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 چکیده 

شوند. بدون شک تلفیق مناسب علمی جهان محسوب می تحقیقات آفرینی از جمله موضوعات نوپا درگردشگری و کار 

های روستاییان، متضمن گردشی ایمن و مطلوب برای گردشگران ضمن پاسخگویی به نیاز ،و دقیق گردشگری و کارآفرینی

ها در جامعه، یا در واقع چیزی است آفرینانه در سطح اجتماع، فراهم بودن زمینهاساسی در تحقق و فعالیت کار ۀ. نکتاست.

ای است که به طور مثبت به آفرینی پدیدهاین که کاربا توجه به  شود.یاد می« آفرینیفضای کار»که امروزه از آن با عنوان 

از سهای هر منطقه زمینهگردشگری با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت کند، توسعۀتوسعۀ مقاصد کمک می

ه منابع تناد بسازد. هدف این مقاله که با اسهای رشد و پیشرفت را برای آن منطقه فراهم میآفرینی است و بستراشتغال و کار

ای تهیه شده است، بررسی میزان تأثیر گردشگری روستایی در توسعۀ کار آفرینی است و با در نظر گرفتن مفاهیم کتابخانه

 تواند بستر مناسبی برای کار آفرینی فراهم سازد.است که گردشگری میآفرینی به این نتیجه رسیده گردشگری و کار

 آفرینی، مناطق روستایی. ری، کارتوسعۀ گردشگ هاي کلیدي:واژه

  

                                           
 020کد مقاله ثبت شده در همایش: ریزی روستایی. * نویسنده مسئول: کارشناس ارشد، جغرافیا و برنامه1

 ریزی روستایی. دانشیار دانشگاه زابل، دکترای جغرافیا و برنامه -0

 . ریزی شهریکارشناس ارشد برنامه -0



 

0011 

 ـ مقدمه 

عظیمی اسننت که با شننناخت و  ظرفیتای دارای ابعاد گسننترده و صنننعت گردشننگری به عنوان یک علم میان رشننته 

کرد. در مادۀ بیسنننت و یکم دسنننتور های اقتصنننادی. فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را متحول توان حوزهگیری از آن میبهره

ند. کتواند برای نواحی روستایی داشته باشد، تأکید میگردشگری و جهانگردی، در مورد منافعی که گردشگری میجلسه دربارۀ 

ر قرار نظهایی اسنت که در آن وابستگی) ارتباط( محیط و گردشگری مدمدت به روشاین امر نیازمند توجه دقیق و نگاهی بلند

های مالیاتی از د اشنتغال، کسب درآمد برای جامعۀ میزبان، افزایش درآمد(. ایجا1011گرفته باشند.) ایمنی قشنالق، سنعیدی، 

های اقتصادی و ای، تعادل ثروت، دگرگون سناختن فعالیتهای اقتصنادی مرتبط با گردشنگری، ایجادتعادل منطقه محل درآمد

ای از مزایای گسننترش ن نمونهکوچی روسننتاییاها و باالخره جلوگیری از بروندادن در آمد از مناطق شننهری به روسننتاسننوق

ای و هم از زا هم از بعد منطقه(. امروزه گردشگری به عنوان یک فعالیت در آمد10 -10: 1003گردشگری است )استاد حسین، 

دانان توجه خود را بر گردشگری معطوف . به همین دلیل اقتصناد (Long.Perdue&AIIEN.1990)بعد ملی مد نظر اسنت

ری های گردشگزایی اسنت. بر این اساس در نظر گرفتن ظرفیتباورند که گردشنگری صننعت مولد اشنتغال کند زیرا بر اینمی

 (.1030کیاکجوری و همکاران، ) آفرینی است و گام مثبتی در جهت پیشرفت اقتصادی استساز اشتغال و کارخود زمینه

 

 تعاریف و مفاهیم -0

 گردشگري روستایی-0-0

ترین صنننایع در حال رشنند اسننت که با رشنند سننریع آن، تنوع محصننوالت ترین و سننریعبزرگامروزه گردشننگری یکی از 

های جدیدی برای گردشننگری، مثال گردشننگری کوچک مقیاس، آید، در نتیجه، تقاضنناها به وجود میگردشننگری و مقصنند

