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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. Tourismrelated 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 shortterm 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 intersectorial 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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چكیده
بسياری از صنايع با بهرسميتشناختهشدن ويروس کوويد  19و بيماری کروناو در مارس  2020بهعنوان يک بيماری
همهگير توسط سازمان بهداشت جهانيو دچار زيان شدند .ورودی گردشگر خارجي به کشور ايران در شش ماه ابتدای
سال  1399نزديک به  9۶درصد کاهش داشت؛ با توجه به نرخ باالی  10درصد بيکاری و برای اينکه سياست گذاران
بتوانند با ايجاد بستهها ی کوتاه مدت و بلند مدت ،تاحد امکان از افزايش بيکاری در کشور ممانعت کنند اثرات اين
کاهش بر اشتغال کشور اهميت دارد .تحقيق حاضر با استفاده از طرش آمارگيری نيروی کار سال  1398و روش
داده و ستاندۀ بهروزشدۀ دادههای سال 1390 ،که تاکنون برای گردشگری استفاده نشدهاست ،به بررسي اثر کرونا بر
حوزۀ اشتغال بخش گردشگری ايران ميپردازد .نتايج نشان ميدهد که در درازمدت 1/88 ،درصد به نرخ بيکاری اضافه
ميشود و از  ۴ميليون و  ۵۷۵هزار نفر شاغل در بخشهای مرتبط با گردشگری ،نزديک به  ۴۵۶هزار نفر اشتغال خود را
از دست ميدهند ( 299هزار نفر اثرات مستقيم و  2۵۷هزار نفر اثرات غيرمستقيم) .خدمات عمدهفروشي و خردهفروشي،
خدمات پشتيباني و کمکي حملونقل ،حملونقل جادهای مسافر و خدمات محلهای صرف غذا و نوشيدني و
اقامتگاههای عمومي به دليل ارتباط تنگاتنگ با ساير صنايع ،بيشترين آسيب غيرمستقيم را داشتهاند.
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مقدمه
از انتهای سال  2019و ابتدای سال  ،2020بهمنظور جلوگيری از گسترش کوويد ،19
محدوديتهای سفر و فاصلهگذاریهای اجتماعي اعمال شد و اثرات منفي چشمگيری بر
فعاليتهای اقتصادی ايجاد کرد ،که نياز به تماسهای اجتماعي و انساني زياد داشتند .صنعت
گردشگری را ميتوان يکي از بخشهايي دانست که بهسرعت از کوويد  19آسيب ديد و
در ادامه نيز با طوالني شدن همهگيری کرونا ،وجوه مختلف اثرپذيری صنعت گردشگری و
درجة آسيبپذيری آن مشخص شد .کسبوکارهای مرتبط با گردشگری ،از جمله صنايع
هتلداری ،صنايع غذايي ،حملونقل ،صنايع دستي و ساير فعاليتهای مرتبط در اين دوران
بيشترين ضرر را به خود ديدهاند (سيگاال .)319 ،2020 ،1در سطح جهاني ،در مقايسه با سال
گذشته ،پروازهای خروجي نزديک به  80درصد ،رزرو کردن رستورانها بيش از  90درصد
و رزرو هتلها بيش از  ۷0درصد افت داشتهاند .همچنين تقاضا برای سفر زميني نسبت به
ژانوية  2020بيش از  ۵0درصد کاهش داشتهاست (مک دونالد 2و همکاران.)1 ،2020 ،
کشورها پروتکلهای خاصي مانند محدوديتهای فيزيکي را بهمنظور کاهش در معرض
قرار گرفتن افراد با ويروس کرونا اعمال کردند .متناسب با آن ،اقتصاد اين کشورها بههمان
ميزان دچار زيان و رکود شد؛ برخي دادهها نشان ميدهند که مشتريان رستورانها بين مارس
تا مِي  2020بهشدت کاهش داشتهاند .رزرو رستورانها  99درصد کاهش داشتهاست و تا
آخر جوئن ،رزروها نزديک به  ۶0درصد سال  2019بودهاست .بههرحال ،اثر جبراني نسبي
فعاليتهای رستورانها به بسته شدن آنها منجر نميشود ،بلکه رستورانها به خدمات بيرون
بر و خدمات پيک به خريدار روی ميآورند (مک دونالد.)۵ ،2020 ،
آمارهای کشورهای در حال توسعه که درآمد قابلتوجهي از صنعت گردشگری کسب
ميکنند نيز نشان ميدهد که هندوستان ،ترکيه و برزيل بهترتيب در سال  2019نسبت به سال
قبل آن 22 ،12 ،و  1۷درصد در اشغال هتل رشد داشتهاند؛ درحاليکه ،در ژانوية ،2020
بهترتيب  ۷3 ،۶۴و  ۷۷درصد اشغال هتلها با کاهش روبهرو بود .اين کاهش در جوئن ،2020
برای آمريکا  ،۴0استراليا  ،۵۵اندونزی  ،۶۷کانادا  ،۷0و فرانسه و انگلستان نزديک به ۷1
درصد و برای کشورهای ژاپن ،آرژانتين ،ايتاليا ،مکزيک ،روسيه بيش از  ۷۵درصد بود (مک
1 - sigala
2 - MacDonald
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دونالد و همکاران .)2 ،2020 ،بهطورکلي ،نزديک به  10درصد اشتغال در کشورهای جزو
 20اقتصاد بزرگ جهان از دست رفتهاست .اين موضوع برای کشورهای اسپانيا و مکزيک
به  1۵درصد نيز ميرسد .کشورهايي که بخش بزرگتری از کيک اقتصاد آنها مرتبط با
بخش گردشگری است به مراتب با مشکالت بزرگتری نيز مواجه ميشوند ،در بين 20
کشور اقتصادی بزرگ جهان ،ايتاليا ،مکزيک ،اسپانيا و آمريکا از آن دسته هستند.
گرچه همزمان با اثرات منفي کرونا بر اقتصاد و اشتغال ،اثرات کرونا بر گردشگری بيشتر
نمايان شد (مير ،)1 ،2020 ،1اما با توجه به تداوم کرونا و نياز به بازپروری در دوران کرونا و
پساکرونا ،با در نظر گرفتن شرايط موجود ،لزوم ايجاد پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتي
بيشتری احساس شد و بسياری از کشورها اصالحاتي در اين خصوص انجام دادند تا بتوانند
صنعت گردشگری خود را همزمان با کرونا پيش ببرند (مک کينزی .)1 ،2020 ،2نکتة مهم
آن است که محققين اين حوزه نبايد به اثر مستقيم کرونا تنها بر صنعت گردشگری توجه
داشته باشند ،بلکه الزم است اثرات آن بر صنايع وابسته نيز مورد توجه قرار گيرد (گاسلينگ،
اسکات و هال2 ،2020 ،3؛ هال ،اسکات و گاسلينگ.)۵۷8 ،2020 ،
بر اساس دادههای سال  2019شورای گردشگری و سفر جهاني ،درحاليکه در سطح
بينالمللي 10/3 ،درصد توليد ناخالص جهاني بهصورت مستقيم ،غيرمستقيم و القايي به
گردشگری و سفر اختصاص يافتهاست ،اين مقدار برای ايران  ۶/8درصد است ،که نزديک
به  3/۵درصد نسبت به ميانگين جهاني کمتر است .اين موضوع برای درصد اشتغال در حوزۀ
گردشگری نيز مصداق دارد ،بهعبارتي  10درصد جمعيت در بخش گردشگری اشتغال
دارند ،که اين ميزان در ايران  ۷/3درصد است (شورای جهاني گردشگری و سفر.)2019 ،۴
با توجه به نرخ بيکاری باالی  10درصد طي ساليان اخير کشور ايران ،اگرچه سهم گردشگری
در توليد ناخالص ملي و اشتغال اقتصاد ايران چندان بزرگ نيست ،ولي اضافه شدن بخش
ديگری از شاغلين بخش به بيکاریْ در طوالني مدت ميتواند اثرات اقتصادی ،اجتماعي و
فرهنگي ای بر جامعة ايران داشته باشد ،لذا مطالعة حاضر بر آن است تا ،بهعنوان اولين گام،

1 - Mair
2 - McKinsey
3 - Gossling, Scott, Hall
4 - WTTC
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با بررسي اثرات کرونا بر حوزۀ اشتغال در بخشهای مرتبط گردشگری ايران ،ميزان
آسيبديدگي اين بخش در حوزۀ بيکاری را نمايان سازد.

