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 دکتری مدیریت منابع انسانی

 رئیس هیأت مدیره مجمع امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

ali.lavafan@yahoo.com 
 

 چکیده

اشتغال   یافته وتوسعه  ودار ارتقاء ، رویکرد کارآفرینی پایصنعت گردشگری در کشورها و جوامعپایدار با پیشرفت و توسعه        

دمات و خکه ست ا کاربر گردشگری یک صنعت انسان محور ونیروی انسانی از رشد قابل مالحظه ای برخوردار بوده است. صنعت 

ن افزوده زمان های آا و سابنگاه هچه بر تعداد  هر ائه می دهد و کمتر از ماشین استفاده می شود.تولید خود را به وسیله افراد ار

ش عدیل و کاهتاشند، شود نیاز بیشتری به نیروی انسانی دارد. بخصوص درکشورهایی که از پایداری توسعه این صنعت برخوردار ب

ز طرف افزوه شود. ا نسانیسرمایه های امکن است بر درخواست و نیاز به بلکه م ،اتفاق نخواهد افتاد هانیروی منابع انسانی در آن

 ز به نیروینها نید و آیاب می توسعه رویکرد کارآفرینی ،مرتبط با این صنعت دیگر با رونق گردشگری صنایع و کسب و کارهای

ازمان های ها و س می گردد که شرکترقابتی در این صنعت به هنگام رونق باعث  نسبی انسانی بیشتری نیازمند می شوند. مزیت

ی د کارآفرینرویکر اءو باعث ارتق  اشتغال افراد بیشتری نیاز خواهد داشت جدیدی به عرصه این صنعت افزوده شوند و نتیجتا به

ر د. وامع استت این جاین رویکرد در جوامع جهانی بسیار اثربخش است و استقرار آن نشان دهنده رشد و پیشرف. پایدار می گردد

ای خود هلب کتابخانه ای، اظهارنظر های متخصصین و تجربه پژوهشی، مطا -این مقاله با تحقیق و پژوهش از مقاالت علمی

 شود.می بررسی شگر تاثیر توسعه پایدار صنعت گردشگری بر رویکرد کارآفرینی پایدار پژوه

  ، رویکرد کارآفرینییپایدار ،کلید واژه ها: صنعت گردشگری، توسعه

 

 مقدمه

توسعه پایدار صنعت گردشگری بر عوامل مختلف منجمله بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و محیط       

درآمد سرانه  و اشتغال می گردد. در  د اقتصادی باعث افزایش درآمد ملی،است. پایداری توسعه این صنعت در ابعا اثرگذار زیستی

نوآوری ها باعث ارتقاء رویکرد کارآفرینی گردد. بعد اجتماعی در پایداری توسعه همراه با رویکرد  قیت ها و خالزمینه اقتصادی 

ه ای با نشاط و با انرژی بکار پرداخته و با روحی فاه می آفریند و افراد جامعه می توانندفاه اجتماعی را در قالب اقتصاد رر ،کارآفرینی

رینی توسعه پایدار باعث ورود سرمایه گذاران جدید در این صنعت می شود که خود کارآف. دهند با سبک زندگی مرفه ادامه حیات

همراه با  از ابعادی که تاثیرپذیر از توسعه پایدار است بعد مدیریتی است که می تواند دیگر یکیهای جدیدی ایجاد خواهد کرد. 

ت موجه بر ایجاد کارآفرینی های جدید شود . صنع یه متقاضیان دلیلخالقیت و نوآوری برای ارائه خدمات ب ،تغییرات  تکنولوژیکی

           و پتانسیل های گردشگری راه به جایی نمی برد. با داشتن امکانات و آثار  حتی ،هپایداری توسع بدون گردشگری با دیدگاه
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اثرات صنعت   یین، تدوین و اجرا گردد.سیاست ها و برنامه ریزی های این صنعت بایستی بر مبنای پایداری توسعه طراحی، تب

کارآفرینی افزایش می یابد و  ،فرینی یک تعامل دوجانبه است، زیرا با رشد و توسعه صنعت گردشگریآگردشگری بر رویکرد کار

 د و توسعه کارآفرینی پایدار باعث رشد و توسعه صنعت گردشگری می گردد. رویکرد کارآفرینی باعث اثرگذاری در ایجاد وشر

فناوری و تکنولوژی را افزایش داده و بر  ،و از طرفی توانمندی های یک جامعه  شودافزایش زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی می 

اقتصادی می ادی را افزایش داده باعث رونق و شکوفایی فرهنگ اجتماعی جوامع اثر می گذارد. از طرف دیگر سطح بهره وری اقتص

 باعث افزایش سطح کمی و کیفی ورزش تحت الشعاع قرار می دهد و ارتقاء می بخشد. ماعی راگردد. این رویکرد فرهنگ اجت

یب های اجتماعی های ناشی از بیکاری می شود و آس باعث کاهش مهاجرت می گردد.  در تمام زمینه ها و هنر همگانی و قهرمانی

را به ه توسعه نیافتگی و عدم کارآفرینی در جوامع است همانند بیکاری، فقر، اعتیاد، طالق، خشونت ، سرقت و بیماری که نتیج

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و زیست شدت کاهش می دهد و بطور کلی می تواند اثربخشی خود را در ابعاد 

رفاهی، بهداشت ،  ،محیطی نشان دهد و آنان را آماده خلق نوآوری ها کند. در بعد سیاسی نارضایتی های ناشی از مسائل معیشتی

 دهد. میو سایر موارد را کاهش داده و سطح رضایتمندی جامعه را افزایش سالمت 

ار دن و خواسترین بوکارآفرینان افرادی با ویژگی های خالقیت، نوآوری، آینده نگری، پیشرو بودن، ریسک پذیر بودن، ارزش آف

 اجتماعی و الیت هایخواستار مشارکت در فع قی از فعالیت هایشاناضای سود منطبه غیر از تقمنافع جمعی به جای منافع فردی، 

 رند و ریسکعمل آو هستند؛ که می توانند با هوشمندی از فرصت ها حداکثر استفاده را بهسهیم بودن در ایجاد رفاه اجتماعی 

ر و کمک به ه ایجاد کاهدانه ببرده و متعنوآورانه به خوبی استفاده  پذیرانه از منابع و امکانات جهت طرح ها و پروژه های خالقانه و

 اقتصاد جوامع همت گمارده و ارزش آفرینی می کنند.

 واملسته عدطورکلی سه  به .توسعه فرهنگ کارآفرینی یکی از نیازهای اساسی جامعه و مکمل فرآیند توسعه اقتصادی است

 یان. در این ممل محیطیهای فردی، عوامل سازمانی و عوا های کارآفرینی معرفی شده که عبارتند از: توانایی مؤثر در بیشتر مدل

 یا همیت ویژه، از اعوامل محیطی که شامل ابعاد سیاسی، اجتماعی، قانونی، اقتصادی، اداری و از همه مهمتر بعد فرهنگی است

 ام منسجم ویطی، نظمح های های محیطی است. مجموعه گزینه برخوردار است. زیرا رفتار کارآفرینی تا حدود زیادی معلول گزینه

 سترشگوسعه و تای را مهیا میسازد که اجزای آن با یکدیگر همبستگی و تناسب دارند و میتوانند کارآفرینی را  یکپارچه

 (.1394)دل انگیزان و همکاران،  دهند

 لکه تجلی آن باید بامعتقد است که کارآفرینی یک فرآیند است و به تنهایی نمیتواند در شخصی متجلی شود ب( 1980ن )پیترسو

