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خالصه 

از سوي دیگر فرهنگ  . پویا و محرك توسعه اقتصادي و اجتماعی متوازن محسوب می شودگردشگري از حوزه هاي بسیار 

و بویژه فرهنگ بومی و اصیل از جاذبه هاي مهم توریستی بوده و از این رو تدارك بسته هاي سفر با مقاصد فرهنگی مورد 

دارد و موجب اشتغال، ایجاد ثروت و این ترکیب هم جنبه هاي مثبت . توجه کارآفرینان حوزه گردشگري به شمار می رود

مقاله حاضر به . از طرف دیگر ممکن است باعث تخریب فرهنگ اصیل و غنی بومی شود. سرزندگی و پویایی فرهنگی می شود

این پارادوکس مهم می پردازد و در نظر دارد زمینه اي براي انجام پژوهش هاي بیشتر در اختیار محققین و دانشجویان 

تمرکز مقاله  بر روي الگوهاي کار آفرینی است که عالوه برمنافع اقتصادي به  فرهنگ کارآفرینی . لی قرار دهدتحصیالت تکمی

  .پایدار و  حفظ و ثبات فرهنگ بومی تاکید کند

فرهنگ پایداري، کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، گردشگري بومی: کلمات کلیدي
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  مقدمه.1

اکثریت گردشگران چنین مناطقی را . و اصیل به عنوان جاذبه ي گردشگري محسوب می شوندجوامع  داراي فرهنگ غنی 

اما باید این نکته را در نظر گرفت که به ازاي ورود پول گردشگرانب ه یک جامعه،  بخشی از . براي بازدید انتخاب می کنند

ه نگرش منفی نسبت به گردشگري بومی  منجر و این  امر ب[1]فرهنگ و ارزشهاي سنتی آن جامعه تغییر و تحریف می یابد

از جمله این راهکارهها تدوین بسته هاي سفر مبتنی بر . محققان در صدد بر آمدند راهی براي این  تناقض پیدا شود.شد

گردشگري  [2]. حفط فرهنگ بومی از طریق کارآفرینان متعهد ارایه شده است  تا آثار مثبت را تقویت و از آثار منفی بکاهد

بومی منجر به تاثیر مثبت بر منافع اقتصادي و اجتماعی می شود و تاثیر منفی آن ، تحریف ارزش ها و اعتقادات و سنت 

بنابراین باید فرهنگ کارآفرینی پایدار را جز جدانشدنی در هر نوع پروزه ي [3]. هاي یک فرهنگ  را شامل می شود

در این مقاله ابتدا به بیان مفاهیم بنیادي و ضروري این چارچوب : ومی دانستکارآفرینی مربوط به فرهنگ بومی و غیر ب

.نظري می پردازیم

  تعریف مفاهیم و متغیرها.2

نظري اولیه و این تحقیقات موجب ارایه چارچوب تحقیقات و مطالعات زیادي روي آثار گوناگون اي پدیده انجام شده است 

محققین در خصوص نحوه نظري  ایجاد بستري براي مطالعات  هدف این چارچوب. .گردیده که هدف اصلی این مقاله است

است که ضمن کاهش مشقت اقتصادي  زنده است و تاکید بر این کاهش تاثیر منفی گردشگري و کارآفرینی بر روي فرهنگ

[3]. ناشی از محدودیت هاي سیاستگذاري، حفظ  فرهنگ آسیب پذیر میسر شود

  فرهنگ 

فرهنگ را مجموعه اي پیچیده اي از دانش ها، باورها، هنرها، قوانین، اخالقیات، عادات و                ) 1832(ادوارد تایلور             

فرهنگ داراي عناصر خاص و . هرچه که فرد به عنوان عضوي از جامعه از جامعه ي خویش فرا می گیرد تعریف می کند

یک گروه خاص  و بومی ، که توانسته اند  در حال حاضر به بقاي خود ادامه دهند، معموال  که فرهنگ زنده. بسیاري است

.  [4]داراي مولفه هاي جذابی است و  به دلیل وجود نشانه هاي خاص در دورنماي فرهنگی باعث جذابیت می شود 
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ي مرکزي فرهنگ کارآفرینی فرهنگ هسته . همچنین فرهنگ را به عنوان جز ضروري جذابیت گردشگري معرفی می کنند

  [3]پایداري است که به عنوان منبع توسعه ي اقتصادي در زمینه گردشگري بسیار بر آن تاکیده شده است 

  پایداري         

و به عبارتی محافظت آن موقعیت در برابر صدمات ) با ارزش(در بیشتر متون  واژهپایداري به معنی ثبات یک موقعیت  

یک دیدگاه مقبول جامع در مورد پایداري در ارتباط با توسعه بیان کرد به این  [5]دیوید تروزبی  .[3]تعریف می شود 

