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. وجبرونقگردشگریروستاییشودتواندم هایبسیاریوجودداردکهمی ایندرحالیستکهدرروستاهایایرانظرفیت. ستییاخدماتیبزنند

درمقالهحاضربهبررسیوضعیتگردشگریوتبعاتمثبتومنفیآندرجوامعروستاییپرداختهشدهاستولزومافزایشتابآوریگردشگریدرمقابلهبااثرا

. تمنفیآنموردتاکیدقرارگرفتهاست

- تکهمیتواندبایکبرنامهبدینمنظوروبهعنوانراهحلپیشنهادیبهبحثکارآفرینیوایجادخانههایکارآفرینیدرروستاهاپرداختهشدهاس

.اندازیمناسببرایروستاباتوجهبهپتانسیلهاوفرصتهایموجود،بهبقاوشکوفاییاقتصادیآنکمکشایانینمایدجانبهوایجادچشمریزیهمه

گردشگري،جوامعروستایی،اشتغالروستایی،خانههایکارآفرینی: کلمات کلیدي

  

  مقدمه .1

هایغیرکشاورزیتبدیل  شود،بلکهروستاهابه محیطمناسبیبرایرشدبخش نمیامروزهتوجهبهروستا،فقطبهکشاورزیودامداریمحدود

در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران، اقتصاد روستاها تاکنون به جهت کشاورزي محور تک ساختی و تنوع . اند شده

ه هاي آن کم شدن تولیدات پایین، قدرت رقابت با اقتصاد شهري را نداشته و به اقتصاد حاشیهاي تبدیل شده که از جمله نشان

لذا توجه به فعالیت ها و گذرگاه هاي اقتصادي جدید . می باشد... روستایی، تنوع پایین محصوالت، بیکاري جوانان، مهاجرت و

در این راستا در چند دهه اخیر توسعه . در روستاها می تواند منجر به بازآفرینی اقتصاد روستایی در آینده نزدیک گردد

  .]1[ستایی به عنوان یکی از راهبردهاي نوین توسعه روستایی مورد تاکید قرار گرفته استگردشگري رو

 یکه ضمن شناخت ستیضروربا توجه به حجم باالیی از تنوع و پتانسیل در تولید صنایع دستی و تولیدات بومی در روستاها، 

 یفرهنگ عیجهت توسعه صنا یمناسب نهی، زمییروستا يگردشگر يها تیها و قابل با جاذبه طهدر راب تیبر واقع یو مبتن قیعم

مناطق،  نیزا در ا توسعه درون کیمطمئن از  يانداز به چشم یابیو با دست بیترت نیدر روستاها فراهم گردد تا به ا
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را  انییروستا یسطح زندگ يروستاها و  ارتقا تیهو نحفظیو همچن یشغل يها فرصت شیافزا ،يبازده اقتصاد شیافزایبسترها

روستاها،  یبوم يها تیدادن به ظرف تیاست که ضمن اهم ياز جمله مراکز ،ینیو کارآفر يمهارت آموز يها خانه. فراهم آورد

 يساز ادهیخود را پ هايدهیالزم، ا هايمهارت يریادگیضمن  انییتا روستا آورد یبوم فراهم م ستیرا در بستر ز یمناسب نهیزم

طراحی کسب و کارهاي جدید گردشگري در نواحی روستایی یکی از . اقدام کنند ینیآفرخلق ثروت و کار يکرده و برا

هایی که در مقصد گردشگري با اهدافی نظیر بهبود معیشت و رفاه فعالیت. دهدپویاترین ابعاد کارآفرینی را تشکیل می

و ریسک مخاطرات گوناگون نظیر گرمایش راستا با سایر نقاط جهان با سطوح مختلفی از تهدیدات گیرد، هماقتصادي شکل می

هاي مالی در منطقه، هاي گردشگري، تراکم جمعیت انسانی، کاهش خدمات قابل عرضه، عدم تعادلجهانی، کاهش تنوع جاذبه

آوري، رهیافتی ریزي تابتاب آوري کسب و کارها و برنامه .]3[و  ]2[هاي اجتماعی مواجه استنابرابري درآمدها و نابرابري

کننده در روند عادي موثر براي تحقق توسعه اجتماعات گردشگرپذیر و کاهش احتمال ناپایداري ناشی از رخداد شرایط مختل

