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سهم اشتغال در بخش هتل، رستوران و گردشگري در كل جهان از 
كه در سال  طوري به. اهميت بااليي در دهه اخير برخوردار بوده است

بوده شغل در جهان يك شغل متعلق به بخش گردشگري  12از  2000
اين صنعت از نظر اشتغال داراي ). 2001المللي كار،  سازمان بين(است 
باشد كه از مهمترين آنها نياز آن به نيروي انساني بسيار  هايي مي ويژگي

اكثر نيروي كار جذب شده در اين . ها است در مقايسه با ساير بخش
وي ها نير برخوردارند و در مقايسه با ساير بخش  صنعت از تخصص كمي

 .شود كار به راحتي و سريع جذب مي
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هاي اشتغال گردشگري ويژگي  

1ابتهال زندي  

امروزه نقش مهم و اساسي . طور كلي براي توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال نياز به تغييرات اساسي و پايه اي در ساختار اقتصادي است به
هاي صنعت و كشاورزي نقش  بخشدر واقع بر خالف گذشته . در اقتصاد از بخش كشاورزي و صنعت به بخش خدمات تغيير جهت داده است

بخش خدمات در دوران ). 1382،13لفظي، (شود كمتري در توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال داشته و بيشترين اشتغال در بخش خدمات ايجاد مي
اما در . نستنددا اقتصاد قبل از صنعتي شدن جايگاهي نداشت و نگرش به اين بخش، يك نگرش سطحي بود، بسياري اين بخش را غير مولد مي

هاي  هاي جديد و گسترش زيربخش چرا كه روند رو به رشد زيربخش. عصر حاضر، باالترين ارزش افزوده و سهم اشتغال متعلق به اين بخش است
هاي ديگر مانند صنعت به اين بخش، نگرش جديدي به  موجود در بخش خدمات، همراه با افزايش درآمد سرانه، رشد شهرنشيني و نياز بخش

 .ها بخش هتل، رستوران و گردشگري است يكي از مهمترين اين زيربخش. بخش خدمات ارائه نموده است

از  2000كه در سال  طوري به. سهم اشتغال در بخش هتل، رستوران و گردشگري در كل جهان از اهميت بااليي در دهه اخير برخوردار بوده است
هايي  اين صنعت از نظر اشتغال داراي ويژگي). 2001المللي كار،  سازمان بين(بوده است شغل در جهان يك شغل متعلق به بخش گردشگري  12
اكثر نيروي كار جذب شده در اين صنعت از تخصص . ها است باشد كه از مهمترين آنها نياز آن به نيروي انساني بسيار در مقايسه با ساير بخش مي

هاي شغلي متعدد با  هاي ديگر اين صنعت فرصت ويژگي. شود وي كار به راحتي و سريع جذب ميها نير برخوردارند و در مقايسه با ساير بخش  كمي
گذاري شده بسيار باالست و همين امر موجب شده است كه اين  نسبت جذب نيروي كار در برابر ميزان سرمايه. باشد هاي گوناگون مي مهارت
شوراي گردشگري و مسافرت جهاني نيز برآورد كرده است كه از . پيشنهاد گردد هاي موثر جهت حل مشكل بيكاري عنوان يكي از روش به  صنعت

البته اثرات افزايش اشتغال در بخش ). 298، 1382گي، (هر كارگر و كارمند در سراسر جهان، يك نفر در صنعت گردشگي مشغول به كار است
كشورهاي در حال توسعه زمينه و امكانات رشد صنعتي محدود  گردشگري كشورهاي در حال توسعه مساعدتر از كشورهاي صنعتي است زيرا در

شود در تمام كشورها و مناطق  هاي شغلي كه بر اثر آن فراهم مي گذاري و فرصت هاي صنعت گردشگري و رابطه ميزان سرمايه فعاليت. است
اسي، خدمات كامپيوتري و فصلي بودن فعاليت مختلف يكسان و به يك نسبت نيست بلكه بر اثر عواملي نظير خصوصيات مستقيم اقتصادي و سي

  ).16، 1381سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،(باشد متفاوت مي... و
درصد شاغلين در اين  50كه در برخي از كشورها بيشتر از  طوري هاي مناسبي جهت اشتغال زنان دارد، به همچنين اين بخش، ظرفيت  

كه برخي از محققان، گردشگري تفريحي،  طوري يهاي اين صنعت تنوع پذيري آن است بهاز ديگر ويژگ. دهند بخش را زنان تشكيل مي
كنند و همچنين نوع جديدي از اين صنعت تحت عنوان اكوتوريسم يا طبيعت گردي در حال  مذهبي و تاريخي را به تفكيك بررسي مي

