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 مقدمه ناشر

 

س   نیا   ۀدر حوز تیفعال یریخطرپذ زانیم یمجموعه در ده فصل به برر
ناطق محل  یو گردشگگگ ر ینیکارآفر   نیا ی. براپردازدیم ایران یدر م

 لوتیاز توابع شگگگ رسگگگاان دماوعن به عنوان پا       «النیک»منظور شگگگ ر 
 یاعاخاب و مورد بررس  یو گردش ر  ینیکارگروه کارآفر یبرا یمطالعات

 است. ار گرفاهقر
  تی اهم ران،یدر ا یو گردشگگگ ر ینیکارآفر  یریگشگگگ ل   یچ وع 
  یبررسگگ ،یدر جوامع محل نیکسگگو و کار عو یفضگگاها یریگشگگ ل

ش ر  ینیخطرات کارآفر س          یو گرد سا صول ا سان، ا شنا  یاز ع اه کار
س  یریگش ل  ش ر    یهاسام یاکو سو و کار و گرد س  ،یک  علل یبرر

کسو و    سام یس اکو یمطالعه و بررس  ،یسنا  یکاالها یبرخ نیعوسان تول 
عقاط ضگگگع  و قوت منطقه    لی و تحل ی، بررسگگگSWOTکار به روش   

عات    طال به آن و همچن  ناتی و ت ن  یم  یو بررسگگگ لی تحل نیمربوط 
ها  کااب به آن   نیاسگگگت که در ا  یمنطقه از موارد  نیها در ا فرصگگگت

 پرداخاه شنه است.
 

 
 
 

 

 

  



 

 قهی صد مخان  هی حاج  اردمی، ماشرف ی حاج  احمد حاج رحومم، م ایگرام  پدر روح هب می تقد را  کتاب نی ا

وم ری مس  رد دخترم گاهنی و  همسرم مستمر اهیقی تشوواه یمهربان  زی ن  وی خادم   و سکی ر مطالعات تدا

 یم.نمامی مهی ب  فرهنگ جی رتو
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 مؤلف شگفتاریپ

 
 ۱۳۹۲ سال  در رانجامس  ،همیب فرهنگ جیترو و سک یر مطالعات نهیزم در تیفعال هاسال  از پس

صم  سب  طیمح نکهیا به توجه با گرفتم میت شورمان  کار و ک   و ست ا رییتغ حال در سرعت  به ک

 که ص  حنه نیا در یبزرگ گرانیباز ورود و یجهان اقتص  اد تحوالت بعلت راتییتغ نیا از یبخش  

شور  آن ترینشاخص  شور  ریسا  و نیچ ک س  هایک   ،یجنوب رهک ش،نگالدب د،هن همچون ییایآ

صاد  عنوان تحت که نگاپورس  ،یالزم ،یندونزا سو ی از ندشو می دهینام نوظهور هایاقت  ادرخد و ک

 راتییتغ موجب یتکنولوژ ش  رفتیپ بهمراه که یدمیال ۲۰۰8 س  ال از یص  نعت چهارم انقالب

صاد  عیسر  ست  شده  یجهان یاقت  هایشور ک ،نیزم کره جو حرارت درجه رفتن باال علت به و ا

ستفاده  دیشد  کاهش یسو  به الجرم ایدن س  هایسوخت  از ا  نیا و بردارند گام ست یبامی یلیف

 مص  ر  انمیز از کینزد ندهیآ در پس اس  ت ش  ده اتخاذ سیپار و وتویک هایمانیپ در میتص  م

س  محصوالت  هیپا بر هاییانرژ و نفت سته  یلیف ستفاده  آن یبجا و شد  خواهد کا  یهایانرژ از ا

سترده  شکل  پاک صاد  بر تحوالت نیا همه شک  دونب ،درنیگمی بخود گ شور  اقت  درحال هایک

 نیا از زین ما کشور  اقتصاد  شک  دونب ت.گذاش  خواهند یمنف تأثیرات نفت کنندهصادر  و توسعه 

 در کهیمانطوره .دید هدخوا خس  ارت اوپک عض  و نفت کنندهص  ادر کش  ور کی بعنوان تحوالت

شم    برنامه قانون سعه  ش سعه  بجز یاهر ه،شد  تأکید تو   ریاس  به ینفت ریغ هایکاال صادرات  تو

 یراب و اس  ت نمانده یباق ینفت اقتص  اد نیگزیجا بعنوان منطقه هایکش  ور خص  وصب ،هاکش  ور

 د،رخ ،یگخان هایکار و کس  ب و هابنگاه از تیحماو اندازیراه و تأس  یس هد  نیا به دنیرس  

  باش  گاه هایاس  تارتا  منتور تالش ریاخ س  کیر مطالعات در و نمانده یباق متوس  ط و وچکک

  و ارک هایروین یکاربرد - یلمع ،ایهحرف و ینف ،نیآفر مهارت هایآموزش نقش نییتب بر پتا 

  اب مرتبط ریگ میتص  م و س  از میتص  م رانیمد تیذهن تا بوده مولد کار فرهنگ مس  تمر جیترو

  ،یهمکار ضرورت یسو به را مردم عموم و خوداشتغاالن و نانیارآفرک ،گذارانهیرماس ،ینیارآفرک

 به  توجه  با  کار  و کس   ب دی جد  های بنگاه  تی فعال  و اندازی اهر ،تأس   یس  و افزاییهم ،یاری مه

 کاروان از نماندن عقب یبرا یص   نعت تازه هایاقتص   اد ظهور و ایدن در مش   اغل نینو تحوالت

 .مینما جلب کار و کسب طیمح التتحو

شور  شهروند  بعنوان رو نیا از شته  در سال  انیسال  که رانیا زمانیعز ک  هایسک یر مطالعات ر

  طالعهم به کار و کسب  طیمح هایسک یر نهیزم در تا آمدم بر صدد  در داشتم  تیفعال ینیکارآفر

س  و صل  جینتا و بپردازم یبرر  ودخ و نانیکارآفر و گذارانهیسرما  اریاخت در را تیفعال نیا از حا

 م.ده قرار یتعاون و یخصوص هایبخش شتغاالنا

  



 مقدهم

شم  برنامه در صاد ا ،یجتماعا ،یفرهنگ ساله ست یب اندازچ   و ۱۳84 سال  در آن شروع  که یقت

  یعنی توس  عه  س  اله پنج برنامه چهار یط که بوده قرار و باش  د می ۲۰۰4 س  ال  در آن انتهای

صاد  اول قدرت به رانیا م،هفت و شم ش  م،نجپ م،چهار هایبرنامه   لیتبد انهیخاورم منطقه یاقت

 د.شو

 هک ریاخ قرن کی یط در کایآمر متحدهایاالت خصوصا    ،هایغرب هاییدشمن  تداوم به علت هلبتا

 ار خودشان  هاییدشمن  و اندبرآمده ما کشور  شرفت یپ و رشد  از ممانعت درصدد  مختلف انحا به

ضع  در پنهان و آشکار  بطور شان  هابار و هابار رانیا یمل اقتصاد  فیت   دنش  کند وجبم ،اندداده ن

سعه  روند شمن  زا .اندشده  رانیا جانبههمه تو ضت  رهبران با ید  به نفت صنعت  شدن  یمل نه

  یاسالم  انقالب رخداد از بعد ساله  هشت  یلیتحم جنگ اندازیراه تا مصدق  محمد دکتر یرهبر

صاد  هایمیتحر و ۱۳57 سال    معاهده توافقات و مذاکرات زمان تا جنگ هایسال  از رانیا یاقت

 نیا باالخره هاخص  ومت ریس  ا و برجام از پس رانیا اقتص  اد ناجوانمردانه میرتح س  پس و برجام

شان  را تیواقع   یاداقتص  هایشرفت یپ با چندان ایدن توانگر و یصنعت  هایکشور  که است  داده ن

  خدمات دیتول به اتکا با یداخل ناخالص دیتول باالبردن جز ایهچار لذا و ستند ین موافق کشورمان 

 د.ندار وجود رانیا در ینسب تیمز یدار و رقابتقابل یو کاالها

  و رعاملیمد عنوان تحت ۱۳۹7 س  ال از و یقیحق ش  خص بص  ورت۱۳۹۲ س  ال از رو نیا از

 هک محدود( تیمس  لول با) فردا دیام جیترو ش  گامانیپ رکتش   ،یحقوق ش  خص یفن کارش  نا 

  کار و کسب  طیمح هایسک یر مطالعات به مستمر  طور به باشگاه استارتاپ پتاف   برند تحت

  آبرود جمع رهد ر،منظو نیا یبرا و پرداختم یمحل و ییروس  تا جوامع در خص  وص  ا  کش  ورمان

ستان   س  یمطالعات لوتیپا بعنوان را کیالن شهر  تیمرکز به دماوند شهر   و هیجزت و یابیرزا ،یبرر

سب  طیمح هایسک یر لیتحل صاد  تحوالت ریس  و مینمود انتخاب یمحل جوامع کار و ک  یاقت

  ورود آستانه  در ۱۳۹۹ سال  اسفند  هایروز نیخرآ در امروز تا ۱۳۲۰ دهه اواخر از را منطقه نیا

 ۱۲۰ قالب در سوات  (SWOT) روش به مطالعه به اول مرحله در را یشمس   یهجر ۱5 قرن به

  یتقاض  ا به بنا هاادداش  تی نیا همه اکنون و میرس  اند انجام به وس  تاریپ و یمتوال ادداش  تی

  کتاب  نیهم در یخوداش   تغال  و ینیارآفرک  ،ییزااش   تغال  مباحث   به  عالقمندان  از یاری بس   

 یس  ر نیدوم یبعد فرص  ت در ت.اس   گرفته قرار عالقمندان دس  تر  در و ش  ده یگردآور

 اریاخت در اس  ت انجام حال در یلفد ،یقیطبت ،یاربردک ،لیتحل روش به که وس  تاریپ گزارش  ات

 ت.گرف خواهد قرار عالقمندان

صالح  نظر گونه هر ندخوانمی را کتاب نیا که یزانیعز همه شاالل  ان   دارند یبررس  و نقد ای و یا

 د.گرد برداریبهره نظرات آن از یبعد چا  دیتمد در تا دهند اطالع را

 یاشرف یحاج درضایحم
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در  غیدرهای بیکه تالش  باشگگگاه پتاف    های همکاران منتور اس   تارتا     گروه

های مش   هود و  س   کیاز نگارنده و پروژه مطالعات ر یبانیو پش   ت میتنظ ،هیته

کار   کس  ب و طیمح س  تمیدر اکوس   یو خوداش  تغال ینینامش  هود حوزه کارآفر

 ریاخ الهس 6 یدره جمع آبرود ط لوتیپا یخوشه اقتصاد  یو بررس  یجوامع محل

  و یفیاکبر ش  ر رهیس  رکار خانم ن ،یمهند  بهرام فوالد یاند، جناب آقاداش  ته

باشگگگاه  کس  ب و کار  که کارش  نا  منتور یفیس  رکار خانم آمنه اکبر ش  ر 

کتاب به  نیو ا مینمارا می یهس  تند کمال تش  کر و قدردان  اسگگتارتاپ پتاف

 .گرددمی عیو توز هیته زانیعز نیهمت ا
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 یگردشگر و کارآفرینی شیدایپ -1-1

  و یس  رگرم بخش در هاانس  ان هایازین به مگوییمی س  خن یگردش  گر از یوقت یکل طورهب

 تیروا و منتس  ب اللرس  ول حض  رت به که یثیحد اس  ا  رب د.گردمی اش  اره س  الم حاتیتفر

  ه،مطالع ساعت  8 و استراحت  ساعت  8 ر،کا ساعت  8 به روزشبانه  ساعت  ۲4 در نسان ا د،شو می

 .ددار ازین خانواده کنار در سالم حاتیتفر و یشخص امور نجاما ش،رزو

  هپل در را یس  رگرم و حاتیتفر (االص  ل ینیاوکرا) ییکایآمر روانش  نا  انش  مندد و،مازل آبراهام

 از یاریبس   و یو نظر هب ت.اس   داده قرار شیخو یابداع یانس  ان هایازین هرم س  لس  له س  وم

شمندان  شته  دان شگاه  هایر س    یدان شنا سی   جامعه و یروان  رد م،سال  حاتیتفر و یرگرمس  ،شنا

ستگ  واقع می هاخانواده یعاطف طیمح یگرم به و کاهندمی را جامعه در یروان و یروح هاییخ

 .دندار هاکشور در ینیآفر ثروت و یداخل ناخالص دیتول شیافزا بر میمستق تأثیر و ندیافزا

 از که یس  رگرم و حاتیتفر نعتص   ،یانس  ان هایخواس  ته و هاازین از نوع نیا کش  ف یپ در لذا

 انواع و حذ  جیتدر به یس   نت یگردش   گر و افتاد راه به بود یس   نید والت آن ش   قراوالنیپ

 بر عالوه و آمدند دیپد ... و یدارتله ل،نق و حمل دیجد هایستم یس  همراه به نینو یگردشگر 

  ایدن رد ساالنه یمال چرخش دالر اردمیلی هااردمیلی ا،یدن سراسر   در دیمف شغل  ونمیلی هاونمیلی

 .اندآورده بوجود

ش   توسعه  بدنبال سته  طیمح در یزندگ و ینیشهرن ش  آپارتمان ب  یردشگر گ انواع جیتدر هب ،ینین

 تاوقا یگردشگر دو نیا کنار رد ت.اس  آنان جمله از یگرد بوم و یگردعتیطب که آمدند بوجود

 .شد شروع هم غذا یگردشگر و فراغت

  فاوت ت ،ها آن افتراق و اش   تراک نقاط  و یگردش   گر نوع چهار  نیا تک تک  مورد در ادامه  در

  یگردش  گر انواع نیا هایتور یبرگزار زمان و ییایجغراف طیحم ،یانس  ان یروین ،گذاریهیس  رما

 .دش خواهند نییتب
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 یگردشگر صنعت و کارآفرینی گیریشکل علل -1-2

 اریبس اخص بطور سفر و گردش و یکل بطور یسرگرم و حاتیتفر به هاانسان  ازین علت به باال در

 .دیگرد اشاره یاجمال

سان  شا پ ا،ذغ ب،آ که هیاول هایازین بر عالوه یزندگ در همواره هاان  که ... و سکن م ن،رماد ک،و

سم  هایازین رفع جنبه از شتر یب شر  یماد و یج ستق  بطور ب ستند  مرتبط میم   و حاتیتفر به ه

 اجیاحت زین کار و یزندگ در یرفتار تعادل و یروح و یجسم  یخستگ  رفع جهت زین هایسرگرم 

 وراند یلیتحص  و یزندگ طیمح در شخصا    که ییکایآمر روانشنا   دانشمند  مازلو براهامآ د،دارن

  اقتص  اد رش  د ینیع ش  اهد که کردمی یزندگ یکش  ور در س  وم و دوم یص  نعت هایانقالب

سابقه  و داریسرمایه   اپنژ و اروپا با یشمال  یکایآمر کارخانجات یابیبازار و یصنعت  داتیتول م

شردگ  اهدش  د،بو شکالت  و عیصنا  در کار ساعات  یف ستگ  که یم سم  هاییخ  یبرا یروح و یج

  ر،کا طیمح حوادث مس  تمر رخداد ش  اهد هایخس  تگ نیا جهینت در که آوردمی بوجود کارگران

  ادی عتا ،ییکارفرما   و یکارگر  های هی اتحاد  و ها کاه یس   ند  قالب   در مداوم  یش   غل های یریرگد

 انمیز شیفزاا د،ممت  یروح و یجس   م یخس   تگ عامل   نیهم از یناش     کارکنان   و کارگران 

  ایهپله از سپ و،مازل هرم هایازین سلسله   رد د،بو مشکالت  ریسا  و طالق و یخانوادگ اختالفات

  عوامل  هب  ن،داش   ت دوس   ت به  هی ثانو  های ازی ن یعنی س   وم پله  در (هی اول های ازی ن) دوم و اول

 .دپردازمی یزندگ در هاانسان یروان و یروح هایازین و یروانشناخت

شمندان  از یاریس ب ،یدمیال 7۰ ،6۰ ،5۰ هایدهه در سی   امعهج ت،یریمد لومع ر،گید دان   ،شنا

  هایبررس از پس یغرب هایکشور مختلف عیصنا در و یعلم قاتیتحق و هادانشگاه در یوانشناسر

ش    یزندگ در اگر که افتندیدر متعدد مطالعات و  طحس  حداقل تأمین بر عالوه یصنعت  ینیشهرن