روسننتایی نسننبتا بخش شننود. هر چند در بازار جهانی گردشننگری، گردشننگری گردی و گردشننگری روسننتایی ایجاد میطبیعت

شنود اما رشد آن به دالیل زیر بسیار مهم است. در حال حاضر، بخش بسیار بزرگی از گردشگری در کوچکی از آن را شنامل می

های محلی و صنعت گردشگری بخواهند مناطق جدید توریستی را ها متمرکز شنده است. چنانچه دولتنواحی سناحلی و شنهر

مناطق روستایی فکر کنند، زیرا مناطق روستایی در حال حاضر، از نظر گردشگری توسعۀ کمتری گسترش دهند، باید بیشتر بر 

رین تتواند کمک مثبتی به اقتصاد و جامعۀ روستایی کند و به یکی از موثراند. مدیریت مناسنب گردشنگری روستایی میداشنته

سننتی، زیه ظرفیت واقعی باید آثار باسننتانی روسننتا، تنوعیابی بای تبدیل شننود. با وجود این، برای دسننتهای توسننعۀ منطقهراه

 (1011، ایمنی قشالقها و فرهن  محلی، محافظت و نگهداری شود)اندازچشم

 

 آفرینی روستاییکار-0-0

واقع . در آفرینان ندارندآفرینی و کارآفرینان روسنتایی در اصنل هیچ تفاروتی با سایر کار انواع کارآفرینی روسنتایی و کارکار

ا و هآفرینان مناطق دیگر دارند، حتی به دلیل باال بودن ریسک در فعالیتهایی را دارند که کارآفرینان روستایی همان ویژگیکار

 آفرینان روستایی، باید بههای روستایی، کارهای روسنتایی، همچنین به دلیل کمبود امکانات و ضنعف مدیریت در محیطمحیط

 ند:کبیشتری نسبت به دیگران داشته باشند. پترین، کار آفرینی روستایی را به سه صورت زیر تعریف میپذیری مراتب، ریسک

 پاسخ بازار، بسیج کند.گویی به یک تقاضای بیتواند، منابع دیگر را برای پاسخکار آفرینی به عنوان نیرویی می -1

 .توانایی خلق و ایجاد از هیچ است -0

 (.petrin 1994گیری از یک فرصت است)ه وسیلۀ ترکیب مجموعۀ واحدی از منابع در راستای بهرهفرایند خلق ارزش، ب -0

 هایآوری و خالقیت در فعالیتهای جدید نوتوان به این صننورت تعریف کرد:  شننناسننایی فرصننتآفرینی روسننتایی را می کار

آورانه از منابع روسننتا در ع، اسننتفادۀ بهینه، متنوع و نوآوری و خالقیت در کاربری زمین و در واقکشنناورزی، نوکشنناورزی و غیر

 راستای توسعۀ پایدار روستایی است.
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 آفرینی: مدل مفهمومی تأثیر گردشگري بر توسعۀ اقتصادي و کار0شکل 

 

 

 ن انواع گردشگری :0
سه نوع جهانگردی دسته بندی  ها (بومی ، کشنوری یا گروهی از کشنور ۀمورد نظر ) منطق ۀای متناسنب با منطقدر هر حوزه“

 شود :می

 کنندگانکنند ) مانند بازدیدسفر می مربوطه ۀشود که فقط در منطقای خاص اطالق میگردشنگری داخلی، به ساکنان منطقه

) . 

 کنندگانشود که مانند بازدیدمی ای خاص گفته، به افرادی غیر از ساکنان منطقهInbound tourism مرزیگردشگری درون

  .کننداز محل دیدن می

سننکونت خود سننفر  ۀمنطق ای غیر ازافراد سنناکن یک منطقه که به منطقه Outbound tourism مرزیگردشننگری برون

  .(00 :1011:: ،کنند) چاک وای گیمی

 
 

 یتچیگلدنر و ر يبرمبنا يگردشگر يهاجاذبه يبنددسته :0: نمودار شمار
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 توسعه و گردشگری -0
 گیرد قرار نظر متوازن مد طور به گردشگری منفی و مثبت تأثیرات است الزم ، 11چین مانند کارشناسانی نظرات براساس