برداری  کسی که فرصت بازار را درك کرده و سرمایه الزم برای بهره( 1982) ه اعتقاد الیوسیب .ها و تقاضاها نیزهمراه باشد فرصت

جوزف شومپیتر کارآفرینی را موتور محرك توسعه اقتصادی میداند. وی مفهوم توسعه  . گویند کند کارآفرین را یکپارچه می

ابداع روش جدید تولید، گشایش بازار جدید، گشایش منبع جدید مواد خام و ... بیان  ا شامل ابداع یک محصول جدید،اقتصادی ر

 به کارآفرینی فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر( 1985)از نظر استیونسون و گامپرت  (.1386)محبی،  کند می

هایی که ایجاد  سوق دادن منابع به سوی ظرفیت (1993و همکاران )آمیت  .ها است گیری از فرصت بهره فردی از منابع به منظور

 ستها برای ایجاد تغییرات ا از فرصتبرداری  پیتر دراکر کارآفرینی بهره به اعتقاد .دننماید را در بطن کارآفرینی می دان ثروت می

( 2004) اند، توماس های کارآفرینان اظهار نظر کرده ه ویژگیپردازان دربار تا کنون، بسیاری از محققان و نظریه . (1384)مقیمی، 
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های سودآور،  ویکم معرفی کرده است که عبارتند از: شناسایی و استفاده از فرصت کارآفرینان را در قرن بیست ده ویژگی اصلی

 .(1386)محبی،  و رهبریپذیری  ینی، نوآوری، ریسکبخالقیت، دورنماسازی تفکر مستقل، سخت کوشی، خوش  کاردانی و تدبیر،

رزش از ایجاد ا ـدز فراینشود. کـارآفرینی عبارتسـت ا کارآفرینی، فرایندی است که به ایجاد رضایتمندی یا تقاضای جدید منجر می

 ینی، فرایند خلق چیزیکارآفر (.1379احمد پور داریانی،)گیری از فرصتها  فردی از منابع برای بهره راه تشکیل مجموعه منحصربه

صلی اقتصاد هر امعتقد است، مشکل ( 1979کرزنر ) (. Hisrich and et al, 2005)  نو و قبول مخـاطرات و منـافع آن اسـت

ور و کشف نشده. های سودآ آگاهی از فرصت ای از درك نکردن فرصتها نشأت گرفته است و از دید وی کارآفرینی، یعنـی جامعه

)دادورخانی و  کند عه یاد میعنوان پایه و اساس توس به اقتصـادی مـیدانـد و سـوتو از آن رشد شومپیتر، کارآفرینی را عاملِ محرّك

 (.1390همکاران، 

ارآفرین ک موجب .ـدی میکنکارآفرین فردی است که ابزار تولید را برای ترکیب و تولید محصوالت جدید قابل عرضه به بازار، خریدار

رضه و تقاضا تعادل عبین  های اقتصـادی دارد. کارآفرینـان د و نقش مهمی در سیستمایجاد مبادله و گردش پول در اقتصاد میشو

عدم "میخرند. آنها  قیمت نامعلومی رای کسب سود و فـروش بـهب نمعیرآفرینان اجناس را با قیمت مشخّص و برقرار میکنند. کا

د. بنـابراین، طبـق نظـر ایجـاد انگیـزه مـیکنـ ینـانالیـت بـرای کارآفرفع هبالقوپذیرند. سـود  را تحمل کرده و ریسک"قطعیت 

 .(2005)لوردکیپانیدز،  اسـت "عـدم قطعیـت"کـانتیلون، شـرط الزم بـرای کـارآفرین تحمـل

ه ارند و همیشدبسته تحقیقاتی ارزیابی های هوگان ، معتقد است که کارآفرینان ویژگی فرصت طلبی پرموزیک، وا -توماس کامورو

رسد. برد پایشان گند به فاده از هر موقعیتی هستند. آنها فرصت هایی را می بینند که دیگران نمی بینند. کسی نمی تواآماده است

ه اشتباه ز اعتراف بانند و کفرینان ذاتی رفتار خود را تحلیل می آهمه کارآفرینان گرایش به درس گرفتن از اشتباهاتشان دارند. کار

س شرکت د و موسکنند رفتارهای منفی را تصحیح کنند. ریچارد استینون تحلیلگر پژوهشی ارشخود نمی ترسند. آنها سعی می 

قف کند. هر واند جریان ایده ها را متوفرین همیشه در حال کار کردن است. او نمی تآمی گوید: ذهن یک کار IT-Harvestتحلیلی 

 . (1396وان منش و همکاران، )کی اختن یک کسب و کار و حل مشکل استمشکلی برای او فرصتی برای س

 تعاریف و مفاهیم

 رویکرد کارآفرینی پایدار

 و همراه با خالقیت ، ریسک پذیرانهو امکانات با استفاده بهینه از منابع به معنای آفرینش کار (entrepreneur) کارآفرینیواژه 

( گرفته شده است که entreprendreنسوی و از فعل )زبان فرا که ازاجتماعی و تعهد  با تغییرات تکنولوژیکی و فناوری نوآوری

عواملی  پایداریثبات و منفی بر  تاثیرنتواند کارآفرینی پایدار زمانی تحقق می یابد که . ؛ می باشدمی دهد "متعهد شدن"معنی 

و  رست آسیب و ضرزیحیط و این رویکرد نتواند به مبگذارد  همچون ابعاد اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی پایدار 

ابعاد  و توسعه و حتی رشد باعث تثبیت و پایداریبلکه زیان برساند و تغییرات منفی در سطح زندگی اجتماعی جامعه ایجاد نماید. 

و حتی بر اصالح محیط زیست از طریق کاهش  محافظت کند رااقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گردد و محیط زیست 

گازهای دی اکسیدکربن و متان و سایر گازهای گلخانه ای خطرناك ، ایجاد فضاهای سبز و طرح شهرهای سبز، آلودگی ناشی از 

در را کارآفرینی زی عمودی اقدام کند؛ -بصورت طبقاتی و گلخانه ها پشت بام های سبز، تولید سبزیجات و گیاهان در سوله ها

دارد و گاهاً خود کارآفرینان به عنوان و منابع طبیعی جنگل ها  ،ها  پارك ،گاه های سبز نیاز به توسعه زیستصنعت گردشگری 
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 ،انی یا سرمایه های انسانی هوشمندکارآفرینی کمربند سبز را در جوامع ایجاد می کنند. برای پیشبرد کارآفرینی نیاز به منابع انس

 را داشته و آنها را به نحو هو وظایف محول مسئولیت هاچابک و با دانش دارند که بتوانند در رویکرد کارآفرینی توان کارآ، کارآمد، 

کوتاه آموزش های از از آن استفاده کرده و  آموزش مورد دیگری است که این منابع انسانی بطور دائم و به روز. احسن انجام دهند 

رد استفاده از مدیران مدت قبل از خدمت، حین خدمت و بلند مدت کالسیک یا دانشگاهی منتفع گردند. نیاز دیگر این رویک

و فناوری  ورانه و تکنولوژیکیآد همگام و هم راستا با تغییرات نونخالق و نوآور است که بتوان، کارآمد  ، آمتخصص و هوشمند، کار

حرکت کنند. زیرا یکی از موارد پیشران این رویکرد خالقیت و نوآوری است. از موارد دیگر سرمایه گذاری مولد است که  های نوین

، یعنی  ترغیب شوندکارآفرینان به سرمایه گذاری  تاجامعه به گونه ای باشد و فرهنگی اجتماعی  ، ، سیاسیبایستی محیط اقتصادی

زیرا کارآفرینان فقط و منحصرا  و ارضاء شوند. اقناعو هم از لحاظ روحی و روانی  راضی گشتهاز نظر سود و بازده سرمایه گذاری هم 

امعه  بگذارند و هویت خویش را در بتوانند اثرات مثبتی در ج ، می خواهندبلکه همراه با تامین خواسته سود ؛به دنبال سود نیستند

باشند. نیاز دیگر این رویکرد همکاری و تعاون و پشتیبانی سازمان  و اثربخش نشان دهند که در جامعه انسانی مثمر ثمر یویکردر

جامعه مورد نظر است که باعث حمایت و راه اندازی و تشویق کارآفرینان خصوصی  دولتی واداره های  ، ارگان ها وها، نهادها 

که برای اقدام به این نگرش  ، نیاز به بینش و نگرش دانش محوری و علم نگری استمتغیرهای پیشرانیکی دیگر از خواهد شد. 

