده
ي شدة طرح آمارگیريآورمعجبراي برآورد اثرات کرونا بر اشتغال نیروي کار از اطالعات 

 STATISTICALاست (استفاده شده» ایران«توسط مرکز آمار در  1398نیروي کار سال 
CENTRE OF IRAN, 2019 ،؛ در این مدل، براي دستیابی به برآوردهاي مورد نظر(
اعمال «دهی در هر فصل در سه مرحلۀ . وزندنشویمدهی خانوارهاي نمونه و اعضاي آن وزن

» ي جمعیتیهاینیبشیپتعدیل وزن براساس «و » پاسخی کاملتعدیل وزن براي بی«، »ایهوزن پ
هر  کندیممشخص  دیآیم دستبهدهی . وزنی که پس از اعمال مراحل وزنردیگیمانجام 

 فرد در نمونه نمایندة چند نفر در جامعه است. 
خانوار انتخاب  60648 شدة مرکز آمار در طرح نیروي کار،يآورجمعبراساس اطالعات  

خانوار  1536خانوار بیشترین حجم خانوار و استان اردبیل با  2652شدند، که استان تهران با 
ش بخ نیترمهمدهند. به خود اختصاص می هااستانترین مقدار حجم خانوار را در بین کم

 مرتبط با کرونا بخش خدمات است که بخش گردشگري نیز جزو این بخش است، که با
صنایع دیگر نیز ارتباط دارد؛ نکتۀ مهم آن است که با توجه به اینکه بخش گردشگري از 

نسبت به  ي این صنعتریپذبیآسي کوچک و متوسط تشکیل شدهۀ محاسبۀ میزان هابنگاه
است. با توجه به این موضوع، مطالعۀ حاضر اثرات کاهش  ترسختصنایع تولیدي به مراتب 

ي عنوان سطح کالن اقتصادکرونا را بر تولید ناخالص داخلی بهورودي گردشگر در دوران 
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مرکز آمار ایران  1390ستاندة سال  ـ . بدین منظور از جداول دادهدهدیممورد بررسی قرار 
 STATISTICAL CENTRE OFاست (شده استفاده شده هنگامبه RASکه به روش 

IRAN, 2017 .( 
و قبل از آن  1380بارة این حوزه، از جداول شایان ذکر است که در تحقیقات قبلی در 

 1390روز شدة به است و در این تحقیق براي اولین بار از جداول داده ـ ستاندةاستفاده شده
یلیتفصبخش مرتبط با گردشگريْ براساس  13است. کد فعالیت در سطح ملی استفاده شده

و درصد اشتغال و بیکاري  است. جدول زیر میزاناستخراج شده ISIC.rev4سطح کد  نیتر
را براساس طرح آمارگیري نیروي کار به نمایش  1398در سه بخش اصلی اقتصاد در سال 

 اند.. بیش از نیمی از شاغلین و بیش از نیمی از بیکاران در بخش خدمات فعالگذاردیم

 ي اصلی اقتصادهابخش): میزان اشتغال و بیکاري در 2جدول (
 کل خدمات صنعت کشاورزي یاصل يهااشتغال در بخش

 24،273،517 12،212،901 7،766،017 4،292،541 جمعیت شاغل

 100 50,3 32 17,7 درصد جمعیت بخشی شاغل

 1631069 847،696 670،837 111،879 جمعیت بیکاران

 100 52 41,1 6,9 درصد جمعیت بخشی بیکار

 انمرکز آمار ایر 1398منبع: طرح آمارگیري نیروي کار سال  

 هایافته
ي معاونت گردشگري هاداده، میزان ورود گردشگر براساس 1399طی شش ماه ابتداي سال 

ي پلیس گذرنامه و مهاجرت ناجا هادادهوزارت میراث فرهنگی و گردشگري مستخرج از 
نتیجه گرفت که  توانیماست، که درصد کاهش داشته 96به نسبت به سال قبل نزدیک 

محصول موجود در  13گري براي محصوالت گردشگري، از جمله تغییرات تقاضاي گردش
 است.درصد کاهش داشته 96ستانده،  ـ جدول داده
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 1398استخراجی از طرح آمارگیري نیروي کار سال  ): آمار شاغلین بخش گردشگري3جدول (
 شاغلین بخش فعالیت

