مطالعات ریسک کارآفرینی
در جوامع محلی

مؤلف:
حمیدرضا حاجی اشرفی

ل اول دهم :فیزیک و اندازهگیری 3

مقدمه ناشر
این مجموعه در ده ف صل به برر سی میزان خطرپذیری فعالیت در حوزۀ
کارآفرینی و گردشگگگ ری در م ناطق محلی ایران میپردازد .برای این
منظور شگگگ ر «کیالن» از توابع شگگگ رسگگگاان دماوعن به عنوان پایلوت
مطالعاتی برای کارگروه کارآفرینی و گردش ری اعاخاب و مورد بررسی
قرار گرفاهاست.
چ وع ی شگگگ ل گیری کارآفرینی و گردشگگگ ری در ایران ،اهم یت
شگگ لگیری فضگگاهای کسگگو و کار عوین در جوامع محلی ،بررسگگی
خطرات کارآفرینی و گرد ش ری از ع اه کار شنا سان ،ا صول ا سا سی
ش لگیری اکو سی سامهای ک سو و کار و گرد ش ری ،برر سی علل
عوسان تولین برخی کاالهای سنای ،مطالعه و بررسی اکوسیسام کسو و
کار به روش  ،SWOTبررسگگگی و تحل یل عقاط ضگگگع

و قوت منطقه

م طال عاتی و ت ن ینات مربوط به آن و همچنین تحل یل و بررسگگگی
فرصگگگت ها در این منطقه از مواردی اسگگگت که در این کااب به آن ها
پرداخاه شنه است.

این کتاب را تقدیم هب روح پدر گرامیام ،مرحوم حاج احمد حاجی اشرفی ،ماردم حاجیه خانم صدیقه
خادمی و نیز مهربانیاه وتشویقاهی مستمر همسرم و ی گاهن دخترم رد مسیر تدا وم مطالعات ریسک و
رتویج فرهنگ بیمه مینمایم.
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پیشگفتار مؤلف
پس از سالها فعالیت در زمینه مطالعات ری سک و ترویج فرهنگ بیمه ،سرانجام در سال ۱۳۹۲
ت صمیم گرفتم با توجه به اینکه محیط ک سب و کار ک شورمان به سرعت در حال تغییر ا ست و
بخش ی از این تغییرات بعلت تحوالت اقتص اد جهانی و ورود بازیگران بزرگی در این ص حنه که
شاخصترین آن ک شور چین و سایر ک شورهای آ سیایی همچون هند ،بنگالدش ،کره جنوبی،
اندونزی ،مالزی ،سنگاپور که تحت عنوان اقت صادهای نوظهور نامیده می شوند از یک سو و رخداد
انقالب چهارم ص نعتی از س ال  ۲۰۰8میالدی که بهمراه پیش رفت تکنولوژی موجب تغییرات
سریع اقت صادی جهانی شده ا ست و به علت باال رفتن درجه حرارت جو کره زمین ،ک شورهای
دنیا الجرم به سوی کاهش شدید ا ستفاده از سوختهای ف سیلی میبای ست گام بردارند و این
تص میم در پیمانهای کیوتو و پاریس اتخاذ ش ده اس ت پس در آینده نزدیک از میزان مص ر
نفت و انرژیهای بر پایه مح صوالت ف سیلی کا سته خواهد شد و بجای آن ا ستفاده از انرژیهای
پاک شکل گ سترده بخود میگیرند ،بدون شک همه این تحوالت بر اقت صاد ک شورهای درحال
توسعه و صادرکننده نفت تأثیرات منفی خواهند گذاشت .بدون شک اقتصاد کشور ما نیز از این
تحوالت بعنوان یک کش ور ص ادرکننده نفت عض و اوپک خس ارت خواهد دید .همانطوریکه در
قانون برنامه ش شم تو سعه تأکید شده ،راهی بجز تو سعه صادرات کاالهای غیر نفتی به سایر
کش ورها ،بخص وص کش ورهای منطقه بعنوان جایگزین اقتص اد نفتی باقی نمانده اس ت و برای
رس یدن به این هد تأس یس و راهاندازی وحمایت از بنگاهها و کس ب و کارهای خانگی ،خرد،
کوچک و متوس ط باقی نمانده و در مطالعات ریس ک اخیر تالش منتور اس تارتا های باش گاه
پتا بر تبیین نقش آموزشهای مهارت آفرین ،فنی و حرفهای ،علمی  -کاربردی نیروهای کار و
ترویج مس تمر فرهنگ کار مولد بوده تا ذهنیت مدیران تص میم س از و تص میم گیر مرتبط با
کارآفرینی ،سرمایهگذاران ،کارآفرینان و خوداشتغاالن و عموم مردم را به سوی ضرورت همکاری،
هم یاری ،همافزایی و تأس یس ،راهاندازی و فعال یت بنگاه های جد ید کس ب و کار با توجه به
تحوالت نوین مش اغل در دنیا و ظهور اقتص ادهای تازه ص نعتی برای عقب نماندن از کاروان
تحوالت محیط کسب و کار جلب نمایم.
از این رو بعنوان شهروند ک شور عزیزمان ایران که سالیان سال در ر شته مطالعات ری سکهای
کارآفرینی فعالیت داشتم در صدد بر آمدم تا در زمینه ریسکهای محیط کسب و کار به مطالعه
و برر سی بپردازم و نتایج حا صل از این فعالیت را در اختیار سرمایهگذاران و کارآفرینان و خود
اشتغاالن بخشهای خصوصی و تعاونی قرار دهم.

مقدهم
در برنامه چ شمانداز بی ست ساله فرهنگی ،اجتماعی ،اقت صادی که شروع آن در سال  ۱۳84و
انتهای آن در س ال  ۲۰۰4میباش د و قرار بوده که طی چهار برنامه پنجس اله توس عه یعنی
برنامههای چهارم ،پنجم ،ش شم و هفتم ،ایران به قدرت اول اقت صادی منطقه خاورمیانه تبدیل
شود.
البته به علت تداوم دشمنیهای غربیها ،خصوصا ایاالتمتحده آمریکا در طی یک قرن اخیر که
به انحا مختلف درصدد ممانعت از رشد و پی شرفت کشور ما برآمدهاند و دشمنیهای خودشان را
بطور آ شکار و پنهان در تضعیف اقت صاد ملی ایران بارها و بارها ن شان دادهاند ،موجب کند شدن
روند تو سعه همهجانبه ایران شدهاند .از د شمنی با رهبران نه ضت ملی شدن صنعت نفت به
رهبری دکتر محمد مصدق تا راهاندازی جنگ تحمیلی هشت ساله بعد از رخداد انقالب اسالمی
سال  ۱۳57و تحریمهای اقت صادی ایران از سالهای جنگ تا زمان مذاکرات و توافقات معاهده
برجام و س پس تحریم ناجوانمردانه اقتص اد ایران پس از برجام و س ایر خص ومتها باالخره این
واقعیت را نشان داده است که کشورهای صنعتی و توانگر دنیا چندان با پی شرفتهای اقتصادی
کشورمان موافق نی ستند و لذا چارهای جز باالبردن تولید ناخالص داخلی با اتکا به تولید خدمات
و کاالهای قابلرقابت و داری مزیت نسبی در ایران وجود ندارد.
از این رو از س ال ۱۳۹۲بص ورت ش خص حقیقی و از س ال  ۱۳۹7تحت عنوان مدیرعامل و
کارش نا فنی ش خص حقوقی ،ش رکت پیش گامان ترویج امید فردا (با مس لولیت محدود) که
تحت برند باشگاه استارتاپ پتاف به طور مستمر به مطالعات ری سکهای محیط کسب و کار
کش ورمان خص وص ا در جوامع روس تایی و محلی پرداختم و برای این منظور ،دره جمع آبرود
شهر ستان دماوند به مرکزیت شهر کیالن را بعنوان پایلوت مطالعاتی برر سی ،ارزیابی و تجزیه و
تحلیل ری سکهای محیط ک سب و کار جوامع محلی انتخاب نمودیم و سیر تحوالت اقت صادی
این منطقه را از اواخر دهه  ۱۳۲۰تا امروز در آخرین روزهای اسفند سال  ۱۳۹۹در آستانه ورود
به قرن  ۱5هجری شم سی را در مرحله اول به مطالعه به روش ( )SWOTسوات در قالب ۱۲۰
یادداش ت متوالی و پیوس تار به انجام رس اندیم و اکنون همه این یادداش تها بنا به تقاض ای
بس یاری از عالقمندان به مباحث اش تغالزایی ،کارآفرینی و خوداش تغالی در همین کتاب
گردآوری ش ده و در دس تر عالقمندان قرار گرفته اس ت .در فرص ت بعدی دومین س ری
گزارش ات پیوس تار که به روش تحلیل ،کاربردی ،تطبیقی ،دلفی در حال انجام اس ت در اختیار
عالقمندان قرار خواهد گرفت.
ان شاالل همه عزیزانی که این کتاب را میخوانند هر گونه نظر ا صالحی و یا نقد و برر سی دارند
را اطالع دهند تا در تمدید چا بعدی از آن نظرات بهرهبرداری گردد.
حمیدرضا حاجی اشرفی
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گروه همکاران منتور اس تارتا های باشگگگاه پتاف که تالشهای بیدریغ در
تهیه ،تنظیم و پش تیبانی از نگارنده و پروژه مطالعات ریس کهای مش هود و
نامش هود حوزه کارآفرینی و خوداش تغالی در اکوس یس تم محیط کس ب و کار
جوامع محلی و بررسی خوشه اقتصادی پایلوت دره جمع آبرود طی  6ساله اخیر
داش تهاند ،جناب آقای مهند بهرام فوالدی ،س رکار خانم نیره اکبر ش ریفی و
س رکار خانم آمنه اکبر ش ریفی که کارش نا

منتور کس ب و کار باشگگگاه

اسگگتارتاپ پتاف هس تند کمال تش کر و قدردانی را مینمایم و این کتاب به
همت این عزیزان تهیه و توزیع میگردد.
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فصل  1کلیات

 -1-1پیدایش کارآفرینی و گردشگری
بهطور کلی وقتی از گردش گری س خن میگوییم به نیازهای انس انها در بخش س رگرمی و
تفریحات س الم اش اره میگردد .بر اس ا حدیثی که به حض رت رس ولالل منتس ب و روایت
می شود ،انسان در  ۲4ساعت شبانهروز به  8ساعت کار 8 ،ساعت استراحت و  8ساعت مطالعه،
ورزش ،انجام امور شخصی و تفریحات سالم در کنار خانواده نیاز دارد.
آبراهام مازلو ،دانش مند روانش نا آمریکایی (اوکراینی االص ل) تفریحات و س رگرمی را در پله
س وم س لس له هرم نیازهای انس انی ابداعی خویش قرار داده اس ت .به نظر وی و بس یاری از
دان شمندان ر شتههای دان شگاهی روان شنا سی و جامعه شنا سی ،سرگرمی و تفریحات سالم ،در
واقع خ ستگیهای روحی و روانی در جامعه را میکاهند و به گرمی محیط عاطفی خانوادهها می
افزایند و تأثیر مستقیم بر افزایش تولید ناخالص داخلی و ثروت آفرینی در کشورها دارند.
لذا در پی کش ف این نوع از نیازها و خواس تههای انس انی ،ص نعت تفریحات و س رگرمی که از
پیش قراوالن آن والت دیس نی بود به راه افتاد و گردش گری س نتی به تدریج حذ و انواع
گرد شگری نوین به همراه سی ستمهای جدید حمل و نقل ،هتلداری و  ...پدید آمدند و عالوه بر
میلیونها میلیون شغل مفید در سراسر دنیا ،میلیاردها میلیارد دالر چرخش مالی ساالنه در دنیا
بوجود آوردهاند.
بدنبال توسعه شهرنشینی و زندگی در محیط بسته آپارتمان نشینی ،به تدریج انواع گردشگری
بوجود آمدند که طبیعتگردی و بوم گردی از جمله آنان است .در کنار این دو گردشگری اوقات
فراغت و گردشگری غذا هم شروع شد.
در ادامه در مورد تک تک این چهار نوع گردش گری و نقاط اش تراک و افتراق آن ها ،ت فاوت
س رمایهگذاری ،نیروی انس انی ،محیط جغرافیایی و زمان برگزاری تورهای این انواع گردش گری
تبیین خواهند شد.
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 -2-1علل شکلگیری کارآفرینی و صنعت گردشگری
در باال به علت نیاز انسانها به تفریحات و سرگرمی بطور کلی و گردش و سفر بطور اخص بسیار
اجمالی اشاره گردید.
ان سانها همواره در زندگی عالوه بر نیازهای اولیه که آب ،غذا ،پو شاک ،درمان ،م سکن و  ...که
بی شتر از جنبه رفع نیازهای ج سمی و مادی ب شر بطور م ستقیم مرتبط ه ستند به تفریحات و
سرگرمیها نیز جهت رفع خستگی جسمی و روحی و تعادل رفتاری در زندگی و کار نیز احتیاج
دارند ،آبراهام مازلو دانشمند روانشنا آمریکایی که شخصا در محیط زندگی و تحصیلی دوران
انقالبهای ص نعتی دوم و س وم در کش وری زندگی میکرد که ش اهد عینی رش د اقتص اد
سرمایهداری و م سابقه تولیدات صنعتی و بازاریابی کارخانجات آمریکای شمالی با اروپا و ژاپن
بود ،شاهد ف شردگی ساعات کار در صنایع و م شکالتی که خ ستگیهای ج سمی و روحی برای
کارگران بوجود میآورد که در نتیجه این خس تگیها ش اهد رخداد مس تمر حوادث محیط کار،
درگیری های ش غلی مداوم در قالب س ندی کاه ها و اتحاد یه های کارگری و کارفرمایی ،اعت یاد
کارگران و کارکنان ناش ی از همین عامل خس تگی جس می و روحی ممتد ،افزایش میزان
اختالفات خانوادگی و طالق و سایر مشکالت بود ،در سلسله نیازهای هرم مازلو ،پس از پلههای
اول و دوم (ن یاز های اول یه) در پله س وم یعنی ن یاز های ثانویه به دوس ت داش تن ،به عوامل
روانشناختی و نیازهای روحی و روانی انسانها در زندگی میپردازد.
در دهههای  7۰ ،6۰ ،5۰میالدی ،ب سیاری از دان شمندان دیگر ،علوم مدیریت ،جامعه شنا سی،
روانشناسی در دانشگاهها و تحقیقات علمی و در صنایع مختلف کشورهای غربی پس از بررسیها
و مطالعات متعدد دریافتند که اگر در زندگی شهرن شینی صنعتی عالوه بر تأمین حداقل سطح
زندگی و رفاه ،درمان خانوارهای حقوقبگیر از سازمانهای صنعتی و خدماتی به تأمین و برطر
نمودن نیازهای روحی و روانی این خانوادهها توجه نشود بهرهوری شرکتها و ماال بهرهوری ملی
کاهش مییابد و در مس ابقه اقتص ادی بین کش ورهای ص نعتی ،مدیران اجرایی ارش د و
س رمایهگذاران ش رکتهای بخشهای دولتی و خص وص ی کش ورهایی که به اینگونه نیازهای
انسانی توجه نمیکنند ،سهم بازار خود از تولید ناخالص بینالمللی را از دست میدهند!
دانشمندان علم (مدیریت منابع انسانی) و دانشمندان روانشناسی صنعتی در درون سازمانهای
کش ور های غربی به بر نا مه ریزی در ج هت رفع ن یاز های روحی و روانی کارگران و کارک نان
س ازمانها اقدام و انواع برنامههای س رگرمی ،تفریح و گردش گری را برای آنها به مورداجرا
گذارد ند و بدین ترت یب به دو گو نه :س رگرمی ها و تفری حات درون ش هری ،خانوادگی با
سرمایهگذاری م ستقل شرکتها و برنامههای گرد شگری با اجرای کوتاه یکروزه و تا چندروزه
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در طول سال را طی خرید خدمات از شرکتهای خدمات گرد شگری ،هتلها و  ...اقدام نمودند
که بدین ترتیب صنعت توری سم (گردشگری) بطور گسترده و تخصصی شکل گرفت و به تدریج
به یکی از مهمترین رشتههای اکوسیستم کسب و کار کشورها و جهان با تولید هنگفت چرخش
مالی تبدیل شد.