ا اشاعه دهند و در ادامه جامعه را با فرهنگ عمومی و ر "فرهنگ کارآفرینی"د تا بتوانند نپایگاه های علمی و دانشگاهی دار  نیاز به 

 اجتماعی به تعالی اجتماعی برسانند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارآفرینی پایدارتوسعه عوامل پیشران رویکرد -1

 

 پایداری اقتصادی

 پایداری سیاسی

 پایداری اجتماعی

 پایداری فرهنگی

تغییرات 

و  تکنولوژیکی

 فناوری های نوین

تخصص گرایی 

همراه با  مدیریتی

 خالقیت و نوآوری

ان پشتیبانی سازم

 ها و نهادها

نیاز به دانش 

محوری و پایگاه 

 های علمی

سرمایه گذاری 

 مولد

حفظ محیط 

منابع یا سرمایه  زیست
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ا سازماندهی و ت اقتصادی رفعالی کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطرات یک ،نامه دانشگاهی وبستر طبق تعریف واژه

 منظور بهره بع، بهطریق تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منا مدیریت کند. کارآفرینی عبارت است از فرایند ایجاد ارزش از

از یک  برداری بهره منظور استیونسون، کارآفرینی را فرایند خلق ارزش، همراه با منابعی منحصربه فرد به  .ها گیری از فرصت

که در یک سازمان از  است، کارآفرین سازمانی، شخصی است نامه امریکن هریتیج بیان شده میداند. طبق تعریفی که در واژهفرصت 

ر عهده ب ده و سودمندنوآوری و خطرپذیری، مسئولیت تبدیل یک فکر و ایده خام را به کاالیی ساخته ش قبل تأسیس شده، از طریق

 ارآفرین شخصی است کهکاست. بنابراین،  از دید شومپیتر، کارآفرین یک نوآور و یک رهبر .(1999، پروکوپنکو و پاولین)میگیرد 

و ساماندهی  را برای سازماندهی هایی کند، یا مانند شخصی است که میخواهد ریسک ترکیبات جدیدی از محصول را خلق می

اهماهنگی بین عرضه و کارگیری فرصتهای بازار، ن هاست که با ب و کار اقتصادی و اجتماعی بپذیرد، یا مانند شخصی دوباره ساز

 . (2005 ،همکارانلوردکیپانیدز و (شخصی است که خودش یک فعالیت تجاری دارد  تقاضا را از میان برمیدارد، یا

     وجود  هدمات را بید و خکارآفرینی نیروی اصلی در توسعه اقتصادی به حساب می آید، که با استفاده از تغییر و نوآوری، رشد تول

د. نیاز دار یی از مشارکت فعالیت های کارآفرینانهگردشگری یکی از بخش های اقتصادی است که به درجه باال  .می آورد

وضوع مه این کت توریستی است الشگری نیازمند تنوع خدمات و محصوپاسخگویی به تقاضای روز افزون و نیازهای مختلف گرد

ه نابراین، بب ؛است ی پایدار فراهم می کند. گردشگری در سطح بین المللی رشد سریعی داشتهفرصت های بیشتری را برای گردشگر

ی می فرینان محلک کارآعنوان یکی از بخش های اقتصادی، به فعالیت های کارآفرینانه زیادی نیاز دارد که این امر در گرو تحری

ظ شوند. اید حفامع و مناطق، منابع کمیاب جوامع نیز بباشد و همچنین در کنار ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی جو

ردشگری های گ سته است. فعالیتکارآفرینی با رشد گردشگری و افزایش تقاضاهای جدید نسبت به انواع مختلف گردشگری واب

ی نها توانای. آنندکها را پر می ألرز کارآفرینان کوچک این است که خهای اقتصادی کوچک است. مشخصه با  از نوع بنگاهالًاصو

 ان همچنیننارآفریازار می باشد را دارند، کت یا خدمات جدیدی که مورد تقاضای بالایی فرصت های بازار و توسعه محصوشناس

یک  دهند بلکه یر نمیفرصت های به کارگیری منابع جدید اقتصادی را فراهم می کنند، آنها سازمان ها یا نهادهای بزرگ را تغی

خدمات می  تأمین وبنابراین، کارآفرینان ارتباط دهنده بزرگی بین محصول  .یریت و رهبری فراهم می کننداستراتژی جدید مد

 (.1394)سلطانی نژاد و وثوقی، باشند 

ریع با تغییرات بازار س گردشگری را سرعت تغییرات آن میداند و معتقد است بعد عرضه باید توانایی انطباق تیلور ویژگی تقاضای

به محیط در سیستم  اطالعات و ارزیابی وضعیت و واکنش نسبت اشته باشد. به عبارت دیگر وجود یک مکانیسم دریافتتقاضا را د

ا مورد توجه ت قاعده بوده ؛ بنابراین گردشگری به اندازه کافی جدید، آشفته و بی(.1385، کاظمی) است گردشگری الزامی

  (.1391، عباسی و ممیز) نوآور قرار گیردکارآفرینان 

کارآفرینی اساسا از ابتدا به منزله یک رویکرد اقتصادی مطرح شد و تا مدت طوالنی تاکید بر جنبه اقتصادی کارآفرینی از سوی 

گرش تک بعدی در دراز نتیجه این نفرینی نیز توجه شد. آی کارهای انسانی و اجتماع کم به جنبهدر کنار آن کم  محققان بود که

محیط زیست به رغم رشد اقتصادی است. لذا با اینکه رشد اقتصادی ناشی از کارآفرینی در دهه های  ایجاد آثار منفی بر ،مدت

محیطی و همچنین گذشته زیاد بوده و تاثیرات مثبتی در کیفیت زندگی مردم داشته است اما آثار منفی بی شماری نیز در منابع 

های زیرزمینی، ییرات آب و هوایی، آلودگی های آباز آن شامل تغ م های اقتصادی داشته است. که نمونه هاییارزش پایداری نظا
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ندمدت منجر به تضعیف وم  چنین مشکالت زیست محیطی در بلهای سطحی، آلودگی هوا و پارگی الیه ازون است؛ تداکاهش آب

 (.1395سجاسی قیداری و همکاران، نظام های اقتصادی وابسته به منابع زیست محیطی شد )

 

 کرد کارآفرینی پایدار در صنعت گردشگری نیازهای روی

ل به ری جامه عمپایدا که در صنعت گردشگری نیز رویکرد ،رویکرد کارآفرینی پایدار زمانی در صنعت گردشگری اتفاق خواهد افتاد

ی ری اثرگذایتو مدیر و در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگیود پوشیده باشد. یعنی همه فرآیند پایداری را طی کرده خ

