
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

357 
 

 

 با دیدگاه کارآفرینینقش صنعت گردشگری 

The role of the tourism industry with an entrepreneurial vision 
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 چکیده:

با رشد و رونق  .می باشد و توسعه گردشگری یکی از صنایعی است که به سرعت در حال رشد

، هاید و میزان تقاضا نسبت به کاالپیش می آ در هر جوامعی گردشگری نیازها و تقاضاهای جدید

صلی اامکانات موجود افزایش می یابد. صنعت گردشگری از مهمترین بخش ها و از عوامل خدمات و 

 امروزه. سهیم در رونق اقتصادی بسیاری از کشورها مخصوصا کشورهای در حال توسعه می باشد

اشت دکه اهمیت آن ما را بر آن  گردشگری یکی از پر رونق ترین فعالیت های اقتصادی جهان است

آییم  ثر زیر برای در آراء صاحب نظران این حوزه با روش توصیفی کتابخانه ای به تدوین ا تا با مطالعه

 که امیدواریم به گوشه ای از اهمیت این صنعت بزرگ اشاره ای داشته باشیم.

 گردشگری، صنعت توریسم، کارآفرینی، اقتصاد کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

شورهای اصلی سهیم در رونق اقتصادی بسیاری از کشورها مخصوصا ک صنعت گردشگری از مهمترین بخش ها و از عوامل

، رشارسظرفیت های تاریخی و طبیعی  در کشور ما نیز به دلیل وجود .(Jaafer et l,2011)در حال توسعه می باشد

وچک و ی کندازه نتی گردشگری را بنگاهی با اتوجه به این زمینه می تواند از اهمیت باالیی برخوردار باشد. در نگاه س

 و کسب و کارهای کوچک به عنوان مهمترین تسهیل کننده در صنعت (Bastakis , 2004)متوسط تعریف می کنند

های همزمان با افزایش تقاضا و رونق صنعت گردشگری، کسب و کار .(Avacikurt,2003)گردشگری شناخته شده اند

 . (Jaafer et al,2011)گیری از خود نشان داده اندکوچک و متوسط نیز رشد چمش

 نتایج تحقیقات تجربی

مخصوصا  ودر این بخش عقاید و نظریه های متنوع نظریه پردازان خارجی را در زمینه کارآفرینی در صنعت گردشگری 

 در حوزه کسب وکارهای کوچک و متوسط مورد بررسی قرار می دهیم:

 متوجه نظور بررسی توسعه گردشگری در چینیری مفهوم سرمایه اجتماعی به مژائو و دیگران، با هدف به کارگ ،

د، علی رقم اهمیت اثر قوی سرمایه اجتماعی فردی بر کارآفرینی در گردشگری روستایی شدند و ثابت کردن

 Zhao et)، سرمایه انسانی اثربخش ترین فاکتور کارآفرینی در صنعت گردشگری استسرمایه اجتماعی

al,2011). 

  تتزچنروهرالو، به منظور تعریف مناسبی از مفهوم نوآوری در گردشگری براساس اصول جذب کننده و با توجه

به اهمیت آن در توسعه کسب و کار محلی، به این نتیجه رسیدند که برای توسعه این کسب و کار توسط 

 Tetzschner & Herlau)گردشگری نیاز به تمرکز بیشتر روی سازمان های نیمه دولتی گردشگری است

,2003). 

 ،ی طی با هدف مطالعه کارآفرینی در گردشگری قطر،به این نتایج دست یافت که رشد صنعت گردشگر شاچمرو

 این رشد، ده سال اخیر قابل توجه بوده و زیرساخت های الزم در این کشور فراهم گشته و نشان داد با وجود

وجود  نان و رونق بخش خصوصی گردشگری شود،هنوز قوانین مناسب که موجب رضایت کارآفری

 .(Shachmurove,2009)ندارد

 ،زنان  وگردشگری میان مردان  –لقوه انگیزشی کارآفرینی مزرعه ایبا هدف کشف تفاوت با مکگهی و دیگران