 شمار افزایش .شد خواهد پرداخته مثبت گردشگری آثار بررسی به بیشنتر نوشنته این رویکرد به توجه با اما (1010)کاظمی، 

 .کنندمی فعالیت عرصه در این که شود می مؤسساتی و هاشرکت درآمد افزایش و کار و کسب یافتن رونق موجب گردشگران

 درآمد افزایش موجب و اسننت با فقر مقابله در مؤثری عامل یافته، توسننعه کمتر هایکشننور در ویژه به گردشننگری، توسننعۀ

 شننود.می اجتماعی رفاه افزایش و زندگی مردم کیفیت بهبود درنتیجه و اقتصننادی رونق بیکاری، کاهش مختلف، هایقشننر

 به ها،کشور از بسیاری هایپرداخت تراز تنظیم گردشگری، در هایفعالیت از آمده دست به هایارز که دهدمی نشان هابررسی

 که است دلیل همین به شاید .است شده واقع مؤثر اند، یک محصول به وابسته معموال  که یافتهعهتوسن کمتر هایکشنور ویژه

 اسننت معتقد و روسننتبهرو آن با سننوم جهان که داندمی صنننعتی ترین و پیچیده ترین بخش امی را گردشننگری ترنر لویس

 (.1: 1001دارد)لی،  زا درآمد صنایع دیگر برای جانشینی را قابلیت بیشترین گردشگری
 

 منافع گردشگری: -0
کار و ایجاد شغل است به عالوه محرکی برای افزایش درآمد برای جامعۀ محلی:گردشنگری، فرصنتی برای توسنعۀ کسنب و  .1

 گذاری و حمایت از خدمات محلی حتی در جوامع از راه دور خواهد بود. سرمایه

تواند با فراهم کردن اشنکال اضنافی وجایگزین از امرار معاش برای کشاورزان و جوامع مدیریت پایدار زمین: گردشنگری می .0

های دنیا بیعی وابسته هستند، به نیرویی برای مدیریت پایدار زمین در همۀ بخشداشتن منابع طروسنتایی که به خوب نگه

 تبدیل شود. 

، های سنتی و صنایع دستیتواند اعتماد به نفس ایجاد کند و مشنوقی برای حفم هنرتقویت درک فرهنگی: گردشنگری می .0

حال تعامل بین گردشننگری و شننود. با اینمی هایی باشنند که منجر به اسننتفاده پایدار از تنوع زیسننتیدانش سنننتی و روش

 های فرهنگی محلی پیچیده است. ارزش

های اقتصادی ملموسی را برای منابع فرهنگی تواند ارزشهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست: گردشگری میمشوق .0

زیست منطقه و حمایت از حفاظت از محیط طور مسنتقیم برایتواند بههای گردشنگران میو طبیعی به ارمغان آورد. هزینه

ای در حمایت از مناطق طور مستقیم سهم عمدهجامعۀ محلی مصنرف شنود. در حال حاضنر درآمد حاصل از گردشگری به

 های گردشگری دارد.حفاظت شده و سایر جذابیت

های کوچک وکارهای مسافرتی، کسبآژانس ها،ها، رستورانطور مستقیم در هتلهای کاری زیادی بهزایی: موقعیتاشنتغال .0

شود که به نوبۀ خود های فوق ایجاد میمسنتقیمی نیز بوسنیلۀ کارمندان بخششنود و مشناغل غیرو نقل ایجاد میو حمل 

 Stefania,etal,2009)شود. )موجب ایجاد مشاغل جدیدی در اقتصاد محلی می

 (Brown, D.M., and Fazzone, J.,1998 )نطقه را افزایش دهدتواند قیمت امالک و مستغالت مگردشگری می .1

 (Brown,D.M,2003 ).    تواند حس تعلق به مکان را در افراد تحریک کندگردشگری می .0

 ها و خدمات محلی است.گردشگری محرکی برای تولید کاال .1

صنعتی خاص، تا حد زیادی به  هایهای جدید برای فروش محصنوالت خاص: مسنلم اسنت که فعالیتفراهم کردن فرصنت .3