  . صورت که پایداري؛ توسعه اي است که کاهش نمی یابد و از بین نمی رود و همیشگی است

  پایداري فرهنگ      

یکی  [6]دیوید تروزبی [5]تالش براي حفظ فرهنگ و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر را پایداري فرهنگی می گویند است 

از معدود افرادي است که رابطه ي بین فرهنگ و پایداري را بیان می کند و براهمیت فرهنگ به عنوان یک مؤلفه از زندگی 

  .ي بین المللی تاکید دارد و اهمیت توسعه ي فرهنگی به عنوان یک دغدغه

  کارآفرینی      

معتقد است که کارآفرینی اقدامی نوآورانه است که با بهره مندي از منابع موجود ظرفیت جدیدي براي [7]پیتر دراکر  

تولید ثروت ایجاد می کند و همچنین بیان می کند که عدم تعادلی که توسط کارآفرینی نوآورانه ایجاد شده می بایست 

  .معموالً در دیدگاه کارآفرینانه تغییر همیشه خوب است. ده اي براي یک جامعه ي سالم باشدقاع

یک جامعه با فرهنگ مختص خودش می تواند تالش کند تا فرصت هاي کارافرینی را در آن جامعه کشف و سپس با 

کارآفرینی، . یک جامعه را حفظ کند استفاده از این فرصت ها ثروت اقتصادي را ایجاد  و در عین حال ارزش ها و سنت هاي

منابع، سرمایه ها و مهارت را که ممکن است بی استفاده باقی مانده باشند به طور موثر به تحرك  می آورد و مزمان براي 

در . تولید ثروت اقتصادي، اهداف زیست محیطی، بهبود شرایط اجتماعی و حفظ یکپارچگی فرهنگ جامعه استفاده می شود

و به طور همزمان براي تولید ثروت اقتصادي، اهداف [5]. طی است که فرهنگ کارآفرینی پایدار ایجاد می شودچنین شرای
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در چنین . زیست محیطی و بهبود شرایط اجتماعی و به طور کلی حفظ یکپارچگی فرهنگ جامعه استفاده می شود

  .[3]شرایطی است که فرهنگ کار آفرینی پایدار ایجاد می شود 

  ارآفرینی پایدارک       

منطقه اقتصادي یا صنعت، متشکل از شرکت هاي متعدد، 	یک	کارآفرینیدر	باعث ترویج 	اقتصادي	کارآفرینی	سرمایه

سرمایه کارآفرینی به عنوان یک زیر مجموعه از سرمایه اجتماعی باعث فعالیت . می شود	فعاالن اقتصادي	و سایر	بازارها،

روشهاي مختلفی به صورت مستقیم و غیر . ]10[امل حقوقی، نهادي و اجتماعی استهاي کارآفرینی می شود که شامل عو

یکی از شاخصهاي غیر مستقیم تعداد راه . مستقیم براي اندازه گیري سرمایه کارآفرینی در منطقه اقتصادي وجود دارد

خت افزار یا نرم افزار در بخش فن اندازي استارت آپها در هر سرانه است براي مثال تولید با تکنولوژي باال، کسب و کار س

واز اقدامات مستقیم می توان به نهادهاي مشخص، سیاست ها، ویژگی هاي جمعیت شناختی، و همچنین . آوري اطالعات

کارآفرینی اقتصادیشناسایی و بهره برداري از فرصت هاي کسب و .سنت هاي تاریخی، اجتماعی، و عادات فرهنگی اشاره کرد

نی و انجام ترکیبات جدید منابع سازمانی جهت ایجاد محصول جدید، خدمت جدید، روش جدید تولیدي کار در محیط بیرو

و انواع جدید تشکیالت سازمانی براي دستیانی به سودآوري است وکارآفرینی اجتماعی کاربرد رفتاري کارآفرینانه براي 

  .مقاصد اجتماعی به جاي اهداف انتفاعی

  .موضوع اقتصادي و زیست محیطی را با یکدیگر تلفیق می کند این نوع کارآفرینی  با  [3]

در توسعه ي پایدار، کارآفرینی به عنوان ابزاري براي تغییر دغدغه هاي نشأت گرفته از اقتصاد و تبدیل آن ها به دغدغه 

کارآفرینی  کارآفرینی پایدار اگرچه شبیه دیگر شکل هاي. [3]هاي زیست محیطی و اجتماعی در نظر گرفته شده است 

است اما از واژه ي مسئول براي کارآفرینی استفاده می شود زیرا عالوه بر مسائل اقتصادي به مسائل محیطی و اجتماعی و 

اجتماعی توجه می کند و به کار آفرینی اطالق می شود که دیدگاهش به مردم و محیط زیست  هم به عنوان ابزاري براي 

ه به مسایل و دغدغه هاي اجتماعی  است و به این دلیل سرمایه اجتماعی محسوب می تولید ثروت است و هم نگاه مسوالن