عدم  وده، مانندبخانواده های مزرعه دار ویرجینیا، به این نتیجه رسیدند که اهداف مردان و زنان مشابه یکدیگر 

 وابستگی و کسب فرصت های اجتماعی و نشان دادند که زنان انگیزه بیشتری در این نوع کارآفرینی،

 .(McGehee et al,2007)دارند
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  اجتماعی گردشگری و کارآفرینی در ویگان به این یافته ها رسید که  –والدز، به منظور بررسی اثر اقتصادی

سال 15رک کارشناسی هستند که در این کسب و کار نزدیک به بیشتر کارآفرینان زن ،میانسال و دارای مد

تجربه دارند و نتیجه گیری کرد که این کسب و کار،موجب بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کارآفرینان شده 

 .(Valdez,2009)است

 را  ، مدلیینی بر رشد شرکت در صنعت گردشگریپیترز و دیگران، به منظور کشف اهمیت سبک زندگی کارآفر

هت سرمایه جتوسعه دادند که این رابطه را قابل درک می کرد و به این نتیجه رسیدند که برای ایجاد انگیزش 

 .(Peters et al,2009)گذاری های کارآفرینان نیاز به سیاست های اقتصادی جدید می باشد

  وفقیت بنگاهمتاثیر آن بر ریجونن و کمپوال،با هدف کشف ارتباط بین برداشت کارآفرینان از موفقیت و چگونگی 

رد این متوجه معیارهای غیرمالی که متاثر از انگیزش و هدف کارآفرینان بود بر عملک در صنعت گردشگری،

ی مها عملکرد خود را با معیارهایی مانند رضایت شغلی و رضایت مشتری  بنگاه ها شدند، در واقع آن

 .(Reijonen & Komppula,2007)سنجیدند

 های کوچک گردشگری در ارتقا و توسعه اقتصاد گردشگری  ه منظور بررسی نقش صاحبان بنگاهبسورس فارل،ب

 در نورسامبرلند، نتیجه گرفتند که کارآفرینی یعنی سرمایه گذاری در همه شکل های سرمایه اهم از انسانی،

 & Bosworth)اجتماعی و اقتصادی،جهت توسعه برنامه ریزی شده کسب و کار و نه فقط سودآوری

Farrell,2011). 

 ین حوزه هایک و براون،با هدف بررسی وضعیت کارآفرینان گردشگری ، استدالل می کنند که عدم موفقیت در ا

ایه پد و مهارت با توجه به عدم دانش کافی اکثر کارآفرینان در زمینه کسب و کار خود ، نتیجه فقدان موانع ورو

 .(Holick & Braun,2005)ب دولتی می باشدپایین تازه واردین این صنعت،و سیاست نامناس

 

 صنعت گردشگری

شورها با این صنعت اکنون در بسیاری از ک امروزه گردشگری یکی از پر رونق ترین فعالیت های اقتصادی جهان است.

 شود. رشد سریع تر نسبت به سایر بخش های اقتصادی و با ایجاد فرصت های شغلی جدید، یک صنعت پیشرو تلقی می

 "یدرات نامرئصا "امروزه گردشگری به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را 

نوان پر ز آن به عانام نهاده اند. در تقسیم بندی مهمترین منابع درآمدزایی در جهان ، صنعت اکتشاف نفت و بهره برداری 

گر از آن صنعت خودروسازی و در رتبه سوم گردشگری و جذب گردش درآمدترین فعالیت صنعتی مطرح می شود و پس

 (.1380قرار دارد)محالتی،

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

360 
 

گردشگری سرمایه ای ارزشمند است که می توان با صرف هزینه معمول آغازین،بهره وری پر سود دائمی را از آن انتظار 

تکنولوژی و طبق پیش بینی  در می یابیم که برخالف پیشرفت داشت. حال اگر به صنعت ماشین سازی برگردیم،

. به طوری که گردشگری با در اختیار در این چیدمان به وجود خواهد آمدکارشناسان در آینده ای نزدیک تحولی اساسی 

گرفتن فناوری های پیشرفته و با توجه به رویکرد کشورها، رتبه اول درآمدزایی ارزی را در کشورهای جهان به خود 

 اختصاص خواهد داد.