 -3-1سیر تحول و تکامل در شکلگیری کارآفرینی و صنعت گردشگری
قبال به روند ش کلگیری و تنوع انواع گردش گری به عنوان بخش ی از نیازهای روحی و روانی
انس انها در جوامع ص نعتی و کالنش هرها پرداخته ش د و به این موض وع اش اره گردید که
کارآفرینی و صنعت گردشگری (توریسم) موجب ایجاد چرخش عظیم مالی در جهان گردیده که
تا ابتدای قرن پیش ،چنین اکوس یس تم کس ب وکار در دنیا به این وس عت و گس تردگی وجود
نداشته است.
البته عوامل مختلفی در شکلگیری خو شههای ک سب و کار گرد شگری در درون ک شورها و در
سطح بینالمللی مؤثر بودهاند که به بخشی از علل بنیادین از منظر دانشمندان مدیریت صنعتی
و روانشناسی کار از زمان رشد اقتصادی کشورهای غربی پس از جنگ جهانی دوم اشاره شد.
با افزایش س رانه درآمد خانوار در کش ورهای توس عه یافته و تش ویق کارکنان از س وی مدیران
منابع انس انی س ازمانها به س فر و تبلیغات و اطالعرس انی نمایندگی (آژانسها) ش رکتهای
گردش گری و ترویج مزایای س فر در نزد ش هروندان (تحریک تقاض ا) به تدریج موجب آش نایی
مردم آن ها با مزا یای گردش گری و تأثیر مثبت س فر در آرامش زندگی افراد که ماال افزایش
عالقمندی به کار و تالش در انسانها را بوجود میآورد ،دولتها ،صاحبان سرمایه و سهامداران،
مدیران ش رکتها و س ازمانهای اداری ،تجاری ،ص نعتی ،خدماتی را به فکر تش ویق و فراهم
ساختن زمینههای سفر کردن کارکنان در داخل ک شورها و قارهها و بین قارهها را بوجود آورد و
بدین ترتیب صنعت عظیم و پولساز ،اشتغالزای گردشگری بوجود آمد!
بدون شک ،اختراعات بشر که عبارت بودند از سی ستمهای جدید و سریع حمل و نقل منجمله
کش تی های مس افربری جد ید ،اتومب یل و اتوبو  ،ق طار ،هواپی ما ،س اخت هتل ها و متل،
رس توران ها ،امکانات ورزش ی و احداث بندرها ،جاده ها ،خطوط راهآهن ،فرودگاه ها و ...تأثیر
بس زایی در ش کلگیری خوش ههای کارآفرینی و ص نعت گردش گری و کس بوکارهای مکمل
داشتهاند.
از دهه  ۱۹6۰میالدی ،پس از جنگ جهانی دوم و به تدریج که اقتصاد کشورهای آسیبدیده از
جنگ بازسازی شدند ،رونق گردشگری آغاز شد و به تدریج مکانهای مختلفی در داخل کشورها
و ک شورهای مختلفی به مق صد سفر گرد شگران تبدیل شدند و اهمیت صنعت گرد شگری به
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جهت س رمایهگذاری ،اش تغالزایی ،ایجاد ارزشافزوده و تعامالت فرهنگی ،اجتماعی در دنیا از
چنان جایگاهی برخوردار گردید که همواره در رتبههای اول ص نایع قرار دارد بطوریکه چندین
کشور در قاره آسیا ،اروپا ،افریقا و آمریکا حجم قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی آنها وابسته
به این ص نعت اس ت ،از جمله این کش ورها :فرانس ه ،ایتالیا ،اس پانیا ،پرتقال ،روس یه ،اوکراین،
گرج ستان ،ترکیه ،چین ،امارات متحده عربی ،مالزی ،اندونزی ،تایلند ،هند ،نپال ،م صر ،مراکش،
آفریقای جنوبی ،ایاالتمتحده آمریکا ،کلمبیا ،برزیل و ...را میتوان نام برد.

 -4-1انواع گردشگری از منظر مطالعه گران ریسک
الزم به ذکر ا ست ،پس از پیگیری چهار ساله پروژه مطالعات ری سک کارآفرینی در حوزه م شاغل
خانگی کوچک و متو سط در شهرها و رو ستاها در سالهای اتمام قانون پنج ساله برنامه پنجم
توسعه و آ ستانه شروع قانون برنامه ش شم ،مباحث مطروحه در ر سانهها زمان انتخابات دور دوم
دولت آقای دکتر روحانی و س ایر داوطلبین ریاس ت جمهوری تأکید قریب به اتفاق هر ش ش
داوطلب با ا ستناد به مفاد قانون برنامه ش شم و تأکید آن بر ا شتغال برای پنج میلیون نفر طی
پنج سال اجرای آن و تمرکز بی شترین سهم از این میزان ا شتغالزایی پیشبینی شده در بخش
خدمات خصوصا گردشگری ،کارگروه کارآفرینی و گردشگری پایلوت کیالن ،بی شترین تمرکز را
با توجه به انتخاب محدوده ش رق اس تان تهران بهعنوان پایلوت مطالعاتی که بر اس ا مزیت
ن سبی این منطقه و عالقه اع ضا کارگروه به محدوده زی ستی آبا و اجدادی شان ،اکنون در واقع با
نوش تن این س لس له یادداش تها نهتنها در حال انعکا نتایج مطالعاتی چهارس اله خویش به
هموطنان و همش هریان معزز عالقمند به این مباحث فرهنگی ،اجتماعی ،اقتص ادی مربوط به
ف ضای ک سب و کارهای نوین و تبیین چگونگی شکلگیری اکو سی ستم ک سب و کارهای نوین
هستیم ،بلکه روش نگارشی این سلسله یادداشتها را به شیوه گزارشی ،م ستند سازی و ضرورتا
به منظور ایجاد همگرایی و همافزایی در اذهان عالقمندان مش ارکت در این ص نعت توانمند به
تشریح نحوه شکلگیری صنعت گردشگری در دنیا و ایران بطور توأم پرداخته شده تا بی شترین
بازدهی مطلوب را در نزد عالقمندان به این گونه مباحث و کس انی که برای رش د و پیش رفت
کش ور عزیزمان ایران قلبش ان میطلبد و حداکثر مطلوبیت را بهمراه داش ته باش د و ان ش االل
توالی مطالب و انس جام موض وعی به اندازهای دقیق باش د تا اش خاص عالقمند به کارآفرینی و
جوانان عزیز مستعد به اشتغال در حوزه گردشگری ،انگیزه و ایده پردازیهایهای الزم را از این
مستند گزارشی کسب و برداشت نمایند.
 در باال به ت شریح علت ،نحوه و سیر تحول و تکامل شکلگیری صنعت تفریحات ،سرگرمی وگرد شگری در ک شورهای تو سعه یافته و صنعتی بطور ب سیار اجمال ا شاره گردید و در ادامه از
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چند کش ور در جهان که بیش ترین س هم از تولید ناخالص داخلی آنها را بخش کارآفرینی و
صنعت گردشگری ایجاد میکند ،نام برده شد.
از آنجایی که در مطالعات این کارگروه ،بی شترین تمرکز مطالعات کار شنا سی ،برر سی و ارزیابی
ریسکهای مشهود و نامشهود ،چهار نوع از گردشگری مناطق روستایی و شهری کوچک مد نظر
بوده و همه انواع گردشگریها نیز در مطالعه و بررسی رویکرد گردشگری داخل کشوری پیگیری
شده ،لذا با نو شتن متن سه ق سمت اول ،در این ق سمت ضروری ا ست تا یکبار دیگر علت انجام
مطالعات پروژه کسب و کار پایلوت کیالن برای دوستان و همشهریان فرهیخته و همواره مشوق
توض یح داده ش ود و در ادامه نتایج حاص ل از این مطالعات در قالب ،مس تندس ازی به روش
گزارشنویسی به راهکارهای اشتغالزایی گردشگری روستایی در انواع آن
 -۱گردش گری اوقات فراغت  -۲گردش گری بوم گردی  -۳گردش گری طبی عت گردی -4
گردشگری غذاهای سنتی
و آخرین نوع از انواع گردشگری معرفی شده محیط روستا تحت عنوان:
 -5گردشگری مزرعه
بطور خال صه از منظر کار شنا سی مدیریت ری سک بهمراه معرفی کامل منطقه مطالعاتی به سه
روش تحقیق :ک تاب خانه ای  -مش اهده میدانی  -مص اح به مورد ارز یابی ،امکان س نجی و
ا ستعدادیابی قرار میگیرد ،در نو شتارهای ق سمتهای آتی ،گرد شگری داخلی از منظر تحلیلی
دانش مدیریت بازاریابی و از منظر مفاد قانون برنامه ش ش م توس عه در حمایت از کارآفرینی و
ت شکیل خو شههای اکو سی ستم ک سب و کار گرد شگری رو ستایی و ا شتغالزایی ،در این سری
مستندنویسی گزارشی در چند قسمت دیگر ادامه مییابد.

 -5-1چگونگی شکلگیری کارآفرینی و گردشگری در ایران
با رشد درآمد سرانه خانوار در بسیاری از کشورهای جهان و در کشورمان از دهه  ۱۳4۰شمسی
به بعد فرهنگ سفرهای داخلی و خارجی همزمان با ر شد شهرن شینی و افزایش تعداد کارکنان
دولت و تأ سیس کارخانجات صنعتی در ایران و در نظر گرفتن تعطیالت شغلی و مرخ صیهای
یک ماهه کارکنان و کارگران بر اس ا قانون کار و اس تخدامی کارکنان دولت و داش تن درآمد
ماهانه ثابت که بس یاری از کارمندان و کارگران را از امنیت ش غلی و امنیت درآمد برخوردار
نموده بود ،به موازات تش ویق س ازمان ایرانگردی و جهانگردی قبل از انقالب  ۱۳57و س ازمان
میراث فرهنگی و گردش گری در ترویج فرهنگ س فر در نزد ایرانیان منجر به نهادینه ش دن
فرهنگ س فر و گردش گری در نزد دهکهای درآمدی متوس ط و متوس ط به باالی درآمدی در
ایران شد و عالوه بر سفرهای خارجی که یا ب صورت تورهای حرفهای و یا ب سیاری از خانوادهها
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بصورت مستقل و انفرادی به سفرهای خارجی رفته و میروند.
 به تدریج با افزایش و سایل حمل و نقل م سافر از قبیل افزایش اتومبیلهای شخ صی و ساختجادهها ،خطوط ریلی و شبکه راه آهن ،فرودگاهها ،هتلها ،متلها و  ...فرهنگ سفرهای داخلی
خ صو صا در ایام اعیاد نوروز و ف صل تاب ستان در ایران مر سوم گردید .سفرهای داخل سرزمینی
خانوادهها ،سفرهای زیارتی ،سفر به روستاها و شهرهای زادگاه اشخاصی که به شهرهای مختلف
مهاجرت کردهاند ،سفرهای ورز شی ،سفرهای گروهی ،سفرهای دان شجویی ،سفر به سواحل
جنوبی و شمالی کشور در فصول مختلف ،سفر به جزایر خلیجفار بخصوص جزیرههای کیش،
قشم و سفرهای طبیعت و بوم گردی و جشنوارههای محصوالت کشاورزی و غذا شکل گرفتهاند.
 به موازات س فرهای گردش گری از دو دهه  8۰ -7۰پس از اتمام جنگ ایران و عراق ،بعللتغییرات اقت صادی و کاهش میزان سرمایهگذاری در بخش صنعت ،به تدریج سرمایههای راکد
بخش خصوصی به سمت خرید زمینهای زراعی اطرا شهرها و سواحل شمالی و جزایر کیش
و ق شم و ویال سازی سوق پیدا کردند و انواع مختلف از سفرهای داخلی ،تفریحات و سرگرمی
سالم درون و برون شهری راهاندازی شدهاند که بعلت مطالعات [با شگاه ا ستارتاپ پتاف] در
زمینه ریس کهای فیزیکی و غیر فیزیکی انواع گردش گری روس تایی ،مطالعات نمودار ماتریس
 SWOTگردش گری روس تایی در ایران از چند منظر مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتص ادی،
اکوسی ستم فضای کسب و کار خوشهها و دانههای صنعت گردشگری روستایی در ایران متمرکز
بوده و به علت آش نایی گروه مطالعهکنندگان باشگگگاه اسگگتارتاپ پتاف (مطالعهگر انواع
ری سکها) با مخت صات جغرافیایی و فرهنگ شهروندان در منطقه شرق ا ستان تهران و پایلوت
مطالعاتی کیالن ،شهری کوچک و زیبا در جنوب شرقی شهرستان دماوند انتخاب شد .ایدهیابی
و مزیت ن سبی در انتخاب نوع گرد شگری رو ستایی با مخت صات جامع هر منطقه ،تق سیمبندی
محلهها ،بررس ی ظرفیت س رمایهگذاری و امکانات فعلی و آتی در حوزه گردش گری و نقش
آموزشهای کاربردی و مهارت آفرینی ،ترویج فرهنگ مهمانپذیری و آداب و رس وم رفتارها و
گفتگوهای حرفهای با گردش گران ،آموزش اص ول ایمنی و بهداش ت در گردش گری ،آموزش
بازاریابی جذب گردش گر و نحوه پذیرایی حرفهای و مطالعه نیازهای کارآفرینان گردش گری در
پشتیبانی امور اداری ،بیمه ،مالیات مشاغل و  ...متمرکز بوده است.