آوري در گردشگري بر بازیابی صنعت گردشگري و شمار گردشگران ورودي به انداز تابترین چشمرایج. این کسب و کارها است

بینی و تاثیر آن بر اقتصاد و کسب و کارهاي از رخدادهاي غیرمنتظره و یا قابل پیشمقصد به تبع تغییر سریع متغیرهاي ناشی 

آوري گردشگري بر تغییر متغیرهاي اجتماعی، محیطی و اقتصادي سازنده گردشگري در واقع ممکن است تاب. گردشگري است

و کارهاي مرتبط با این متغیرها در برابر آوري کسب به طور یکپارچه توجه نماید اما هدف نهایی از توجه به آن، ایجاد تاب

آوري در گردشگري روستایی شود، هدفمند نمودن تواند منجر به تابهایی که مییکی از راه .رخدادهاي شکننده بیرونی است

سیستمی که بتواند در هر دوره . باشدکسب و کارهاي گردشگري روستایی در قالب یک سیستم داراي ساختار و عملکرد می

هاي کارآفرینی و توانمندسازي از جمله مراکزي هستند خانه. انی و فراخور شرایط مختلف قابل بازنگري و احیاء خود باشدزم

  . توانند این امکان را به وجود آورندکه می

 ینسبت به معرف کیتجارت الکترون يها تیبا استفاده از ظرف توان یم ،ییروستا و توانمند سازي نیخانه کارآفر يانداز با راه

 شیافزا ،یدستعیو صنا يمحصوالت کشاورز طهو بدون واس میروستاها بمنظور جذب گردشگر، فروش مستق یبوم يها جاذبه

از مهاجرت  يریو جلوگ یبوم داتیتول شیافزا ،یو جهان یمل يبه بازارها میمستق یدسترس ان،یدر روستائ يخودباور

  . کرد يزیر روستاها، برنامهسکونت در  يو ارتقا ماندگار انیروستائ

  مبانی نظري. 2

  گردشگري . 1.2

به معنی دور زدن و رفت و  turnsبه معنی گشت و گذار که ریشه در لغت  (tour)از کلمه  (tourism)لغت گردشگري 

به طور کلی . برگشت بین مبدا و مقصد دارد که از زبان یونانی به اسپانیایی و فرانسه و در آخر به انگلیسی راه یافته است

شود و شخصی که از محیط کار یا زندگی خود به عنوان هرگونه گردشگري به منظور مسافرت تفریحی در نظر گرفته می

گردشگري را اینگونه تعریف  1991در سال  (WTO)سازمان جهانی گردشگري .]4[باشد، گردشگر میمسافرتی خارج شود

گردشگري عبارت است از تمامی فعالیتهاي شخصی که مسافرت کرده و در یک مکانی خارج از محیط معمول به «: کرده است

گردشگري ممکن است شامل تعطالت، . »مدت کمتر از یک سال متوالی، به منظور استراحت، تجارت یا اهداف دیگر اقامت کند
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گردشگري .]5[تجاري، دیدار از دوستان و آشنایان، مسافرت آموزشی، ورزشی، درمانی و سالمتی یا سفر مذهبی باشدسفرهاي 

. به آن نگریست) خوب یا بد(اي که وجود دارد بلکه باید به عنوان پدیده. توان آن را نادیده گرفتپدیده قرن بیستم است و نمی

به نظر . ه که بسیازي از صاحبنظران، قرن بیستم را قرن گردشگري بنامندرشد روزافزون و شتابنده گردشگري موجب شد

دهد، انقالبی که امواج آن  متولیان امور گردشگري در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، انقالبی در گردشگري رخ می

  .]7[و  ]6[در اقصی نقاط جهان اثرگذار خواهد بود

  

  گردشگري روستایی. 2.2

خصوص انگلستان م در اروپا به18اجتماعی و اقتصادي در نیمه دوم قرن -روستایی به عنوان یک فعالیت تفریحیگردشگري 

شود، بلکه نیازمند خدمات و ارائه تسهیالتی براي هاي تفریحی میها، امکانات و فعالیتظاهر شد، که نه تنها شامل جاذبه

ها و خدماتی که به وسیله کشاورزان، مردم و تواند به کلیه فعالیتیبدین منوال گردشگري روستایی م. گردشگران نیز هست

گیرد، هایی که به وسیله گردشگران در نواحی روستایی صورت میها براي تفریح، استراحت و جذب توریست و نیز فعالیتدولت