 2792872 فروشیفروشی و خردهخدمات عمده
 10567 آهنونقل با راهخدمات حمل

 700802 ياجادهونقل خدمات حمل
 49584 ونقل آبیخدمات حمل
 1858 ونقل هواییخدمات حمل

 309816 ونقلحملخدمات پشتیبانی و کمکی 
 206350 هاي عمومیخدمات اقامتگاه

 321893 ي صرف غذا و آشامیدنیهامحلخدمات 
 20438 هاي مسافرتیخدمات آژانس

 17418 خدمات بیمه
 66306 خدمات دینی و مذهبی

 2206 هاموزهو  هاکتابخانهخدمات هنري، 
 75015 خدمات ورزشی و تفریحی

ي مرتبط با بخش گردشگري در طرح آمارگیري هابخشجدول فوق میزان اشتغال در  
 273میلیون و  24به  طور که بیان شد، از نزدیکهمان .دهدیمرا نشان  1398نیروي کار سال 

هزار نفر در  575میلیون و  4فر شاغل در ایران (بر اساس طرح آمارگیري نیروي کار)، هزار ن
ي مرتبط با گردشگري شاغل هستند. با توجه به اینکه تقاضا شامل تقاضاي هاتیفعال

گردشگران ورودي و مصارف داخلی است، از میزان مشارکت گردشگري در تولید ناخالص 
 .شودیمفاده داخلی به عنوان ضریب تعدیل است

 ي مختلف گردشگريهابخش): ضرایب مستقیم و غیرمستقیم 4جدول (
 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم فعالیت

 -1,27 -0,52 -0,75 فروشیفروشی و خردهخدمات عمده
 0 0 0 آهنونقل با راهخدمات حمل

 -0,22 -0,03 -0,19 ي مسافراجادهونقل خدمات حمل
 -0,01 0 -0,01 ونقل آبیخدمات حمل
 0 0 0 ونقل هواییخدمات حمل

 -0,16 -0,08 -0,08 ونقلحملخدمات پشتیبانی و کمکی 
 -0,06 0 -0,06 هاي عمومیخدمات اقامتگاه

 -0,1 -0,01 -0,09 ي صرف غذا و آشامیدنیهامحلخدمات 
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 . )4جدول (ادامه 
 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم فعالیت

 -0,01 0 -0,01 هاي مسافرتیخدمات آژانس
 -0,02 0 -0,02 خدمات دینی و مذهبی

 0 0 0 هاموزهو  هاکتابخانهخدمات هنري، 
 -0,02 0 -0,02 خدمات ورزشی و تفریحی

 -0,01 0 -0,01 خدمات بیمه
 -1,8785 -0,6481 -1,2304 مجموع

هش اشتغال و افزایش بیکاري درصد کا 87/1به شود، نزدیک یمکه مالحظه  طورهمان 
درصد آن اثرات مستقیمی است که بر اثر کاهش ورود گردشگر  23/1، که شودیمایجاد 

درصد نیز بر اساس روابط  64/0در صنعت گردشگري ایجاد شده است و نزدیک به 
ي مختلف مرتبط با گردشگري با توجه به رابطۀ تنگاتنگ این بخش با هابخشبخشی بین

 ایجاد شده است. اهبخشسایر 

 ي گردشگري (واحد: نفر اشتغال)هابخشرفتۀ ): میزان اشتغال ازدست5جدول (
 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم فعالیت

 -308863 -126544 -182319 فروشیفروشیو خردهخدمات عمده
 -818 -128 -690 ونقل با راه آهنخدمات حمل

 -53058 -7310 -45748 ي مسافراجادهونقل خدمات حمل
 -3653 -416 -3237 ونقل آبیخدمات حمل
 -136 -15 -121 ونقل هواییخدمات حمل

 -38847 -18622 -20225 خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
 -14259 -788 -13471 هاي عمومیخدمات اقامتگاه

 -23588 -2574 -21013 ي صرف غذا و آشامیدنیهامحلخدمات 
 -1392 -58 -1334 هاي مسافرتیانسخدمات آژ

 -4641 -312 -4328 خدمات دینی و مذهبی
 -149 -5 -144 هاموزهو  هاکتابخانهخدمات هنري، 

 -5015 -118 -4897 خدمات ورزشی و تفریحی
 -1553 -416 -1137 خدمات بیمه

 -455970 -157306 -298664 مجموع
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قیم رفتۀ مستي ازدستهاشغل، مقدار بر اساس ضرایب اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
هزار  157به رفته نزدیک ي غیرمستقیم ازدستهاشغلهزار شغل و تعداد  299نزدیک به 

درصد میزان  87/1است، یعنی معادل رفته دستهزار شغل از  456شغل بود، که در مجموع، 
 شاغلین این بخش.

