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 ترويج فرهنگ كارآفريني عاملي مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي
 

 *1ن عالئيسوس

 شمال -واحد تهران  انشگاه آزاد اسالمي،استاديار و عضو هيئت علمي د -5

  

 

 چكيده

هوا    ويژگوي  فرهنگ هر جامعه با اثرات قابل تووجهي هوه بور    

هوايي   هوا و فرتوت   اهتسابي افراد دارد و همچنين با محدوديت

هنود، اثورات قابول تووجهي بور      هوا اياواد موي    هه برا  سازمان

به . فرايندهارآفريني و در نتياه بر رشد و توسعه اقتصاد  دارد

عنوان مثال بررسي رابطه ميان توانائي نوآور  و رشد اقتصاد  

بر رشد اقتصاد  از طريق مكانيسو    هشورها بيانگر اثر فرهنگ

مداخله هننده نوآور  است هوه بوا فرهنوگ هوارآفريني قابول      

مطالعوات ديگور  هوه در زمينوه رابطوه ميوان       . توتيف اسوت 

همكار  هشور عضو سازمان  15وهار در  فرهنگ و ميزان هسب

(OECD)اقتصاد  و توسعه 
اناام شوده اسوت و همچنوين     5

 بر ميوزان هوارآفريني، از  رهنگي ها  ف گير  بررسي تأثير جهت

طريق سناش ابعاد فرهنگي هشورها، موجب نگرش نوويني در  

راين اساس پو  از  ب. جهان به فرهنگ هارآفريني گرديده است

ها  فرهنگ هارآفريني، ارائه راهكارها  ارتقاء شناسائي ويژگي

و استقرار آن به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصواد  از اهميوت   

در اين مقاله پو  از بررسوي ادبيوات    . سزائي برخوردار استه ب

تورين   موضوع فرهنوگ هوارآفريني و اهميوت و ابعواد آن، مهو      

 .معرفي گرديده استراهكارها  توسعۀ فرهنگ هارآفريني 

 

ابعاد فرهنگ، فرهنگ هوارآفريني، نووآور ،   : كليديهاي  واژه

 .رشد و توسعه اقتصاد 
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 مقدمه -1

سوويار  نشووان داده اسووت هووه جواموو ،   توواهنون تحقيقووات ب

ها  هارآفريني دارنود، و   گير  متفاوتي نسبت به فعاليت جهت

ا  هارآفريني بيشوتر اسوت   ه در برخي از جوام  ميزان فعاليت

]5[. 

شوراي  اقتصواد  و   نظور از   معتقدند هه ترفپژوهشگران 

گير  فرهنگي يك جامعه به هارآفريني،  زيست محيطي، جهت

. مهموي در اياواد هوارآفريني داشوته باشود     ممكن است نقش 

برهمين اساس ميزان باال  هارآفريني در اياالت متحده آمريكا 

بووه ارزش هووا  فرهنگووي آن هشووور ماننوود آزاد ، اسووتقالل،  

 .]1[شود گرايي و ماده گرائي نسبت داده ميموفقيت، فرد
از سو  ديگر تحقيقات گسترده روانشناسوي ارتبواب بوين    

نوابراين  ب. اسوت  ييود هورده  أرا ت باورها و رفتار انسانها و  رزشا

ها و اعتقادات خوا،، ممكون    ها  ملي مختلف با ارزش فرهنگ

تصمي  برا  ايااد شغل  است طيف وسيعي از رفتارها از جمله

 .]3[  به جا  هار برا  ديگران را تحت تاثير قرار دهد

هنون توأثير ابعواد   هوا  متعودد  توا    ترتيب پژوهشبه اين 

فرهنگ بر ميزان هارآفريني در جوام  را مورد بررسي قرار داده 

عالوه برآن رابطه ميان فرهنوگ و  . ييد هرده استأو اثر آن را ت

توانووائي نوووآور  در هشووورها  رشوود اقتصوواد  نيووز از طريووق 

اين ارتباب . مورد مطالعه قرار گرفته و تأئيد شده است يمختلف

است، بيانگر اثر فرهنوگ   هه با فرهنگ هارآفريني قابل توتيف

بر رشد اقتصاد  هشورها از طريوق مكانيسو  مداخلوه هننوده     

 .]4[ نوآور  است

هووا بوورا   توووان گفووت هووه اولووين تووالش در حقيقووت مووي

فرهنگ هوارآفريني و ارتبواب دادن آن بوه توسوعه      گير  اندازه

 . ]1[ لند تورت گرفته استهلهمكاقتصاد  توس  



 هيافتر                                                                        ...              ترويج فرهنگ كارآفريني عاملي مؤثر در

51 

 

ملي  اقتصاد موفقيت تفاوت در ههاين نظريه ترتيب به اين 

 ،اسوت  فرهنگ هوارآفريني نبود ا وجود ي به مربوب ا  و منطقه

  ] 1و7و8و9[  .موضوع جديد  نيست

توسوعه فرهنوگ   »بدون توجه هافي به مقوله براين اساس  

هوا  رشود و توسوعه هوه از     توان به شوواخ   نمي« هارآفريني

افزايوي فنوي و   تووان ور  و  بهوره   طريق تغيير در رونوود توليد،

 .]51[ شود، دست يافت تنعتي در عرته اقتصاد حاتل مي

 بورا  ثير فرهنوگ، مطالعوات متعودد     أبا اين برداشت از ت

بررسووي رابطووه بووين فرهنووگ هووارآفريني و رشوود اقتصوواد  و 

همچنين رابطه ابعاد مختلوف فرهنوگ و رفتوار هوارآفريني در     

اين مقاله جهت ها  مختلف تورت گرفته است هه در  فرهنگ

تبيين رابطه فرهنگ و هارآفريني به مهمترين آنها اشواره موي   

 .شود

 