فصل  2اهمیت شکلگیری فضای کسب و کار نوین
در جوامع محلی

 -1-2بررسی کارآفرینی و گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک
در ف صل قبلی این سری گزارش م ستند سازی و ا ستعدادیابی منطقه شرق ا ستان تهران در
صنعت گرد شگری رو ستایی سعی گردید بطور خال صه به مهمترین عناوین و سرف صلها ،من
جمله چگونگی شکلگیری گردشگری بینالمللی ،ملی درون کشورها و در محدودههای جمعیتی
استانی ،شهری و شهرستانی اشارات کلی و گذرا شود و ماال به تبیین و تحلیل کاربردی مطالعات
چهار ساله صورت پذیرفته بطور م ستقیم در منطقه شهری و رو ستایی پایلوت ر سید که از این
قس مت به بعد نحوه نوش تن گزارش از روش نظری محض به روش نظری  -کاربردی متمایل
میش ود تا گروه مطالعهگر موفق به انتقال مفاهیم و یافتهها به جوانان مس تعد و جویای کار،
کارآفرینان و س رمایهگذاران عالقمند به فعالیت در حوزه گردش گری روس تایی ش وند و نحوه
نگارش و مستندسازی موجب ارتباط ذهنی و ایده پردازی بین گروه مطالعه گران طرح پایلوت و
مخاطبین هد همسو و منطبق گردد.
بررس ی گردش گری روس تایی از منظر کس ب و کار پایدار - :علم مدیریت بازاریابی بهمراه علم
مدیریت ری سک ،دو نوع دانش کلیدی که امروزه در کسب موفقیت شرکتهای کوچک و بزرگ،
راهاندازی طرحهای ک سب و کارهای نوین یا به روزر سانی ک سب و کارهای پی شین ،کاربردهای
بن یادین و غیرقابلانکار دارند .لذا اس تفاده کردن و یا نکردن از این دو نوع دانش و تجرب یات
بش ری در حوزه اقتص ادی و مش اغل در کس ب موفقیت یا عدم موفقیت بخشهای مختلف
فض اهای کس ب و کارها ،برنامههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتص ادی س االنه و میانمدت تدوین
شده دولتها نقشی اساسی ایفا میکنند .در واقع امروزه در سراسر دنیا ،هیچ فرد تحصیل کرده
و یا هیچ گروه س رما یه گذار عاقلی بدون یاری گرفتن از دانش مدیر یت بازار یابی به طراحی و
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راهاندازی یک ک سب و کار نوین نمیپردازد و بدون یاری گرفتن از دانش مدیریت ری سک که به
آنان در شناسایی ،اندازهگیری و تصمیمگیری درباره مخاطرات کمک و مشاور است به راهاندازی
یک سی ستم ک سب و کار اقدام نمیکنند .در طول فرآیند طراحی یک سی ستم ک سب و کار از
مرحله ایدهیابی از نقطه ص فر پیش از ش روع طرح تا نقطه ص د که همانا مرحله اتمام کار و
سنجش میزان رضایت مشتریان است ،اقدام به تصمیمگیری ،راهاندازی و فعالیت در یک شاخه
کار و فعالیت اقت صادی هرچند در اندازه کوچک نمیکنند؛ زیرا به علل مختلف ف ضای ک سب و
کارهای امروزی از چنان پیچیدگیها ،فراز و نشیبهایی برخوردار شده که با کوچکترین اشتباه،
سرمایهها ،زمان م صروفه و اتحاد و همگرایی گروهی برای شکلگیری یک اکو سی ستم اقت صادی
را بهم میریزد و نتیجتا به ورشکستگی میکشاند.
گروه مطالعه گران ری سک گردشگری روستایی از چه مناظری به راهاندازی این اکوسی ستم نگاه
میکنند؟!
 در هر برنامه مطالعاتی ،تجز یه و تحل یل و ارز یابی محیط کس ب و کار ،در گام اول مطالعهبرنامهها و اهدا کالن دولت در حوزه کارآفرینی و ا شتغالزایی ،منابع و م صار درآمد  -هزینه
بودجه س االنه ،پش تیبانی دس تگاههای دولتی اعطاکننده مجوزها و ناظر ،تس هیالت بانکها و
موسسات اعتباری ،میزان درآمد میانگین خانوارها ،بررسی زیرساختها و ترکیب جمعیت ساکن،
میزان مهارت ،ا ستعداد و عالقمندی ا شخاص هر منطقه به م شاغل مورد هد و  ...مد نظر می
باشد.

 -2-2عوامل ایجاد مطلوبیت در محیط کسب و کار
وقتی به تقویت و حمایت از کس ب و کارهای موجود در منطقه ش رق اس تان تهران که بطور
مس تقیم یا غیرمس تقیم در حوزه گردش گری فعالیت میکنند اش اره میکنیم در واقع بدنبال
ت شریح و تعریف م شخص ،این مو ضوع ه ستیم که در مجموعه م شاغلی که ت شکیل یک خو شه
ک سب و کار در سطح یک ک شور ،ا ستان ،شهر ستان در حوزه صنعت گرد شگری را میدهند به
وجود تعداد مشخصی از انواع مشاغل و صنو همگرا و همراستا در کنار هم و بصورت زنجیروار
نیاز ا ست تا آن منطقه از لحاظ ف ضای ک سب و کار و زیر ساختها ،امکانات و جمعیت متخ صص
شاغل در فضای کسب و کار با همکاری و همیاری یکدیگر بتوانند کلیه نیازهای گردشگرانی که
برای تفریح ،س رگرمی س الم و گذرانیدن اوقات فراغت از چند س اعت تا چند روز به منطقه
گردش گری هد وارد میش وند را به بهترین وجه ممکن تأمین کنند و حداکثر مطلوبیت ،رفاه،
تجربه خوب را برای گردش گران از مناظر مختلف فراهم آورند ،بطور خالص ه به مناظر و عوامل
مطلوبیت آفرین اکوسیستم گردشگری در ذیل اشاره میگردد:
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 -۱امکانات و زیرس اختهای کمی مربوط به مش اهدات عینی  -بص ری ،ش نیداری ،گفتاری،
شامل :شرایط محیطی مطلوب یعنی سرسبزی ،پاکیزگی ،مناظر زیبا ،آراستگی ،مبلمان شهری،
امکانات رفاهی ،درمانی ،امکانات سرگرمیهای سالم ،ورز شی ،و سایل حمل و نقل ایمن و منظم
و ...در مجموع کلیه امکانات فیزیکی و قابلرؤیت مطلوب برایآس ایش و رفاه ،امنیت و اطمینان
گردشگران را افزایش دهد
 -۲امکانات و زیر ساختهای کیفی ،شامل حس تجربه خوب و خاطره خوشایند ،حس المسه و
بوجود آمدن ذهنیت مثبت گردشگران به عملکرد اجزا و کل خوشه مقصد سفر (برخوردها ،نحوه
گفتار و کردار و ارائه خدمات جمعیت س اکن در ش هرها و روس تاهای مبتنی بر پایه اقتص ادی
گردش گری) از آنچنان مهارت و فرهنگی برخوردار باش ند ،بهطوریکه همه واحدهای ص نفی و
اش خاص ی که مس تقیما ش غل آنها تأمین بخش ی از خدمات گردش گری و درآمد آنها از این
طریق تأمین می شود و چه سایر ساکنان روستا یا شهر منطقه گردشگری که بطور غیرمستقیم
از مزایا و منافع اقت صاد گرد شگری راهاندازی شده به هر طریقی منتفع میگردند ،همه ب صورت
یک مجموعه کل از اجزای یک اکوسیستم خوشه گردشگری تلقی شوند که به مثابه کارکنان و
ذینفعان ش اغل و س رمایهگذار در یک کارخانه بزرگ ص نعتی تلقی ش وند که همگی با کمک
یکدیگر در حال همکاری مش ترک محس و و غیر محس و هس تند که روس تا یا ش هر یا
شهر ستان و ا ستانی با کمک تکتک آنها به مق صد گرد شگری م شهوری تبدیل شده که هر
زمان که گردش گران به آن منطقه س فر میکنند ،از خاطره و تجربه خوب برخوردار و عالوه بر
عالقه به حضور و تکرار دفعات سفر توسط هر خانواده ،آنها بطور خود به خود ،تبدیل به مبلغان
و مروجان آن منطقه گردشگری در نزد دیگر شهروندان تبدیل شوند.
 با توجه به مطالب سطور فوق ،راهاندازی یک اکوسیستم کامل و جامع کسب و کار گردشگریاوقات فراغت و روس تایی در یک منطقه یا یک ش هرس تان ن یازمند داش تن یک برنامه و
برنامهریزی ،س ازماندهی ،هماهنگی و هدایت علمی س یس تم ،متکی بر دانش مدیریتهای
بازاریابی و ریسک است که با مشاوره مستمر و تأمین نیازهای آموزشی مهارت آفرینی ،فرهنگی،
اجتماعی ا شخاص فعال در اکو سی ستم و جمعیت ساکن منطقه و تأمین خدمات کار شنا سی
بازاریابی و فنی خو شه ک سب و کار به مدیریت بهینه کالن سی ستم و نظارت م ستمر وظایف و
فعالیتهای هر میکرو دانه در خوشه اصلی ،همواره سیستم کل و اجزا را بسوی مأموریت و هد
غایی طراحی شده اکو سی ستم هدایت کنند و مانع از انحرا سی ستم از م سیر ا صلی و در ست
طراحی شده شوند و بدین ترتیب از اضمحالل و نابودی خوشه خدماتی  -صنعتی گردشگری پا
گرفته و از نهال به درخت تبدیل شده بر اثر هرگونه ق صور یا تق صیر اع ضا و عدهای از ا شخاص
ع ضو خو شه جلوگیری کنند و مانع از ایجاد آنتروپی مثبت در سی ستم شوند و در واقع با اجرا و
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پیادهس ازی مس تمر قوانین و قواعد دانش و تجربیات مدیریت ریس ک به س یس تم خوش ه
گردشگری برای رشد و پیشرفت دائم مساعدت کنند.

 -3-2نقشآفرینان تأسیس اکوسیستمهای کسب و کار
قبال در این سل سله از یاددا شتها سعی گردید بطور کلی به علل و نیازهای تفریحات سالم،
س رگرمی ،گردش گری در زندگی بش ر و انواع گردش گری و نقش این ص نعت در تولید خالص
بینالمللی و س هم از چرخش مالی این نوع از کس ب و کارها در کش ورهای دارای رتبه برتر
گرد شگری و روند شکلگیری و ساختاردهی خو شهها و دانههای گرد شگری در سطوح ملی
ک شورها ،ا ستانها ،شهر ستانها ،شهرها و رو ستاها بطور اجمالی و خال صه به منظور آ شنایی
خوانندگان این یاددا شتها ت شریح گردند .از این پس سعی میگردد با ا ستفاده از م شاهدات،
م صاحبهها و تجربیات میدانی از پیگیریهای اجرایی در زمینه اخذ مجوزهای گرد شگری و نیز
برداش تهای دریافت ش ده از مص احبههای ص ورت پذیرفته با عالقمندان به گردش گری اوقات
فراغت و روستایی توضیحاتی داده شود.
در شکلگیری هر خوشه اکوسیستم ملی ،خوشههای استانی و ابعاد کوچکتر بر اسا مطالعات
علم بازاریابی الزم است به نقش و وظایف سه شخصیت اصلی ایفاکننده نقش در بازار گردشگری
به تفکیک پرداخته شود.
 -۱دولتها :دولتها نق شی تعیینکننده و ا صلی را در شکلگیری بخشهای مختلف اقت صادی
بعنوان سیا ستگذاران ،سرمایهگذاران احداث زیر ساختها و نگهداری از آنها ،اعطا مجوزهای
شغلی و نظارت بر واحدهای شغلی صنعت گردشگری و نیز بطور کلی سیاستگذاریهای کالن
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تبیین و تعیین نقش و اندازه هر صنعت در تولید ناخالص داخلی
و سهم تولید صنعت گردشگری در مجموع اقتصاد ملی بر عهده دولتها است.
در قانون برنامه ششم توسعه دولت و مجلس اهتمام ویژهای در جهت توسعه صنعت گردشگری
(داخلی  -بینالمللی) داش تهاند و گردش گری را بخش ی که قابلیت اش تغالزایی مؤثر و محرک
اقتصاد کشور میدانند.
بدون کمترین تردیدی الزم اس ت به این نکته اش اره گردد بدون حمایت و پش تیبانی دولتها،
شکلگیری و موفقیت همه مشاغل و کارآفرینان و سرمایهگذاریها امکان نخواهد داشت.
خو شبختانه موقعیت سرزمینی و جغرافیایی ،تنوع فرهنگی ،خونگرمی و مهماندو ستی ایرانیان
که یکی از ش اخصترین مزیتهای فرهنگی ،اجتماعی کش ورمان در س طح جهان اس ت که در
رسیدن به موفقیت خوشههای اکوسیستم فضای کسب و کار نقشی اساسی خواهند داشت.
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 -4-2نقش دولتها در تأسیس اکوسیستمهای کسب و کار
قبال به سه شخصیت و نقشآفرینان تأسیس اکوسی ستمهای کسب و کار از منظر مطالعات علم
مدیریت بازاریابی ا شاره گردید و در مورد اولین نقشآفرین ،دولتها تو ضیح داده شد و در ادامه
الزم است اشاره شود که دولتها برای موفقیت در این نوع برنامههای کالن بیش از اینکه نق شی
حاکمیتی در چشمانداز و تعیین هد گذاری داشته باشند ضروری است نقش ترویجی ،تشویقی،
آموز شی و نظارتی بر روند تأ سیس بنگاههای اقت صادی دا شته و بی شتر از اینکه مداخلهگر در
اقتصادی که مبتنی بر مکانیزم بازار آزاد است نقش هدایتگر و حمایتگر را ایفا کنند.
مطالعه و بررس ی چرایی و علل موفق نبودن کامل برنامههای دولتها در اجرای توس عه بخش
اقت صاد خدمات گرد شگری طبق پیشبینیهای صورت گرفته در قانون برنامههای چهارم ،پنجم
و ش شم تو سعه این نتیجه بد ست میآید که متأ سفانه نگاه کار شنا سان محترم دولت و حتی
نمایندگان مجلس که تنظیمکنندگان و تص ویبکنندگان این قوانین و برنامهها بودهاند ،بیش از
آنکه دارای رویکردی هدایتی و نظارتی باشند ،رویکردشان حاکمیتی بوده که با اصل دموکراسی
و ا ستقالل عمل بخشهای خ صو صی و تعاونی در اقت صاد بازار مغایرت دارد و همین نکته ،مانع
اصلی و منشأ ناتوانی شکلگیری اکوسیستم کسب و کار خوشه صنعت گردشگری میشود.
در ادامه از منظر مطالعه گران ری سک ت شریح خواهد شد که در ب سیاری از ت صمیمات خرد و
کالن ،بخش دولتی بجای دا شتن رویکرد مدیریت سی ستمی مبتنی بر متوازن سازی بخشهای
سختافزاری و نرمافزاری فعالیتهای شغلی در مراحل راهاندازی و ا ستمرار انجام کار در میکرو
دانهها ،دانهها و خو شههای اکو سی ستمهای ف ضای ک سب و کار بنگاههای اقت صادی ،متأ سفانه
بیش ترین میزان توجه و تمرکز بدنه بخش کارش ناس ی نهادهای عمومی و دولتی معطو به
سرمایهگذاریها و اعطا ت سهیالت مربوط به بخش سختافزاری ف ضای ک سب و کارها متمرکز و
به همین علت ش اهد توقف و ایس تایی کارآفرینان و س رمایهگذاران در اجرایی نمودن قوانین
برنامههای اشتغالزایی و توسعه فضای تولید خدمات و کاالها میگردد.
 -۱بخش سختافزاری :هنگامی بخش سختافزاری در اکوسیستمهای فضای کسب و کار مطرح
می شود ،منظور عوامل فیزیکی مشاغل شامل :نیروی انسانی ،زیرساختها ،منابع و امکانات مالی
و مادی و  ...هر آنچه که قابلرؤیت و مشاهده عینی هست مد نظر است.
 -۲بخش نرمافزاری :این بخش بی شتر بر عوامل غیر فیزیکی اکوسیستم و فضای کسب و کارها:
ش امل آموزشهای نظری و عملی که بطور مس تقیم با مدیریت دپارتمانهای مختلف مربوط به
زیر سی ستم هر یک از مشاغل مرتبط است ،مهارت افزایی حرفهای کارآفرینان ،کارکنان ،تهیه و
تدوین طرحها و برنامههای کسب و کار ،بازاریابی ،اطالعرسانی CRM ،و  ...مربوط میگردد.
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در فر صتی دیگر سعی خواهد شد بطور مب سوطتر در مورد نقش و تأثیر دولتها در تأ سیس و
تداوم فعالیتهای کسب و کارها نوشته و با جزییات کاملتری این بخش تشریح گردد.

