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 دهیچک
که بسیاری از کشورها، با طوریداری یکی از ارکان اصلی فعالیت گردشگری است؛ بهصنعت هتل

سازی، در پی جذب گردشگران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعة فعالیت هنگفت در بخش هتلهای گذاریسرمایه

داری به اند. این نکته را نباید نادیده گرفت که ضمن توجه به صنعت هتلدنبال آن توسعة اقتصادیگردشگری و به

یشین باالیی با این صنعت هایی که در ارتباط تنگاتنگ با این صنعت هستند و پیوندهای پسین و پسایر فعالیت

داری و درنتیجه فعالیت ها زمینة گسترش صنعت هتلگذاری در آندارند نی  باید توجه ویژه شود تا با سرمایه

 1390ستاندة سال  ـ گردشگری فراهم شود. لذا هدف از نگارش این مقاله این است که، با استفاده از جدول داده

داری شناسایی شود تا بتوان های کلیدی مرتبط با صنعت هتلخشو ضرایب پیوندهای پسین و پیشین، ب

صورت هدفمند درجهت توسعة صنعت گردشگری و توسعة اقتصادی کشور گام نهاد. نتایج پژوهش نشان به

سازی بیشترین پیوندهای پیشین های ساختمانهای خدماتی بیشترین پیوندهای پسین و بخشدهد که بخشمی

دست آورد. توان منافع بیشتری برای اقتصاد کشور بهها میگذاری در آنی دارند و با سرمایهداررا با صنعت هتل

داری شناخته ترین بخش مرتبط با صنعت هتلاساسی«  ونقلخدمات پشتیبانی و کمکی حمل»بین فعالیت دراین

های پژوهش با توجه به یافته شده است؛ زیرا از ضرایب باالتر پیوندهای پسین و پیشین برخوردار است. درنهایت،

داری بسیار ها برای توسعة صنعت هتلو بر اساس پیوند پسین و پیشین، مالحظه شده که توسعة زیرساخت

بندی ها باشد. ازسوی دیگر، برای اولویتاهمیت دارد و اولویت دولت برای تخصیص سرمایه باید توسعة زیرساخت

شتغال کشور از ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شده که نتایج آن های گردشگری در راستای توسعة افعالیت

ها و شاپخدمات کافی»و « های عمومیخدمات اقامتگاه»، «فروشیفروشی و خردهخدمات عمده»دهد نشان می

 زایی را در صنعت گردشگری کشور دارند.بیشترین ضریب نسبی اشتغال« هارستوران

 

داری، گردشگری، پیوندهای هتل ماتریس حسابداری اجتماعی، صنعت جداول داده و ستانده، : یدیکل یهاهواژ

 پسین و پیشین.
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 مقدمه 

های چراکه بر تمامی محیط ،شودامروزه صنعت گردشگری صنعت پویای اقتصادی تعریف می

. با توجه به رشد و اهمیت بخش خدمات در است اجتماعی و فرهنگی کشورها اثرگذار اقتصادی،

ها و رشد بخش ساختزیر توسعةیی و زااشتغالاقتصاد کشورها، این صنعت منبع اصلی درآمد، 

که ازطریق اف ایش اشتغال و درآمد سبب کاهش فقر در کشورها طوریبه ؛خصوصی معرفی شده است

 شود.میو پیشرفت اجتماعی  توسعهو درنتیجه 

سعة صنعت گردشگری، اقتصاد کشورهای صنعتی به اقتصاد خدماتی تبدیل شده است. با رشد و تو

من لة یکی از های رقابتی، بهدلیل داشتن م یتتوان گفت صنعت گردشگری بهبه بیان دیگر، می

های حیاتی و محرک، به موتور رشد و توسعة اقتصادی کشورها تبدیل شده و در ترین بخشمهم

های ب رگ جهان مانند خودروسازی و پتروشیمی قرار گرفته است وکارکسب رقابتی تنگاتنگ با

(Bhargava et al, 2016)های خدماتی، سهم بس ایی در من لة یکی از بخش. پس گردشگری، به

توسعه دارد. درخصوص آثار صنعت خصوص در کشورهای درحالاف ایش رشد و توسعة اقتصادی به

متغیرهای کالن اقتصادی، ذکر این نکته ضروری است که این فعالیت از تعامل گردشگری بر اقتصاد و 

مثابة موتور محرکی در تواند بههای اقتصادی برخوردار است که میو ارتباط تنگاتنگی با سایر فعالیت

 (.1392اقتصاد جامعه عمل کند )جعفری صمیمی و خبره، 

شود که دولت، سبب رشد بخش خصوصی نی  میبر درآمدزایی و ارزآوری برای این صنعت، عالوه

بخشیدن به منابع درآمدی دولت، اقتصاد قانون اساسی است. همچنین، با تنو  44از اهداف اصل 

های اقتصادی و کند و موجب رشد و توسعة سایر فعالیتمحصولی خارج میکشورها را از حالت تک

یکی از اهداف توسعة پایدار –و فقر در کشور های گوناگون و درنتیجه کاهش بیکاری اشتغال در بخش

 خواهد شد.  -در کشورها

بر اساس آخرین گ ارش منتشرشده ازسوی سازمان جهانی گردشگری، صنعت گردشگری در سال 

تریلیون دالر درآمد غیرمستقیم ایجاد کرده که سهم 6/0میلیون شغل و 293طور غیرمستقیم به 2016

دهندة اهمیت و نشان (WTTC, 2017)درصدی از تولید ناخالص جهانی داشته است  2/10

 عت در اقتصاد کشورها است.ازپیش این صنبیش

های گوناگون اقتصادی مرتبط با این صنعت برای اساس، تخصیص بهینة منابع به فعالیتبراین

گذاری های کلیدی و سرمایهرشد و توسعة اقتصادی امری الزم و ضروری است؛ چراکه شناسایی بخش

های اقتصادی در دن فعالیتها، سبب هدفمندشگذاریها، ضمن جلوگیری از پراکندگی سرمایهدر آن

شود. این درحالی است که بسیاری از کشورها میلیاردها دالر ه ینه تخصیص بهینة منابع محدود می

های لوکس و چندستاره راهبردهای بلندپروازانة خود را برای جذب کنند تا با ساخت هتلمی

ند به درآمد بیشتری درزمینة کنگردشگران بیشتر از پیش ببرند. این کشورها از هر راهی تالش می

دانند. گردشگری دست یابند و ساخت هتل و اف ایش تشریفات مربوط به آن را از اقدامات اساسی می

تواند در جذب گردشگران داری و ساخت هتل میاین نکته را نباید نادیده گرفت که اگرچه صنعت هتل
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گذاری در با آن نی  توجه شود تا با سرمایههای خدماتی مرتبط مؤثر باشد، ولی باید به سایر فعالیت

داری و درنتیجه صنعت گردشگری فراهم شود. در این مقاله سعی ها زمینة گسترش صنعت هتلآن

داری های اقتصادی مرتبط با صنعت هتلشده، با بررسی ضرایب پیوندهای پسین و پیشین فعالیت

گذاری هدفمند بر اساس دی برای سرمایههای کلی، بخش1390ستاندة سال  ـ براساس جداول داده

یابی به پیوندهای پسین و پیشین شناسایی شود و در راستای اهداف مهم اقتصاد مقاومتی، که دست

تولید و اشتغال بیشتر است، گامی برداشته شود. همچنین، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی 

مرتبط با صنعت گردشگری محاسبه شود و  هایزایی هریک از بخش، ضرایب اشتغال1390سال 

گذاری زایی بیشتر در راستای سرمایههای مهم مرتبط با صنعت گردشگری برای تولید و اشتغالبخش

 هدفمند بر روی این صنعت شناسایی شود.