ت که براي گذران اوقات فراغت زمینه اطالقی به گردشگرانی دانس«توان همچنین جریان گردشگري روستایی را می. گفته شود

» کنندخود در یک روستا یا در نزدیکی آن اقامت کرده و نسبت به وضع زندگی و شرایط محیط محلی روستا کسب آگاهی می

  .]9[و  ]8[

بهبود سازي اقتصاد روستایی، تواند نقش بسیار مهمی در متنوعبسیاري از صاحبنظران بر این باورند که گردشگري روستایی می

هاي شغلی هاي روستایی، فرصتها داشته باشد و در کنار سایر فعالیتگاهپذیري سکونتزیرساختارها و افزایش امکان جمعیت

ها معموال به صورت عامل مولد هاي گردشگري روستایی، این فعالیتبا توجه به تمرکز زمانی فعالیت. متعددي را ایجاد کند

بر این عقیده است که  2ویور. هاي سنتی کشاورزي با مدت طوالنی استتر از فعالیتمطمئن هاي موقت ولی در عین حالشغل

هاي اقتصاد محلی و افزایش میزان هاي شغلی، افزایش درآمد مردم بومی، تنوع پایهگردشگري روستایی تنها به افزایش فرصت

- پیشرفت اجتماع محل و بقاي فرهنگ نیز ارائه میهایی براي شود، بلکه همچنین فرصتمالیات مناطق روستایی، منجر نمی

  .]11[و  ]10[دهد

  

  هاي روستاییآثار مثبت گردشگري در محیط. 1.2.2

  :داندعمده کارکردهاي توریسم روستایی را براي برآوردن دو هدف زیر می) 1996(سازمان تجارت جهانی 

گذاري در این مناطق و متنوع منابع انسانی با جلب سرمایه افزایش ظرفیت اقتصاد جوامع روستایی براي نوآوري و توسعه) الف

  کردن ساخت و کارکردهاي اقتصادي جوامع روستایی؛

خروج مناطق روستایی از حالت انزواي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی موجود و اتصال اقتصاد مناطق روستایی کشورها به ) ب

  .]12[رو به رشد جهانی شدن اي، ملی و جهانی با توجه به فرایندهاياقتصاد منطقه

                                                            
2 Weaver



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

۴

www.tourism2019.ir  

به عبارتی، براي جلب . ترین جاذبه گردشگري روستایی، به طور سنتی عرصه روستاستمهمترین و اصلی :آثار اقتصادي

ها براي آسایش و سرگرمی آنها مهیا شود و ها در روستا، باید انواع جاذبهداشتن آنهاي روستایی و نگهگردشگر به سوي محیط

مورد  3توان در این آثار اقتصادي را می. ن داده شود تا ضمن هزینه کردن در اقتصاد محلی و روستا مشارکت کنندبه آنان امکا

  :ذکر کرد

آثار درآمدي-

آثار اشتغالزایی-

.]8[گذاريگردشگري محرکی براي سرمایه-

اي میزبان ایجاد کند و از تواند تغییرات اجتماعی و فرهنگی مهمی را در روستاهگردشگري می :فرهنگی-آثار اجتماعی

 .طریق توزیع درآمد، اشتغالزایی و کاهش فقر، باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی شده و رفاه و سالمت عمومی را ایجاد کند

فضایی روستاها و دیگر نقاط سکونتگاهی، سبب ایجاد فرصت براي مراودات - گردشگري با توسعه و گسترش روابط مکانی

ها و بالطبع افزایش آگاهی عمومی و جامعه روستایی و تکامل و تعالی شخصیت نگی میان سکونتگاهاجتماعی و تبادالت فره

شود که در گذر زمان، باعث تحکیم روابط و مناسبات هاي فرهنگی خود و دیگر مراکز جمعیتی میروستائیان با اطالع از ارزش

، اتحاد میان )سرزمینی(ود آمدن نوعی حس تعلق مکانی مابین افراد و در نهایت کاهش قدرت نامتعادل اجتماعی و به وج

  .]13[شودها و ایجاد صلح، همبستگی و پرهیز از هرگونه تحقیر ملی و سرزمینی میمردم، ملت

هاي تواند با تکیه بر راهکارهاي زیر تالشی براي توسعه روستاها مبتنی بر قابلیتگردشگري روستایی می :محیطیآثار زیست