 -5-2نقش مردم در تأسیس اکوسیستمهای کسب و کار
قبال ،توض ی حات مربوط به تأثیر و چگونگی ای فای نقش یکی از اض الع پا یه گذاری های
اکوس یس تمهای گردش گری یعنی دولتها اش اره ش د و در اینجا به نقش عرض هکنندگان،
سرمایهگذاران ،کارآفرینان و عالقمندان به ا شتغال در حوزه خدمات گرد شگری یعنی ضلع دوم
تشکیلدهنده این سیستمها یعنی مردم و شهروندان میپردازیم.
 دهها سال ا ست که دیگر انتخاب شغل و سرمایهگذاریهای در حوزه تولید مح صوالت دیگرت صادفی و بدون برنامهریزی نی ست و ا سا سا به غیر از دولتها که به سیا ستگذاری کالن در
زمینه ایجاد فرص تهای اش تغالزایی حض ور حمایتی و پش تیبانی نقش اس اس ی دارند و در
سیا ستگذاریهای کالن توزیع سرمایهگذاریها ،اعطا ت سهیالت و مجوزها بر ا سا طرحهای
آمایش سرزمین و توزیع متقارن امکانات و فرصتهای منطقهای ،استانی ،شهرستانی ،با محاسبه
میزان جمعیت موجود و دارای مهارتهای فنی و حرفهای ،در هر نقطه از خاک سرزمین و دیگر
عوامل مؤثر (منابع آب ،خاک ،محیط زیس ت ،معادن ،اس تعداد محیطی ،زیرس اختها و )...در
ایجاد اکوسی ستمهای کسب و کار به تشویق تأسیس بنگاههای اقتصادی از قبیل خرد ،کوچک،
متو سط ) (SMEsو بزرگ ،مبادرت میکنند ،در ضلع مهم و غیرقابلانکار دیگر این شکلدهی
و شکلگیری خو شهها و دانههای م شاغل مردم به مفهوم واقعی بخش خ صو صی و تعاونی قرار
دارند.
وقتی در سیاستهای توسعه کسب و کار حسب قانون برنامه چشمانداز  ۲۰ساله کشور و چند
قانون برنامه توس عه همه جانبه پنج س اله به مطالعه میپردازیم ،ه مه آن پیشبینی ها که
قانونگذاران در قالب قوانین مختلف و بعض ا پیوس تار مص وب نمودهاند بطوریکه در پایان هر
برنامه قرار ا ست :به هد (الف) در مدتزمان (ب) بر سیم و نتایج آن به اندازه (ج) میبا شد! در
واقع به طور مشخص و غیرمستقیم دولتها و مجالس قانونگذاری در حال خط دادن به مردم و
شهروندان کشور بعنوان سکاندار سیاستگذاریهای کالن اقتصادی ،ک شتی اقتصاد را میخواهد
به سوی بندر (د) برای توسعه همهجانبه هدایت کند و مبدأ و زمان حرکت را م شخص و مق صد
و زمان رس یدن را نیز با میزانی از درص د خطا که تحت تأثیر متغیرها و عوامل مختلف و تغییر
شرایط که امکان ایجاد تغییر در برنامهها را دارند (عوامل مربوط به انواع ریسک) اعالم میکنند!
همه این س یاس تگذاریهای دولتها و برنامهریزیها بدون همراهی ،حض ور و جلب مش ارکت
مردم! در قالب کارآفرینان ،س رمایهگذاران و جویندگان کار و نیروهای انس انی هد اش تغال با
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دانش و ماهر صورت تحقق و اجرا به خود نخواهد گرفت.
از آنجایی که در همین س ری از نوش تار به تأثیر متوازن و مکمل بخشهای س ختافزاری و
نرمافزاری در شکلگیری خو شهها و دانههای ک سب و کارها ا شاره شد ،دقیقا در حال بحث بر
همین موارد یعنی دقت در نحوه و چگونگی دعوت و ت شویق به م شارکت و حفظ تداوم ح ضور
مردم در اکوسیستمهای کسب و کار شکل گرفته بطور استراتژیک است!
 سؤال مشخص این مرحله این است :دولت چه برنامهها و چه مشوقها و چه حمایتهایی برایجلب مشارکت مردم و بخش خصوصی در زیرسیستم حوزه صنعت گردشگری دارد؟!
در این بخش از تبیین نحوه شکلگیری اکوسی ستمهای کسب و کار و تحلیل برنامههای توسعه
بلندمدت و میانمدت  5ساله (در یکی دو دهه اخیر ،کار شنا سان مدیریت و اقت صادی ،صنعتی
در کش ورهای توس عه یافته ،مدت  5س ال را دیگر میانمدت نمیدانند و آن را به علت س رعت
باالی رش د تکنولوژی و تغییرات ش رایط محیطی داخلی کش ورها و بینالمللی ،بلندمدت می
دانند!) و ا سا سا اینکه نوع برنامهنوی سی و سیا ستگذاریهای اقت صادی کالن و قانونگذارهای
اینگونه را در این برهه مغایر با مکانیزم اقتصاد آزاد و سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی میدانند!
زیرا آنها معتقدند وظیفه دولتها فقط ریلگذاری در اقتص اد ،بس ترس ازی ،نظارت و حمایت
همهجانبه از س رمایهگذاران ،کارآفرینان و نیروهای کار اس ت و نه مداخله و هدایت بازار آزاد و
عرضهها و تقاضاها!
زیرا مردمی که دانش و مهارتهای ش غلی و هوش س رمایهگذاری مبتنی بر بهرهوری داش ته
با شند! خود شان بهتر از دولتها میدانند که قطار تو سعه ف ضای ک سب کار را از روی کدامین
ریلهای گذاشته دولت عبور دهند تا به موفقیت و اهدا تعیین شده برسند.

 -6-2تشریح وظایف مردم در تأسیس اکوسیستمهای کسب و کار
قبال به نقش ضلع دوم کارگردانان و سناریو نوی سان (از این واژهها صرفا استعارهای برای نزدیکی
ذهنی و برداش ت مش ترک بین نگارنده و خوانندگان عالقمند به این مباحث اس تفاده گردیده
اس ت) تأس یس بنگاههای اقتص ادی خرد ،کوچک ،متوس ط و راهاندازی خوش هها و دانههای
اکوسی ستم کسب و کار اشاره گردید و در ادامه نگارش این قسمت به تبیین و تشریح وظایف و
تعهدات این ضلع مهم پرداخته میشود.
پس از پایان اقتصاد بردهداری در جهان خصوصا در ایاالتمتحده آمریکا در قرن هجدهم میالدی
که آخرین پایگاه بردهداری بیرحمانه و غیران سانی در بخش ک شاورزی و خدمات بود و سرانجام
در پی جنگهای چندین س اله بین ایالتهای جنوب و ش مال آمریکا ،س رانجام با پیروزی
شمالیها که طرفدار ملغی کردن اقتصاد زشت و غیرانسانی بردهداری بودند ،ا سا و بنیان این
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شیوه اقتصادی که قرون متمادی در دنیا رواج داشت سرانجام برچیده شد.
البته وقوع انقالب اول ص نعتی و ش کلگیری تولیدات انبوه و مکانیزه در بخشهای ص نعتی،
ک شاورزی و خدمات هم که فلسفه نیاز به نیروی کار ارزان را با کمک ماشینآالت دست بشر در
تمامی شقوق شغلی از بین برده بود نیز در از بین رفتن اقتصاد خشن و بیرحمانه سرمایهداری
بردهداری ب سیار مؤثر بود و به موازات و پیو ستار آن ،نظام تیولداری ،اقت صاد زمینداری بزرگ،
فلودالیته (نظام ارباب -رعیتی) نیز در قاره اروپا بخش غربی ،آ سیای جنوب شرقی و غرب آ سیا
و بخشهای وسیع از قاره آفریقا از بین رفت و در اتحاد جماهیر شوروی سابق ،چین ،ک شورهای
اروپای شرقی ،کوبا و سایر کشورهای پیرو اقتصاد سوسیالیستی ،کلیه زمینها اعم از کشاورزی و
ش هری ،منابع طبیعی نیز به مالکیت عمومی ،دولتها درآمدند و نظام اش تغالی زایی و انتخاب
شغل تو سط ان سانها در جوامع مختلف از و ضعیت اجباری و تعیین تکلیفی تو سط بردهداران،
فلودالها و سرمایهداران و دولتها به و ضعیت اختیاری و انتخابی بر ا سا ا صل آزادی شغل و
محل سکونت افراد و شهروندان تغییر شکل یافت و به فرهنگ شغلی مبتنی بر رعایت ا صول
حقوق بش ر ارت قا پ یدا نمود .عوا مل بس یاری از منظر تغییرات ت مدنی ،فرهنگی ،اجت ماعی،
اقت صادی ،نظام آموزشهای نوین مدار  ،دان شگاهها و بخ صوص در حوزه ارتقا و بهبود م ستمر
ف ضای ا شتغال و بازار کار سازمان بینالمللی کار ) (ILOدر طی چندین دهه گذ شته ،قبل از
جنگ جهانی اول ،نق شی بیبدلیل در تغییر روشهای انتخاب شغل ،مهارتآموزی و ارتقا سطح
معی شت و اقت صاد خانوارها و بنگاههای اقت صادی و ماال اقت صادهای ملی و بینالمللی دا شته و
دارند.
مطالعات سیر تکامل زندگی و شغلی جوامع ب شری حکایت از فراز و فرودها و نو سانات ب سیاری
دارد که برای هر انسان مطالعهگر در آموز و برای کارآفرینان همچون نقشه راه میماند.
در گذش ته دور و نزدیک ،در کش ورهای وارث اقتص اد تیولداری و اس تبدادی و در کش ورهای
سو سیالی ستی ،دولتها تبدیل به کارفرماهای بزرگ شدند و در ب سیاری از ک شورها حتی با از
بین رفتن نظام اقت صاد سو سیالی ستی و اقت صاد متمرکز صنعتی ،همچنان راه ر سیدن به امنیت
درآمد  -بازن ش ستگی  -رفاه و بیمه از طریق روش شغلی ا ستخدام (فروش نیروی کار افراد به
کارفرمایان دولتی و خص وص ی) در فرهنگ مردم جا افتاده اس ت؛ اما با ورود نظام اقتص اد بازار
آزاد ،روند دموکراتیکتر شدن انتخاب م شاغل تو سط شهروندان در اکثر ک شورهای دنیا رو به
تعالی گذارده و استقرار یافته است.
تا اینجا به نحوه اشتغالزایی ،انتخاب شغل توسط شهروندان پرداخته و در ادامه به تبیین تفاوت
بین مفاهیم ،کار ،ش غل ،حرفه ،اس تخدام ،خوداش تغالی ،کارآفرینی ،رس الت ش غلی و تأمین
سرمایه ،شرکتهای خ صو صی ،تعاونی میپردازیم و سپس وارد ،ت شریح نقشآفرینی شهروندان
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در کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه صنعت گردشگری از مناظر مختلف خصوصا قوانین توسعه
همهجانبه ملی مصوب دولتها و مجالس قانونگذاری خواهیم پرداخت.