 و ارتباط آن با كارآفريني فرهنگ -2

هوا،   عنووان الگوهوايي از ارزش  فرهنوگ را بوه    5هروبر و پارسونز

گيور    ها  نموادين و معنوادار در شوكل    ها و ديگر سيست  ايده

تحت فرهنگ را نيز  1بارنو .]55[اند  ها تعريف هرده رفتار انسان

ا  از رفتوار آموختوه شوده     گير  الگوها  هليشوه  شكلعنوان 

هوه از يوك نسول بوه نسول بعود  منتقول        تعريف هرده است 

 .]51[ شود مي

ريز  جوام    هافستده فرهنگ عبارت است از برنامه از نظر 

هند و  وه انساني را از ديگر  متمايز ميذهن هه اعضا  يك گر

 .]53[هاست و ارزش ها شامل سيست 

توووان بوورا  انووواع سووطو  و يووا  فرهنووگ را موويهمچنووين 

ها  يك جامعه با امكان توداخل بوين سوطو  تعريوف      سيست 

 هووار فرهنووگ مختلووف را شناسوواييچ 3الياووان و وگموون. هوورد

هوا   ، فرهنگ سازمان (PC) ا فرهنگ شغلي يا حرفه: اند هرده

 هووا و يووا  ، فرهنووگ بخووش (OC) هووا  بووزر    و شوورهت

 ]54[. (NC)و فرهنگ ملي   (BC)تنعت

ها، هناارها، زبان و  توان ارزش در هر سطح فرهنگ نيز مي

هوا دارا    هموه ايون اليوه    .نمادها  متموايز  را تشوخي  داد  

ن بوا  تووا  هوا را موي   همچنين تفواوت در فرهنوگ  . هميت استا

                                                                            
1 - Kroeber and Parsons 

2 - Barnouw 

3 - Ulijn and Weggeman 

ها  باسوتاني و مودرني هوه هور      تغييراتي هه تحت تأثير تمدن

ت گرفته است، توتويف  شأها  ملي از آن ن فرهنگيك از اين 

 .]51[ هرد

هووارآفريني عووالوه بوور  در زمينووه ارتبوواب ميووان فرهنووگ و

در ايون زمينوه    4اومطالعاتي هه توس  مك گورا  و همكواران   

ارچوب نظور  رابطوه   هبا ايااد يك چ 1اناام شده است، شاين

 از .]51[ هورد نوآور  را بررسي  ها  ملي و ميزان بين فرهنگ

شوواين تحموول ابهووام بووا فقوودان قطعيووت ذاتووي در عموول نظوور 

 بوا  ثرؤمو  مقابلوه  توانوايي  هارآفرينوان  .مربوب اسوت  ارآفرينيه

و  ناق ، بدون سواختار، نامشوخ    مبه ، اطالعات اي و شراي 

 پنهووان را دارنوود، بوودون آنكووه بووه لحوواا روانووي  احسوواس يووا

 [.57] نمايند ناراحتي

ا  هو  در موورد تفواوت   1فياانسون مطالعه ،5993در سال 

ايواالت   هوا  ارزشوي آنوان در    مديران و هارآفرينوان و اولويوت  

انگيوز،   اوان متحده آمريكا، نشان داد هه داشتن يك زندگي هي

اهميوت بيشوتر  بورا      ؛احساس موفقيت، آزاد  و عزت نف 

در مقابول، موديران ابوراز    . نسوبت بوه موديران دارد    هارآفرينان

هردند هه برا  دوستي حقيقي، عقالنيت، رستگار  و رضوايت  

 .]58[ خاطر ارزش بيشتر  قائل هستند

گير   بسيار  به بررسي و اندازهپژوهشگران ين ترتيب به ا

و يوا  ( 5995لين )ها  ملي با مفهوم رشد  ميان فرهنگارتباب 

اسوتين   ،1111اموا در سوال   . پرداختند( 5991شاين )نوآور  

هووا  فرهنگووي بوور  ثير تفوواوتأپووي بووه توواو  7سووما و همكوواران

 . ]59[ ها  هارآفرينان بردند نگرش

هوا    تحقيقات در اين زمينه ساير جنبوه  از آناا هه بيشتر

داد، ارتبواب   را مورد مطالعوه قورار موي    روانشناختي هارآفرينان

از رويكردهووا  ارزشووي بووه ميووان يووك مفهوووم نظوور  دقيووق 

 8اما ليخت. خوبي تبيين نشده و مغفول مانده بوده هارآفريني ب

در يك مطالعه مورور  ميوان عناتور ارزشوي      ،1117در سال 

از هارآفرينوان ارتبواب برقورار     تصور هلي اقتصاددانان شوارتز و

هرد و در مقايسه هارآفرينان و غير هارآفرينوان نشوان داد هوه    

ها  نوع دوستانه و جهاني همتر از غيور   ا  ارزشهارآفرينان بر

                                                                            
4 - McGrath and colleagues 

5 - Shane 

6 - Fagenson 

7 - Steensma et al  
8 - Licht 
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 -شوند، اما برا  هسب موفقيت، خودهارآفرينان ارزش قائل مي

عالوه در اين ه ب .رهبر  و انگيزش ارزش بيشتر  قائل هستند

تحقيق مشخ  گرديد هوه هارآفرينوان بورا  مووارد  ماننود      

 هستندها امتياز همتر  قائل  امنيت، همرنگي و انطباق با سنت

]11[. 

  

 و فرهنگ آن 1تعريف كارآفريني -9

بوه معنوا     Entreprendreواژه هارآفريني از هلمه فرانسوو   

به اعتقواد ژوزف شوومتيتر   . نشأت گرفته است« متعهد شدن  »

اند، هارآفريني نيرو   لقب داده« پدر هارآفريني»هه او را  ]15[

  اتلي  مشخصۀشومتيتر . محرهه و موتور توسعه اقتصاد  است

را   هوارآفرين   و هوار يوك    دانسوت  موي «  نووآور  »را   هارآفريني

 .]11[ مي هرد  تعريف«  خالق  تخريب»

ها  هارآفريني را قبول مخاطره، تعقيب فرتت استفان رابينز

تأسوي  يوك    ها از طريوق نووآور  و   و ارضا  نيازها و خواسته

 .]13[داند  وهار مي هسب

هارآفريني، هارآفريني را تالش برا  اياواد  بان جهاني  ديده

ليت اقتصاد  جديود و  انداز  يك فعا وهار جديد، راه يك هسب

يوا   هار موجود توس  يك فرد، تيمي از افراد وو يا توسعه هسب

داند هه بر اساس ضرورت و يا فرتت  يك بنگاه تثبيت شده مي

 .]14 [شود م مياناا

 ارا د هووه فرهنگووي زا اسووت عبووارتي آفرينهووار فرهنووگ

 ارتباطوات  ريسوك،  برابر در پذير  سئوليت ، منوآور خالقيت،

 .باشد اخالقي رهبر  همچنين و ثابت انداز چش  باز،

 نيورو   يوك  اياواد  موجب تي  يك در ها ويژگي اين وجود

 .]11[است هارآفريني فرهنگ همان هه شود مي قدرتمند

ريوز    يوك برناموه   فرهنوگ هوارآفريني   ،ديگور  يدر تعريف

ا   نظوام ارزشوي زمينوه    جمعي توس  ذهون اسوت هوه در آن   

 ]11[ .ها  هارآفرينانه دارد ها و ويژگيگرايش به رفتار

هارآفريني در اتل يك روش زندگي هردن است نوه روش  

يوك هوارآفرين واقعوي دارا  روحيوۀ خاتوي      . مديريت زندگي

متفاوت با ديگران  مختلف هامألها   موضوعنگرش او به . است

 .و اين همان نكتۀ اتلي و معما  هارآفريني است ،است

                                                                            
1 - Entrepreneurship 

به عبارت ديگر در سيسوتمي هوه طالوب همسواني اسوت،      

هنود و بوا متفواوت عمول هوردن       هارآفرين متفاوت عمول موي  

اين فلسوفۀ اتولي هوار آفرينوي     . توان دنيا  بهتر  ساخت مي

آفورين ارائوه    وان از هارت عريف بهتر  ميبا اين رويكرد ت. است

آفرين فورد  اسوت  هوه توانوائي تشوخي  فرتوت و       هار: هرد

غريزه ذاتي برا  تاس  اناام آن  و همچنين شوااعت توالش   

 .برا  رسيدن به آن را دارد

تواند  مي رهبر  است ههطور طبيعي ه يك فرد هارآفرين ب

ناپذير ديدگاه خود   ، سادگي و به طور مداوم و خستگيبه وضو

منتقول هنود؛ او هسوي اسوت هوه       ديگور را به هارهنان و افراد 

تواند در ديگران برا  موفقيت ايااد انگيزه هنود، زيورا بواور     مي

توان گفت هوه   بنابراين مي. آن به نف  آنان استدارد هه اناام 

هوه نفو     گيورد  آفريني، گروهي از افراد را در برموي فرهنگ هار

بوورا  دسووتيابي بووه موفقيووت گووروه  تووالش فوورد  خووود را در

جهت هه موفقيت گروه موجب پيشبرد منواف    دانند؛ از آن مي

 .]11[ فرد  آنان است

توسعه هارآفريني نيوز بوه معنوي فراينود توأمين و تربيوت       

ها  اقتصواد   فعاليت فزاينده هارآفرينان شايسته و توانمند در

هوا    فعاليوت ايااد  معني به همچنين توسعه هارآفريني. است

پوا  موجوود   هوا  نو  اقتصاد  جديد و يا رشد و توسعه شرهت

هوا  توسوعه هوارآفريني افوزايش نيورو        اهداف برناموه . است

زه، مشووتاق و توانمنوود در شووروع انسوواني متخصوو ، بووا انگيوو 

وهارها  خصوتي است هه قادر باشند امكان بقا و رشود   هسب

اقدام به هارهوا   اين فرايند  نهايينتياه . خودرا بهبود بخشند

 .]17[ آميز و ايااد مشاغل جديد است مخاطره

هار هوچوك و هوارآفرين بوه دليول     و ها  تاحب هسب واژه

 رونود  ي اوقات به جا  يكوديگر بوه هوار موي    نزديكي زياد، بعض

]18[. 