و نقل، ها، خدمات فرهنگی و تفریحی، خدمات حمل ها و رستورانشنود. کار در هتلوسنیلۀ نیازهای گردشنگران تعیین می

ای های از حوزهعالوه گردشگری محرک تجارت در طیف گستردهبرگزاری سنفر، تولید صننایع دستی و گردشگری و ... . به

های فرهنگی هنری یا خدمات سناخت و ساز، خدمات مالی، تجارت، صنایع غذایی، صنایع روستایی، فعالیت مرتبط از قبیل

و نقل محلی، پسنت، تلفن، تبادل ارز و ...( اسنت. بنابراین گردشنگری رشد تولیدی مهمی را به ارمغان کلی عمومی )حمل 

 آورد و سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی دارد. می

های مربوط به شننود با حذف انواع هزینهالمللی محرک صننادرات محلی اسننت: حضننور گردشننگر باعث میی بینگردشننگر .12

 و نقل، محصوالت محلی به خارج از روستا ارسال شود صادرات، از جمله هزینۀ حمل
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منجر به بهبود تواننند کیفینت زنندگی اجتمناع محلی را افزایش دهنند و بنا ایجناد شنننغل و کاهش فقر گردشنننگران می .11

های محلی بخصوص از مالیات بر درآمد کارآفرینان بخش گردشگری و های زندگی شوند: ایجاد درآمد برای بودجهاستاندارد

تواند برای بهبود خدمات اجتماعی، شنننود. این امر میهای گردشنننگری حاصنننل میچنین هزینههای مرتبط و همبخش

 ها و خدمات استفاده شودزیرساخت

های قدرت، آهن، سیستمهای اساسی )راهساختو ساز، بهبود زیر انداز توسعۀ گردشگری ساختها: چشمسناختتوسنعۀ زیر .10

سانی رهای آبی، برق، مخابرات و مدیریت مواد زاید( بازسازی مراکز تاریخی، ساخت تسهیالت تفریحی و فرهنگی، بروزتفریح

گذاری کند. از این سرمایهالمللی و ... را توجیه میای فرهنگی و ورزشنی با اهمیت بینهو نقل، توسنعۀ رویدادشنبکۀ حمل 

 .Stefania,etal,2009)شوند)هم گردشگر و هم جمعیت ساکن منتفع می

دهد می شود زیرا گردشگر ترجیحبهبود کیفیت محیط زیست: گردشگری روستایی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می .10

ای تمیز، جذاب و به دور از آلودگی را بازدید کند. از نظر گردشنگران یکی از شنرایط اساسی گردشگری، یک محیط همکان

 های اجتماعی است. دور از درگیریتمیز و به 

 Stefania,etal,2009).)و کاربهبود تصویر و آوازۀ روستا و تشکیل یک مکان مشهور کسب  .10

 

 ییروستاآفرینی گردشگری ن اهداف کار1
 زایی را برای فرد و سایر افراد به دنبال دارد.اشتغال -1

 کندسرمایۀ راکد را به چرخۀ اقتصادی اضافه می -0

 شودکفایی در یک حوزه میتولید کاال و خدمات را به دنبال دارد، در نهایت منجر به خود -0

 تحرک بازار را به دنبال خواهد داشت -0

 شودهای شغلی جدید برای روستاییان میبیکاری و ایجاد فرصتمانع از افزایش نرخ  -0

 های اقتصادی را به دنبال دارد.پویایی و شکوفایی فعالیت -1

 (.1010شود.) ترکیان تبار، های فردی میها و قابلیتآفرینی و تکیه بر تواناییباعث تشویق سایر افراد جامعه به کار -0

د.) شوها میعظیم روستا هایظرفیتو ارتباط محققین و دانشنمندان با فرهن  غنی روسنتاهی و اسنتفاده از  ییآشنناباعث  -1

 .(1031کرکه آبادی و همکاران، 

 

 آفرینینقش و تأثیر گردشگری در کارن  0
کالت ن مشآخی از شناخته بودن برآفرین و ناولی تعدد عوامل مشکلهستند ل اشتغال درگیر یهای دنیا با مسنااکثر کشنور

شتاب امروز توجه تر شندن موضنوع شده است. به طوری که این مساله در جهان پرموجب پیچیده ،های جهان سنومدر کشنور