باشد و در بيشتر موارد  د بومي و مناطق دورافتاده ميشغلي براي افرا هاي گسترش است كه داراي ظرفيت قابل توجهي در ايجاد فرصت
كند و در واقع براي  باشند، اين صنعت اكثراً افراد جوان را استخدام مي كاركنان اين بخش جوانان و زنان و حتي از ميان دانش آموزان مي

توانند در كنار  تر مي قابل انعطاف نسبت به زمان كار، راحتزنان نيز به دليل ترتيبات . كند بسياري از آنها نقطه ورود به بازار كار را فراهم مي
  ).85، 1384رضازاده،(وظايف منزل به اين حرفه نيز اشتغال داشته باشند

دهند كه كاركنان را به شكل  اما از طرف ديگر سهم بااليي از اشتغال در اين بخش به صورت غير رسمي است و كارفرمايان ترجيح مي
هاي ديگر پايين است و جريان شغلي يا تعداد  ند، به همين منظور دستمزدها عموماً در اين بخش نسبت به بخشغيررسمي استخدام كن

هاي شغلي كه در اين بخش  شوند بسيار باالست و لذا فرصت شوند و تعداد افرادي كه از اين بخش خارج مي افرادي كه وارد اين بخش مي
طور مثال در  به. رين دليل براي جريان شغلي باال در اين بخش عدم امنيت شغلي اين بخش استالبته مهمت. وجود دارد عمدتاً موقتي است

دالر براي هر ساعت كار پرداخت كنند و تحويل داري بانك نيز همين  12ها  ها و رستوران تحقيقي كه در آمريكا انجام شده است، اگر هتل
                                                            

   دانشگاه عالمه طباطبايي –كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي    1
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تر نسبت به شغل اول و داراي آينده  دهند، چرا كه اين شغل با ثبات انك را ترجيح ميميزان و يا حتي كمتر پرداخت كند، افراد تحويلداري ب

، لذا تا زماني كه اين صنعت شرايط برابري براي وضعيت اشتغال در مقايسه با ديگر )2001المللي كار،  سازمان بين(تري است  كاري مناسب
د خواهد داشت و اين مهم با پوشش دادن سهم باالي اشتغال اين بخش ها بوجود نياورد مشكل تغيير شكل كاركنان اين بخش وجو بخش

آيد و داراي آموزش  هايي كه كاركنان به عنوان يك دارايي ارزشمند به حساب مي ها و بنگاه چرا كه در شركت. هاي رسمي است در فعاليت
ني كه از آنها در خصوص تغيير شغل نظرخواهي كنند و زما كافي هستند، آنها مسئوليت بيشتري در ازاي خدمات به شركت احساس مي

توان  هاي اشتغال گردشگري مي طور كلي از مهمترين ويژگي به). 61، 1383قويدل، (هاي تغيير تعداد كاركنان بسيار كم است شود، نرخ مي
  :به موارد زير اشاره كرد

توان با استفاده از  كه بسياري از خدمات گردشگري را نمياز آنجا . گردشگري يك صنعت كاربر است: كاربربودن نسبي صنعت گردشگري) الف
ها، عرضه سوغات و  اين دسته از مشاغل درمورد فعاليت رستوران. فناوري ارائه نمود اشتغال نيروي انساني در اين صنعت فراوان است

پديده نيز، اهميت خدمات مشخصي نظير  دليل اصلي پيدايش اين. يابد هاي كوچك بويژه دركشورهايي با دستمزد پايين مصداق مي فعاليت
هايي با تجهيزات رفاهي وسيع اساساً  هاي حمل و نقل و تورگرداني يا ساختن هتل در مقابل بايد توجه كرد كه فعاليت. باشد صنايع دستي مي

زايي مناسب اين  دليل اشتغال هاي گردشگري را هاي كارآفريني كوچك، در بسياري از حوزه توان وجود فعاليت بر هستند همچنين مي سرمايه
گذاري اندك در گردشگري فعاليت  دهند با سرمايه هايي چون عرضه سوغات را انجام مي هاي خود اشتغال كه فعاليت گروه. صنعت دانست

هاي ايجاد  زمينههاي مختلف  رو توسعه گردشگري در مكان از اين). 55، 1385برادران،(نمايند و صرفاً عرضه كننده نيروي كار خود هستند مي
بر  عالوه. كاهد آورد و از نرخ بيكاري مي اشتغال دائم و فصلي و نيمه وقت را براي نيروي انساني با تخصص و آموزش متوسط فراهم مي

هاي ديگر كه در ارتباط با گردشگري هستند همچون كارهاي ساختماني، تعميرات، كرايه  هاي مستقيم در گردشگري زمينه فعاليت اشتغال
هرچند اينگونه فعاليتها از نظر ثبات درآمد نامطمئن هستند اما . گردد اتومبيل، دست فروشي و نظاير اينها براي افراد بومي فراهم مي