  :شدطبیعی آن با

هاي اکولوژیکی با کمک افراد بومی؛محافظت از منابع طبیعی و ترویج حساسیت و آگاهی نسبت به سیستم.1

هاي زیبایی شناختی در بین اهالی روستا و بازدیدکنندگان؛محیطی و آگاهیهاي زیستافزایش آگاهی.2

مشارکت روستائیان و گردشگران؛گیري، حفاظت و استفاده بهینه از محیط زیست طبیعی و تاریخی روستا با بهره.3

استمرار منافع بلندمدت جامعه روستایی با محافظت مستمر از منایع محلی؛.4

.]14[تخصیص اعتبار براي محافظت از طبیعت.5

  

  راهبردهاي پایداري اشتغال در بخش گردشگري. 3.2

در نواحی روستایی و تسهیل روند هاي اشتغالزایی بخش گردشگري و صنایع خرد، راهکاري جهت حل معضل بیکاري قابلیت

هاي گردشگري و جذب سرمایه و درآمد هاي افراد بومی در اجراي طرحبا احترام و اعتماد به توانایی. توسعه روستایی هستند

 هاي پایداري این فعالیت راشود که روستاییان قادر باشند بهره مقتضی از این اقتصاد را برده و پایهدر این مناطق موجب می

توسعه پایدار گردشگري از طریق باال بردن بازدهی در اجتماعی محلی و از طریق کاهش اثرات محیطی و . تقویت نمایند

موارد دیگري که تاثیر دارد شامل ارتقاء فرهنگ . شودفرهنگی و نیز از طریق افزایش کیفیت تجارب گردشگران حاصل می
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گذاري، ارزش افزوده و باال بردن وسعه پایدار اقتصادي، اشتغالزایی، سرمایهاجتماعی و محیطی، باال بردن امنیت و سالمتی، ت

شود موارد زیر در نظر گرفته جهت پایداري اشتغال در بخش گردشگري پیشنهاد می. فرهنگ در بازارهاي هدف است

  :]15[شود

هاي جانبی بخش گردشگري همانند تاسیس صنایع کوچک مقیاس؛تنوع بخشی به فعالیت.1

اري ارتباط میان توسعه محلی تولیدات کشاورزي و دیگر تولیدات مجود در روستاها بغیر از کشاورزي مانند برقر.2

پرورش ماهی و صنعت گردشگري؛

گیري بهینه از منافع گردشگري؛هاي الزم جهت آموزش نیروهاي متخصص براي بهرهفراهم آوردن زمینه.3

دار و فرهنگ بومی؛ها به رفتارها و عادات طبیعی پایتشویق بنگاه.4

هاي تفریحی و گردشگري، دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي، هاي تجهیز هتلداري و مجموعهتاسیس شرکت.5

هاي هواپیمایی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، مراکز توریسم درمانی؛شرکت

هاي هاي تبلیغاتی براي معرفی جاذبهرنامههاي ملی و مطبوعات با هدف تنوع بخشی به بمندي از رسانهبهره.6

گردشگري، خصوصیات بارز فرهنگی و آداب و رسوم ایرانی؛

هاي کوچک هاي مالی و اعتباري با هدف تقویت قدرت رقابتی بنگاههاي مناسب مالی از طریق ایجاد صندوقحمایت.7

و متوسط؛

ها هاي مردمی در توسعه، تهیه و اجراي طرحمشارکتگیري از غیرمتمرکز نمودن مدیریت صنایع کوچک جهت بهره.8

ها و تسهیالت از لحاظ امکانات و خدمات توریستی و همچنین و تجهیزات مناطق روستایی، توسعه زیرساخته

استفاده از مشارکت بخش خصوصی؛

در هر  هاي خاص منطبق با شرایط خاص هر روستا و کاالي خاص گردشگريتوجه به الگوهاي رفتاري و آگاهی.9

روستا؛

ترین اعتقاد مسئوالن به اشتغالزایی به وسیله گسترش توریسم و صنایع وابسته به آن به عنوان مهمترین و مناسب.10

راهکار جهت توسعه روستاها؛ 

هاي جایگزین بر شود که با هدایت منطقه به سمت فعالیتهاي درآمدزا هنگامی محقق میبخشی به فعالیتحمایت براي تنوع