که برای ایجاد ایی هبنابراین یکی از روش .مردان و کارشنناسنان را به خود جلب کرده استدولت ،مدارانبسنیاری از سنیاسنت

که از آن  استگردشگری  ۀها قرار گرفته است پدیدمورد توجه کشنور ،مناطق ۀیکاری و توسنعهای شنغلی و رهایی از بفرصنت

و  گیردبرهای اقتصننادی و اجتماعی را درتواند وجوه مختلف فعالیتاند. این پدیده میتحت عنوان صنننعت گردشننگری نام برده

متر توسنننعه یافته و کاهش فقر و بیکاری به کار مناطق ک ۀحتی در برخی مواقع آن را بنه عنوان آخرین گزیننه برای توسنننعن

ی از آورد و یکهای گوناگون و در سنین مختلف را به اشتغال درسنت که افراد با مهارتآنگیرند. گردشنگری صننعتی کار بر می

تواند ای میپایدار منطقه ۀآفرینی در گردشگری و توسعکار ۀرابط. (00 :1011 ،میرزایی،طرق غلبه بر بیکاری اسنت. ) سام آرام

ی های مختلف اقتصادی فرهنگی و محیطرا دارد تا اثر مثبتی بر جنبه ظرفیتآفرینی این از طریق توجه و بررسی این که آیا کار

ز ای اپایدار منطقه ۀتواند در توسعکارآفرینی در گردشگری در مقیاس کوچک می ۀجامعه داشنته باشند مشنخص شنود . توسع

حفم روسننتاهیان در منطقه و همچنین  ،های گردشننگری روسننتاهیبخشننی به فعالیتت هویت فرهن  محلی و تنوعطریق تقوی

بر طبق  .ی نقش داشنننته باشننندیهای اقتصنننادی گردشنننگری روسنننتاهای محیطی به دلیل کوچک بودن بنگاهکاهش فشنننار

های نقش مهمی در ترویج مشننارکتگردشننگری  ۀهای اقتصننادی در حوز( بنگاهCSRهای اجتماعی مشننارکتی )مسننئولیت
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آفرینی و نوآوری دو فاکتور کلیدی در کار. (120 :11. ،ل محیطی و اجتماعی دارند. ) ایمنی قشننالقیوالنه در برابر مسننائومسنن

ی اجهانی و هم منطقه ۀصنعت گردشگری هم در عرص ۀگردشنگری هستند و هر دو فاکتور اصلی برای موفقیت مستمر و توسع

 .(Eduardo Parra Lopez, 2009: p 1هستند .)

 در مجموع پنج نوع اشتغال نیروی انسانی ) نیروی کار و مدیریت ( در مورد گردشگری قابل تفکیک است :“

 .بهداشت ،امنیت، ها. فرودگاه. جاده ساختاشتغال مربوط به زیر -1

ینه قبل از انجام سفر یا در حین مسافرت صورت آوردن زمهایی است که برای فراهمشنامل فعالیت تأاشنتغال اولیه که عمد -0

 .رسانی حمل و نقل بین مبدا و مقصد از این نوع استپذیرد فعالیت موسسات گردشگری و اطالعمی

هایی را در بر شود و فعالیتهای گردشنگری را شنامل میای از اشنتغال در فعالیتها که سنهم عمدهمین نیازأاشنتغال در ت -0

 ۀدامن اشننتغال نوع این. کندمیگردشننگر را تا زمانی که در مقصنند اسننت برطرف  ۀهای روزمرطور مسنتقیم نیازگیرد که به می

   گیرد.میبردر ورزشی و تفریحی خدمات ارایۀ.  هاداری،رستورانهتل نقل، و حمل زمینۀ در را هافعالیت از وسیعی

کار نداشننته باشنند مثل خدمات بیمه. خدمات وبا آنها سننر افزاری که ممکن اسننت گردشننگر به طور مسننتقیمشننتغال نرما -0

 .کردنداری. اینترنت و ذخیرهبانک

اهم گذاری در گردشگری فرزمان با سرمایههای تولیدی جنبی مرتبط است و هممسنتقیم که بیشنتر با فعالیتاشنتغال غیر  -0