آنگاه  جاد نماید.دابی ایشانشاط و بلکه بتواند محیط زیستی سالم و برخوردار از  ؛ط زیست آسیب نرساندباشد و به محی مثبت داشته

 :زا عبارتند ااین نیازهه ک.  است بتواند به توسعه پایداری این رویکرد دست یابدرویکرد  نیاز این موردعواملی که استفاده از با 

رآیند واند در فتثر می انسانی مو که اولین فاکتور یا متغیر مهم رویکرد کارآفرینی است که همراه با منابع :یه گذاری مولدسرما_

رمایه سذب نماید. ده را جو بتواند نیروهای بیکار ش رویکرد نقش اساسی داشته باشند. سرمایه گذاری مولد بایستی اشتغال زا باشد

ود ه دو سبآنها  ،نندنظرشان را بررسی ک طرح مورد فایده _طرفی هزینهرمایه خود را بپذیرند و از خطر سگذاران بایستی ریسک 

جتماعی ا و رفاه عند منافد و هم بتوانشان شواز سرمایه گذاری به نفع خود سودی عایدهم بتوانند  مادی و اجتماعی توجه دارند؛ تا

 هد بود.خوانان و کارآفریبازده سرمایه گذاری مدنظر سرمایه گذاران رای جامعه موردنظر ایجاد نمایند؛ که در کنار آن ب

گام ی و به هنای دائمکه بتوانند با آموزش ه :با استعداد، کارآ، کارآمد، چابک و شمندمنابع یا سرمایه های انسانی هو از استفاده_

یاتی مهم عمل املعند و است که اجراکننده فرآی ن متغیر کارآفرینی نیروی انسانییزیرا مهمتر .در این رویکرد نقش داشته باشند

ی نابع انسانم ردشگریگکارآفرینی و سرمایه گذاری در صنعت مهمترین عامل در بحث  ،کردن این رویکرد می باشند. بعد از سرمایه

 موثر هستند. 

یربنایی ا و تاسیسات زصنعت گردشگری وجود زیرساخت هپایداری توسعه : برای ها و تاسیسات زیربنایی داشتن زیرساخت_

هره با بدشگری د که  گرشاین رویکرد تقویت خواهد  . زمانیمی باشد تا رویکرد کارآفرینی بتواند از آنها بهره مند گردد حیاتی 

ا را حاصل ندی آنهرضایتم ،تواند متقاضیان سفر وگردشگران را جذب نماید بمندی و استفاده از زیرساخت ها و تاسیسات مفید 

، ها جادهری، از جمله زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی شامل خدمات شه. موجب افزایش تعداد متقاضیان سفر گرددکند و 

 های، محل اه ، هتلهای شهرساز، مبلمان شهری و هوشمندقبیل اتوبوس، قطار، هواپیما، کشتی، وسایل حمل و نقل از ها فرودگاه

 ها می باشد. منیت و ایمنی و سایر زیرساخت ااسکان مناسب، 

قاصد ی در م: در صورت داشتن چنین منابعی میتوان به صنعت گردشگروجود آثار تاریخی ملموس و ناملموس و منابع گردشگری_

 وی ورکی و فناکنولوژیتتغییرات  با ش داد.ایداری توسعه را افزایمتغیرهای دیگر توان پاستفاده از گردشگری امیدوار بود و با 

د توانبشود تا  تکنولوژی ها و فناوری های جدید هماهنگبا  بایستی صنعت گردشگری نیز ،ده های جهانیتغییرات مستمر پدی

 شورهایی کهکد. آور سفر و گردشگران خواهان و خواستار تکنولوژی های به روز و جدید را فراهمت متقاضیان رضایتمندی و خواس

هیچ زمانی  مراه باشند؛ه وینن غییرات جهانی ، تغییرات تکنولوژیکی و فناوریبا داشتن منابع غنی و آثار متعدد تاریخی نتوانند با ت

ه ببلند مدت  وان مدت سید. ممکن است در برهه ای از زمان بصورت کوتاه مدت موفق باشند ولی در میربه توسعه پایدار نخواهند 

 می باشد. دسترس رد کارآفرینی پایدار قابلباتوجه به وجود این آثار در صنعت گردشگری ، توسعه رویک شکست خواهند رسید.

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

7 

ر گماردن : یکی از راه های موفقیت در صنعت گردشگری بکاو متخصص ، هوشمندنوآور ،خالق ، استفاده از مدیران کارآمد _

ن بحرابروز  ر دوراندو متخصص است که بتوانند در همه اوقات و در همه وضعیت ها حتی  ، هوشمند، خالق، نوآور آمدمدیران کار

ویکرد تاب راز ینی شده بکارگیری برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های از قبل پیش بو تاب آوری دانش رویکرد با استفاده از ها 

 ،شتابزدگی  ه به جایکده کنند و چنان نیروهای انسانی خود را قبل از بحران آموزش داده باشند استفاحران ها در زمان بآوری 

 هند. با یکا کاهش دوند و اثرات ناشی از بحران ها ربتوانند بر اوضاع مسلط شو ندانم بکاری اضطراب  ،هیجان منفی، نگرانی

 رسید. پایدار صنعت گردشگری و سپس به توسعه رویکرد کارآفرینیمدیریت شایسته و عوامل دیگر میتوان به توسعه پایدار 

سیاست  ه راه ،یاز به نقشدشگری برای رسیدن به پایداری توسعه نصنعت گر نیاز به نقشه راه، سیاست گذاری و برنامه ریزی:_ 

ی، رویکرد ه نگارو همچنین رویکردهای آینده پژوهی، آیند نامه ریزی های زمانبندی شده و راهبردی )استراتژیک(گذاری، بر

ا و برنامه ست گذاری هاه، سیار نقشه رکه این رویکردها باید ددارد.  کارآفرینی چابکی سازمانی، رویکرد تاب آوری و در انتها رویکرد

   د.نریزی ها ملحوظ گرد

 ویکردو ر : از ضرورت های پیشرفت و توسعه در صنعت گردشگریو آماری دانشگاهی ،نیاز به آموزش و پایگاه های علمی _

 السیک ودت کاز خدمت، در حین خدمت ، بلند م قبلبصورت آموزش های کوتاه مدت  ،آموزش مستمر و مداوم  کارآفرینی

ین جم آموزش دیدگان احمتناسب با  باید که ؛می باشد که خود نیاز به پایگاه های علمی و دانشگاهی دارد            دانشگاهی 

م مدیریت ماری و سیستآهای ده داکارآفرینی نیاز به پایگاه  برای داشتن اطالعات آماری در استفاده از رویکرد پایگاه ها ایجاد گردد.