هاي کشاورزي خود را توسعه دهند، و نیز فراهم آوردن توانند فعالیتمنابع محلی، بویژه روستاهاي جنگلی که می اساس

  .]16[کنندهاي کاري جدید در منطقه براي نیروي کاري که در آن مناطق زندگی میفرصت

  

  رابطه متقابل گردشگري و کارآفرینی.  4.2

گیري از فردي از منابع به منظور بهرهي منحصربهفرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعهتوان آن را در تعریف کارآفرینی می

  .]17[ها و ایجاد کسب و کارهاي جدید به شمار آوردها، فرآیند خلق ابتکارها و نوآوريفرصت
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چک و متوسط، زمینه را براي هاي کوهاي متفاوت و با ایجاد و توسعه بنگاههاي مختلف در زمینهکارآفرینی با شناسایی فرصت

هاي جدید مقابله با مشکالت ها و روشحلبدون تردید روستاها نیازمند یافتن راه. سازدسازي اقتصاد روستایی هموار میمتنوع

براي نیل به این اهداف، مدیران باید . هاي جدید بستگی داردآوري، ابداع، خلق محصوالت، فرآیندها و روشهستند که به نوع

  .]18[هایی روي آورند که متناسب با شرایط محیطی باشده نقشب

تیلور . رودرشد صنعت گردشگري و پتانسیل این صنعت براي توسعه اقتصادي دیدگاهی مهم در ادبیات گردشگري به شمار می

با تغییرات بازار  داند و معتقد است بعد عرضه باید توانایی انطباق سریعویژگی تقاضاي گردشگري را سرعت تغییرات آن می

تقاضا را داشته باشد، به عبارت دیگر وجود یک مکانیسم دریافت اطالعات و ارزیابی وضعیت و واکنش نسبت به محیط در 

قاعده بوده تا مورد توجه کارآفرینان نوآور بنابراین گردشگري به اندازه کافی جدید، آشفته و بی. سیستم گردشگري الزامی است

اي در گردشگري هاي مرحلهاند انتقالاند که به تنهایی توانستهمقیاس جهانی، گروهی از افراد وجود داشته در یک. قرار گیرد

براي مثال توماس کوك از طریق فرصتی که با اختراع موتور بخار ایجاد شد و استفاده از این فرصت در جهت . ایجاد نمایند

. شناخته شده است» پدر گردشگري انبوه«مقاصد  گردشگري به عنوان حمل و نقل تعداد زیادي از افراد سطوح کارگري به 

هاي بایر هاي موضوعی دنیا شده است که به این ترتیب توانسته زمینخالقیت و ابتکار او باعث ایجاد مدلی براي ساخت پارك

  . را به آبادي تبدیل نماید

د از طریق توجه و بررسی این که آیا کارآفرینی این پتانسیل را تواناي میرابطه کارآفرینی در گردشگري و توسعه پایدار منطقه

توسعه کارآفرینی در . شودهاي مختلف اقتصادي، فرهنگی و محیطی جامعه داشته باشد مشخص میدارد تا اثر مثبتی بر جنبه

بخشی به تنوعاي از طریق تقویت هویت فرهنگ محلی و تواند در توسعه پایدار منطقهگردشگري در مقیاس کوچک می

-فعالیتهاي گردشگري روستایی، حفظ روستاییان در منطقه و همچنین کاهش فشارهاي محیطی به دلیل کوچک بودن بنگاه

  .]19[هاي اقتصادي گردشگري روستایی نقش داشته باشد

بیکاري و . است هاي شغلییکی از اهداف اصلی توسعه در کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاري، ایجاد و توسعه فرصت

  هاي شغلی که نتیجه عدم تعادل بین عرضه و تقاضاي نیروي کار و یا بازار کار در روستاها است،کمبود فرصت

از سویی دیگر، کاهش بخش کشاورزي در نواحی روستایی و همچنین شاغالن . از جمله مشکالت اصلی روستاهاي کشور است

هاي صنعت و ه افزایش اشتغال بیشتر در نواحی روستایی در گرو توسعه بخشدهد که در آیندآن، این واقعیت را نشان می

توان گفت که یکی از دانند، بنابراین میاکثر صاحبنظران، کارآفرینی را به عنوان موتور توسعه اقتصادي می. خدمات است

فاده بهینه از منابع روستاهاي کشور، سازي اقتصاد روستاها و استهاي اصلی براي رهایی از مشکالت روستایی، متنوعاستراتژي