 

 رابطه ابعاد مختلف فرهنگ با نوآوري و كارآفريني  -4

جملووه  از) فرهنووگ رو  پياموودها  بوور 1هافسووتده مطالعووه

موجب اناام مطالعواتي دربواره ارتبواب چهوار بعود      ( هارآفريني

از آن . ها  هارآفرينانه گرديد فرهنگي او با هارآفريني و فعاليت

بطوه  ها  بسيار  هه به بحث پيرامون را و هتابها  مقالههنگام 

                                                                            
2 - Hofstede 
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مطالعات خوود از چهوار    اند، در ميان فرهنگ و اقتصاد پرداخته

، (PDI) 5عنوان فاتله قودرت  شاخ  فرهنگي هافستده تحت

(UAI) اجتناب از عودم قطعيوت  
 (MAS) ، مردگرايوي 1 

و  3

 . اند بهره برده  (IDV) 4فردگرايي

به بررسي رابطه بين  ،5991به عنوان مثال، شاين در سال 

پرداخت و اعالم هرد هوه هشوورها    ها  فرهنگ و ميزان اختراع

مبتكرتر از ديگوران  و فردگرايي باال  با امتياز فاتله قدرت پائين

ثير فرهنوگ  أبه بررسي تو ، 5993شاين ست  در سال . هستند

پرداخوت و  ( تعوداد عالئو  تاوار  سورانه    )بر ميوزان نووآور    

پوائين   قطعيوت  فقودان مشاهده هرد هوه شواخ  اجتنواب از    

بيشترين اثر را، حتي بيش از درآمد سورانه بور ميوزان نووآور      

 . دارد

هوارآفريني بويش از اختوراع    از آناا هه ارتباب نووآور  بوا   

است، مطالعه بعد  او شواهد بيشتر  را در مورد اثور فرهنوگ   

مستقي  با اين ارتباب نوعي رابطه غير. هردبر هارآفريني فراه  

فرهنگ است، اموا نتوايح حاتول از دو بررسوي نشوان داد هوه       

و فردگرايوي بواال و همچنوين     هشورها  با فاتله قدرت پوائين 

بيشتر هوارآفرين هسوتند و از    ،پائين قطعيتفقدان اجتناب از 

اين رو ممكن است هارآفرينان بيشتر  نيوز از سواير هشوورها    

 . داشته باشند

7شواين بور    و 1، موك مويالن  1مك گرا 
بوا اسوتفاده از    

هافسوتده، هارآفرينوان و غيور هارآفرينوان را در      هوا   شواخ  

 هوا  ايون مطالعوه    داده. هشت هشور مورد مقايسه قرار دادنود 

وجوه افتراق هارآفرينان در مقابل غير هارآفرينوان را بوه شور     

  هووا  فاتووله قوودرت،هارآفرينووان در شوواخ : يوور نشووان دادز

ولوي در شواخ  اجتنواب از     نموره بواال،   و مردانگوي  فردگرايي

 .]19[ قطعيت نمره پايين گرفتندفقدان 

يكي از آن ابعاد نيز ميان ( 5994)  او 8موري  و  همكاران

و هوارآفريني سوازماني ارتبواب    ( گرايوي  جمو  / فردگرايي)ابعاد 

آنها فردگرايي را بوا تمايول بوه نقوج هناارهوا        .برقرارهردند

                                                                            
1 - power distance 

2 - uncertainty avoidance 

3 - masculinity 

4 - individualism 

5 - McGrath 

6 - MacMillan 

7 - Scheinberg 

8 - Morris et al 

 .]31[گروهي و سطح انگيزه موفقيت در افراد توتيف هردنود  

هه هر دو با هارآفريني مرتب  است و نشان دادنود هوه ميوزان    

 .] 1[ يابد يمگرايي هاهش  هيد بر جم أيني با تهارآفر
هوائي هوه در   دريافتند هه در فرهنگپژوهشگران عالوه ه ب

تر است، تعداد همي از  آن تفكرجمعي از ابتكار عمل فرد  مه 

ها  نهفته هارآفريني خود را به عمول   راد ممكن است آرزو اف

 نيوز وجوود دارد  ( باال)اگرچه سطح فردگرايي ناهارآمد . آورنددر

]11[. 

نيووز تووأثير   9همكووارانتحقيقووات هريسووتين هونيووگ و   

بوور ميووزان  ار و هووا  فرهنگووي توواحبان هسووب  گيوور  جهووت

گيور  ابعواد    هبا اندازاين مطالعه . نشان داده استرا  هارآفريني

، فاتووله قوودرت، قطعيووت فقووداناجتنوواب از فرهنگووي چووون 

گيور  انسواني و    گرائوي، جهوت   گرائي، ابراز وجوود، آينوده   جم 

همچنوين تحقيقوي هوه     .گير  عملكرد اناام شده اسوت  جهت

 فقودان پيرامون بررسي رابطۀ ميوان بعود فرهنگوي اجتنواب از     

 توسو   ،1114توا   5971هوا    و هوارآفريني در سوال   قطعيت

هشور عضوسوازمان   15در ميان  51ساندر ونكرز و همكاران و 

توسعۀ همكار  اقتصاد  اناام شده است، رابطۀ مثبوت ميوان   

 .]11[ نشان داده است وهار اين بعد فرهنگي را با توسعۀ هسب

  

 فرهنگ كارآفريني و رشد اقتصادي  -0

مؤثر اسوت   عملكرد اقتصاد  بر فرهنگ هارآفريني اين ايده هه

فرهنوگ  . با تحقيقات بسيار  موورد تأييود قورار گرفتوه اسوت     

 قتصواد  ارشود   بور  طور مستقي  و غير مستقي ه ب هارآفريني

فرهنوگ هوارآفريني    جوامعي هوه بوا مشخصوه   . گذاردثير ميأت

 شووند   موي  هوارآفريني  از باالتر  ند موجب سطحا دهش شناخته 

]35[. 

ه بو  اقتصواد   رشود  هارآفريني، نووآور  و  به عبارت ديگر،

در  هوا فرتوت   بردار  از بهره شناسائي و طريق از طور منطقي

 .]33و  31[ شود حاتل مي اجتماعي اقتصاد  و ها  عرته

فرآيند  برا   ،مي توان گفت هه فرهنگ هارآفريني همچنين 

آن رشود و توسوعه    هوه نتياوه   اقتصاد  ايااد مي هند پويايي

 ]34[. اقتصاد  هشور است

                                                                            
9 - Christine Ko¨nig, Holger Steinmetz, et al. 

