
 
 

   

 17بهار ـ  71سال هفتم ـ شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات 

 711تا  717صفحات 

زایی بخش گردشگری در اقتصاد محاسبه ضرایب اشتغال
 ستانده ـ با استفاده از مدل داده ایران:

 
 * زاده سعید عیسیدکتر 

  ** سوده قدسی
 

 چکیده 
مختلف های  هدف از انجام این تحقیق به دست آوردن ضرایب اشتغال در بخش 

از نظر اولویت و اهمیت در بین این ای  جهت انجام مقایسه گردشگری مرتبط با
اشتغال  0831سال ستانده  ـداده  جدولدر این مطالعه، با استفاده از  باشد. می ها بخش

مرتبط با بخش گردشگری و همچنین های  مستقیم و القایی بخش مستقیم، غیر
دست ه طبق نتایج ب محاسبه شده است. ها بخش این اشتغال درنوع اول و دوم ضرایب 

و با  ضریب  10110با ضریب نرمال  "خرده فروشی و عمده فروشی "آمده بخش 
 دارد.کشور در اقتصاد  کل رتبه نخست را در ایجاد اشتغال01001نسبی 

 .ستانده، ضرایب اشتغال ـآثار اقتصادی، داده  گردشگری، واژگان کلیدی:

                                                                                                                   
  سینا علمی دانشگاه بوعلیت أعضو هی  *

 سینا دانشجوی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی  **
 71/3/17تاریخ  پذیرش:                         1/71/11  تاریخ دریافت:
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 قدمهنم

 توسعه، صنعت گردشگری به حال یافته و در هدر بسیاری از کشورهای توسع 
حیاتی، محرک و موتور های  دلیل داشتن مزایای رقابتی به یکی از مهمترین بخش

است و در رقابتی تنگاتنگ با بزرگترین کسب و  د تبدیل شدهاقتصا ۀرشد و توسع
سازی و نفت قرار دارد. صنعت گردشگری آثار  جهان مانند صنعت خودروهای  کار

تواند به  می اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و امنیتی بسیاری دارد. این صنعت
ر حفظ طبیعت و نیز عوامل محیطی منافع و مزایای مثبت برساند و از سوی دیگر د

منابع ساخت دست بشر مفید واقع شود، همچنین از نظر فرهنگی و اجتماعی 
ابزار  تنها به هدف تفریح و سرگرمی بلکه به زیادی دارد، این صنعت نههای   فایده

تبدیل  ها شناخت جهان پیرامون، آشنایی با آداب و سنن ملل مختلف و تبادل فرهنگ
زایی و  توان به درآمدزایی، اشتغال می اقتصادی آن نیز شده است. از جمله آثار

بر این گردشگری سبب افزایش درآمد دولت و  ارزآوری اشاره نمود. عالوه
شود و با تنوع بخشیدن به منابع درآمدی کشور به  می همچنین رشد بخش خصوصی

سری بر ایجاد یک  کند. این صنعت عالوه می رهایی از اقتصاد تک محصولی کمک
شود و از طریق  می اقتصادیهای  فعالیت جدید، موجب افزایش فعالیت دیگر بخش

 برد. می مختلف بیکاری را کاهش داده و فقر در جوامع را از بینهای  ایجاد شغل
 یلیونم 001از  یشب یبرازا  عنوان یکی از بزرگترین صنایع اشتغال این صنعت به 

 درسالهمچنین  ،(جهانی اشتغال درصد 607ت )کرده اس یجادنفر در جهان شغل ا
 درصد 205 معادلکرده است که  یجادا یاقتصاد یتفعال یلیاردم 10565، معادل 0112

 0113در سال  درصد 207مقدار و نسبت به  باشد می یجهان یناخالص داخل یدتول
کشورهایی مانند چین، مالزی و ترکیه در چند سال اخیر  کرده است. یداکاهش پ

ه مناسبی برای جذب گردشگر و باال بردن درآمد حاصل از آن بهای  گیری هتج
ی صنعت گردشگر 0112در سال  ،یهدر کشور ترکعنوان مثال،  اند. به عمل آورده

 و (یهترک یناخالص داخل تولید درصد 0100)معادلفعالیت اقتصادی یلیاردم 2108
و یا در  کرده است ایجاد( کل اشتغال درصد 600نفر) یلیونم 006حدود  یاشتغال

طور متوسط  به اشتغال مستقیم گردشگری،و اشتغال  کشور فرانسه، در بخش
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در  737111شود)بین  می شغل مستقیما توسط گردشگری ایجاد 325111ساالنه
 ،ها هتل باشد. در می وقت کار تمام 770111که بالغ بر  در اوت(0035111ژانویه و 

کفا در کارگر خود 061111کارکن و حدود  331511، ها انو رستور ها شاپکافی
بخش  0116 سال درکه  طوری بهاند  در این بخش مشغول به کار بوده 0116دسامبر 

  داشته است. 0117کارکن بیشتر از سال  03711گردشگری 
مهمترین دلیل توجه به این  ها ، آثار درآمدزایی گردشگری در اقتصاداًمسلم 

اتحادیه های  وردر حال حاضر در وضعیت بحران بودجه کش شود. می بخش محسوب
درآمد حاصل از  کشورها برای فائق آمدن بر مشکالتاین  اروپا، نقطه اتکای

سازمان جهانی گردشگری، درآمد حاصل از های  . طبق گزارشاستگردشگری 
نسبت به میلیارد دالر رسیده است که  202به  0101المللی در سال  گردشگری بین

در شرایط واقعی که نسبت است.  افزایش یافته 0112میلیارد دالر در سال  310مقدار 
المللی به نوسانات نرخ ارز و تورم تعدیل شده است درآمد حاصل از گردشگری بین

درصد رشد کرده است. درآمد حاصل از گردشگری  6 ها درصد و تعداد ورودی 1
 .آمده است یکدر جدول  0101کشور اول جهان در سال  01

 1171کشور اول جهان در سال  71. درآمد حاصل از گردشگری در 7جدول 

 عایدی کشور رتبه عایدی کشور رتبه

 3.03 آلمان 6 1.301 متحدهایاالت  1

 .3.0 بریتانیا 3 5205 اسپانیا 2

 3.01 استرالیا 8 603. فرانسه 3

 23 هنک کنگ)چین( 9 508. چین .