 برطر  و تأمین به یخدمات و یصنعت هایسازمان  از ریبگحقوق هایخانوار رماند ه،رفا و یزندگ

  یمل وریبهره ماال و هاشرکت  یوربهره نشود  توجه هاخانواده نیا یروان و یروح هایازین نمودن

  و ارش   د ییاجرا رانیدم ،یص   نعت هایکش   ور نیب یاقتص   اد مس   ابقه در و ابدیمی کاهش

  هایازین گونهنیا به که ییهاکش  ور یخص  وص   و یدولت هایبخش هایش  رکت گذارانهیس  رما

 !دهندمی دست از را یالمللنیب ناخالص دیتول از خود بازار همس د،کنننمی توجه یانسان

  یهاسازمان  درون در یصنعت  یروانشناس   دانشمندان  و (یانسان  منابع تیری)مد علم دانشمندان  

مه   به  یغرب های کش   ور نا نان   و کارگران  یروان و یروح های ازی ن رفع جهت  در ریزیبر   کارک

 مورداجرا به هاآن یبرا را یگردش   گر و حیفرت ،یس   رگرم هایبرنامه انواع و اقدام هاس   ازمان

ند    ن  دو به  بی ترت نیبد  و گذارد   با  یانوادگخ  ،یش   هردرون حات یتفر و ها یرگرمس    ه:گو

ستقل  گذاریهیسرما  شگر  هایبرنامه و هاشرکت  م  چندروزه تا و روزهکی کوتاه یاجرا با یگرد
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شگر  خدمات هایشرکت  از خدمات دیخر یط را سال  طول در   نمودند اقدام ... و هاتله ،یگرد

  جیتدر به و گرفت شکل  یتخصص   و گسترده  بطور (یگردشگر ) سم یتور صنعت  بیترت نیبد که

 رخشچ هنگفت دیتول با جهان و هاکشور  کار و کسب  ستم یاکوس  هایرشته  نیمهمتر از یکی به

 .دش لیتبد یمال

 یگردشگر صنعت و کارآفرینی گیریشکل در ملتکا و تحول ریس -1-3

  یروان و یروح هایازین از یبخش    عنوان به یگردش  گر  انواع تنوع و گیریش  کل  روند به قبال 

 که دیگرد اش  اره موض  وع نیا به و ش  د پرداخته ش  هرهاکالن و یص  نعت جوامع در هاانس  ان

 هک دهیگرد در جهان یمال میعظ چرخش جادیا موجب سم(ی)تور یگردشگر صنعت و کارآفرینی

 وجود یگس  تردگ و وس  عت نیا به ایدن در کارو کس  ب س  تمیاکوس   نینچ ش،یپ قرن یابتدا تا

 .تاس نداشته

شه  گیریشکل  در یمختلف عوامل البته سب  هایخو شگر  کار و ک شور  درون در یگرد  در و هاک

 یصنعت  تیریمد دانشمندان  منظر از نیادیبن علل از یبخش  به که اندبوده مؤثر المللیبین سطح 

 .دش اشاره دوم یجهان جنگ از پس یغرب هایکشور یاقتصاد رشد زمان از کار یروانشناس و

 رانیمد یس  و از کارکنان قیتش  و و افتهی توس  عه هایکش  ور در خانوار درآمد س  رانه شیافزا با

  هایش  رکت (هاآژانس) یندگینما رس  انیاطالع و غاتیتبل و س  فر به هاس  ازمان یانس  ان منابع

 ییآش  نا موجب جیتدر به تقاض  ا( کیتحر) ش  هروندان نزد در س  فر یایمزا جیترو و یگردش  گر

  شیافزا ماال  که  افراد یزندگ  آرامش در س   فر مثبت  تأثیر  و یگردش   گر یای مزا با  ها آن مردم

 ن،سهامدارا  و هیسرما  احبانص  ،هاولتد ،آوردمی بوجود را هاانسان  در و تالش کار به یعالقمند

  فراهم و قیتش  و فکر به را یدماتخ ،ینعتص   ،یجارت ،یادار هایس  ازمان و هاش  رکت رانیدم

  و آورد بوجود را هاقاره نیب و هاقاره و هاکشور  داخل در کارکنان کردن سفر  هاینهیزم ساختن 

 !آمد بوجود یگردشگر یزااشتغال ز،پولسا و میعظ صنعت بیترت نیبد

شر  ختراعاتا ک،ش  بدون  جملهمن و نقل حمل و سریع  دیجد هایستم یس  از بودند عبارت که ب

  ل،مت  و ها هتل  اخت س    ا،م یواپه ر،طا ق  ،اتوبو و لی تومبا د،ی جد  یمس   افربر های یکش   ت

  تأثیر  ...و ها رودگاه ف ،آهنراه طوطخ ،ها ادهج  ،بندرها   احداث  و یورزش    مکانات  ا ،ها س   تورانر

  مکمل یوکارهاکس  بو  یگردش  گر ص  نعت و کارآفرینی هایخوش  ه گیریش  کل در ییبس  زا

 .اندداشته

 از دهیدبیآس  هایکشور  اقتصاد  که جیتدر به و دوم یجهان جنگ از سپ ،یدمیال ۱۹6۰ دهه از

  هاکشور داخل در یمختلف هایمکان جیتدر به و شد آغاز یگردشگر ونقر د،شدن یبازساز جنگ

شور  و صد  به یمختلف هایک شگران  سفر  مق شگر  صنعت  تیاهم و شدند  لیتبد گرد  به یگرد
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 از ایدن در یجتماعا ،یفرهنگ تعامالت و افزودهارزش جادیا ،زاییاش  تغال ،گذاریهیس  رما جهت

 نیچند کهیبطور دارد قرار عیص   نا اول هایرتبه در همواره که دی گرد برخوردار یگاه یجا  چنان 

 تهوابس  هاآن یداخل ناخالص دیتول از یتوجهقابل حجم کایآمر و قایفرا ا،روپا ا،یآس  قاره در کشور 

  ن،یوکراا ه،یوس  ر ل،رتقاپ ا،یس  پانا ا،یتالیا ه،رانس  ف :هاکش  ور نیا جمله زا ت،اس   ص  نعت نیا به

  ش،راکم ر،ص م ل،پان د،نه د،لنیات ،یندونزا ،یالزم ،یعرب متحده ماراتا ن،یچ ه،یرکت ن،رجستا گ

 .دبر نام توانمی را ...و لیرزب ا،یلمبک ا،کیآمر متحدهایاالت ،یجنوب یقایفرآ

 سکیر گران مطالعه منظر از یگردشگر انواع -1-4

س  ذکر به الزم ساله  یریگیپ از سپ ت،ا شاغ  حوزه در ینیکارآفر سک یر مطالعات پروژه چهار   لم

سط  و کوچک یخانگ ستا  و هاشهر  در متو   پنجم برنامه ساله پنج قانون اتمام هایسال  در هارو

ستانه  و توسعه    دوم دور انتخابات زمان هارسانه  در مطروحه باحثم م،شش   برنامه قانون شروع  آ

  ش  ش هر اتفاق به بیقر تأکید یجمهور اس  تیر نیداوطلب ریس  ا و یروحان دکتر یآقا دولت

ستناد  با داوطلب شم    برنامه قانون مفاد به ا شتغال  بر آن تأکید و ش   یط فرن ونیلیپنج م یبرا ا

شتغال  انمیز نیا از سهم  نیشتر یب تمرکز و آن یاجرا سال  پنج   بخش در شده ینیبشیپ زاییا

 را مرکزت نیشتر یب ،کیالن لوتیپا یگردشگر  و ینیکارآفر ارگروهک ،یگردشگر  خصوصا    خدمات

  تیمز اس  ا  بر که یمطالعات لوتیپا عنوانبه تهران اس  تان ش  رق محدوده انتخاب به توجه با

سب  ضا  عالقه و منطقه نیا ین   با واقع در کنونا ،انش یاجداد و آبا یست یز محدوده به کارگروه اع

 هب شیخو چهارس  اله یمطالعات جینتا انعکا  حال در تنهانه هاادداش  تی س  لس  له نیا نوش  تن

 به مربوط یقتص   ادا ،یجتماعا ،یفرهنگ مباحث نیا به عالقمند معزز انیهمش   هر و هموطنان

ضا  سب  یف س  گیریشکل  یچگونگ نییتب و نینو هایکار و ک سب  ستم یاکو  نینو هایکار و ک

 رورتا ض  و سازی ستند م ،یگزارش  وهیش  به را هاادداشت ی سلسله   نیا ینگارش  روش لکهب م،یهست 

 به توانمند ص  نعت نیا در مش  ارکت عالقمندان اذهان در افزاییهم و ییهمگرا جادیا منظور به

 نیشتر یب تا شده  پرداخته توأم بطور رانیا و ایدن در یگردشگر  صنعت  گیریشکل  نحوه حیتشر 

 ش  رفتیپ و رش  د یبرا که یکس  ان و مباحث گونه نیا به عالقمندان نزد در را مطلوب یبازده

 ش  االل ان و باش  د داش  ته بهمراه را تیمطلوب حداکثر و بدلطمی قلبش  ان رانیا زمانیعز کش  ور

  و ینیکارآفر به عالقمند اش  خاص تا باش  د قیدق ایهانداز به یموض  وع انس  جام و مطالب یتوال

 نیا از را الزم هاییهایپرداز دهیا و زهینگا ،یگردشگر  حوزه در اشتغال  به مستعد  زیعز جوانان

 .دنینما برداشت و کسب یگزارش مستند

شر  بهباال  در -   و یرمرگس  ت،حایتفر صنعت  گیریشکل  تکامل و تحول ریس  و حوهن ت،عل حیت

شگر  شور  در یگرد سعه  هایک س  بطور یصنعت  و افتهی تو شاره  اجمال اریب  زا ادامه در و دیگرد ا
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  و کارآفرینی بخش را هاآن یداخل ناخالص دیتول از س  هم نیش  تریب که جهان در کش  ور چند

 .دش برده امن د،کنمی جادیا یگردشگر صنعت

س    مطالعات تمرکز نیشتر یب ه،کارگرو نیا مطالعات در که ییآنجا از شنا س ب ،یکار   یابیرزا و یرر

 نظر مد کوچک یشهر و ییروستا مناطق یگردشگر از نوع هارچ ،و نامشهود مشهود هایسکیر

 یریگیپ یکشور داخل یگردشگر کردیرو یبررس و مطالعه در زین هایگردشگر انواع همه و بوده

ست   قسمت  نیا رد ل،او قسمت  سه  متن نوشتن  با ذال ه،شد    جامان علت گرید کباری تا ضروری ا

  مشوق  همواره و ختهیفره انیهمشهر  و دوستان  یبرا کیالن لوتیپا کار و کسب  پروژه مطالعات

 روش به س  ازیس  تندم ب،قال در مطالعات نیا از حاص  ل جینتا ادامه در و ش  ود داده حیتوض  

 آن انواع در ییروستا یگردشگر زاییاشتغال هایراهکار به نویسیگزارش

قات  یگردش   گر -۱ غت  او   -4 یگرد عت یطب یگردش   گر -۳ یگرد بوم یگردش   گر -۲ فرا

 یسنت هایغذا یگردشگر

 :نعنوا تحت روستا طیمح شده یمعرف یگردشگر انواع از نوع نیآخر و

 مزرعه یگردشگر -5

صه  بطور س    منظر از خال شنا  هس  به یمطالعات منطقه کامل یمعرف بهمراه سک یر تیریمد یکار

ن    ک ق:یتحق روش خا هده   - ایهتاب   و س   نجیامکان  ،یابی ارز مورد مص   احبه   - یدانمی مش   ا

ستعداد  شتار  رد د،ریگمی قرار یابیا سمت  هاینو شگر گ ،یآت هایق   یلیتحل منظر از یداخل یرد

  و ینیکارآفر از تیحما در توس  عه ش  ش  م  برنامه قانون مفاد منظر از و یابیبازار تیریمد دانش

شک  شه  لیت ستم    هایخو سی سب  اکو شگر  کار و ک ستا  یگرد شتغال  و ییرو  یرس  نیا رد ،زاییا

 .دابیمی ادامه گرید قسمت چند در یگزارش نویسیمستند

 رانیا در یگردشگر و کارآفرینی گیریشکل یچگونگ -1-5

 یشمس   ۱۳4۰ دهه از کشورمان  در و جهان هایکشور  از یاریبس  در خانوار سرانه  درآمد رشد  با

شد  با همزمان یخارج و یداخل هایسفر  فرهنگ بعد به ش    ر   کارکنان تعداد شیافزا و ینیشهرن

سیس  و دولت ص  و یشغل  التیتعط گرفتن نظر در و رانیا در یصنعت  کارخانجات تأ   هاییمرخ

  درآمد داش  تن و دولت کارکنان یاس  تخدام و کار قانون بر اس  ا  کارگران و کارکنان ماهه کی

 برخوردار درآمد  تی امن و یش   غل تی امن از را و کارگران  کارمندان   از یاری بس    که  ثابت   ماهانه   

  س  ازمان و ۱۳57 انقالب از قبل یجهانگرد و یرانگردیا س  ازمان قیتش  و موازات هب د،بو نموده

 ش   دن نهینهاد به منجر انیرانیا نزد در س   فر فرهنگ جیترو در یگردش   گر و یفرهنگ میراث

 در یدرآمد یباال به متوس  ط و متوس  ط یدرآمد هایدهک نزد در یگردش  گر و س  فر فرهنگ

صورت  ای که یخارج هایسفر  بر عالوه و شد  رانیا س  ای و ایهحرف هایتور ب   هاخانواده از یاریب
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 .درونیم و رفته یخارج هایسفر به یانفراد و مستقل بصورت

  اختس  و یشخص   هایلیاتومب شیافزا لیقب از مسافر  نقل و حمل لیوسا  شیافزا با جیتدر به -

  یداخل هایسفر  فرهنگ ... و هاتلم ،هاتله ،هارودگاهف ن،آه راه شبکه  و یلیر طوطخ ،هاجاده

صا    صل  و نوروز ادیاع امیا در خصو ستان  ف سوم  رانیا در تاب  ینیسرزم  داخل هایفرس  د.یگرد مر

 مختلف هایشهر  به که یاشخاص   زادگاه هایشهر  و هاروستا  به فرس  ،یارتیز هایفرس  ،هاخانواده

ش  هایفرس  ،اندکرده مهاجرت شجو  هایفرس  ،یگروه هایفرس  ،یورز  سواحل  به فرس  ،ییدان

  ش،یک هایرهیجز بخصوص  فار جیخل ریجزا به فرس  ف،مختل فصول  در کشور  یشمال  و یجنوب

 .دانگرفته شکل غذا و یکشاورز محصوالت هایجشنواره و یگرد بوم و عتیطب هایسفر و شمق

  علل ب ق،عرا و رانیا جنگ  اتمام  از پس 8۰ -7۰ دهه  دو از یگردش   گر های س   فر موازات به  -

صاد  راتییتغ   راکد هایهیسرما  جیتدر هب ت،صنع  بخش در گذاریهیسرما  انمیز کاهش و یاقت

  شیک ریجزا و یشمال  سواحل  و هاشهر  اطرا  یزراع هاینیزم دیخر سمت  به یخصوص   بخش

شم  و   یسرگرم  و حاتیفرت ،یداخل هایسفر  از مختلف انواع و کردند دایپ سوق  سازی الیو و ق

ستارتاپ پتاف  ] مطالعات بعلت که اندشده  اندازیراه شهری برون و درون سالم  شگاه ا  رد [با

  سیرمات نمودار طالعاتم ،ییروس  تا یگردش  گر انواع یکیزیف ریغ و یکیزیف هایس  کیر نهیزم

SWOT یقتص  ادا ،یجتماعا ،یفرهنگ مختلف منظر چند از رانیا در ییروس  تا یگردش  گر،  

 رکزمتم رانیا در ییروستا  یگردشگر  صنعت  هایدانه و هاخوشه  کار و کسب  یفضا  ستم یکوس ا

 انواع گرمطالعه  ) باشگگگاه اسگگتارتاپ پتاف       کنندگان  مطالعه   گروه ییآش   نا  به علت   و بوده

صات  با (هاسک یر ستان  شرق  منطقه در شهروندان  فرهنگ و ییایجغراف مخت   لوتیپا و تهران ا

  ابییدهیا د.ش  انتخاب دماوند شهرستان   یشرق  جنوب در بایز و کوچک یهرش  ،کیالن یمطالعات