 .(12ص 1011. ) پاپلی یزدی .شودمی

 

 
 توریسم روستاییهاي : فرآورده0شکل  

 

 آفرینان در جامعهنقش و اهمیت کارن 1
ای برخوردار کنند که هریک از اهمیت ویژههای مختلفی در جامعه ایفا میآفرینان به عنوان موتور توسعۀ اقتصادی، نقشکار

 آفرینان در جامعه است.های کاری از اهمیت، آثار و نقشااست. موارد زیر خالصه

 زاییعامل اشتغال 

  عامل انتقال تکنولوژی 
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 گذاری عامل ترغیب و تشویق سرمایه 

 های جدید عامل شناخت و ایجاد گسترش بازار 

 های پویاعامل تعادل در اقتصاد 

 ای برای زندگی کردن اسنننت. آفرینی فراتر از شنننغل و حرفه اسنننت و شنننیوهعامل تحول و تجدید حیات ملی ) کار

 گیرد(میبربشر را در هایآفرینی همۀ فعالیتکار

 گراهی(نشینی و شوق عملمیزعامل کاهش بروکراسی اداری ) کاهش پشت 

 کنندۀ تغییرعامل نوآوری و روان 

  یکی از عوامل تولید مانند زمین، سرمایه و انسان 

  عامل تحریک و تشویق حس رقابت 

 بخش از آنهاعامل سازماندهی منابع و استفادۀ اثر 

  و ارتباط بازارعامل یکوارچگی 

 (.1010های بازار و اجتماع ) صمد آقایی، ها و تنگناعامل رفع خلل، شکاف 

 های پیشنهادیراهبرد -3
 های )پرورشگاه (کسب و کار:ایجاد انکوباتور  -1   

های الزم را در ابتدای شروع کسب وکار ها در مناطق روسنتاهی، عشنایری و شنهری حمایتسنیس انکوباتورأتواند با تدولت می

 پیدا توسعه آفرینیکار هم، حالت این در. دهد قرار خویش حمایت تحت را هاشنرکت نوع این و آورد عمل به روسنتاهیکوچک 

 .شد خواهد کمک منطقه اشتغال به هم و کندمی

  گردشگری. کارآفرینی هایبخش در مالیاتی معافیت-0

ها به جای انجام دادن آفرینی ایفا کنند. اولین قدم انجام ندادن برخی کارتوانند درحمایت از کارمتعددی میهای ها نقشدولت 

ه گذارد. هنگامی کثیر میأآفرینانه تهای کابه روشنننی بر روی فعالیت -مالیات و مقررات -های کالسننیک دولتیآنها اسننت. ابزار

نند و کآفرینان از سننیسننتم مالیاتی فرارمیمتعدد اسننت، کار ۀهای پیچیدگزارش یۀامیزان مالیات سنننگین اسننت و یا نیاز به ار

ی آفرینی گردشننگری اقدامات حمایتیابد. بنابراین باید دولت در بخش کارقانونی توسننعه میزمینی یا بازار کار غیراقتصنناد زیر

یاتی آفرینان را در عملکار ۀها انگیزای در این حوزهبیمههایی از قبیل معافیت مالیاتی و و با یافتن راهکارکندخویش را بیشنننتر 

 .دآفرینی افزایش دههای کاردن ایدهکر

 .پذیرایی و اقامتی مراکز ساز و ساخت مجوز امر در تسهیل -0

یل در سهبا ت بنابراین است،دانیم یکی از امکانات بایسنته و ضنروری بحث گردشگری مراکز اقامتی و پذیرایی گونه که میهمان

 .کندگذاری پیدا بیشتری جهت سرمایه ۀشود تا بخش خصوصی انگیزهای ساخت و ساز فرصتی آماده میامر مجوز

 گردشگری. هایشرکت مجوز امر در تسهیل -0

آفرینان را از اجرایی اخذ مجوز بسیاری از کار ۀطوالنی طی شود و همین فرآیند خسته کنند ۀامروزه جهت اخذ مجوز باید پروس

اخذ مجوز را تا جایی که  ۀهای دولتی جهت افزایش انگیزه، باید پروس. بنابراین سازمانکندمیهای خویش منصنرف ن ایدهکرد