5 
 

 2.08 ترکیه .1 3808 ایتالیا

 (1177ریل ومنبع: سازمان جهانی گردشگری )آ

 مزایاى از گیرى بهره پى در تنگاتنگ رقابتى در ها کشور همه که نیست تردیدى 
 جهانى درآمد از بیشترى سهم دریافت ویژهه ب و فرهنگى و اجتماعى اقتصادى،

هستند.  خود متبوع کشور در اشتغال سطح بردن باال همچنین و گردشگری از حاصل
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کنند هر ساله تعداد گردشگر بیشتری  می تالش ها برای رسیدن به این هدف کشور
میلیون  66جذب کنند، بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، فرانسه با 

گردشگر و رتبه سوم را در درآمد حاصل از  گردشگر رتبه اول را در تعداد ورودی
درآمد حاصل میلیارد دالر رتبه نخست را در  018با  متحده گردشگری دارد. ایاالت

به خود اختصاص داده است. در  ها از گردشگری و رتبه دوم را در تعداد ورودی
 است. آمدهکشور اول جاذب گردشگر  01، دوجدول 

 1171کشور اول جهان در سال  71. تعداد گردشگران 1جدول 

 کشور رتبه
 تعداد ورودی

 نفر(7111)
 کشور رتبه

 تعداد ورودی
 نفر(7111)

 2801 بریتانیا 6 3608 فرانسه 1

 23 ترکیه 3 5903 متحده ایاالت 2

 2609 آلمان 8 5503 چین 3

 2.06 مالزی 9 5203 اسپانیا .

 .220 مکزیک .1 306. ایتالیا 5

 (1177ریل ومنبع: سازمان جهانی گردشگری )آ

 گردشگری ایرانهای  قابلیت

های  است که در قلب خاورمیانه قرار گرفته است. شگفتی ایران کشور پهناوری 
عشایر در های  طبیعت ایران بسیار است، از چشمه ساران زالل، کوچ کاروان

های  ، آتشفشانها ، کوهها پرستاره، صخرههای  ای گوناگون گرفته تا شبه  فصل
دریای های  کرانهالبرز و های  انبوه، رشته کوههای  خاموش و پوشیده از برف، جنگل

منحصر به فردی برای گردشگران دارند. از های  مازندران که هریک جذابیت
، وجود استخصوصیات مهم سرزمین ایران که از نظر گردشگری بسیار با اهمیت 

کویری، های  هموار، ناحیههای  ، دشتها سر به فلک کشیده، جلگههای  رشته کوه
که موجب شده است در هر زمان از سال، یکی گوناگون است های  رودها و دریاچه

 از چهار فصل را بتوان دید. 
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ایران های  افزاید. کوهستان می وجود غارهای آهکی در ایران بر جذابیت آن 
اند.  زمستانی و کوهستانی پدید آوردههای  شرایط بسیار مطلوبی برای انجام ورزش

معدنی بسیاری های  دارای چشمه کویرهای معروف ایران زیبایی بسیاری دارند. ایران
های  جنوبی دریای خزر منطقه سرسبزی با دامنههای  است، عالوه بر این کناره

های  جنوب ایران نیز به ویژه در فصلهای  و جزیره ها پوشیده از جنگل است. کرانه
 طبیعی برخوردارند. های  سرد از جذابیت

 و استبسیاری های  گاهزیارت ایران مهد فرهنگ و تمدن اسالمی است و دارای 
مند به آشنایی با فرهنگ و  تواند مسلمانان بسیاری را از سراسر جهان که عالقه می

 سنن ملل اسالمی هستند به خود جذب کند.
تاریخی فراوانی است های  فرهنگی و بناهای  از منظر تاریخی، ایران دارای میراث 

)نقش رستم(،  آبادشوشتر، همدان، فیروزجمشید، پاسارگاد، شوش،  از جمله تخت
که جذابیت بسیاری برای گردشگران دارند. برخی از  سروستان و نیشابور بستان، تاق

، تخت سلیمان، بم و 1این آثار مانند تخت جمشید، میدان امام اصفهان، چغازنبیل
 انداز فرهنگی، پاسارگاد، سلطانیه، بیستون، مجموعه کلیسای تادئوس و سن چشم

تاریخی آبی شوشتر، مجموعه تاریخی بازار تبریز، های  استپانوس و زوردزور، سازه
مختلف در فهرست میراث جهانی های  الدین اردبیلی در طی سال بقعه شیخ صفی

در جذب  بسیاریهای  اند. بر این اساس ایران دارای پتانسیل یونسکو به ثبت رسیده
کشور اول جهان  01تاریخی جهان و یکی از  باشد و یکی از پنج کشور می گردشگر

 1رود یکی از  می گردشگری است، بنابراین انتظارهای  از نظر منابع طبیعی و جاذبه
امینی فرد ) کشور اول باشد 01کشور اول جاذب گردشگر و یا دست کم جزء 

ن تواند درآمد بسیاری برای کشور حاصل نماید، با وجود ای می ( و از این طریق0836
کشور اول جاذب گردشگر جهان قرار نگرفته است و  11ایران حتی جزء  ها قابلیت

 زایی آن را به خود اختصاص داده است، بهسهم ناچیزی از اشتغال زایی و درآمد
موجود در سازمان جهانی گردشگری، ایران در سال  هایطوری که بر اساس آمار

                                                                                                                   
 8..6،2..2، 5..2، ...3،2..2/...2، 3..2، 1939ثبت این آثار در فهرست میراث جهانی یونسکو به ترتیب عبارتند از: های  سالـ  1

،2..9 ،2.1. ،2.1. 
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میلیون  00205ه و درآمدی بالغ بر هزار نفر گردشگر داشت 00185به تعداد   0113
افزایش یافته  0112میلیون دالر در سال  00100دالر کسب کرده است که به مقدار 

 است. 