سب  تیمز و شگر  نوع انتخاب در ین ستا  یگرد صات  بایی رو س ت ،همنطق هر جامع مخت   دیبنمیق

  نقش و یگردش   گر حوزه در یآت و یفعل امکانات و گذاریهیس   رما تیظرف یررس   ب ،هامحله

  و ها رفتار  رس   وم و آداب و پذیری مهمان  فرهنگ  جیروت ،ینیآفر مهارت  و یکاربرد  های آموزش

 موزشآ ،یگردش  گر در بهداش  ت و یمنیا اص  ول موزشآ ن،گردش  گرا با ایهحرف هایگفتگو

 در یگردش  گر نانیکارآفر هایازین مطالعه و ایهحرف ییرایپذ نحوه و گردش  گر جذب یابیبازار

.تاس بوده متمرکز ... و مشاغل اتیالم ه،میب ،یادار امور یبانیپشت
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 کسیر گران مطالعه منظر ازیی روستای گردشگر و کارآفرینیی بررس -2-1

صل قبلی  در ستند  گزارشی سر  نیا ف ستعداد  وسازی  م ستان  شرق  منطقهیابی ا  در تهران ا

شگر  صنعت  ستا ی گرد صه  بطور دیگردی سع یی رو صل    و نیعناو نیمهمتر به خال   نها، مسرف

ی تیجمعهای محدوده در وها کشور درونی ل، مالمللیبینی گردشگرگیری شکلی چگونگ جمله

  مطالعات یکاربرد لیتحل و نییتب به ماال و شود گذرا وی کل اشاراتی شهرستان وی هری، شاستان

ساله  ستق  بطور رفتهیپذ صورت  چهار ستا  وی شهر  منطقه در میم س  لوتیپایی رو  نیا زا که دیر

  لیمتمای کاربرد -ی نظر روش به محضی نظر روش از گزارش نوش   تن نحوه بعد به قس   مت

،  رکای ایجو و مس   تعد جوانان بهها افتهی و میمفاه انتقال به موفقگر مطالعه   گروه تا  دش   ومی

 نحوه و ش  وندیی روس  تای گردش  گر حوزه در تیفعال به عالقمندگذاران هیس  رما و نانیارآفرک

  و تلویپا طرح گران مطالعه گروه نیبی پرداز دهیا وی ذهن ارتباط موجبسازی مستند و نگارش

 .دگرد منطبق و همسو هد  نیمخاطب

  علم بهمراهی ابیبازار تیریمد علم - :ردایپا کار و کس  ب منظر ازیی روس  تای گردش  گری بررس   

،  گبزر و کوچکهای شرکت  تیموفق کسب  در امروزه کهی دیکل دانش نوع وک، دس یر تیریمد

سب های طرحاندازی اهر سانی  روز به ای نینوهای کار و ک سب ر های  اربردین، کش یپهای کار و ک

ل دارن  انکار رقابل  یغ و نیادی بن  اتی تجرب و دانش نوع دو نیا از نکردن ای  و کردن اس   تفاده  ذاد. 

 مختلفهای بخش تیموفق عدم ای تیموفق کس   ب در مش   اغل وی اقتص   اد حوزه دری بش   ر

  نیتدو مدتانیم و س  االنهی اقتص  اد وی جتماعی، افرهنگهای رنامهها، بکار و کس  بهای فض  ا

  کرده لیتحص  فرد چیا، هیدن سراسر   در امروزه واقع در .دکننمی فایای اساس  ی نقش ها دولت شده 

  و یطراح به ی ابی بازار  تی ریمد  دانش از گرفتنی اری  بدون ی عاقل گذار  هی س   رما  گروه چیه ای  و
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سب  کاندازی یراه  به که سک یر تیریمد دانش از گرفتنی اری بدون و پردازدنمی نینو کار و ک

ی اندازراه به است  مشاور  و کمک مخاطرات دربارهگیری میتصم  وگیری ندازهیی، اشناسا   در آنان

سب  ستم یس  کی سب  ستم یس  کی یطراح ندیفرآ طول رد. دکنننمی اقدام کار و ک  از کار و ک

  و کار اتمام مرحله همانا که ص   د نقطه تا طرح ش   روع از شیپ ص   فر نقطه ازیابی دهیا مرحله

س  انیمشتر  تیرضا  انمیز سنجش   اخهش  کی در تیفعال واندازی اهگیری، رمیتصم  به قدامت، اا

صاد  تیفعال و کار ضا  مختلف علل به راید؛ زکنننمی کوچک اندازه در هرچندی اقت سب ی ف و ک

ه،  بااشت  نیکوچکتر با که شده  برخوردارهایی بینش  و رازها، فیدگیچیپ چنان ازی امروزهای کار

ی  اقتصاد  ستم یاکوس  کگیری یشکل ی برای گروهیی همگرا و اتحاد و مصروفه  مانها، زهیرماس 

 .دکشانی میورشکستگ به نتیجتا  و زدمیری بهم را

  گاهن ستم یاکوس  نیااندازی راه بهی مناظر چه ازیی روستا ی گردشگر  سک یر گران مطالعه گروه 

 ؟!کنندمی

  مطالعه   اول گام  رر، دکا  و کس   ب طیمحی ابی ارز و لی تحل و هی جزی، تمطالعات   برنامه   هر در -

شتغال  وی نیکارآفر حوزه در دولت کالن اهدا  وها برنامه  نهیهز - درآمد مصار   و نابع، مزاییا

  وا هبانک التیس  هر، تناظ وها مجوز اعطاکنندهی دولتهای دس  تگاهی بانیش  ته، پس  االن بودجه

ن،  ساک تیجمع بیترک وها رساختیزی ررسها، بخانوار میانگین درآمد انی، میزاعتبار موسسات

شخاص ی عالقمند و ستعداد ت، امهار انمیز شاغل  به منطقه هر ا می نظر مد...  و هد  مورد م

 .دباش

 کار و کسب طیمح در تیمطلوب جادیا عوامل -2-2

 بطور که تهران اس  تان ش  رق منطقه در موجودهای کار و کس  ب از تیحما و تیتقو بهی وقت 

  بدنبال واقع در میکنمی اش  اره کنندمی تیفعالی گردش  گر حوزه در میرمس  تقیغ ای میمس  تق

شر  شخ  فیتعر و حیت ضوع  نص، ایم ست  مو شاغل  مجموعه در که میه شک  کهی م ش  کی لیت  هخو

ش ستا ر، اکشو  کی سطح  در کار و کسب  ستان ن،   به دهندمی رای گردشگر  صنعت  حوزه در هر

وار ریزنج بصورت  و هم کنار در راستا هم و همگرا صنو   و مشاغل  انواع ازی مشخص   تعداد وجود

ست  ازین  متخصص  تیجمع و مکانات، اهارساخت یز و کار و کسب ی فضا  لحاظ از منطقه آن تا ا

 کهی گردشگران های ازین هیکل بتوانند گریکدی یاریهم وی همکار با کار و کسب ی فضا  در شاغل 

 منطقه به روز چند تا س   اعت چند از فراغت اوقات دنیگذران و س   المی رگرمس   یح، تفری برا

ه،  افیت، رمطلوب حداکثر و کنند تأمین ممکن وجه نیبهتر به را ندش  ومی وارد هد ی گردش  گر

  عوامل و مناظر به خالص  ه طورد، بآورن فراهم مختلف مناظر از گردش  گرانی برا را خوب جربهت

 :دگردمی اشاره لیذ دری گردشگر اکوسیستم نیآفر تیمطلوب
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ی،  فتاری، گدارینی، ش  بص  ر -ی نیع مش  اهدات به مربوطی کم یهارس  اختیز و امکانات -۱

ی، هرش  بلمانی، مراستگ ا، آبیز ناظری، مزگیاکی، پسرسبز  ی عنی مطلوبی طیمح طیشرا ل: امش 

ش م، وسال های یسرگرم  مکاناتی، ارمانی، درفاه مکاناتا   منظم و منیا نقل و حمل لیسا ی، ورز

 نانیاطم و تیمنه، ارفا و شآس  اییبرا مطلوب رؤیتقابل وی کیزیف امکانات هیکل مجموع در... و

 دهد شیافزا را گردشگران

  و المسه  سد، حنیخوشا  خاطره و خوب تجربه حس املی، ش فیکهای ساخت  ریز و امکانات -۲

 وهحها، نبرخورد) سفر مقصد خوشه کل و اجزا عملکرد به گردشگران مثبت تیذهن آمدن بوجود

ی  اقتص  اد هیپا بری مبتنهای روس  تا وها ش  هر در س  اکن تیجمع خدمات ارائه و کردار و گفتار

  وی ص  نفهای واحد همه کهیطورهد، بباش  ن برخورداری فرهنگ و مهارت آنچنان از (یگردش  گر

 نیا ازها آن درآمد وی گردش گر  خدمات ازی بخش   تأمینها آن ش غل  مس تقیما   کهی اش خاص   

 قیمغیرمست  بطور کهی گردشگر  منطقه شهر  ای روستا  ساکنان  ریسا  چه و دشو می تأمین قیطر

صاد  منافع و ایمزا از شگر  اقت صورت  مهد، هگردنمی منتفعی قیطر هر به شده اندازی راهی گرد  ب

  و نانکارک مثابه به که شوند ی تلقی گردشگر  خوشه  اکوسیستم   کی یاجزا از کل مجموعه کی

 کمک بای همگ که ش  وندی تلقی ص  نعت بزرگ کارخانه کی درگذار هیس  رما و ش  اغل نفعانیذ

  ای ش  هر ای روس  تا که هس  تند محس  و  ریغ و محس  و  مش  ترکی همکار حال در گریکدی

ستان    ستان  و شهر صد  بهها آن تکتک کمک بای ا شگر  مق شهور ی گرد   ره که شده  لیتبدی م

 بر عالوه و برخوردار خوب تجربه و خاطره زد، اکننمی س  فر منطقه آن به گردش  گران که زمان

  غانمبل به لیبدد، تخو به خود بطورها نه، آخانواد هر توسط سفر دفعات تکرار و حضور به عالقه

 .دشون لیتبد شهروندان گرید نزد دری گردشگر منطقه آن مروجان و

ی گردشگر  کار و کسب  جامع و کامل اکوسیستم   کاندازی یاهق، رفو سطور  مطالب به توجه با -

  و برنامه   کی  داش   تن ازمند ی ن ش   هرس   تان  کی  ای  منطقه  کی  دریی روس   تا  و فراغت  اوقات 

های   تی ریمد  دانش بری تکم، مس   تیس   ی علم تی هدا  وی ماهنگ ی، هازمانده  ریزی، س   برنامه  

ی،  گرهنی، فنیآفر مهارتی آموزشهای ازین تأمین و مستمر مشاوره  با که است  سک یر وی ابیبازار

شخاص ی جتماعا س  در فعال ا س    خدمات تأمین و منطقه ساکن  تیجمع و ستم یاکو شنا ی کار

شه ی فن وی ابیبازار سب  خو ستمر  نظارت و ستم یس  کالن نهیبه تیریمد به کار و ک   و فیاوظ م

  هد  و مأموریتی بسو را اجزا و کل ستمیس موارهی، هاصل خوشه در دانهمیکرو  هرهای تیفعال

س  شده ی طراحیی غا س  از ستم یس  انحرا  از مانع و کنند تیهدا ستم یاکو صل  ریم ست  وی ا  در

  پا یگردشگر ی صنعت  -ی خدمات خوشه ی نابود و اضمحالل  از بیترت نیبد و شوند  شده ی طراح

صور  هرگونه اثر بر شده  لیتبد درخت به نهال از و گرفته ص  ای ق ضا  ریتق شخاص  ازای هعد و اع  ا

  و جراا با واقع در و شوند  ستم یس  در مثبتی آنتروپ جادیا از مانع و کنندی ریجلوگ خوشه  عضو 
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 خوش  ه س  تمیس   به س  کیر تیریمد اتیتجرب و دانش قواعد و نیقوان مس  تمرس  ازی ادهیپ

 .دکنن مساعدت دائم شرفتیپ و رشدی برای گردشگر

 کار و کسبهای ستمیاکوس تأسیس آفریناننقش -2-3

سله    نیادر   قبال  شت ی از سل م،  الس  حاتیتفرهای ازین و علل بهی کل بطور دیگردی سع ها اددا

  خالص دیتول در ص  نعت نیا نقش وی گردش  گر انواع و بش  ری زندگ دری ردش  گری، گرگرمس  

 برتر رتبهی داراهای کش   ور درها کار و کس   ب از نوع نیای مال چرخش از س   هم و المللیبین

شگر  شه  یساختارده  وگیری شکل  روند وی گرد شگر های دانه وها خو ی  مل سطوح  دری گرد

شور  ش ستان ها، اک ستان ها،  ش هر ستا  وها هرها،  صه ی اجمال بطورها رو شنا  منظور به و خال یی  آ

شت ی نیا خوانندگان شر ها اددا ستفاده  با گرددی میسع  پس نیا زد. اگردن حیت شاهدا  از ا ت،  م

شگر های مجوز اخذ نهیزم دریی اجراهای یریگیپ ازی دانمی اتیتجرب وها صاحبه م  زین وی گرد

  اوقاتی گردش  گر به عالقمندان با رفتهیپذ ص  ورتهای مص  احبه از ش  ده افتیدرهای برداش  ت

 .دشو دادهی حاتیتوضیی روستا و فراغت

  مطالعات اسا  بر ترکوچک ابعاد وی استانهای وشهی، خمل ستمیاکوس خوشه  هرگیری شکل  در

ی ردشگرگ بازار در نقشکننده فایای اصل تیشخص سه فیوظا و نقش به الزم استی ابیبازار علم

 .دشو پرداخته کیتفک به

ش ها ولتها: ددولت -۱ صل  وکننده نییتعی نق صاد  مختلفهای بخشگیری شکل  در رای ا ی  اقت

ست یس  بعنوان س ا ساخت یز احداثگذاران هیرماگذاران،  های مجوز عطاها، اآن ازی نگهدار وها ر

  النکهای گذاریاست یس ی کل بطور زین وی گردشگر  صنعت ی شغل های واحد بر نظارت وی شغل 

ی  اخلد ناخالص دیتول در صنعت  هر اندازه و نقش نییتع و نییتب وی رهنگی، فجتماعی، ااقتصاد 

 .تاسها دولت عهده بری مل اقتصاد مجموع دری گردشگر صنعت دیتول سهم و

  یگردشگر  صنعت  توسعه  جهت درای هژیو اهتمام و مجلس دولت توسعه  ششم   برنامه قانون در

 حرکم و مؤثر زاییاش  تغال تیقابل کهی بخش   رای گردش  گر واند داش  ته (المللیبین -ی )داخل

 .دداننمی کشور اقتصاد

ها،  تدولی بانیپش  ت و تیحما بدون گردد اش  اره نکته نیا به الزم اس  تی دیترد نیکمتر بدون

 .تداش نخواهد امکانها گذاریهیسرما و نانیکارآفر و مشاغل همه تیموفق وگیری کلش

شبختانه  ست مهمان وی ونگرمی، خفرهنگ نوعیی، تایجغراف وی نیسرزم  تیموقع خو  انیانریا یدو

 در که اس  ت جهان س  طح در کش  ورمانی جتماعی، افرهنگهای تیمزترین ش  اخص ازی کی که

 .تداش خواهندی اساسی نقش کار و کسبی فضا اکوسیستمهای خوشه تیموفق به دنیرس
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 کار و کسبهای ستمیاکوس تأسیس درها دولت نقش -2-4

  علم اتمطالع منظر از کار و کسب های ستم یاکوس  تأسیس  آفریناننقش و تیشخص   سه  به قبال  

شاره ی ابیبازار تیریمد ض ها ولت، دنیآفرنقش نیاول مورد در و دیگرد ا  مهادا در و شد  داده حیتو

ی  ش نق نکهیا از شیب کالنهای برنامه نوع نیا در تیموفقی براها دولت که شود  اشاره  الزم است 

ی،  قیوشی، تجیترو نقش ضروری است باشند داشتهگذاری هد  نییتع و اندازچشم دری تیحاکم

ش آ سیس  روند بری نظارت وی موز صاد های بنگاه تأ شته ی اقت  درر گمداخله نکهیا از شتر یب و دا

 .دکنن فایا راگر تیحما وگر تیهدا نقش است آزاد بازار زمیمکان بری مبتن کهی اقتصاد

  بخش توس  عهی اجرا درها دولتهای برنامه کامل نبودن موفق علل ویی چرای بررس   و مطالعه