پیشینة پژوهش
در حوزۀ اثرات گردشگری بر اشتغال ،تحقيقات قابلتوجهي در خارج و داخل کشور انجام
پذيرفتهاست .در يکي از ابتداييترين تحقيقات انجامگرفته در حوزۀ اثرات مستقيم و
غيرمستقيم گردشگری بر اقتصاد ،هنگ و الو )1990( 1به اثرات گردشگری سنگاپور بر
ميزان اشتغال پرداختند؛ نتايج نشان داد که هر يک ميليون دالر هزينة بيشتر در گردشگری
سنگاپور ميتواند  30شغل ايجاد کند ،که تنها از طريق اثرات مستقيم و غيرمستقيم نزديک
به  2۵شغل ايجاد شدهاست (هنگ و الو .)2۶۵ ،1990 ،در تحقيق ديگری که اثرات
2

گردشگری بر رشد اقتصادی و اشتغال را مورد بررسي قرار ميدهد ،مک کارتي و سرجو
( )200۶ضريب تکاثری توليد در جامائيکا را نزديک به يک بهدست آوردند ،که رقمي بسيار
پايين است .در حوزۀ اشتغال نيز نتايج تحقيق نشان ميدهد که هر يک درصد رشد در صنعت
گردشگری ميتواند نزديک به  0/3درصد رشد اشتغال ايجاد کند (مک کارتي و سرجو،
 .)1 :200۶ترنر و سيرز )201۴( 3در تحقيقي با عنوان «گردشگری و سفر بهعنوان محرک
رشد اشتغال» برآورد کردند که بين سالهای  2012تا  ،2022نزديک به  ۶3ميليون شغل
جديد در حوزۀ گردشگری در دنيا ايجاد ميشود ،که نزديک به  ۴1ميليون آن در آسيا
خواهد بود ،بيشترين مقدار با  2۴ميليون به شمال شرق آسيا و پس از آن ،جنوب و جنوب
شرق آسيا به ترتيب با  10و  ۷ميليون (ترنر و سيرز.)۶۵ ،201۴ ،
جدول زير هم که توسط شورای گردشگری و سفر جهاني تهيه شده اثرات مستقيم و
کلي اشتغال در منطقة جنوبي آسيا را مورد توجه قرار ميدهد ،که سهم مستقيم گردشگری
در اشتغال از  1.۷برای کشور بنگالدش تا  ۴۴.3برای مالديو متفاوت است و سهم کلي
گردشگری نيز (با احتساب اثرات ثانويه) از  3.8تا  8۶.۷درصد بهترتيب برای اين دو کشور
متفاوت است (شورای گردشگری و سفر جهاني.)201۴ ،۴

1 - Heng and Low
2 - McCatty, Serju
3 - Turner & Sears
4 -WTTC
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جدول ( :)1میزان مشارکت مستقیم و کل کشورهاي جنوب آسیا
کشور

مشارکت مستقیم گردشگری در اشتغال کل

مشارکت کلی گردشگری در اشتغال کل

بنگالدش

1.7

3.8

هندوستان

4.8

7.7

مالدیو

44.3

86.7

نپال

3.1

7

پاکستان

2.5

6.3

سریالنکا

3.5

8.4

میانگین

10

20

منبع :شورای گردشگری و سفر جهانی2014 ،

در مقالة ديگری با عنوان «ايجاد اشتغال در صنعت گردشگری :تحليل داده و ستانده» که
توسط پراساد و کولشرستها )201۶( 1انجام گرفت نويسندگان با ذکر سهم  ۷/۵درصدی
صنعت گردشگری در نرخ اشتغال کشور هندوستان ،هدف تحقيق را نقش صنعت
گردشگری در اشتغال بيان ميکنند و برايناساس ،به برآورد ضريب تکاثری و ميزان اشتغال
ايجادشده با توجه به هزينة گردشگری خارجي ميپردازند؛ در مدل داده و ستاندۀ آنها۵ ،
بخش غذا و نوشيدني ،حملونقل ،خدمات مسافرتي ،اقامتگاهها و خدمات تفريحي و
فرهنگي ايفای نقش ميکنند ،که صنعت غذا و نوشيدني ،اقامتگاهها ،حمل و نقل ،خدمات
مسافرتي و خدمات تفريحي و ورزشي بهترتيب بيشترين اثرات مستقيم و غيرمستقيم را دارا
هستند و در مقابل ،نسبت ضرايب به مفهوم اثرات غيرمستقيمِ بيشترْ نسبت به اثرات مستقيمْ
عکس است (پراسادو وکولشرسا .)1 ،201۶ ،در تحقيقي با عنوان «اثرات اقتصادی
گردشگری در مرکز فنالند :مطالعة داده و ستاندۀ منطقهای» ،توهمو )201۷( 2به بررسي اثر
مشارکت بخش گردشگری بر توليد منطقهای ،اشتغال ،درآمد و ماليات پرداخت .نتايج نشان
داد که اثرات اقتصادی گردشگری فنالند بر اشتغال در سال  201۴به ازای هر يک ميليون
يورو نزديک به  390شغل برای هتلها و رستورانها و  11۵شغل برای بخش حملونقل
بهواسطة گردشگران خارجي ايجاد کرد و همچنين  1۷1۷و  301شغل به ترتيب برای

1 - Prasad and Kulshrestha
2 - Tohmo
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هتلها و رستورانها و بخش حملونقل بهواسطة گردشگران داخلي ايجاد شد ،که در
مجموع برای  2۵23نفر شغل ايجاد شد (توهمو.)1۴ ،2018 ،
در تحقيقي با عنوان «کوويد 19-و اشتغال در بخش گردشگری :اثرات و پاسخها در