ین بگردشگری  2005تا  1950ق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی، در فاصله سال های بر طب

د دالر افزایش میلیار 622میلیارد دالر آمریکا، به بیش از  ½المللی، شاهد رشد فزایند ای شد و حجم اقتصادی آن از 

اص تولید ناخالص ملی جهان را به خود اختصدرصد از 3/10توانسته است  2007یافت. همچنین گردشگری در سال 

 .(WTO,2006)دهد

ن به کار درصد از کل شاغال8/2میلیون شغل، به بیش از234در همان سال وضعیت ایجاد اشتغال در این صنعت با حدود

 25زادر سطح جهان ارتقا یافت. اهمیت اقتصادی صنعت گردشگری و سفر همچنان با افزایش وسیع تعداد مسافران 

رصد افزایش د 5/6با میانگین رشد ساالنه آن بالغ بر 2006میلیون در سال783به 1950لیون نفر در فاصله  سال های می

 .(WTO,2006)یافت

 :طور کلی صنعت توریسم از دو جهت دارای اهمیت است به

فراهم می نماید. ثانیاً از نظر موجب آشنایی مردم را با دیگر فرهنگ ها، نژادها، اقوام، سرزمین ها و گویش ها و ... اوالً 

 .اقتصادی یکی از منابع درآمد و ارز محسوب می شود که امروزه جنبه اقتصادی این صنعت بیشتر مورد توجه می باشد

جاذبه های متنوع در صدد جلب جهانگردان از سایر   کشورهای مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون

الی که در برخی از کشورهای دنیا مثل مصر و اسپانیا به علت وجود اماکن و آثار باستانی و نقاط جهان هستند. در ح

شارها باعث بها و اّ ها، جنگل تاریخی مورد توجه جهانگردان هستند، عوامل دیگر هم چون دریاچه ها و رودخانه ها، کوه

. آن است گسترس و توسعه نیافته استته در کشور ما صنعت توریسم آن چنان که باید و شایس.جذب توریسم می شوند

، به رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت تأکید ی برنامه های توسعه سالیانه اخیربا وجود اینکه در تمام

رشد و توسعه صنعت توریسم در ایران به عنوان یکی .شده، ولی در مقام عمل موفقیتی در این زمینه بدست نیافته است

رهای رهایی از اقتصاد تک محصولی و متنوع سازی منابع درآمد کشور، باید بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان از راهکا

نی جهانگردی به عنوان و سیاست گذاران گشور قرار گیرد. عنایت به این که کشور ما از طرف مجمع عمومی سازمان جها

پذیرای مقامات جهانگردی و  1380 (Wto ) در مهر ماه) جهانگردی و گفتگوی تمدنها( انتخاب شده و میزبان سال
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فعاالن دولتی و خصوصی گردشگری از سراسر دنیا بوده است، توجه و پرداختن به این پدیده ضرورتی دو چندان دارد) 

 (218، 1381غفاری، 

به  نین وابستهو هم چفعالیت های توریستی تا حدود زیادی به سایر فعالیت های جاری و عمرانی یک منطقه وابسته بوده 

ی ن هاآنگی سازمایجاد عوامل زیر بنایی و سایر عوامل حمایت کننده و قوانین و مقررات ) امنیت( ، اطالع رسانی، هماه

 مرتبط وگسترش حمل و نقل در امور ایرانگردی می باشد.

ا یروه ثبات ر در جامعه در گ، توان و موضع قوی یک کشوبه سالمت سیستم خود دارند، قدرت همه دولت ها عالقه زیادی

ضعف  ز آنجا کهاپایداری سیستم آن است به گونه ای که ناگزیر به انجام وضع قوانین و مقررات می شوند. گذشته از این 

سای سیستم موجب وارد آوردن فشارهای زیاد بر افراد جامعه می شود، دولت چنین کشوری تحت فشارهای طاقت فر

 داخلی قرار می گیرد.