 -7-2نقش سرمایهگذاران در تأسیس اکوسیستمهای کسب و کار
قبال به تفاوتهای گرایش به اش تغال و تأمین معیش ت ش هروندان اجماال اش اره گردید .بدون
شک ک سانی که تمایل به کارآفرینی و سرمایهگذاری در بخشهای خ صو صی و تعاونی دارند از
جمله اشخاص ریسکپذیرند که احتمال شکست شغلی و هدر رفتن زمان و سرمایه اولیه خویش
را میدانند و تعدادشان نسبت به شهروندان محافظهکار و ری سکگریز بسیار کمتر است .پس در
هر جامعه ش هری و روس تایی افرادی که تمایل به فروش نیروی کار خود بص ورت اس تخدامی
دارند ،هرگز چه با ت شویق دولتها و چه بدون ت شویق آنها تمایل به سرمایهگذاری و پذیرفتن
تعهدات و مس لولیتهای مدیریت یک بنگاه اقتص ادی یا خوداش تغالی را ندارند .البته س طح
تحصیالت جویندگان کار ،سطح پیشرفت و توسعه کشورها و استانهای مختلف و میزان حمایت
دولتها از کارآفرینان و فض ای کس ب و کارها ،دانش و مهارت نیروهای کار ،فرهنگ ش غلی
محیط زندگی ،میزان تجربه و تشویق اطرافیان در انتخاب مسیر شغلی شهروندان مؤثر است.
قبال تو ضیح داده شد که ا صوال در تعیین م سیر آتی م شاغل و اکو سی ستم ک سب وکار ک شورها،
دولتها و مجالس قانونگذاری و نظریهپردازان سازمانهای تدوینکننده سیاستهای استراتژی
توسعه ملی و اکوسی ستمهای کسب وکار (همچون سازمان برنامه و بودجه ،وزارت امور اقتصاد و
دارایی ،وزارتخانههای صمت ،جهاد ک شاورزی ،کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،وزارت گرد شگری و
میراث فرهنگی و زیرس اخت ها ،کامال نقش آفرین هس تند) لیکن هر چقدر هم برنامه ها و
تش وی قات دولت ها مناس ب و کارآمد باش ند ،ا ما اگر محرک ها قادر به جلبتوجه مردم و
عالقهمندی به مش ارکت آن ها نگردند و منجر به س رما یه گذاری آن ها در طرح های نوین
کارآفرینی و شغلی ن شوند ،هرگز ا ستراتژی توسعه ف ضای ک سب و کارها به طور کامل و مطلوب
که مد نظر دولتها و بنفع توسعه اقتصاد ملی طراحی میگردند ،پیادهسازی نمیشوند و بسیاری
از منابع مالی و فرصتهای اشتغالزایی و زمان بهرهوری ملی سوخته و به هدر میروند!
لذا ،دولتها به موازات طرحریزی و شکلدهی اکوسی ستمهای نوین کسب و کارها ،سیاستهای
تش ویقی و ترویجی دمکراتیکی را برای راهاندازی خوش هها و دانههای اکوس یس تمهای همگون
شغلی تعریف و اجرا میکنند تا بتوانند موفق به جلب مشارکت ملی و همگانی شوند.
البته درجه اطمینان در نتیجهگیری از برنامههای تو سعه م شاغل که حتی دولتها و شهروندان
بعنوان کارآفرینان ،سرمایهگذاران به درک کامل و دیدگاه م شترک مطلوب هم ر سیده با شند،
ص د درص د بدون ریس ک و بازدهی نهایی مطلوب نیس ت و عوامل بس یاری میتوانند موجب
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شکست این گونه طرحهای صد درصد موردتوافق ملی نیز شوند .البته ،درجه موفقیت طرحهای
مورد اس تقبال مش ترک دولتها و ش هروندان چنانچه بر اس ا پیروی از آموزههای دقیق علم
بازاریابی و دانش مدیریت ریس کهای مش هود و نامش هود طراحیش ده باش ند ،احتمال میزان
شکست آنها بسیار پایین است.

 -8-2نمونههایی از نقش دولتها در راهاندازی اکو سی ستم ک سب و کارهای
موفق
با چند مثال از برنامهریزی های مش ترک دولت ها و مردمی داخلی و خارجی تالش میگردد،
نمونههایی از راهاندازی اکو سی ستم ک سب و کارهای مختلف و موفق را معرفی نماییم تا الگوهای
عینی در جهت طراحی خوش هها و دانههای کس ب و کار گردش گری اوقات فراغت روس تایی
تجسم شوند.
 -۱الگوهای خارجی:
 کره جنوبی :در ابتدای دهه  7۰میالدی ،کره جنوبی که کش وری با اقتص اد ض عیف و کامالوابسته به آمریکا و ژاپن بود ،در یک برنامهریزی استراتژیک تصمیم گرفت از نقطه صفر به سوی
توس عه اقتص ادی گام بردارد و بر اس ا همین تص میم راهبردی با توجه به میزان جمعیت و
منابع محدود معدنی ،تمرکز اقتصادی را در حوزه صنایع کوچک و متوسط در دهه اول و سپس
با س رمایههای انباش ته بدس ت آمده از مرحله اول توس عه ص نعتی ،اقدام به س رمایهگذاری و
تولیدات محص والت ص نایع بزرگ همچون :کش تیس ازی ،اتومبیلس ازی ،لوازم خانگی و ...در
مرحله دوم ادامه داد .برنامههای توس عه ص نعتی دولت کره جنوبی با پایهگذاری بر آموزشهای
ایجاد و ارتقا مهارت نیروهای کار و مدیریتی آن ک شور ا ستوار گردیده و با پیاده سازی سی ستم
آموزشی [دوآل] کیفیت نیروهای انسانی شاغل در بخشهای مختلف را باال برد و با تأمین سبد
خدمات رفاهی و بیمهای بهمراه تأمین س رمایه هر فرد عض و نیروی کار و هر کارگاه کوچک
مش اغل خانگی تا کارخانههای کوچک و متوس ط و  ...از اولین روز ورود هر ش خص و هر بنگاه
کوچک اقتص ادی به چرخه فعال یت تول یدی و اش تغال ،دولت کره جنوبی حداکثر حمایت از
صاحبان م شاغل و با ایجاد زمینه موفقیت بازار و سودآوری آنها راههای پی شرفت و ا ستمرار
فض ای کس ب و کار در آن کش ور را برای کس ب موفقیت اقتص اد ملی فراهم نمود .دولت کره
جنوبی نمونه موفقی از یک سیستم اقتصاد بازار آزاد را در این چند دهه (در طی  5۰سال اخیر)
به دنیا ن شان داده ا ست.از جمله برنامهها و روشهای اجرایی کره جنوبی در جذب کارآفرینان و
خود اشتغاالن و سرمایهگذاری زمان  -مالی اشخاص ،حداکثر سهولت راهاندازی فضای کسب و
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کارها و ت شویق جوانان به تأ سیس شرکتهای کوچک و تعاونی با امتیازدهی منا سب به آنها
بوده و میباشد.
 سیستم دفاتر بازرگانی خارجی کره جنوبی COTRAکره جنوبی پس از  ۲۰سال از شروع برنامههای توسعه اقتصادی آن کشور ،برای باال
بردن تول ید ناخالص داخلی از ابتدای دهه  7۰میالدی تمرکز نفوذش را در بازار های بینالمللی
گذا شت که سایر رقبای صنعتی در آنها یا ا صال ح ضور ندا شتند و یا اینکه ح ضور شان ب سیار
ضعیف بود و همین ا ستراتژی باعث موفقیت برنامه راهبردی تو سعه صادرات صنعتی آن ک شور
شد .این کشور به منظور حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط بخشهای خصوصی و تعاونی
و خودا شتغاالن ،کارآفرینان و سرمایهگذاران با تأ سیس  7۰دفتر بازرگانی در ک شورهای مختلف
جهان که اکثر آنها وظیفه مطالعات بازار ،ش ناس ایی نیازها ،آش نایی با فرهنگ و س نن مردم
بازارهای هد و روشهای تعامل و قوانین کش ورهای مقص د و تعامل با تجار محلی را به عهده
دا شتند و تعداد محدودی از این دفاتر  COTRAوظایف دو سویه ،خرید مواد اولیه موردنیاز از
کشورهای دیگر برای صنایع و بازاریابی محصوالت را تواما به انجام میرسانند.
 بدین ترت یب ،دو لت کره جنوبی از نقطه زیر ص فر راه اندازی مش اغل خانگی ،کارگاه ها،کارخانجات کوچک و متوس ط و بزرگ ،بعنوان حمایتگر ،مش اور ،مدیریت بازاریابی ،تبلیغات،
تأمین س رمایه و اعطا تس هیالت ،مدیریت ریس ک و ...تا زمانیکه کارآفرینان بدان کمکها نیاز
دا شتند به پ شتیبانی و حمایت از خو شهها و دانههای ع ضو ف ضای ک سب و کار آن ک شور ادامه
داده و میدهد.
همین سیاستهای اقتصادی هوشمندانه موجب گردید ،کشوری که منابع معدنی ندارد و وسعت
خاک آن کم میباش د ،از رتبههای پایین جهانی به رتبه دوازدهم اقتص ادی دنیا طی  ۳۰س ال
تبدیل شود .در توصیف شرایط سالهای ضعف اقتصادی کره ،آقای کیم وو چونگ ،مالک صنایع
دوو در کتاب :س نگفرش هر خیابان از طالس ت ،مینویس د( :ما همچون قورباغههایی بودیم که
صدای ما را از ته چاه کسی نمیشنید = کنایه وی به بیاهمیت بودن نقش کرهایها در نزد سایر
اقتصادهای جهانی در گذشته این کشور است)
سعی شد ،تأثیرات و نقش بیبدیل همکاری مشترک و دموکراتیک دولتها با شهروندان بعنوان
دو ضلع اصلی توسعه اقتصادی ،شکلگیری و راهاندازی خوشهها و دانههای فضای کسب وکارها
در این مثال عینی ،تبیین شود و در ادامه این سری یادداشتها به نمونههای دیگر اشاره خواهد
شد.
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 -9-2دیدگاههای دو مکتب اقتصادی رایج دنیا لیبرالیسم و نئولیبرالیسم
قبال به تشریح نقش دولتها در پیدایش اقتصاد بازار ،بخشهای خصوصی و تعاونی ،شکلگیری
خو شهها و دانههای اقت صادی در اکو سی ستم ف ضای ک سب و کار در ک شورهای مختلف با ذکر
مثالی عینی پرداختیم و در ادامه خواهیم پرداخت.
ری شه ت صمیمگیریهای اقت صادی در جهان ،بلوکبندیهای سیا سی و ک شورهای مختلف به
مکتبهای اقت صادی و نظریات اقت صادانها که ملهم از قانون ا سا سی ک شورها ست برمیگردد.
سالیان سال اقتصاددانان طرفدار دو نظریه اقتصادی اشتراکی یا سوسیالیستی با طرفداران نظریه
اقتص ادی لیبرالیس م و نلولیبرالیس م با ی کدیگر در حال مجادلهاند .گروه اول به تمرکز و
ت صمیمگیری و دخالت م ستقیم دولتها در سرمایهگذاری ،مالکیت ،مدیریت ،دخالت در تعیین
نرخ کاالها و خدمات به منظور جلوگیری از تمرکز ثروت و س رمایههای ملی در دس ت اقلیتی
خاص از جمعیت ک شورها و توزیع متقارن فر صتها و درآمدها را معتقد و گروه دوم که اکثریت
اقت صاددانان و سیا ست کلی اقت صادی ک شورهای دنیا را ت شکیل میدادهاند بر این باورند که:
تمرکز ت صمیمگیریها ،سرمایهها ،ثروت ملی و مدیریت اقت صادی در ک شورها در د ست دولتها
با فطرت انسانها که مبتنی بر تالشها و انگیزههای فردی و پی شرفت مستمر میباشد بطوریکه
اختیار و آزادی فعالیت انسانی در اقتصاد موجب رقابت ،ر شد و پی شرفت سطح زندگی و رفاه در
جوامع می شود معتقد به مکانیزم اقت صاد بازار ه ستند که این گروه ابتدا با نظریات لیبرالی سم و
سپس نلو لیبرالیسم باور داشته و دارند و بطور خالصه میگویند:
نقش دولتها در شکلگیری ،هدایت ،نظارت و عدالت محوری در اقت صاد ک شورها ب سیار مهم
اس ت و اختال نظر طرفداران این دو مکتب بر نحوه دخالت و میزان حض ور دولتها در س هم
اقتص اد و تقس یم دقیق مأموریت و تکالیف دولتها با میزان مش ارکت و حض ور ش هروندان در
سرمایهگذاری و مدیریت بخشهای اقت صادی ک شورها و در ف ضای ک سب و کارها میبا شد که
تش ریح و تبیین مبس وطتر رویکردهای مدیریتی ،مکتبها و نظریات اقتص ادی خارج از وظایف
حوزه مطالعه گران ریس کهای مدیریتی و مالی اس ت ،لیکن از منظر دانش مدیریت ریس ک
زمانی که کار شنا سان این ر شته به ارزیابی عملکردها تحلیل داراییها ،صورتح سابهای سود و
زیان بررس ی علل انحرا از اهدا طراحی ش ده پروژههای ملی ،منطقهای و محلی و یا مطالعه
علل ور شک ستگی بنگاههای اقت صادی و یا مقای سه باال و پایین بودن تولید ناخالص ملی و داخلی
کش ورها با یکدیگر و س نجش علت و میزان بهرهوری هر کش ور و مطالعات تطبیقی آنها می
پردازند ،آنگاه مطالعه مکتب ها و رویکرد های مدیریتی اقتص ادی و تص می مات اتخاذی در
برنامههای توسعه ملی بلند و میانمدت ،بودجه ساالنه ک شورها و تأثیرات آنها بر شکلگیری و
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میزان موفقیت یا عدم موفقیت خوشهها و دانههای اکوسی ستمهای اقتصادی در مطالعات ریسک
مفهوم و موضوعیت مییابد.
اقتص اددانهای مختلفی در برنامهریزی طرحهای کوتاهمدت ،میانمدت ،بلندمدت ،بودجهبندی
ساالنه و نظریهپردازی اقت صادی دولتها م شارکت دارند و ب سیاری از آنها به تحلیل برنامههای
اقت صادی ک شورها بعنوان نظریهپردازان و ا ساتید فن به مطالعه ،برر سی ،م شاوره و تدریس در
دانشگاهها مشغول هستند.
در زمینه نقش و میزان دخالت دولتها در اقت صاد و هدایت ف ضای ک سب و کار ک شورها بین
نظریات لیبرالها و نلولیبرالها اختال دیدگاههایی علیرغم تشابه کلی این نظریات وجود دارد.
از جمله معرو ترین ا شخا صی که در این زمینه صاحبنظر ا ست ،ویلهم کوپلر ،اقت صاددان و
فیلس و آلمانی که مخالف اقتص اد متمرکز دولتی و س وس یالیس تی و از طرفداران لیبرالی سم
اقتص ادی بود ،وی ض من اینکه مخالف اقتص اد دولتی متمرکز اس ت ،تأکید داش ت که بدون
حمایت و پشتیبانی دولتها از راهاندازی و توسعه فضای کسب و کارها ،اقتصاد بخش خصوصی
و بازار آزاد پا نمیگیرد و دولتها نقشی بسیار مؤثر و با اهمیت برای رشد طبقه متوسط و بالنده
اجتماعی ،توزیعکنندگان فرص تها و ایجادکنندگان مزیتها به عهده دارند .این اقتص اددان بر
این باور بود ،دولتها فقط در بخش اقتص اد کالن همچون آب  -برق  -گاز (مالکیت و مدیریت
زیر ساختها) ح ضور مقتدر دا شته با شند و امور بقیه بخشهای اقت صادی به مردم واگذار کنند،
نام باورمندان هماندیش وی را «دبستان نلولیبرالیسم» گذاشته بودند.
در ادامه به نقش مدیریتی و نظرات تورگوت اوزال ،نخس ت وزیر فق ید ترک یه در ش کلگیری
خو شههای اکو سی ستمهای ک سب و کار آن ک شور مقارن با جنگ تحمیلی غرب به ک شورمان
اختصارا اشاره خواهد شد.