آسيا و اقيانوس آرام» ،که توسط سازمان جهاني کار در آپريل  2020منتشر شد ،نويسندگان
به اين نکته اشاره ک ردند که با گسترش ويروس در جهان ،بيش از  9۶درصد مقصدهای
گردشگری جهان براساس دادهها ی سازمان گردشگری جهاني سازمان ملل محدوديتهای
ورود و خروج وضع کردند .براساس دادهها ی موجود اقيانوس آرام ،در برخي کشورها و
جزاير منطقة اقيانوس آرام ،سهم اشتغال در بخش گردشگری  10تا  12درصد است.
برآوردهای سازمان بين المللي کار برای  1۴کشور اين منطقه از اين قرار است که 1۵.3
ميليون نفر شاغل در گردشگری با شيوع کوويد 19-در خطر امنيت شغلي قرار گرفتند،
 ۶.۴ميليون نفر زن و  8.9ميليون نفر مرد .دولتها ی اين منطقه با معرفي بستهها و
سياستها ی حمايتي برای فعالين صنعت گردشگری به اين بحران پاسخ مناسب دادند
(سازمان جهاني کار.)2،2020 ،
در تحقيقي با عنوان «اثرات کوويد 19-بر گردشگری و اشتغال اقامتگاهها» ،که توسط
زينپ کارساووران در ترکيه انجام گرفت ،نويسنده از دو بعد به بررسي نيروی کار
پرداختهاست :اول) اشتغال ازدست رفته و دوم) شرايط بدِ کاری در دوران کرونا.
ازدست دادن شغل باعث ايجاد فشار مالي ،وخامت اوضاع و سالمت جسمي و رواني مي
شود و ميتواند پيامدهای اجتماعي ای هم به همراه داشته باشد .نيروهای کاریای که
اشتغال خود را حفظ کردند و بيکار نشدند ني ز با خطرات سالمتي ،افزايش ناپايداری و
تزلزل امنيت شغلي و تغيير روشها ی کار ،که از نتايج منفي بحران کوويد 19-است،
مواجه اند (کارساووران.)۵۴0 ،2021 ،
در مقالة ديگری با عنوان «اثرات فوری کوويد 19-بر اشتغال گردشگری در اسپانيا :عدم
امنيت شغلي» ،پرلس ريبس و همکاران از دادههای اشتغال و خوداشتغاليای که از ژانوية
 201۷تا اپريل  2020منتشر شده بودند ،و با روش باکس جنکينز ( )ARIMAو مدلهای
سری زمانيساختاری ،به برآورد تغييرات اشتغال پرداختند .اثرات اولية همهگيری برای
فعاليتهای مرتبط با گردشگری به اين صورت بوده که تأمين اجتماعي افراد کاهش
يافتهاست ،لذا دولت بهمنظور جلوگيری از سقوط احتمالي اشتغال ،سياستهای عمومي و

مسائلي و همکاران | 289

حمايتي را اجرا کردهاست .نتايج نشان ميدهد که فعاليت کارگران خوداشتغالي که در
شرکتهای کوچک و متوسط کار ميکنند بين فوريه و آپريل  2020تقريباً  1/9۵درصد
کاهش يافتهاست .در ابتدای همهگيری ،خدمات غذاونوشيدني بيش از سايرين تحت تأثير
قرار گرفت ،بهطوریکه تقريباً  ۵درصد کاهش اشتغال بيشتری را تجربه کرد (پرلس ريبس
و همکاران.)۴ ،2021 ،
تحقيقات قابل توجهي نيز در داخل کشور دربارۀ استفاده از داده و ستانده برای حوزۀ
گردشگری و نيروی کار انجام شده است؛ برای مثال ،صباغ کرماني و اميريان در تحقيقي با
عنوان « بررسي اثرات اقتصادی توريسم در جمهوری اسالمي ايران با استفاده از تحليل
داده و ستانده» ،که در سال  ۷9انجام پذيرفت به بررسي اثر افزايش مخارج گردشگران
خارجي بر توليد ،درآمد ،اشتغال ،عوايد دولت و توزيع درآمد پرداختند .نتايج نشان داد که
هتلها بيشترين سهم را در ايجاد اشتغال داشتند و گردشگری خارجي در ايجاد اشتغال از رتبة
چهارم در بين بخشهای مختلف برخوردار بودهاست ( Sabagh Kermani, Amirian,

 .)2000, 75عيسيزاده و قدسي در سال  1391مقالهای با عنوان «محاسبة ضرايب اشتغالزايي
بخش گردشگری در اقتصاد ايران با استفاده از مدل داده و ستانده» به چاپ رساندند ..در اين
مطالعه ،بخش عمدهفروشي و خردهفروشي با ضريب نرمال  0/002و ضريب نسبي 1۵/1۵
رتبة نخست را کسب کردند .در اين مطالعة ،از داده و ستاندۀ سال  1380استفاده شدهاست
(عيسيزاده ،قدسي .)1۶8 ،1391 ،در تحقيق ديگری با عنوان «شناسايي بخشهای کليدی
در صنعت گردشگری ايران بر مبنای مدل داده و ستانده» که توسط فرزين و همکاران در
سال  139۴انجام پذيرفت نويسندگان با استفاده از جدول داده و ستاندۀ سال  138۵کشش
توليد و سرمايهگذاری در بخشهای مختلف گردشگری را مورد محاسبه قرار دادند ،که
نتايج گويای آن است که بخش خدمات حملونقل آبي بهعنوان بخش کليدی مورد توجه
قرار ميگيرد ( .)Farzin, Zandi, Abdi, and Abbaspour, 2015:65در تحقيق
ديگری ،با عنوان «اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلي به قم (رويکرد داده و ستانده دو
منطقهای)» ،بزازان و آزاددانا ( )139۷به بررسي اثرات اقتصادی اين موضوع با استفاده از
روش غيرآماری  AFLQپرداختند .نتايج نشان داد که ورود گردشگران داخلي به قم،
 229۶9نفر ،معادل  8/08درصد افزايش اشتغال استان قم در بخش گردشگری بودهاست ،که
اين ميزان برای کل کشور  2۶1۶3نفر است (.)Bazzazan, Azaddana, 2018,8

 | 290مطالعات مديريت گردشگري | سال  | 16شماره  | 56زمستان 1400

تا زمان نگارش مقالة حاضر ،در حوزۀ گردشگری و کرونا در سطح کشور ،تحقيق
خاصي در حوزۀ اقتصاد کالن صورت نپذيرفته و اغلب تحقيقات انجامگرفته ،در سطح خرد
يا برنامهريزی در دوران پساکرونا بودهاند؛ مثالً ميرتقيان و همکاران ( )99به بررسي رفتار
جامعة ميزبان نسبت به گردشگران در دوران کرونا پرداختند ،که طبق نتايج ،نگرش مردم
رامسر به گردشگران در زمان کرونا منفي بود ،ولي بخشي از مردم که وابستگي معيشتي به
گردشگری داشتند معتقد بودند که تحت شرايطي ميتوان پذيرای گردشگران بود
( .)Mirtaghian Rudsari, et al, 2020,115اکبری و انصاری نيز به بازشناسي
محرکهای مؤثر بر رقابتپذيری سفر و گردشگری برای دوران پساکرونا پرداختند .نتايج
مطالعهشان نشان داد که محرکهای تقويت تورهای مسافرتي برای جذب گردشگر
(آمادگي زيرساختي) ،انتخاب ايران بهدليل تجربة قبلي (آمادگي شرايط و چهارچوب قانوني
گردشگری) و آمادگي جهش سفر و ميزباني شايسته از گردشگران (آمادگي زيرساختي)
بيشترين ضريب تاثيرگذاری را از بين  ۴1محرک اصلي بر گردشگری در دوران پساکرونا
دارند (.)Akbari, Ansari, 2020

مدل نظري تعادل بخشي ـ گردشگري
همانطور که مشخص است اشتغال مجموعهای از وظايف و مسئوليتهای مستمر و مرتبط و
مشخص است .در هر جامعه ،عدهای از جمعيت فعال شاغل هستند .مطابق تعريف« ،شاغل»1
کسي است که کار يا شغلي را داراست و به اين کار و شغل بهعنوان يک تخصص و حرفه
آگاهي دارد .وضعيت داشتن و مشغول بودن جمعيت به شغل معيني را «اشتغال »2ميگويند.
بهعبارت ديگر ،اشتغال به وضعيتي اطالق ميشود که در آن به ازای شرکت مستقيم و فعال
در جريان توليد و انجام خدمات ،پاداش يا مزدی بهصورت نقدی يا جنسي پرداخت ميشود.