 

 مروری بر ادبیات موضوع

صنعت گردشگری در تمامی کشورهای دنیا عامل مؤثر رشد و توسعة اقتصادی، درآمدزایی و ایجاد 

گذارد. ازآنجاکه اشتغال است. صنعت گردشگری در رشد اقتصادی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می

گذارد. ازسوی های خدماتی است، درآمد آن در رشد اقتصادی تأثیر مستقیم میگردشگری ج و بخش

های اقتصادی دارد، در صورت توسعة این سبب پیوندهای بسیاری که گردشگری با سایر بخشر، بهدیگ

دهند یا محصول آن را مصرف های اقتصادی نی ، که به آن کاال یا خدمت ارا ه میصنعت سایر بخش

 کنند، همراه با آن توسعه خواهند یافت. می

ونقل تهیة مکان و هتل، غذا، نوشیدنی، حملهایی را از قبیل صنعت گردشگری مخارج و ه ینه

عمومی، تفریحات و سرگرمی و مراک  خرید در سطح شهرهای گردشگرپذیر برای گردشگران ایجاد 

گذارد، بلکه درآمدی را نی  های شغلی و دستم دها اثر میتنها بر فرصتکند. مخارج گردشگران نهمی

 (.1397دی و همکاران، کند )خان ابرای بخش عمومی و خصوصی ایجاد می

صورت زیر خالصه توان بهترین منافع اقتصادی و اجتماعی حاصل از صنعت گردشگری را میعمده

 (:1396کرد )یعقوبی و آقامیری، 

های جدید و وکارگردشگری فرصتی برای ایجاد کسب افزایش درآمد برای جامعة ملی کشور:

گذاری و حمایت از خدمات ملی و ه محرکی برای سرمایهعالوکند. بهدرنتیجه ایجاد اشتغال فراهم می

 المللی خواهد بود.بین

های شغلی جدیدی را مستقیم در خود صنعت، ازجمله توسعة این صنعت فرصت زایی:اشتغال

کند. همچنین غیرمستقیم، با ایجاد ها، ایجاد میهای مسافرتی و رستورانها و آژانسهتل

 کند.مشاغل جدیدی را در اقتصاد یک کشور ایجاد می های کوچک و جدید،وکارکسب

ازآنجاکه، بر اساس نیازهای  های جدید برای فروش محصوالت جدید:کردن فرصتفراهم

گیرد، لذا این صنعت در طیف های صنعتی خاصی در هر کشور شکل میگردشگران، فعالیت

ونقل، دستی، حملی، صنایعغذایوساز، تجارت، ایجاد و توسعة صنایعای محرک ساختگسترده
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شود. بنابراین گردشگری اف ایش تولید صنعتی و خدماتی را برای کشورها به ارمغان ارتباطات و... می

 آورد و سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی یک کشور خواهد داشت.می

شود محصوالت حضور گردشگر در هر کشور باعث می محرک صادرات ملی و بین المللی:

ونقل به خارج ارسال شود و از این طریق های مربوط به صادرات و حملی با حذف انوا  ه ینهداخل

شود و توسعة صادرات را برای کشورها سبب معرفی و بازاریابی محصوالت کشور در کشوری دیگر می

 آورد.به ارمغان می

ها و رساختگردشگری، با بهبود خدمات اجتماعی و زی افزایش کیفیت زندگی و کاهش فقر:

 شود.برد و سبب کاهش فقر میسایر خدمات رفاهی، استانداردهای زندگی را در هر کشور باال می

های های اساسی، از قبیل شبکهگذاری بر زیرساختگردشگری با سرمایه ها:توسعة زیرساخت

 شود.ها میهای ارتباطی و...، سبب توسعه و رشد آنآهن، شبکهونقل مانند راهحمل

تعداد گردشگران در کل دنیا به رقمی بالغ  2020راساس گ ارش سازمان تجارت جهانی، تا سال ب

توسعه از درصد مشکل اشتغال در کشورهای درحال 50میلیارد نفر خواهد رسید و بیش از 1/6بر 

 طریق توسعة صنعت گردشگری مرتفع خواهد شد.

که این  درصد بوده 1/3 برابر با 2016در سال  تولید ناخالص ملی سهم گردشگری در اف ایش

این درحالی  .درصد در سال( بسیار بیشتر بوده است 5/2) رشد جهانی اقتصادیا ه بسمی ان در مقای

رشد اقتصاد جهانی عملکرد بهتری داشته  ازاست که برای شش سال متوالی بخش سفر و گردشگری 

 که ابه این معن، درصد بوده 8/1 ایجاد اشتغالر سهم بخش گردشگری د ،2016در سال  .است

میلیون 6 طورکلیبهاست. با بخش گردشگری در ارتباط  مستقیمایجاد شده که  جدید میلیون شغل2

شغل  5دین صورت که از هر ، بمستقیم و غیرمستقیم توسط این بخش ایجاد شده جدید فرصت شغلی

گرفتن از رشد اقتصادی پیشیبر عالوه .جدید ایجادشده یکی مربوط به بخش گردشگری بوده است

بهتر نی  های اقتصادی ب رگ در سراسر جهان سایر بخشاز جهانی، عملکرد رشد اقتصادی گردشگری 

  .(WTTC, 2017) بوده است

همچنین، بر اساس گ ارش شورای جهانی سفر و گردشگری، سهم کل گردشگری ایران در 

میلیون شغل، بوده 5/1اشتغال، یعنی حدود درصد از کل  6/5( 2017زایی طی سال گذشته )اشتغال

درصد از کل اشتغال را تحت  2/6میلیون شغل برسد، یعنی 2به  2025رود در سال که انتظار می

 پوشش قرار دهد.

ازای هر یازده شغل یک شغل در حوزة صنعت گردشگری است. این درحالی است که در دنیا به

ها شغل غیرمستقیم ایجاد کرده میلیون شغل مستقیم و میلیون350صنعت گردشگری در دنیا بیش از 

کند. با نگاهی به گذاری بیشترین شغل را ایجاد میاست. درحقیقت این صنعت با کمترین سرمایه

میلیارد ریال باید 3شود که برای ایجاد یک شغل بالغ بر صنعت پتروشیمی مشاهده می حوزة

میلیون 400الی  300طور میانگین با گذاری انجام شود، ولی در حوزة صنعت گردشگری بهسرمایه

زایی باال در توان شغل ایجاد کرد. این نکته را نباید فراموش کرد که برای رسیدن به اشتغالریال می
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گذاری هدفمند با شناسایی پیوندهای پسین و پیشین، مدیریت کارآمد، نیروی این صنعت، به سرمایه

 زایی، به رشد و توسعة اقتصادی نی  دست یافت.بر اشتغالدیده و... نیاز است تا بتوان، عالوهکار آموزش

 

 پیشینة تحقیق

های کلیدی یک و شناخت بخش هامطالعات متعددی در ارتباط با پیوندهای پسین و پیشین بخش

ثنا عده مستین قااستانده انجام شده است. صنعت گردشگری نی  از  ـ اقتصاد با استفاده از جداول داده

ن صنعت سی ایستانده، از زوایای گوناگون به برر ـ نبوده و پژوهشگران، با استفاده از مدل داده

ای صورت ین مقاله است، تاکنون مطالعهداری، که مدنظر ااند. اما درخصوص صنعت هتلپرداخته

ت ده و صنعیافته در رابطه با جداول داده ـ ستاننگرفته است. در ادامه به برخی از مطالعات انجام

 شود:گردشگری اشاره می

ی در اقتصاد گردشگر صنعت مشارکت»ای تحت عنوان ، در مطالعه)2018( 1ایواندیک و شواتالو

، نشان دادند که سهم صنعت گردشگری در تغییرات ساختاری و رشد «ستانده ـ رویکرد داده کرواسی:

درصد است. همچنین بر اساس جداول  3/16درصد تا  2/14اقتصادی کشور کرواسی بسیار باال و بین 

آهن، ای، راهونقل )اعم از جادهداری و رستوران، خدمات حملستانده نشان دادند که بخش هتل ـ داده

های ورزشی و فرهنگی بیشترین پیوند را با صنعت گردشگری دارند و توسعة یی( و فعالیتهوایی و دریا

