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  ÞÞپيمان متقي

  چکيده
هـاي   ن استراتژييکي از بهتري. ز تأثيرگذارترين عوامل در بروز رفتار فردي و جمعي است      فرهنگ يکي ا  
براي اينکه جامعه شاهد رفتارهـاي مطلـوب        . است» دستکاري فرهنگي «و  » سازي  فرهنگ «ايجاد رفتار جديد  

ژي رسـيدن  استرات. باشد، قبل از هر اقدامي بايد فرهنگ مطلوب تعيين شود كه به آن مهندسي فرهنگ گويند                
هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را مهندسي فرهنگي        به فرهنگ مطلوب از طريق ابزار و امکانات ساير نظام         

توسـعه بـدون   . يافتگي در سه حوزه اقتصاد، علـم و فنـاوري اسـت            انداز توسعه   ترين هدف چشم    مهم. گويند
هـدف ايـن   . پذير نيست ار کشور امکانطلبي نيروي ک پذيري، ريسک و توفيق  تالش خالقانه توأم با مسئوليت    

هاي ممکن بـراي    انداز ملي و همچنين پيشنهاد استراتژي       مقاله تعيين فرهنگ کسب وکار بر اساس سند چشم        
فرهنگ کار مطلوب در ايران هدف تحقيق بود که با مطالعه منابع تحقيقاتي و مراجعه به آراي . نيل به آن است

سه اسـتراتژي اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي          آن  سازي    براي نهادينه . شدخبرگان فرهنگ کارآفرينانه تعيين     
  .  در پايان نيز پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي ارائه شده است. پيشنهاد شد

  
  ها  کليدواژه

  انداز ملي مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي، فرهنگ کار، سند چشم
                                                             

Þدانشيار گروه مديريت دانشگاه تربيت مدرس  
ÞÞ عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دانشجوي دکتري مديريت دانشگاه تربيت مدرس 
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  مقدمه
عوايـد  . کار دروني و بيرونـي اسـت      عوايد حاصل از    . کار کردن نياز حياتي انسان است     
در . دارد حس مفيد بودن اميد را در انسان زنده نگه مي. دروني کار احساس مفيد بودن است 

. يابـد   افـزايش مـي  ،هاي مهم توسعه انساني اسـت   که از شاخص   ،نتيجه نرخ اميد به زندگي    
ما خود پرسيد که آيا بايد از . ترين عوايد بيروني کار تأمين مايحتاج زندگي است يکي از مهم

 از کنيم؟ بررسي آمارها، مستندات، ادبيات علمي و مشاهده فضاي کار حکايت درست کار مي
مـا از لحـاظ منـابع طبيعـي غنـي         . آن دارد که ما از يک فرهنگ کاري ضعيف برخـورداريم          
هـاي توسـعه    شويم، چون شاخص هستيم ولي جزو کشورهاي در حال توسعه محسوب مي      

نخـست  : توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد    . مايانگر وضعيت خوبي نيستند   اقتصادي ما ن  
هـر دو هـدف در      . دوم، ايجـاد اشـتغال    ). کني فقـر    ريشه(افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه       

  . راستاي عدالت اجتماعي است
ويژه در حوزه اقتـصاد در   يافتگي به هدف اين پژوهش تحليل رابطه فرهنگ کار و توسعه     

 کـه بـا رويکـرد مهندسـي     ،اين پژوهش به دنبال آن اسـت  . جري شمسي است   ه ۱۴۰۴افق  
وکـار    راهکارهاي علمي براي هموار كردن مسير توسعه و اصـالح فرهنـگ کـسب     ،فرهنگي
 با استفاده از بررسي نتايج تحقيقات گذشته و تجربيات ساير کشورها و             ،اين مقاله . ارائه کند 

سازي فرهنـگ کـارآفريني    کند که ترويج و نهادينه   ميگيري     نتيجه ،مراجعه به آرا صاحبنظران   
  . انداز ملي را تسهيل و تسريع خواهد کرد تحقق اهداف سند چشم

  
  چارچوب نظري و ادبيات تحقيق

 فرهنگ ملي، عاملي. فرهنگ يک ملت، منشأ تحوالت عمده آن است: وکار فرهنگ کسب
. کنـد   و خمودي تحريـک مـي  است که يک ملت را به تحرک و فعاليت توليدي يا بيکارگي        