شرايطي را که کلية افراد فعال جامعه بتوانند کار مناسبي را بهآساني پيدا کنند و در هر زمان
نسبت زيادی از جمعيت مشغول کار باشند «اشتغال کامل» مينامند؛ درغيراينصورت ،اشتغال
ناقص در کشور حاکم است .اصوالً در اقتصادهای مختلف ،نرخ  ۵درصد را بهعنوان نرخ
طبيعي بيکاری مدنظر قرار ميدهند .بهعبارتي ،چنانچه  ۵درصد جامعه بهدنبال شغل مناسب
خود باشند اشتغال کامل در آن اقتصاد وجود دارد .با توجه به اينکه اقتصاد ايران طي چند
1 - employed
2 - employment
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دهة گذشته ،با افزايش جمعيت ،همواره نرخ باالتر بيکاری را تجربه کرده (بر اساس آمار
رسمي  10درصد و باالتر) ،ميتوان از تحليل تعادلبخشي ايستا استفاده کرد .در تحليل
تعادلبخشي ايستا فرض ميشود که ظرفيت خالي برای اشتغال و ساير عوامل توليد وجود
دارد؛ بهطوریکه ،چنانچه تقاضا افزايش يابد ،قيمتها افزايش نمييابند يا بهعبارتي ،تابعِ
عرضه نيروی کار کامالً کشش پذير است و به هر ميزان تقاضا وجود داشته باشد ،عرضه
بدون تغيير قيمت ،خود را با آن تطابق خواهد داد و تنها توليد ،اشتغال و درآمد شاغلين تغيير
ميکند .آرچر بيان ميکند که ضريب تکاثری ،بهعنوان اصليترين بخش تحليل
تعادلبخشي ،عملکرد اقتصادی صنعت گردشگری را اندازه ميگيرد ،که وابسته به صنايع
بسياری است و اثرات کوتاهمدت اقتصادی تغيير در هزينههای گردشگری را مورد توجه قرار
ميدهد (آرچر .)2۴0 ،1982 ،1براين اساس ،درادامه ،به سه اثر اصلي گردشگری در اقتصاد
و ضريب تکاثری خواهيم پرداخت.
همانطور که مشخص است گردشگران هزينههايي برای خريد کاال و خدمات در
مقصدها انجام ميدهند ،که برخي از آنها بهطور مستقيم برای پرداخت هزينههای اقامتگاه،
مراکز غذايي و رستورانها ،خريد خردهفروشي ،حملونقل و تفريحات مربوطاند ،که چون
در صنايع گردشگری انجام ميشوند و درآمدهايي برای اين صنايع دارند از آنها بهعنوان
«اثرات مستقیم» گردشگری بر اقتصاد نام ميبرند («اثرات اولیه»).
بخشي از درآمدهای بهدستآمده برای خريد کاالها و خدمات واسطه جهت ايجاد
محصوالت گردشگری استفاده ميشود ،که به آنها تقاضای واسطهای ميگويند .مابقي
درآمد برای پر داخت عوامل توليد نيروی کار ،سرمايه و زمين تحت عنوان دستمزدها ،بهره
و سود پرداخت ميشوند ،مقداری برای ماليات بخشهای مختلف گردشگری و مابقي
پسانداز ميشود .بر اساس افزايش تقاضای محصوالت گردشگری ،بازيگران صنعت
گردشگری و صنايع وابستهْ به افزايش عرضة محصوالت ترغيب ميشوند و نيروی کار جديد
بيشتر از توليدکنندگان داخلي برای پاسخ به تقاضای گردشگری استخدام ميشود که به آن
«اثرات غیرمستقیم» ميگويند («اثرات ثانویه»).
افزايش استخدام نيروی کار درآمد کل ساکنان محلي منطقه گردشگری را افزايش مي
دهد که بخشي از آن به پسانداز و بخشي برای خريد کاال و خدمات ساکنين تخصيص
1 - Archer

 | 292مطالعات مديريت گردشگري | سال  | 16شماره  | 56زمستان 1400

مييابد .خريد بيشتر کاالها و خدمات توسط مازاد درآمد بهدستآمده تقاضای اضافه ايجاد
ميکند و خود به توليد بيشتر و اشتغال بيشتر منجر ميشود ،که به آن «اثر القایی» ميگويند
(«اثرات ثانویه») .بهطورکلي« ،اثر غيرمستقيم» «اثر القايي» و «اثرات ثانويه» را تشکيل مي
دهد .در نمودار ذيل ،اثرات کالن هزينههای گردشگری بر اقتصاد مشخص شدهاند.
بر اساس مطالب فوق ،اثرات گردشگری بر اقتصاد به موارد ذيل بستگي دارد:
 -1الگوی هزينهای گردشگران و مشخصات آنها ميتواند اثر مستقيمي بر اقتصاد بگذارد
(گاسپرينو)2 ،2008 ،؛ در اين خصوص ،دليل مسافرت ،طول مدت اقامت و اقامتگاه انتخابي
بر ساختار هزينهای گردشگری اثرگذار است.
 -2مشخصههای صنايع گردشگری و اقتصاد محلي و منطقهای
توانايي اقتصاد محلي منطقة گردشگری جهت ايجاد رضايتمندی صنايع گردشگری از
اهميت برخوردار است ،بهعبارتي چند درصد صنايع گردشگری به خود منطقه تعلق دارد و
به چه ميزان ميتواند رضايتمندی گردشگران را بههمراه داشته باشد (گاسپرينو.)2 ،2008 ،
شكل ( :)1مدل مفهومي هزينههاي گردشگري بر اقتصاد کالن (گاسپرينو)3 ،2008 ،1

1 - Gasparino
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روش
جداول داده و ستانده بدينصورت است که ستاندۀ يک محصولْ ورودی و دادۀ توليدی ساير
بخشهاست .با توجه به اينکه ارتباط هر بخش با بخشهای ديگر توسط جدول داده و ستانده
بهصورت محصول نهايي و واسطهای ايجاد شده ،ابزاری مناسب برای تحليلبخشي ايستا
بهشمار ميرود .جدول داده و ستانده سال  1390که بهروز شد شامل  1۵۵محصول و 110
فعاليت بود ،که در نهايت با محاسبة جداول ضرايب مستقيم (لئونتيف) اقتصاد ايران به جدول
 99در  99محصولي دست خواهد يافت ،با دستهبندی جدول داده -ستانده به يک جدول
 99×99صنعتي تبديل ميشود .در مدل حاضر ،ستاندۀ اقتصاد بهصورت زير تبديل ميشود:
𝑎1 99 𝑥1
𝑦1
𝑌 ⋮ ] [ ⋮ ] + [ ⋮ ] = 𝐴𝑋 +
𝑎99 99 𝑥99
𝑦99