 های خویش شود.ذهنی کمتری پیگیر کار ۀگردشگری با دغدغ ۀآفرین عرصتا کارکنندتر ممکن است کوتاه

   .ش انگیزهافزای جهت کم بهرۀ با تسهیالت اعطای -0

 ۀکارآفرین شخصی است که دارای اید استگذاری آفرینان در منابع مالی جهت سنرمایهفرمایان با کارهای بارز کاراز تفاوتیکی 

واند تکم می ۀپس دولت با اعطای تسهیالت با بهر استگذاری سنت ولی فاقد منابع مالی مورد نیاز جهت سنرمایها ایبکر و تازه

 و در این خصوص تحت حمایت خویش قرارد دهد. دهدا افزایش کارآفرین عرصه گردشگری ر ۀانگیز

ز اآن.  سرعت افزایش و اینترنت خصنوصبه تلفن برق، ارتباطی، هایراه نظیر گردشنگری هایسناختزیر توسنعۀ و سنازیبه-1

ا هو بخش خصوصی در این نوع پروژه استهای گردشنگری بسیار باال سنازی زیر سناختاحداث، توسنعه و به ۀکه هزینیی آنجا

آفرینی، هاسننت که جهت افزایش جذب گردشننگر و بالطبع آن افزایش کاردولت ۀبر عهد ، بنابراینگذاری نخواهد کردسننرمایه

 کنندگذاری سرمایه
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شننود و میجهانی مک لوهان، وسننایل ارتباطی از جمله تلفن و اینترنت جزو لوازم ضننروری زندگی محسننوب  ۀامروزه در دهکد

شتر و گردشگران از مسافرت بیکندمیگذاران افزایش پیدا سرمایه ۀبه همان نسبت انگیز شودهرچه قدر این بسنتر بیشتر آماده 

 لذت خواهند برد.

 که ستا مهم امر این بگیرد قرار نظرمد باید آفرینیکار راستای در گردشگری صنعت توسعۀ برای ریزیبرنامه در که آنچه    -0

 .کنند های ایجاد شده استفادهتخاذ شود که جمعیت محلی و بومی خود بتوانند از فرصتا هاییراهکار

 رتاثی تواندمی امنیت تحکیم اسننت، بنابراین گردشننگران برای امنیت ایجاد شنند خواهد گردشننگری رونق موجب که آنچه -1

 . باشد داشته آفرینیکار آن تبع به و گردشگری توسعۀ در بسزاهی

 عشایری. و شهری روستاهی، گردشگری هایسایت طراحی ،رسانیاطالع-3

 خارجی. و داخلی انگذارسرمایه جذب چگونگی شناسایی -12

 بین توان ازکه در این خصوص میروسنتا عشنایری  جامعۀ با اشننا راهنمایان بخصنوص( تورلیدران) تور راهنمایان تربیت -11

 .کردافرادی را انتخاب  روستا جوانان

های مرتبط با ان رشننته جادآفرینی گردشننگری عشننایری و روسننتاهی و ایکار ۀتاکید بر امر آموزش و پژوهش در توسننع -10

 ا.ههدردانشگا

  روستا.آفرینی در سطح های کارتشکیل کالس -10

 .دهی به آنها برای پیشبرد اهداف گردشگریآفرینان و جهتهای کارحمایت از ایده -10

های الزم جهت گردشگران داخلی و خارجی ساختیابی(، ایجاد زیرد مراکز فروش جهت تولیدات صننایع دستی )بازارایجا -10

 .ها و غیره از سرویس بهداشتی بین راهی تا هتل

های گردشننگری عشننایری و آنها با صنننایع دسننتی و جاذبه کردنها و نیز آموزش کودکان و نوجوانان و آشنننا ماکت ۀتهی -11

 در مناطق روستایی. با همکاری آموزش و پرورش ییتاروس

 .شهری همچنین و ایلی و روستاهی داشت میراث زندگیدر سطح منطقه جهت پاس ngoتشکیل  -10

 گیري:نتیجه -01

نقش گردشنگری در توسعۀ روستایی در اصل از نوع اقتصادی بوده است و برای توسعۀ روستایی حایز اهمیت است. با رشد  