 -10-2معمار جدید اقتصاد ترکیه
قبال سعی شد تا تفاوت دیدگاه دو مکتب اقت صادی رایج دنیا و میزان دخالت و هدایت دولتها
در اقتصاد و شکلگیری خوشهها و دانههای کسب و کارها در کشورهای مختلف اختصارا تشریح
شود .مطالعه روند تو سعه اقت صادی در ک شورهای صنعتی و در حال تو سعه (ک شورهایی که در
طی دو  -س ه دهه اخیر به رش د و پیش رفتهای اقتص ادی روز افزونی دس ترس ی یافتهاند و
همچنان روند رو به رشد ساالنه را طی میکنند) نشان میدهد سیاستگذارانی که به اصول بازار
آزاد معتقدند و همچون نلولیبرالیس تها ،س هم و میزان حض ور حاکمیتی و مداخله دولتها در
اقتص اد را مختص و فقط محدود به مالکیت زیرس اختها و خدمات عمومی فراگیر را مفید می
دانند و در س ایر بخشهای اقتص ادی بخص وص در بخش  SMEsکه امکان واگذاری همه امور
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اعم از سرمایهگذاری ،مدیریت ،نرخگذاری محصوالت و  ...به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود
دارد ،دخالت و هدایت مس تقیم دولتها را به ص الح نمیدانند و بر این باورند نقش دولتها در
اینچنین س یس تمهای بازار آزاد ،فقط نظارتی ،حمایتی و تش ویق گرانه اس ت( .مطالعه روند
تو سعه اقت صادی ک شورهای تازه صنعتی شده یا اقت صادهای نوظهور ن شان میدهد که در واقع
آنها با پیاده سازی ا صولی و دقیق مکانیزم اقت صاد مبتنی بر رویکرد بازارهای آزاد رقابتی بخش
خصوصی و تعاونی به موفقیتهای بینظیر و قابلتحسین طی دو  -سه اخیر دست یافتهاند)
در ادامه این سلسله نوشتار به پتانسیلهای ارزشمند و باالی کشورمان از جمیع موارد من جمله
از منظر تفکیک تکالیف و رویکرد اقت صاد ترکیبی مترقی مبتنی بر ا صول ،قانون ا سا سی ،مدنی،
تجارت ،کار و تأمین اجتماعی و  ...که بر اص ل احترام و آزادی حقوق مالکیت فردی اش خاص
حقیقی و حقوقی غیردولتی بر مبنای تعالیم دین مبین ا سالم ا ستوار ا ست بی شتر تو ضیح داده
خواهد شد.
در باال به سیا ستهای اقت صادی و برنامههای عمران و تو سعه کره جنوبی و روشهای راهاندازی
ف ضای ک سب و کارها و خو شههای اقت صادی آن ک شور در صنایع کوچک و متو سط در ابتدای
دوره ص نعتی ش دن و س پس ورود به عرص ه تولیدات ص نعتی بزرگ در س ه ش اخه تولیدات
پرکشش اشاره شد.
و قبال به نقش رئیسجمهور فقید ترکیه خلیل تورگوت اوزال که معمار اقتص اد نوین آن کش ور
است اشاره گردید!
سؤال :چرا تورگوت اوزال را معمار جدید اقتصاد ترکیه مینامند؟!
 مطالعه سوابق فعالیتهای تحولگرای رئیسجمهور ا سبق ترکیه تورگوت اوزال ن شان میدهدوی بعنوان یک اقتصاددان نلولیبرالیست که سالها بعنوان مشاور بانک جهانی همکاری داشته با
طرحریزی کاهش تصدیگری و دخالت دولت ترکیه در بخشهای پاییندستی اقتصاد ،به بخش
خص وص ی واقعی و پویا و آموزشهای مهارت آفرینی ،فنی و حرفهای نیروهای بازار کار ،برای
ورود گس ترده به فض ای کس ب و کارهایی که آن کش ور دارای مزیت رقابتی بود میدان داد،
حمایتهای جامع از کارآفرینان و خود اشتغاالن بعنوان موتور محرکه فضای کسب و کارها را با
دقت و پیگیرانه اجرا نمود و با سیاستهای تشویقی صادراتی در بخشهای تولید انبوه پوشاک،
مواد غذایی و نیز جذب گردش گران خارجی ،اقتص اد ترکیه را در رتبه باالی کش ورهای منطقه
غرب آ سیا (بدون در نظر گرفتن اقت صاد نفتی ک شورهای ع ضو سازمان اوپک و تولیدکننده گاز
طبیعی و پتروشیمی) قرار داد و با اجرای سیاستهای اقتصاد بازار آزاد و رقابتی در مدت قریب
 ۱۰س ال اقتص اد ترکیه را دچار رش د کمی و کیفی و تحول بنیادین نمود .بدین ترتیب تجربه
ترک یه همچون کره جنوبی نش ان میدهد ،دولت ها نقش ی بینظیر و بیهمتا در پا یه گذاری،
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سهولت راهاندازی و استمرار فعالیت فضای کسب و کارها ،رونق اقتصاد بازار و حمایت همهجانبه
از کارآفرینان و خود اشتغاالن ،افزایش سطح رفاه عمومی و ...دارند و از رویکردهای توسعه محور
و روشهای مدیریتی کش ورهای موفق در فعالس ازی بخشهای تعاونی و خص وص ی و نحوه
پ شتیبانی و حمایت از ف ضای ک سب و کارهای نوین در طرحریزی  -تأ سیس  -ا ستمرار فعالیت
خوشهها و دانههای کسب و کارها میتوان الگوبرداری کرد.

 -11-2تفاوت ایدههای تورگوت اوزال با دولتهای پیشین ترکیه
پس از درگذشت تورگوت اوزال یک سفر کاری به ترکیه و استانبول داشتم ،هنوز که این فضای
مجازی و بانک اطالعاتی توانمند آن برای مطالعه وجود نداش ت ،با مطالعه روزنامهها و مجالت
هموطن ،تحوالت اقتص ادی ترک یه و طرح ها و برنامه های اقتص ادی تورگوت اوزال را برای
ا صالحات ف ضای اکو سی ستم ک سب کار در آن ک شور و شکلدهی ،راهاندازی و پ شتیبانی از
خو شههای اقت صادی و ایدههای تحولگرای وی و دولتش را م ستمرا و ح سب عالقه شخ صی
مطالعه و دنبال میکردم.
در سفر به ترکیه با یک جوان تح صیل کرده ر شته مدیریت بازرگانی که در آمریکا در خوانده
و فردی م سلط به تحلیل برنامهها و اهدا بود آ شنا شدم ،از وی تفاوت بین ایدهها و برنامههای
تورگوت اوزال با دولتهای پی شین آن ک شور را پر سیدم ،وی پا سخ داد :دولتهای قبل از اوزال،
برنامههای توس عه اقتص ادی تص ویبی را همانند روند اجرا امور و درص دد پیادهس ازی نهایی بر
ا سا زمانبندی دقیق برنامهها نبودند ،اما اوزال ،جدیت و پیگیری خا صی برای اجرای برنامهها
در زمانهای تعیین شده دا شت! اوزال میدان ست برای افزایش میزان ضریب ا شتغال نیروهای
کار و موفقیت در اشتغالزایی اثربخش ،ترکیه نیازمند ایجاد تحرک در فضای کسب و کار توسط
بخشهای تعاونی و خص وص ی بر مبنای زمانبندیهای مش خص در هر پروژه اس ت و همه این
اقدامات نیز نیازمند قانونمندی ،نظم و انض باط ،به روز ش دن برنامههای کس ب و کار میباش د.
بخش خصوصی برای تحرک و نقشآفرینی مثبت و کارآیی نیازمند حمایت دولت است .تورگوت
اوزال با بهرهگیری از اص ول علم بازاریابی و دانش مدیریت ریس ک با مطالعات بازار داخلی و
منطقهای و درک منطقی از ظرفیتها و پتان سیل اقت صادی و منابع ان سانی ک شورش ،پ شتیبانی
اص ولی و منطقی از تجارت خارجی و تولیدکنندگان و ص ادرکنندگان ترکیه و افزایش س هم
ص ادرات را هد گذاری کرد و با تش ویق ص ادرکنندگان ،تقریبا در نفوذ به بازار های تمام
کشورهای منطقه موفق بود و تراز بازرگانی خارجی در زمان اوزال و بعد از وی مثبت و بهرهوری
اقتصاد ملی به باالترین حد مطلوب در آن شرایط و زمان رسید.
به اتفاق آن جوان برای دیدن محلهای از ش هر اس تانبول که کارگاههای دوزندگی (س یس تمی
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شبیه به کارگاههای دوخت لبا خیابان جمهوری و ساختمان پالسکو داشتند) به دوخت انواع
لبا ها م شغول بودند رفتیم ،به و ضوح ن شاط و انگیزه کار در کارگاههایی که به شدت م شغول
فعالیت بودند م شاهده می شد و چند خیابان آن طرفتر پا ساژها و فرو شگاههای عر ضه لبا با
انبوهی از گردش گران خرید کاال از روس یه ،اوکراین و...مواجه بودند که کارتن ،کارتن س فارش
انواع پوش اک ،کفش ،کیف و ...میدادند و با اتوبو های قطار ش ده به س وی کش ورهای خود
میرفتند .آن جوان تح صیل کرده ترکیهای در تو ضیحات خودش به این نکته کلیدی هم ا شاره
کرد :وقتی در س ند توس عه اقتص ادی ترکیه ،ص ادرات کاالها و خدمات و یا جذب گردش گری
خارجی مصوب و هد گذاری می شد ،کارشناسان مجرب وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
قوانین و مقررات تجاری ،بازار ها و تجار توانمند و ...کش ور های هد ص ادراتی و یا ن یاز ها و
خواس تههای گردش گران آنها را ش ناس ایی و با انجام مطالعات بازار دقیق ،تبلیغات و زنجیره
تولید مح صوالت از صفر تا صد را با یکدیگر هماهنگ میکردند و بدین ترتیب اقت صاد ک شور
ترکیه از زمان تورگوت اوزال توانس ت به ایجاد ،اس تقرار کامل و تداوم فعالیتهای خوش ههای
کس ب و کار توانمند نائل ش ود و اقتص اد بدون نفت اما متکی به مهارتهای نیروهای انس انی
خویش و ا ستفاده از پتان سیل زی ستمحیطی و تاریخی و نیز از موقعیت جغرافیایی بین قارههای
آ سیا و اروپا به بهترین وجه ،بهرهبرداری کند و به موفقیتهای ارز شمند در منطقه د ست یابد.
گرچه مطالعات نش ان میدهند که دولتهای قبل از تورگوت اوزال بس ترهای مناس ب توس عه
اقتص ادی و فض ای کس ب و کار را ایجاد کرده بودند و دولتهای بعد از اوزال نیز همان روند و
کس ب موفقیتها را ادامه دادهاند ،لیکن مردم کش ور دوس ت و همس ایه ترکیه همواره از نقش
مثبت ایدهها طرحها و برنامههای تو سعه ک سب و کارها و پ شتیبانی از بخشهای خ صو صی و
تعاونی در مسیر صادرات و اشتغالزایی همواره به نیکی یاد میکنند ،گرچه همی شه عدهای نفی
خدمات ارز شمند ان سانهای خادم و نقدهای شدید م ستمر و در کلیت برنامههای دولتها می
پردازند که البته مطالعه تحل یل های متفاوت در حوزه برنامه های کارآفرینی و اش تغالزایی به
دانشافزایی دولتها ،اس تارتا های کس ب و کار منتهی و مفید اس ت ،اما هرگز از خدمات و
ارزشهای نیک ایجاد شده از سوی مردان و زنان دارای شخ صیت کریزماتیک کا سته نخواهد
شد.