10 - Sander Wennekers, Roy Thurik, Andre´ van Stel and 

Niels Noorderhaven 
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 دهوود مووي اجووازه هووه اسووت پووذير  خطوور بووه تمايوول واقوو  در

بيشوتر    از ايون رو، اگور   .توسوعه و رشود پيودا هنود     اقتصاد تا

نتياوه منطقوي    باشوند، ويژگي هوارآفريني   هشور دارا  مردم

 .]31[ خواهد بود و رشد اقتصاد  افزايش پويايي آن

بررسوي ارتبواب ميوان    بورا   ا  هوه   در اين رابطه، مطالعوه 

منطقوه در اروپوا    14فرهنگ هوارآفريني و رشود اقتصواد  در    

تورت گرفت، نشان داد هه مناطقي هه رشد اقتصواد  بواالئي   

هارآفريني شناخته دارند دارا  فرهنگي هستند هه با مشخصه 

رابطوه   هوارآفريني  هه فرهنگ اين تحقيق نشان داد. شده است

منطقه دارد و مناطقي هه  دار  با رشد اقتصاد  مثبت و معني

رشد سري  اقتصاد  دارند، با نرخ باال  نوآور  شناخته شوده  

 .]11[ هستند

   

  پيشينه نظرات در زمينه فرهنگ كارآفريني -6
 لند كله فرهنگ كارآفريني مک نظريه -1-6

هه به بود ا   اولين نويسندهلند  مك هله ،طبق اطالعات موجود

مفهوم انگيوزه   .مند به توتيف اين ايده پرداخته است طور نظام

شناسوائي و در   ،5938موفقيت، در اتل توس  مور  در سال 

 .]31[لند مطر  گرديد هلهتوس  مك ،5915سال 

لند، برا  اولين بار نظريوه نيواز بوه موفقيوت را در     مك هله

معتقد بود در جوامعي هه نيواز  او . مباحث اجتماعي مطر  هرد

گوذار  و  به موفقيت در سطح پوايين قورار دارد، نورخ سورمايه    

نيافتوه  آن توسوعه دنبالوه  خطرپذير  در آنها پايين است و بوه  

ت، نورخ  اما در جوامعي هه نيواز بوه موفقيوت بواال اسو     . هستند

در اين جوامو ، افوراد   . پذير  نيز باالستگذار  و خطرسرمايه

ها يا واحدها   هنند، شرهتانداز  مي  جديد راهوهارها هسب

ور  هنند و ظرفيت توليد  و بهوره  اقتصاد  را سازماندهي مي

 . بخشندآن را افزايش و بهبود مي

لي نظير نامد و عواملند چنين افراد  را هارآفرين ميمك هله

ها  تربيتي والدين، طبقه اجتمواعي  پذير ، شيوهشيوه جامعه

والدين، ايدئولوژ  حاه ، مذهب و تحرک اجتمواعي را عوامول   

توجوه خوا، او در   . دانود ثر بر توسعه فرهنگ هارآفريني ميؤم

توورين نوووع   اموور هووارآفريني، بووه فرهنووگ اسووت و مناسووب   

اعتماد به نفو    پذير  را تقويت استقالل فرد  و ايااد جامعه

 .]37[شود داند هه موجب هارآفريني ميمي
 

 فرهنگ كارآفريني پارسنز نظريه -2-6

ها  خوود را در چهوار نظوام زيسوتي،      از نظر پارسنز هه نظريه

فرهنگي، نظام اجتمواعي و دينوي بيوان هورده اسوت، توسوعه       

فرهنگ خالقيت و ابتكار، محصول نظام اجتماعي است و تحت 

در پرتوو ايون   . گيورد  خوانواده و مدرسوه شوكل موي    ثير نهواد  أت

هوا   فرهنگ، انگيزه هنشگران بورا  بوه عهوده گورفتن نقوش     

 . رودتوليد  باال مي

 

 فرهنگ كارآفريني ماكس وبر نظريه -9-6

هووا بوور رفتووار   ثير ابعوواد فرهنگووي مبتنووي بوور ارزش أايووده توو

وبور اسوتدالل   . توس  ماه  وبر مطر  شوده اسوت   هارآفريني

ثير عوامول فرهنگوي و   أها  هارآفرينانه تحت ت فعاليتهرد هه 

 .]38[مذهبي قراردارد 

گيور  تمودن   ماه  وبر در تشريح تبيين چگونگي شوكل 

دار  در مغرب زمين به مفهومي اشواره  نوين تنعتي و سرمايه

هنود هوه ايون مفهووم بوه زبوان اموروز ، هموان فرهنوگ           مي

را متأثر از چهار وبر توسعه فرهنگ هارآفريني . هارآفريني است

عامل تشويق به هار بورا  سوعادت، خطرپوذير  بورا  تغييور      

 .]39[ داند ريز  برا  آينده و ترفه جويي مي سرنوشت، برنامه

   

 هاي فرهنگ كارآفريني  ويژگي -7
 كارآفريني، فرهنگ درك تغيير و كشف فرصت  -1-7

هوا  هوارآفرين همگوام بوا تغييورات گوام        هارآفرينان و شرهت

شده در جريوان ايون    ها  ايااد  هوشند فرتت دارند و مي برمي

همگوامي بوا   . بوردار  هننود   هوا بهوره  نتغييرات را هشوف و از آ 

دهد  تغييرات مستلزم بستر  فرهنگي است هه به تغيير بها مي

ها  بستر  هه در تورت لزوم، رهيافت. رود و به استقبال آن مي

ها  نويني  شته و راهو عملكردها  سنتي و قديمي را هنار گذا

 . [41]  گزيند را بر مي

 

 كارآفريني، فرهنگ مشاركت -2-7

و در قالوب هوار   در مسير هارآفريني، افراد در سوايه مشوارهت   

هوا  هوچوك    عوالوه در شورهت  ه بو . هنند مي  گروهي، فعاليت

توور  وجووود دارد و بنووا   هووارآفرين، سوواختار سووازماني سوواده

 . [41] استوار استفرهنگ بر مفاهمه و گفتگو 
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 كارآفريني، فرهنگ خالقيت  -7 -9

. فرهنووگ هووارآفريني برخالقيووت و نوووآور  اسووتوار اسووت     

ها  نو را بوه اجورا در    هه ايدهافراد خالقي هستند  ،هارآفرينان

هووا  هووارآفرين، هارهنووان بووه دنبووال   در شوورهت. آورنوود مووي

ايون   در. هنند ها  جديد را تاربه مي ها رفته و روش ناشناخته

بهوا  . شووند  ها افراد به خالقيت و ابتكار عمل تشويق مي شرهت

دادن به خالقيوت زمينوه مناسوبي را بورا  رشود و شوكوفايي       

هند و در بلند مودت   ها  انساني فراه  مي استعدادها و ظرفيت

 .]41[ها مي شود  باعث رشد و توسعه شرهت

 

 ليت ئوطلبي و قبول مس كارآفريني، فرهنگ استقالل -7 -4

ر خود و هامسئوليت طلبي دارند و  هارآفرينان روحيه استقالل 

 و  پايوه توانوايي   اين افراد بور . گيرند حتي ديگران را برعهده مي

بوه طوور اساسوي    هننود و   ها  خود، امرار معاش مي شايستگي

در زمينووه هووار ، خووود تصوومي  . ندارنوود“ هارمنوود ”روحيووه 

را بور دوش موديران   هوا  خوود    تصومي  مسئوليت گيرند و  مي

بلكه خوود را در برابور منواف  شورهت و مشوتريان      . گذارند نمي

 .]51[دانند  و پاسخگو ميمسئول 

 

 پذيري  كارآفريني، فرهنگ مخاطره -0-7

باشند و بتوانند برا  ( پذير ريسك)پذير  هارآفرينان بايد مخاطره

بوا  بوه طوور اساسوي    . مبارزه نماينود “ موفقيتي محتمل”هسب 

 توان هارآفرين موفق بوود  هار  و هارمند  نمي محافظهروحيه 

]45[. 