هایی است که پتانسیل بسیار زیادي براي توسعه کارآفرینی روستایی گردشگري یکی از زمینه. توسعه کارآفرینی روستایی است

 ترین صنایع در حال رشد است که با رشد سریع آن تنوع در محصوالت ودارد، زیرا گردشگري امروزه یکی از بزرگترین و سریع

آید و در نتیجه تقاضاهاي جدید گردشگران، زمینه براي توسعه کسب و کارها خصوصا کسب و مقصدهاي گردشگري بوجود می

  .]20[و  ]6[شودکارهاي کوچک و متوسط و توسعه کارآفرینی فراهم می

  

  هاي کارآفرینی در گردشگريفرصت. 1. 4.2
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اقتصادي گردشگري، مساله مهم آن است که سهم کسب و کار کوچک آشکار است که با در نظر داشتن ماهیت پراکندگی آثار 

بعضی از صنایع چون واحدهاي اقامتی، ترابري، خوراکی و نوشیدنی، تفریح . در اشتغالزایی و ایجاد درآمد مورد توجه قرار گیرد

کنندگان این فراهمگرچه . شوندمند میهاي مصرفی گردشگران بهرهو سرگرمی و خدمات فروشگاهی مستقیما از هزینه

ي شود، اما در واقع بیشتر این خدمات به وسیلهها و موسسات متوسط تا بزرگ میمستقیم خدمات به گردشگران شامل شرکت

هاي بارز آن نمونه. گرددشوند، ارائه میبندي مینفر شاغل طبقه 30ي کسب و کار کوچک با کمتر از واحدهایی که در رده

هاي اشیاي یادگاري، صنایع دستی همچون فرش و دیگر صنایع هنري، موسسات کوچک اقامتی وشگاهها، فرشامل رستوران

دهند، دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردانان، و خدمات توریستی هایی که اتاق اجاره میها، خانهها و مسافرخانهمانند مهمانخانه

  .]21[کنندد میاي از اشتغال در صنعت گردشگري را ایجادر مجموع بخش عمده

  

  هاي کارآفرینی در گردشگريعوامل موثر در به وجود آمدن فرصت. 2.4.2

مقبولیت کارآفرینی از نظر فرهنگی، (عوامل غیر اقتصادي  -)هاي بازار، فراهم بودن سرمایهمزیت(عوامل اقتصادي-1

نیاز به توفیق، (روانشناختی عوامل  -)تحرکات اجتماعی، امنیت و عواملی همچون طبقه اجتماعی، قدرت و کنترل

).به منظور ایجاد تغییر در تولید محصوالت و خدمات( ترکیب عوامل تولید - )پذیريها و مخاطرهانگیزه

.هاي فنی، عوامل سیاسی، اجتماعی، اداري و تحوالت کالن اقتصادينوآوري-2

فرآیندي، دانش جدید، تغییر در ساختار  ها، نیازهايحوادث غیرمترقبه، تعارض و ناسازگاري بین انتظارها و واقعیت-3

.هابازار و صنعت، تحوالت جمعیتی، تغییر در عالیق و سلیقه

هاي قوانین و مقررات، پایداري محیطی، ایمنی و امنیت، سالمت و بهداشت، اولویت سفر و گردشگري، زیرساخت-4

هاي رقابتی در صنعت گردشگري، هاي گردشگري، فناوري اطالعات، قیمتحمل و نقل هوایی، زمینی، زیرساخت

).همان(منابع انسانی، میل به سفر و گردشگري، منابع طبیعی و فرهنگی

  

  خانه هاي کارآفرینی و توانمندسازي. 3.4.2

در سطح برخی از  "خانه هاي کارآفرینی و توانمندسازي"امروزه بمنظور برآورده ساختن اهداف کارآفرینی، مراکزي با نام 

از آنجا که این مراکز داراي . دیده اند که به عنوان یک تشکل مردمی و زیرنظر شهرداري ها فعالیت می نمایندشهرها ایجاد گر

ساختار و عملکرد مشخص می باشند، قادر هستند ضمن هدایت فعالیت هاي کارآفرینانه در مراحل مهارت آموزي، ایجاد 

مراکزي که می توانند الگوي مناسبی . رکت اجتماعی ایفا نماینداشتغال و بهره وري اقتصادي، نقش به سزایی در افزایش مشا