⋯
⋱
⋯

𝑥1
𝑎11
⋮
⋮ [=] [=𝑋
𝑥99
𝑎99 1

در فرمولبندی فوق X ،بردار ستاندۀ بخشهای مختلف است A ،ماتريس تقاضای مياني
صنايع مختلف و  Yتقاضای نهايي برونزای صنايع در مدل است .هر دراية  Aارتباط بين
داده و ستانده را بين دو بخش مشخص ميکند.
با توجه به اثرات متقابل صنايع مختلف و همچنين اثرگذاری صنعت گردشگری بر ساير
صنايع ميتوان محاسبة اثرات گردشگری  13مورد زير از  99محصول جدول ضرايب مستقيم
انتخابشده ،که  ۵مورد اول از بخش حملونقل و  8مورد آخر در خصوص کاالها و ساير
خدمات بخش گردشگری است ،را برشمرد:
 )1خدمات پشتيباني و کمکي حملونقل )2 ،خدمات حملونقل با راه آهن )3 ،خدمات
حملونقل جادهای مسافر )۴ ،خدمات حملونقل آبي )۵ ،خدمات حملونقل هوايي،
 )۶خدمات عمدهفروشيو خردهفروشي )۷ ،خدمات اقامتگاههای عمومي )8 ،خدمات
محلهای صرف غذا و آشاميدني )9 ،خدمات آژانسهای مسافرتي )10 ،خدمات ديني و
مذهبي )11 ،خدمات هنری ،کتابخانهها و موزهها )12 ،خدمات ورزشي و تفريحي و
 )13خدمات بيمه.

برای مثال ،در ماتريس  ،Aدراية  𝑎38جريان اقتصادی از ستاندۀ خدمات حملونقل جادهای
مسافر به خدمات محلهای صرف غذا و نوشيدني است؛ بهعبارتي ،تمام نيازهای محلهای
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صرف غذا و نوشيدني از خدمات حملونقل جادهای مسافر را شامل ميشود .با بازتعريف
فرمول فوق ميتوان نوشت:
X = (I − A)−1 Y

در معادلة فوق (I − A)−1 ،ماتريس معکوس لئونتيف است که با عنوان ضرايب فني کل
(شامل اثرات مستقيم ،غير مستقيم و القايي) شناخته ميشود .جمع ستون  jماتريس ضرايب
فني کلْ ضريب ستانده صنعت  jرا مشخص ميکند .موضوع فوق را ميتوان برای تغييرات
ايجادشده در گردشگری و اثرات آن بر توليد ناخالص داخلي به شرش ذيل تدوين کرد:
ΔX = (I − A)−1 ΔY

از طريق فرمولهای فوق ميتوان ميزان توليد را متناسب با تقاضای نهايي محاسبه کرد؛ برای
اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی نيز ميتوان از فرمول زير استفاده کرد:
L = lX = l(I − A)−1 Y
ΔL = lΔX = l(I − A)−1 ΔY

فرمول اول ميزان اشتغال خالص متناسب با تغييرات تقاضای نهايي را نمايش ميدهد ،که در

آن L ،بردار شاغلين در بخشها و  (I − A)−1ماتريس معکوس لئونتيف و  lضرايب اشتغال
بخشهاست و فرمول دومْ تغييرات نيروی کار را متناسب با تغييرات تقاضای نشان ميدهد.
چنری و واتانابه ( )19۵8شاخصهايي از پيوندهای پسين و پيشين را معرفي کردند که بر
روابط مستقيم بين فعاليتهای اقتصادی و جدول ضرايب فني مستقيم استوار بود و بر اساس
آنها ،ساختار توليد در کشورهای ژاپن ،ايتاليا ،اياالت متحده آمريکا و نروژ را با يکديگر
مقايسه کردند .اين شاخصها که به شاخصهای پيوند پسين و پيشين «چنری و واتانابه»
موسوماند عبارتاند از (:)Atvan 2006, 83
شاخص پيوند پسين 𝑗𝑖𝑎 = ∑𝑛𝑖=1
شاخص پيوند پيشين 𝑗𝑖𝑎 = ∑𝑛𝑗=1

𝑗𝑖𝑍

𝐵𝐿𝑐𝑗 = ∑𝑛𝑖=1

𝑗𝑖𝑍

𝐹𝐿𝑐 𝑖 = ∑𝑛𝑗=1

𝑗𝑥

𝑖𝑥
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شاخص پيوند پسين رابطة مستقيم يک فعاليت با فعاليتهای تامينکنندۀ نهادههای
واسطهای را نشان ميدهد و مشخص ميکند که چنانچه فعاليت  jبخواهد يک واحد ستاندۀ
خود را افزايش دهد خريدهای خود را از بخشهای تامينکنندۀ واسطهای به چه ميزان
افزايش دهد .شاخص پيوند پيشين نيز روابط مستقيم يک بخش را با ساير بخشها بهعنوان
تامينکنندۀ نيازهای واسطهای نشان ميدهد و بيانگر آن است که چنانچه ستاندۀ بخش  iيک
واحد افزايش يابد چه ميزان از آن بهعنوان مصارف واسطه در اقتصاد بين فعاليتهای مختلف
توزيع ميشود ( .)Atvan, 2006, 84چنانچه عالوه بر روابط مستقيم ،روابط غيرمستقيم
مورد توجه قرار گيرند ماتريس معکوس لئونتيف مورد توجه قرار ميگيرد:
شاخص پيوند پسين 𝑗𝑖𝑏 𝐵𝐿𝑅𝑗 = ∑𝑛𝑖=1
شاخص پيوند پيشين 𝑗𝑖𝑏 𝐹𝐿𝑅 𝑖 = ∑𝑛𝑗=1

با استفاده از فرمولهای فوق ،روابط اشتغال پيشين و پسين بخشهای مختلف اقتصادی
را ميتوان محاسبه کرد .روابط پيشين بخش  iنشاندهندۀ ميزان وابستگي اين بخش به
نهادههای خود و ساير بخشهای اقتصادی است و روابط پسين ،ميزان وابستگي ساير بخشها
به اين بخش بهعنوان نهاده را نشان ميدهند .ارتباطها با مقدار يک نرمال ميشوند و مقدار
بزرگتر از يک نشان ميدهد که ارتباط باالتری نسبت به ميانگين با ساير صنايع دارد.
بهطور مشابه ،چنانچه اين مقدار از يک کمتر باشد مشخص ميکند که ارتباط کمتری نسبت
به ميانگين با ساير صنايع دارد:
𝑗𝑖𝑎 𝐵𝐿𝑗𝑐 = ∑𝑛𝑖=1شاخص پيوند پسين:
𝑗𝑖𝑎 𝐹𝐿𝑐𝑖 = ∑𝑛𝑗=1شاخص پيوند پيشين:
پس از شکل نرمالشده ،شاخصهای ارتباط پسين و پيشين راسميوسن تحت عنوان
شاخص «قدرت انتشار» و «حساسيت پراکندگي» (هيرشمن -راسميو سن) ارائه شد ،که
عبارت است از:
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𝑛 1
∑
𝑎
𝑗𝑖 𝑛 𝑖=1
𝑛 1
𝑎 𝑛
∑
∑
𝑗𝑖 𝑛2 𝑖=1 𝑗=1
𝑛 1
∑
𝑎
𝑗𝑖 𝑛 𝑗=1
𝑛 1
𝑛
∑
∑
𝑎
𝑗𝑖 𝑛2 𝑖=1 𝑗=1