پوذير اسوت    فرهنگ هارآفريني، فرهنگي انعطواف  ،بنابراين 

پوذير ، يوادگير     ارآفرينان، تغييور و نووآور ، ريسوك   هه از ه

اعتمواد متقابول،    نگر ، هار گروهي، توداقت و  سازماني، آينده

با هياان و شووق،  رواب  غير رسمي ميان افراد، هار مفر  توأم 

در ايون نووع   . هنود  گرائوي حمايوت موي    بودن و مشتر  رقابتي

جا  حفو  منواف  و موقعيوت خوود، بيشوتر      ه فرهنگ، افراد ب

 .]41[ها  جديد هستند  ان اجرا  ايدهنگر

 

 سازي و ترويج روحيه كارآفريني  فرهنگ -8

ک موردم يوك هشوور و    ميرا  مشوتر  ،اگر بتذيري  هه فرهنگ

هوا  يوك    ها، آداب و رسوم و سنت ها، نگرش ارزشنشاندهنده 

پو   [.  43] تشوخ  آن موردم اسوت    ملت و معرف هويوت و 

شويوه  “ فرهنگ”توان گفت هه در يك نگرش هلي و جام ،  مي

از ايوون منظوور، فرهنووگ از شووراي   . و اسوولوب زنوودگي اسووت 

. پوذيرد  اجتماعي، اقتصاد  و سياسي حاه  بر جامعه تأثير مي

ر و فرهنگ در تمام جوام  بر يكوديگر توأثير   به همين دليل ها

هوا     روش. و ارتباب تنگواتنگي ميوان آنهوا وجوود دارد      داشته

ثر ؤهسب درآمد بر نحوه رفتار افراد و تعامل آنها بوا يكوديگر مو   

است و گسترش هارآفريني نيز به عنوان عامل ايااد اشوتغال و  

. دنبوال دارد ه ا  را ب توليد ثروت در جامعه، نتايح فرهنگي ويژه

ارتباب ميان هارآفريني و فرهنگ، از دو سو قابل بحث بنابراين 

ثر از أينوود هووارآفريني و فرهنووگ آن متووايووك سووو فر از. اسووت

فرهنگ جامعه است و از سو  ديگر نتايح هارآفريني بر جامعه 

 . تواند در آن تحوالت اساسي ايااد هند گذارد و مي تأثير مي

هوا  شوغلي و توليود ثوروت و      تهارآفريني با ايااد فرتو  

ا  اساسوي بورا  ارتقوا      زمينوه  بهبود شراي  اقتصاد ، پويش 

از سو  ديگر هوارآفريني  . سطح فرهنگي جامعه ايااد مي هند

اين . گيردمي  شكل( فرهنگ)ا   ها  ويژه بر پايه باورها و ارزش

ها  هارآفريني هوچوك   فرهنگ همان فرهنگ حاه  بر شرهت

هوا  مشوترهي اسوت هوه      ا، باورهوا و روش هو  و به معني ارزش

 . اعضا  شرهت آن را مي پذيرند

بوه فرهنوگ   “ شويوه زنودگي  ”از سو  ديگر اگر از ديودگاه  

تواني  آن را از مقوله هار و نحوه هسب درآمد جدا  بنگري ، نمي

ثير أهار و فرهنگ همواره و در تمام جوام  بر يكديگر تو . بداني 

ايح هسب درآمد تا حد زياد  بور  ر ها  روش. اند متقابل داشته

گسوترش  . ثر اسوت ؤنحوه رفتار افراد و تعامل آنها با يكديگر مو 

هارآفريني نيز به عنوان عامل ايااد اشتغال و توليود ثوروت در   

ا  را در پي خواهد داشت هه خوود   جامعه، نتايح فرهنگي ويژه

 . مل و بررسي استأقابل ت

 

 راهكارهاي ايجاد فرهنگ كارآفريني -3

 ،معتقد اسوت فرهنوگ هوار آفرينوي    ( 1118) 5رابرت مكدونالد

هووا  بروهراسووي و اياوواد زمينووۀ   قوودرت مقابلووه بووا سيسووت  

هائي هموراه  خلق چنين فرهنگي با دشوار . هارآفرينانه را دارد

 دشووار  نخواهود بوود   ر نحوۀ اياواد آن هوا   با عل  بهاست، اما 

]11[. 

                                                                            
1- MacDonald, Robert  
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مكدونالد در هتاب خود يازده راهكار عملوي تحوت عنووان    

يازده رمز ايااد فرهنگ هارآفريني معرفي هرده اسوت هوه بوه    

 : طور مختصر به اين شر  است

 

 يازده رمز براي شناسائي و ايجاد فرهنگ كارآفريني

 . منافع برابر ايجاد كنيد:  رمز اول

ترين عنصر در ايااد فرهنگ هارآفريني خلق منواف  برابور    مه 

البتوه ايون   . متقابل و متناسب با همه اعضا  آن جامعوه اسوت  

. مفهوم به معني ايااد مساوات يا ايااد جامعه اشتراهي نيسوت 

نوه   ومناف  مواز  بوه معنوي اياواد نظو  عادالنوه و منصوفانه       

وهوار   بهننودگان در اناوام هسو    همسان، در ميان همه شرهت

 هارهنووان، مشووتريان،  مووديران، مالكووان، از عوو ا مشووترک

اين معنوي اسوت هوه شوما     به  .فروشندگان و سهامداران است

و  توانيد جايگواه بهتور   جامعه مي بدون توجه به جايگاه خود در

هه با آنان هوار  ايااد هنيد تر  برا  خود و برا  هساني  موفق

  دارد هووه از اياوواد منوواف  مووواز  داليوول متعوودد. هنيوود مووي

توان به اناام هار درست و اناوام مفيودترين    ترين آنها مي مه 

 . عمل اشاره هرد

 

 .معمار آينده باشيد: رمز دوم

توانوائي   هوه  افوراد  هسوتند   موفوق  هارآفرينوان  ايده هوه  اين

 .نگور  دارنود، ايوده جديود  نيسوت      ا  در آينوده  العواده  خارق

اموا هوارآفرين موفوق      دن آينوده را نودارد،  ديو  توانائي هيچك 

در حوووالي هوووه بسووويار  از  . توانوووايي درک آينوووده را دارد 

رويوايي خوود    وقت خود را تورف تصوور آينوده    ها ساعت مردم

سواختن  هوار بورا     تورف  حاضر را زمان هارآفرينانهنند،  مي

و  تعهود  تمرهوز،  ،تاربوه  هارآفرينوان از . نماينود خود مي آينده

روياهوا  خوود    تحقوق  ابوزار  بورا    عنووان  خوود بوه  اشتياق 

هارآفرينان به عنوان تيادان روياها  آينوده   .هنند استفاده مي 

 ه افوراد همو . 5هننود  اسوتفاده موي   هردن آيندهفني به نام ياد از

 بر اسواس ايون تكنيوك   . استفاده هننداين تكنيك  توانند از مي

يووك  بوورا  تبووديل شوودن بووه توورين راه مطمووئن سووريعترين و

 تاسو   يادگير  ،فرهنگ هارآفريني پرورش موفق و هارآفرين

 ايووون از طريوووق .اسوووت آينوووده موووانر زد خووووش ايوووامي

                                                                            
1 -Reminiscing about the future 

آينوده خوود را    وانيود ت ي، شوما مو  ولي قدرتمند ساده استراتژ 

ها  طر  با اياادي هنون به حالت بازگشت پ  از ماس  هنيد و

جهت  از آن اتل اين . محقق سازيد روياها  خود را ها و برنامه

بوه خووبي يواد     آينوده  از هه وقتي شوما  هارآئي دارداهميت و 

ت بخشيدن شروع به واقعي به طور خودهارذهن شما  ،هنيد مي

خوود   رويوا   بور  و هر چوه شوما بيشوتر    هندبه رويا  شما مي

بيشتر  آن برا  دستيابي بهه   شما اراده و انگيزه تمرهز هنيد،

 . شود مي

 