 مبانی نظری

 جهانی سازمان تعریف طبقتعاریف مختلفی از گردشگر ارائه شده است،  

 زیست محیط از غیر شهری یا شورک به هک است شخصی گردشگر گردشگری،

 ندکسفر نباشد، سال یک از تر بیش و ساعت 05 از مترک هک مدتی برای خود عادی

 مأموریت، دوستان، و اقوام دیدار ورزش، استراحت، تفریح، ،رسف از او قصد و

های  فعالیت یا تحقیق و مطالعه معالجه، اجالس، یا نفرانسک سمینار، در ترکش
 اقامت اشتغال، قصد به را خود اقامت دائمی محل شورک هک سیو ک باشد مذهبی

 شورک از خارج سیاسی هاینمایندگی در مأموریت و تحصیل پناهندگی، دائم،

 .شود می محسوب گردشگرغیر نماید، ترک
های اقتصادی است که ای از فعالیتعت گردشگری شامل طیف گستردهصن  

 هایکنند. بنگاهمحصوالت و خدمات مختلفی را برای گردشگران تولید و عرضه می
های گردشگری، مین اقامتگاه و عرضه جاذبهأگردشگری شامل شبکه حمل و نقل، ت

مراکز اطالعات گردشگری، دفاتر مسافرتی، تولیدکنندگان کاالهای سوغات و 
 فروشان است.فروشان و عمدهدستی، خردهصنایع

گذارد که گفته شد گردشگری آثار اقتصادی بسیاری بر کشورها میطور  همان 
سازد که به نقش بسیار یین این اثرات بر سیستم اقتصادی این امکان را فراهم میکه تع

 اقتصادی اثرات ابعاد برد. از جمله مهمترینمهم آن در پیشرفت وضع اقتصادی پی

 ها پرداخت تراز بر اثرات مالیاتی، درآمد زایی، ایجاددرآمدزایی، اشتغال گردشگری

 بزرگ مقیاس در گردشگری ۀ. توسعباشد می منطقه یک اقتصادی ساختار بهبود و

رشد دارد و سبب  همراه به خارجی هایجوییصرفه انبوه، گردشگری ۀپای بر و آن
ساز وساخت ی، تجارت و حتی، بانکداریس، پلیمانند خدمات بهداشتیی هاینهدر زم
. همچنین صنعت گردشگری منجر به اثرات تکاثری باال و افزایش شود می یدو تول
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بخشی، در کنار و از طریق این ارتباطات بین شود می بخشی در اقتصادارتباطات بین
های  بخشمستقیم با گردشگری مرتبط هستند تقریبا بر همه به طور ی که یها بخش

 گذارد.اقتصادی اثر می
ها  بخش سایر به نسبت نسبی بسیاری زایایم گردشگری بخشهای  جاذبه ۀتوسع 

 طبیعی های جاذبه به مستقیما نسبی مزیت کند. اولین می فراهم برای اقتصاد کشورها
 ها موزه ها، مساجد، قلعه )مثل فرهنگیهای  جاذبه ( و...و کوهستان ساحل، دریا، )مثل

شوند، در گرفته میکار  گردد. بسیاری از منابعی که در این صنعت به می ( مربوط...و
- می های این صنعت به شمارو از جمله سرمایهاند  واقع بدون هزینه به آن وارد شده
گذاری در گردشگری از بسیاری  سرانه سرمایه ۀروند، بنابراین این ادعا که هزین

 خامی مواد ها جاذبه دیگر کمتر است، چندان دور از انتظار نیست. اینهای  فعالیت

 شوند. تبدیل سودآوریهای  جاذبه به محدود ۀهزین با توانند می که هستند
 کهطوری باشد، به می واردات آن گردشگری میزان نسبی مزیت دومین  

های  بخش دیگر به نسبت کمتری واردات میزان متوسط طور به گردشگری
 تواند می کشور که خرند می را خدماتی گردشگران دلیل که این به دارد، اقتصادی

وابستگی آنها صنعت گردشگری  در کشورهایی که .تولید نماید باالیی حجم در
برای  است که یاصطالح، 1نشتباشد.  می نشت باالدارد میزان به واردات  یزیاد

یک مقصد از روزانه توسط گردشگران که پرداختی های  توصیف درصدی از قیمت
خارج از کشور( و یا هرگز به مقصد )از نظر واردات یا  منافع  شوند می خارج

3نشت خارجی، 2به سه دسته نشت داخلی رود و می به کار دنرس نمی
 4نشت نامرئیو  

  5از طریق برقراری ارتباطاتکنند  می تالشکشورها . بسیاری از شود می بندیطبقه
نشت مخارج از این  میزاندر اقتصاد  ها قوی بین بخش گردشگری و سایر بخش

 آمار موجود و تحقیقات نشانرا کاهش دهند. در این زمینه شگری گرد بخش
معکوس  ابطهربا یکدیگر دهد که میزان واردات و اندازه ضرایب گردشگری   می

، یعنی کشورهایی با نرخ نشت باال در نهایت ضرایب گردشگری کوچک و دارند
                                                                                                                   
1- leakage 
2- internal leakage  
3- external leakage 
4- invisible leakage 
5- linkages 
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های کوچک ظرفیت تولید کاالها و اقتصاد این دلیل که، به دارند یناچیز نسبتاً
و توان تولید داخلی خدماتی که برای تأمین تقاضای صنعت الزم هستند را ندارند 

و ارتباط متقابل بین  به واردات دارند یاتکای بیشتردود است، بنابراین آنها مح
و اثرات  وجود ندارد اقتصاد ضعیف است یا اصالًهای  گردشگری و دیگر بخش

که قتصادهای بزرگتر د و اشتغال ناشی از گردشگری پایین است ولی افزاینده درآم
بخشی  با محدودیت منابع روبرو نیستند و ارتباطات بینتنوع اقتصادی بیشتری دارند، 

آنها وجود دارد و گردشگری با تری بین گردشگری و بقیه اقتصاد داخلی قوی
از  ها د را در دیگر بخشتواند رش می اقتصادی،های  تحریک تقاضا در سایر بخش

 جمله کشاورزی، شیالت، صنعت، خدمات و حمل و نقل تشویق نماید.
از نقطه نظر آثار  .است آن بودن کاربر ماهیت گردشگری نسبی مزیت سومین 

 مهمترین و خدماتى صنعت ترین  گسترده گردشگری گردشگری بر اشتغال، صنعت
که نرخ بیکاری در شهرها و یطوربه شود  مى محسوب دنیا در زا اشتغال صنعت

به از گردشگری درآمد حاصل کشورهای توریستی کمتر از سایر کشورها است. 
گردد و بسته به اینکه درآمد اولیه چگونه کسب اشتغال و درآمد اولیه محدود نمی

تواند از طریق اثر  می اجاره و سود سرمایه و مالیات( شده باشد)دستمزد وحقوق،
تولید از  و منجر به افزایش اشتغال عوامل کند مد و اشتغال ثانویه ایجادفزاینده، درآ