صاد    نجمم، پچهارهای برنامه قانون در گرفته صورت  یهاینیبشیپ طبقی گردشگر  خدمات اقت

شم    و سعه  ش ست  جهینت نیا تو سفانه  که دیآمی بد سان    نگاه متأ شنا ی حت و دولت محترم کار

 از شد، بیانبودهها برنامه و نیقوان نیاکنندگان بیتص  و وکنندگان میتنظ که مجلس ندگانینما

ی  راس دموک اصل  با که بودهی تیحاکم کردشان یود، رباشن ی نظارت وی تیهدای کردیروی دارا آنکه

ستقالل  و ص   های بخش عمل ا صو صاد  دری تعاون وی خ   انعه، منکت نیهم و دارد رتیمغا بازار اقت

 .شودی میگردشگر صنعت خوشه کار و کسب ستمیاکوسگیری شکلی ناتوان منشأ وی اصل

شر  سک یر گران مطالعه منظر از ادامه در س  در که شد  خواهد حیت صم  ازی اریب   و خرد ماتیت

شتن ی بجای دولت خشن، بکال های  بخشسازی  متوازن بری مبتنی ستم یس  تیریمد کردیرو دا

ستمرار  واندازی راه مراحل دری شغل های تیفعالافزاری نرم وافزاری سخت  میکرو  در کار انجام ا

شه  وها انهها، ددانه ستم   های خو سی ضا های اکو سب ی ف صاد های بنگاه کار و ک سفانه ی، اقت   متأ

 به معطو ی دولت وی عمومهای نهادی کارش   ناس    بخش بدنه تمرکز و توجه انمیز نیش   تریب

سه  اعطا وها گذاریهیسرما  ضا افزاری سخت  بخش به مربوط التیت   و متمرکزها کار و کسب ی ف

 نیقوان نمودنیی اجرا درگذاران هیس  رما و نانیکارآفریی س  تایا و توقف ش  اهد علت نیهم به

 .دگردها میکاال و خدمات دیتولی فضا توسعه و زاییاشتغالهای برنامه

 حمطر کار و کسبی فضاهای ستمیاکوس درافزاری سخت بخشی نگامافزاری: هسخت بخش -۱

ی  الم امکانات و نابعها، مرساخت ی، زیانسان ی رول: نیشام  مشاغل ی کیزیف عوامل نظورشود، م می

 .تاس نظر مد هستی نیع مشاهده و رؤیتقابل که هر آنچه...  وی ماد و

ها:  کار و کسب ی فضا  و اکوسیستم  ی کیزیف ریغ عوامل بر شتر یب بخش نافزاری: اینرم بخش -۲

 هب مربوط مختلفهای دپارتمان تیریمد با میمس  تق بطور کهی عمل وی نظرهای آموزش املش  

س  مرتبط مشاغل  از کی هر ستم یس  ریز   و هیهن، تارکنان، کنایکارآفرای هحرفیی افزا هارتت، ما

 .دگردمی مربوط...  و CRMرسانی، طالعی، اابیازارر، بکا و کسبهای برنامه وها طرح نیتدو
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صت  در سوط  بطور شد  خواهدی سع  گریدی فر سیس  درها دولت تأثیر و نقش مورد درتر مب   و تأ

 .دگرد حیتشر بخش نیاتری کامل اتییجز با و نوشتهها کار و کسبهای تیفعال تداوم

 کار و کسبهای ستمیاکوس تأسیس در مردم نقش -2-5

های  گذاری هی پا  اض   الع ازی کی نقشی فا یای چگونگ و تأثیر  به  مربوط حات یوض   ، تقبال 

کنندگان،  عرض  ه نقش به اینجا در و ش  د اش  ارهها دولتی عنی یگردش  گرهای اکوس  یس  تم 

شتغال  به عالقمندان و نانیارآفرگذاران، کهیرماس  شگر  خدمات حوزه در ا   مدو ضلع ی عنی یگرد

 .میپردازمی شهروندان و مردمی عنها یستمیس نیا دهندهلیتشک

ست  سال ها ده - صوالت  دیتول حوزه درهای گذاریهیسرما  و شغل  انتخاب گرید که ا   گرید مح

صادف  سا     و ست ینریزی برنامه بدون وی ت سا ست یس  به کهها دولت از ریغ به ا  رد کالنگذاری ا

 در و دارندی اس  اس   نقشی بانیپش  ت وی تیحما حض  ور زاییاش  تغالهای فرص  ت جادیا نهیزم

ست یس  سه  عطاها، اگذاریهیسرما  عیتوز کالنهای گذاریا سا   برها مجوز و التیت های  طرح ا

 اسبه مح ای، بهرستان ی، ش ستان ای، اهمنطقهای فرصت  و امکانات متقارن عیتوز و نیسرزم  شیآما

  گرید و نیسرزم  خاک از نقطه هر رای، دهحرف وی فنهای مهارتی دارا و موجود تیجمع انمیز

 در (...وها رس  اختی، زیطیمح س  تعدادن، اعادت، مس  یز طیحک، ماب، خآ منابع) مؤثر عوامل

ک، وچد، کخر لیقب ازی اقتصاد های بنگاه تأسیس  قیتشو  به کار و کسب های ستم یاکوس  جادیا

سط م   یدهشکل  نیا گرید انکاررقابلیغ و مهم ضلع  رد، دکننمی بادرتگ، مبزر و (SMEs) تو

شه گیری شکل  و شاغل های دانه وها خو ص    بخشی واقع مفهوم به مردم م صو  قراری تعاون وی خ

 .ددارن

 چند و کشور  ساله  ۲۰ اندازچشم  برنامه قانون حسب  کار و کسب  توسعه های است یس  دری وقت

 که  ها بینیپیش آن مه یم، هپردازمی مطالعه   به  س   اله  پنج جانبه  همه  توس   عه  برنامه   قانون 

  هر انیپا در کهیبطوراند نموده مص  وب وس  تاریپ بعض  ا  و مختلف نیقوان قالب در گذارانقانون

س  قرار برنامه س  )ب( زمانمدت ( درالفهد  ) هت: با شد می ج(اندازه ) به آن جینتا و میبر  در! با

  و مردم به دادن خط حال در گذاریقانون مجالس وها دولت غیرمستقیم  و مشخص  طور به واقع

  خواهدمی را اقتصاد ی شت ی، کاقتصاد  کالنهای گذاریاست یس  سکاندار  بعنوان کشور  شهروندان 

  مقصد  و مشخص  را حرکت زمان و مبدأ و کند تیهدا جانبههمه توسعه ی برا )د( بندری سو  به

 رییتغ و مختلف عوامل و رهایمتغ تأثیر تحت که خطا درص  د ازی انمیز با زین را دنیرس   زمان و

 !کنندمی اعالم (سکیر انواع به مربوط )عوامل دارند راها برنامه در رییتغ جادیا امکان که طیشرا

 مش  ارکت جلب و ض  وری، حهمراه بدونها ریزیبرنامه وها دولت یهایگذاراس  تیس   نیا همه

  اب اش  تغال هد ی انس  انهای روین و کار ندگانیجو وگذاران هیرمان، س  نایکارآفر قالب در !مردم
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  .تگرف نخواهد به خود اجرا و تحقق صورت ماهر و دانش

  وافزاری س   ختهای بخش مکمل و متوازن تأثیر به نوش   تار ازی س   ر نیهم در کهیی آنجااز 

شه گیری شکل  درافزاری نرم سب های دانه وها خو شاره ها کار و ک  بر بحث حال در دقیقا د، ش  ا

شو  و دعوتی چگونگ و نحوه در دقتی عنی موارد نیهم شارکت  به قیت ضور  تداوم حفظ و م  ح

 !است کیاستراتژ بطور گرفته شکل کار و کسبهای ستمیاکوس در مردم

ی براهایی تیحما چه وها مشوق چه وها برنامه چه ولت: داست نیا مرحله نیا مشخص سؤال  -

 ؟!داردی گردشگر صنعت حوزه ستمیرسیز دری خصوص بخش و مردم مشارکت جلب

 توسعه  هایبرنامه لیتحل و کار و کسب های ستم یاکوس گیری شکل  نحوه نییتب از بخش نیا در

سان   یر، کاخ دهه دوی کی در) ساله  5 مدتانیم و بلندمدت شنا صاد  و تیریمد ار ص اقت ی نعتی، 

  س رعت  علت به آن را و دانندنمی مدتمیان گرید را س ال  5 دته، مافتی توس عه های کش ور  در

یم بلندمدت، المللیبین وها کش  وری داخلی طیمح طیش  را راتییتغ وی تکنولوژ رش  دی باال

سا     و (!دانند سا سی  برنامه نوع نکهیا ا ست یس  ونوی صاد های گذاریا   یهاگذارقانون و کالنی اقت

  !دانندیی ماقتصاد  سم یبرالیل هایو سیاست   آزاد اقتصاد  زمیمکان با ریمغا برهه نیا در را گونهنیا

 تیحما و ظارتس  ازی، نس  ترد، باقتص  ا درگذاری لیر فقطها دولت فهیوظ معتقدندها آن رایز

  و آزاد بازار تیهدا و مداخله نه و اس  ت کارهای روین و نانیارآفرگذاران، کهیس  رما از جانبههمه

 !هاتقاضا وها عرضه

 داش  ته وریبهره بری مبتنگذاری هیس  رما هوش وی ش  غلهای مهارت و دانش کهی مردم رایز

شند  شان  !با سعه  قطار که دانندها میدولت از بهتر خود ضا  تو سب ی ف   نیکدامی رو از را کار ک

 .برسند شده نییتع اهدا  و تیموفق به تا دهند عبور دولت گذاشتههای لیر

 کار و کسبهای ستمیاکوس تأسیس در مردم فیوظا حیتشر -2-6

ی  کیزدنی براای هاستعار  صرفا  ها واژه نیا از) سان ینو ویسنار  و کارگردانان دوم ضلع  نقش به قبال 

  دهیگرد اس  تفاده مباحث نیا به عالقمند خوانندگان و نگارنده نیب مش  ترک برداش  ت وی ذهن

های  دانه وها خوش  هاندازی راه و توس  طک، موچد، کخری اقتص  ادهای بنگاه تأس  یس اس  ت(

شاره  کار و کسب  ستم یاکوس    و فیظاو حیتشر  و نییتب به قسمت  نیا نگارش ادامه در و دیگرد ا

 .شودمی پرداخته مهم ضلع نیا تعهدات

ی  دمیال هجدهم قرن در کایآمر متحدهایاالت در خصوصا  جهان در یداربرده اقتصاد انیپا از پس

سان یغ و رحمانهبی یداربرده گاهیپا نیآخر که شاورز  بخش در یران  سرانجام  و بود خدمات وی ک

ی روزیپ با  رانجام ا، س   ک یآمر ش   مال  و جنوبهای  الت ی ا نیب س   اله  نیچند های  جنگ ی پ در

سان یغ و زشت  اقتصاد  کردنی ملغ طرفدار کهها یشمال   نیا انیبن و سا  د، ابودن یداربرده یران
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 .دش دهیبرچ سرانجام داشت رواج ایدن دری متماد قرون کهی اقتصاد وهیش

ی،  ص  نعتهای بخش در زهیمکان و انبوه داتیتولگیری ش  کل وی ص  نعت اول انقالب وقوع البته

 رد بشر  دست  آالتنیماش  کمک با را ارزان کاری روین به ازین فلسفه  که هم خدمات وی شاورز ک

 داریسرمایه  رحمانهبی و خشن  اقتصاد  رفتن نیب از در زین بود برده نیب ازی شغل  شقوق ی تمام

س  داریبرده ستار یپ و موازات به و بود مؤثر اریب صاد ، ایدارولیت ظامن، نآ و گ،  بزر یدارنیزم قت

 ایس آ غرب وی شرق  جنوبی ایس ی، آغرب بخش اروپا قاره در زین (یتیرع- ارباب )نظام تهیلودالف

های  شور ق، چین، کساب ی شورو  ریجماه اتحاد در و رفت نیب از قایآفر قاره از عیوس های بخش و

  وی شاورزک از اعمها نیزم هیلی، کستیالیسوس اقتصاد رویپهای کشور ریسا و وبای، کشرقی اروپا

 انتخاب ویی زای اش  تغال نظام و درآمدندها ولتی، دعموم تیمالک به زینی عیطب نابعی، مش  هر

سط  شغل  سان  تو ضع  از مختلف جوامع درها ان سط ی فیتکل نییتع وی اجبار تیو ران، دابرده تو

ضع  بهها دولت وداران هیسرما  وها لودالف سا   بری انتخاب وی اریاخت تیو صل  ا   و شغل ی آزاد ا

 صول ا تیرعا بری مبتنی شغل  فرهنگ به و افتی شکل  رییتغ شهروندان  و افراد سکونت  محل

قا  بش   ر حقوق مل د. عنمو دای پ ارت مدن  راتییتغ منظر ازی اری بس    وا ماع ی، ارهنگی، فت ی،  جت

صاد ا شگاه  ، دمدار نینوهای آموزش ظامی، نقت صوص  وها ان ستمر  بهبود و ارتقا حوزه در بخ  م

ضا  شتغال ی ف شت  دهه نیچندی ط در (ILO) کار المللیبین سازمان  کار بازار و ا  از بله، قگذ

ش ل، ناوی جهان جنگ  سطح  ارتقا وآموزی هارتل، مشغ  انتخابهای روش رییتغ در لیبدلی بیق

صاد  و شت یمع صاد های بنگاه وها خانوار اقت صاد  ماال وی اقت شته  المللیبین وی ملهای اقت   و دا

 .ددارن

شر  جوامعی شغل  وی زندگ تکامل ریس  مطالعات سانات  وها فرود و فراز از تیحکای ب س  نو ی اریب

 .دمانمی راه نقشه همچون نانیکارآفری برا وآموز در گر مطالعه انسان هری برا که دارد

های  کش ور  در وی اس تبداد  و یدارولیت اقتص اد  وارثهای کش ور  ریک، دنزد و دور گذش ته  در

س    س  در و شدند  بزرگهای کارفرما به لیتبدها ولتی، دست یالیسو شور  ازی اریب  از ابی حتها ک

صاد  نظام رفتن نیب س   اقت صاد  وی ست یالیسو س  راه مچنانی، هصنعت  متمرکز اقت  تیامن هب دنیر

ستگ    - درآمد ش ستخدام ی شغل  روش قیطر از مهیب و رفاه -ی بازن  هب افراد کاری روین فروش) ا

 بازار اقتص  اد نظام ورود با ماا؛ تاس   افتاده جا مردم فرهنگ در (یخص  وص   وی دولت انیکارفرما

شاغل  انتخاب شدن تر کیدموکرات وندد، رآزا سط  م شور  اکثر در شهروندان  تو  به رو ایدنهای ک

 .تاس افتهی استقرار و گذاردهی تعال

  تفاوت نییتب به ادامه در و پرداخته شهروندان  توسط  شغل  نتخاب، ازاییاشتغال  نحوه به نجایا تا

  تأمین وی ش  غل س  التی، رنیارآفری، کوداش  تغالم، خس  تخداه، ارفل، حغر، ش  ایم، کمفاه نیب

ش سرما   شهروندان  ینیآفرنقش حیشر د، توار سپس  و میپردازی میعاونی، تخصوص  های رکتیه، 
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 وسعه ت نیقوان خصوصا    مختلف مناظر ازی گردشگر  صنعت  حوزه در زاییاشتغال  وی نیکارآفر در

 . پرداخت میخواه گذاریقانون مجالس وها دولت مصوبی مل جانبههمه

 کار و کسبهای ستمیاکوس تأسیس درگذاران هیسرما نقش -2-7

  دونید. بگرد اش  اره اجماال  ش  هروندان ش  تیمع تأمین و اش  تغال به شیگراهای تفاوت به قبال  

سان  شک  ص   های بخش درگذاری هیسرما  وی نیکارآفر به لیتما کهی ک صو  از دارندی تعاون وی خ

 شیخو هیاول هیسرما و زمان رفتن هدر وی شغل شکست احتمال که رندیپذسکیر اشخاص جمله

 در ست. پاس  کمتر اریبس  زگریسک یر و کارمحافظه شهروندان  به نسبت  تعدادشان  و دانندمی را

ی  اس  تخدام بص  ورت خود کاری روین فروش به لیتما کهی افرادیی روس  تا وی ش  هر جامعه هر

شو  با چه رگزد، هدارن شو  بدون چه وها دولت قیت   نرفتیپذ وگذاری هیسرما  به لیتماها آن قیت