اين فرهنگ ملي است که باعث احساس غرور و عزت يا احساس ذلت در مقابـل ديگـران                  
فرهنگ واکنشي است که انسان براي تطبيق بـا محـيط از       ) ۱۳۸۳مقام معظم رهبري،    . (است
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فرهنگ کار از فرهنگ ) ۱۳۸۷عبدي، . ( زا است دهد، ذاتي نبوده و کمتر درون       خود نشان مي  
اصطالح فرهنگ کار ترکيبـي از      . گيرد  زماني و فرهنگ سازماني از فرهنگ ملي نشأت مي        سا

آيـد، مـراد روش يـا         هنگامي که سخن از فرهنگ به ميان مي       . دو مفهوم فرهنگ و کار است     
چگونگي کنش يا رفتار در قلمـرو  . چگونگي انجام و عينيت يافتن موضوعي مشخص است   

هـاي   در مجمـوع پذيرفتـه شـده      معلومـات و   ، دانـش  مشخص ريشه در باورها، اعتقـادات،     
عنوان مثال هنگامي که از فرهنگ مـصرف مـواد         هب. مشترک اعضاي يک جامعه يا گروه دارد      

 منظـور نـوع نگـرش، دانـش و اعتقـادات           آيد  ميغذايي شهروندان آمريکايي سخن به ميان       
نانوشـته  اغلب  که  هايي    چنين پنداشت  .مصرف مواد خوراکي است   دربارة  دروني شده مردم    

توجهي به مقدار غذا در هنگام رفع گرسنگي يـا    افراط يا بيمثالً( است به رفتارهاي خاصي  
 فرهنگ سـاخته     كه گويد  در رابطه با مفهوم فرهنگ، ادگار شاين مي       . شود  ميمنجر  ) ها جشن

 که يک گروه داراي حد کافي از تجارب مشترک باشد فرهنگهرجا . يک گروه انساني است
مليـت،  . هـستند گيـري فرهنـگ    شکلمحل هاي کاري اولين     خانواده و گروه  . رديگ  کل مي ش

هاي فني و علمي مشترک مربوط به يک گروه کوچک يا بـزرگ عوامـل             مذهب، زبان، زمينه  
  )۱۳۸۵عالقبند، . (ايجاد فرهنگ کار است

. زند عل سردر فلسفه به معناي هر فعلي است که از فاکار .  دارداي کار تعاريف چندگانه
در فيزيک کار به انـرژي در  . کنند  خداوند کار مي  حتي  در اين حالت تمام موجودات هستي       

 کـه  ،، بعد اقتصادي آن استوکار کسب تعريف مورد نظر در فرهنگ .شود حرکت اطالق مي 
 که موجب ايجـاد ارزش افـزوده در توليـد      ،هاي فکري و يدي انسان است      به معناي فعاليت  
  )همان. (شود کاال يا خدمات

هاي مشترک و پذيرفته شـده يـک        ها، باورها و دانش     وکار مجموعه ارزش    فرهنگ کسب 
هنگـامي  . هاي معطوف به توليد و يا ايجاد ارزش افزوده اسـت            گروه کاري در انجام فعاليت    

شود بدين معنا است کـه   وکار در يک سازمان يا جامعه ضعيف ارزيابي مي     که فرهنگ کسب  
در نتيجه فعاليت آنها از رانـدمان و  . ام کار مفيد، مولد و خالقانه تمايل ندارند      کارکنان به انج  
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اثربخشي کمتري برخوردار است و منابع به کار گرفته شده حداکثر بازده ممکن را نخواهـد                
  .داشت

 مهندسي فرهنگ فرايندي است که هدف آن تعيين: مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي
ريـزي اسـتراتژيک      مهندسي فرهنگ هماننـد برنامـه     . دف است فرهنگ مطلوب يا فرهنگ ه    
براي مهندسي فرهنگ نخست بايد فرهنگ آرماني را شـناخت،  . داراي مراحل مختلفي است   