بسیاری شغلی های  فرصت . گردشگریزمین و مدیریت شود سرمایه، جمله کار،
کند.  می و ماهر ایجاد ماهر کارگران نیمه برای نیروی کار ساده بدون تخصص و

تزئینات داخلی، بنگاه مشاغلی مانند کارگری در ساختمان، بنایی، معماری، 
مسافرتی، خدمات، ساخت ابزار و وسایل تفریحی، صدور گذرنامه، بلیط، راهنمای 
مسافر، اشتغال در دفاتر اطالعاتی و راهنمای گردشگری، وسایل سیر و سفر از طریق 

 فرصت یک ایجاد براى گذارى سرمایه شوند. از طرفی میزان می گردشگری ایجاد
 دیگر عبارت به و دیگر است صنایع از ترینیپا بسیار گردشگری صنعت در شغلى

همچنین گردشگری  دارد. نیاز کمترى گذارى سرمایه به صنعت این در زایى اشتغال
صنایع  غذایی و از قبیل موادی باالی زنان و خرید محصوالت نسبتاًمنجر به استخدام 

را افزایش داده اقتصادی زنان ی ها فعالیتو  شود می اقتصادتولید شده توسط زنان در 
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 کند. می آمدن بر موانع جنسیتی کمک به فائقو 

 گردشگری بر اقتصاد ۀبررسی آثار اولیه و ثانوی

 ییالقا و یممستقیر، غیممستقگردشگری را به آثار  یاقتصاددانان، آثار اقتصاد 
- می یدهنام یهثانودر مجموع اثرات یی و القا یممستق یر. اثرات غکنند می بندی تقسیم
و  یممستق یر، غیمحاصل جمع اثرات مستق یکل گردشگر یآثار اقتصاد و شوند

 یاناخالص  یدتولضرایب عنوان  به توانند می اثرات یناز ا یکباشد. هر  می ییالقا
 .شوند یریگ افزوده اندازهارزش یافروش، درآمد، اشتغال و 

توسط گردشگر برای کاالها و خدمات اثرات مستقیم شامل مخارجی است که  
و مراکز توریستی دیگر که صرفا برای  ها فروشی ، خردهها ، رستورانها در هتل

گیرد، اثرات مستقیم همچنین  می صادرات به گردشگر ایجاد شده است صورت
یی است که ها شامل تغییرات در درآمد، تولید، اشتغال و درآمد دولت توسط بنگاه

های  توان به بخش می کنند که از آن جمله می ج گردشگر را دریافتمستقیما مخار
دورهای متوالی مبادالت  اشاره نمود. حمل و نقلو بخش  ها فروشی اقامتی، خرده

مستقیم را  ها که ناشی از مخارج مستقیم گردشگر است اثرات غیرکار و بین کسب
فروشان  فروشان محلی و خرید خرده از خرده ها دار نماید، مثل خرید هتل می ایجاد

دیگر، زمانی که گردشگران بین المللی پول خود را در  عبارت فروشان. به از عمده
کنند، تزریق پول، آثار مستقیم را در  می های مرتبط با بخش گردشگری خرجبخش

دیگر های  بخشی گردشگری با بخش علت ارتباط بین کند و به می اقتصاد ایجاد
شود. در نهایت، اثرات القایی عبارت است از  می مستقیم ایجاداقتصاد آثار غیر

مخارج مصرفی خانوارها که ناشی از درآمد اضافی ایجاد شده به سبب  افزایش
باشد، برای مثال کارگران هتل دستمزد خود را برای خرید کاال و  می اثرات مستقیم
 ی یا آثار القایی مصرف، زمانی ایجادکنند. در نتیجه آثار القای می خدمات خرج

مستقیم و یا  به طور سساتی که ؤکارکنان و یا کارآفرینان مهای  شوند که دریافتی می
مستقیم با گردشگری مرتبط هستند مانند حقوق، دستمزد، اجاره، سود، سود  غیر

های  ، ارتباط بین بخش0سهام برای خرید در اقتصاد محلی خرج بشوند. شکل 
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 دهد. می مستقیم و القایی نشان ف اقتصادی را از طریق آثار مستقیم، غیرمختل

 . آثار اقتصادی گردشگری7شکل 

 
 (7311سوده) قدسی، عیسی زاده، سعید.  :منبع

 یقسابقه انجام تحق

عنوان مثال،  در زمینه اقتصاد گردشگری مطالعات بسیاری صورت گرفته است، به 
در اقتصاد  ینقش یگردشگر آیا " عنوان باای  مقاله( در 0112) 1یمحمد نورال هد

 برای " ستانده ـداده  های یکبا استفاده از تکن یبضرا تحلیل و یهدارد؟ تجز یمالز
 ستانده ـداده های  یکدر اقتصاد با استفاده از تکن ینقش بخش گردشگرمطالعه 
. است آورده دستبه  را واردات و افزوده ستانده، درآمد، اشتغال، ارزش ضرایب
و  یصنعت گردشگر یقشده از طر یجادارائه سهم ا یبرا ینرمال و نسب ضرایب

 ینآمده در ا به دست یجاقتصاد به کار رفته است. نتا یگردهای  ارتباط آن با بخش
واردات  یباز ضرا یشترب برستانده حدود هفت برا یبضرا یزاننشان داد که م یقتحق

ستانده دارد.  یجادسهم را در ا یشترینب یالملل ینب یمخارج گردشگر یناست، بنابرا

                                                                                                                   
1- Mohammad Nurul Huda Mazumder(2009) 
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قابل  یاز مخارج گردشگر ینشت ناش یزانواردات نشان داد که م یبمقدار کم ضرا
در  ی،مخارج گردشگر "ثانویه اثرات"نشان داد که  یجنتا ین. همچنیستتوجه ن

در  یهاثرات ثانو یینش پاداشته است و ارز یشتریستانده و ارزش افزوده نقش ب یجادا
 یه. تجزباشد می کاربر نسبتاً یصنعت گردشگر یتدرآمد و اشتغال نشان داد که ماه

. باشد می کارآمد یاربس یصنعت گردشگر گزاران یاستس یبرا یبضرا تحلیلو
داشته  یمالز اقتصادبه رشد  توجهی کمک  قابل ینشان داد صنعت گردشگر یقتحق