ها، خدمات و امکانات موجود افزایش آید و میزان تقاضا نسبت به کاالهای جدید به وجود میها و تقاضناو رونق گردشنگری نیاز

آفرینی در بین روسنننتاییان کند و موجب افزایش روحیۀ کارهای جدید را فراهم میاریابد. این امر، محیط ایجاد کسنننب و کمی

ه کند و در واقع، محیط روستا بشنود . بنابراین، رونق گردشگری محیط روستا را از نظر اقتصادی، به محیطی پویا تبدیل میمی

گردشگری، موجب جلب توجه مسئووالن محلی و  شود. از سوی دیگر رونقآفرینی تبدیل میمحیط انگیزشی و محرک برای کار

ها از شرایط اساسی شود که وجود زیر ساختهای اولیه میساختشود و این امر باعث ایجاد زیرهای مختلف به روستا میارگان

رای ب آفرینی اسنت. با رونق و توسنعۀ گردشنگری، محیط روستایی تبدیل به محیطی پویا، حمایتی و انگیزشیبرای توسنعۀ کار

اعث ها بگیری کرد که حضننور گردشننگران در روسننتاتوان چنین نتیجهشننود. در پایان میآفرینی و محیطی کار آفرینانه میکار

آفرینی. به عبارتی شنناید بتوان شننودو این امر موتور محرکی خواهد بود برای افزایش کاررونق کسننب و کار و پویایی روسننتا می

توان های درحال توسعه است. برای تقویت و بهبود این عامل هم میی در توسنعۀ اقتصادی کشورآفرینی عامل مهمگفت که کار

های موفق جهانی زیادی در این راستا شده است و سوی کارآفرینی سوق داد که تاکنون تجربهسنازی کرد و جامعه را بهفرهن 

اند. در آفرینی سوق دادههای هنگفت جامعه را به سوی کارارایۀ یارانهها با اند و دولتهای فشناری بهره جستهغالبا از سنیاسنت

ها جایگزین و یا حداقل موازی و های کششی معرفی شوند و این سیاسترویکرد اتخاذ شنده در این پژوهش تالش شد سیاست

گاه جامعه را به سوی کسب درآمد اهای فشناری شنوند. به عبارتی ایجاد تقاضنا، سیاستی است که ناخودراسنتا با سنیاسنتهم

شننوند. به کار شننده و فعال میهای کار متوجه شننوند که زمینه برای فعالیت وجود دارد دسننت بهکند. زمانی که نیرومجبور می

ایی نقاط طور خالق سنعی در شناسآفرینان به شنود و کارتر میآورانه نیز فعالآفرینی نوشنود کارمرور زمان که بازار اشنباع می

 کنند.ها و خدمات نوین میپنهان و ارایۀ محصول
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 مراجع
 .32(، صنعت گردشگری و جاذبه های اقتصادی آن. شماره 1003استاد حسین، رضا،)  -1

 جامعه و کار مجله.  گردشگری پایدار توسعه در کارآفرینی نقش مقاله 1011٫ایمنی قشالق، سیاوش .هاشمی ، سعید .  -0

 120و 121 شماره

وین کتب تدگردشگری ) ماهیت و مفاهیم ( انتشارات سازمان مطالعه و . 1011پاپلی یزدی، محمد حسین . سقایی ، مهدی .  -0

 سوم چاپ( .  سمت) دانشگاهها  علوم انسانی

 .01-00(. فرهن  سازی و بسترهای رشد کار آفرینی، مجله کار و جامعه، شماره1010ترکیان تبار، منصور)  -0

( جهانگردی در چشم انداز جامع،ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای 1011ک وای، گی،) چا -0

 فرهنگی.

 ماه مرداد  اورامانات . منطقه در اشتغال بر گردشگری صنعت تاثیر بررسی مقاله 1011٫سام آرام. عزت . میرزاهی ، رحمت . -1

 112 شماره

 ، چاپ دوم، تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی«سازمان کارآفرین( »1010صمدآقایی ،جلیل،)  -0

 (،مدیریت گردشگری  انتشارات سمت، چاپ اول.1010کاظمی، مهدی،)  -1
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