به در بلندمدت نزدیک  درصدي گردشگران 96، کاهش دشویمهمان طور که مالحظه  
، که دهدیمي ایجادشده را با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط کاهش هاشغلدرصد  87/1

در قیاس با کشورهاي با گردشگري باال، رقم چندان بزرگی نیست، که دلیل آن سهم 
تر گردشگري در اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهاي گردشگرپذیر است. البته ذکر کوچک

ي هاخشبکته ضروري است که با توجه به ارتباطات تنگاتنگ بخش گردشگري با سایر این ن
کل ي کوچک و متوسط شهابنگاهتولیدي و خدماتی و همچنین ساختار صنعت که بر اساس 

گرفته و این موضوع که گردشگري از اجزاي بخش خدماتی و کاربر است، به عبارتی نیروي 
د)، کاهش هستن برهیسرمارد (بر خالف سایر صنایع که انسانی نقش وسیعی در این بخش دا

ورودي گردشگري ضریب تکاثري به مراتب باالتري در حوزة نیروي انسانی دارد و لذا 
درصد را در ارتباطات درون بخشی اقتصاد از کار بیکار  64/0مستقیم و  طوربهدرصد  23/1

فروشی و ، خدمات عمدهرفتیمي مختلف، همان طور که انتظار هابخش. در بین کندیم
ي مسافر و خدمات اجادهونقل نقل، حملوفروشی، خدمات پشتیبانی و کمکی حملخرده
دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر ي عمومی بههااقامتگاهي صرف غذا و آشامیدنی و هامحل

دمات هنري، خ و هاموزهیی مانند هابخشصنایع، بیشترین اثر منفی غیرمستقیم را دارا هستند و 
ترین اثر تر با سایر صنایع، کمدلیل ارتباط کمي مسافرتی بههاآژانسونقل هوایی و حمل

 ي مختلف مرتبط با گردشگري را دارا هستند.هابخشغیرمستقیم در بین 
درصد اشتغال،  87/1در ورود گردشگر و به تبع آن کاهش  -96/0با در نظر گرفتن تغییر   

 اشتغال برابر است با:ضریب تکاثر نوع اول 

ضریب تکاثر اشتغال نوع اول =
اثر غیر مستقیم + اثر مستقیم

اثر مستقیم
=
−1.87
−1.23 = 1.520 

ی، هر یک واحد تغییر در اشتغال گردشگري، عالوه بر اثر مستقیم بر اشتغال، عبارتبه 
غیرمستقیم).  (اثرات کندیمواحد تغییر در اشتغال سایر صنایع مربوط ایجاد  52/0به نزدیک 
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سته ب ستاندة ـ داده صورتبهبخش اقتصادي در مدل وارد گردد، مدل  عنوانبهچنانچه خانوار 
 دستبهـ ستانده  ، که در آن اثرات مازادي که از قرار دادن خانوار در ساختار دادهدیآیم در

یا  یع، کاهش؛ به بیان دیگر، عالوه بر اثرات متقابل صناندیگویمرا اثرات القایی  دیآیم
بر خرید کلیۀ صنایع اثرگذار باشد، که از آن تحت عنوان اثرات  تواندیمافزایش درآمد خود 

ستاندة بسته (وارد کردن خانوار  - . جدول ذیل بر اساس ساختار دادهبرندیمالقایی نام 
 است.دست آمدهعنوان یک بخش) بهبه

 ي مختلف گردشگريهاشبخ): ضرایب مستقیم، غیرمستقیم و القایی 6جدول (

 فعالیت
اثرات 
 مستقیم

اثرات 
 غیرمستقیم

اثرات 
 القایی

اثرات 
 کل

 رتبه

 1 -1,27 0 -0,52 -0,75 فروشیفروشی و خردههخدمات عمد
 11 0 0 0 0 ونقل با راه آهنخدمات حمل

 2 -0,22 -0,01 -0,03 -0,19 ي مسافراجادهونقل خدمات حمل
 8 -0,01 0 0 -0,01 ونقل آبیخدمات حمل
 13 0 0 0 0 ونقل هواییخدمات حمل

 3 -0,16 0 -0,08 -0,08 خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
 5 -0,06 0 0 -0,06 هاي عمومیخدمات اقامتگاه

ي صرف غذا و هامحلخدمات 
 آشامیدنی

0,09- 0,01- 0 0,1- 4 

 10 -0,01 0 0 -0,01 هاي مسافرتیخدمات آژانس
 7 -0,02 0 0 -0,02 و مذهبیخدمات دینی 

 12 0 0 0 0 هاموزهو  هاکتابخانهخدمات هنري، 
 6 -0,02 0 0 -0,02 خدمات ورزشی و تفریحی