 شود.ها سبب توسعة صنعت گردشگری میاین بخش

ی درخصوص سهم اندازچشمارا ة »، در مطالعة خود با عنوان )2018( 2کرونبرگ و همکاران

های های سالا استفاده از آمارب ،«ستاندة کشور سو د ـ اقتصادی صنعت گردشگری: رویکرد داده

طرف سبب تقویت ارتباطات اقتصادی تواند ازیکنشان دادند که صنعت گردشگری می 2014تا  2008

های مختلف اقتصادی کشور سو د شود و ازسویی دیگر، ازطریق درآمدزایی و ایجاد ارزش میان بخش

صنعت رشد اقتصادی این کشور را  زایی در ایناف ودة صنایع مرتبط با صنعت گردشگری و اشتغال

همراه خواهد داشت. درنتیجه توجه به صنعت گردشگری برای کشور سو د از اهمیت بس ایی در به

 زایی برخوردار است.  تولید و اشتغال

ستانده برای  ـ استفاده از جداول داده»ای با عنوان ، در مطالعه)2018( 3وان ترانگ و همکاران 

، به بررسی اهمیت صنعت گردشگری و «ونقلاهمیت صنعت گردشگری و حملوتحلیل تج یه

های اقتصاد کالن ونقل پرداختند. آنان نشان دادند که این دو صنعت رابطة مستقیمی با مؤلفهحمل

ای اقتصاد کالن کشور تأثیر بگذارند. آنان با استفاده از جداول های توسعهتوانند بر سیاستدارند و می

نشان  تانده ده صنعت برتر کشور ژاپن را برای رشد اقتصادی این کشور شناسایی کردند وس ـ داده

های اول و دوم قرار دارند. درنهایت، آنان ترتیب در رتبهونقل بهدادند که دو صنعت گردشگری و حمل

                                                           

1. Ivandic and Šutalo  

2. Kronenberg  

3. Van Truong  
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زایی با محاسبة ضرایب پسین و پیشین به این نتیجه رسیدند که این دو صنعت بر درآمدزایی و اشتغال

 کشور ژاپن تأثیرگذارند.

، رابطة بین صنعت «توریسم و توسعة اقتصادی»ای با عنوان ، در مطالعه(2016)فابر و گابرت 

جاکه با سایر گردشگری و توسعة اقتصادی را به اثبات رساند. وی نشان داد صنعت گردشگری، ازآن

ارتباط تنگاتنگی دارد،  2014تا  2011های ای در ایالت کالیفرنیای امریکا طی سالصنایع کارخانه

این ایالت شده است. بنابراین رشد اقتصادی از نتایج  موجب اف ایش ارزش ملی و تقویت اقتصادی در

 گذاری در صنعت گردشگری در این کشور بوده است.مستقیم سرمایه

های کلیدی در صنعت شناسایی بخش»(، در پژوهشی با عنوان 1394فرزین و همکاران )

ة مربوط به سال ستاند ـ ، با استفاده از جداول داده«ستانده(-گردشگری ایران )برمبنای مدل داده

های کلیدی صنعت گردشگری را شناسایی و می ان اثرگذاری هریک را در اقتصاد ملی ، بخش1385

گذاری در تعیین کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که، بر اساس معیار کشش تولید و سرمایه

ریلی و ونقل ای مسافر، خدمات حملونقل جادههای کلیدی صنعت گردشگری، خدمات حملبخش

ها، در تحقق رشد اقتصادی و اف ایش تولید کشور ای و موزهونقل آبی و خدمات کتابخانهخدمات حمل

ونقل آبی در صنعت نقش محوری دارند. مطابق کشش اشتغال و درآمد، توسعة بخش خدمات حمل

 رسد.نظر میگردشگری کشور بخش کلیدی اقتصاد مناسب به

 1386ستاندة سال  ـ ستان کرمان با استفاده از جدول داده( در ا1392رحمانی و همکاران )

رود و توسعة این شمار میهای پیشرو در اقتصاد این استان بهونقل از بخشدریافتند که فعالیت حمل

شود. همچنین شاخص قدرت انتشار برای های اقتصادی منجر میفعالیت به توسعة تولید دیگر بخش

 ها در اقتصاد استان است.دهندة تأثیر آنک محاسبه شده که نشانتر از یهای کلیدی ب رگبخش

( در بررسی تأثیر گردشگری بر اشتغال استان همدان، با استفاده از جدول 1384زارعی )

ستانده، مشاغلی را شناسایی کرد که با صنعت گردشگری ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارند.  ـ داده

عنوان نمایندة بخش گذاری در بخش هتل و رستوران، بهرمایهطبق نتایج این پژوهش، اف ایش س

 شود.صورت گسترده میها بهگردشگری، باعث ایجاد اشتغال در تمامی بخش

زایی بخش گردشگری محاسبة ضرایب اشتغال»(، در پژوهشی با عنوان 1391زاده و قدسی )عیسی

، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و القایی «1380ستاندة سال  ـ در اقتصاد ایران: با استفاده از مدل داده

فروشی عمده»های مرتبط با گردشگری را محاسبه کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که بخش بخش

رتبة نخست را در ایجاد اشتغال کل  15/15و با ضریب نسبی  002/0با ضریب نرمال « فروشیو خرده

 در اقتصاد کشور دارد. 

بررسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در جمهوری »نامة خود با عنوان پایان(، در 1380تاج علی )

، به بررسی آثار گردشگری بر درآمد، واردات، ارزش اف وده و اشتغال با استفاده از مدل «اسالمی ایران

اقتصاد ایران استفاده  1380ستاندة سال  ـ ستانده پرداخت. وی در این پژوهش از جدول داده ـ داده

کار گرفت. نتایج نشان داد بخش شده در جدول بهطور تجمیعهای اقتصادی را بهتمامی بخشکرده و 

 زایی را دارند.ونقل و بخش هتل و رستوران بیشترین درآمدزایی و اشتغالحمل
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ان و امیری رمانیکستانده، صباغ  ـ درزمینة بررسی اثر اقتصاد گردشگری با استفاده از تحلیل داده

را  واردات رآمد وارج گردشگران خارجی بر تولید، درآمد، اشتغال، عواید دولت، توزیع د( اثر مخ1379)

غذایی، صنایع پوشاک و چرم  داری و رستوران، صنایعهای هتلمحاسبه کردند و نشان داند که فعالیت

، ولیدونقل داخلی بیشترین تأثیر را از صنعت گردشگری پذیرفته و بیشترین سهم از تو صنعت حمل

 اند.خود اختصاص دادهدرآمد و اشتغال ایجادشده در اثر مخارج گردشگران خارجی را به

، برای «آیا گردشگری نقشی در اقتصاد مال ی دارد؟»ای با عنوان ، در مقاله)2009( 1نورال هدی

درآمد، ستانده، ضرایب ستانده،  ـ های دادهمطالعة نقش بخش گردشگری در اقتصاد با استفاده از روش

دست آورد. نتایج این پژوهش نشان داد که می ان ضرایب ستانده اشتغال، ارزش اف وده و واردات را به

المللی بیشترین سهم را حدود هفت برابر بیشتر از ضرایب واردات است. بنابراین مخارج گردشگری بین

چشمگیری به رشد  در ایجاد ستانده دارد. وی در این پژوهش نشان داد که صنعت گردشگری کمک

 اقتصاد مال ی داشته است.

برآورد نأثیرات ف ایندة مخارج گردشگری در »، در تحقیقی با عنوان )1999( 2هروارد و فرچینگ

نشان دادند که گردشگری ازطریق اف ایش ستانده و « ستانده ـ اقتصاد محلی با استفاده از مدل داده

صنعت و بخش گردشگری در ایاالت متحدة  37ضرایب  گذارد. مقایسة بیناشتغال بر اقتصاد اثر می

 امریکا نشان داد که گردشگری رتبة باالیی در درآمدزایی و ایجاد اشتغال دارد.