برابر اشتباه و قاطع و چند وجهي باشيد  و در : رمز سوم 

 .قصور خود اخالقي عمل كنيد

موديران   واقعوي رهبوران و   دارندهه شكسوت  هارآفرينان اعتقاد

تصوميمي  مابوور باشوند هوه     افتود هوه آنهوا   زماني اتفاق موي 

تمايل آنها فقدان شكست به دليل ناتواني و يا  اين .هنند اتخاذ

 گير  نيست، بلكه به اين دليول اسوت هوه فرهنوگ     به تصمي 

هموووه  ارآفريني زمووواني بيشوووترين هوووارائي را دارد هوووه هووو

 گيور  داشوته   اختيوار تصومي    وهوار  اندرهاران يك هسب دست

 بوروهراتيك در يك فرهنگ فرهنگ هارآفريني، برخالف .باشند

گير  تنها در دست تعوداد معودود  از    تصمي  اختيار است هه

ينوود افر هووا  واقعووي هووارآفريني،فرهنووگ در. هارهنووان اسووت

ارهنوان سوازمان منتشور    ه همه ميان در قدرت و گير  ي تصم

 . شود مي

برند  ان زماني هه به خواسته خود پي ميهارآفرين ،عالوهه ب

نند، بسويار قواط  و مصوم     ه و برا  دستيابي به آن تالش مي

ديگوران   ها ها و پيشونهاد  ها، ايده با اين حال از تاربه. هستند

 هوا   مفروض ييدأبازبيني و تبرا  به چالش هشيدن، بررسي و 

 .  هنند خود استفاده مي

خواهود   در حقيقت يك فرد هوارآفرين در موورد آنچوه موي    

هند، نه در مورد چگونگي اناوام   اناام شود قاطعانه برخورد مي

 هوه  اسوت  رسد قاطعيت هارآفرينان به اين دليل به نظر مي. آن

  .دانند آنها شكست را پايان جهان نمي

تورين   معتقد بود هه عنصر پايودار  ضورور    1ناپلئون هيل

بوه عبوارت ديگور اهميوت     . اتل در موفقيت هوارآفريني اسوت  

پايدار  برا  شخصيت انسان همانند اهميت هربن  استقامت و

                                                                            
2 - Napoleon Hill 
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همچنين به اعتقاد هيل علت شكسوت اهثريوت   . در فوالد است

 . پايدار  و استقامت خود آنان است فقدانمردم به دليل 

افوراد  چنود    اين اسوت هوه آنهوا    رآفرينانهاويژگي ديگر 

 ،وجه تمايز يك فرد هارآفرين از يك بووروهرات . وجهي هستند

انوداز   درک دو تصوير هوچوك و بوزر  در چشو    توانايي او در 

اف داند هه راه رسيدن به اهد يك  هارآفرين به خوبي مي .است

 . ها  هوتاه مدت است دراز مدت تمرهز بر رو  فعاليت

توانند در آينده زندگي و در زمان حال عمل  هارآفرينان مي

اين به دليل توانايي چند وجهي بوودن آنوان در افكوار و    . هنند

توان گفت، هوارآفرين بودون مشخصوه     در واق  مي .اعمال است

چنوين فورد  يوك    . چند وجهي بودن يوك هوارآفرين نيسوت   

 . بروهرات است

 ؛هبر خوب استور طبيعي، يك هارآفرين موفق يك ره طب

چرا هه او توانايي اياواد انگيوزه در افوراد ديگور بورا  اجورا        

بينود،   آلي را موي  تصوير ايده يك هارآفرين .ديدگاه خود را دارد

را ها  تصمي تمامي ( و يا نبايد)تواند  شود هه نمي اما متوجه مي

هه ماموعه دستور هار ي اتخاذ هند، بنابراين در حالي يبه تنها

قودرت  هوا   تصمي ديگران برا  اناام آن  به هند،  ميرا تنظي  

اتفواق  اياواد   بر اين اساس، او بايد يك متخص  در .بخشد مي

  .در ميان هارهنان خود  باشدنظر 

به عبارت . اخالقي هستند رهبراني ،هارآفرينانعالوه بر آن 

توانود   نمي ،مؤدب به آداب اخالقي نباشد ديگر يك فرد تا هامالً

مودير عامول   (  1111) 5گر  هلوي . هارآفرين واقعي باشديك 

شرهت خطوب هوايي معتقد است هه رفتوار اخالقوي در هموه    

رواب  مه  بوا مشوتريان، فروشوندگان، خريوداران، هارهنوان و      

بدون در حقيقت هارآفرينان  .هندسهامداران خود را آشكار مي

هور   د بود روابو   خوود را بوا   ندرستكار  و تداقت قادر نخواه

 [.11] دنتوسعه ده ثرؤطور مه افراد ب يك از

 

مربووط را ارزيوابي    پاداشو   ميزان ريسک: رمز چهارم 

 . كنيد

ميوزان   رونود بلكوه آنهوا   نموي  ريسوك  اسوتقبال  به هارآفرينان

تفوواوت مهوو  فلسووفي بووين   .دهنوود هوواهش مووي خطوورات را

هوا   هارآفرينان در اين واقعيت است هه بوروهرات ها و بوروهرات

                                                                            
1 - Gary Kelly 

در حالي هوه هارآفرينوان    به دنبال اطمينان و قطعيت هستند،

تمايل هارآفرينان بوه   .اطمينان دارندفقدان تمايل به پذيرفتن 

داننود هوه    اطمينان به اين دليل اسوت هوه موي   فقدان پذيرش 

 .توان آنها را اداره هورد  توان حذف هرد، اما مي ها را نمي ريسك

اطمينوان  فقودان  رش دانند هوه پواداش پوذي    آنها همچنين مي

 بسيار بيش از پاداش رضايت به نتياه قطعي و مشخ  اسوت 

 [11.] 

 