 9 -0,01 0 0 0 خدمات بیمه
 - -1,88 -0,01 -0,64 -1,23 مجموع

، ورود خانوار به مدل قبلیْ مقدار کاهش اشتغال نیروي گرددیمطور که مالحظه همان 
. بر این اساس، ضریب تکاثر ساشتغال نوع دوم دهدیمدرصد افزایش  01/0به میزان  کار را

 به شرح ذیل است:
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ضریب تکاثر اشتغال نوع دوم =
اثر القایی  + اثر غیر مستقیم + اثر مستقیم

اثر مستقیم
=
−1.88
−1.23

= 1.531 

به  گانۀ مرتبط با گردشگري را13ي هابخشجدول ذیل نیز میزان کشش اشتغال در  
به اندازة نسبی  هاکشش؛ در این حالت، نسبت به حالت اولیه، میزان گذاردیمنمایش 

یفروشو خرده هایفروشي مختلف، خدمات عمدههاتیفعالنیز ارتباط دارد. در بین  هاتیفعال
ند و بیشترین کشش را دار هاتیفعالبا توجه به حجم گستردة نیروي کار شاغل در این  ها

ونقل و و خدمات پشتیبانی حمل هارستوراني مسافر، اجادهونقل حملپس از آن، 
ي مسافرتی، خدمات هاآژانس، مهیبي عمومی رتبۀ دوم تا پنجم را دارند و خدمات هااقامتگاه

ترین کشش اشتغال را دارا هستند، که کم هاموزهو  هاکتابخانهونقل ریلی و هوایی و حمل
، با تحقیقات قبلی تا حدود زیادي مطابقت دارد ترگستردهي هاتیفعالرغم اضافه شدن علی

)Farzin, Zandi, Abdi, Abbaspour, 2015.( 

 ي مختلف گردشگريهابخش): کشش 7جدول (
 رتبه مقدار کشش اشتغال فعالیت

 1 7,78211467 فروشیفروشیو خردهخدمات عمده

 11 0,04162046 آهنونقل با راهخدمات حمل

 2 1,95739337 ي مسافراجادهونقل خدمات حمل

 8 0,20508734 ونقل آبیخدمات حمل

 12 0,00766033 ونقل هواییخدمات حمل

 4 0,90627148 ونقلخدمات پشتیبانی و کمکی حمل

 5 0,57649218 هاي عمومیخدمات اقامتگاه
 3 0,97463387 ي صرف غذا و آشامیدنیهامحلخدمات 

 10 0,05539867 یهاي مسافرتخدمات آژانس

 6 0,21736234 خدمات دینی و مذهبی

 13 0,00665831 هاموزهو  هاکتابخانهخدمات هنري، 

 7 0,20883551 خدمات ورزشی و تفریحی

 9 0,06047148 خدمات بیمه
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 گیريبحث و نتیجه
را تجربه  "رکود تورمی"سال گذشته  50کشور ایران از جمله کشورهایی است که در اغلب 

درصد،  10طور که بیان شد، اشتغال در کشور ایران با توجه به نرخ بیکاري است؛ هماندهکر
در سن کارْ از اهمیت بیشتري نسبت به کشورهایی  جمعیت جویاي کار جوان و هرم جمعیتی
درصد) هستند برخوردار است. بحران کرونا در  5که داراي نرخ بیکاري طبیعی (حوالی 

ه به کاهش تقاضا منجر تعدیل نیرو در بخش گردشگري و سفر کشورهاي مختلف با توج
لزوم  تواندیمازکرونا شده به بیکاري قبلرو، سنجش بیکاري اضافهاست؛ ازاینشده
 فرمایان و ... را معنادارتر کند.منظور کمک به کارفرمایان و خویشي دولتی بههاتیحما

درصد  -88/1به کشور نزدیک به  که کاهش ورود گردشگر دهدیمنتایج تحقیق نشان  
، خدمات رفتیمطور که انتظار اثرات مستقیم، غیرمستقیم و القایی در اشتغال دارد. همان

ي مسافر بیشترین آسیب را از نظر وضعیت اجادهونقل فروشی و حملفروشی و خردهعمده
که این دو  شودیمده . در مقایسه با تحقیقات قبلی نیز مشاهاندداشتهاشتغال در دوران کرونا 