 حس  ط لبتهد. اندارن را یخوداش  تغال ای یاقتص  اد بنگاه کی تیریمدهای تیمس  لول و تعهدات

 تیماح انمیز و مختلفهای استان وها کشور توسعه و شرفتیپ طحر، سکا ندگانیجو التیتحص

ی  ش   غل رهنگر، فکاهای روین مهارت و انشها، دکار و کس   بی فض   ا و نانیکارآفر ازها دولت

 .تاس مؤثر شهروندانی شغل ریمس انتخاب در انیاطراف قیتشو و تجربه انی، میززندگ طیمح

صوال   که شد  داده حیتوض  قبال  ها،  کشور  کارو کسب  ستم یاکوس  و مشاغل ی آت ریمس  نییتع در ا

ستراتژ های است یس کننده نیتدوهای سازمان  پردازانهینظر و گذاریقانون و مجالسها ولتد  یا

  و اقتصاد  امور زارته، وبودج و برنامه سازمان  همچون) وکار کسب های ستم یاکوس  وی مل توسعه 

شاورز  هادت، جصم های زارتخانهیی، ودارا شگر  زارتی، واجتماع رفاه و عاونر، تای، کک   وی گرد

مه   هم چقدر  هر کنیل (هس   تند  نیآفرنقش کامال  ها،  رس   اخت  یز وی فرهنگمیراث    وها  برنا

  و مردم توجه جلب  به  قادر ها  محرک اگر ما د، اباش   ن   کارآمد   و مناس   ب ها  دولت  قات یتش   و

 نینوهای  طرح درها  آنگذاری  هی س   رما  به  منجر و نگردند ها  آن مش   ارکت  به  یمند عالقه 

شون ی شغل  وی نیکارآفر ستراتژ  رگزد، هن  لوبمط و کامل طور بهها کار و کسب ی فضا  توسعه ی ا

ی اریبس و شوندسازی نمیادهد، پیگردنی میطراحی مل اقتصاد توسعه بنفع وها دولت نظر مد که

 !درونمی هدر به و سوختهی مل وریبهره زمان و زاییاشتغالهای فرصت وی مال منابع از

  هایاست ها، سی کار و کسب  نینوهای ستم یاکوس  دهیشکل  وریزی طرح موازات بهها ولتا، دلذ

 همگونهای س  تمیاکوس  های دانه وها خوش  هاندازی راهی برا رای کیدمکراتی جیترو وی قیتش  و

 .دشونی همگان وی مل مشارکت جلب به موفق بتوانند تا کنندمی اجرا و فیتعری شغل

سعه های برنامه ازگیری جهینت در نانیاطم درجه البته شاغل  تو  شهروندان  وها دولتی حت که م

س نایکارآفر بعنوان شترک  دگاهید و کامل درک بهگذاران هیرمان،  س  هم مطلوب م شن  دهیر ،  دبا

 موجب توانندی میاریبس   عوامل و س  تین مطلوبی نهایی بازده و س  کیر بدون ص  د درص  د
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های  طرح تیموفق رجهه، دلبتد. اشون  زینی مل موردتوافق صد درصد  های طرح گونه نیا شکست  

  علم قیدقهای آموزه ازی رویپ اس  ا  بر چنانچه ش  هروندان وها دولت مش  ترک اس  تقبال مورد

 انمیز حتمالد، اباش  ن ش  دهیطراح نامش  هود و مش  هودهای س  کیر تیریمد دانش وی ابیبازار

 .تاس نییپا اریبسها آن شکست

ستم   یاندازراه درها دولت نقش ازهایی نمونه -2-8 سی سب  اکو های کار و ک

 موفق

د،  گردمی تالشی خارج  وی داخلی مردم وها  دولت  مش   ترکهای  ریزیبرنامه   از مثال  چند  با  

ستم  اندازی راه ازهایی مونهن های  الگو تا میینمای معرف را موفق و مختلفهای کار و کسب  اکوسی

یی  روس  تا فراغت اوقاتی گردش  گر کار و کس  بهای دانه وها خوش  هی طراح جهت دری نیع

 .دشون تجسم

 :یخارجهای الگو -۱

  کامال  و فیض  ع اقتص  اد بای کش  ور کهی جنوب رهی، کدمیال 7۰ دههی ابتدا ری: دجنوب کره -

ی سو  به رصف  نقطه از گرفت میتصم  کیاستراتژ ریزی برنامه کی رد، دبو ژاپن و کایآمر به وابسته 

  و تیجمع انمیز به توجه بای راهبرد میتص  م نیهم اس  ا  بر و بردارد گامی اقتص  اد توس  عه

  سپس  و اول دهه در متوسط  و کوچک عیصنا  حوزه در رای اقتصاد  مرکزی، تمعدن محدود منابع

  وگذاری هیس  رما به قدامی، اص  نعت توس  عه اول مرحله از آمده بدس  ت انباش  تههای هیس  رما با

 در... وی خانگ وازمس  ازی، للیتومبا س  ازی،یش  تن: کهمچو بزرگ عیص  نا محص  والت داتیتول

های آموزش برگذاری هیپا بای جنوب کره دولتی ص  نعت توس  عههای رنامهد. بدا ادامه دوم مرحله

شور  آنی تیریمد و کارهای روین مهارت ارتقا و جادیا ستوار  ک  تمس یس سازی  ادهیپ با و دهیگرد ا

  بدس  تأمین با و برد باال را مختلفهای بخش در شاغل ی انسان های روین تیفیک [دوآل]ی آموزش 

 کوچک  کارگاه   هر و کار ی روین عض   و فرد هر هی س   رما  تأمین  بهمراهای هم یب وی رفاه  خدمات  

  بنگاه هر و ش  خص هر ورود روز نیاول از...  و و متوس  ط کوچکهای کارخانه تای خانگ مش  اغل

 از تی حما  حداکثر ی جنوب کره ولت ل، داش   تغا  وی دی تول تی فعال  چرخه  به  یکوچک اقتص   اد 

شاغل  صاحبان  ستمرار  و شرفت یپهای راهها آنی سودآور  و بازار تیموفق نهیزم جادیا با و م  ا

  کره ولتد. دنمو فراهمی مل اقتص  اد تیموفق کس  بی برا را کش  ور آن در کار و کس  بی فض  ا

 (ریاخ سال 5۰ی ط )در دهه چند نیا در را آزاد بازار اقتصاد ستمیس  کی ازی موفق نمونهی جنوب

شان  ایدن به س  داده ن   و نانیکارآفر جذب دری جنوب کرهیی اجراهای روش وها برنامه جمله از.تا

شتغاالن  خود   و کسب ی فضا اندازی راه سهولت  داکثرص، حاشخا ی مال - زمانگذاری هیسرما  و ا
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شو  وها کار سیس  به جوانان قیت سب  یازدهیامت بای تعاون و کوچکهای شرکت  تأ ا  هآن به منا

 .دباشمی و بوده

 یجنوب کرهی خارجی بازرگان دفاتر ستمیس -

COTRA باالی رار، بکشو  آنی اقتصاد  توسعه های برنامه شروع  از سال  ۲۰ از پسی جنوب کره  

 المللیبینهای  بازار  در را نفوذش تمرکزی دمیال 7۰ دهه ی ابتدا  ازی داخل ناخالص   دی تول بردن

شت  صال   اها یآن دری صنعت ی رقبا ریسا  که گذا ضور  ا شتند  ح شان    نکهیا ای و ندا ضور س  ح  اریب

ستراتژ  نیهم و بود فیضع   شور ک آنی صنعت  صادرات  توسعه ی راهبرد برنامه تیموفق باعثی ا

  یتعاون وی خصوص  های بخش و متوسط  کوچکهای شرکت  از تیحما منظور به کشور  ند. ایش 

شتغاال  و سیس  باگذاران هیسرما  و نانیارآفرن، کخودا  مختلفهای کشور  دری بازرگان دفتر 7۰ تأ

  مردم س  نن و فرهنگ بایی ش  ناها، آازینیی ناس  ار، ش  بازا مطالعات فهیوظها آن اکثر که جهان

  عهده به رای محل تجار با تعامل و مقص  دهای کش  ور نیقوان و تعاملهای روش و هد های بازار

شتند  سو  فیوظا COTRA دفاتر نیا ازی محدود تعداد و دا  از ازیموردن هیاول مواد دیریه، خدو

 .داننرسمی انجام به تواما را محصوالتی ابیبازار و عیصنای برا گریدهای کشور

لت یب، د ترت نیبد  - ندازی  راه ص   فر ریز نقطه  ازی جنوب کره و غل  ا ک خانگ  مش   ا ها،   ارگاه ی، 

ت،  غایبلی، تابیبازار تیریدر، مش  اوگر، متیحما عنوانگ، ببزر و متوس  ط و کوچک ارخانجاتک

  ازینها کمک بدان نانیکارآفر کهیزمان تا... و س  کیر تیریدت، مالیتس  ه اعطا و هیس  رما تأمین

شتند  شت  به دا شه  از تیحما وی بانیپ ضو های دانه وها خو ضا  ع سب ی ف شور  آن کار و ک  ادامه ک

 .ددهمی و داده

 وسعت و نداردی معدن منابع کهی شورید، کگرد موجب هوشمندانهی اقتصادهای است یس  نیهم

  س  ال ۳۰ی ط ایدنی اقتص  اد دوازدهم رتبه بهی جهان نییپاهای رتبه زد، اباش  می کم آن خاک

  عیناص  الکگ، مچون وو میکی قاه، آکری اقتصاد  ضعف های سال  طیشرا  فیتوص  رد. دشو  لیتبد

 که میبودهایی قورباغه همچون ما)نویس  د: ت، میطالس   از ابانیخ هر نگفرشب: س  کتا در دوو

  ریسا نزد در هایاکره نقش بودن تیاهمبی بهی و هیکنا = دیشنی نمیکس چاه ته از را مای صدا

 است( کشور نیا گذشته دری جهانهای اقتصاد

 بعنوان شهروندان  باها دولت کیدموکرات و مشترک ی همکار لیبدبی و نقش تأثیراتد، ش ی سع 

ها  کارو کسب ی فضا های دانه وها خوشه اندازی راه وگیری کلی، ش اقتصاد  توسعه ی اصل  ضلع  دو

 دخواه اشاره  گریدهای نمونه بهها ادداشت ی یسر  نیا ادامه در و شود  نییبی، تنیع مثال نیا در

 .دش
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 سمیبرالینئول و سمیبرالیل ایدن جیرای اقتصاد مکتب دوهای دگاهید -2-9

گیری لکی، ش تعاون وی خصوص  های خشر، ببازا اقتصاد  شیدایپ درها دولت نقش حیتشر  به قبال 

شه  صاد های دانه وها خو ستم    دری اقت سی ضا  اکو سب ی ف شور  در کار و ک   ذکر با مختلفهای ک

 .تپرداخ میخواه ادامه در و میپرداختی نیعی مثال

صم  شه یر صاد های گیریمیت س یس های بندیلوکن، بجها دری اقت شور  وی ا  به مختلفهای ک

صاد های مکتب صادان  اتینظر وی اقت س    قانون از ملهم کهها اقت سا ست   ی ا شورها .  گرددیبرم ک

 هینظر دارانطرف بای ستیالیسوس ای یاشتراکی اقتصاد هینظر دو طرفدار اقتصاددانان سال انیالس 

ند. گ مجادله   حال  در گریکد ی با  س   میبرالینلول و س   میبرالیلی اقتص   اد   و تمرکز به  اول روها

صم  ستق  دخالت وگیری میت  نییتع در خالتیت، دریدیت، مالکگذاری، مهیسرما  درها دولت میم

ی  تیاقل دس   ت دری ملهای هیس   رما و ثروت تمرکز ازی ریجلوگ منظور به خدمات وها کاال نرخ

شور  تیجمع از خاص صت  متقارن عیتوز وها ک  تیاکثر که دوم گروه و معتقد راها درآمد وها فر

صاددانان  ست یس  و اقت صاد ی کل ا شور ی اقت شک  را ایدنهای ک ه:  ک باورند نیا براند دادهمی لیت

صم  مرکزت س گیریمیت صاد  تیریمد وی مل روتها، ثهیرماها،  ها  دولت دست  درها کشور  دری اقت

سان  فطرت با  کهیبطور باشد می مستمر  شرفت یپ وی فردهای زهیانگ وها تالش بری مبتن کهها ان

 در اهرف وی زندگ سطح  شرفت یپ و شد ت، ررقاب موجب اقتصاد  دری انسان  تیفعالی آزاد و اریاخت

صاد  زمیمکان به معتقد دشو می جوامع ستند  بازار اقت   و سم یرالبیل اتینظر با ابتدا گروه نیا که ه

 :دنگویمی خالصه بطور و دارند و داشته باور سمیبرالیل نلو سپس

صاد  دری محور عدالت و ظارتیت، نداگیری، هشکل  درها دولت نقش شور  اقت س ها ک   مهم اریب

  س  هم درها دولت حض  ور انمیز و دخالت نحوه بر مکتب دو نیا طرفداران نظراختال  و اس  ت

 در ش  هروندان حض  ور و مش  ارکت انمیز باها دولت فیتکال و مأموریت قیدق میتقس   و اقتص  اد

صاد های بخش تیریمد وگذاری هیسرما  شور ی اقت ضا  در وها ک سب ی ف ش می و کارها ک  هک دبا

  فیاوظ از خارجی اقتص  اد اتینظر وها کتبی، متیریمدهای کردیروتر مبس  وط نییتب و حیتش  ر

 س  کیر تیریمد دانش منظر از کنت، لیاس  ی مال وی تیریمدهای س  کیر گران مطالعه حوزه

سان   که یزمان شنا شته  نیا کار ص ییدارا لیتحلها عملکردی ابیارز به ر   و سود های ورتحساب ها، 

  مطالعه ای وی محل وای هنطقی، مملهای پروژه ش  دهی طراح اهدا  از انحرا  عللی بررس   انیز

ی  داخل وی مل ناخالص دیتول بودن نییپا و باال سه یمقا ای وی اقتصاد های بنگاهی ورشکستگ   علل

ها میآنی قیتطب مطالعات و کش  ور هر وریبهره انمیز و علت س  نجش و گریکدی باها کش  ور

عه   نگاه د، آپردازن   دری اتخاذ  مات یتص   م وی اقتص   ادی تیریمد های  کردیرو وها  مکتب  مطال

  وری گیشکل  برها آن تأثیرات وها کشور  ساالنه  ودجه، بمدتمیان و بلندی مل توسعه های برنامه
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 کس یر مطالعات دری اقتصاد های ستم یاکوس های دانه وها خوشه  تیموفق عدم ای تیموفق انمیز

 .دابیمی تیموضوع و مفهوم

بندی ودجه، ببلندمدت مدت،مدت، میانکوتاههای طرحریزی برنامه دری مختلفهای اقتص  اددان 

صاد  یپردازهینظر و ساالنه  شارکت ها دولتی اقت س  و دارند م های  برنامه لیتحل بهها آن ازی اریب

صاد  شور ی اقت سات  و پردازاننظریه بعنوانها ک س ه، بمطالع به فن دیا  رد سیتدر و شاوره ی، مرر

 .دهستن مشغولها دانشگاه

صاد  درها دولت دخالت انمیز و نقش نهیزم در  ضا  تیهدا و اقت سب ی ف شور  کار و ک  نیبها ک

د.  دار وجود اتینظر نیای کل تشابه  رغمیعلهایی دگاهید اختال ها برالینلول وها برالیل اتینظر

ص   ترین معرو  جمله زا شخا س نظر صاحب  نهیزم نیا در کهی ا صاد ر، اکوپل لهمت، ویا   ودان قت

 سم یلبرایل طرفداران از وی س ت یالیس وس    وی دولت متمرکز اقتص اد  مخالف کهی آلمان لس و  یف

  بدون که داش  ت تأکیدت، اس   متمرکزی دولت اقتص  اد مخالف نکهیا ض  مند، وی بوی اقتص  اد

ی خصوص   بخش قتصاد ها، اکار و کسب ی فضا  توسعه  واندازی راه ازها دولتی بانیپشت  و تیحما

  الندهب و متوسط طبقه رشدی برا تیاهم با و مؤثر اریبسی نقشها دولت و ردیگنمی پا آزاد بازار و

 ربدان اقتص  اد ند. ایدارن به عهدهها تیمزکنندگان جادیا وها فرص  تکنندگان عیوزی، تاجتماع

  تیریمد و تیمالکگاز ) - برق - آب همچون کالن اقتص   اد بخش در فقطها ولتد، دبو باور نیا