ارزیابی سهم کلی " ( در مقاله دیگری تحت عنوان0100). همچنین وی است
ستانده به بررسی سهم  ـ های داده با استفاده از تکنیک "گردشگری در اقتصاد مالزی

( در 0831تاج )بر این علی کلی گردشگری در تولید و درآمد پرداخته است. عالوه
جمهوری اسالمی  بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در "عنوان باخود  نامه پایان
افزوده و اشتغال با  به بررسی آثار گردشگری بر درآمد، واردات، ارزش "ایران

ستانده  ـستانده پرداخته است. وی در این تحقیق از جدول داده  ـاستفاده از مدل داده 
اقتصادی را به طور تجمیع های  اقتصاد ایران استفاده کرده و تمامی بخش 0831سال 

و بخش هتل و   حمل و نقلکار گرفته است. نتایج نشان داد بخش  شده در جدول به
توان  می زایی را دارند. از جمله مقاالت دیگر زایی و اشتغال رستوران بیشترین درآمد

آثار اقتصادی  "در این زمینه اشاره کرد. وی در مقاله  0استاینس به مقاله دانیل جی.
اقتصادی گردشگری برای صنعت  نشان داد که درک درستی از آثار "گردشگری

گردشگری، سیاستمداران دولت و به طورکلی جامعه بسیار با اهمیت است. وی پس 
مستقیم و القایی،  گردشگری از جمله آثار مستقیم، غیر از معرفی انواع آثار اقتصادی

به بررسی چگونگی محاسبه آثار اقتصادی گردشگری از طریق ضرایب درآمد و 
است. تحقیق نشان داد مهمترین اطالعات برای برآورد آثار  اشتغال پرداخته

مشابه، دانلد به طور . استگردشگری در واقع برآورد خوبی از تعداد گردشگر 
به استخراج ضریب تکاثری  "اقتصاد گردشگری"در کتاب  (0221)2الندبرگ

گردشگری پرداخته است و آثار تکاثری حاصل از درآمد گردشگری را برای 
از شهرها و مناطق مختلف محاسبه کرده است و نشان داد که چگونه الگوی  تعدادی

                                                                                                                   
1- Daniel J.Stynes 
2- Donald E, Lundberg  
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ستانده به عنوان ابزاری برای برآورد تعداد کل مشاغل، درآمدها و مالیاتها  ـداده 
یی در مورد مسائلی از ها گیرد. این روش برای تدوین پیش بینی می مورد استفاده قرار

ریزی توسعه ملی  و یا کمک در امر برنامه ها مالیات قبیل اشتغال یا آثار احتمالی تغییر
 (0222) 0، اندره هرواد و دوگالس فرچلینگبر این رود. عالوه می به کارای  یا منطقه
برآورد اثرات فزاینده مخارج گردشگری در اقتصاد محلی با استفاده از  "در مقاله

گردشگری از طریق افزایش ستانده و نشان دادند که  "ای  ستانده منطقه ـمدل داده 
گذارد. آنها برای برآورد اثرات فزاینده مخارج گردشگری  می اشتغال بر اقتصاد اثر

استفاده کردند. آنها ضرایب نرمال،   0ای ستانده منطقه ـدر واشنگتن از مدل داده 
ه آوردند. مقایس به دستمرتبط بیشتری در رابطه با اثرات کل های  نسبی و شاخص

صنعت و بخش گردشگری در کشور نشان داد که گردشگری رتبه  86بین ضرایب 
زایی دارد. همچنین نتایج پیشنهاداتی را برای رشد  زایی و اشتغال باالیی در درآمد

 اقتصادی و توسعه واشنگتن ارائه دادند.

 اهداف اساسی تحقیق

مختلف های  آوردن ضرایب اشتغال در بخش به دستهدف از انجام این تحقیق  
ر بین از نظر اولویت و اهمیت دای  مرتبط با بخش گردشگری جهت انجام مقایسه

 .هاستاین بخش

  روش تحقیق

 مستقیم و القایی مخارج گردشگری، از تجزیهبه منظور برآورد آثار مستقیم، غیر 
در است. شوند استفاده شده  می ستانده استخراج ـ تحلیل ضرایبی که از مدل داده و

 استخراج ضرایب اقتصاد ایران برای 0831ستانده سال ـ جدول داده  این تحقیق
 به کار گرفته شده است. گردشگری با مرتبطهای  بخش در اشتغال

 ساختاریهای  ویژگی کمی تبیین و تشریح ستانده، ـ داده جداول در کار اساس 

 باشد. می ممکن صورت ترین تفصیلی به اقتصادی، سیستم یک دهنده تشکیل اجزاء

                                                                                                                   
1- Endre Horvath and Douglas C. Frechtlin 
2- RIMS II 
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 ریزی برنامه و اقتصاد ساختار تحلیل ۀزمین دو در معموالً ستانده ـ داده جدول

 ارائه و تنظیم جهت ابزاری عنوان به همچنین گیرد. می قرار استفاده مورد اقتصادی

 اقتصادی مختلفهای  فعالیت بین ستدهای و داد کلیه اقتصاد، ساختار از تصویر یک

- ستانده ـ داده جدول در شود. می منعکس ستانده ـ داده جدول قالب در تفکیک به
 گرفته صورت دقت به و تفصیل به آن در اقتصادیهای  فعالیت بندی طبقه که ای

های  بخش سطح در و ملی سطح در اقتصاد اساسیهای  موازنه استخراج باشد،
 ،مورد فوق بر عالوه باشد. می پذیر امکان سهولت به خدمات و کاالها تولیدکننده

 ستانده ـ داده جداول کاربرد عمده موارد از دیگر یکی اقتصادی ریزیبرنامه

 .باشد می اقتصادی
ثر هستند و ؤم  یمکه به طور مستق یعیصنا روی ستاندهـ داده  یلتحل و یهتجز 

 شود و فرض می متمرکز یاقتصادهای  بخش یگربا د یمروابط مستق همچنین بر
. همچنین اقتصاد وجود داردهای  از منابع به بخش یمحدودآزاد و نا یانکند جر می

 یبخش اقتصاد یک ییراتدهد که چگونه تغ می نشان ستانده ـداده  یلحلت و تجزیه
را  یآثار ستانده این است که ـ از معایب جدول داده گذارد. می بر کل اقتصاد اثر

 یهاقتصاد و بق ینارتباط ب ها،بازار یگرکار کارگر و د منابع، یتدنبال محدودکه به 
یرد. همچنین قدیمی بودن جدول و اتکای آن به یک گ می یدهرا ناد یندآ می جهان

