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ي طيف گردشگري به لحاظ ماهيت اقتصادي خود، ايجاد كننده
وسيعي از مشاغل است؛ كارگري ساختمان، بنايي، معماري، تزئينات 

گرد در مركز گردشگري  داخلي، بنگاه مسافرتي، فروشندگي دوره
ها، از مديريت گرفته تا امور  رستورانسراها،  فصلي، كار در مهمان

نظافت و خدمات ساخت ابزار و وسايل تفريحي، صدور گذرنامه، 
بليط، راهنماي مسافر، اشتغال در دفاتر اطالعاتي و راهنمايي 
گردشگري، وسايل نقليه اعم از مهمانداري هواپيما، اتوبوس، كشتي 

با صنايع  به دليل اينكه گردشگري ).118: 1382ضرغام،(است... و
داري و واحدهاي پذيرايي  بسياري مانند كشاورزي، حمل و نقل، هتل

در ارتباط است بنابراين صنعتي كاربر با ضريب تكاثري باال و يكي 
طوري كه بر  به. از بهترين صنايع براي ايجاد اشتغال و درآمد است

بيش از  2010بيني سازمان جهاني جهانگردي تا سال  اساس پيش
صورت غيرمستقيم مربوط به گردشگري  ل جهان بهاشتغا% 43

 ).47: 1381قادري،(خواهد بود
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  گردشگري و گروه هاي آسيب پذير شغليشتغال ا

  1ابتهال زندي

ي طيف وسيعي از مشاغل است؛ كارگري ساختمان، بنايي، معماري، گردشگري به لحاظ ماهيت اقتصادي خود، ايجاد كننده
ها، از مديريت  رستورانسراها،  گرد در مركز گردشگري فصلي، كار در مهمان تزئينات داخلي، بنگاه مسافرتي، فروشندگي دوره

گرفته تا امور نظافت و خدمات ساخت ابزار و وسايل تفريحي، صدور گذرنامه، بليط، راهنماي مسافر، اشتغال در دفاتر 
به  ).118: 1382ضرغام،(است... اطالعاتي و راهنمايي گردشگري، وسايل نقليه اعم از مهمانداري هواپيما، اتوبوس، كشتي و

داري و واحدهاي پذيرايي در ارتباط است بنابراين  با صنايع بسياري مانند كشاورزي، حمل و نقل، هتل دليل اينكه گردشگري
بيني  طوري كه بر اساس پيش به. صنعتي كاربر با ضريب تكاثري باال و يكي از بهترين صنايع براي ايجاد اشتغال و درآمد است

صورت غيرمستقيم مربوط به گردشگري خواهد  ل جهان بهاشتغا% 43بيش از  2010سازمان جهاني جهانگردي تا سال 
  ). 47: 1381قادري،(بود
در تحقيقات   ILO2. هاي قابل تأمل در بحث اشتغال و گردشگري است پذير شغلي يكي از مقوله هاي آسيب طور كلي گروه به

  : هاي شغلي پرداخته است صورت زير به شرح اين گروه به 1998-99هاي خود در سال

  كودكان و نوجوانان) جوانان  ج) زنان  ب )الف
  

كاركنان كه در تداركات و %  90توان نتيجه گرفت كه بيش از  هاي مربوط به صنعت گردشگري مي با بررسي حرفه :زنان) الف
زن كنند  دار، رختشويي و نظاير آن كار ميهاي پيشخدمت، گارسون، مراقبت از كودك، نظافتچي، كمك خانه مهمانداري در شغل

و مطابق برآوردهاي آماري، دستمزد زنان شاغل در امر گردشگري گاه حدود  ILOطبق برآوردهاي  و) 52: 1383يزداني،(هستند
كمتر از همكاران مرد آنان بوده و اغلب قراردادهاي كارفرمايان با اين گونه شاغالن زن به صورت موقتي، اتفاقي و يا نيمه % 20

  .شود وقت بسته مي
ي كاري دهند كه معموالً فاقد تخصص و آموزش در حيطه اين گروه آن دسته از حاشيه نشينان فقير را تشكيل مي :جوانان) ب