= 𝑗𝐷𝑃شاخص قدرت انتشار

= 𝑖𝐷𝑆 شاخص حساسيت پراکندگي

برای اشتغال نيز ميتوان مورد فوق را مورد استفاده قرار داد .نکتة مهم آن است که بر
اساس تحقيق ميلر و بلر ( )2009بهترين معيار اندازهگيری پيوندهای پسين و پيشين شاخص
 bjاست ()Atvan, 2006, 86؛ لذا پيوند نرمالشدۀ اشتغال را ميتوان به شکل زير درآورد:
1
] 𝑗𝐿 ∑ )
𝑛2

([ (ENBL) = [(1⁄𝑛)𝐿𝑗 ]/

𝑗

دادهها
برای برآورد اثرات کرونا بر اشتغال نيروی کار از اطالعات جمعآوریشدۀ طرش آمارگيری
نيروی کار سال  1398توسط مرکز آمار در «ايران» استفاده شدهاست ( STATISTICAL

)CENTRE OF IRAN, 2019؛ در اين مدل ،برای دستيابي به برآوردهای مورد نظر،
خانوارهای نمونه و اعضای آن وزندهي ميشوند .وزندهي در هر فصل در سه مرحلة «اعمال
وزن پايه»« ،تعديل وزن برای بيپاسخي کامل» و «تعديل وزن براساس پيشبينيهای جمعيتي»
انجام ميگيرد .وزني که پس از اعمال مراحل وزندهي بهدست ميآيد مشخص ميکند هر
فرد در نمونه نمايندۀ چند نفر در جامعه است.
براساس اطالعات جمعآوریشدۀ مرکز آمار در طرش نيروی کار ۶0۶۴8 ،خانوار انتخاب
شدند ،که استان تهران با  2۶۵2خانوار بيشترين حجم خانوار و استان اردبيل با  1۵3۶خانوار
کمترين مقدار حجم خانوار را در بين استانها به خود اختصاص ميدهند .مهمترين بخش
مرتبط با کرونا بخش خدمات است که بخش گردشگری نيز جزو اين بخش است ،که با
صنايع ديگر نيز ارتباط دارد؛ نکتة مهم آن است که با توجه به اينکه بخش گردشگری از
بنگاههای کوچک و متوسط تشکيل شدهة محاسبة ميزان آسيبپذيری اين صنعت نسبت به
صنايع توليدی به مراتب سختتر است .با توجه به اين موضوع ،مطالعة حاضر اثرات کاهش
ورودی گردشگر در دوران کرونا را بر توليد ناخالص داخلي بهعنوان سطح کالن اقتصادی
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مورد بررسي قرار ميدهد .بدين منظور از جداول داده و ستاندۀ سال  1390مرکز آمار ايران
که به روش  RASبههنگام شده استفاده شدهاست ( STATISTICAL CENTRE OF

.)IRAN, 2017
شايان ذکر است که در تحقيقات قبلي دربارۀ اين حوزه ،از جداول  1380و قبل از آن
استفاده شدهاست و در اين تحقيق برای اولين بار از جداول داده و ستاندۀ بهروز شدۀ 1390
در سطح ملي استفاده شدهاست .کد فعاليت  13بخش مرتبط با گردشگریْ براساس تفصيلي
ترين سطح کد  ISIC.rev4استخراج شدهاست .جدول زير ميزان و درصد اشتغال و بيکاری
در سه بخش اصلي اقتصاد در سال  1398را براساس طرش آمارگيری نيروی کار به نمايش
ميگذارد .بيش از نيمي از شاغلين و بيش از نيمي از بيکاران در بخش خدمات فعالاند.
جدول ( :)2میزان اشتغال و بیكاري در بخشهاي اصلي اقتصاد
اشتغال در بخشهای اصلی

کشاورزی

صنعت

خدمات

کل

جمعیت شاغل

4،292،541

7،766،017

12،212،901

24،273،517

درصد جمعیت بخشی شاغل

17.7

32

50.3

100

جمعیت بیکاران

111،879

670،837

847،696

1631069

درصد جمعیت بخشی بیکار

6.9

41.1

52

100

منبع :طرح آمارگیری نیروی کار سال  1398مرکز آمار ایران

يافتهها
طي شش ماه ابتدای سال  ،1399ميزان ورود گردشگر براساس دادههای معاونت گردشگری
وزارت ميراث فرهنگي و گردشگری مستخرج از دادههای پليس گذرنامه و مهاجرت ناجا
نسبت به سال قبل نزديک به  9۶درصد کاهش داشتهاست ،که ميتوان نتيجه گرفت که
تغييرات تقاضای گردشگری برای محصوالت گردشگری ،از جمله  13محصول موجود در
جدول داده و ستانده 9۶ ،درصد کاهش داشتهاست.
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جدول ( :)3آمار شاغلین بخش گردشگري استخراجي از طرح آمارگیري نیروي کار سال 1398
فعالیت

شاغلین بخش

خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی

2792872

خدمات حملونقل با راهآهن

10567

خدمات حملونقل جادهای

700802

خدمات حملونقل آبی

49584

خدمات حملونقل هوایی

1858

خدمات پشتیبانی و کمکی حملونقل

309816

خدمات اقامتگاههای عمومی

206350

خدمات محلهای صرف غذا و آشامیدنی

321893

خدمات آژانسهای مسافرتی

20438

خدمات بیمه

17418

خدمات دینی و مذهبی

66306

خدمات هنری ،کتابخانهها و موزهها

2206

خدمات ورزشی و تفریحی

75015

جدول فوق ميزان اشتغال در بخشهای مرتبط با بخش گردشگری در طرش آمارگيری
نيروی کار سال  1398را نشان ميدهد .همانطور که بيان شد ،از نزديک به  2۴ميليون و 2۷3
هزار نفر شاغل در ايران (بر اساس طرش آمارگيری نيروی کار) ۴ ،ميليون و  ۵۷۵هزار نفر در
فعاليتها ی مرتبط با گردشگری شاغل هستند .با توجه به اينکه تقاضا شامل تقاضای
گردشگران ورودی و مصارف داخلي است ،از ميزان مشارکت گردشگری در توليد ناخالص
داخلي به عنوان ضريب تعديل استفاده ميشود.
جدول ( :)4ضرايب مستقیم و غیرمستقیم بخشهاي مختلف گردشگري
فعالیت

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی

-0.75

-0.52

-1.27

خدمات حملونقل با راهآهن

0

0

0

خدمات حملونقل جادهای مسافر

-0.19

-0.03

-0.22

خدمات حملونقل آبی

-0.01

0

-0.01

خدمات حملونقل هوایی

0

0

0

خدمات پشتیبانی و کمکی حملونقل

-0.08

-0.08

-0.16

خدمات اقامتگاههای عمومی

-0.06

0

-0.06

خدمات محلهای صرف غذا و آشامیدنی

-0.09

-0.01

-0.1
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ادامه جدول (.)4
فعالیت

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

خدمات آژانسهای مسافرتی

-0.01

0

-0.01

خدمات دینی و مذهبی

-0.02

0

-0.02

خدمات هنری ،کتابخانهها و موزهها

0

0

0

خدمات ورزشی و تفریحی

-0.02

0

-0.02

خدمات بیمه

-0.01

0

-0.01

مجموع

-1.2304

-0.6481

-1.8785

همانطور که مالحظه ميشود ،نزديک به  1/8۷درصد کاهش اشتغال و افزايش بيکاری
ايجاد ميشود ،که  1/23درصد آن اثرات مستقيمي است که بر اثر کاهش ورود گردشگر
در صنعت گردشگری ايجاد شده است و نزديک به  0/۶۴درصد نيز بر اساس روابط
بينبخشي بخشها ی مختلف مرتبط با گردشگری با توجه به رابطة تنگاتنگ اين بخش با
ساير بخشها ايجاد شده است.
جدول ( :)5میزان اشتغال ازدسترفتة بخشهاي گردشگري (واحد :نفر اشتغال)
فعالیت