  .نشان دهيد ،جاي گفتنه ب -ارتباطات :رمز پنجم

ثر، تادقانه و باز، نيرو  حياتي يك سوازمان اسوت و   ؤارتباب م

جريووان يابوود، آن سووازمان   زادانووه در سووازمانآ هووه هنگووامي

سوازمان   ،ارتباطات محدود باشدهه  هنگامي .شود هارآفرين مي

 . يابد نقصان مي به  شكل بوروهراسي

هنگام هوار در يوك محوي  هارآفرينانوه، موردم بوا شوور و        

برقورار   . وندشو  حرارت، متعهود و نگوران موفقيوت گوروه موي     

ارتباطات تحيح عواملي پنهوان بورا  خلوق و پيونود فرهنوگ       

تباطات در در حقيقت بدون توانائي برقرار  ار .هارآفريني است

سطح عالي، هارآفريني وجود  ندارد و هيچ فرهنگ هوارآفريني  

 .آيد وجود نميه نيز بدون ثبات، روشني، درستي و تداقت ب

ها  هارآفرينوان بوه    حياتي برا  تالش يك ابزار ،ارتباطات

ديدگاه خود از آينده، درخواست هموك از ديگوران    هنگام بيان

در موورد پيشورفت، حفو      ها، ارائه اطالعوات بوه روز   در تالش

مفهووم روحيوه هوارآفريني در     تمرهز بر رو  هدف، و تقويوت 

ارتباطات به معنوي مبادلوه اعتمواد ميوان      .درون سازمان است

ه برقرار  ارتباب مناسب ب .رهبر هارآفرين و اعضا  گروه است

هارآفرينان با نشان دادن اعتماد  .هند طور قو  اعتمادساز  مي

 .هنند آنها ايااد اعتماد ميبه پيروان خود در 

هارآفرين، خطوب ارتباب با  در فرهنگ هارآفريني، رهبران 

محترمانوه    و شوفاف  ا  جامعوه  دارنود و  ديگران را باز نگه موي 

  هور آنچوه   بورا   بوه راحتوي   در آن موردم هننود توا    ايااد موي 

موجوب   ارتباطوات  .داننود بوه رهبوران مراجعوه هننود      مي مه 

اعتمواد و احتورام    هوه  هنگاميشود و  مي ها  جديد ايده تكثير

اندن توالش  برا  بوه حوداهثر رسو    هارهنانايااد شود،  متقابل

 .يابند خود تمايل و انگيزه مي
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 .قدرت را در ميان كاركنان تقسيم كنيد: رمز ششم

تقسوي   را در ميوان اعضوا  گوروه     قودرت   هارآفريني فرهنگ

شوناخته شوده و    هارآفرينان توس اين راز  است هه . هند مي

هر فورد بوه نسوبت     قدرت مقدارين معني هه ه اب. شود اجرا مي

در ايون توورت اسوت هوه     . دهدديگران مي قدرتي است هه به

البتوه   .خواهود شود   تور قو  و بيشتر طور تصاعد ه قدرت او ب

. هنند اعطا را به ديگران  توانند آن مي قدرت تاحب تنها افراد

فرد  باشد، بيشتر قدرت به ديگران  اعطا بنابراين هرچه ميزان

به هموين ترتيوب هنگوامي هوه      .هند هسب مي قدرت بيشتر 

سووازمان آنهووا  باشووند،توانمنوود  هووارآفريني افووراد در فرهنووگ

 .قدرتمندتر است

از طريوق قودرت    قودرت  هوارآفرين بورا  هسوب    يك فورد 

را طووي  ا  مرحلووه ديگووران يووك فراينوود سووه  بووه بخشوويدن

 .ايااد اعتماد و ارتباب، احترام گذار برقرار   ؛هند مي

ا   رآفريني همانند يك راهتور هستهدر حقيقت فرهنگ ها

همكار   ها درا  ات همانطور هه واهنش زنايره .هند عمل مي

بسويار   هنود، بلكوه بوه مقودار     با يكديگر از قدرت استفاده نموي 

هنود؛ در فرهنوگ هوارآفريني بوا      زياد  قدرت جديد ايااد مي

 .] 11[شود  درت، نيرو  جديد بيشتر  توليد ميقتقسي  

 

 .اعتماد ايجاد كنيد: هفتم رمز

وجوود   .ترين جنبوه از فرهنوگ سوازماني اسوت    مغفول ،اعتماد

در اينگونووه . سووازد هوور گونووه تالشووي را ممكوون مووي  ،اعتموواد

در جهت اهوداف خوود    توانند  هاست هه هارآفرينان مي فرهنگ

باشند هه  اعضا  گروه آنوان نوه   پيش بروند و اطمينان داشته 

ه  آنها حمايت  ها  هنند، بلكه از تصمي  تنها آنها را دنبال مي

بنابراين يك هارآفرين واقعي فرد  مطمئن است چرا  .هنند مي

در اتول، اعتمواد بوه     .هند هه قدرت مخفي اعتماد را درک مي

يكوي  . شوود  يك ابزار راهنما برا  فرهنگ هارآفريني تبديل مي

برا  افوراد هوارآفرين    ثبات است و ثبات ،اسرار ايااد اعتماداز 

انوداز و   چرا هه هارآفرينان بور چشو   . طبيعي است هامالًامر  

هوا ممكون اسوت     در حالي هوه تكنيوك  . هنند هدف تمرهز مي

  .هنندتغيير نمي تعديل شوند، اما اين دو هرگز

هواربرد  در مديريت يك فرهنوگ، داشوتن توداوم و ثبوات،     

 آگوواهي اسووتاندارد راز سوواده هارآفرينووان از. توور  دارد عملووي

اگر قرار است اسوتاندارد  تعيوين شوود، بايسوتي بورا        .دارند

تووان در يوك    گواه نموي   هيچ. اجرا  آن ايستاد و استقامت هرد

موريت را با عناوين چشمگير اعوالم و  أسازماني هه يك بيانيه م

هنود، اعتمواد    موي  بر خالف آن بيانيه اقودام به عملي بالفاتله 

نظوام  هوه سوطح اعتمواد در     اسوت به همين دليول  . دهرايااد 

هوا بورا  گفوتن     در حالي هه بوروهرات .بوروهراسي پايين است

ديوانسواالران    يك چيز و اناام عمل مغاير آن معروف هسوتند، 

زيورا   برا  ايااد اعتماد با هارهنان اهميت زياد  قايل نيستند، 

 . دانند فقيت خود امر  ضرور  نميآنها اعتماد را برا  مو

داننود   در يك فرهنگ درست هارآفريني، همه هارهنان مي

آنهوا   .رود هه سازمان آنها در هاا قرار گرفته است و به هاا مي

داننود هوه بورا      دانند و همچنوين موي   همه استانداردها را مي

هوار بايسوتي اسوتانداردها را     و ماندن درون فرهنگ يوك هسوب  

 .هنندرعايت 

ترين راه برا  ايااد اعتماد در محي  هوار هوارآفريني،   ثرؤم

هوار  . همكار  بوا يكوديگر بورا  اياواد احتورام متقابول اسوت       

هوا  فرهنوگ هارآفرينانوه     ويژگوي ؛ گروهي، تداقت و عودالت 

آفرين دانند هه رهبور هوار   در فرهنگ هارآفريني اعضا مي. است

  .هند مه  چگونه فكر مي مسائل در مورد

 

را افوزاي    آن گوذاري ثوروت   ه اشوتراك بو  :رمز هشتم

 .دهد مي

ارزش واقعي پاداش تنها در به رسميت شناختن ارزش افوزوده  

توانوايي   هساني هوه  .اين راز مبتني بر امر  بديهي است .است

در تورتي تشويق به اناام اين هار  ،ايااد ارزش افزوده را دارند

   .خواهند شد هه در ارزش ايااد شده سهي  باشند

عواملي چون ارتباطات آشوكار، تشوخي  دادن هوار  هوه     

ارائه شواهد روشن مبني بر شناسوائي  اناام شده است، درست 

هسوب شوهرت بورا     انود،   ايااد هورده  افراد  هه ارزش افزوده

ن حتي بيشتر از آينده خودتوان و  هارهنا نگراني در مورد آينده

هموه عوامول مهو  اياواد      سهي  هوردن ديگوران در موفقيوت،   

  .فرهنگ هارآفريني است

 

 .موجز باشيد ثابت، پايدار و :رمز نهم 

. ها  ديگر هارآفرينان است از ويژگي تداوم و موجز بودن ثبات،

. دهنود  اناوام موي   هارآفرينان اين اعمال را هموواره و پيوسوته  
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. هارگير  ايون رموز هسوتند   ه هارشناسان ب ،يرهبران هارآفرين