زايي صنعت گردشگري به  درمجموع اشتغال). 224، 1387حاجي محمد اميني، (توانند حداقل درآمدي را براي خانوارها فراهم سازند مي
  .وسعه نيافته و درحال توسعه امري مسلم استخصوص دركشورهاي ت

كند، در بيشتر كشورها به داليل زير سطح دستمزدها در اين  بخش گردشگري درآمد يكساني را ايجاد نمي: مشاغل با دستمزد پايين) ب  
  .تر است ها پايين بخش نسبت به ساير بخش

  . بسياري از مشاغل گردشگري ساده هستند - 1
  .ان اين صنعت دايمي نبوده و نرخ ورود و خروج كاال باالست بسياري ازكاركن -2
  .ها و چانه زني جمعي براي درخواست افزايش دستمزدها اغلب ضعيف است تشكيالت اتحاديه- 3
درمناطقي كه فعاليتي به جز گردشگري وجود ندارد يا محدود است اشتغال درگردشگري داراي هزينه فرصت صفر يا ناچيز است،  - 4
راين به دليل نبود مشاغل رقابتي، گردشگري يك صنعت انحصاري در خريد خدمات نيروي كار است و در نتيجه سطح دستمزدها را بناب

  .پايين نگه مي دارد
 .زيرا نيروي كار فراوان است. دركشورهاي توسعه نيافته كه گردشگري اخيرًا در آنها گسترش يافته سطح دستمزدها اغلب بسيار پايين است -  5

اي افراد نمايند تا براي ارايه خدمات گردشگري  درعين حال كار فرمايان نيز ممكن است مدعي شوند كه بايد وجوهي را صرف آموزش حرفه
  .همين خاطر به آنها دستمزد پايين را مي دهند به  آماده شوند،

المللي برخوردار هستند، به دليل محدوديت  بينهاي قابل مبادله در سطح  در برخي از مشاغل گردشگري نيز كه درآن افراد از تخصص- 6
  .ليكن غالب دستمزدهاي افراد شاغل دراين صنعت پايين است. تواند باال باشد عرضه، دستمزدها مي

  :اشتغال پاره وقت و موقت) ج
رتمامي كشورها شاغالن شمار شاغالن دراين صنعت و ميزان ساعات كار قابل انتظار از آنان، متفاوت از يكديگر است اما تقريبا د -1

  .كنند بسياري دراين صنعت به طور موقتي و پاره وقت كار مي
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توانند هزنيه ثابت نيروي كار  هايي از صنعت گردشگري كه ظرفيت ثابتي دارند، با استفاده از شاغالن پاره وقت و موقت مي كارفرماي بخش- 2

  .را تا جاي ممكن پايين بياورند هاي خود را به هزينه متغيير تبديل كنند ودر كل سطح هزينه
طور شبانه روزي يا دست كم بيش از ساعات كار معمول  طلبد كه به را مي هاي مسافرتي و گردشگري شاغالن ماهيت بسياري از فعاليت -3

ل دومي را اختيار چنين كاركناني اغلب شب كار هستند كه شغ. اين امر به معناي چند نوبت كاري يا كار پاره وقت اضافي است. كار كنند
  ). 55- 57، 1385برادران ،(اند كرده

فصلي بودن گردشگري به اين معنا است كه در بسيار ي از مقصدها دست كم دو بازار كار وجود : فصلي بودن مشاغل صنعت گردشگري) د
شتغال فصلي همچون اشتغال ا. دارد كه يكي براي شاغالن دائمي اين صنعت و ديگري براي شاغلين گردشگري در فصل شلوغ كاري است

پديده فصلي بودن . موقت، شاغالن حاشيه اي را جذب مي نمايد و اگر فشار تقاضا نسبتا كافي باشد ممكن است دستمزدها افزايش يابد
بر تاثير بر مشاغل مستقيم گردشگري، در مشاغل غير مستقمي مرتبط با صنعت گردشگري نيز  اشتغال در صنعت گردشگري، عالوه

انجامد كه انتقال درآمد و مخارج القايي بين  رگذار است و در بازارهاي آزادكار، اين امر اغلب بر مهاجرت موقت و گسترده نيروي كار ميتاثي
  )220-223، 1379بول، (مناطق را در پي دارد 

فصلي و (ه خصوصياتش در چتنين شرايط بخش گردشگري مخصوصاً با توجه ب. يكي از مسائل و مشكالت كنوني مسئله بيكاري است
توانند  عالوه روستاييان كه كار اصلي شان فصلي است مي به. تواند، انبوهي از جمعيت بيكار را جذب كند مي) موقتي بودن بسياري از مشاغل

د و هاي كوتاه مدت به هنگام بيكار و كم شدن حجم كار كشاورزي، در بخش خدمات گردشگري مشغول به كار شون با ديدن آموزش دوره
  ). 57، 1385برادران،(ضمن رهايي از درد بيكاري به درآمد جنبي دست يابند و سطح زندگي خود و خانواده را ارتقاء دهند