 -12-2تشریح نقشآفرینان اصلی از مثلث کارآفرینی در یک کشور
در این سل سله از یاددا شتها ،تال شمان بر این ا ست به سهم ب سیار اندکمان در قبال ر شد و
تو سعه همهجانبه وطن عزیزمان ایران سرافراز و سروقامت بعنوان وظیفه ملی ،آنچه میدانیم و
هر آنچه که با همافزایی و اتخاذ روش های مطالعاتی علمی میتوانیم فرا گیریم برای رس یدن
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ک شورمان به تو سعه همهجانبه فرهنگی ،اجتماعی ،اقت صادی بر ا سا قوانین برنامههای تو سعه
منجمله برنامه چشمانداز  ۲۰ساله ایران منتهی به سال  ۱4۰4شمسی و برنامه ششم توسعه ،با
فعال یت های :جمعآوری داده ها به ش یوه مبانی علمی روش تحقیق ،م طالعات میدانی جهت
تحل یل و ارز یابی به روش ماتریس  SWOTالگو برداری از نظر یه منحنی عمر بن گاه ها و
محصوالت بوستون) ،شناسایی و امکان سنجی ،معرفی و اطالعرسانی فرصتهای سرمایهگذاری
مالی در جوامع شهری کوچک و روستایی در حوزه کارآفرینی گردشگری روستایی اوقات فراغت
و نیز فراگیری و انتقال آموزههای دانش رشته گردشگری از منظر کاربردی و مهارتی با الگوهای
مبتنی بر روش س ازمان فنی و حرفهای کش ور که بر اس ا س یس تمهای آموزش ی [دوآل] و
تجربیات گرانسنگ سازمان بینالمللی کار ) (ILOاستوار است ،به شناسایی فرصتها ،ترویج و
تش ویق جوانان ،کارآفری نان و خوداش تغاالن بپردازیم و بعنوان ایران یانی که با مفاهیم نوین
روشهای راهاندازی س یس تمهای کس ب و کار تحت رویکردهای اس تارتاپی و اس تاراپی آش نا
ه ستیم ،بعنوان ا شخاص م شاور و کار شنا آزاد و م ستقل با توجه به برنامهریزیهای دولت در
قوانین به منظور توسعه فضای کسب و کار کشور و نیز پتانسیلها و استعدادهای مادی و معنوی
موجود در ظرفیت سازی خو شهها و دانههای شغلی و ک سب و کارها ،با هموطنان عزیزمان بطور
واقعگرایانه با مطالعات تطبیقی ش رایط و مزیتهای نس بی ملی در حوزه ریس کهای ص نعت
گرد شگری و مزیتهای ملی ک شورمان ن سبت به ک شورهای منطقه غرب آ سیا بطور م ستمر و
تکوینی مطالعات ترویجی را ارائه و تبادل تجرب یات و مطالعات را مس تمرا پیگیری نماییم .در
واقع بدنبال پیادهسازی عینی شعار [باهم و به هم بیاموزیم] در حوزه شاخه گردشگری روستایی
اوقات فراغت هستیم.
قبال ،تص ریح گردید که برای رونق اقتص ادی ،اش تغالزایی ،ثروت آفرینی ملی و ماال رش د و
پیشرفت همهجانبه یک کشور سه ضلع از یک مثلث ،نقش دارند.
 -۱دولتها :نقش کلیدی در ارتقا و توس عه س طح کمی و کیفی اقتص اد کش ورها در دس تان
دولتها و مجالس که با تص ویب قوانین و بس ترس ازی و حمایت از کس ب و کارهای موجود و
صاحبان مشاغل با تأمین شرایط سهولت فضای کسب و کارها و رفع موانع تولید و توزیع متقارن
فرص تهای ش غلی برای همه ش هروندان و افزایش میزان عرض ه محص والت و نیز حمایت از
کارآفرینان و خوداش تغاالنی که قص د ورود به عرص ه کارآفرینی و بازار کار را دارند و ماال به
تأ سیس بنگاههای نوین ک سب و کار میپردازند و بطور خال صه حمایت عملی ،علمی و پایدار از
بخشهای خصوصی واقعی و تعاونی در اقتصاد کشور
 -۲ش هروندان :ض لع دوم ،اص لی و حامی تأثیرگذار در برنامهریزی ،س رمایهگذاری و راهاندازی،
سازماندهی و هدایت ،ا ستمرار فعالیت و به ثمر ن شاندن طرحها و قوانین تو سعه م صوب شده
فضای کسب و کار کشورها مردم هستند.
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امروزه نقش اس تارتا های کس ب و کار ،اتص ال ،تبیین و هماهنگ نمودن طرحهای دولتها با
کارآفرینان و خودا شتغاالن عالقمند به ورود تولید مح صوالت در سمت عر ضه یعنی دو ضلع
ا صلی نقشآفرین در اکو سی ستمهای ک سب و کار ایفای نقش میکنند .ا ستارتا های فعال در
حوزه مطالعات و برنامهریز کسب و کارها ،از مرحله ایدهیابی برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهنگی،
هدایت ،بازخور و نیز احیا نو سازی م شاغل قدیمی و موجود در خدمت اقت صاد ملی ،میتوانند به
ایفای وظایف حرفهای و تخصصی بینظیر خدمتگزاری کنند.
قبال ،به روشهای همکاری دولتهای کره جنوبی و ترکیه و شهروندانشان در راهاندازی و توسعه
اکو سی ستمهای ک سب و کار در آن ک شورها در طی سه دهه گذ شته و ح صول نتایج فوقالعاده
موفقیتآمیز آنها و ضرورت بنیادین این همکاریها در هر ک شور بطور اجمال ا شاره شد و در
ادامه به نقش بینظیر ا یده ها و طرح های دکتر محمد یونس در تحرک و کس ب موفق یت های
ارزشمند بنگاههای خرد روستایی در کشور بنگالدش اشاره خواهد شد.

 -13-2اقدامات دکتر محمد یونس در جوامع روستایی بنگالدش
قبال به منظور تش ریح نقشآفرینان اص لی از مثلث کارآفرینی در یک کش ور که با همکاری
یکدیگر در ش کلگیری و راهاندازی خوش هها و دانههای اکوس یس تم کس ب و کارها مؤثرند به
اقدامات دکتر محمد یونس ،بانکدار و اقتص اددان بنگالدش ی اش اره گردید .محمد یونس که
دکترای اقت صاد خود را از دان شگاه فاندر ویلت آمریکا دریافت کرده ا ست بنیانگذار وامهای خرد
در جوامع روس تایی بنگالدش با ایده کارآفرینی اجتماعی به ص احبان مش اغل روس تایی و یا
کارآفرینانی که از تودیع وثیقه به بانکها برای دریافت وام عاجز بودند با مکانیزم تعهد س پاری
زنجیرهای مجموعه افراد آشنا و کارآفرین در یک محله برای همدیگر وامهای خرد را به اشخاص
خود اش تغال و تعاونیهای تولیدی و توزیعی از طریق گرامین بانک که مؤس س و بنیانگذارش
خود محمد یونس بود وام میداد و وامگیرندگان را ت شویق به راهاندازی ک سب وکارهای تولیدی
با هد ای جاد ارزشافزوده مینمود .دکتر محمد یونس و گرامین بانک در این روش بانکداری و
تأثیرگذاری در اش تغالزایی و مبارزه با فقر در روس تا های بنگالدش به اندازهای موفق عمل
نمودند که در سال  ۲۰۰6میالدی دکتر محمد یونس و گرامین بانک برنده جایزه صلح نوبل در
رش ته اقتص اد بعلت موفقیت در طرحهای کارآفرینی اجتماعی ابداعی در مس یر فقرزدایی در
روستاها شدند.
منابع الزم برای مطالعه موجز جهت آ شنایی دقیقتر با اندی شهها و اقدامات اجرایی دکتر محمد
یونس در کارآفرینی رو ستایی ،تجزیه و تحلیل صورتح سابهای سود و زیان و گزارش مجامع
س االنه گرامین بانک در س الهای پس از تأس یس و فعالیت آن ،میزان وفاداری مش تریان و
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وامگیرندگان خرد در بازپرداخت وام های در یافتی و ای فای تعهدات آن ها چنانچه در دس تر
با شد ،میتواند برای الگوبرداری کارآفرینی م شاغل کوچک و خود ا شتغال مفید واقع شوند؛ اما
بطور کلی آنچه از ایدهها ،طرحها و اقدامات دکتر محمد یونس منت شر شده ن شاندهنده موفقیت
آنها در تأثیرگذاری فض ای کس ب وکار بنگالدش بعنوان یک کش ور درحال توس عه و یکی از
متراکمترین کش ورهای دنیا به لحاظ جمعیت دارد و آنچه پس از مطالعه ایدههای دکتر محمد
یونس به ذهن یک مطالعهگر ری سک میرسد این است که :گرامین بانک فقط یک موسسه پولی
و تأمین س رمایه محض ،حامی فض ای کس ب و کار روس تایی بنگالدش نبوده و این بانک با
مطالعات ژر فرهنگی ،اجتماعی در خص وص باور ها ،انگیزه ها ،رفتار های وامگیرندگان در دو
زمینه ذیل بصورت متوازن به فعالیت پرداخته:
 -۱بازار یابی اجت ماعی :دکتر مح مد یونس و با نک وی ،گرامین با نک با ترویج ف عال یت های
اش تغالی زایی مؤثر و ارزش آفرین (طرد فعال یت های داللی و س ودجو یانه فردی) جمع یت
روستاییان را به سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدات کشاورزی و زیر شاخهها ،راهاندازی صنایع
رو ستایی و اقت صاد خدمات رو ستایی و توزیعی ت شویق میکردهاند و در واقع دکتر محمد یونس
بعنوان یک ا ستاد دان شگاه و اقت صاددان با فرهنگ ان سان دو ستانه آ سیایی و شرقی ،در را
مدیریت یک بانک فقط نقش وا سطهگری پولی و تالش به افزایش سرمایه بانک و سود محوری
س ازمانی را هد گذاری نکرده ،زیرا مطالعه برنامههای اجرایی آنها موید این اس ت که گرامین
بانک نقش یک منتور ا ستارتا را در متحول سازی اقت صادی جوامع محلی بنگالدش و سازمان
رشد دهنده اقتصاد ملی ایفا کرده است.
 - ۲ترویج روحیه تعاون وهمیاری :مطالعه رفتارهای اقتص ادی و اجتماعی مردم ش به قاره هند
نش ان میدهد که پایداری ،وفاداری ،عواطف در نهاد خانواده و بالنتیجه در خانواده گس ترده و
روستاها و شهرهای مناطق کشورهای این منطقه بسیار باالست و این مزیت فرهنگی ،اجتماعی
در مردم این مناطق روحیه تعاون و همگرایی بر مبنای تولید ثروت گروهی و موفقیت جمعی را
نهادینه کرده ا ست و به نوعی بر ا سا تجربیات نا شی از فراز و فرودهای نا شی از سود و زیان
ملی در طول تاریخ این ک شورها ،روحیه همگرایی و م شارکتهای اجتماعی و حمایت جمعی در
فرهنگ مردمان این مناطق را بوجود آورده ،گرامین بانک با ا شرا بر این فرهنگ در شبه قاره
هند ،ایده کارآفرینی اجتماعی که میتوانست پایهگذار خوشهها و دانههای اکوسیستمهای کسب
و کارهای نوین باش د با موفقیت دنبال نمودند (ض مانتهای بانکی زنجیرهای مردم از هم در
گرفتن و بازپرداخت وامها ریش ه در همین فرهنگ دارد!) گرچه در برخی از منابع اختص ارا به
س نگاندازی در مس یر اجرای طرحهای گرامین بانک اش اره ش ده ،لیکن ایدههای دکتر محمد
یونس و گرامین بانک در حوزه کارآفرینی روس تایی و جوامع محلی به اندازهای موفق بوده که
بتواند به کسب جایزه نوبل اقتصاد در سال  ۲۰۰6میالدی نائل آید.
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 -14-2هدفگذاری استراتژی توسعه اقتصادی در امارات متحده عربی
در میان کشورهای منطقه که طی سه دهه اخیر دولت آن کشور تالش نموده است تا با اجرای
برنامههای توسعه اقتصادی متوالی ،اکوسیستمهای جدید کسب وکار را راهاندازی و با ایجاد تنوع
رش تههای ش غلی موجب ایجاد اش تغال و س رمایهگذاری در حوزههای غیر نفتی گردد ،امارات
متحده عربی بوده که از سالیان دور این کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی آن واقع در جنوب
خلیج همیش ه فار و همجواری با کش ورهای نفت خیز و ثروتمند منطقه و خاورمیانه و نیز
نزدیکی با کشورهای شمال آفریقا و شبه قاره هند اقدام به دو نوع هد گذاری استراتژی توسعه
اقتصادی نموده که این دو نوع هد گذاری عبارت بودهاند از:
 -۱تبدیل امارات متحده به  HUBترانزیت کاال و مسافر منطقه غرب آسیا:
امارات متحده عربی از ابتدای دهه  ۱۹۹۰با احداث منطقه جبل علی در کنار همین بندر ،یکی
از بزرگترین بندر تجاری در جهان و بزرگترین بندر تجاری خاورم یانه این منطقه آزاد تجاری را
به قطب  HUBترانزیت منطقه منا تبدیل نموده اس ت .این کش ور در منطقه آزاد و بندرگاه
جبل علی ،ساالنه در انبارهای عظیم بندر جبل علی شرایط انبارنمودن ،تخلیه و بارگیری مجدد
میلیون ها کانتینر های حمل کاال را به منظور ص ادرات و واردات کاال ها از جهان به منطقه و
بالعکس را فراهم نموده و با ایجاد شرایط تأسیس شرکتهای مختلف صنعتی  -بازرگانی در آن
منطقه توسط بخش خصوصی (در سالهای پیش تعداد شرکتهای فعال آن منطقه آزاد تجاری
را  ۲5۰۰ش رکت اعالم کردهاند) با س رمایهگذاری تجار با ملیتهای مختلف ،ش رایط ارتباطات
بازرگانی بین امارات با کشورهای بازار هد را فراهم ساخته است.
ازس وی دیگر ،با احداث یکی از بزرگترین فرودگاههای جهان (مجهزترین و پر تعدادترین پرواز
ساالنه از طریق ترمینال هوایی مسافر و ترانزیت هوایی کاال در غرب آسیا) و یکی از توانمندترین
ش رکتهای هواپیمایی در دنیا که در س الهای متمادی رتبه اول را به لحاظ کیفیت پروازها و
خدمات دهی به م سافران و نظم و ترتیب در پروازها ،دربین شرکتهای هواپیمایی دنیا ک سب
کرده ،فرودگاه دوبی را به  HUBترانزیت مس افر و کاال تبدیل و هزاران هزار ش غل و ص دها
ش رکت فعال در حوزه حمل و نقل بینالمللی را ایجاد و س االنه چرخش مالی باالیی را بوجود
آوردهاند.
این ک شور بدنبال ایجاد زیر ساختهای منا سب حمل و نقل ،اقدام به تو سعه صنعت گرد شگری
نمود و با س رمایهگذاری و س اخت تعداد زیادی هتل ،مراکز خرید ،احداث مراکز تفریحی که
بیش تر آنها بص ورت مص نوعی همانند ،س اخت تپههای گردش گری ،س النهای ورزشهای
زم ستانی ،ا ستادیومهای ورز شی ،مراکز تفریحی خاص ورزشهای بیابان گردی (این نوع مراکز
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تفریحی جاذبه برای گردش گران کش ورهای س ردس یر و ثروتمند نیمکره ش مالی دارند) مراکز
ورز شی ،تفریحی آبی و احداث نخل ستانهای و سیع خرمای مرغوب و باغات زیبا و چ شم نواز،
س عی بر جذب گردش گران خارجی با س الئق و هد های گردش گری مختلف نموده که بدلیل
م شارکتهای و سیع مردم و بخش خ صو صی در سرمایهگذاری و مدیریت زیر سی ستمهایی که
دولت در این اکوس یس تمهای نوین اقتص ادی فراهم مینماید ،فض اهای کس ب وکار موفقی را
بوجود آوردهاند و کمبود نیروهای کار را نیز از کارگران کش ورهای دیگر با ایجاد جاذبه حقوق و
دستمزد ترجیحی تأمین کردهاند.
مطالعه برنامههای توس عه اقتص ادی این کش ور نش ان میدهد که از س الیان دور آنها بدنبال
متنوعسازی فضای کسب و کار و دور شدن از اقتصاد تک محصولی نفتی هستند و در بحرانهای
نفتی مختلف همانند کاهش ش د ید نرخ جهانی نفت (حتی نرخ منفی  4۰- ۳۰دالری نفت
آمری کای ش مالی) در بحران پاندوم یک ماه های اخیر ویرو کرونا (نی مه اول س ال ۲۰۲۰
میالدی) اقتصاد این کشور در بین کشورهای حوزه نفت خیز خلیج همی شه فار کمترین زیان
را متحمل شده.
با ذکر چهار مثال از چهار کش ور همس ا یه و منطقه قبال س عی گرد ید تا نقش دولت ها و
ش هروندانی که بعنوان کارآفرین و خود اش تغال به س رمایهگذاری و مدیریت در خوش هها و
دانههای اکوس یس تمهای کس ب و کار به همکاری مش ترک و دوس ویه میپردازند ،تأثیر ژر
ا شتراک برنامه و منافع دو ضلع اصلی از سه ضلع تأ سیس و راهاندازی ف ضای ک سب و کارها در
کشورها [مشارکت مستقیم دولتها  -ملتها] تشریح شوند و بعنوان الگوهای موفق پیش چ شم
کارآفرینان و جوانان با اراده ،مصمم و بادانش ایرانی در مسیر سازندگی اقتصاد ملی کشورمان به
تصویر کشیده شود ،در ادامه ان شاالل به نمونه طرحهای موفق دولتها و هموطنان عزیز درچند
دهه اخیر و فعالیتهای مؤثر و مثبت کارآفرینی خصوصا در بخش گردشگری در ایران اشاره می
گردد.