ساخت یز شته  مقتدر حضور  (هار شند  دا صاد های بخش هیبق امور و با ،  دکنن واگذار مردم بهی اقت

 .دبودن گذاشته «سمیبرالینلول دبستان» رای و شیاندهم باورمندان امن

 گیریش   کل  در هی ترک دی فق ریوز خس   تل، ناوزا تورگوت نظرات وی تیریمد  نقش به  ادامه  در

شه  س های خو سب های ستم یاکو شور  آن کار و ک شورمان  به غربی لیتحم جنگ با مقارن ک  ک

 .دش خواهد اشاره اختصارا 

 هیترک اقتصاد دیجد معمار -2-10

صاد  مکتب دو دگاهید تفاوت تا شد ی سع  قبال   ها  تدول تیهدا و دخالت انمیز و ایدن جیرای اقت

 حیتشر  اختصارا   مختلفهای کشور  درها کار و کسب های دانه وها خوشه گیری شکل  و اقتصاد  در

سعه  روند طالعهد. مشو  صاد  تو شور  دری اقت سعه  حال در وی صنعت های ک شور  تو  در کههایی )ک

و  اند افتهی یدس  ترس  ی افزون روزی اقتص  ادهای ش  رفتیپ و رش  د به ریاخ دهه س  ه - دوی ط

 بازار اصول به که گذارانیسیاست دهدمی نشان کنند(ی میط را ساالنه رشد به رو روند همچنان

 درها دولت مداخله وی تیحاکم حض ور  انمیز و همها، س  س ت یبرالینلول همچون و معتقدند آزاد

می دیمف را ریفراگی عموم خدمات و هارس  اختیز تیمالک به محدود فقط و مختص را اقتص  اد

 امور همهی واگذار امکان که SMEs بخش در بخص وص ی اقتص اد های بخش ریس ا  در و دانند
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 وجودی خصوص   وی تعاونهای بخش به...  و محصوالت گذاری رخیت، نریدگذاری، مهیسرما  از اعم

 درها دولت نقش باورند نیا بر و دانندنمی ص  الح به راها دولت میمس  تق تیهدا و خالتد، ددار

  روند )مطالعه .تاس   گرانه قیتش  و وی تیمای، حنظارت قطد، فآزا بازارهای س  تمیس   نیچننیا

سعه  صاد  تو شور ی اقت صاد  ای شده ی صنعت  تازههای ک شان  نوظهورهای اقت   واقع در که دهدمی ن

صول سازی  ادهیپ باها آن صاد  زمیمکان قیدق وی ا   بخش یرقابت آزادهای بازار کردیرو بری مبتن اقت

 (اندافتهی دست ریاخ سه - دوی ط نیتحسقابل و رینظهای بیتیموفق بهی تعاون وی خصوص

 ملهج من موارد عیجم از کشورمانی باال و ارزشمندهای لیپتانس به نوشتار سلسله  نیا ادامه در

صاد  کردیرو و فیتکال کیتفک منظر از صو  بری مبتنی مترقی بیترک اقت س  انونل، قا س ا ی،  دنی، ما

 اش   خاصی فرد تیمالک حقوقی آزاد و احترام اص   ل بر که...  وی اجتماع تأمین و ارت، کجارت

سالم  نیمب نید میتعالی مبنا بر یردولتیغ و حقوقیی قیحق ستوار  ا ست  ا ض  شتر یب ا   داده حیتو

 .دش خواهد

ست یس  به در باال صاد های ا سعه  و عمرانهای برنامه وی اقت اندازی راههای روش وی جنوب کره تو

ضا  سب ی ف شه  وها کار و ک صاد های خو شور  آنی اقت سط  و کوچک عیصنا  در ک ی ابتدا در متو

 داتیتول ش  اخه س  ه در بزرگی ص  نعت داتیتول عرص  ه به ورود س  پس و ش  دنی ص  نعت دوره

 .دش اشاره پرکشش

 ش  ورک آن نینو اقتص  اد معمار که اوزال تورگوت لیخل هیترک دیفق جمهورسیرئ نقش به قبال  و

 !دیگرد اشاره است

 ؟!نامندمی هیترک اقتصاد دیجد معمار را اوزال تورگوت را: چسؤال

سبق  جمهوررئیس یگراتحولهای تیفعال سوابق  مطالعه - شان  اوزال تورگوت هیترک ا   دهدمی ن

  با اشتهدی همکاری جهان بانک مشاور بعنوانها سال که ستیبرالینلول اقتصاددان  کی بعنوانی و

  خشب هد، باقتصا  یدست نییپاهای بخش در هیترک دولت دخالت وگری یتصد  کاهشریزی طرح

ی رار، بکا بازارهای روینای هحرف وی نی، فنیآفر مهارتهای آموزش و ایپو وی واقعی خص   وص   

د،  دامیدان  بودی رقابت تیمزی دارا کش  ور آن کههایی کار و کس  بی فض  ا به گس  ترده ورود

شتغاالن  خود و نانیکارآفر از جامعهای تیماح   با راها کار و کسب ی فضا  محرکه موتور بعنوان ا

ک،  وشا پ انبوه دیتولهای بخش دری صادرات ی قیتشو های است یس  با و نمود اجرا رانهیگیپ و دقت

 منطقههای کش  وری باال رتبه در را هیترک قتص  ادی، اخارج گردش  گران جذب زین ویی غذا وادم

س  غرب صاد  گرفتن نظر در )بدون ایآ شور ی نفت اقت ضو های ک   گازه کننددیتول و اوپک سازمان  ع

  بیقر مدت دری رقابت و آزاد بازار اقتصاد های است یس ی اجرا با و داد قرار (یمیپتروش  وی عیطب

 جربهت بیترت نیدد. بنمو نیادیبن تحول وی فیک وی کم رش  د دچار را هیترک اقتص  اد س  ال ۱۰

گذاری،   هی پا  در همتا بی و رینظی بینقش   ها  ولت د، دده می نش   انی جنوب کره همچون هی ترک
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 هجانبهمه تیحما و بازار اقتصاد  ونقها، رکار و کسب ی فضا  تیفعال استمرار  واندازی راه هولتس 

 محور توسعههای کردیرو از و دارند... وی عموم رفاه سطح شیفزان، ااشتغاال خود و نانیکارآفر از

 نحوه وی خص  وص    وی تعاونهای بخشس  ازی فعال در موفقهای کش  وری تیریمدهای روش و

شت  ضا  از تیحما وی بانیپ سب ی ف سیس  -ریزی طرح در نینوهای کار و ک ستمرار  - تأ   تیفعال ا

 .دکری الگوبردار توانها میکار و کسبهای دانه وها خوشه

 هیترک نیشیپهای دولت با اوزال تورگوتهای دهیا تفاوت -2-11

ی  فضا نیا که نوزم، هداشت استانبول و هیترک بهی کار سفر کی اوزال تورگوت درگذشت از پس 

 مجالت وها روزنامه مطالعه  ات، ب نداش     وجود مطالعه  ی برا آن توانمند ی اطالعات  بانک   وی مجاز 

مه   وها  طرح و هی ترکی اقتص   اد حوالتن، تهموط نا ی برا را اوزال تورگوتی اقتص   ادهای  بر

صالحات  ضا  ا س ی ف سب  ستم یاکو شور  آن در کار ک شت  واندازی اه، ردهیشکل  و ک  ازی بانیپ

شه  صاد های خو ستمرا   را دولتش وی و گرایتحولهای دهیا وی اقت سب  و م ص    عالقه ح ی  شخ

 .مکردمی دنبال و مطالعه

شته  کرده لیتحص  جوان کی با هیترک به سفر  در  واندهخ در  کایآمر در کهی بازرگان تیریمد ر

شنا  بود اهدا  وها برنامه لیتحل به مسلط ی فرد و ای  هبرنامه وها دهیا نیب تفاوتی و زم، اشد  آ

سخ م، وی دیپرس  را کشور  آن نیش یپهای دولت با اوزال تورگوت ، لاوزا از قبلهای ولتد :ددا پا

بر س  ازی نهایی ادهیپ درص  دد و امور اجرا روند همانند رای بیتص  وی اقتص  اد توس  عههای رنامهب

سا   ص ی ریگیپ و تیدل، جاوزا ماد، انبودنها برنامه قیدقی زمانبند ا ها  برنامهی اجرای برای خا

شت  شده  نییتعهای زمان در ست می اوزال !دا شتغال  بیضر  انمیز شیافزای برا دان های  روین ا

 توسط کار و کسبی فضا در تحرک جادیا ازمندین هیرکش، تاثربخ زاییاشتغال  در تیموفق و کار

 نیا همه و اس  ت پروژه هر در مش  خصهای یزمانبندی مبنا بری خص  وص   وی تعاونهای بخش

د.  باش  می کار و کس ب های برنامه ش دن  روز هط، بانض با  و ظمی، نقانونمند ازمندین زین اقدامات

 رگوتوت. تاس  دولت تیحما ازمندینیی کارآ و مثبت آفرینینقش و تحرکی برای خصوص   خشب

  وی داخل بازار  مطالعات   با  س   کیر تی ریمد  دانش وی ابی بازار  علم اص   ول ازگیری بهره با  اوزال

س  وها تیظرف ازی منطق درک وای همنطق صاد  لیپتان سان  منابع وی اقت شور ی ان ی  بانیشت ش، پک

 س   هم شیافزا و هیترککنندگان ص   ادر وکنندگان دیتول وی خارج تجارت ازی منطق وی اص   ول

  تمام های  بازار  به  نفوذ در تقریبا  ن، ص   ادرکنندگا   قیتش   و با  و کردگذاری  هد   را ص   ادرات

 وریبهره و مثبتی و از بعد و اوزال زمان دری خارجی بازرگان تراز و بود موفق منطقههای کشور 

 .یدرس زمان و طیشرا آن در مطلوب حد نیباالتر بهی مل اقتصاد

ی س  تمیس  ) یدوزندگهای کارگاه که اس  تانبول ش  هر ازای همحل دنیدی برا جوان آن اتفاق به
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 اعانو دوخت به داشتند(  پالسکو  ساختمان  وی جمهور ابانیخ لبا  دوختهای کارگاه به هیشب 

شغول ها لبا  ضوح  هیم، برفت بودند م شاط  و ش  شدت  به کههایی کارگاه در کار زهیانگ و ن  غولم

شاهده  بودند تیفعال سا  طرفتر آن ابانیخ چند وشد  می م شگاه  وها ژپا ضه های فرو   اب لبا  عر

 س  فارش ارتنن، ککارت که بودند مواجه...و نیوکرایه، اروس   از کاال دیخر گردش  گران ازی انبوه

 خودهای کش  وری س  و به ش  ده قطارهای اتوبو  با و دادند... میو فش، کیفک، کپوش  ا انواع

ص  جوان ند. آنرفتمی ض  درای یهترک کرده لیتح ش  همی دیکل نکته نیا به خودش حاتیتو   ارها

ی گردش  گر جذب ای و و خدماتها کاال ادراتیه، ص  ترکی اقتص  اد توس  عه س  ند دری قتد: وکر

ی،  رهنگی، فجتماعی، ااقتصاد  تیوضع  مجرب ارشناسان  شد، ک گذاری میهد  و مصوب ی خارج

  وها  ازی ن ای  وی ص   ادرات هد  های  کش   ور... و توانمند  تجار  وها  ازاری، ب تجار  مقررات و نیوانق

 رهیزنج و غاتیبلیق، تدق بازار مطالعات انجام با ویی ش  ناس  ا راها آن گردش  گرانهای خواس  ته

صوالت  دیتول صاد  بیترت نیبد و کردندمی هماهنگ گریکدی با را صد  تا صفر  از مح شور  اقت  ک

های خوش  ههای تیفعال تداوم و کامل س  تقرارد، اجایا به توانس  ت اوزال تورگوت زمان از هیترک

  یانس  انهای روینهای مهارت بهی متک اما نفت بدون اقتص  اد و ش  ود نائل توانمند کار و کس  ب

ستفاده  و شیخو س  از ا های  قاره نیبیی ایجغراف تیاز موقع زین وی خیتار و یطیمحست یز لیپتان

س  شمند های تیموفق به و کندبرداری هرهه، بوج نیبهتر به اروپا و ایآ ست  منطقه در ارز د.  بای د

 توس  عه مناس  بهای بس  تر اوزال تورگوت از قبلهای دولت که دهندمی نش  ان مطالعات رچهگ

  و روند همان زین اوزال از بعدهای دولت و بودند کرده جادیا را کار و کس  بی فض  ا وی اقتص  اد

  نقش از همواره هیترک هیهمس  ا و دوس  ت کش  ور مردم کناند، لیداده ادامه راها تیموفق کس  ب

سعه های برنامه وها طرحها دهیا مثبت سب  تو شت  وها کار و ک ص   های بخش ازی بانیپ صو   وی خ

ی  نفای هعد شه یهم رچهد، گکننمی ادی یکین به همواره زاییاشتغال  و صادرات  ریمس  دری تعاون

شمند  خدمات سان  ارز ستمر  دیشد های نقد و خادمهای ان ها میدولتهای برنامه تیکل در و م

 هب  زاییاش   تغال  وی نیکارآفر های  برنامه   حوزه در متفاوت های  لی تحل مطالعه   البته  هک  دپردازن 

  و خدمات از هرگز مات، ااس   دیمف وی منته کار و کس  بهای س  تارتا ها، ادولت ییافزادانش

ص   ی دارا زنان و مردانی سو  از شده  جادیا کینهای ارزش سته  کیزماتیکر تیشخ   نخواهد کا

   .دش

 کشور کی دری نیکارآفر مثلث ازی اصل آفریناننقش حیتشر -2-12

سله    نیا در  شت ی از سل شمان ها، تاددا ست  نیا بر ال س  سهم  به ا شد  قبال در اندکمان اریب   و ر

سعه    و میدانمی نچهی، آمل فهیوظ بعنوان سروقامت  و سرافراز  رانیا زمانیعز وطن جانبههمه تو

 دنی رس   ی برا میریگ فرا میتوانی میعلمی مطالعات  های  روش اتخاذ  و افزاییهم با  که  آنچه  هر
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شورمان  سعه  به ک صاد ی، اجتماعی، افرهنگ جانبههمه تو سا   بری قت س های برنامه نیقوان ا  عهتو

  اه، بتوسع ششم برنامه وی شمس   ۱4۰4 سال  بهی منته رانیا ساله  ۲۰ اندازچشم  برنامه جملهمن

عات  یق، متحق روشی علمی مبان  وهیش    به ها  دادهآوری معهای: ج تی فعال   جهت ی دانمی طال

گاه  عمری منحن هی نظر ازبرداری الگو  SWOTسیماتر  روش به ی ابی ارز و لی تحل   وها  بن

ی گذارهیسرما های فرصت رسانی  اطالع وی عرف، مسنجی امکان ویی ناسا (، ش بوستون  محصوالت 

  فراغت اوقاتیی روستا ی گردشگر ی نیکارآفر حوزه دریی روستا  و کوچکی شهر  جوامع دری مال

های  الگو بای مهارت وی کاربرد منظر ازی گردشگر  رشته  دانشهای آموزه انتقال وی ریفراگ زین و

  و دوآل[]ی آموزش  های س  تمیس   اس  ا  بر که کش  ورای هحرف وی فن س  ازمان روش بری مبتن

  و جیروها، تفرصت یی شناسا   هت، باس  استوار  (ILO) کار المللیبین سازمان  گرانسنگ  اتیتجرب

نا  قیتش   و  نینو میمفاه  با  که ی انی رانیا بعنوان و میبپرداز خوداش   تغاالن  و نان یارآفرن، ک جوا

  آش  نای اس  تاراپ وی اس  تارتاپهای کردیرو تحت کار و کس  بهای س  تمیس  اندازی راههای روش

ست  شخاص  عنوانیم، به شاور  ا شنا   و م ستقل  و آزاد کار  رد دولتهای ریزیبرنامه به توجه با م

ی معنو وی مادهای استعداد وها لیپتانس زین و کشور کار و کسبی فضا توسعه منظور به نیقوان

 بطور زمانیعز هموطنان اها، بکار و کسب  وی شغل های دانه وها خوشه سازی  تیظرف در موجود

 ص  نعتهای س  کیر حوزه دری ملی نس  بهای تیمز و طیش  رای قیتطب مطالعات با انهیگراواقع

شگر  شورمان ی ملهای تیمز وی گرد سبت  ک شور  به ن س  غرب منطقههای ک ستمر  بطور ایآ   و م