  :لي در خصوص رابطه گردشگري و اشتغال معتقد است كه
مثال در مكزيك نشان داده شده كه براي .دهد زيرا برخي انواع آن كار برتر هستند  نوع فعاليت گردشگري، اشتغال را تحت تاثير قرار مي -1

  .ها بوده است ها و متل دصد اشتغال از كار در هتل 40ها، تقريبا  كار در رستوران
اند اين بدان معنا ست كه در برخي جزاير كارائيب غالب كارگران،  طور موضعي براشتغال اثر گذاشته هاي كاري موجود نيز به انواع مهارت -2

  .برجسته نيز در دست مهاجران استزن هستند و مشاغل 
هاي اقتصادي را جذب كند يا مشاغل نيمه وقت ايجاد كند كه هردوي اين موارد تاثير  گردشگري ممكن است واقعاً شاغلين ديگر بخش -3

  .چنداني در كاهش اشكال كلي اشتغال نخواهد داشت
دراوقات فصلي به  1.4ها از رقم باالي  ئيب تعداد كارگران هر اتاق هتلعنوان مثال در حوزه كارا اشتغال گردشگري اكثرًا فصلي است، به -4

  ).64-67، 1378لي، (در اوقات غير فصلي تغيير مي كند 0.9
اي بر رشد اقتصادي منطقه  سهم رو به رشد نيروي كار كه در صنعت گردشگري به كار گرفته شده است، تاثير نگران كننده«: يانگ اعتقاد دارد

تر از مشاغل ديگر بوده و در نهايت گرايش به سمت اين صنعت بسيار  قاد وي اشتغال در صنعت گردشگري بسيار سودآور و سهلدارد به اعت
  ).58، 1385برادران، (»باشد ها و صنايع مي شديدتر از ديگر بخش

نسبت كاركنان اين صنعت در . دارد ها گردشگري صنعتي خدماتي است كه نياز به تعداد بسياري نيروي انساني در مقايسه با ساير بخش«
هاي گوناگون به  زا است كه افراد را با مهارت عبارت ديگر گردشگري، صنعتي كاربر و اشتغال به. گذاري شده بسيار باالست برابر مبالغ سرمايه

هاي اخير، گردشگري شاغل  طوريكه در سال به) 58همان، (» آورد و يكي از طرق مؤثر براي غلبه بر مشكل بيكاري است اشتغال در مي
افزايش پول مصروفه . بسياري را در كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرده است و حتي در بعضي كشورها مهمترين منبع اشتغال بوده است

خريد  افزايد كه اين امر موجب اشتغال و قدرت توسط گردشگري در اين كشورها به نوبه خود تقاضاي بيشتري را براي خدمات و كاالها مي
هاي  ريزي دقيق امكان توسعه پايدار و مستمر گردشگري و بخش بنابراين كشورهاي در حال توسعه بايد با برنامه. گردد افراد محلي مي

عالوه اگر چه گردشگري ممكن است صنعتي كاربر باشد، ليكن كيفيت كارهاي ايجاد شده نسبتاً پايين است  وابسته به آن را فراهم كنند به
گردد كه بسياري از مشاغل، ماهيت نيم وقت و يا موقت  افزايد و غالباً منجر به اين مي الذكر مي بودن اين صنعت به مشكل فوقو فصلي 
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يعني استفاده (وال نيز از سطح پايين دانش فني، تحرك باالي كاري، دوران كاري غير معقول و ساعات غير معقول ). 59همان،(داشته باشد

طول مدت كار روزانه، خستگي جسمي و فشارهاي رواني به عنوان خصوصيات اشتغال در ) از فصل گردشگرياز تعطيالت در خارج 
  ).154، 1384وال، (برد هاي مختلف گردشگري نام مي شاخه

اي رسد كه فعاليت اقتصادي جديدي بر از آنجا كه نرخ بيكاري در كشورهاي در حال توسعه بسيار باالست، بنابراين ضروري به نظر مي
گردشگري اصوالً به عنوان يك حرفه خدماتي متمركز بر نيروي كار بسيار مورد توجه است، زيرا تعداد بسيار نيروي . كاهش آن ايجاد گردد

درنتيجه، كشورهاي درحال توسعه بايد بر روي آزمايش توانمندي ايجاد حداكثر اشتغال، . آورد كار غير ماهر و نيمه ماهر را به استخدام در مي
هاي تعويض تجهيزات  هاي كارگري و هزينه كيه كنند و از دانش فني كه منطبق با سطح هركشور است، استفاده نمايند و همچنين هزينهت

  ).240همان، (هاي گردشگري به صورت قابل رقابتي باقي بمانند ها نيز بايد مورد مطالعه قرار گيرد، تا فراورده و دستگاه
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