  یلو تحل یهکه تجز ییها ضفرباشد.  می سری فروض از دیگر معایب کاربرد آن
 ز:ااند  عبارت یردگ می نظر در ستانده ـداده 

 مشخص را تولید تکنولوژیک روابط واقع در که تولید ثابت ضرایب فرض .0
 از حداقلی میزان محصولی، هر از واحد هر تولید برای فرض این مبنای بر کند. می

 . بود خواهد نیاز مورد تولید متعدد احتماالهای  نهاده از یک هر

 تولید همگن اولیه عامل یک که شود می فرض لئونتیف ستانده ـ داده مدل در .0

 . دارد وجود تولیدی نظام در همگن محصول نامعینی تعداد و کار نیروی مانند

 و کاالها برای نهایی تقاضای که شود می فرض باز ستانده ـ داده سیستم در .8
 تولیدی روابط و تولید ستانده، ـ داده مدل در ترتیب این به .زاستبرون خدمات

 نماید. می ایفا سیستم در ای عمده نقش اقتصادیهای  فعالیت بر حاکم



 12ـ سال هفتم ـ بهار 21شماره  مدیریت گردشگری فصلنامه مطالعات   211

 یک که ها بنگاه از ایمجموعه عنوان به ستانده ـ داده سیستم در فعالیت مفهوم .5

 جدول بندیطبقه در مفهوم ترین مربوط نماید،می تولید را اصلی و همگن محصول

 هر و شود می تولید فعالیت یک وسیله به محصول هر سیستمی چنین در  است.

 ندارد(. وجود همراه )تولید است محصول یک تولیدکننده فعالیت
 تولید کار(،)نیروی تولید اولیه عامل کاربرد بدون توان نمی را محصولی . هیچ1

 .است ناپذیر اجتناب تولید اولیه از عامل استفاده و نمود

 برحسب همیشه و ندارد وجود تولید اولیه عامل عرضه در محدودیتی گونه هیچ .7

 .دارد وجود عرضه تولید، اولیه برای عامل تقاضا میزان

 های  مدل در است. مدت بلند رقابتی تعادل در اقتصاد که شود می فرض .6
 ارتباط و سرمایه تشکیل موضوع که است آن مفهوم به ایستایی ستانده ایستا، ـ داده

 بررسی ۀحیط از بعد هایدوره در تولید در نتیجه و شده ایجاد تولیدی ظرفیت با آن

 که است آن به معنای بودن باز باز ستانده ـ داده سیستم در همچنین است. خارج

 مورد سیستم چارچوب از خارج در مدل، پارامترهای از بعضی میزان و سطح

 .است شدهتعیین  بررسی،
که  یمعن ینوجود دارد، بد یکاریشود در اقتصاد ب می فرض هنگام محاسبه اشتغال .3

 به شود. می تعداد افراد شاغل یشبه افزا یلکار تبد یروین یبرا یاضاف یتقاضا
بخش  ی، جزء صادراتیآثار مخارج گردشگر به اقتصاد گردشگر یکمنظور تحر

 یصنعتهای  گردشگر به بخش ارجمخ یعبه تناسب منجر به توز یینها یتقاضا
 ینآنها اول ،ینبنابرا .کنند می شرکت  یگردشگرهای  یتدر فعال یماًشود که مستق می
    .گردشگران هستند یپولهای  یافتیدر

کند. قسمت  می بندی بخش تقسیم Nصنایع اقتصاد را به  ستانده،ـ مدل داده  
شود.  می مرکزی در این مدل، جدول معامالت است که به سه بخش عمده تقسیم

)بخش باال سمت چپ( است که جزئیات خرید و صنعتی بخش اول، ماتریس بین
دهد. بخش دوم، بخش سمت  می مختلف اقتصادی را نشانهای  فروش بین بخش

)مانند  اصلیهای  از داده ها چپ و پایین جدول است که خرید هر یک از بخش
دهد. بخش سوم، بخش  می پرداخت به کارگران، مالیات، سود، و غیره( را نشان
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 نهایی نشان است که فروش هر بخش را به هر یک از اجزای تقاضایسمت راست 
 دهد. می
 بین در ستانده ـداده  مستقیم یبضرا ماتریس داشتن با ستانده ـمدل داده  ساختار 

مختلف های  بخش یدو بردار تول (Y)یینها یبردار تقاضا ،(A) یاقتصادهای  بخش
 :باشد می یربه صورت ز

X AX Y                                                     یا               
1

X I A Y


  
رابطه فوق در  

1
 I A


غیرو  که اثرات مستقیم باشد می یفمعکوس لئونت یسماتر 

هر عنصر  .کند می گیری را اندازه یمستقیم ناشی از تغییر در مخارج گردشگر
ij از رابطه Aماتریس ضرایب فنی 

ij

j

z
a

X
آید که در آن  می به دست ijz عنصر

و ستانده ـجدول معامالت داده 
jXماتریس تعیین  باشند. می ستانده کلI ماتریس ،

باشد.  می عناصر غیر قطری آن صفرقطری است که عناصر قطر اصلی آن یک و 
 :آید می به دستاشتغال به صورت زیر  ضریب

 
1

   
E

L I A
X


 

 
ستانده X ،ها تعداد شاغلین بخش E ،ها ضریب اشتغال بخش Lرابطه فوق که در

و ها بخش
E

X وقتی که بخش خانوار به باشند می ها اثرات اشتغال مستقیم بخش .