 ( می باشد.MISات )اطالع

 یمهم متغیرهای ی دولتی و خصوصی از، انجمن هامجامعارگان ها ، ادارات،  سازمان ها،سازمان ها:  ههمکاری و پشتیبانی هم_

ه ردن راهی بکی عمل . موازی کاری و جزیره اهستند که صنعت گردشگری و رویکرد کارآفرینی را به توسعه پایدار خواهند رساند

 ه این صنعتیداری توسع. برای تثبیت و پاگرددمی و رویکرد کارآفرینی و خود مانع از پیشرفت و توسعه این صنعت جایی نمی برد 

مل ه تنهایی عاسالم و ب. رقابت های نمی باشد نیز  نیاز به همکاری دسته جمعی آحاد مردم جامعهینی رو رسیدن به رویکرد کارآف

 .می گرددپیشرفت و توسعه ری، مانع بخشی از بخش های مرتبط با گردشگکردن هر 

 

 

 

 

 

 (صنعت گردشگری)توسعه پایدار شش گانه ابعاد -3              

یش آن و افزا ستقرارابعد از بکارگیری متغیرهایی که نام برده شد آنگاه توسعه پایدار صنعت گردشگری مستقر خواهد شد  و از 

شگری با گرد مرتبط یسازمان هاهم در رآفرینی هم در داخل سازمان های گردشگری و کا ،تقاضای سفر برای مقاصد گردشگری

 .واهند گرفتر قرار خاز تاثیر کارآفرینی ها در بخش صنعت گردشگری، اقتصاد جوامع نیز تحت تاثیو رشد و افزایش خواهد یافت 

 

 

 توسعه پایدار 

 عوامل اقتصادی

 عوامل زیست محیطی

 عوامل سیاسی

 عوامل مدیریتی

 عوامل اجتماعی عوامل فرهنگی
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 در صنعت گردشگری پایدار رینیکارآفتوسعه نیازهای رویکرد -2

 

عه اقتصادی، برای اشتغال و توس علت تأثیرگذاری آن بر فرایند تولید، امروزه در میان صنایع رو به رشد، صنعت گردشگری به

ر مناسب و قابل ارزی بسیا مع از این که گردشگری منبع درآمدجوا بسیاری از کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. آگاهی

مختلف  بعادااقتصاد یک کشور قرار میدهد، باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در  ای در اختیار همالحظ

 (.1384پاشا و مجیدی،  طهماسبی)عنوان یک صنعت تلقی شود  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به

مختلف، نیاز،  های دارای فرهنگ ست؛ زیرا گردشگرانهای مؤثر در اشتغالزایی و کارآفرینی، صنعت گردشگری ا یکی از شاخه

ی خود را با ا گونه خدمات گردشگری و معرفی فرهنگ خود، به هسالیق و خصوصیاتی هستند که کشور میزبان باید برای ارائ

 تقلمند من ر عالقهصورت واقعی، کامل و هنرمندانه به گردشگ جذابیت و اصالت فرهنگ خود را به فرهنگ مهمان مطابقت دهد که

 (.1386یلی یزدی، پا) اشتغالزایی ایفا کند سزایی در کند. باتوجه به اینکه گردشگری یک صنعت خدماتی است میتواند نقش به

گذاری  ها بابت هر واحد سرمایه سایر بخش گردشگری در مقایسه با .کندروند کارآفرینی را تسهیل  عهگردشگری میتواند توس

ها کاربرتر است و موجب باالبردن  عبارت دیگر گردشگری از سایر بخش به کار گیرد نیروی انسانی را به میتواند تعداد بیشتری از

پایداری ابعاد 

 ششگانه

رویکرد 

کارآفرینی 

 پایدار

گردشگری 

 پایدار

ها و داشتن زیرساخت

تاسیسات زیربنایی 

 گردشگری

تغییرات 

و  تکنولوژیکی

ناوری نوآورانهف  
تعاون و همکاری 

سازمان های بخش 

های دولتی و 

 خصوصی

مدیران متخصص 

خالق و  ،کارامد

 نوآور

سرمایه گذاری 

 مولد

ود منابع و آثار وج

ملموس  گردشگری

 و ناملموس

 داشتنآموزش و 

و  پایگاه های علمی

 دانشگاهی
منابع انسانی 

، هوشمند و کارآمد

 چابک

 داشتن نقشه راه

همراه با رویکرد 

 کارآفرینی

سیاست گذاری و 

برنامه ریزی های 

 زمانبندی شده

اطالعات از طریق 

پایگاه  داده های 

 آماری
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برای رفع  های مؤثر آورد و یکی از راه های گوناگون به اشتغال در می صنعت گردشگری افراد را با مهارت .شود سطح اشتغال می

 (.1393)اربابیان و همکاران،  بیکاری است

بــه رشد و  تهایو سازمان درن گری بـرای کارآفرینانایجاد ثروت در صنعت گردش ق ارزش ومنظور خل ردی بهطراحی الگوی کارب

نظرند که افزایش  ندر این زمینه منجر میشود. محققان بر ای اتخدم ۀ ددهن گذار ارائه رمایههای س رکتبرای ش ادیرونق اقتص

و ثبات  درش های فناوری،رفت نظیر اشتغالزایی، پیش یی بیشتر اقتصادی ـ اجتماعاه تث فعالیباع گریدر صنعت گردشروت ث

 (. Hingten, 2015)ود ش اقتصادی می

 ایه د تالشیازمننالمللی،  ای بینبازاره ریعس درش زنی و یجهان و ه ایمنطق ۀ تردگس ایه ه فعالیته با توجش گردشگری، ببخ

آنها از لزوم  و الگوهای کار و تعطیالت انشناختی آن ای جمعیته گران، ویژگیگردش یت. سبک زندگیاری اسسکارآفرینانه ب

ین افتخاری الد د )رکنکن می تفزایش تقاضای گردشگری حمایه اها ب رکتش خگوییهای پاس ز فرصتدر گردشگری و نی وآورین

  (.1395 کاران،و هم

 

 دی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطیاقتصاشش گانه رویکرد کارآفرینی بر ابعاد پایداری اثرات 

د، افزایش فزایش درآمولد، ا: این رویکرد می تواند بر بعد اقتصادی اثرات بسیار زیادی بگذارد منجمله افزایش اشتغال مبعد اقتصادی

ی و اآمد منطقه اد در، ایج اعیو اجتم در بخش های مختلف اقتصادی ها شکوفایی اقتصادی، افزایش توانمندی رونق و ثروت، ایجاد

 گون کرده وع را دگربیمار جوامضعیف و در مجموع رویکرد کارآفرینی میتواند اقتصاد  و جتماعیرفاه اکاهش مهاجرت ها، ایجاد 

گذاری  یهیق به سرماا تشورفرینان آو کار ل گرداند و سطح بهره وری را افزایش دهد . سرمایه گذارانن را مساعد و قابل قبوآ شرایط

 هند.داختصاص  "یرویکرد تاب آور"بودجه ای بخصوص در مواقع بحران جهت نها بتوانند با افزایش درآمد و ثروت، آ تا ،دکن

            کاهش یربنایی،تقویت و افزایش زیرساخت ها  و تاسیسات زاین رویکرد می تواند در ابعاد اجتماعی منجمله : بعد اجتماعی

ار کامال ث ناگوحواد و ، طالقنارضایتی شهروندانقبیل کاهش بیکاری، فقر، اعتیاد، خشونت، سرقت و  های اجتماعی از آسیب

شی، قه ای و بخاه منطایجاد و تقویت تاسیسات و زیرساخت های شهری، افزایش رفاه اجتماعی، ایجاد رف تاثیرگذار باشد  و باعث

ای دارو و هش هزینه تقویت روحی و روانی افراد جامعه و کاه دولتی،اداره شهرها با سازمان های ایجاد همکاری شهروندان در 

کاهش  ،وندان ات اداری با شهرطمعاینات پزشکی، حرکت به سمت هوشمندی امکانات شهرها و آرام سازی و آسان سازی ارتبا

خلی و گران داگردش ،ن ، افزایش امکانات تفریحی برای شهرونداحجم ترافیک ، افزایش فضاهای سبز و پارك ها و جنگل ها 

 .و کاهش مهاجرت های آسیب پذیر گرددخارجی 

را  ، هنری و ورزشیفرهنگی و ثروت میتوان پایگاه های آموزشی، پژوهشی،با رویکرد کارآفرینی و افزایش درآمد  بعد فرهنگی:

ع را افزایش و ارتقاء داد. بر اثر آرامش قبول جوام و انواع هنرهای موردتفریحی ، ورزشی  ،فرهنگیهای آموزشی، زایش داد. برنامه فا

 ،منطقی  ،ارتباطات افراد آرامش بخش  می باشد؛ منبعث از رویکرد کارآفرینیو استفاده از برنامه های فوق که روحی و روانی 

د به حد بسیار ا افراب و نهاد های دولت با افراد و افراد مودبانه و مهربانانه خواهد شد. کمک و همکاری های افراد با نهادهای دولت

مطلوبی افزایش خواهد یافت . رفاه در جامعه باعث تغییرات شگرفی در طریق اداره کردن شهرها می گردد. هنرها ارتقاء خواهد 

ناامنی ها  بیکاری، بیماری، طالق، گاه رفیعی خواهد یافت. ترس های ناشی از سرقت ها ،. ورزش همگانی و ورزش قهرمانی جاییافت
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غیرمترقبه کاهش می یابد. بطور کلی فرهنگ یک جامعه بر اثر توسعه پایدار رویکرد کارآفرینی دگرگون و مثبت خواهد  و حوادث

 گردید.

ن غلط مدیرا صمیماتت: ارتقاء و توسعه پایدار این رویکرد باعث تصمیمات صحیح و منطقی مدیران خواهد شد، بیشتر بعد مدیریتی

 وح و منطقی ت صحیوانند تصمیمامدیران می ت ،ت اقتصادی حادث می گردد. با فکر و ذهن آرامدر مواقع ناهنجاری  ها و مشکال

. دت حرکت کننا موفقیبو با سیاست گذاری های مطلوب و صحیح و برنامه ریزی های به موقع در اداره امور  بگیرند رو به پیشرفت

ران ها از با بحابله مق ودر مواجهه بتوانند اجتناب ناپذیر است که امری بخصوص بحران های طبیعی ، ها حتی در زمان وقوع بحران 

سانند. در رو یاری  کوری کمآآسیب دیده از بحران با رویکرد تاب  ورند و به کسب و کارهایآشدت و توسعه آن جلوگیری به عمل 

می  نهو بجا هزی ن به موقعجه های مدیرابودناشی از توسعه رویکرد کارآفرینی پایدار ؛ اجتماعی شرایط ثبات و پایداری اقتصادی و 

قیت و دیران و خالمارآمدی ، کارآیی و کبا برقراری این رویکرد توانمندی  شود و باعث رشد و توسعه شهرها در همه ابعاد می گردد.

 هند بود.ید خواطرح ها و پروژه های خالقانه و نوآورانه جد در نوآوری آنها افزایش می یابد و درصدد ایجاد کارآفرینی

یابد و  دت کاهش میشآرامش روحی و روانی آنها تنش های سیاسی به نشاط و شادابی ،  ،با رضایتمندی افراد جامعه  بعد سیاسی:

اخل و چه ه در دچتعامالت سیاسی چه در درون جوامع و چه در بیرون آنها افزایش خواهد یافت. و یک همزیستی مسالمت آمیز 

، ای اقتصادیجنبه ه افتد. تنش های داخلی سیاسی زمانی ایجاد می شود که نارضایتی افراد جامعه ازدر خارج جوامع اتفاق می 

ا ارگان های بر و افراد یکدیگ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی افزایش یافته باشد و آنگاه تعامالت اجتماعی و ارتباطات افراد با

ویش را به امعه خجعی ختم خواهد گردید. هیچ جامعه مرفهی حاضر نیست ثبات دولتی رو به ضعف و در ادامه به تنش های اجتما

ی سیاس الیق وانمند وت مدیرانوجود و تعامالت اجتماعی خود را به ضدیت ها، آشوب ها و بی ثباتی اجتماعی بکشاند.  خطر اندازد

اعفی د اثرات مضنتوان جامعه می صادی و اجتماعیرفاه اقتوه بر الجوامع نقش پررنگی بر ایجاد تعامالت خوب اجتماعی دارند که ع

  بگذارند.بر آرامش جوامع 

ذاری برای گ ایهسرم در نتیجه: ارتقاء سطح رویکرد کارآفرینی موجب افزایش درآمد و ثروت جوامع می گردد و بعد محیط زیستی

ترافیک  ر اثر کاهشبویکرد با تقویت این ر لماًافزایش خواهد یافت. مس ، مزارع و گلخانه هاایجاد فضاهای سبز، پارك ها، جنگل ها

هش خواهد وا کاهآلودگی  ، متان و سایر گازهای سمی و خطرناك، شهرها و جلوگیری از آلودگی صنایع و کاهش دی اکسید کربن

 ؛کشاند دیهوشمن یل ها و اتوبوس های برقی استفاده کرد و امکانات شهری را به سمت و سوی رویکردبیافت. میتوان از اتوم

رآمد دی و پیدایش رویکرد کارآفریناز  قطعاً. می گرددلودگی و افزایش سطح سبزینگی  شهرها آکاهش  ، موجبرویکرد هوشمندی

 خشکسالی و ب بر اثرآکمبود  در جهت حل مشکلتکنولوژی های نوین و فناوری های خالقانه و نوآورانه می توان همراه با و ثروت 

انرژی  ید برق ازتولهمچنین  تهدیدکننده و نابودکننده حیات انسانی است؛ و  ،ای بسیار خطرناك  که پدیده آنبرطرف کردن 

ینی کارآفرکرد ه از رویکمیتوان از این خالقیت ها و نوآوری ها استفاده کرد  یزمان. استفاده نمودبادی  توربین های خورشیدی و

می  ارد کهداقتصاد  د و توسعه زیست محیطی نیاز به سرمایه گذاری دره شود. توان و سرمایه گذاری در رشبردبهره بطور موثر 

 تامین گردد. تواند از طریق استقرار توسعه رویکرد کارآفرینی پایدار 
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 پایداری توسعه شش گانه بر ابعاد پایدار کارآفرینیتوسعه اثرات رویکرد -4

 

تی ر نوع جنسیمدی؛ هت قطعی وجود ندارد. یک کارآفرین موفق می تواند در هر سنی؛ با هر سطح درآدرباره فردکارآفرین خصوصیا

 آفرینانق ترین کارکه موف از هر نژادی باشد و آنها در تحصیالت و تجربه باهم متفاوت هستند. اما اخیرا تحقیقات نشان می دهند و

 تماد بنفس واع ؛یاقص؛ اراده قوی؛ انعطاف پذیر؛ رهبری؛ عالقه و اشتهمچون: خالقیت؛ اهدا و تخصیویژگی های شخصیتی معینی 

ن ای ربالبته برخی  هوشمند را دارا هستند. کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک جدیدی را با سرمایه خود شروع کند.