های توزیع درآمد گردشگری روستایی بین بخش»ای با عنوان (، در مقاله1397موسوی و همکاران )

 اینده نشان فو تحلیل ضرایب  1385ی سال ، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماع«کلیدی اقتصادی

ستایی های گردشگری روستایی تأثیرات مثبت در توزیع درآمد خانوارهای رودادند که توسعة زیربخش

های مکمل کشاورزی، زمینة توسعة اقتصادی را که گردشگری روستایی، با ایجاد فعالیتدارد. ضمن آن

 آورد.ایی و درنتیجه معیشت پایدار فراهم میزازطریق باالبردن توان درآمدزایی، اشتغال

 

 شناسی تحقیقروش

شین و ستانده برای بررسی پیوندهای پسین و پی ـ ادهجاکه در این مقاله از دو روش جدول دازآن

زایی صنعت ماتریس حسابداری اجتماعی برای بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اشتغال

 شوند: گردشگری استفاده شده، در ادامه این دو روش معرفی می

 

 ستانده  ـ الف( محاسبة پیوندهای پسین و پیشین براساس جداول داده

های حسابداری اقتصادی، نحوة ارتباط و تعامل متقابل من لة یکی از روشانده، بهست ـ جداول داده

کند. در این جدول، اطالعات تفصیلی های گوناگون درون یک سیستم اقتصادی را بیان میفعالیت

ها در طی دورة حسابداری مربوط به جریان کاالها و خدمات تولیدشده و نی  مبادله و مصرف آن

                                                           

1. Nurul Huda 

2. Horvath and Frechtling 
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این جداول را مرک  آمار منتشر و  .(1392نژاد ترکمانی و همکاران، شود )ولیمینمایش داده 

 استفاده شده است. 1390کند. در این پژوهش از آخرین جدول منتشرشده در سال روزرسانی میبه

) ,Miller and Blairاست  2صنعتیو تحلیل بین 1ستانده الگوی لئونتیف ـ مبنای تحلیل داده

های های متقابل بین بخشستانده جدولی از ضرایب فنی است که وابستگی ـ داده. جدول (2009

های اقتصادی را به ستانده فعالیت ـ . مدل داده(Ten Raa, 2005)دهد تولیدی یک اقتصاد را نشان می

n کند. قسمت مرک ی این جدول معامالت است که به سه بخش عمده تقسیم بخش تقسیم می

های مختلف ماتریس بین صنعتی است که ج  یات خرید و فروش بین بخششود. بخش اول، می

دهد. بخش دوم، بخش سمت چپ و پایین جدول است که خرید هریک از اقتصادی را نشان می

دهد. بخش سوم، های اصلی )مانند پرداخت به کارگران، مالیات و سود و...( را نشان میها از دادهبخش

دهد فروش هر بخش را به هریک از اج ای تقاضای نها ی نشان می بخش سمت راست جدول است که

 ( 1391زاده و قدسی، )عیسی

های ن بخشستانده در بی ـ ستانده با داشتن ماتریس ضرایب مستقیم داده ـ ساختار مدل داده

های مختلف ( و بردار تولید بخشF(، بردار تقاضای نها ی )Aاقتصادی )ماتریس ضرایب فنی( )

تقاضای  Fضرایب فنی و  ماتریس Aستاندة کل،  Qشود که اگر ت یک تابع لئونتیف فرض میصوربه

 (:1393نهایی باشد، داریم )یعقوبی منظری، 

1

( )

( )

Q AQ F

Q AQ F

I A Q F

Q I A 

 

 

 

 
 

گویند که ونتیف می( را معکوس ماتریس لئA-I)-1( ماتریس لئونتیف و A-Iدر معادلة فوق، )

 ijQ دهد. فرض کنیم کهتأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تغییر در مخارج بخش را نشان می

چند ریال ستانده از  jکند که فعالیت بیان می Qستانده باشد.  ـ یک عنصر از ماتریس جدول داده

خته است. تمام ستاندة فعالیت فرو iل ستانده به فعالیت چند ریا jکه فعالیت داده است یا این iفعالیت 

i  برابرiQ یت ای است که فعالاست و این ستانده برابر با کل نهادهi ی اگر خریداری کرده است؛ یعنi=j 

 .j=QiQگاه باشد، آن

 آید:دست میبنابر تعریف، هر عنصر ماتریس ضرایب فنی از رابطة زیر به

ij

ij

j

Q
a

Q


 

ازای هر یک ریال ستاندة کرده یا بهازای هر یک ریال نهادة خریداریبه jدهد فعالیت که نشان می

شدة یک فعالیت برابر با کل ستاندة آن فعالیت است(، های خریداریرو که جمع نهادهشده )از آنفروخته

                                                           

1. Leontief Model 

2. Inter industry Analysis 
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فهمید که هر فعالیت برای یک توان نهاده خریداری کرده است. از این طریق می iچند ریال از فعالیت 

کند )پیوند پسین( و همچنین یک ریال ها بیشترین نهاده را تقاضا میریال ستاندة خود از کدام فعالیت

 (.1393شود )پیوند پیشین( )یعقوبی منظری، ها عرضه میستاندة یک فعالیت بیشتر به کدام فعالیت

 اساس ماتریس حسابداری اجتماعی  بر زاییب( محاسبة ضرایب مستقیم و غیرمستقیم اشتغال
ها، مالک سنجش ای بین بخشستانده، تنها مبادالت واسطه ـ در بخش پیشین اشاره شد که جداول داده

گیرند. این نو  سنجش شرط الزم است های کلیدی قرار میها و درنهایت شناسایی بخشاهمیت بخش

بر مبادالت ها این است که، اف ونولی کافی نیست. شرط الزم و کافی برای سنجش اهمیت بخش

ای، درآمد و مصرف، زمان مبادالت واسطهفته شود. درنظرگرفتن همای، درآمد و مصرف نی  درنظر گرواسطه

 پذیر است. کند، در رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی امکاننوعی ساختار اقتصاد را آشکار میکه به

های کالن اقتصادی کاربرد ماتریس حسابداری اجتماعی از الگوهایی است که در تحلیل چارچوب

های واحدهای مشخص آماری به ها و زیرحساباین الگو، که آرایش حسابزیادی یافته است. در 

پذیری بیشتری شوند، انعطافدهی میترین شکل ممکن در قالب یک ماتریس جبری سازمانتفصیلی

های اقتصادی و اجتماعی و انوا  توزیع درآمد ساختاری به شکل ماتریس ضرایب ف اینده در در تحلیل

 (.1386کند )بانو ی و همکاران، ها فراهم میمقایسه با سایر الگو

در الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی، از پنج حساب ماتریس، سه حسابِ تولید، عوامل تولید و 

زا و دو حساب دیگر، یعنی حساب انباشت های درونها( حسابج  دولت، مالیات و یارانهنهادها )به

عنوان حساب دولت، مالیات و اردات کاالها و خدمات( بهانداز( و حساب دنیای خارج )صادرات و و)پس

 (.1388دهند )بانو ی و همکاران، زای ماتریس حسابداری اجتماعی را تشکیل میها، حساب درونیارانه

زمان نشان صورت همجاکه ماتریس حسابداری اجتماعی تعامل چند حساب جامعه را بهازآن

های جامعه را بر یکدیگر ی  تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم حسابدهد، ضرایب ف ایندة حاصل از آن نمی

دهد. بنابراین هم یک مدل تعادل عمومی و هم تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم حاصل را به نمایش می

ترین روش در نمایش تصویری کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی مناسبکشد. پس بهتصویر می

 (.1392و اجتماعی هر جامعه است )پروین و همکاران، جامع و تحلیل وضعیت اقتصادی 

های مرتبط با صنعت زایی مستقیم و غیرمستقیم هریک از بخشبرای سنجش می ان اشتغال

ها در ایجاد اشتغال غیرمستقیم، از پیوند رابطة تراز های عوامل تولید و نهادهگردشگری و تأثیر حساب

شود. ضریب ف ایندة اری اجتماعی به جمعیت استفاده میترکیبی و درآمد در الگوی ماتریس حسابد