هاي محـيط درونـي و    سپس فرهنگ موجود را شناسايي و با توجه به امکانات و محدوديت     
عبـارت ديگـر مهندسـي      بـه   ) ۱۳۸۵ناظمي،  . (را تعيين کرد  ) هدف(بيروني فرهنگ مطلوب    

اما چگونگي رسيدن به اين هدف با اسـتفاده از کليـه امکانـات و    . فرهنگ نقشة هدف است 
ابزار موجود اعم از اقتصادي، سياسي و اجتماعي، مهندسي فرهنگي يعنـي همـان اسـتراتژي       

در مهندسـي فرهنگـي هـم بايـد     . به عبارت ديگر مهندسي فرهنگي نقـشة راه اسـت         . است
 مهندسي فرهنگي کشور،.  مشخص کرد و هم ساختارها را متناسب با آن شکل دادکارکردها را

) ۱۳۸۵نـاظمي،   . (نيازمند داشتن نگاهي بلندمدت و بصيرتي راهگشا به آينده فرهنگي است          
هـا و   ها، سياست مهندسي فرهنگي، نوسازي و بازسازي نظام کالن کشور، ساختارها، دستگاه 

منهدسي فرهنگي راه  .  فرهنگ آرماني و فرهنگ هدف است      قوانين و سازوکارها براي تحقق    
  .رسيدن به هدف يعني فرهنگ مطلوب است

تعيين فرهنگ هدف . ترين کارکرد نظام فرهنگي تعيين و تبيين فرهنگ هدف است     اصلي
مهندسي فرهنگ بايد تبليغ شده و آموزش داده        . پذيرد  از طريق مهندسي فرهنگ صورت مي     

در ايـن نقـشه    .  فرهنگي تهيه نقشه مهندسي فرهنگي کـشور اسـت         کارکرد ديگر نظام  . شود
 هاي سياسي، اقتصادي نظام. شود چگونگي جاري شدن فرهنگ مطلوب و هدف مشخص مي

گيـري    با سازوکارهايي که در حوزه تـصميم ،هاي زير مجموعه آن و اجتماعي و همه دستگاه   
 موجبـات تحقـق فرهنـگ      و اجرا وجود دارد، مجاري جاري شدن فرهنگ مطلوب بوده که          

  )۱۳۸۵جاللي و حسيني، . (سازند هدف را فراهم مي
. هاي فرهنگي متفاوت اسـت  مهندسي فرهنگ با مهندسي فرهنگي و نيز مهندسي دستگاه  
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مهندسي فرهنگ، ترسيم نقشة محتوايي و تعيين نسبت اجزايي است کـه کليـت فرهنـگ را           
هـاي حرکـت بـه     د و در عين حال گـام اي که ناظر به وضع موجود باش  نقشه. دهد  شکل مي 

هاي نگرشي، ارزشي و رفتاري  در اين نقشه، اجزا و اليه   . سمت وضع مطلوب را ترسيم کند     
فرهنگ به تفصيل مورد توجه قرار گرفته و نسبت ميان آنها، ميزان تأثيرگذاري هـر يـک بـر             

ه تعامـل  در وضع موجود و مطلوب مـشخص و شـبک  ) مثبت و منفي(هاي    ساير اجزا و اليه   
اما مهندسي فرهنگي جامعه، بخشي اساسي و مهم از مهندسي اجتمـاعي  . شود آنها ترسيم مي  

 ضلع فرهنگي جامعه را در ميان کارکردهاي مختلف اقتـصادي،     ،اي متقابل   است که در رابطه   
و براي مراقبـت و تقويـت   . دهد هاي گوناگون مورد توجه قرار مي سياسي و اجتماعي بخش   

  ) ۱۳۸۷روحاني، . (کند  منسجم از راهکارها را ارائه مياي آن مجموعه
  

  وکار در ايران تعيين وضعيت موجود فرهنگ کسب
خواهيم و بنابراين اگر  ما کار را فقط براي درآمد مي. ديدگاه ما نسبت به کار مبتذل است     

هدف مـا  ) ۱۳۸۷ملکيان، . (کنيم بتوان از راه بيکاري درآمد به دست آورد از کار استقبال نمي        
خود آرماني ما خود ثروتمند است، چون . اشتغالي است که فقط متضمن پول درآوردن باشد      