ان ندرت امک ، بین دولت و سیستم اقتصادی رابطه ای مستقیم و حیاتی وجود دارد و بهیستم اقتصادی جهانی امروزدر س

تم ری با سیسدارد که کشوری بدون ورود به سیستم جهانی بتواند مسیر رشد و توسعه گام بردارد. این مشارکت یا همکا

 ت سیاسی وبنابراین توسعه تا حدود زیادی در گرو اقداما شامل مسایلی چون مالکیت خارجی و روابط سیاسی می شود.

ی منطقه ویژه برا دولتی است. به طور مثال صنعت توریسم هر کشور احتماالً برای بقای خود به وضع قوانین نیاز دارد. به

رمایه اصوالً س یا حوزه ای که به ساختارهای زیر بنایی نیاز دارد این کار از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال

تأمین  گذاری خارجی تمایل به تأمین مالی برای ساخت یک محل تفریح نشان نمی دهند، مگر این که دولت از طریق

و تا  خفیف بدهدمالی برای ساختن جاده ها، راههای اصلی یا راههای آبی گامهای نخستین را بردارد، در گرفتن مالیات ت

را   گذاران ت از گرفتن مالیات برخی اقالم چشم پوشی کند و بدین گونه سرمایهزمانی که طرح به سودآوری نرسیده اس

اعث می جهت سرمایه گذاری در امر صنعت توریسم تشویق کند. قوانین و مقررات یکی از زمینه های مهمی است که ب

 شود دولت در سیستم یک کشور دخالت کند.

 مفهوم کارآفرینی  

. این واژه به جای لغت معنی به مفهوم واقعی آن دست یافتمی توان از طریق کارآفرینی واژه جدیدی است که ن

Entrepreneurship  که اصل آن از لغتEntreprendre  گرفته شده است. مفهوم و  "متعهد شدن  "به معنی

واقعیت اصلی هنوز شناخته شده نیست و نمی توان تعریف جامعی از آن ارائه کرد . اما می توان گفت کارآفرینی شکل 

ویژه ای از نوآوری است و از پیاده سازی موفقیت آمیز ایده های خالق برای ایجاد یک کسب و کار جدید یا یک ابتکار 

 :جزء اساسی می باشد که عبارتند از 5و دارای  جدید در درون یک کسب به وجود می آید
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: فردی که به صورت آگاهانه تصمیم می گیرد کسب و کار مخاطره آمیز جدیدی را آغاز کند وکلیدی ترین جزء کارآفرین

 فرآیند کارآفرینی است.

موقعیت  د،ولی کارآفرین با تجزیه و تحلیل و شناساییفرصت:فرصت های زیادی در جامعه برای کسب و کار وجود دار

 های بازار، فرصت هایی را که از ظرفیت باالیی برخوردارند برای شروع کسب و کار خود بر می گزیند.

عالیت خود کارآفرین برای انجام کسب و کار خود باید مشخص سازد که در قالب چه نوع ساختاری می خواهد ف ساختار:

 را آغاز کند.

 منابع: فرد کارآفرین باید منابع مالی و انسانی را شناسایی و حمایت سرمایه گذاران را جلب کند.

د را و کار خو استراتژی و برنامه کسب و کار:فرد کارآفرین باید اهداف کلی و استراتژی ها و برنامه های تفصیلی کسب

 (1381تعیین کند)فیض بخش و بقی یاری،

 گری:جایگاه کارآفرینی در گردش

ی مختلف امروزه کارآفرینی در گردشگری اهمیت زیادی پیدا کرده است. نقش کارافرینان گردشگری برای توسعه نواح

رینان رای کارآفبجاذب گردشگر می تواند بسیار حیاتی باشد، بنابراین پیدا کردن مفهوم جدیدی از معیشیت و آلترناتیوی 

 ر ارزش هایمی تواند مبنایی برای استفاده از منابع طبیعی باشد و ببسیار ضروری است. مسئولیت محیطی کارآفرینی 

 غیر مادی و منابع طبیعی تجدید شونده تاکید ویژه ای داشته باشد.