 (:1396آید )مؤمنی و همکاران، دست میتولید از رابطة تراز تولیدی زیر به

𝒚𝒏 = 𝑻𝒆 + 𝒙𝒏 
( و بخش Teزا است که بخشی از آن تولید واسطه )های دروندرآمد کل حساب 𝒚𝒏در این رابطه 

برای محاسبة ماتریس ضرایب ف ایندة مستقیم از رابطة زیر ها است. همچنین دیگر درآمد سایر حساب

 شود:استفاده می
𝑩𝒊𝒋 = ⌈𝑻𝒊𝒋⌉⌈𝒓𝒋⌉^ − 𝟏 

صورت زیر زا است که بههای درونای بین حسابماتریس مبادالت واسطه Bکه در آن رابطة 
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 شود:نمایش داده می

𝑩 =

𝑩𝟏𝟏 𝟎 𝑩𝟏𝟑

𝑩𝟐𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 𝑩𝟑𝟐 𝑩𝟑𝟑

 

  𝑩𝟏𝟑ستاندة لئونتیف و  ـ تریس ضرایب مستقیم متوسط دادهما 𝑩𝟏𝟏در این رابطه، 

ماتریس ضرایب متوسط درآمد  𝑩𝟐𝟏ماتریس ضرایب متوسط هزینه یا مصرف خانوارها و 

 𝑩𝟑𝟑ماتریس ضرایب متوسط تخصیص )عوامل تولید بر نهادها( و  𝑩𝟑𝟐عوامل تولید و 

 ست. درنتیجه: ماتریس ضرایب متوسط انتقاالت جاری بین نهادها ا
𝒚𝒏 = 𝑩𝒏𝒚𝒏 + 𝒙𝒏 

 از این رابطه خواهیم داشت: 
(𝑰 − 𝑩𝒏)𝒚𝒏 − 𝒙𝒏 

𝒚𝒏 = (𝑰 − 𝑩𝒏)−𝟏𝒙𝒏 
 

𝑰)در این رابطه،  − 𝑩𝒏)−𝟏  معرف ماتریس ضرایب ف ایندة حسابداری وx  متغیرهای کالن

زمان اقتصادی و های سیاستی همتوان تحلیلزا است که بر مبنای آن میهای برونسیاستی حساب

 ها سنجید:گذاریاجتماعی، رشد و اشتغال و... را در قالب سیاست
𝑌𝑛 = (𝐼 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷)𝑋 

𝐵 = [𝑀1 − 𝐼] 
𝐶 = [𝑀2 − 𝐼]𝑀1 

𝐷 = [𝑀3 − 𝐼]𝑀2𝑀1 
 شود:صورت زیر تعریف میها بههای تولید و سایر حسابحساباساس، رابطة تراز تولیدی برای براین

𝑌1   تراز رابطة تولیدی
𝑛 = 𝑀11𝑥1 + ⋯ + 𝑀1𝑠𝑥𝑠 

𝑌2   تراز رابطة درآمدی
𝑛 = 𝑀21𝑥1 + ⋯ + 𝑀2𝑠𝑥𝑠 

𝒀𝟏که در این رابطه نی  
𝒏 های تولیدی و درآمد فعالیت𝒀𝟐

𝒏 ها است. درآمد سایر حساب𝒙𝟏  و𝒙𝟏𝒔 

های تولیدی و عوامل تولید و نهادها و سایر زای حسابدهندة متغیرهای برونترتیب اج ای تشکیلبه

زایی در ماتریس دهند. بر مبنای روابط فوق، محاسبة توان اشتغالزا را نشان میهای برونحساب

پیوند بین پذیر خواهد بود که در آن حسابداری اجتماعی فقط ازطریق رابطة تراز تولیدی امکان

ماتریس حسابداری اجتماعی و اشتغال برقرار شده باشد. علت این امر آن است که ضریب مستقیم 

𝒀𝟏منظور برقراری پیوند بین اشتغال فقط در سطح بخش اقتصادی معنادار است. به
𝒏 ،x   وL  چهار

 شود:فرض اساسی ذیل درنظر گرفته می

 کنند، های اساسی و کاالهای همگن را تولید میهای اقتصادی مختلف که کاالهمانند فعالیت

 های مختلف نی  همگن فرض شده است.اشتغال در بخش

 ها ثابت است.نسبت اشتغال مستقیم به تولید در تمامی بخش 

  اشتغال خارج از سیستم تولیدی و بدون مالحظه به ساختار درآمد، درآمد طیف وسیعی از

ار و خانوارها که ارتباط مستقیم با جمعیت فعال و کل جمعیت های اقتصادی و اجتماعی نیروی کگروه

 شود.جامعه دارند به سیستم تحمیل می
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 های تولیدی نقش اساسی در ایجاد اشتغال دارند.فقط فعالیت 

زایی در صنعت گردشگری، ابتدا ضرایب های فوق، برای محاسبة توان اشتغالبا درنظرگرفتن فرض

 شوند:مستقیم محاسبه می

τ = 𝐿
𝑄⁄  

نی  ضرایب اشتغال  𝛕ارزش تولید ناخالص داخلی و  Qکل اشتغال بخش گردشگری،  Lکه در آن 

𝒀𝟏است. همچنین تراز رابطة تولیدی 
𝒏 = 𝑴𝟏𝟏𝒙𝟏 + ⋯ + 𝑴𝟏𝒔𝒙𝒔   برابر باQ :است؛ درنتیجه 

𝐿 = 𝜏𝑄 
𝐿 = 𝜏𝑀11𝑥1 + ⋯ + 𝜏𝑀1𝑠𝑥𝑠 

 𝑴𝟏𝟏دهد. در این رابطه رابطة فوق پیوند بین ماتریس حسابداری اجتماعی و اشتغال را نشان می

زای جانبة ناشی از ت ریق یک واحد اضافی اقالم برونماتریس ضرایب اشتغال در قالب تأثیرات همه

زا است. های برونهای تولیدی، عوامل تولید و نهادها و با فرض صفر بودن اقالم ت ریقی حسابحساب

 شود.های تولیدی مشخص میزایی مستقیم و غیرمستقیم فعالیتاز این رابطه اشتغال

های مرتبط با صنعت گردشگری، زایی فعالیتدر این بخش از پژوهش، برای سنجش می ان اشتغال

 استفاده شده است.   1390از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 

 

 هایافته

 ستانده ـ داری با استفاده از جداول دادهالف( تحلیل جایگاه صنعت هتل

های الزم برای توسعة گردشگری و زیرساختداری یکی از طور که گفته شد، صنعت هتلهمان

ها های اقتصادی ازجمله رستورانجذب گردشگر شناخته شده است و، با رونق این صنعت، سایر بخش

شود. ترتیب سبب اف ایش ورود گردشگران به کشور مییابد و بدینونقل نی  توسعه میو صنعت حمل

تواند توسعة اقتصادی صنعت گردشگری را اری میدهای مرتبط با صنعت هتللذا آثار اقتصادی بخش

ها در جدول بخش تولیدی و خدماتی کشور، که اطالعات آن 91نشان دهد. بدین منظور، 

 اند.ستاندة پایگاه اطالعاتی مرک  آمار ایران وجود دارد، مورد ارزیابی قرار گرفته ـ داده

 

 .  ضرایب پیوندهای پسین1-الف

های مختلف اقتصادی و بر اساس ای بخشهای واسطهمبنای ساختار نهادهاین نو  پیوندها بر 

اند که یک بخش اقتصادی، در شوند و مبین این موضو ضرایب مستقیم و غیرمستقیم نشان داده می

رود برد. انتظار میکار میها را بهسطح فرایند تولید خود، به چه می ان کاال و خدمات سایر بخش

 های اقتصادی شود.ن بخش باعث تحرک سایر بخشاف ایش تولید ای

 شوند:ضرایب پسین خود به سه گروه تقسیم می

دهند که بخش موردنظر در فرایند تولید خود چه . پیوندهای پسین مستقیم )ج  ی(: نشان می1