به ميزان  2020شود تعداد آنها تا سال  بيني مي پيش. دهند از جوانان كشورهاي توسعه يافته را تشكيل مي% 85خود هستند و 
  .يابد افزايش مي% 89

روي كار اين دسته از شاغالن شامل كودكان و نوجواناني است كه از كودكي ربوده شده و مورد ني :كودكان و نوجوانان) ج
مطابق . اند بنابراين از رشد بدني كافي ندارند و مورد حمايت ملي و اجتماعي دولتمردان قرار نگرفته. اند ظلم و تعدي قرار گرفته

% 15تا  10سال در حدود  18ميليون نفر و تعداد نوجوانان زير  19تا  13برآوردهاي آماري تعداد كودكان در اين گروه بين 
مشاغل عمده و اصلي كه كودكان و نوجوانان و نيز جوانان در  2-4جدول . مجموع شاغالن صنعت گردشگري در جهان است

تأثير چنداني البته جنس شاغالن در به كارگيري نيروي آنان . صنعت گردشگري جهان اشتغال دارند به نمايش گذاشته است
  .نداشته است

                                                            
   دانشگاه عالمه طباطبايي –ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي  كارشناس   1

2 International Labour Organization 
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  )27: 1999پالس،(يگردشگر صنعت در جوانان و نوجوانان -كودكان مشاغل:  2- 4 1 جدول

 شغل محل كار بخش

هاي گردشگري و كارواني، استراحتگاه،  هتل، اردوگاه اقامتگاه
هاي خواب و صبحانه،  خانه، منازل، مكان پناهگاه، مهمان

نظافت و لباس (هاي خدماتي هاي شخصي، شركت خانه
 )شويي

ها، پادو، متصدي  متصدي پذيرش، مسئول چمدان
باالبر و آسانسور، خدمتكار، مستخدم، آرايشگر، باربر، 

 باغبان، متصدي لباسشويي، اتوشويي و نظافتچي

تهيه مواد غذايي و 
 نوشيدني

ها  ايستگاهرستوران، كافه، كافي شاپ، بار، كلبه ساحلي، 
هاي چوبي و  گرد و دكه ها، فروشندگان دوره و توقفگاه

 هاي شبانه كلوپ

شستن ظروف، ظرف شويي، متصدي آب، نظافتچي، 
 پيش خدمت، فروشنده ميوه بستني و اغذيه فروشي

هاي تفريحي،  فعاليت
 فرهنگي و ورزشي

ها و بناهاي تاريخي، مناطق ديدني بيرون شهر، ساختمان
زشي و سواحل دريا، باغ وحش، سيرك، هاي ور مكان

 ...هاي ميراث و آثار فرهنگي، كازينو، دانسينگ و نمايشگاه

راهنماي تور، فروشندگان كارت پستال، بليط، گل و 
گياه، انواع عكس، راكي، نظافتچي سواحل، زمين 
تنيس، ميدان مسابقه گلف، مراكز آموزش غواصي و 

بوكس سواري، ميدان اسب سواري، باشگاه  موج
ها و نمايش سوسمار، بند  ها، اغذيه فروشي تايلندي

اي، ميزباني در دانسينگ و  بازي، غواصي حرفه
 كازينو

  تورهاي مسافرتي
 وحمل و نقل 

هاي مسافرتي، فرودگاه، ايستگاه راه آهن و  آژانس
 گردشگريهاي  راني، مكان هاي تاكسي اتوبوس، شركت

 هاي تفريحي در بيرون از شهر و جايگاه قايق

ي اتوبوس، ها، راننده خدمه، پادو، متصدي چمدان
ها، دربان، كارگر كشتي، كارگر  شوينده اتومبيل

 )مسافرت با گاري(ي كشتي، باربرانعرشه

توليد سوغات و 
 هدايا

كاري شده،  هاي ظروف سراميك و چوبي كنده فروشگاه
فروش و توليد حصير، سبدهاي هاي خياطي، محل  مغازه