اند اشد نمی توقتصادی بلی فعالیت های ااند که اگر فعالیت اقتصادی شروع شده نوآوری جدید نبود و پیروی از روش های قب عقیده

د را بزار تولیادی است که یک فعالیت کارآفرینانه به حساب آید یا به عبارتی دیگر کارآفرین از جنبه دیگر به معنی: فر به عنوان

اد شده و اقتص ول درپتولید محصوالت جدید قابل عرضه به بازار؛ خریداری می کند و موجب ایجاد مبادله و گردش  برای ترکیب و

  (.1394)سلطانی نژاد و وثوقی، تعادل برقرار می کند  بین عرضه و تقاضا

 مشاهده و ارزیابی فرصت های تجاری، گردآوری منابع مورد نیاز و دستیابی به ارزیابی حاصل از آن را داشته و می توانند اقدامات

 کارآفرینی به عنوان سمبل و نماد  :( می گویند1388آذرخش )  صحیحی را برای رسیدن به موفقیت انجام دهند. ایمانی، عاشقی و

سالمت بهداشت و

 هایجامعه و ورزش

 همگانی و قهرمانی
 مدیران توانمند با

و هاخالقیتایجاد 

 افزایش نوآوری ها

افزایش  توانمندی 

 آموزشی ،علمیهای 

یو هنر  

 ایجاد تاثیر بر

زیرساخت ها و 

 تاسیسات زیربنایی

ر فرهنگ تاثیر ب

و هویت  اجتماعی

 بخشی

 تولید درآمد و ثروت

و افزایش سطح بهره 

 وری

 

افزایش سطح  

 امنیت و ایمنی

کاهش مهاجرت و 

آسیب های 

 اجتماعی

رویکرد 

 کارآفرینی

 پایدار

 ،رفاه اقتصادی 

و  اجتماعینشاط 

 ارزش آفرینی

شکوفایی  رونق و

اشتغال اقتصاد و 

 مولد
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تالش و موفقیت در امور تجاری بوده و کارآفرینان، پیشگامان موفقیت های تجاری در جامعه هستند. توانایی آن ها در بهره گیری 

 از

د که کارآفرینی نوین به وسیله هستن فرصت ها، نیروی آن ها در نورآوری و ظرفیت آن ها در قبال موفقیت، به عنوان معیارهایی

بنابراین، کارآفرینان مدیران یا مالکانی هستند که با راه اندازی یک واحد   .(1391)زینلی زاده و همکاران، سنجیده می شود هاآن

ترکیب می کند برداری می کنند که این فرد عوامل تولید را جهت تولید، تجارت یا ارائه خدمات  تجاری از اختراع بهره _تولیدی 

 (.1383حجازی، )

ا اتکا بی بهره وری ارتقا ودر دیدگاه های مرسوم و گذشته، کارآفرینی فرایند استفاده از فرصت ها برای خلق ارزش و بهبود عملکرد 

کرد ملبهبود ع در آن بر ویژگی های ذاتی فرد/ سازمان کارآفرین بود و در نهایت سود آوری به منزله هدف غایی دنبال می شد و

ردهای استاندا فشارهای جهانی برای اخذ . باو تخریب محیط زیست لحاظ نمی شد  زیست محیطی و اهمیت هزینه های اجتماعی

ز )بدون مات سبزیست محیطی برای کسب و کارهای شکل گرفته از یک سو و رشد فزاینده تقاضای مشتریان برای محصوالت و خد

ز ای کنند تا الش متوح مختلف طرینی پایدار و سبز پدیدار شد. امروزه کارآفرینان در ساثر مخرب در محیط زیست( مفهوم کارآف

ه یک سالح ه منزلبت و رضایتمندی از منظر زیست محیطی درفرایند کارآفرینی و بهبود عملکرد محیطی خود طریق ایجاد مطلوبی

فرینی آرامه ریزی کابرن و رینی سبز یکپارچه کننده مدیریتبنابراین کارآف سب مزیت های رقابتی پایدار سود ببرند.راهبردی برای ک

خلق  بع در کناری و مناکارآفرینی و به منظور حداکثر کردن میزان بهره وری مصرف انرژ با الزامات زیست محیطی در کلیه فرایند

 .(1395)سجاسی قیداری و همکاران،  ارزش است

ریت ق مدیرآفرینانی است که فرصت های توسعه جدید و روش های خالاز آنجا که گردشگری یک صنعت پویاست، نیازمند کا

حان ستخدام طراتر ، اتوسعه موجود را کشف کنند. توانایی کشف فرصت ها ، تامین مالی مورنیاز، شناسایی اماکن و سایت های بر

ر دشگری بسیاسعه گرماتی برای تونیاز برای مدیریت تاسیسات فیزیکی و خد به منظور توسعه فیزیکی، تامین منابع انسانی مورد

ای ز کشورهااری یو نبود این عامل در بس کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته بخشی از فرهنگ محسوب می شود مهم است.

اران، و همک )سجاسی قیداری که توسعه فعالیت های گردشگری را با مشکل مواجه می سازد ،توسعه نیافته نقس اساسی است

1395) . 

 

 نتیجه گیری بحث و

اثرگذار بر اقتصاد جوامع  و  یک رویکرد مثبتصنعت گردشگری با توسعه پایدار می باشد؛  که حاصل رویکرد کارآفرینیتوسعه 

است  و اگر پایدار باشد در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و زیست محیطی اثربخش خواهد بود. مزیت 

راتب باالتر از کشورهای دیگر است. کشورهای ممی کنند به   عی که از رویکرد کارآفرینی پایدار استفاده های نسبی رقابتی جوام

ساخت ها و تاسیسات افزایش ثروت، افزایش رفاه اجتماعی، افزایش و تقویت زیردارای این رویکرد از افزایش اشتغال، افزایش درآمد، 

و  یهنرامکانات ، افزایش امکانات رفاهی و فرهنگی، تقویت موارد آموزشی، تقویت اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت زیربنایی، نشاط

داشت عمومی، سالم سازی بهبهبود اقتصادی،  –سبک زندگی، افزایش توانمندی و کارآمدی اجتماعی  و رفاه ورزش، آسان سازی

همزیستی مسالمت آمیز، افزایش سطح فرهنگ و روحی و جسمی، ارتباطات و تعامالت سازنده و مبتنی بر احترام متقابل و فکری و 
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احترام به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، پیشرفت و توسعه پایدار اقتصادی، حفظ محیط زیست و اهمیت به موارد زیست محیطی 

برخورداری م د بود. عوارض گوناگون ناشی از عدنو افزایش سطح پارك ها، جنگل ها، مزارع و بسیاری از موارد دیگر برخوردار خواه

و سایر عوارض ناپسند اجتماعی است و انحطاط و نابودی  فساد، سرقت، اعتیاد، طالق، بیکاری  ، فقرموجب  از یک زندگی معمولی

به حرکت های یک جامعه را باعث می گردد. این رویکرد یک رویکرد اشتغال زای خالقانه و نوآورانه است و می تواند جوامع را 

 آسایش و آرامش رهنمون سازد.، کامروایی  سعادت، ،شادابی  ط ،پیشران به سوی نشا

ه جوامعی ریعتر بستقویت کند و جوامع را هرچه صنعت گردشگری با توسعه ای پایدار می تواند رویکرد کارآفرینی پایدار را 

 گوناگون و ابعاد توسعه درپیشرفته و مترقی گسیل دهد. پایداری و ثبات صنعت گردشگری زمانی اتفاق خواهد افتاد که رشد و 

ارآفرینی که فکر ببخصوص ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و محیط زیستی ایجاد شود. کارآفرینان زمانی 

، منطقی  تعادل وم سود که همانااز خواسته های خود انند خواهند افتاد که شرایط و موقعیت این رویکرد فراهم باشد و بتو

 باعث ثرات آن کهو ا یکرداین رو نگرش، باور و رفتار جامعه به، مشارکت در تغییر نوع واید و رفاه  اجتماعی فرساندن  مشارکت در

م ردحاد مآمستلزم همکاری و پشتیبانی همه ارکت در کاهش آسیب های اجتماعی  که ، مشجامعه میگردد پیشرفت و تعالی

  .؛ منتفع گردندمی باشد  های بخش دولتی و خصوصیع و انجمن مجام ،بخصوص سازمان ها ، ارگان ها