 دهد؛عنوان واسطه مورد استفاده قرار میها را بهمی ان از کاالها و خدمات سایر بخش

 ی پسین مستقیم و غیرمستقیم )کل( )ضریب ف اینده تولید(؛. پیوندها2
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 (. 1377شده )بانو ی و همکاران، . پیوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم نرمال3

سبب اف ایش در تقاضای نهایی محصوالت نهایی آن، به اندازة فرض کنید ستاندة یک فعالیت، به

سبب اف ایش مصارف خانوار، مصارف دولت، تواند بهیک ریال اف ایش یابد که اف ایش تقاضای نهایی می

یش یک ریال عنوان تشکیل سرمایة ناخالص باشد. اف اکارگیری ستاندة آن فعالیت بهصادرات و یا به

ها نهاده شود این فعالیت در ابتدا به اندازة یک ریال از سایر بخشستاندة فعالیت موردنظر موجب می

هایی نظیر واردات، های اقتصادی و نی  بخشها هم شامل سایر فعالیتکند که این بخشخریداری 

 شوند. واردات و... می و تولید بر مالیات جبران خدمات، خالص

ها نهاده تقاضا اند نی ، از سایر فعالیتداری ستانده فروختهه صنعت هتلبهای اقتصادی که فعالیت

های علت وجود این پیوندهای پسین بین فعالیتیابد؛ بهها نی  اف ایش میکنند و درنتیجه ستاندة آنمی

دیگر، یک ریال ستاندة اقتصادی کشور کل ستاندة کشور بیش از یک ریال اف ایش خواهد یافت. ازطرف 

های اقتصادی و سایر اج ای سازندة داری به سایر فعالیتیافتة یک فعالیت مبتنی بر صنعت هتلاف ایش

 شود که این بر اساس پیوند پیشین است.ستانده )تقاضای نهایی( توزیع می ـ جدول داده

، در 1390ستاندة سال  ـ نتایج حاصل از محاسبة ضرایب پیوند پسین، با استفاده از جدول داده

خدمات پشتیبانی »، «ونقلخدمات حمل»های دهد که بخشارا ه شده است. نتایج نشان می 1جدول 

، 23/1ترتیب با ضرایب پیوند پسین به« هافروشیها و اغذیهها، کافهرستوران»و « ونقلو کمکی حمل

بیشترین پیوند پسین را با صنعت بخش تولیدی و خدماتی اقتصادی کشور  71در میان  10/1و  15/1

شامل دفاتر « ونقلخدمات پشتیبانی و کمکی حمل»ذکر است بخش داری کشور دارند. شایان هتل

رانی بخش های کارگ اری دریایی، مؤسسات کشتیگردی، شرکتخدمات مسافرت هوایی و جهان

ل هوایی و آبی و اجرای ونقهای کمکی حملهای هواپیمایی خارجی، فعالیتخصوصی و دفاتر شرکت

ونقل های حملهای مسافرتی و گردانندگان تور و سایر آژانسهای آژانسهای مسافرتی، فعالیتگشت

 (.1391زاده و قدسی، است )عیسی
 

 داری )پیوند پسین(های تولیدی و خدماتی مرتبط با صنعت هتلترین بخش: عمده1جدول 

 های تولیدی و خدماتی اقتصادبخش مستقیمضرایب پسین  ضرایب فزایندة تولید

 هافروشیها و اغذیهها، کافهرستوران 0737/0 10/1

 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 0504/0 01/1

 خدمات واحدهای غیرمسکونی 0442/0 0/1

 فروشی(فروشی و عمدهخدمات بازرگانی )خرده 0196/0 07/1

 ونقلحملخدمات پشتیبانی و کمکی  0116/0 13/1

 پست و مخابرات 0116/0 06/1

 خدمات مذهبی و سایر خدمات اجتماعی 0091/0 01/1

 تولید سایر محصوالت کانی غیرفل ی 0084/0 005/1
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 اقتصاد های تولیدی و خدماتیبخش مستقیمضرایب پسین  ضرایب فزایندة تولید

 ونقلخدمات پشتیبانی و کمکی حمل 0077/0 15/1

 ونقلخدمات حمل 0077/0 23/1

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

به بیان ساده، نتایج حاکی از آن است که اف ایش یک ریالی در تقاضای نهایی خدمات صنعت 

دهد. اف ایش یک ریال تقاضای نهایی داری ستاندة کل اقتصاد را بیش از یک ریال اف ایش میهتل

ریال  0077/0دهد که حدود ریال اف ایش می 23/1کل ستاندة کشور را به می ان « ونقلخدمات حمل»

افتد. یک ریال اف ایش در تقاضای ها اتفاق میریال، در سایر بخش 22/1آن در خود بخش و مابقی آن، 

ریال  13/1شود ستاندة کل اقتصاد در حدود موجب می« ونقلخدمات پشتیبانی و کمکی حمل»نهایی 

 افتد. ق میها اتفاریال آن در سایر بخش 12/1ریال از آن در خود بخش و  0116/0اف ایش یابد که 

داری، ، بر اثر اف ایش یک ریال تقاضای نهایی صنعت هتل1های مندرج در جدول با توجه به یافته

گرفته بر اساس پیوند پسین جاکه تحلیل صورتپذیرند و، ازآنهای خدماتی بیشترین تأثیر را میبخش

داللت دارد؛ بدین معنا که ها برای هر کشور مستقیم و غیرمستقیم است، این امر بر اهمیت زیرساخت

شوند، از واحدهای بندی میهای اقتصادی، که در بخش سوم اقتصاد )بخش خدمات( طبقهزیرساخت

 است. های اقتصادیکنندة نهاده برای سایر فعالیتمهم تأمین

 

 . ضرایب پیوندهای پیشین2 -الف

های اقتصادی بخش به سایر بخشپیوندهای پیشین بر اساس ساختار تولید و چگونگی توزیع تولید هر 

کند که هر یک ریال ستاندة های تولیدی بیان میشود. درواقع پیوند پیشین بین فعالیتمحاسبه می

ها فروخته شده است. هرچه این ضریب برای یک بخش بیشتر باشد، هر فعالیت به کدامین فعالیت

ای به فروش عنوان کاالی واسطهبه های اقتصادیدهد که آن بخش در مقایسه با سایر بخشنشان می

 شوند:رسد. پیوندهای پیشین نی  به سه دسته تقسیم میمی

 . پیوندهای پیشین مستقیم )ج  ی(؛1

 . پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم )کل( )ضرایب ف ایندة عرضه(؛2

 (.1377شده )بانو ی و همکاران، . پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم نرمال3

در  1390ستاندة سال  ـ نتایج حاصل از محاسبة ضرایب پیوند پیشین با استفاده از جدول داده

دهد که بیشترین پیوند ارا ه شده است. این جدول فهرست ده فعالیت اصلی را نشان می 2جدول 

 داری دارند.پیشین را با صنعت هتل

 
 داری )پیوند پیشین(ت هتلهای تولیدی و خدماتی مرتبط با صنعترین بخش: عمده2جدول 

 های تولیدی و خدماتی اقتصادبخش ضرایب پیشین مستقیم ضرایب فزایندة عرضه
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 ماتی اقتصادهای تولیدی و خدبخش ضرایب پیشین مستقیم ضرایب فزایندة عرضه

 های فل ی و غیرفل ی. استخراج سایر کانی1 060/0 13/2

 سازی. ساختمان2 040/0 41/2

 ونقل. خدمات پشتیبانی و کمکی حمل3 070/0 82/1

 توزیع آبآوری، تصفیه و . جمع4 011/0 39/1

 . تولید، انتقال و توزیع برق5 010/0 26/1

 ونقل. خدمات حمل6 008/0 80/1

 . خدمات آموزش7 008/0 12/1

 ونقل. ساخت سایر تجهی ات حمل8 006/0 32/1

 های ساختمانی. استخراج مواد و سنگ9 005/0 23/2

 . ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی10 004/0 97/1

 محاسبات تحقیقمأخذ: 

 

