
  )٢(فرهنگ کارآفرینی
  

. فرهنگ مجموعه ای از ارزشها، نگرشها،هنجارها و رفتارهایی است که هویت یک جامعه را تشکيل می دهند
کارآفرینان به عنوان بخشی از جامعه پيرامونی ، از ارزشها، نگرشها، هنجارها و رفتارهای متمایزی برخوردارندکه 

براساس اصل تأثير متقابل حوزه های مختلف فرهنگ و اجتماع . ق نمودمی توان به آن خرده فرهنگ کارآفرینی اطال
، فرهنگ کارآفرینی از حوزه های دیگر فرهنگ، ازجمله حوزه اخالق و مذهب، ارزشها، عقاید اقتصادی و سياسی 

یدی از این رو ریشه های ضعف و قوت فرهنگ کارآفرینی را باید در حضور و وجود ارزشها و عقا. تأثير می پذیرد
جستجو کرد که در فرهنگ و در سلسله مراتب ارزشها ، جایگاهی فراتر از کاررا به خود اختصاص داده اند و در 

  .تعارض و تقابل با کار و یا همنوا و همساز با کارآفرینی هستند
نظر وی به . نقش کارآفرینی درجوامع مختلف را باتوجه به تنوع فرهنگی متفاوت می داند) ١٩۶۴(ژوزف مک گوایر 

منابع طبيعی و سرمایه نقدی ممکن است یکسان باشد، اما آنچه باید در درک تفاوت رفتار، مورد توجه قرار گيرد، 
  :عواملی است همچون 

   عقاید اجتماعی -
   هنجارها-
   پاداش رفتارها-
   آرمانهای فردی و ملی-
   مکاتب دینی -

ایز از افراد جامعه دارند، ولی فرهنگ کارآفرینی، متأثر از فرهنگ بنابراین اگرچه کارآفرینان ، ارزشها و باورهایی متم
در واقع هرچه ارزشها و عقاید موجود در جامعه، افراد جامعه را به کار، توليد مداوم، فکر و . حاکم بر جامعه است

 افراد اندیشه خالق و یادگيری و کسب دانش سوق دهند، در آن جامعه فرهنگ کارآفرینی اشاعه یافته و درون
نهادینه می شود و یا به عبارتی، در آن جامعه افراد بيشتری دست به خالقيت، نوآوری و کارآفرینی می زنند و افراد 

  .کارآفرین بيشتری موفق می شوندکه ایده های نوین خود را در جامعه محقق سازند
 جامعه ای که در آن منابع جامعه کنونی در حال حاضر با سرعتی شتابان به سمت جامعه دانشی پيش می رود،

فيزیکی و مادی مزیت خودرا نسبت به منابع فکری و علمی از دست داده و سرمایه اصلی آن، استعداد و خالقيت 
بنابراین می توان گفت که قسمت اعظم فرهنگ کارآفرینی در جوامع کنونی . اعضای آن جامعه به شمار می رود

ه هایی مانند مدیریت علمی، اقتصاد مبتنی بر دانش ، خالقيت در واژ. متأثر شدن فرهنگ علم در جامعه است
در سمينارها و همایشها بسيار به کار برده می شود و همه اینها گواه این ادعا است که ... صنعت، نوآوری و 

فرهنگ کارآفرینی در محيطی امکان پذیراست که هنجارهای غالب بر آن محيط، ارزشها و باورهای فرهنگ کار و 
  .لم را تقویت نمایندع
  
  

  ارزشهای فرهنگی
  

کارآفرینان معموال از فرهنگهایی می آیند که نگرش بخصوصی به فعاليتهایی چون رقابت، وقت، کسب،وضعيت 
  .اجتماعی، کار و پول داشته اند

  
  . رقابت خوب و صادقانه می تواند سالم باشد:آرمانهای رقابت * 

 شکوفا می شود و رقبا را برای یافتن راههای موثرتر استفاده و اداره منابع تشویق کارآفرینی در شرایط رقابت سالم
کرده و آنها را از روشهای غير منصفانه تجارت مانند ارزان فروشی، زیر قيمت فروختن، کيفت پایين کاال و زیان برحذر 