با توجه به پتانسیل هاي باالي طبیعی و بومی موجود در روستاها، وجود چنین مراکزي می . براي نقاط روستایی نیز باشند

عه اشتغال، بهبود جاذبه تواند باعث نظامند شدن فعالیت هاي غیر کشاورزي در روستا گردیده و با آموزش نیروهاي بومی، توس

هاي گردشگري از طریق افزایش تولیدات بومی و امکان دسترسی مستقیم به بازارهاي داخلی و بین المللی جهت معرفی و 

این . فروش محصوالت، ضمن ایجاد رونق اقتصادي، سهم به سزایی در جلوگیري از مهاجرت روستاییان به شهرها را داشته باشد
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به صورتیکه بتوانند چندین روستاي پیرامونی را تحت (نظر دهیاري هاي روستاهاي مراکز دهستان ها  مراکز می تواند زیر

ساختار یافته و با بهره گیري از نیروهاي متخصص در کنار مشارکت اجتماعی روستاییان به فعالیت ) پوشش خود قرار دهند

ازي شهرداري تهران به عنوان الگوي مناسب که قابلیت بومی ذیال به معرفی خانه هاي کارآفرینی و توانمندس. خود ادامه دهد

  :سازي در روستاها را دارد پرداخته شده است

 يرمجموعهسرایداوطلبانه و ز ،یمردم یو توانمندسازي، تشکل ینیخانه کارآفر: خانه کارآفرینی و توانمندسازي فیتعر

و در  يشهرداری و اجتماع یفرهنگ النک ياستهایمطابق با س ،يمحله است که در راستاي اهداف کارآفرینی و توانمندساز

  .کند یم تیفعال ینفعانمحلیساکنان و ذ يبا همکار يمحلهمحور کردیمحله و رو يچارچوب مقررات و قوانین سرا

خانه کارآفرینی  لیتشک ياز مهمترین اهداف و ضرورتها: خانه کارآفرینی و توانمندسازي لیتشک يها  اهداف و ضرورت

  :و توانمندسازي میتوان به موارد زیر اشاره نمود

؛يو توانمندساز ینیمحله در حوزه کارآفر تیموجود با اولو يلهایو پتانس تهااستفادهازظرفی

؛ینیو کارآفریخالقانه ساکنان جهت پرورش مهارتها يبرا الزمنهیفراهم نمودن زم

؛ینیکارآفر يشبکهها و خوشهها جادیکسب در آمد و ا يمردم در خصوص راهها یعموم يهای آگاه ارتقاي

ب؛یو در معرض آس دهیبدیافراد آس توانمندسازي

؛ینیاشتغال و کارآفر ترصدمستمروضعی

و اشتغال؛ ینیکارآفر تیمطالعه، رصد و شناخت وضع نهیو تبادل نظر در زم یشهم اندی

یو اجتماع یجلب مشارکت مختلف مردم در امور فرهنگ يمناسب برا نهیزم جادای.

 کیبه عنوان  يدر مناطق شهر ینیکارآفر:  خانه کارآفرینی و توانمندسازي یاصل يهایریو جهتگ کردهایرو. 4.4.2

و  به شمار رفته(یدولت ریغ يسازمانها ژهیبهو) یمردم ينهادها هاویتعاون ،یتوسعه مشارکت بخش خصوص يبرا یاساس کردیرو

 ينههایزم ییبخش محسوب میشود که از مرحله شناسا نیمناسب ا ينزیرساختهایو تأم یبخش خصوص تیتقو يبرا يهایپا

ارائه فرصت و . ابدی یشروع شده و تا رسیدن به مرحله پایدار و اشتغال مولد ادامه م توانمندسازيمهارتآموزي و ،ینیکارآفر

تا از  استیشهردار يکردهایاز رو یکینانه،یوکارآفر خالقانهکسبوکار  يدههایبروز ابه شهروندان جهت  نهیکمهزو هیامکانات اول

در  يجد یگام يکاري فرصتها جادیا قیاز طر ،يشهر ینیدر حوزه کارآفر لگرینقش تسه يفایه بر االوبتواند ع وهیش نیا

و  ینیجهت توسعه فرهنگ کارآفری محل يتهایاستفاده از ظرف نیهمچن. بردارد بیو در معرض آس دهیبدیاز اقشار آس تیحما