اهشی را ، لذا متاثر از کرونا نیز بیشترین اثر کاندداشتهها بیشترین اثر را در ایجاد شغل بخش
)؛ پس از این دو بخش، خدمات پشتیبانی و Isazadde, Ghodsi, 2012, 169( اندداشته

ري بیشتي عمومی هااقامتگاهي صرف غذا و آشامیدنی و هامحلکمکی حمل و نقل، خدمات 
)، صرف غذا 2012که، در تحقیق عیسی زاده و قدسی (؛ درحالیاندداشتهکاهش اشتغال را 

، انداشتهدونقل هوایی اثر ایجاد اشتغال بیشتري و نوشیدنی و خدمات دینی و مذهبی و حمل
ستانده و تغییر در اثرات غیرمستقیم ایجادشده در صنایع به عنوان  ـ که تغییر در جدول داده

ناسب عالوه دلیلی براي رفتار مشابه در کاهش اشتغال متدلیل تفاوت تبیین شوند. به دنتوانیم
از  هابخش)؛ البته سایر Isazadde, Ghodsi, 2012, 169با افزایش اشتغال وجود ندارد (

، که با تغییر پلت فرم ارائه خدمت و اندشدهنیز دچار زیان  هااقامتگاهو  هارستورانجمله 
در کوتاه مدت تاحدودي زیان برآمده را  اندتوانستهي تسهیالتی دولت هاکمکن همچنی

 7/10درصد افزایش در بیکاري با نرخ بیکاري  88/1متحمل شوند. در شرایط فعلی، چنانچه 
ازپیش در زمینۀ تولید جمع شود، مشاهده خواهد شد که شرایط بیش 1398درصدي در سال 

ۀ کشورهاي گردشگري در دورة کرونا نشان داده که این است؛ تجربو اشتغال بدتر شده
 هارالمعلدستوو  هاپروتکل، ولی با ایجاد انددهیدکشورها گرچه از آمدن کرونا آسیب شدید 

ي هاتیفعالنوعی ساعت از زمان پرواز به 72با گذشت  PCR يهاشیآزماازجمله 
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ي هاکانمي قرنطینه و هادورهاد . برخی دیگر با ایجاندداشتهگردشگري خود را سرپا نگه 
قرنطینه براي گردشگران، جداسازي گردشگران و شهروندان کشور را مورد توجه قرار 

 .اندداده
است؛ این  دلیل اثر کرونا بر اشتغالنکتۀ حائز اهمیت اثرات منفی تعطیلی گردشگري به 

ر]، اثرات قابل توجهی محوصنعت با توجه به کاربر بودن نسبت به صنایع تولیدي [تکنولوژي
ی، است؛ از طرفها زل به خود دیدهي کوچک و متوسط و اشتغال نیروي کار آنهابنگاهبر 

دشگري منظور روي پا نگهداشتن صنایع مرتبط با گري کوتاه مدتی بههابستهبایستی  هادولت
ع از بارة صنایاندازي دوبراي راه هااستیسارائه نمایند و در بلندمدت نیز عالوه بر تدوین 
نحوي ي کالن گردشگري را بههااستیسطریق واکسیناسیون و ...، بایستی استراتژي و 

بودن ویروس کرونا عالوه بر عدم زیان بر صنعت  دارادامهمدیریت کنند که در صورت 
ولید یک صنعت با ثبات در ت صورتبهگردشگري و صنایع مرتبط، بتوان گردشگري را 

ۀ اقتصاد و اشتغال ایران انیگراتوسعهدغدغۀ  تواندیمکرد. این موضوع ناخالص ملی تعریف 
 ي کم نیز شاغل وهامهارتي کوتاه مدت، افراد داراي هادورهرا نیز فراهم نماید تا بتوان با 

 در ایجاد ارزش افزودة صنعت سهیم باشند.
ي مختلف هالقهح رسدیمنظر در شرایط کرونا و پساکرونا و با توجه به نظم جدید، به 

زنجیرة عرضه گردشگري بایستی در نحوة مبادالت خود و ارائۀ خدمت به متقاضیان 
ر ي و مقاومت در برابآورتابي الزم را داشته باشند تا بتوانند قدرت هايبازنگرگردشگري، 

ي هاحلقهي آورتابکه میزان  رسدیمي مشابه را فراهم نمایند. در انتها، به نظر هاتالطم
ي هاهحلقتلف عرضۀ گردشگري در شرایط کرونا و بررسی انتظارات گردشگران از مخ

موضوعات تحقیقاتی آتی در حوزه کرونا  عنوانبه دنتوانیممختلف عرضه در دوران کرونا 
 پیشنهاد گردند.
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