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

خدمات عمدهفروشیو خردهفروشی

-182319

-126544

-308863

خدمات حملونقل با راه آهن

-690

-128

-818

خدمات حملونقل جادهای مسافر

-45748

-7310

-53058

خدمات حملونقل آبی

-3237

-416

-3653

خدمات حملونقل هوایی

-121

-15

-136

خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل

-20225

-18622

-38847

خدمات اقامتگاههای عمومی

-13471

-788

-14259

خدمات محلهای صرف غذا و آشامیدنی

-21013

-2574

-23588

خدمات آژانسهای مسافرتی

-1334

-58

-1392

خدمات دینی و مذهبی

-4328

-312

-4641

خدمات هنری ،کتابخانهها و موزهها

-144

-5

-149

خدمات ورزشی و تفریحی

-4897

-118

-5015

خدمات بیمه

-1137

-416

-1553

مجموع

-298664

-157306

-455970
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بر اساس ضرايب اثرات مستقيم و غيرمستقيم ،مقدار شغلهای ازدسترفتة مستقيم
نزديک به  299هزار شغل و تعداد شغلهای غيرمستقيم ازدسترفته نزديک به  1۵۷هزار
شغل بود ،که در مجموع ۴۵۶ ،هزار شغل از دست رفتهاست ،يعني معادل  1/8۷درصد ميزان
شاغلين اين بخش.
همان طور که مالحظه ميشود ،کاهش  9۶درصدی گردشگران در بلندمدت نزديک به
 1/8۷درصد شغلهای ايجادشده را با ثابت در نظر گرفتن ساير شرايط کاهش ميدهد ،که
در قياس با کشورهای با گردشگری باال ،رقم چندان بزرگي نيست ،که دليل آن سهم
کوچک تر گردشگری در اقتصاد ايران در مقايسه با کشورهای گردشگرپذير است .البته ذکر
اين نکته ضروری است که با توجه به ارتباطات تنگاتنگ بخش گردشگری با ساير بخشهای
توليدی و خدماتي و همچنين ساختار صنعت که بر اساس بنگاههای کوچک و متوسط شکل
گرفته و اين موضوع که گردشگری از اجزای بخش خدماتي و کاربر است ،به عبارتي نيروی
انساني نقش وسيعي در اين بخش دارد (بر خالف ساير صنايع که سرمايهبر هستند) ،کاهش
ورودی گردشگری ضريب تکاثری به مراتب باالتری در حوزۀ نيروی انساني دارد و لذا
 1/23درصد بهطور مستقيم و  0/۶۴درصد را در ارتباطات درون بخشي اقتصاد از کار بيکار
ميکند .در بين بخشهای مختلف ،همان طور که انتظار ميرفت ،خدمات عمدهفروشي و
خردهفروشي ،خدمات پشتيباني و کمکي حملونقل ،حملونقل جادهای مسافر و خدمات
محلهای صرف غذا و آشاميدني و اقامتگاههای عمومي بهدليل ارتباط تنگاتنگ با ساير
صنايع ،بيشترين اثر منفي غيرمستقيم را دارا هستند و بخشهايي مانند موزهها و خدمات هنری،
حملونقل هوايي و آژانسهای مسافرتي بهدليل ارتباط کمتر با ساير صنايع ،کمترين اثر
غيرمستقيم در بين بخشهای مختلف مرتبط با گردشگری را دارا هستند.
با در نظر گرفتن تغيير  -0/9۶در ورود گردشگر و به تبع آن کاهش  1/8۷درصد اشتغال،
ضريب تکاثر نوع اول اشتغال برابر است با:
−1.87
= 1.520
−1.23

=

اثر مستقيم  +اثر غير مستقيم
اثر مستقيم

= ضريب تکاثر اشتغال نوع اول

بهعبارت ي ،هر يک واحد تغيير در اشتغال گردشگری ،عالوه بر اثر مستقيم بر اشتغال،
نزديک به  0/۵2واحد تغيير در اشتغال ساير صنايع مربوط ايجاد ميکند (اثرات غيرمستقيم).
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چنانچه خانوار بهعنوان بخش اقتصادی در مدل وارد گردد ،مدل بهصورت داده و ستاندۀ بسته
در ميآيد ،که در آن اثرات مازادی که از قرار دادن خانوار در ساختار داده و ستانده بهدست
ميآيد را اثرات القايي ميگويند؛ به بيان ديگر ،عالوه بر اثرات متقابل صنايع ،کاهش يا
افزايش درآمد خود ميتواند بر خريد کلية صنايع اثرگذار باشد ،که از آن تحت عنوان اثرات
القايي نام ميبرند .جدول ذيل بر اساس ساختار داده  -ستاندۀ بسته (وارد کردن خانوار
بهعنوان يک بخش) بهدست آمدهاست.
جدول ( :)6ضرايب مستقیم ،غیرمستقیم و القايي بخشهاي مختلف گردشگري
اثرات

اثرات

اثرات

اثرات

مستقیم

غیرمستقیم

القایی

کل

خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی

-0.75

-0.52

0

-1.27

1

خدمات حملونقل با راه آهن

0

0

0

0

11

خدمات حملونقل جادهای مسافر

-0.19

-0.03

-0.01

-0.22

2

خدمات حملونقل آبی

-0.01

0

0

-0.01

8

خدمات حملونقل هوایی

0

0

0

0

13

خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل

-0.08

-0.08

0

-0.16

3

خدمات اقامتگاههای عمومی

-0.06

0

0

-0.06

5

-0.09

-0.01

0

-0.1

4

-0.01

0

0

-0.01

10

فعالیت

خدمات محلهای صرف غذا و
آشامیدنی
خدمات آژانسهای مسافرتی

رتبه

خدمات دینی و مذهبی

-0.02

0

0

-0.02

7

خدمات هنری ،کتابخانهها و موزهها

0

0

0

0

12

خدمات ورزشی و تفریحی

-0.02

0

0

-0.02

6

خدمات بیمه

0

0

0

-0.01

9

مجموع

-1.23

-0.64

-0.01

-1.88

-

همانطور که مالحظه ميگردد  ،ورود خانوار به مدل قبليْ مقدار کاهش اشتغال نيروی
کار را به ميزان  0/01درصد افزايش ميدهد .بر اين اساس ،ضريب تکاثر ساشتغال نوع دوم
به شرش ذيل است:
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−1.88
−1.23