  .شود
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  گردشگري بومی و کارآفرینی       

و به دلیل مشارکت باالي کارآفرینی در [9]خلق ارزش در قلمر و محیطی  را کارآفرینی مبتنیگردشگري بومی می گویند 

  .[9]سطوح محلی و ملی و جهانی در بخش گردشگري ارتباط نزدیگی بین کارآفرینی و گردشگري وجود دارد 

در گردشگري بومی مردم به طور مستقیم فعالیت هاي گردشگري را کنترل و از فرهنگ ذاتی خود به عنوان جاذبه ي 

می توان گفت که فرهنگ کارآفرینی پایداري مفهومی است که . گذاري استفاده می کنندگردشگري و منبعی براي سرمایه 

از گردشگري درهایی که مردم آن را کنترل می کنند و نیازها و خواسته هاي خود را تامین می کنند که به این نوع 

رآفرینی پایدار بر روي فرهنگ به همین دلیل فرهنگ کا[3]گردشگري، گردشگري نشات گرفته از زاد و بوم گفته می شود 

چرا که در آن  از فرهنگ زاد و بوم  به عنوان جاذبه ي گردشگري و  منبع . زندگی و فعالیت هاي گردشگري تاکید دارد

  [3]. سرمایه گذاري استفاده می کند و راهی براي بهبود مشکالت اقتصادي و اجتماعی محسوب می شود

  ارایهمدلوچارچوبنظري.3

در حالی که کارآفرینی سنتی برمسئله سود و نوآوري تاکید دارد، . فرهنگ کارآفرینی پایداري یک مفهوم نو ظهور است

فرهنگ کارآفرینی پایدار در ابتدا به عالیق گروه خود . فرهنگ کارآفرینی پایداري برحفظ ارزش ها و سنت ها تاکید دارد

ي فرهنگی است که مالك اولیه براي تصمیم گیري است و معنی ضمنی این عالیق همان ارزش ها و سنت ها. توجه دارد

فرهنگ کارآفرینی پایدار . فرهنگ کارآفرینی پایدار توجه برحفظ یکپارچگی فرهنگی حتی در زمان کسب منافع است

 سودآوري از فرهنگ بومی را منع نمی کند اما حفظ ارزش ها و سنت هاي یک فرهنگ به صورت یکپارچه بایستی در

اولویت قرار بگیرد و می توان گفت که بزرگترین دغدغه در چارچوب فرهنگ کارآفرینی پایدار، حفاظت از فرهنگ زندگی 

[3]همراه با تداوم فعالیت هاي فرهنگی مختص یک جامعه است 

  .مدل مفهومی از چارچوب نظري فرهنگ کارآفرینی پایدار را چنین ترسیم کردند [3]سوانسون و دورکس 
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  چارچوب نظري فرهنگ کارآفرینی پایدار و گردشگري: 1ل شک

  

  نتیجهگیریوپیشنهادات.4

از جاذبه هاي گردشگري  [11]یکجامعهیدارایفرهنگبومیبرایکاهشمشقتاقتصادیوتوسعهیاقتصادي

ودبه نحوي باگذشتزمانوورودگردشگرانبهایننوعجوامعکمکمتغییروتحریففرهنگآغاز میش.بهعنوانمنبعسرمایهگذاریاستفادهمیکند

درواقعهمارزشهاییکهیکجامعهبر . که اینفرهنگدیگرجاذبهیگردشگریخاصینخواهدداشتتاازآنطریقسودآوریایجاد شود

بنابراینباارائهیچارچوبفرهنگکارآفرینیپایدارواستفادهازآنیک .آناحتراممیگذارد، ازبینمیروندوهممنافعمادیبرایشاننخواهدماند

  .درکناراینیکپارچگیوپایدارییکفرهنگسودآوریدائمیامکانپذیراست. اولویتاصلیحفظیکپارچگیفرهنگیاست

در این مقاله با ایجاد ارتباط بین سه مقوله ي فرهنگ، کارآفرینی، پایداري ، یک چارچوب نظري ارایه شد  که هسته اصلی آن  

این  از.ري و اقتصاد استضرورت توجه  فرهنگ کارآفرینی پایدار در زمینه ي گردشگري جهت استمرار پادار فرهنگ، گردشگ
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فرهنگ کارآفرینی پایدار . چارچوب می توان  براي ایجاد پایداري فرهنگ زندگی در معرض خطر و انقراض استفاده کرد

نوظهور نظیر فرهنگ گردشگري، گردشگري پایدار و کارآفرینی گردشگري بایستی مورد توجه سیاستگذاران گردشگري کشور 

  .قرار گیرد تا شاهد پویایی در این حوزه ها باشیم و جامعه محققین و دانشگاهی
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