سازی، اعم از های مرتبط با ساختمانداری با فعالیتهتلشود که فعالیت مشاهده می

فروشد که این امر ها میهای مسکونی و غیرمسکونی، در ارتباط است و ستاندة خود را به آنساختمان

ساختمانی و انوا   های فل ی و غیرفل ی، اعم از مصالحکامالً روشن است؛ زیرا محصوالتی نظیر کانی

 رود. کار میسازی به می ان بسیار زیادی بهآالت و آلومینیوم، در ساختمانشیشه، آهن

ها های مسکونی و سایر ساختمانها اعم از ساختماندانیم، ساختمانطور که میازطرفی، همان

رفاه مردم اهمیت و عامل اساسی تولیدند و ازطرف دیگر برای « تشکیل سرمایة ثابت ناخالص»ج و 

گیرند. همچنین، بر اساس نظریات اقتصادی، ها را دربر میای دارند، زیرا سهم مهمی از مخارج آنویژه

سازی از شود، زیرا ساختمانهرگونه رکود در بخش ساختمان موجب رکود در کل اقتصاد می

معدنی، محصوالت های اقتصادی اعم از نیروی کار، محصوالت صنایع محصوالت گوناگون فعالیت

ونقل و خدمات عمومی بهره های خدماتی مانند آب، برق، خدمات مهندسی، حملحاصل از فعالیت

مربوط به ساختمان است و  4و  3، 2، 1های های مندرج در ردیف، فعالیت2برد. بر اساس جدول می

 رند.داری ارتباط بسیاری با یکدیگر داسازی و هتلتوان گفت که صنعت ساختمانمی

در پیوندهای پیشین با ضریب پیوند پیشین « ونقلخدمات پشتیبانی و کمکی حمل»همچنین 

آن در خود صنعت  07/0داری شناخته شده که فعالیتی بسیار مهم و مرتبط با صنعت هتل 82/1کل 

تبع آن صنعت داری و بهرود. با توجه به این بررسی، علت اهمیت صنعت هتلکار میداری بههتل

های خدماتی و تولیدی را دریافت شود. این صنعت فعالیتردشگری برای اقتصاد یک کشور روشن میگ

 است. ها حیاتینماید که برای سایر فعالیتکند و به خدماتی تبدیل میمی

 

 داری با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعیب( تحلیل جایگاه صنعت هتل
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داری بر اشتغال بخش گردشگری، از ماتریس در گام بعدی، برای می ان اثرگذاری صنعت هتل

صورت مستقیم، غیرمستقیم، القایی و ها بهزایی آنحسابداری اجتماعی استفاده شده و ضرایب اشتغال

 بندی شده است. کل محاسبه و رتبه

اند از: با صنعت گردشگری عبارتی مرتبط اهبر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری، فعالیت

ها، خدمات دینی و شاپها و کافیهای عمومی، رستورانفروشی، اقامتگاهفروشی و خردهبخش عمده

ها، خدمات پشتیبانی و کمکی ها و موزهمذهبی، خدمات ورزشی و تفریحی، خدمات کتابخانه

 شود.زمینی، هوایی و دریایی میای، ریلی، ونقل جادهونقل که شامل حملونقل و خدمات حملحمل

ازای یک واحد معین از مخارج گردشگری های ایجادشده بهضرایب اشتغال گردشگری تعداد شغل

کند و تأثیرات اشتغال غیرمستقیم، اشتغال اضافی ناشی از اثرات تولیدی و اثرات گیری میرا اندازه

کند. اشتغال کل حاصل جمع اشتغال میهای القایی ایجادشده را بیان اشتغال القایی تعداد شغل

، ضرایب 3(. در جدول 1391زاده و قدسی، مستقیم، غیرمستقیم و اشتغال القایی است )عیسی

 های مرتبط با گردشگری بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی ارا ه شده است.زایی بخشاشتغال

 
 های مرتبط با گردشگریزایی بخش: ضرایب اشتغال3جدول

 ی گردشگریهابخش
 اشتغال *ضرایب نرمال

 رتبه کل القائی غیرمستقیم مستقیم

 1 0029/0 003/0 0001/0 0001/0 فروشیفروشی و خردهخدمات عمده

 2 00075/0 001/0 00002/0 0001/0 هاها و رستورانشاپکافی

 3 00072/0 0004/0 00003/0 0001/0 های عمومیخدمات اقامتگاه

 4 00062/0 00006/0 00002/0 0001/0 ای مسافرجادهونقل خدمات حمل

 5 00053/0 0001/0 00008/0 0001/0 ونقلخدمات پشتیبانی و کمکی حمل

 6 0003/0 0001/0 00007/0 0001/0 ونقل هواییخدمات حمل

 7 0003/0 00004/0 000003/0 0002/0 آهنونقل با راهخدمات حمل

 8 0002/0 00002/0 000009/0 0002/0 هاها و موزهخدمات کتابخانه

 9 0002/0 00003/0 00001/0 0001/0 خدمات دینی و مذهبی

 10 0001/0 0000001/0 000005/0 0001/0 خدمات ورزشی و تفریحی

 11 0001/0 00005/0 00001/0 00004/0 ونقل آبیخدمات حمل
 مأخذ: محاسبات تحقیق

اندازة نسبی هر بخش را نسبت به عملکرد متوسط کل اقتصاد بیان * ضرایب نرمال عملکرد متوسط یا اهمیت 

شوند، میانگین که ضرایب نرمال میرود. زمانیشمار میهای کلیدی بهکند و معیار مناسبی برای شناسایی بخشمی

 ها برابر یک است.حسابی شاخص
 

مربوط به  0029/0بر اساس این جدول، رتبة اول ضریب نرمال اشتغال کل گردشگری با ضریب 

ها شاپکافی»است. دومین بخش مهم در ایجاد اشتغال « فروشیفروشی و خردهخدمات عمده»بخش 
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با « های عمومیخدمات اقامتگاه»است و به فاصلة خیلی کم بخش  00075/0با ضریب « هاو رستوران

 در رتبة سوم قرار گرفته است.  00072/0اشتغال ضریب 

دهد که این بخش در مقایسه نشان می« فروشیفروشی و خردهخدمات عمده»زایی ضریب اشتغال

کند و همچنین کاربرتر از سایر های بیشتری ایجاد میهای گردشگری تعداد شغلبا سایر بخش

 های اقتصادی است.بخش

های مرتبط با گردشگری پرداخته زایی در بخشضرایب نسبی اشتغالدر قدم بعدی، به محاسبة 

شود که ( نی  دیده می4زایی نسبی صنعت گردشگری )جدول شده است. با محاسبة ضریب اشتغال

زایی نسبی کشور دارد؛ رتبة اول را در اشتغال 8/14با ضریب « فروشیفروشی و خردهخدمات عمده»

در رتبة دوم  7/10با ضریب « های عمومیخدمات اقامتگاه»مستقیم است.  چراکه با خانوارها در ارتباط

 در رتبة سوم قرار گرفته است. 7/6با ضریب « هاها و رستورانشاپخدمات کافی»و 

 
 های مرتبط با گردشگریزایی بخش: ضرایب اشتغال4 جدول

 ضرایب نسبی
 های گردشگریبخش

 ال نوع اولضرایب اشتغ ضرایب اشتغال نوع دوم رتبه

 فروشیفروشی و خردهخدمات عمده 4/1 8/14 1

 های عمومیخدمات اقامتگاه 6/1 7/10 2

 هاها و رستورانشاپکافی 2/1 7/6 3

 ونقلخدمات پشتیبانی و کمکی حمل 2/1 1/3 4

 ای سفرونقل جادهخدمات حمل 6/1 9/2 5

 آهنونقل با راهخدمات حمل 2/1 5/2 6

 هاها و موزهخدمات کتابخانه 1/1 4/1 7

 ونقل هواییخدمات حمل 3/1 3/1 8

 خدمات ورزشی و تفریحی 01/1 2/1 9

 خدمات دینی و مذهبی 03/1 2/1 10

11 005/1 004/1  ونقل آبیخدمات حمل 
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