 -15-2چهار نمونه در یک نگاه
قبال با ذکر نمونههایی از ایدهیابی ،برنامهریزی و هد گذاری ،همگراییهایی که طی مش ارکت
دولتها و ش هروندانش ان در برنامههای توس عه اس تراتژیک فرهنگی ،اجتماعی ،اقتص ادی آن
کشورها منجر به شکلگیری اکوسی ستمهای کسب و کارهای موفق در چهار کشور ،کره جنوبی
 ترک یه  -بنگالدش  -امارات متحده عربی گرد ید ،تالش ش د تا اهم یت نقش و همکاری هایمشترک دولتها و شهروندان در بسترسازی فعالیت کارآفرینان و خوداشتغاالن ،سرمایهگذاران -
مدیران و اجراکنندگان طرحهای تو سعه شغلی از سوی بخشهای خ صو صی و تعاونی از مرحله
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ا یده یابی ،تأس یس و راهاندازی بنگاه های اقتص ادی از اندازه های بزرگ ماکرو خوش ه ها تا
خو شههای متو سط و کوچک و نیز میکرو دانههای ک سب و کار بطور اجمال برای عالقمندان و
مطالعهکنندگان شرح داده شود و این نکته را واقف گردیم که بدون مشارکت فعاالنه و همافزایی
دولتها و شهروندان ،هیچگاه اکو سی ستمهای کامل و مت صل دارای سینرژی مطلوب که نتیجه
غایی آن توام با موفقیتهای حداکثری با شد ،ت شکیل نمیگردند! زیرا اگر دولتهای ک شورهای
در حال توسعه ،فقط به طرحریزی نظری در توسعه فضای کسب و کار و تبلیغات محض بسنده
کنند و چارچوب تکالیف خودش ان را فقط در حد بررس ی و اعطا مجوزهای ش غلی و پروانههای
ک سب و کار خال صه نمایند و اعطای ت سهیالت و وامهای بانکی سرمایه بنگاهها را بزرگترین و
بلندگامترین حمایت دولتها در ایجاد اکوس یس تمهای نوین اقتص ادی بدانند کامال به بیراهه
رفتهاند زیرا مطالعه گران ری سکها معتقدند ،دولتها عالوه بر ایدهیابی و طرحریزی اولیه ف ضای
کسب و کار ،بطور قاطع تکلیفشان پشتیبانی از بخشهای تعاونی و خصوصی اقتصادی از مرحله
ایدهیابی محصوالت تا تأسیس ،سازماندهی ،هدایت اکوسیستمها (و نه دخالت) مبتنی بر حمایت
از ساختاردهی هراکو سی ستم بزرگ اقت صادی از ماکرو خو شهها تا میکرو دانهها با بهرهبرداری از
مطالعات بازاریابی وریس ک از فض ای کس ب و کار همراه نباش د ،امکان ش کلگیری و به ثمر
نشستن طرحهای اقتصاد ملی ،استانی و شهرستانی منجر به موفقیت وجود ندارد!
در این مرحله از نگارش به نحوه ش کلگیری اکوس یس تم گردش گری اوقات فراغت روس تاییبعنوان زیر سی ستم اقت صاد کالن ک شور ،موکدا احترامگذاری و حفظ منزلت و ارزشگذاری به
طرح ها و بر نا مه های دو لت ها در چ ند د هه گذش ته تا امروز و نیز ت قدیر از کارآفری نان،
خوداشتغاالن و فعالین هموطن بخش خصوصی در حوزه پایهگذاری و توسعه خدمات گردشگری
داخلی و خارجی ،صنایع و خدمات وابسته که منشا پیدایش دانش وتجربیات صنعت گردشگری
کنونی در ایران اعم از مراکز علمی دانشگاهی ،نهادها و سازمانهای متولی دولتی بخش اشتغال
گردش گری و کلیه مدیران و کارش ناس ان مراکز میراث فرهنگی ،مراکز دینی و مذهبی جاذب
گرد شگری معنوی ،خلقکنندگان و مدیران ،کارکنان حفاظت از آثار تاریخی ،خالقان آثار هنری
و س ایر زیر س یس تمهای بخش گردش گری ایران زمین که خالق ش کلگیری ،حفظ و تداوم
نگهداری و گسترش این صنعت مهم شدهاند ،بر خویش واجب میدانیم و از صمیم قلبمان تشکر
مینماییم و با قدردانی از همگی این هموطنان عزیز ،چه آن اس اتید و پیش قراوالن معززی که
اکنون دیگر در بین جامعه شریف ایران نی ستند و به دیار باقی رفتهاند ،برای ارواح شریف شان از
درگاه پروردگار متعال مغفرت الهی میطلبیم و چه مدیران و کار شنا سان معزز حا ضر شاغل در
سی ستم اقت صاد گرد شگری سازمانهای دولتی و خ صو صی ک شورمان فعالند که سرمایههای
گران سنگ ان سانی تداوم و ارتقا دهنده ،تنوع بخش و باعث تو سعه ب سیط این مجموعه ه ستند،
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ضروری ا ست به جهت تالشها و تجربیات شان تبریک گفته و از همگی عزیزان قدردانی و تقدیر
گردد ،زیرا با وجود تک تک این اش خاص حقیقی و حقوقی با دانش و خالق هموطن فعال در
عرص ه انواع گردش گری داخلی و خارجی دولتها در کش ورمان میتوانند بگویند برای توس عه
صنعت گردشگری و افزایش سهم معنی دار این صنعت در اقتصاد کشور برنامهریزی کردهاند!
در ادامه با بهرهگیری از اطالعات موجود به تش ریح روند ش کلگیری گردش گری در ایران در
دهههای اخیر بعنوان مکمل ادامه تشریح راهاندازی اکوسی ستمهای نوین اقتصادی خارجی پیش
گفته ،میپردازیم و س پس به مبحث اص لی یعنی بررس ی ریس کهای توس عه اکوس یس تم
گرد شگری و تببین روشها ،رویکردها و نتایج ر سیدن به نقطه آمال تو سعه گرد شگری اوقات
فراغت رو ستایی با تا سی از برنامههای چ شمانداز  ۲۰ساله ایران و قانون برنامه ش شم تو سعه
خواهیم پرداخت.

 -16-2تشریح روند شکلگیری کارآفرینی و گردشگری در ایران
خوش بختانه کش ورمان به لحاظ س بقه گردش گری از منظر فرهنگی ،مذهبی ،ویژگیهای
جغرافیایی و تاریخی از چنان پتانس یل ارزش مندی برخوردار اس ت که بطور خود به خودی
ظرفیتهای توسعه اقتصاد گردشگری در انواع شقوق آن را دارد.
در دوره تاریخی اس المی ،در بخشهای مربوط به ایران در س فرنامههای گردش گران مش هوری
همچون ابن بطوطه ،ناصرخسرو قبادیانی ،مارکوپولو و  ...و سایر شرق شناسان اروپایی توصیفات
جالبی از ویژگیهای مردم ایران ،ش رایط اجتماعی ،جغرافیایی ،معیش ت ،هنر و  ...س ایر نکات
ممتاز و ویژگیهای زندگی ایرانیان نوش ته ش ده که جالب توجه هس تند و مهمتر اینکه وجود
مس یر راه ابریش م در ایران و انجام س فرهای زیارتی مختلف رایج نزد ایرانیان از دوران گذش ته
همچون ،سفرهای حج واجب و عمره ،سفرهای به عتبات عالیات در عراق و م شهد مقد برای
زیارت بارگاه امامان شیعه بنا به اعتقادات پاک شیعیان و سایر سفرهای داخلی در ایران فرهنگ
س فر را نهادینه کرده تا اینکه به تدریج از آغاز رژیم پهلوی (پهلوی اول) در ایران که به تدریج
جادهها و خطوط ریلی و سپس فرودگاهها و هتلها ،متلها ،ر ستورانها و مکانهای اقامتی بین
راهی در س فر های برونش هری احداث و توس عه می یابند و به موازات آن افزایش جمع یت
شهرن شین و دهکهای درآمدی متو سط بعنوان اق شار عالقمند به گرد شگری و تفریحات سالم
شکل گرفتند ،شاهد افزایش تقاضاها برای سفرهای داخلی و خارجی در فرهنگ ایرانیان هستیم.
از یکس و در طی  7- 6دهه گذش ته ش اهد افزایش س طح فرهنگی  -اجتماعی جامعه بالنده و
پویای کشورمان میباشیم و از سوی دیگر با توسعه تدریجی بازار کار و توسعه جمعیت کارکنان
بخشهای اداری ،خدماتی ،ص نعتی بخشهای اقتص اد دولتی و خص وص ی ،آش نایی ایرانیان با
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قوانین کار و ا ستخدامی نوین در سطح ک شورهای توسعه یافته که متاثر از دانش مدیریت منابع
ان سانی در سازمانهای اداری ،صنعتی ،خدماتی و ...بود ،اخت صاص دوران فراغت و مرخ صیهای
یکماهه ساالنه کارمندان و کارگران و وجود تعطیالت معموال  ۱5روزه ایام عید نوروز و تعطیالت
سه ماهه تابستان دانشآموزان و دانشجویان در پیش و پس از انقالب نسلهایی که با گردشگری
و مزیتهای آن کامال آشنا و عالقمند هستند رشد نمودهاند؛ و از سوی دیگر شرایط آب و هوایی
چهارفص ل و نقاط دیدنی و طبیعت زیبای ایران که از ش رایط آب و هوایی مدیترانهای دریاچه
بزرگ خزر و جنگل ها در ش مال در رش ته کوه های البرز و زاگر تا ش رایط آب و هوایی
کوه ستانی همین دو ر شته کوه و سایر ر شته کوههای داخل فالت ایران ،قلل پرارتفاع م شهور
همچون دماوند و س بالن ،توچال ،دنا ،تفتان و ...و ش رایط آب و هوایی بیابانی فالت مرکزی و
منطقه آب و هوایی ا ستوایی جنوب ک شور در کناره خلیج همی شه فار و دریای عمان و جزایر
جنوبی و رودخانههای جاری داخلی و ...شرایط اقلیمی متنوع در اقصی نقاط ایران که جاذبههای
شهری و طبیعی بسیار متنوعی را برای گردشگری داخلی و نیز جذب گردشگران خارجی فراهم
نموده و نیز مهاجرتهای اقوام ایرانی در داخل اس تانهای کش ور ش رایط س فرهای دید و
بازدیدهایفامیلی هر ساله را بعنوان انگیزههای سیر و سیاحت یا همان گردشگری را ایجاد کرده
است همه موجب توسعه گردشگری در جامعه فرهیخته ایران زمین شدهاند.
در کنار همه این جاذبههای گرد شگری دینی  -مذهبی ،تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی و جغرافیایی،
ورزش ی ،دید و بازدید و ...که جذبکننده گردش گران داخلی و خارجی هس تند از هفت دهه
گذشته ،با تأسیس سازمان ایرانگردی و گردشگری فبل از انقالب و سپس تغییر نام و وظایف آن
به س ازمان گردش گری ،میراث فرهنگی و ص نایع دس تی پس از انقالب و نهایتا تغییر س طح
فعالیت این سازمان به وزارتخانه در سال  ۱۳۹8به پی شنهاد دولت دوازدهم و ت صویب مجلس
جهت تو سعه صنعت توری سم ،همه بیانگر گامهای ب سیار منطقی و پیو ستار دولتهای ایران در
ادوار مختلف طی این  7۰ساله گذ شته تاکنون برای تو سعه اقت صاد بخش گرد شگری داخلی و
خارجی و نیز س رمایهگذاری مادی و معنوی در این رش ته مهم کارآفرینی و اش تغالزایی می
باش ند .تبدیل نفاط و جزایر مختلف ایران به قطبهای گردش گری از جمله تالشهای ارزنده
دولتها در ایران در همین راستا طی  7دهه گذشته تاکنون قابل ارزیابی و تحلیل هستند.

فصل  3علل بررسی کارآفرینی و گردشگری از
منظر مطالعه گران ریسک

 -1-3تحول در سبک زندگی ایران
قبال سعی گردید تا سیر تحول صنعت توری سم در ک شورهای صنعتی و علل مادی و معنوی
شکلگیری خو شههای اکو سی ستم گرد شگری ،تفریحات سالم و سرگرمی از زوایای مختلف
بصورت اجمال در هر بخش توضیحاتی داده شود و نیز در ادامه به سیر تاریخی مقوله گردشگری
در نزد ایرانیان به ش رح فعالیتهای  7دهه گذش ته تاکنون که دولتها و هموطنان عزیز بطور
علمی و تجربی به رشد کمی وکیفی این صنعت بسیار مهم پرداختهاند اشاره گردید.
سبک زندگی در ایران عزیزمان نیز طی نیم قرن گذشته به سرعت در حال تغییر بوده و هست.
ایرانیان از جمله معدود ملل جهان هس تند که ض من برخوردار بودن از اس تعدادهای ذاتی در
بنیانگذاری رفتارهای نوگرا و مثبت ،توانایی حفظ اعتقادات ،باورها و سنن ،فرهنگ بومی و ملی
خویش را در سیر تحول تمدنی بشر همواره داشته و دارند از همین روی ،افزایش جمعیت کشور
موجب توس عه آپارتمان نش ینی و تراکم انس انها در محیطهای کوچک ش د و از س وی دیگر
حضور مستمر انسان ایرانی در محیطهای شغلی محدود و بسته درون شهرها و یا بعلت ضرورت
حض ور مس تمر در یک محیط اجتماعی ،احس ا نیاز به بازس ازی روحی  -روانی در همه
شهروندان در هر سن و سالی را تقویت کرده ا ست .همین اح سا نیاز و خوا سته به تفریحات،
س رگرمیها ،ورزش ،هنر ،گردش گری که دکتر آبراهام مازلو به آنها در پله س وم هرم س لس له
نیازهای خویش پرداخته است .مازلو در پله سوم هرم خویش در مطالعه سطح نیاز انسانها پس
از نیازهای اولیه در نیازهای ثانویه امنیت و بدون تر زیستن از جمیع جوانب در پله دوم اشاره
میکند (از منظر مدیریت ری سک و بیمه همه پلههای هرم مازلو جای بحثهای مف صل دارد) و