 رم. دیینما ی ریگیپ مس   تمرا  را مطالعات   و اتی تجرب تبادل  و ارائه  رای جیترو مطالعات  ی نیتکو

یی  اروستی گردشگر شاخه حوزه در [میاموزیب هم به و باهم] شعاری نیعسازی ادهیپ بدنبال واقع

 .یمهست فراغت اوقات

  و رش  د ماال وی ملی نیآفر روت، ثزاییاش  تغالی، اقتص  اد رونقی برا که دیگرد حیص  ر، تقبال 

 .ددارن قشث، نمثل کی از ضلع سه کشور کی جانبههمه شرفتیپ
  دس  تان درها کش  ور اقتص  ادی فیک وی کم س  طح توس  عه و ارتقا دری دیکل قشها: ندولت -۱

  و موجودهای کار و کس  ب از تیحما وی بس  ترس  از و نیقوان بیتص  و با که مجالس وها دولت
 تقارنم عیتوز و دیتول موانع رفع وها کار و کسبی فضا سهولت طیشرا تأمین با مشاغل صاحبان
 از تیحما زین و محص  والت عرض  ه انمیز شیافزا و ش  هروندان همهی برای ش  غلهای فرص  ت
 به ماال و دارند را کار بازار وی نیکارآفر عرص   ه به ورود قص   د کهی خوداش   تغاالن و نانیکارآفر
سیس  سب  نینوهای بنگاه تأ صه  بطور و پردازندمی کار و ک  از داریپا وی لمی، ععمل تیحما خال
 کشور اقتصاد دری تعاون وی واقعی خصوصهای بخش

اندازی، راه وگذاری هیرماریزی، س  برنامه در رگذاریتأثی حام وی ص  لم، ادو لعن: ض  ش  هروندا -۲
شاندن  ثمر به و تیفعال ستمرار یت، اهدا وی ازماندهس  سعه  نیقوان وها طرح ن صوب  تو   شده  م
 .دهستن مردمها کشور کار و کسبی فضا
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  باها دولتهای طرح نمودن هماهنگ و نییبل، تتص  ار، اکا و کس  بهای اس  تارتا  نقش امروزه

شتغاالن  و نانیکارآفر صوالت  دیتول ورود به عالقمند خودا ضه  سمت  در مح  ضلع  دوی عنی عر

صل  س  در آفریننقشی ا سب های ستم یاکو  در فعالهای ستارتا  د. اکننمی نقشی فایا کار و ک

،  یماهنگی، هازماندهریزی، س برنامهیابی دهیا مرحله زها، اکار و کسب  ریزبرنامه و مطالعات حوزه

ساز  ایاح زین و ازخوریت، بداه شاغل ی نو صاد  خدمت در موجود وی میقد م  به توانندی، میمل اقت

 .دکننی خدمتگزار رینظی بیتخصص وای هحرف فیوظای فایا

 توسعه  واندازی راه در شهروندانشان   و هیترک وی جنوب کرههای دولتی همکارهای روش ه، بقبال 

س  سب های ستم یاکو شور  آن در کار و ک شته  دهه سه ی ط درها ک   العادهفوق جینتا حصول  و گذ

شور  هر درها یهمکار نیا نیادیبن ضرورت  وها آنآمیز تیموفق شاره  اجمال بطور ک  در و شد  ا

های   تی موفق کس   ب و تحرک در ونسی دکتر محمد های  طرح وها  دهی ا رینظبی نقش به  ادامه 

 د.  ش خواهد اشاره بنگالدش کشور دریی روستا خردهای بنگاه ارزشمند

 بنگالدشیی روستا جوامع در ونسی محمد دکتر اقدامات -2-13

ی  ارهمک با که کش   ور کی دری نیکارآفر مثلث ازی اص   ل آفریناننقش حیتش   ر منظور به قبال 

 به مؤثرندها کار و کس  ب س  تمیاکوس  های دانه وها خوش  هاندازی راه وگیری ش  کل در گریکدی

 که ونسی حمدید. مگرد اش   ارهی بنگالدش   دان اقتص   اد و انکدارس، بونی محمد دکتر اقدامات

صاد ی دکترا شگاه  از را خود اقت ست  کرده افتیدر کایآمر لتیو فاندر دان  ردخهای وام انگذاریبن ا

  ای ویی روس  تا مش  اغل ص  احبان بهی اجتماعی نیکارآفر دهیا با بنگالدشیی روس  تا جوامع در

ی پارس    تعهد زمیمکان با بودند عاجز وام افتیدری براها بانک به قهیوث عیتود از کهی نانیکارآفر

 اشخاص  به را خردهای وام گریهمدی برا محله کی در نیکارآفر و آشنا  افراد مجموعهای هریزنج

 رشگذاانیبن و مؤس  س که بانک نیگرام قیطر ازی عیتوز وی دیتولهای یتعاون و اش  تغال خود

شو  را رندگانیگوام و دادمی وام بود ونسی محمد خود سب اندازی راه به قیت ی دیتولهای کارو ک

  وی بانکدار   روش نیا در بانک   نیگرام و ونسی محمد  کترد. دنمومی افزودهارزش جاد یا هد   با 

  عمل  موفقای هانداز  به  بنگالدشهای  روس   تا  در فقر با  مبارزه  و زاییاش   تغال  در تأثیرگذاری  

 رد نوبل صلح  زهیجا برنده بانک نیگرام و ونسی محمد دکتری دمیال ۲۰۰6 سال  در که نمودند

 ردیی فقرزدا ریمس   دری ابداعی اجتماعی نیکارآفرهای طرح در تیموفق بعلت اقتص  اد رش  ته

 .دشدنها روستا

شنا  جهت موجز مطالعهی برا الزم منابع   محمد دکتریی اجرا اقدامات وها شه یاند باتر قیدقیی آ

ستا ی نیکارآفر در ونسی ساب    لیتحل و هیجزیی، ترو   مجامع گزارش و انیز و سود های صورتح

  و انیمش  تری وفادار انن، میزآ تیفعال و تأس  یس از پسهای س  ال در بانک نیگرام س  االنه
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 دس   تر  در چنانچه  ها  آن تعهدات ی فا یا وی افتی درهای  وام بازپرداخت   در خرد رندگان  یگوام

ش  شاغل ی نیکارآفربرداری الگوی برا تواندد، میبا شتغال  و خود کوچک م   ماا؛ دشون  واقع دیمف ا

شر  ونسی محمد دکتر اقدامات وها رحها، طدهیا از آنچهی کل بطور شاندهنده  شده  منت  تیموفق ن

 ازی کی و توس  عه درحال کش  ور کی بعنوان بنگالدش کارو کس  بی فض  ا تأثیرگذاری درها آن

  محمد دکترهای دهیا مطالعه از پس آنچه و دارد تیجمع لحاظ به ایدنهای کش   ورترین متراکم

ی  ولپ موسسه   کی فقط بانک نیرامه: گک است این  درس می سک یرگر مطالعه کی ذهن به ونسی

  با بانک نیا و نبوده بنگالدشیی روس  تا کار و کس  بی فض  ای امض، حمح هیس  رما تأمین و

  دو در رندگان  یگوامهای  فتار ها، ر زهینگها، ا باور  خص   وص دری جتماع ی، افرهنگ ژر  مطالعات  

 :هپرداخت تیفعال به متوازن بصورت لیذ نهیزم

ماع ی ابی بازار  -۱ مد  کتری: داجت نک    و ونسی مح نک    نیرامی، گو با عال  جیترو با  با های  تی ف

غال  عال  طرد) نیآفر ارزش و مؤثریی زای اش   ت نه ی س   ودجو وی داللهای  تی ف  تی جمع (یفرد ا

  عیاصناندازی اهها، رشاخه ریز وی کشاورز داتیتولهای تیفعال درگذاری هیسرما به را انییروستا

ستا  صاد  ویی رو ستا  خدمات اقت شو ی عیتوز ویی رو   ونسی محمد دکتر واقع در واند کردهمی قیت

ستاد  کی بعنوان شگاه  ا صاددان  و دان سان  فرهنگ با اقت ستانه  ان س  دو  را  ری، دشرق  ویی ایآ

سطه  نقش فقط بانک کی تیریمد ی حورم سود  و بانک هیسرما  شیافزا به تالش وی پولگری وا

 نیگرام که این اس  ت دیموها آنیی اجراهای برنامه مطالعه راه، زینکردگذاری هد  رای س  ازمان

ستارتا   منتور کی نقش بانک صاد سازی  متحول در را ا   سازمان  و بنگالدشی محل جوامعی اقت

 است.  هکرد فایای مل اقتصاد دهنده رشد

  هند قاره ش  به مردمی اجتماع وی اقتص  ادهای رفتار طالعهی: ماریهمو تعاون هیروح جیترو - ۲
  و گس  ترده خانواده در جهیبالنت و خانواده نهاد در واطفی، عفاداری، وداریپا که دهدمی نش  ان
  یجتماعی، افرهنگ تیمز نیا و باالست  اریبس  منطقه نیاهای کشور  مناطقهای شهر  وها روستا 
 اری جمع تی موفق وی گروه ثروت دی تولی مبنا  بریی همگرا و تعاون  هی روح مناطق  نیا مردم در
ست  کرده نهینهاد سا   بری نوع به و ا ش  اتیتجرب ا ش های فرود و فراز ازی نا  نایز و سود  ازی نا
شور  نیا خیتار طول دری مل شارکت  ویی همگرا هیوحها، رک  دری جمع تیحما وی اجتماعهای م

شرا   با بانک نیرامه، گآورد بوجود را مناطق نیا مردمان فرهنگ   قاره شبه  در فرهنگ نیا بر ا
 کسبهای ستمیاکوسهای دانه وها خوشهگذار هیپا توانست می کهی اجتماعی نیکارآفر دهد، ایهن
 در هم از مردمای هریزنجی بانک های  ض   مانت  نمودند )  دنبال  تی موفق با  باش   د  نینوهای  کار  و

 به اختص  ارا  منابع ازی برخ در ( گرچه!دارد فرهنگ نیهم در ش  هیرها وام بازپرداخت و گرفتن
  محمد دکترهای دهیا کنه، لیش  د اش  اره بانک نیگرامهای طرحی اجرا ریمس   دراندازی س  نگ

 هک  بوده موفقای هانداز  به ی محل جوامع ویی روس   تا ی نیکارآفر  حوزه در بانک   نیگرام و ونسی
 .یدآ نائلی دمیال ۲۰۰6 سال در اقتصاد نوبل زهیجا کسب به بتواند
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 یعرب متحده امارات دری اقتصاد توسعهی استراتژگذاری هدف  -2-14

ی اجرا با تا است  نموده تالش کشور  آن دولت ریاخ دهه سه ی ط که منطقههای کشور میان  در 

 تنوع جادیا با واندازی راه را کارو کسب دیجدهای ستمیکوسی، امتوالی اقتصاد توسعههای برنامه

 ماراتد، اگردی نفت ریغهای حوزه درگذاری هیس  رما و اش  تغال جادیا موجبی ش  غلهای رش  ته

 نوبج در واقع آنیی ایجغراف تیموقع به توجه با کشور  نیا دور انیسال  از که بودهی عرب متحده

 زین و انهیخاورم و منطقه ثروتمند و زیخ نفتهای کش   ور بای همجوار و فار  ش   هیهم جیخل

ستراتژ گذاری هد  نوع دو به اقدام هند قاره شبه و قایآفر شمال های کشور  بای کینزد  توسعه ی ا

 :زااند بوده عبارتگذاری هد  نوع دو نیا که نمودهی اقتصاد

 :یاآس غرب منطقه مسافر و کاال تیترانز HUB به متحده امارات لیتبد -۱

ی  کر، یبند  نیهم کنار  دری عل جبل  منطقه  احداث  با  ۱۹۹۰ دهه ی ابتدا  ازی عرب متحده  امارات  

 را یتجار  آزاد منطقه  نیا انه ی خاورم ی تجار  بندر  نیبزرگتر و جهان  دری تجار  بندر  نیبزرگتر از

  بندرگاه و آزاد منطقه در کش   ور نت. ایاس    نموده لیتبد منا منطقه تیرانزت HUB قطب  به

س عل جبل   مجدد یریبارگ و هیخلن، تانبارنمود طیشرا ی عل جبل بندر میعظهای انبار در االنهی، 

  و منطقه  به  جهان  ازها  کاال  واردات و ص   ادرات منظور به  را کاال  حمل های  نریکانت ها  ونمیلی

 آن در یبازرگان -ی صنعت  مختلفهای شرکت  تأسیس  طیشرا  جادیا با و نموده فراهم را بالعکس

 یتجار آزاد منطقه آن فعالهای شرکت  تعداد شیپهای سال  در)ی خصوص   بخش توسط  منطقه

 ارتباطات طیراف، ش  مختلهای تیمل با تجارگذاری هیس  رما با (اندکرده اعالم ش  رکت ۲5۰۰ را

 .تاس ساخته فراهم را هد  بازارهای کشور با امارات نیبی بازرگان

 ازپرو نیتعدادتر  پر و نی)مجهزتر جهان های  فرودگاه  نیبزرگتر ازی کی احداث  ار، ب گیدی ازس   و

 نیترتوانمند ازی کی و ا(یآس غرب در کاالیی هوا تیترانز و مسافریی هوا نالیترم قیطر از ساالنه

  وها پرواز تیفیک لحاظ به را اول رتبهی متمادهای س  ال در که ایدن دریی مایهواپهای ش  رکت

سافران  بهی ده خدمات سب  ایدنیی مایهواپهای شرکت  نیربها، دپرواز در بیترت و نظم و م   ک

ها  ص   د و ش   غل هزار هزاران و لیتبد کاال و مس   افر تیترانز HUB به رای دوب رودگاهه، فکرد

 بوجود رایی باالی مال چرخش س  االنه و جادیا را المللیبین نقل و حمل حوزه در فعال ش  رکت

 .اندآورده

شور  نیا ساخت یز جادیا بدنبال ک سب های ر سعه  به قدامل، انق و حمل منا شگر  صنعت  تو  یگرد

 کهی حیتفر مراکز حداث اید،  خر راکزل، مهت ی ادی ز تعداد  س   اخت  وگذاری  هی س   رما  با  و نمود

های ورزشهای النی، س  گردش  گرهای تپه اختد، س  هماننی مص  نوع بص  ورتها آن ش  تریب

ستان  ش های ومیستاد ی، ازم  مراکز نوع نی)ای گرد ابانیبهای ورزش خاصی حیتفر راکزی، مورز
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 زمراک دارند(ی ش  مال مکرهین ثروتمند و ریس  ردس  های کش  ور گردش  گرانی برا جاذبهی حیتفر

ش  ستان  احداث وی آبی حیفری، تورز س های نخل شم  و بایز باغات و مرغوبی خرما عیو ز، نوا چ

  لیبدل که نموده مختلفی گردش  گرهای هد  و س  الئق بای خارج گردش  گران جذب بری عس  

شارکت  س های م ص    بخش و مردم عیو صو س یز تیریمد وگذاری هیسرما  دری خ  کههایی ستم یر

 رای موفق کارو کس  بهای ض  اید، فنمامی فراهمی اقتص  اد نینوهای س  تمیاکوس   نیا در دولت

  و حقوق جاذبه جادیا با گریدهای کش  ور کارگران از زین را کارهای روین کمبود واند آورده بوجود

 .اندکرده تأمینی حیترج دستمزد

  بدنبالها آن دور انیس  ال از که دهدمی نش  ان کش  ور نیای اقتص  اد توس  عههای برنامه مطالعه

های نبحرا در و هستندی نفتی محصول تک اقتصاد از شدن دور و کار و کسبی فضاسازی متنوع

ند   مختلفی نفت فت ) ی جهان  نرخ دی ش   د کاهش  همان فت ی دالر 4۰- ۳۰ی منف نرخی حتن   ن

 ۲۰۲۰ س   ال اول مه ینکرونا )  رو یو ریاخهای  ماه  کی پاندوم   بحران در (یش   مال ی کا یآمر

 انیز نیکمتر فار  شه یهم جیخل زیخ نفت حوزههای کشور  نیب در کشور  نیا اقتصاد  (یدمیال

 .هشد متحمل را

  وها  دولت  نقش تا  دی گردی س   ع قبال  منطقه  و هی همس   ا کش   ور چهار  از مثال  چهار  ذکر با 

  وها خوش  ه در تیریمد وگذاری هیس  رما به اش  تغال خود و نیکارآفر بعنوان کهی ش  هروندان