 .هننود  به اختصار اعمال ميو  آنها رهبر  خود را به طور مداوم

ها  عمل نشوده يوا تغييور     ه عددر فرهنگ هارآفريني تناقج، و

اين رويكرد، فرهنوگ هوارآفريني را در   . هار وجود ندارد دستور

هوه  دهد  قرار ميغلبه بر مشكالتي  بهتر  برا  مقابله و مواض 

بودون عملكورد يكنواخوت، اسورار رهبور        .آيود  وجوود موي  ه ب

تنواقج موجوب    .دهود  ارزش خوود را از دسوت موي    هارآفريني

را در  شود و سرخوردگي و حتي خشو  و غضوب   سردرگمي مي

 .دهن ميان هارهنان ايااد مي

ها  متناقج به هارمندان بدهنود،   هنگامي هه مديران پيام

اين رفتار موجب عملكورد متنواقج هارهنوان، فقودان ايموان،      

. اعتماد، و بويش از هموه از دسوت رفوتن احتورام خواهود شود       

اعضا  فرهنگ هارآفريني، برا  هار در ميان مشكالت آمادگي 

بيشتر  دارند، چرا هه آنها مي آموزند هوه بوه رهبور خوود در     

  .همه شراي  اعتماد هنند

 

 . با افراد مهم همانند افراد مهم رفتار كنيد: رمز دهم

دانند هه راز ايااد فرهنگ هوارآفريني در اياواد    هارآفرينان مي

برا  پذيرش نقش مهمي در موفقيت سازمان و  مردم انگيزه در

ا   طريق رفتار با هارهنان به شيوه از ه  اناام آن است، هه آن

  .وفقيت سازمان باشداست هه نشانگر اهميت نقش آنان در م

تمامي هارهنوان بوه طوور     در فرهنگ هارآفريني، تمام يا تقريباً

اموا فرهنوگ هوارآفريني    . هامل درگير اهداف گروهوي هسوتند  

بحث در موورد اياواد   . الزاماً همانند فرهنگ دموهراتيك نيست

احساس مه  بودن در هارهنان و تشويق آنوان بورا  مشوارهت    

هوا  ديگور بوه معنوي برابور       عاليوت گير  و اناوام ف  در تصمي 

ايوون دو  .فرهنووگ هووارآفريني بووا دموهراسووي نيسووت دانسووتن

از ايون  . نبايود هو  هماننود باشوند      فرهنگ همسان نيستند و

اموا يوك رهبور    . رهبر همواره داور نهوايي اسوت   جهت هه يك

داند بوا مشوارهت ديگوران منواف  زيواد  هسوب        هارآفرين مي

 .دهد در حالي هه چيز  را از دست نمي ،هند مي

ترتيب روش يك رهبر هارآفرين توجوه بوه اهميوت    به اين 

هارهنان در هسب موفقيت و نشان دادن آن از طريق تعامل بوا  

طور هلي برا  خلق فرهنگ هارآفريني يك رهبر ه ب. آنان است

ارهنان خود شفاف است و از ه ًهارآفرين با  هارهنان خود هامال

ها   او فرتت. هند ها دعوت مي گير  شارهت در تصمي برا  م

ه دهد و بو  هارهنان در اختيار آنان قرار مي فراواني را برا  رشد

 .هند طور گسترده از استعدادها  بسيار  از آنها استفاده مي

او همچنين سيست  حقووقي، ميوزان دسوتمزد، پواداش، و     

هارهناني هه عملكرد بهتر   ها   مشارهت در سود برا  روش

همچنين رهبر هارآفرين، هارهنوان  . هند اند را تنظي  مي داشته

عملكرد آنوان  بوه ويوژه    را با ارتباطات مداوم و ارائه بازخورد بر 

 . هند ها درگير مي فرتت وهار و نيازها و عملكرد هسب
 

كارهوا را  بوه    و سواده  كارآفرينان كارهاي: رمز يازدهم

 .دهندمي انجام سادگي

اموا  . تواند هارها  ساده را به پيچيوده تبوديل هنود    ه  ميهر

اگور  . خواهود  استعداد و قريحه موي  ساده هردنرا  امور پيچيده

هارآفرينوان   از ابعواد  بخواهي  تنها با استفاده از يك هلمه يكي

هه در  حالي در. است واقعي را توتيف هني ، آن هلمه سادگي

 .از هلموه پيچيوده اسوتفاده هنوي     توتيف يك بوروهرات بايود  

پوذير   فرهنوگ هوارآفريني را امكوان    هوه  سادگي چيوز  اسوت  

سادگي بايد در همه عناتور يوك سوازمان گسوترش      .سازد مي

  .يابد

چگونگي استفاده از ايون رموز توسو  هارآفرينوان هماننود      

وهوال  خووب در   . نحوه تازيه موارد پيچيده توس  وهالسوت 

هنند تا مسائل اتولي را هوه    ش ميزمان حل موارد پيچيده تال

شناسوايي و از ادعاهوا     در نهايت نتياه را تعيين خواهد هرد،

هموان   هو   يوك هوارآفرين واقعوي   . پوشوي هننود   اضافي چش 

هوار اتخواذ   و هنگام روبه رو شدن با مسائل هسوب  رويكرد را به

 .هند مي

در نهايت، هارآفرين با شناسوايي هارهوا  سواده هارهنوان     

غالبواً   .هند به سوادگي آنهوا را اناوام دهنود     تشويق ميخود را 

اهوداف بويش از حود    ها هنگامي هوه وظوايف و يوا     بيشتر طر 

 . خورند شكست مي ،رسند يپيچيده به نظر م

در ظواهر  پيچيده و بغرنح هردن يك مشكل، ممكن اسوت  

امووا شوويوه عموول  هووا بدهوود، قوودرت بيشووتر  بووه بوووروهرات 

يوك   .خوالف ايون رويوه اسوت    هوارآفرين واقعوي درسوت     يك

نوه   هند و را ثابت خود العاده خارق نبوغ خواهد  مي نه هارآفرين

بلكوه او نشوان   . وجيوه هنود  ت حقوق و دستمزد بيشوتر خوود را  

دهد بوا اناوام دادن    ميم آنچه هه يك رهبر بزر  اناا دده مي

 .]11 [پيچيده به شكل ساده است هارها 
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 گيري نتيجه

هه همراه با خلقت بشر وجوود داشوته    هارآفريني، مفهومي است

سوي  و يوا   أهمان فرايند ت“ هارآفريني”به عبارت ساده، . است

هارآفريني، . مبنا  يك فكر و ايده نو است وهار بر توسعه هسب

به منظور رشد و نمو در جوام ، نيازمند وجود فرهنگ خاتوي  

بووا توجووه بووه اهميووت هووارآفريني هشووورها  مختلووف، . اسووت

مفصلي را برا  بس  چنين فرهنگي در جامعه خود ها   برنامه

ثر بر ايااد و ؤبنابراين، شناسايي عوامل م. به اجرا در مي آورند

توسعه فرهنگ هارآفريني در جامعه بوه عنووان عنصور رشود و     

توسعه از ابعاد مختلف اقتصاد ، فرهنگي، اجتماعي و سياسوي  

عنووان   ا  هه عنصر هوارآفريني بوه  حائز اهميت است؛ به گونه

موتوووور حرهتوووي توليووود و توسوووعه اقتصووواد  و از سوووويي  

ور  گذار  و بهرهدهنده و تقويت هننده روحيه سرمايه پرورش

اين اساس مقالوه حاضور بوا     بر. شوددر نيرو  انساني تلقي مي

تحليلي، راهكارها  ايااد و توسوعه فرهنوگ    -ديدگاه توتيفي

يوك از آنهوا   هارآفريني را برشمرده و به توتويف مختصور هور    

 . پرداخته است
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