شود،  می زا در مدل در نظرگرفتهصورت درون 
1

 I A


آثار مستقیم،  دهنده نشان
نهایی ناشی از تزریق مخارج  غیرمستقیم و القایی یک واحد تغییر در تقاضای

در این صورت، ضریب اشتغال تغییرات الگوی  باشد. می ن المللیگردشگری بی
 مصرف ناشی از افزایش سطوح درآمد در اقتصاد کشور را نیز مدنظر قرار

در را بخش خانوار  زا کردن خانوار،منظور درون (. به0830حمید:  دهد)ضرغام، می
بخش صنعتی  عنوانبه  ستانده ـداده جدول های  و در انتهای ستون هاسطر انتهای

)از جمله  ردیف خانوار کاال و خدمات خود که یبه طورکنیم،  می دیگری وارد
آن در ازای  هد ود می ارائه یصنعتهای  کار( را به هر یک از بخش نیروی

 ستانده،ـ  جدول داده ستونقسمت در  بخش خانوار کند. می پول)درآمد( دریافت
های  از بخش ستاندهدرآمد خود را صرف خرید  بخشی ازدهد که خانوار  می نشان
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جدول بین جریان پول اضافی به سمت  کند که در این صورت می دیگرصنعتی 
ر اثآ ستانده -داده درساختار  هارخانوازا کردن و از طریق درون کند می وارد صنعتی

 شود. می القایی ایجاد
 از معین واحد یک ازای به شده ایجادهای  ضرایب اشتغال گردشگری تعداد شغل 

تغال اش مستقیم، غیر اشتغال کند و اثرات می گیری اندازه را گردشگری مخارج
 ایجاد القاییهای  اضافی ناشی از اثرات تولیدی و اثرات اشتغال القایی تعداد شغل

اشتغال کل، حاصل جمع اشتغال  .کند می بیان را خانوار مصرف از ناشی شده
 . باشد می و اشتغال القایی مستقیم اشتغال غیر، مستقیم

بخشی گسترده  همانطور که گفته شد، گردشگری، صنعتی پیچیده با روابط میان 
و شامل  شود می فعالیت آن مشاهدههای  است. صنعتی که تنوع بسیاری در حوزه

ها و گردشگران است که به تولید، عرضه و تقاضای از بنگاهای  انواع بسیار گسترده
ای که در برخی از موارد، پردازند، به گونه می و خدمات متنوعی محصوالت

اقتصادی بسیار مشکل است. در نتیجه های  تفکیک حوزه گردشگری از سایر بخش
گردشگری در آمارها و های  مختلف فعالیتهای  بخشدر برخی موارد انعکاس 

حقیق بر . در این تنیستپذیر  اطالعات موجود به صورت شفاف و مجزا امکان
زایی  اساس مطالعات سازمان جهانی گردشگری برای محاسبه آثار اشتغال

های  بخشستانده، ـ اقتصادی در جدول داده های  بخشگردشگری از بین کلیه 
صرف غذا و های  عمومی، محلهای   فروشی، اقامتگاه فروشی و خرده عمده

 ها و خدمات کتابخانه مذهبی، خدمات ورزشی و تفریحی ونوشیدنی، خدمات دینی 
ایم. بخش مرتبط با بخش گردشگری در نظر گرفتههای  بخشعنوان  را به ها و موزه

حمل و ای مسافر،  جاده حمل و نقلآهن،  با راه حمل و نقلبه صورت  حمل و نقل
هوایی و همچنین شامل بخش خدمات پشتیبانی و کمکی  حمل و نقلآبی،  نقل

 نیز شامل دفاتر حمل و نقل. بخش خدمات پشتیبانی و کمکی باشد می حمل و نقل

 سساتؤم کارگزاری دریایی، هایشرکت جهانگردی، و هوایی مسافرت خدمات

های  خارجی، فعالیت هواپیمایی هایشرکت دفاتر و خصوصی بخش کشتیرانی
-آژانسهای  مسافرتی، فعالیتهای  گشت اجرای و آبی و هوایی حمل و نقل کمکی
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. باشد می حمل و نقلهای  سایرآژانسهای  فعالیت تور و وگردانندگان مسافرتیهای  
استفاده شده است.  گردشگری از روابط فوق اشتغالنرمال  یبضرابه منظور محاسبه 

 است. آمده 8 لجدودر  نتایج ضرایب محاسبه شده

 نرمال گردشگری اشتغال ضرایب .3جدول 

 گردشگریهای  بخش

 ضرایب نرمال

 رتبه اشتغال کل اشتغال القایی مستقیماشتغال غیر اشتغال مستقیم

 1 29233..0. 26689..0. 656....0. 1932...0. فروشی فروشی و خرده خدمات عمده

 11 1.65...0. ..5....0. 1.2....0. 19.....0. عمومیهای   خدمات اقامتگاه

 3 6289...0. 5.19...0. 333....0. 533....0. نوشیدنی صرف غذا وهای  خدمات محل

 8 2136...0. 23....0. 93.....0. 18.9...0. آهن خدمات حمل و نقل با راه

 2 3389...0. 635...0. 282....0. 1153...0. ای مسافر خدمات حمل و نقل جاده

 9 1665...0. 338....0. 133....0. .119...0. خدمات حمل و نقل آبی

 5 3.13...0. 2.98...0. 216....0. 1.99...0. ییهواخدمات حمل و نقل 

 6 3389...0. .1.3...0. 366....0. 1189...0. خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل

 . 5928...0. 155....0. 1281...0. 92.....0. خدمات دینی و مذهبی

 3 2313...0. 6......0. 32.....0. 2239...0. خدمات ورزشی و تفریحی

 .1 1339...0. 1......0. 5......0. 1333...0. ها و موزه ها کتابخانهخدمات 

 منبع: محاسبه نگارنده

 آیند: می به دستضرایب اشتغال نسبی نوع اول و نوع دوم نیز طبق روابط زیر  
 ضریب اشتغال نوع اول =  ( اشتغال غیرمستقیم +اشتغال مستقیم) / اشتغال مستقیم

ضریب =   + اشتغال القایی( اشتغال غیرمستقیم +مستقیم اشتغال) / اشتغال مستقیم
 اشتغال نوع دوم

 است. آمده ها بخشاین در  یگردشگرنسبی اشتغال  یبضرا. 5در جدول 
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 نسبی گردشگری اشتغال ضرایب .4جدول 

 گردشگریهای  بخش
 ضرایب نسبی

 رتبه ضرایب اشتغال نوع دوم ضرایب اشتغال نوع اول

 1 15015332631 513..103395 فروشیفروشی و خرده خدمات عمده 

 6 205.136611 .102.3.3635 عمومیهای  خدمات اقامتگاه

 2 .110311359 1062.111332 صرف غذا ونوشیدنیهای  خدمات محل

 .1 10136852353 10.52.6.39 آهنخدمات حمل و نقل با راه 

 3 60332.65683 .102.333339 ای مسافرخدمات حمل و نقل جاده 

 3 32362..1039 1011139.285 خدمات حمل و نقل آبی

 . 301.555.5 101965.2311 خدمات حمل و نقل هوایی

 5 2085.29.365 238856..106 خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل

 8 10319639.3 102851336.2 خدمات دینی و مذهبی

 9 10192189553 12.6...10.1 خدمات ورزشی و تفریحی

 11 5.1125...10 335.938..10 ها و موزه ها خدمات کتابخانه

 منبع: محاسبه نگارنده

 تحلیل نتایج و پیشنهادات

گذارد که از جمله مهمترین این  می گردشگری آثار اقتصادی بسیاری بر کشورها 
مختلفی های  . برای بررسی این آثار از روشاستزایی آن  آثار درآمدزایی و اشتغال

های  بخشبخشی که بین گردشگری و سایر  . به دلیل ارتباطات بینشود می استفاده
ستانده ـ   اقتصادی وجود دارد، در این مطالعه با استفاده از مدل تجریه و تحلیل داده

منظور محاسبه ضرایب  به زایی صنعت گردشگری پرداخته شد.به بررسی آثار اشتغال
عمومی، های   فروشی، اقامتگاه فروشی و خرده بخش عمده 00اشتغال گردشگری، 

ای  جاده حمل و نقلآهن،  با راه حمل و نقلصرف غذا و نوشیدنی، های  محل
 و هوایی و خدمات پشتیبانی و کمکی حمل حمل و نقلآبی،   حمل و نقلمسافر، 

و  ها نقل، خدمات دینی و مذهبی، خدمات ورزشی و تفریحی و خدمات کتابخانه



  211...  زایی بخش گردشگری محاسبه ضرایب اشتغال

  اند.   که مرتبط با بخش گردشگری هستند در نظر گرفته شده ها موزه
رتبه نخست دهد  می آمده است، نشان 8طور که در جدول  نتایج تحقیق همان 

فروشی  مربوط به بخش عمده 10110کل گردشگری با ضریب اشتغال نرمال ضریب 
حمل خدمات بخش کل غال دومین بخش مهم در ایجاد اشت باشد. می فروشی و خرده

خدمات های  بخشو به همین ترتیب  باشد می 101116با ضریب  ای مسافرجاده و نقل
 حمل و نقلخدمات و  خدمات دینی و مذهبی، نوشیدنی صرف غذا وهای  محل

ضریب اشتغال بخش باشند.  می زایی در کشور مهم در اشتغالهای  بخش ییهوا
دهد که این بخش در مقایسه با سایر  می نشان خرده فروشیو  عمده فروشی

کند و همچنین کاربرتر از بیشتری ایجاد میهای  گردشگری تعداد شغلهای  بخش
 . باشد می گردشگریهای  سایر بخش

 بیشترین اشتغال مستقیم در بخش خدمات دینی و مذهبی و بیشترین اشتغال غیر 
عمده بخش اشتغال القایی در . بیشترین شود می مستقیم نیز در همین بخش ایجاد

، از آنجایی که اشتغال القایی ناشی از مصرف شود می ایجاد خرده فروشیو  فروشی
خانوارها کسانی هستند که در غالب  زیراخانوار است این رتبه دور از انتظار نیست 

- می مستقیم مخارج گردشگری را دریافتبه طور فروشان  فروشان و عمده خرده
 کنند. 

رتبه نخست ضریب اشتغال ، 5در نظر گرفتن ضرایب نسبی در جدول با  
که  است خرده فروشیو  عمده فروشیمربوط به بخش  01001گردشگری با ضریب 

 .است اقتصادیهای  بخشقوی این بخش با سایر  نسبتاًارتباطات  ۀدهند نشان
 ها بخشدهد که این  می نشان حمل و نقلهای  بخشزایی پایین  ضرایب اشتغال 

 ها زایی آن اقتصادی ندارند و از پتانسیل اشتغالهای  بخشارتباطات مناسبی با دیگر 
بنایی  . امید است با توسعه زیرمی شوددر صنعت گردشگری به نحو شایسته استفاده ن

-، آزاد راهها ی و آبی، فرودگاهیهوا حمل و نقلویژه در بخش  ارتباطی بههای  شبکه

گذاری در  تور و همچنین سرمایه و گردانندگان مسافرتیهای  ، گسترش آژانسها 
زایی در کشور ایفا  سزایی در اشتغالنقش ب ها و ... این بخش ها ، رستورانها هتل

 کنند.
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دهد رتبه اول و دوم  می همچنین، مقایسه نتایج با مطالعه مشابه کشور مالزی نشان 
خرده و  خدمات عمده فروشیهای  بخشزایی کل در اقتصاد ایران مربوط به اشتغال 

باشد، در حالی که در کشور مالزی رتبه اول و دوم  می فروشی و خدمات حمل و نقل
 باشند. می حمل و نقل و خرده فروشیهای  به ترتیب بخش

چارچوب ارائه شده در این مطالعه برای سیاستگذاری اقتصادی که دغدغۀ توسعه  
تواند بسیار راهگشا باشد. به طوری که  می ن را دارد،و ایجاد اشتغال در اقتصاد ایرا

مرتبط با گردشگری عالوه بر اینکه دارای کمترین های  مشاغل ایجاد شده در بخش
)مثل زنان، افراد با مهارت کم و ...(  خاص همهای  باشند، برای گروه می هزینه

تواند از نتایج  می شغلی خوبی ایجاد کند. از طرفی سیاستگذار اقتصادیهای  فرصت
این مطالعه برای تعیین و ارائۀ راهبرد مناسب توسعه که کدام زیر بخش دارای 

 پتانسیل باالیی است استفاده کند.
مرتبط با گردشگری در اقتصاد ایران های  دهد، برخی بخش می نتایج مطالعه نشان 

ند، مثل بخش شغلی ایجاد نمایهای  اثر قابل انتظاری در توسعۀ فرصتاند  نتوانسته
 گذار خدمات حمل و نقل ریلی و خدمات مرتبط با گردشگر ورزشی، که سیاست

 تواند با علم به این ضعف، بخش مربوطه را توسعه و برای گردشگر جذاب نماید. می
با توجه به آثار اقتصادی گردشگری از جمله  شود می در نهایت، پیشنهاد 

شغلی، تنوع درآمدی و از های  یجاد فرصتزایی، هزینه پایین ا ارزآوری، اشتغال
طرفی نرخ باالی بیکاری در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها در جهت کاهش فقر، 

های  قابلیتویژه کاهش بیکاری توجه بیشتری به  کاهش اتکای به صنعت نفت و  به
 این صنعت صورت گیرد. 
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