  .می دارد
  

 برنامه ریزی طوالنی مدت و پيش بينی اوضاع آینده برای موفقيت در تجارت، ضروری :توجيه زمانی* 
کارآفرینان آینده گرا بوده و معموال دارای فرهنگی هستند که صرف نظر کردن از رضایت و سود آنی را برای .است

 موجب رشد روحيه فرهنگهایی که زمان حال را براساس آینده بنگرند.پاداشهای بزرگ آینده محترم می شمارند
  .کارآفرینی می شوند

  
.  بسياری از کارآفرینان موفق امروز، به عنوان فروشنده کاسب، کار خودرا شروع کرده اند:نظریاتی درباره کسب * 

فرهنگی که خواستار پرورش کارآفرینان . بسياری از آنها کاالهایی مانند سيگار و گل و ساندویچ فروخته اند
ا که از طریق اینگونه خرید و فروشها امرار معاش می کنند، محترم شمرده و مورد تشویق قرار باشد،باید افرادی ر

  .دهد و آنها را به چشم حقارت و باتأسف نگاه نکند
  

 فرهنگی که خواستار پرورش کارآفرینی باشد باید مردم را به خاطر دستاوردهایشان و نه به :طبقات اجتماعی * 
سيستم فرقه ای هند، مردم را به دسته های جدا از هم مانند مقامات .قه بندی کندخاطر مقتضيات تولدشان طب

در این سيستم، چگونگی تولد، معيار اصلی در . مذهبی، مالکان، کاسبان، زارعان و صنعتکاران تقسيم می کند
) پور فيليپين مانند هنگ کنگ، سنگا( اما در فرهنگهایی که کارآفرینی تشویق می شود . طبقه بندی افراد است

کسی که با صداقت و سختکوشی ثروتمند . فرد می تواند بنابر فعاليتها و دستاوردهایش در جامعه ترقی یا افت کند
  .شده باشد، محترم است حتی اگر زمانی تکدی می کرده است

  
فرهنگ باید کاررا . یکی دیگر از منابع مهم فرهنگی در کارآفرینی، اصول اخالق کاری می باشد:اصول اخالق کاری * 

نمونه این . به عنوان یک وظيفه دیده و باید کار موثر و صادقانه را ارج نهد و در عين حال تنبلی را مورد تنبيه قرار دهد
  . فرهنگ در کشورهای اروپایی در دوران انقاب صنعتی دیده شده است

  



 ارزش پول، موجب ظهور کارآفرینان  به نظر می رسد طرز برخورد یک فرهنگ نسبت به:نظریاتی درباره پول * 
وقتی مردم ارزش بيشتری برای ارزانی و قابل استفاده بودن کاال قائل شوند و زیبایی و دوام و . بسياری شود

برای مثال اگر مردم به جای استفاده از . کيفيت آن را در نظر نگيرند، در حقيقت موجب تشویق کارآفرینی شده اند
ور انبوه توليد شده است از ليوان اشرافی کریستال آب بخورند، چه اتفاقی برای کارآفرین ليوان پالستيکی که به ط

ليوان پالستيکی خواهد افتاد؟ مردم صرفه جو که قدر پول را می دانند، خرید کاالهای غير ضروری و لوکس را هدر 
ونه تفکر موجب اختراع و ابتکار نيز اینگ.آنها سادگی و قابل استفاده بودن را در نظر می گيرند.دادن پول می دانند

می شود زیرا کارآفرینان سعی می کنند راههایی برای توليد کاالی ارزانتر و پر فایده با استفاده از مواد، روشها و 
  .ماشين آالت دیگر، بيابند

 
 

» .اکتشاف، جستجوی چيزهای جدید نيست بلکه دیدن با چشم های جدید است«   
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