 گیری بحث و نتیجه

اقتصادی و اشتغال اثرگذار است؛ صنعت گردشگری در تمامی کشورهای دنیا بر رشد و توسعة 

گذاری بسیاری در این صنعت صورت که امروزه، در راستای توسعة اقتصادی کشورها، سرمایهطوریبه

های خدماتی، سهم بس ایی من لة یکی از بخشتوان گفت صنعت گردشگری، بهپذیرد. بنابراین میمی

های اقتصادی در اکه این صنعت با سایر فعالیتجدر اف ایش اشتغال و توسعة اقتصادی کشور دارد. ازآن

داری در تعامل و ارتباط تنگاتنگی است، این قابلیت را دارد که موتور محرک اقتصاد کشور باشد. هتل

که بیشتر کشورهای جهان برای ساخت هتل و طوریای برخوردار است، بهاین صنعت از جایگاه ویژه
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دهند. باید توجه داشت که این ها را انجام میگذاریهداری بیشترین سرمایارا ة خدمات هتل

داری هایی صورت گیرد که مستقیم با صنعت هتلصورت هدفمند در تمامی فعالیتها بهگذاریسرمایه

های ، فعالیت1390ستاندة سال  ـ اند. لذا در این مقاله سعی شده، با استفاده از جدول دادهدر ارتباط

داری بر اساس روابط پسین و پیشین شناسایی شود و به با صنعت هتل تولیدی و خدماتی مرتبط

گذاری مؤثر و هدفمند و درجهت توسعة صنعت گذاران کمک شود تا در راستای سرمایهسیاست

 گردشگری و توسعة اقتصاد کشور گام بردارند. 

زایی اشتغال، ضرایب 1390ازسوی دیگر، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 

های مرتبط با صنعت گردشگری محاسبه شده تا دولت و بخش خصوصی بتوانند درجهت تولید فعالیت

 ری ی هدفمندی داشته باشند.و اشتغال در صنعت گردشگری برنامه

 1390ستاندة سال  ـ آمده از محاسبة ضرایب پیوند پسین با استفاده از جدول دادهدستنتایج به

و « ونقلخدمات پشتیبانی و کمکی حمل»، «ونقلخدمات حمل»های بخشدهد که نشان می

، در میان 10/1و  15/1، 23/1ترتیب با ضرایب پیوند پسین به« هافروشیها و اغذیهها، کافهرستوران»

داری دارند. لذا بخش تولیدی و خدماتی اقتصادی کشور، بیشترین پیوند پسین را با صنعت هتل 71

داری ی بیشترین تأثیر را از اف ایش یک ریال تقاضای نهایی در صنعت هتلهای خدماتبخش

گرفته بر اساس پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم است، این امر جاکه تحلیل صورتپذیرند. ازآنمی

های اقتصادی، که در ها برای یک کشور داللت دارد؛ بدین معنا که زیرساختبر اهمیت زیرساخت

کنندة نهاده برای سایر شوند، از واحدهای مهم تأمینبندی می)بخش خدمات( طبقهبخش سوم اقتصاد 

 اند.های اقتصادیفعالیت

از ده فعالیت اقتصادی مستخرج در پیوندهای پسین، فقط دو فعالیت به بخش تولیدی و 

است و های صنعتی )صنایع غذایی و آشامیدنی و تولید سایر محصوالت کانی غیرفل ی( مربوط فعالیت

های خدماتی است. لذا اگر دولت قصد اف ایش عرضة خدمات صنعت هشت فعالیت دیگر ج و بخش

 های خدماتی را مدنظر قرار دهد.داری و گردشگری را دارد، باید بخشهتل

داری به داری و گردشگری خدمات است. برای ارا ة خدمات هتلبخش مهم دیگر در صنعت هتل

فروشی، ونقل در انوا  مختلف آن، خردهو توزیع برق و خدمات حمل های خدماتی تولیدفعالیت

بر بخش خدمات، فروشی، بانک و بیمه نیاز است. همچنین از منظر پیوندهای پیشین، عالوهعمده

و « های فل ی و غیرفل یکانی»، «صنایع غذایی و آشامیدنی»ای نظیر های تولید کارخانهفعالیت

 ای برخوردارند.از اهمیت ویژه« پالستیکی ساخت محصوالت الستیکی و»

خدمات پشتیبانی و کمکی »دهد که نتایج محاسبة ضرایب پیوند پسین و پیشین نشان می

رو ضروری است ای دارد. ازاینداری و گردشگری کشور اهمیت ویژهدر توسعة صنعت هتل« ونقلحمل

 گیریرایب پسین و پیشین تصمیمداری بر اساس این ضگذاری در صنعت هتلدولت برای سرمایه

 برداری را از توسعة این صنعت داشته باشد. نماید و با تخصیص بهینة منابع بیشترین بهره

زایی نسبی صنعت گردشگری، بر اساس ماتریس حسابداری نتایج محاسبة ضریب اشتغال

تبة اول را در ر 8/14با ضریب « فروشیفروشی و خردهخدمات عمده»دهد که اجتماعی، نشان می
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خدمات »زایی نسبی در صنعت گردشگری کشور دارد؛ زیرا با خانوارها در ارتباط مستقیم است. اشتغال

با ضریب « هاها و رستورانشاپخدمات کافی»در رتبة دوم و  7/10با ضریب « های عمومیاقامتگاه

 در رتبة سوم قرار گرفته است. 7/6

دهد که گر مطالعات خارجی و داخلی در این حوزه، نشان مینتیجة این پژوهش، همانند نتایج دی

صنعت گردشگری با اف ایش تولید و اشتغال اهمیت بسیاری در اقتصاد کشور دارد و کمک شایانی به 

 رشد اقتصادی کشور خواهد کرد. 

ای در گذاری در آن اهمیت ویژههای خدماتی و سرمایهدهد که توجه به بخشنتایج نشان می

های حاصل از ترین نتایجی است که بر یافتهصنعت گردشگری دارد. این موضو  از مهم توسعة

 کند. ها را تأیید میتحقیقات گذشته منطبق است و آن

ای ارتباطی نتایج مطالعات گذشته حاکی از آن است که صنعت گردشگری با سایر صنایع کارخانه

شود. بر اساس نتایج این پژوهش، از منظر ر میمستقیم دارد و از این طریق سبب رشد اقتصادی کشو

صنایع غذایی و »ای نظیر های خدماتی، توجه به صنایع کارخانهبر بخشپیوندهای پیشین، عالوه

نی  در توسعة « ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی»و « های فل ی و غیرفل یکانی»، «آشامیدنی

 صنعت گردشگری بسیار مهم است.

ای صورت نگرفته، ولی درمجمو  داری تاکنون مطالعهزایی صنعت هتلاشتغالدرخصوص می ان 

فروشی و خدمات عمده»داری، دهد که برای اف ایش اشتغال در صنعت هتلنتایج این مطالعه نشان می

بیشترین ضریب « هاها و رستورانشاپخدمات کافی»و « های عمومیخدمات اقامتگاه»، «فروشیخرده

 را در صنعت گردشگری کشور دارند. زاییاشتغال

دنبال درآمدزایی و اشتغال ایی بیشتر در بخش گردشگری بنابراین، اگر دولت و بخش خصوصی به

ری ی و انتخاب ای نمایند و، با برنامهها توجه ویژهو کل اقتصاد کشورند، باید به این فعالیت

ها را از راه جذب ترش این فعالیتهای رشد و گسهای مناسب تشویقی و حمایتی، زمینهسیاست

 گذاری داخلی و خارجی فراهم آورند. سرمایه
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 منابع 
راهکارهای توسعة گردشگری روستایی با استفاده از (. »1385الدین، مهدوی، داود )افتخاری، عبدالرضا رکن

 .30-1، صص 45، شمارة نامة مدرس علوم انسانیفصل«. مدل سوات

کارگیری پیوندهای نسل اول، دوم و سوم در به(. »1388اصغر، مؤمنی، فرشاد، آزاد، سید ایمان )بانو ی، علی
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