 ژر  تأثیرد، پردازنمی هیدوس  و و مش  ترکی همکار به کار و کس  بهای س  تمیاکوس  های دانه

شتراک  صل  ضلع  دو منافع و برنامه ا ضا اندازی راه و تأسیس  ضلع  سه  ازی ا  در هاکار و کسب ی ف

 شم چ شیپ موفقهای الگو بعنوان و شوند  حیتشر  [هاملت -ها دولت میمستق  مشارکت ]ها کشور 

 به انکشورم ی مل اقتصاد ی سازندگ  ریمس  دری رانیا بادانش و صمم ه، ماراد با جوانان و نانیکارآفر

 درچند زیعز هموطنان وها دولت موفقهای طرح نمونه به شاالل ان ادامه رد، دشو دهیکش ریتصو

یم اشاره رانیا دری گردشگر بخش در خصوصا ی نیکارآفر مثبت و مؤثرهای تیفعال و ریاخ دهه

 .دگرد

 نگاه کی در نمونه چهار  -2-15

  تمش  ارکی ط کههایی ییمگراگذاری، ههد  وریزی رنامهیابی، بدهیا ازهایی نمونه ذکر با قبال  

 آنی قتص  ادی، اجتماعی، افرهنگ کیاس  تراتژ توس  عههای برنامه در ش  هروندانش  ان وها دولت

ی جنوب رهر، ککشو  چهار در موفقهای کار و کسب های ستم یاکوس گیری شکل  به منجرها کشور 

های   یهمکار  و نقش تی اهم تا  ش   د الشید، ت گردی عرب متحده  امارات  - بنگالدش - هی ترک -

  -ان گذارهیرمان، سخوداشتغاال و نانیکارآفر تیفعالی بسترساز در شهروندان وها دولت مشترک

ص  های بخشی سو  ازی شغل  توسعه های طرحکنندگان اجرا و رانیمد  مرحله ازی تعاون وی خصو
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  تا ها  خوش   ه ماکرو  بزرگهای  اندازه  ازی اقتص   ادهای  بنگاه اندازی  راه و تأس   یس یابی،  دهی ا

شه  سط های خو سب های دانهمیکرو  زین و کوچک و متو   و عالقمندانی برا اجمال بطور کار و ک

  زاییافهم و فعاالنه مشارکت بدون که میگرد واقف را نکته نیا و شود  داده شرح کنندگان مطالعه

س  چگاهن، هیشهروندا  وها دولت صل  و کاملهای ستم یاکو  هجینت که مطلوبی نرژیس ی دارا مت

ش ی حداکثرهای تیموفق با توام آنیی غا شور های دولت اگر رایز !گردندنمی لیشک د، تبا های  ک

  ندهبس  محض غاتیتبل و کار و کسب ی فضا  توسعه  دری نظرریزی طرح به قطه، فتوسع  حال در

های  پروانه وی ش غل های مجوز اعطا وی بررس   حد در فقط را خودش ان  فیتکال چارچوب و کنند

سب  صه  کار و ک سه ی اعطا و ندینما خال   و نیبزرگتر راها بنگاه هیسرما ی بانکهای وام و التیت

 راههیب به کامال  بدانندی اقتص  اد نینوهای س  تمیاکوس   جادیا درها دولت تیحما نیبلندگامتر

ی  ضا ف هیاولی زیطرحر ویابی دهیا بر عالوهها ولتد، دمعتقدنها سک یر گران مطالعه رایزاند رفته

 مرحله از یاقتصاد ی خصوص   وی تعاونهای بخش ازی بانیپشت  فشان یتکل قاطع طورر، بکا و کسب 

 تیماح بری مبتن دخالت( نه )وها ستمیاکوس تیدای، هازمانده، ستأسیس تا محصوالتیابی دهیا

 زابرداری بهره باها دانهمیکرو  تاها خوشه  ماکرو ازی اقتصاد  بزرگ ستم یهراکوس ی ساختارده  از

 ثمر به وگیری ش  کل مکاند، انباش   همراه کار و کس  بی فض  ا از س  کیوری ابیبازار مطالعات

 !ندارد وجود تیموفق به منجری شهرستان وی ستانی، امل اقتصادهای طرح نشستن

ی  یروس  تا فراغت اوقاتی گردش  گر س  تمیاکوس  گیری ش  کل نحوه به نگارش از مرحله نیا در-

صاد  ستم یس  ریز بعنوان شو  کالن اقت  هبگذاری ارزش و منزلت حفظ وگذاری احترام وکدار، مک

مه    وها  طرح نا لت های  بر ند  درها  دو هه  چ ته    د قد  زین و امروز تا  گذش    ن،  نا یکارآفر  از ریت

 یگردشگر خدمات توسعه وگذاری هیپا حوزه دری خصوص بخش هموطن نیفعال و وداشتغاالنخ

ی گردشگر  صنعت  اتیتجربو دانش شیدایپ منشا  که وابسته  خدمات و عینای، ص خارج وی داخل

 اشتغال  بخشی دولتی متولهای سازمان  وها هادی، ندانشگاه ی علم مراکز از اعم رانیا دری کنون

  جاذبی مذهب وی نید راکزی، مفرهنگمیراث  مراکز کارش  ناس  ان  و رانیمد هیکل وی گردش  گر

شگر  ی رهن آثار القانی، خخیتار آثار از حفاظت ارکنانن، کرایمد وکنندگان لقی، خمعنوی گرد

  تداوم و فظگیری، حش  کل خالق که نیزم رانیای گردش  گر بخشهای س  تمیس   ریز ریس  ا و

 تشکر قلبمان میصم از و میدانمی واجب شیخو راند، بشده مهم صنعت نیا گسترش وی نگهدار

 کهی معزز ش  قراوالنیپ و دیاس  ات آن هیز، چعز هموطنان نیای همگ ازی قدردان با و میینمامی

شان یشر  ارواحی رااند، برفتهی باق ارید به و ستند ین رانیا فیشر  جامعه نیب در گرید اکنون  از ف

سان   و رانیمد چه و میطلبی میاله مغفرت متعال پروردگار درگاه شنا ضر  معزز کار  در شاغل  حا

صاد  ستم یس  شگر  اقت ص    وی دولتهای سازمان ی گرد صو شورمان ی خ های  هیسرما  که فعالند ک

سنگ  سان  گران سعه  باعث و بخش نوعه، تدهند ارتقا و تداومی ان س  تو ست  مجموعه نیا طیب د،  نه



   41  یدر جوامع محل نیکسب و کار نو یفضا یریگشکل تیاهمفصل دوم: 

ست    شان یتجرب وها تالش جهت به ضروری ا   ریدتق وی قدردان زانیعزی همگ از و گفته کیتبر ات

 در فعال  هموطن خالق و دانش با ی حقوق وی قیحق اش   خاص  نیا تک  تک  وجود با  رازی د،گرد

 توس  عهی برا ندیبگو توانندمی کش  ورمان درها دولتی خارج وی داخلی گردش  گر انواع عرص  ه

 !نداکردهریزی برنامه کشور اقتصاد در صنعت نیا داری معن سهم شیافزا وی گردشگر صنعت

 در رانیا دری گردش  گرگیری ش  کل روند حیتش  ر به موجود اطالعات ازگیری بهره با ادامه در

  شیپی خارجی اقتصاد  نینوهای ستم یاکوس اندازی راه حیتشر  ادامه مکمل بعنوان ریاخهای دهه

 س  تمیاکوس   توس  عههای س  کیری بررس  ی عنی یاص  ل مبحث به س  پس و میپردازه، میگفت

شگر  س  جینتا وها کردیوها، رروش نیتبب وی گرد سعه  آمال نقطه به دنیر شگر  تو   اتاوقی گرد

ستا  فراغت س  بایی رو شم های برنامه ازی تا شم    برنامه قانون و رانیا ساله  ۲۰ اندازچ سعه  ش  تو

  .تپرداخ میخواه

 رانیا دری گردشگر و کارآفرینیگیری شکل روند حیتشر -2-16

های  یژگی، ویذهبی، مفرهنگ منظر ازی گردش   گر س   بقه لحاظ به کش   ورمان خوش   بختانه

ی خود به خود بطور که اس   ت برخورداری ارزش   مند لیپتانس    چنان ازی خیتار ویی ایجغراف

 .ددار آن را شقوق انواع دری گردشگر اقتصاد توسعههای تیظرف

ی مش  هور گردش  گرانهای س  فرنامه در رانیا به مربوطهای بخش ری، داس  المی خیتار دوره در

 فاتیتوص یی اروپاشناسان   شرق  ریسا  و...  و ارکوپولومی، انیقباد اصرخسرو  ه، نبطوط ابن همچون

  نکات ریس  ا...  و نرت، هش  یعیی، مایغرافی، جاجتماع طیران، ش  رایا مردمهای یژگیو ازی جالب

 وجود نکهیا مهمترو  دهس  تن توجه جالب که ش  ده نوش  ته انیرانیای زندگهای یژگیو و ممتاز

 گذش  ته دوران از انیرانیا نزد جیرا مختلفی ارتیزهای س  فر انجام و رانیا در ش  میابر راه ریمس  

س همچو س عمر و واجب حجهای فرن،  شهد  و عراق در اتیعال عتبات بههای فره،  ی برا مقد  م

  هنگفر رانیا دری داخلهای سفر  ریسا  و انیعیش  پاک اعتقادات به بنا عهیش  امامان بارگاه ارتیز

  جیرتد به که  رانیا در (اولی )پهلوی پهلو میرژ آغاز  از جیتدر  به  نکه یا تا  کرده نه ینهاد  را س   فر

 نیبی اقامتهای مکان وها ستوران ها، رتلها، مهتل وها فرودگاه سپس  وی لیر خطوط وها جاده

 تی جمع شیافزا آن موازات به  و ابند ی می توس   عه  و احداث  ش   هریبرونهای  س   فر دری راه

ش   سط ی درآمدهای دهک و نیشهرن شار  بعنوان متو شگر  به عالقمند اق   سالم  حاتیتفر وی گرد

 .یمهست انیرانیا فرهنگ دری خارج وی داخلهای سفری براها تقاضا شیافزا اهدد، شگرفتن شکل

  و بالنده جامعهی اجتماع -ی فرهنگ س  طح شیافزا ش  اهد گذش  ته دهه 7- 6ی ط در کس  وی از

  نانکارک تیجمع توسعه  و کار بازاری جیتدر توسعه  با گریدی سو  از و میباش می کشورمان ی ایپو

  با انیرانیایی ش  نای، آخص  وص   وی دولت اقتص  ادهای بخشی نعتی، ص  دماتی، خادارهای بخش
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ستخدام  و کار نیقوان   منابع تیریمد دانش از متاثر که افتهی توسعه های کشور  سطح  در نینوی ا

سان  ص ادارهای سازمان  دری ان های  یمرخص  و فراغت دوران ختصاص د، ابو... وی دماتی، خنعتی، 

 التیتعط و نوروز دیع امیا روزه ۱5 معموال التیتعط وجود و کارگران و کارمندان ساالنه کماههی

ی گرگردش با کههایی نسل انقالب از پس و شیپ در انیدانشجو وآموزان دانش تابستان ماهه سه

  ییهوا و آب طیشرا گریدی سو از ؛ واندنموده رشد هستند عالقمند و آشنا کامال  آنهای تیمز و

 اچهیدرای هترانیمدیی هوا و آب طیش  را از که رانیای بایز عتیطب وی دنید نقاط و چهارفص  ل

یی  هوا و آب طیش   را تا  زاگر  و البرزهای  کوه رش   ته  در ش   مال  درها  جنگل  و خزر بزرگ

ستان  شته  دو نیهمی کوه شته  ریسا  و کوه ر شهور  پرارتفاع للن، قرایا فالت داخلهای کوه ر  م

  وی مرکز فالتی ابانیبیی هوا و آب طیش  را  و... و فتانا، تنل، دوچان، تس  بال  و دماوند همچون

ستوا یی هوا و آب منطقه شور  جنوبیی ا  ریجزا و عمانی ایدر و فار  شه یهم جیخل کناره در ک

  هایجاذبه که رانیا نقاطی اقص در متنوعی میاقل طیشرا... وی داخلی جارهای رودخانه وی جنوب

  راهمفی خارج گردشگران  جذب زین وی داخلی گردشگر ی برا رای متنوع اریبس ی عیطب وی شهر 

  و دیدهای س   فر طیش   را کش   ورهای اس   تان داخل دری رانیا اقوامهای مهاجرت زین و نموده

  ردهک جادیا رای گردشگر همان ای احتیس و ریس های زهیانگ بعنوان را ساله  هری لفامیهایدیبازد

 .اندشده نیزم رانیا ختهیفره جامعه دری گردشگر توسعه موجب همه است

شگر های جاذبه نیا همه کنار در یی،  ایجغراف وی عیبی، طرهنگی، فخیاری، تمذهب -ی نیدی گرد

  دهه هفت از هس  تندی خارج وی داخل گردش  گرانکننده جذب که... و دیبازد و دی، دیرزش  و

 آن فیظاو و نام رییتغ سپس و انقالب از فبلی گردشگر وی رانگردیا سازمان تأسیس اه، بگذشت 

  حس  ط رییتغ نهایتا  و انقالب از پسی دس  ت عیص  نا وی فرهنگی، میراث گردش  گر س  ازمان به

صو  و دوازدهم دولت شنهاد یپ به ۱۳۹8 سال  در وزارتخانه به سازمان  نیا تیفعال   مجلس بیت

سعه  جهت س های گام انگریب مهم، هس یتور صنعت  تو ستار یپ وی منطق اریب  در رانیاهای دولت و

شته  ساله  7۰ نیای ط مختلف ادوار سعه ی برا تاکنون گذ صاد  تو شگر  بخش اقت   و یداخلی گرد

می زاییاش  تغال وی نیکارآفر مهم رش  ته نیا دری معنو وی مادگذاری هیس  رما زین وی خارج

 ارزندههای تالش جمله ازی گردش   گرهای قطب به رانیا مختلف ریجزا و نفاط لیبدد. تباش   ن

 .دهستن لیتحل وی ابیارز قابل تاکنون گذشته دهه 7ی ط راستا نیهم در رانیا درها دولت
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شور  در سم یتور صنعت  تحول ریس  تا دیگردی سع  قبال    یمعنو وی ماد علل وی صنعت های ک

شه گیری شکل  س های خو شگر  ستم یاکو  مختلفی ایزوا ازی سرگرم  و سالم  حاتیفری، تگرد

ی رگردشگ مقولهی خیتار ریس به ادامه در زین و شود دادهی حاتیتوض بخش هر در اجمال بصورت

 بطور زیعز هموطنان وها دولت که تاکنون گذش  ته دهه 7های تیفعال ش  رح به انیرانیا نزد در

 .یدگرد اشارهاند پرداخته مهم اریبس صنعت نیای فیکوی کم رشد بهی تجرب وی علم

 .تسه و بوده رییتغ حال در سرعت به گذشته قرن مینی ط زین زمانیعز رانیا دری زندگ سبک

 دری ذاتهای اس  تعداد از بودن برخوردار ض  من که هس  تند جهان ملل معدود جمله از انیرانیا

ی  مل و یبوم رهنگن، فسن وها اورت، باعتقادا حفظیی وانات، تمثب و نوگراهای رفتارگذاری انیبن

 کشور تیجمع شیفزای، ارو نیهم از دارند و داشته همواره بشری تمدن تحول ریس در را شیخو

  گریدی س  و از و ش  د کوچکهای طیمح درها انس  ان تراکم وی نینش   آپارتمان توس  عه موجب

 ضرورت  بعلت ای وها شهر  درون بسته  و محدودی شغل های طیمح دری رانیا انسان  مستمر  حضور 

 همه دری روان -ی روحی بازس   از به ازین حس   ا ی، ااجتماع طیمح کی در مس   تمر حض   ور

س  کرده تیتقو رای سال  و سن  هر در شهروندان  سته  و ازین احسا   نیمت. ها   ت،حایتفر به خوا

 س  لس  له هرم س  وم پله درها آن به مازلو آبراهام دکتر کهی ردش  گرر، گنش، هرزها، ویرگرمس  

  پسها انسان  ازین سطح  مطالعه در شیخو هرم سوم  پله در ازلوت. ماس  پرداخته شیخوهای ازین

 ارهاش دوم پله در جوانب عیجم از ستنیز تر  بدون و تیامن هیثانوهای ازین در هیاولهای ازین از

صل های بحثی جا مازلو هرمهای پله همه مهیب و سک یر تیریمد منظر از) کندمی   و دارد( مف