 عتوجه به صنایمحلی، کارآفرینی سازگار با محیط )پایدار ( باید ویژگی های زیر را داشته باشد:توجه به محیط طبیعی،

 ک هستند.معموال کوچ بصورت فعالیت پایدار است، آن هایی که کارهایی که کارآفرینی دستی و منحصر بفرد.شرکت ها

 ی باشند.تشکیالت اقتصادی توریستی در مقیاس کوچک پتانسیل زیادی برای ارائه خدمات و محصوالت توریستی دارا م

 کارآفرینی پایدار را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

 و ارائه خدمات براساس فرصت های متناسب با طبیعت)سازگار با محیط(پاسخ گویی به گردشگران 

ی از بهره بردار ها، رستنی ها و سایر محصوالت جمع آوری شده از طبیعت و قارچ بهره برداری پایدار از دانه های وحشی،

 ؛نباتان وحشی به عنوان مناظر و چشم انداز

رده های چوبیف بهره برداری مناسب از زغل سنگ شنگ های قیمتی استفاده در مقیاس کوچک و پایدار از جنگل و فراو

 ؛و سایر کانی استفاده مناسب از منابع آبی
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 ، ایجاد خدمات تفریحی،ی شوند)برای مثال عکاسی از طبیعتاستفاده مناسب از سایر خدماتی که از طبیعت گرفته م

 آموزش و ...( خریدهای سبز، دریا،انرژی امواج  ،تجدید شونده مانند انرژی خورشیدیهمچنین انرژی 

سیع ای ابعاد وموجب ارتق ترویج صنعت گردشگری عالوه بر نقش و تاثیر آن در ابزار هویت ملی و ایجاد امنیت اجتماعی،

 می شود و اقتصادی از جمله ایجاد فرصت های شغلی، درآمدزایی،کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه

در  شگری مقدمه ای برای توسعه سرمایه گذاری دیگر بخش های اقتصادی است که الزمه آن حضورتوسعه صنعت گرد

های  سال زنجیره جهانی گردشگری و نظام های بزرگ سامان یافته است. به گفته دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، در

ز اری کمتر گران در بازار بزرگ گردشاخیر خاورمیانه بیشترین رشد را در زمینه گردشگری داشته است، اما جایگاه ای

ردشگری ، اروگوئه و حتی کشور کوچک بحرین است. و تنها در کمتر از یک درصد از بازار گکشورهای استونی، قبرس

 جهان سهم است.

 کاربردهای کارآفرینی در گردشگری

 یندها، ثروتو توسعه فرآترغیب به نوآوری و توسعه آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد  ،بارور شدن خالقیت ها 

 ؛در بخش گردشگری و نهایتا در جامعه و افزایش عمومی

 ش گردشگری و نهایتا رفاه اجتماعی؛افزایش سود و سرمایه،سرمایه گذاران و تامین رفاه بخ 

 ؛های تازه در گردشگری و بوجود آوردن ارزش آن هاها و تحول ماهیت  دگرگونی ارزش 

 فرصت های  زار کار، یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار کار و فراهم شدنپر شدن خالء ها و شکافتها با

 های تازه گرفته می شود؛ صمیمتازه،ت

 ،؛جبران عقب ماندگی های اقتصادی و آسان شدن روند رشد و توسعه کشور گذار از رکود اقتصادی 

 ؛در ایجاد اشتغالهای اقتصادی  جلوگیری از پس روی اقتصاد به هنگام بحران و ناتوانی بخش 