در  ییتوسعه خدمات همه جانبه و هم راستا ومحله به منظور ارتقا يسرا يبخشها ریبا سا ییهمافزا ،یافراد محل يتوانمندساز

  .باشدیطرح م نیا یاساس يکردهایرواز یبه نهاد اجتماع یاز سازمان خدمات يشهردار لیجهت تبد

  

  :مورد انتظار خانه کارآفرینی و توانمندسازي عبارتند از يهای کارکردها و خروج

  تشکیل و فعالیت کانونهاي تخصصی؛ -
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  ؛يآموزش و مهارتآموز يدورهها برگزاري -

  ؛يزیدر جهت برنامهر اطالعاتی بانک لتشکی -

  و بهرهور؛ یخالقدههایاز ا تیثبت و حما ،یشناسای -

  ؛ یوکار و مشاغل خانگصاحبان کسب نان،یکارآفر تهايیاز فعال تحمای-

  ؛ نانیکارآفر یو مشاوره شغل تهدای -

معاونت امور اجتماعی (کسبوکار يبه شبکهها و خوشهها یو صاحبان کسبوکار جهت دسترس نانیکارآفر يتهایاز فعال تحمای -

  ).و فرهنگی شهرداري تهران

  

  نتیجه گیري. 3

انفعالی به عاملی پویا و موثر بر تغییرات و کنترل چشم انداز امروزه در بسیاري از نواحی روستایی، گردشگري از حالت 

توسعه گردشگري میتواند اثرات مثبت و منفی اقتصادي، اجتماعی و محیطی را در . اجتماعات روستایی تبدیل شده است

مک به فراهم شدن از جمله اثرات مثبت اقتصادي میتوان به ایجاد اشتغال و درآمد، ک. نواحی روستایی به همراه داشته باشد

خدمات زیربنایی، تشویق توسعه سایر بخش هاي اقتصادي، تنوع بخشی به فعالیت هاي اقتصاد روستایی و مانند آن اشاره 

زیرا معموال در مرحله اولیه توسعه . در کنار اثرات مثبت گردشگري، نباید از اثرات منفی آن براي جامعه میزبان غافل شد. نمود

تصادي نمود پیدا می کند، ولی در مراحل بعدي و با توسعه در مقیاس انبوه و کنترل نشده، اثرات و گردشگري، فواید اق

زیرا کسب و کارهاي مرتبط با گردشگري در فرآیند شکل گیري، رشد، توسعه و . پیامدهاي منفی اقتصادي جلوه گر می شوند

بنابراین . ه می شوند که آینده آن را با تهدید مواجه می سازدبلوغ خود، با مخاطرات متعددي در ارائه محصول و بازاریابی مواج

لزوم مدیریت و کنترل اثرات گردشگري به منظور کاهش اثرات منفی و تقویت اثرات مثبت و در واقع افزایش تاب آوري آن، 

اي گردشگري در شناخت و درك سطح تاب آوري گردشگري در روستاها می تواند به ماندگاري کسب و کاره. اهمیت می یابد

یکی از ابزارهاي موثر در افزایش تاب آوري گردشگري در روستاها، ایجاد خانه ). 1396صادقلو و همکاران، (بازار کمک نماید

تجربه عمدتا ناموفق حضور گردشگران در نواحی روستایی کشور به دلیل تحمیل هزینه هاي اقتصادي، . هاي کارآفرینی است

عه روستایی از یک سو، و ناتوانی گردشگري رایج براي حل مشکالت اقتصادي نواحی روستایی از اجتماعی و فرهنگی بر جام

به عنوان فرآیندي پویا و  - سوي دیگر، لزوم بازنگري در سیاست هاي توسعه گردشگري روستایی و آمیختن آن با کارآفرینی

که می تواند با ارتقاء تاب آوري جوامع روستایی از فرآیندي . موثر در نیل به توسعه پایدار روستایی را ضروري ساخته است

 شیافزا قیاز طر يگردشگر يتوسعه اشتغال، بهبود جاذبه ها ،یبوم يروهایآموزش ن(طریق ایجاد خانه هاي کارآفرینی 

، بقا و ...)و و فروش محصوالت یجهت معرف یالملل نیو ب یداخل يبه بازارها میمستق یو امکان دسترس یبوم داتیتول

.شکوفایی اقتصادي آنان را تضمین نماید

مراجع.3
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