=

اثر مستقيم  +اثر غير مستقيم  +اثر القايي
اثر مستقيم

= ضريب تکاثر اشتغال نوع دوم
= 1.531

جدول ذيل نيز ميزان کشش اشتغال در بخشهای 13گانة مرتبط با گردشگری را به
نمايش ميگذارد؛ در اين حالت ،نسبت به حالت اوليه ،ميزان کششها به اندازۀ نسبي
فعاليتها نيز ارتباط دارد .در بين فعاليتهای مختلف ،خدمات عمدهفروشيها و خردهفروشي
ها با توجه به حجم گستردۀ نيروی کار شاغل در اين فعاليتها بيشترين کشش را دارند و
پس از آن ،حملونقل جادهای مسافر ،رستورانها و خدمات پشتيباني حملونقل و
اقامتگاههای عمومي رتبة دوم تا پنجم را دارند و خدمات بيمه ،آژانسهای مسافرتي ،خدمات
حملونقل ريلي و هوايي و کتابخانهها و موزهها کمترين کشش اشتغال را دارا هستند ،که
عليرغم اضافه شدن فعاليتهای گستردهتر ،با تحقيقات قبلي تا حدود زيادی مطابقت دارد
(.)Farzin, Zandi, Abdi, Abbaspour, 2015
جدول ( :)7کشش بخشهاي مختلف گردشگري
فعالیت

مقدار کشش اشتغال

رتبه

خدمات عمدهفروشیو خردهفروشی

7.78211467

1

خدمات حملونقل با راهآهن

0.04162046

11

خدمات حملونقل جادهای مسافر

1.95739337

2

خدمات حملونقل آبی

0.20508734

8

خدمات حملونقل هوایی

0.00766033

12

خدمات پشتیبانی و کمکی حملونقل

0.90627148

4

خدمات اقامتگاههای عمومی

0.57649218

5

خدمات محلهای صرف غذا و آشامیدنی

0.97463387

3

خدمات آژانسهای مسافرتی

0.05539867

10

خدمات دینی و مذهبی

0.21736234

6

خدمات هنری ،کتابخانهها و موزهها

0.00665831

13

خدمات ورزشی و تفریحی

0.20883551

7

خدمات بیمه

0.06047148

9
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بحث و نتیجهگیري

کشور ايران از جمله کشورهايي است که در اغلب  ۵0سال گذشته "رکود تورمي" را تجربه
کردهاست؛ همانطور که بيان شد ،اشتغال در کشور ايران با توجه به نرخ بيکاری  10درصد،
جمعيت جويای کار جوان و هرم جمعيتي در سن کارْ از اهميت بيشتری نسبت به کشورهايي
که دارای نرخ بيکاری طبيعي (حوالي  ۵درصد) هستند برخوردار است .بحران کرونا در
کشورهای مختلف با توجه به کاهش تقاضا منجر تعديل نيرو در بخش گردشگری و سفر
شدهاست؛ ازاينرو ،سنجش بيکاری اضافهشده به بيکاری قبلازکرونا ميتواند لزوم
حمايتهای دولتي بهمنظور کمک به کارفرمايان و خويشفرمايان و  ...را معنادارتر کند.
نتايج تحقيق نشان ميدهد که کاهش ورود گردشگر به کشور نزديک به  -1/88درصد
اثرات مستقيم ،غيرمستقيم و القايي در اشتغال دارد .همانطور که انتظار ميرفت ،خدمات
عمدهفروشي و خردهفروشي و حملونقل جادهای مسافر بيشترين آسيب را از نظر وضعيت
اشتغال در دوران کرونا داشتهاند .در مقايسه با تحقيقات قبلي نيز مشاهده ميشود که اين دو
بخشها بيشترين اثر را در ايجاد شغل داشتهاند ،لذا متاثر از کرونا نيز بيشترين اثر کاهشي را
داشتهاند ()Isazadde, Ghodsi, 2012, 169؛ پس از اين دو بخش ،خدمات پشتيباني و
کمکي حمل و نقل ،خدمات محلهای صرف غذا و آشاميدني و اقامتگاههای عمومي بيشتری
کاهش اشتغال را داشتهاند؛ درحاليکه ،در تحقيق عيسي زاده و قدسي ( ،)2012صرف غذا
و نوشيدني و خدمات ديني و مذهبي و حملونقل هوايي اثر ايجاد اشتغال بيشتری داشتهاند،
که تغيير در جدول داده و ستانده و تغيير در اثرات غيرمستقيم ايجادشده در صنايع به عنوان
ميتوانند دليل تفاوت تبيين شوند .بهعالوه دليلي برای رفتار مشابه در کاهش اشتغال متناسب
با افزايش اشتغال وجود ندارد ()Isazadde, Ghodsi, 2012, 169؛ البته ساير بخشها از
جمله رستورانها و اقامتگاهها نيز دچار زيان شدهاند ،که با تغيير پلت فرم ارائه خدمت و
همچنين کمکهای تسهيالتي دولت توانستهاند در کوتاه مدت تاحدودی زيان برآمده را
متحمل شوند .در شرايط فعلي ،چنانچه  1/88درصد افزايش در بيکاری با نرخ بيکاری 10/۷
درصدی در سال  1398جمع شود ،مشاهده خواهد شد که شرايط بيشازپيش در زمينة توليد
و اشتغال بدتر شدهاست؛ تجرب ة کشورهای گردشگری در دورۀ کرونا نشان داده که اين
کشورها گرچه از آمدن کرونا آسيب شديد ديدهاند ،ولي با ايجاد پروتکلها و دستورالمعلها
ازجمله آزمايشهای  PCRبا گذشت  ۷2ساعت از زمان پرواز بهنوعي فعاليتهای
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گردشگری خود را سرپا نگه داشتهاند .برخي ديگر با ايجاد دورههای قرنطينه و مکانهای
قرنطينه برای گردشگران ،جداسازی گردشگران و شهروندان کشور را مورد توجه قرار
دادهاند.
نکتة حائز اهميت اثرات منفي تعطيلي گردشگری بهدليل اثر کرونا بر اشتغال است؛ اين
صنعت با توجه به کاربر بودن نسبت به صنايع توليدی [تکنولوژیمحور] ،اثرات قابل توجهي
بر بنگاههای کوچک و متوسط و اشتغال نيروی کار آنها زل به خود ديدهاست؛ از طرفي،
دولتها بايستي بستههای کوتاه مدتي بهمنظور روی پا نگهداشتن صنايع مرتبط با گردشگری
ارائه نمايند و در بلندمدت نيز عالوه بر تدوين سياستها برای راهاندازی دوبارۀ صنايع از
طريق واکسيناسيون و  ،...بايستي استراتژی و سياستهای کالن گردشگری را بهنحوی
مديريت کنند که در صورت ادامهدار بودن ويروس کرونا عالوه بر عدم زيان بر صنعت
گردشگری و صنايع مرتبط ،بتوان گردشگری را بهصورت يک صنعت با ثبات در توليد
ناخالص ملي تعريف کرد .اين موضوع ميتواند دغدغة توسعهگرايانة اقتصاد و اشتغال ايران
را نيز فراهم نمايد تا بتوان با دورههای کوتاه مدت ،افراد دارای مهارتهای کم نيز شاغل و
در ايجاد ارزش افزودۀ صنعت سهيم باشند.
در شرايط کرونا و پساکرونا و با توجه به نظم جديد ،بهنظر ميرسد حلقههای مختلف
زنجيرۀ عرضه گردشگری بايستي در نحوۀ مبادالت خود و ارائة خدمت به متقاضيان
گردشگری ،بازنگریهای الزم را داشته باشند تا بتوانند قدرت تابآوری و مقاومت در برابر
تالطمهای مشابه را فراهم نمايند .در انتها ،به نظر ميرسد که ميزان تابآوری حلقههای
مختلف عرضة گردشگری در شرايط کرونا و بررسي انتظارات گردشگران از حلقههای
مختلف عرضه در دوران کرونا ميتوانند بهعنوان موضوعات تحقيقاتي آتي در حوزه کرونا
پيشنهاد گردند.
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