برگ نخل و صنايع مانند آن، صنايع بافتني، توليد پوست، 
صدف، پرورش مرواريد، فرش بافي، دباغي پوست و 

سازي و  صنايع چرم و توليدات چرمي، صنعت جواهر
 هاي معدني گرانبها سنگ

هاي دباغي شده و چرم،  ي انواع پوستتوليدكننده
برگ نخل، انواع  سبدهاي حصيري و يا از جنس

 صدف و غواصي جهت صيد مرواريد

ها، ايستگاهاي خياباني،  هاي هتل ها، بوتيك مغازه فروشندگان سوغات
 ها و سواحل گرد در خيابان فروشندگان دوره

 دستفروشي، فروشندگي انواع سوغات و هدايا

  
ترين منافع حاصل از صنعت گردشگري در نواحي روستايي، ايجاد درآمد و دستمزد براي بوميان يكي از بزرگ 3از نظر جولي لئونز

هاي شغلي  تأثير مثبت ديگر گردشگري ايجاد فرصت. وجود آيد تواند به صورت فردي يا عمومي به و افراد محلي است كه مي
اگرچه ارتباط تنگاتنگ اما ) 2003(4از نظر جوليفه. ستهاي مرتبط با اين صنعت ا جديد و نيز اشتغال زنان و جوانان در فعاليت

ي گردشگري و ايجاد اشتغال در نواحي روستايي وجود دارد، اما گردشگري در عين حال با شدت و ضعف ناكاملي ميان توسعه
نظر  ت كه بهنكته جالب توجه اين اس. سازد هاي مناسبي را جهت اشتغال زنان فراهم مي متفاوت در كشورهاي گوناگون زمينه

نيز  5از نظر باتلر. رسد در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري، زنان سهم بيشتري از مشاغل وابسته به گردشگري دارند مي
                                                            
3 Joli Leons 
4 Joliffe 
5 Butler 
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هاي استقالل و  هاي شغلي و پايگاه اجتماعي زنان و جوانان شده و با ايجاد فرصت ي گردشگري باعث افزايش فرصتتوسعه
رساند و بدين وسيله آنها انگيزه بيشتري براي ماندن  ها و جايگاه مديريتي و رهبري ياري مي موفقيت كفايي، آنان را در كسب خود

  ).73: 1381مهدوي، (كننددر روستاها پيدا مي
. آورد مي فراهم جوانان اشتغال براي را فرصتي درنتيجه و است جوانان تعطيالت با مصادف گردشگري فصول همچنين غالباً

 موجود كار نيروي از دقيقي تحليل و تجزيه بايد اند، دوخته چشم گردشگري صنعت اشتغال از حاصل منافع به كه كشورهايي
 فراهم صنعت به نيروها اين جذب امكان تا كنند طراحي را آنان سازي آماده جهت الزم يها آموزش و داشته باشند

  .)49  :1385برادران،(گردد
ايجاد منبع جديد درآمدي براي جوامع روستايي، در كارهايي نظير آماده كردن اتاق براي  ، گردشگري روستايي با6از نظر شارپلي

آورد و بدين وسيله با  هاي جديدي به وجود مي ي غذا، خرده فروشي، حمل و نقل و ايجاد سرگرمي، شغلگردشگران، تهيه
ايجاد مشاغل « 7النكوار). 99: 1385صادقي جقه،(كند جلوگيري از ركودهاي اقتصادي موقتي و فصلي، اقتصاد محلي را تقويت مي

داند و معتقد است كه گردشگري فعاليتي مولد شغل است و همين  عنوان يكي از آثار مهم گردشگري مي را به» و تغييرات اجتماعي
هاي جهان ي گردشگري نه تنها در كشورهاي صنعتي بلكه در كشورهاي توسعه امر دليل اصلي تحرك، جهت مساعد نمودن زمينه

آورد و تحوالتي نيز در ساختار جمعيت شناختي و  اين صنعت در ساختار اجتماعي جوامع تغييراتي به وجود مي. سوم نيز، است
  ).100: همان منبع(آورد پديد مي... اي، آموزش و پرورش، درآمد و حرفه
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