 ؛توسعه فرهنگی و رفع ناهنجاریهای اجتماعی بموجب ایجاد ارتباط با گردشگران مختلف 

 ؛توسعه گردشگری داخلی و خارجی و جذب ارز برای کشور 

 ؛باال رفتن شهرت و جایگاه کارآفرین و ایجاد ارزش فردی و اجتماعی 
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 .برخی از این تاثیرات عبارتند از:وسیع است دامنه تاثیرات کارآفرینی بر بخش گردشگری بسیار  

 ؛اشتغالزایی 

 ؛رشد فرهنگی 

 ؛ترغیب و تشویق سرمایه گذاری 

 ؛شناخت،ایجاد و گسترش روابط جدید ملی و بین المللی 

 ؛افزایش رفاه 

 ؛ساماندهی و استفاده اثربخش از منابع 

 ؛رشد اقتصادی 

 .(Charles R.Goeldner J.R Brent Ritchie,2012) بهبود کیفیت زندگی

آفرینی در اگر چه کار به طور خالصه در مورد کارآفرینی در گردشگری می توان گفت: با توجه به مطالب ارائه شده،

ع ما در واقا گردشگری در اصل و ماهیت خود، تفاوتی با کارآفرینی در نواحی شهری یا سایر بخش های اقتصادی ندارد،

احت تر از رآموزش و تکنولوژی در سایر صنایع،  جهت توسعه کارآفرینی نظیر سرمایه،مدیریت،دروندادهای مورد نیاز 

ست که اصنعت گردشگری یافت می شود. در حقیقت در دنیای امروز، کارآفرینی یکی از مهمترین جنبه های گردشگری 

ه کلی هستند ، از عوامقتصاد جامعهترکیب درآمدزایی و ا اهمیت روزافزون خواهد یافت. زیرا تغییرات صورت گرفته در

به معنای  ،وان گفت که کارآفرینی در گردشگریمی ت ضرورت کارآفرینی در گردشگری را بیش از پیش نمایان می سازد.

 تن نوآوریبه کارگیری خالقیت و نوآوری در فعالیت های مربوط به گردشگری می باشد. الزم به ذکر است که صرف داش

 گردد. یتی تلفیقمنجر به بروز کارآفرینی نخواهد شد، مگر آنکه با توانمندی ها و کارکردهای مدیر و خالقیت به تنهایی
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 نتیجه گیری:

دید جبا رشد و رونق گردشگری نیازها و تقاضاهای  گردشگری یکی از صنایعی است که به سرعت در حال رشد است.

 ویجاد کسب امکانات موجود افزایش می یابد. این امر،محیط ا ، خدمات وید و میزان تقاضا نسبت به کاالهاپیش می آ

ش سرمایه کارهای جدید را فراهم کرده و موجب افزایش روحیه ی کارآفرینی می شود و همچنین منجر به ایجاد افزای

قتصادی ظر انرونق گردشگری محیط را از  بنابراین، گذاری و ایجاد بنگاههای جدید اقتصادی در مناطق مختلف می شود.

از  کند. ، محیط را به محیطی انگیزشی و محرک برای کارآفرینی تبدیل مییطی پویا تبدیل می کند و در واقعبه مح

جاد و موجب جلب توجه مسئوالن محلی و ارگان های مختلف شده و این امر منجر به ای ، رونق گردشگری،سوی دیگر

صلی برای دانیم،وجود زیرساخت های الزم و اساسی از شرایط اگسترش  زیرساخت های اولیه می شود.همانگونه که می 

 توسعه کارآفرینی است.

Abstract 

Tourism is one industry that is rapidly growing and developing. With the growth of tourism 

and new demands arise at any communities And the demand of goods, services and facilities increases. 

The most important part of tourism and the main factors contributing to the economic prosperity of 

many countries, particularly developing countries is. Today, tourism is one of the most thriving 

economic activities whose importance has prompted us To study the views of experts in this field with a 

descriptive library to compile the following effect on coming We hope to have a reference corner of the 

importance of this industry. 

 

Key words: tourism, tourism, entrepreneurship, economy 
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