 و تفاوتیستی بااینجا  ردتقاء سبک زندگی آحاد مردم است. در ار غیر از سود و منفعت؛ اثرگذاریه بان نخواست و تقاضای کارآفری

رشد و  ن منافع وفتزیرا ثروتمندان درصدد افزایش ثروت خود بدون در نظر گر، کردمشخص ثروتمندان و کارآفرینان را  تمایز

در  کتری و مشاه اجتماعرفاو به منافع  برای نتایج کار خود متعادل توسعه اجتماعی هستند ولی کارآفرینان عالوه بر تقاضای سود

الیت های یدگاه به فعد اینردشگری نیز از گکارآفرینان صنعت همچنین و اقدام می کنند.  دارند توجهرشد و توسعه اجتماعی نیز 

امال آنها را ک باشند و از یک طرف دولت ها بایستی پشتیبان و مدافع چنین دیدگاه های کارآفرینانه ای. ی نگاه می کنند اجتماع

ه بارآفرینان کی دیگر ند تا تشویقی براآیها برآنحمایت کنند و  از طرف دیگر افراد جامعه نیز درصدد پشتیبانی  و حمایت از 

 د.دوام و بقاء یاب ،فرینی کار آفرینان می تواند ایجاد آردشگری با کارکارآفرینی باشد. توسعه پایدار گ

ا با رد. زیرظرفیت سنجی و اقتصادسنجی جوامع صورت گییستی متناسب با سنجش حجم گردشگری، کارآفرینی در این صنعت با

زاد دشگری و ماتی گرمان های خدماافزایش بی رویه سازمان های این صنعت همانند هتل ها، آژانس ها، مهمان پذیران و سایر ساز

و  القانهخرکود و شکست در این صنعت خواهد شد. البته با طرح های  بودن خدمات بر تقاضای متقاضیان گردشگری موجب

نرم  تفرم نویسانپل ،ااستارت اپ ه ؛ همانندنوآورانه سازمان های مکمل دیگر میتوان از ظرفیت ها و امکانات آنها استفاده کرد

کسب  ،ارکتینگمی اینفلوئنسرهادست اندرکاران گردشگری،  و دیجیتالی های گردشگری، کسب و کارهای شبکه های مجازیافراز

ت شرک، یزنی دوالت  ایجاد پارك ها و امکانات تفریحی نوآورانه همانند پارك های موضوعی و کارهای هوشمندسازی در گردشگری،

وه ه دهنده شیکز ارائاولین مربه عنوان  گاه پریتیکین در فلوریدای آمریکاتفریح ،كاهای چندملیتی مک دونالد متعلق به ری کر

پوست  از کاه و هاآنه و در هتل مزرعه ای در هلند که اتاق ها با نی ساخت، پارك تفریحی کالکار در آلمان؛ زندگی سالم در آمریکا 

نگی یرزمینی جتونل ز و همچنین ن یک جاذبه گردشگریکشف غار علی صدر در همدان به عنوا، تزئین استفاده شده  برایگاو 

 که مورد بازدید گردشگران بسیاری قرار می گیرد. ویتنام
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 هاپیشنهاد

ینکه با ان و باور به دیدگاه و نظر مساعد به این فعالیت ها و یقی ،یجاد محیطی سازنده برای فعالیت های کارآفرینان با نگرش ا-1

آفرینی توان کارو با توسعه پایدار در صنعت گردشگری می گردشگری ایجاد دار بخصوص در صنعتتوسعه پای کارآفرینی میتوان

 پایدار برقرار نمود.

 بهآنها  راهگشایی و راهنمایی و تشویق ،شتیبانی و حمایت کامل بخش های دولتی و خصوصی از کارآفرینان و بسترسازیپ-2

 صنعت گردشگری.مشارکت و همکاری در فعالیت های اجتماعی منجمله 

ود به پروژه های خ وبتوانند از طرح ها  ، تاقویت، اصالح و ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی برای مشارکت کارآفرینان ت-3

 خوبی استفاده کرده و در جهت سرمایه گذاری مولد اقدام نمایند.

 _زشیو تقویت و توسعه رویکرد آمو ش محوریبه نگرش دان ر رویکرد کارآفرینی پایدار و همچنین در صنعت گردشگرید-4

 .برطرف نمودن این نیاز، الزم است جهتهای علمی و دانشگاهی  افزایش پایگاه نیاز است. بنابراینپژوهشی 

 ه از نظرها وخش خصوصی و استفادتقویت ب جهتدر  شهرستان هاآن در و شعبه های  "اتاق گردشگری"قراری ایجاد و بر-5

 ضروری است. تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هابرای پیشنهادهای آنها 

ازمانی، نی، چابکی ساه همراه با در نظر گرفتن و پیاده کردن رویکردهای آینده پژوهی، آینده نگاری، تعالی سازماایجاد نقشه ر-6

ویکردها ردن این کر وظملح سیاست گذاری و برنامه ریزی زمانبندی و ،کارآفرینی  ،عدادیابی، تخصص گرایی تهوشمندسازی، اس

 که باعث پایداری توسعه این صنعت خواهند شد.

 وانی سالم وعداد، چابک، ارتباط محور، با خصوصیات روحی و ربا است مد ،آکارگیری و استخدام منابع انسانی کاربگزینش، -7

 متعادل برای پیاده کردن رویکرد کارآفرینی پایدار ضروری است.

 ی خالقانه وا همگام با تغییرات تکنولوژیکی و فناوری های نوین و فکرهاهط با مدیریت سازمان تغییرات سازمان های مرتب-8

 نوآورانه از ضروریات توسعه پایدار گردشگری است.

ه کرده و را پیاد ینیفرآرویکردهای توسعه پایدار گردشگری و کار ندندیران متخصص ، کارآمد ، با استعداد، خالق و نوآور می توام-9

 رد.اهند کریت کنند. استفاده از افرادی که دارای این خصوصیات نباشند آسیب های بسیاری به این صنعت وارد خومدی

     یدار است. هادها و ادارات بخش های دولتی و خصوصی نیاز مبرم توسعه پاها، ن مان ها، ارگانزهمبستگی و یکپارچگی سا -10

 اری آنها مانع پیشرفت توسعه این صنعت خواهد گردید.و عدم همک ای عمل کردن ، موازی کاریجزیره 

به این  قاالت ، کتاب ها و نظریات متخصصین بخش صنعت گردشگری و کارآفرینی که می تواند کمک بسیاریاستفاده از م-11

 رویکردها داشته باشد.

گردشگری  اجتماعی به ویژه صنعت برای همه بخش های اقتصادی و "رینی پایداررویکرد کارآف"ایجاد سازمانی مستقل جهت -12

 که قادر به سیاست گذاری و برنامه ریزی برای ایجاد کارآفرینی در جامعه گردد.

یرا بیشتر می باشد؛ زای طرح ها و پروژه ها ضروری اقتصادسنجی و امکان سنجی برای اجرنیازسنجی، رویکردهای استفاده از -13

می ای ملی هباعث اتالف سرمایه  ؛ گردشگران داخلی و خارجیاین صنعت و متقاضیان نسبت به تقاضای عرضه خدمات بودن 

 نخواهد بود. ناسبرویکرد کارآفرینی م وضعیتی چنین با گردد و
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از به یکردهای اقتصاد سنجی، امکان سنجی ، ظرفیت سنجی و سایر اطالعات آماری در صنعت گردشگری نیبرای سنجش رو-14

 اطالعات آماری صحیح و پایگاه های داده های آماری این صنعت می باشد.( ، MISسیستم مدیریت اطالعات )
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