خـود آرمـاني مـا خـود کـارورز،          . تواند قدرت را بخرد     اين اعتقاد وجود دارد که ثروت مي      
. هاي کار بر خود کار غلبه دارند هاي کار ايران، عموماً حاشيه   در محيط . خالق و مولد نيست   

قاضـي مـرادي،    . (يه بر متن بچربد ديگر کار و فعاليت خالق و مولد مهم نيـست             وقتي حاش 
 حداد عادل بيان کرد که جامعه ما از حيث فرهنگ کار مـشکل دارد و      ۱۳۸۵در سال   ) ۱۳۸۶

. گرايي ماست معتقد است اين تنبلي ناشي از مصرف) ۱۳۸۷( عبدي . مردم ايران تنبل هستند
 کـه ضـد   ،بگيـري  روحيه کارمندي و حقوق   . داند  نفتي مي گرايي را اقتصاد      وي علت مصرف  

. وکار در ايران است      يکي ديگر از مشکالت فرهنگ کسب      ،توليد و پيشرفت و توسعه است     
 .پذيري و رفتار کارآفرينانه است کار در ايران عاري از خالقيت، ريسک و فضاي فرهنگي کسب

کارکنـان  .  كار از سوي دولت هستند کارجويان منتظر ايجاد.کار انفعالي است و  فرهنگ کسب 
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هـاي کـاري    کمتر کسي در محيط   . دهند  نيز تنها وقتي که کاري به آنها واگذار شود انجام مي          
اکثراً کـار را  . کند خودکار است، يعني با رفتار کارآفرينانه سعي در ايجاد کار مفيد و مولد مي         

. دن بيشتر بيروني است تـا درونـي  به عبارت ديگر انگيزه کار کر. خواهند  براي خود کار نمي   
بيشتر افراد به دنبال نتايج بيروني مثل درآمد و تشخص      . برد  کمتر کسي از خود کار لذت مي      

بيشتر جوانان بعد از فراغت از تحصيل و کسب شرايط الزم براي ورود  . ناشي از کار هستند   
وکـار بـراي خـود     زي کـسب انـدا  آنها کمتر به فکر راه    . به بازار کار به دنبال استخدام هستند      

وکـار در ايـران    هاي فرهنـگ کـسب    که از ويژگي  ،بيشتر آنها به فرهنگ آب باريکه     . افتند  مي
 بيشتر. پذيري و روحيه کارآفريني در کارجويان بسيار پايين است ريسک.  پايبند هستند،است

 مـدرک  رود، چون معيار ارتقاي سازماني بيـشتر  نيروي فعال کار براي کسب مدرک هدر مي     
نظام . گرا  هاي ارزيابي عملکرد بيشتر فرايندگراست تا نتيجه        معيار.  کارکنان ١است تا خروجي  

. شـود تـا عملکـرد کارکنـان     پرداخت بيشتر بر اساس مدرک يا پست سازماني طراحـي مـي     
  .شود هاي پرداخت مبتني بر عملکرد در ايران کمتر يافت مي سيستم

انسان غيرمولـد از انـسان مولـد        . شود   مولد تشويق مي   بيشتر از کار  ) داللي(کار غيرمولد   
 و چاپلوسي از) دورويي(از منظر کارکنان تظاهر به کار . شود تر خوانده مي تر و باهوش زرنگ
همچنين از منظر مديران سرسپردگي . آيد هاي افراد موفق در محيط کار به حساب مي     ويژگي

  .شود  کارکنان موفق محسوب ميهاي خاموشي و شکايت و انتقاد کمتر از ويژگيو 
 حاصل فروش نيروي کار نيست، بلکـه نتيجـه حـضور             اي مثل ايران،    دستمزد در جامعه  

در ايران مهم اين نيست که فرد . است فرد در محيط و تالش او براي حل مناسبات شخصي       
يـن  کند، بلکه مهـم ايـن اسـت کـه در ا     در هر جايگاه يا سلسله مراتبي که قرار دارد چه مي       

 . گيرند چه نوع رابطة شخصي دارد جايگاه با آنان که در مورد او تصميم مي

اش   هر فرد در محيط کار بيش از دغدغة کار، پيوسته نگران و جويـاي موقعيـت حـامي                 

                                                             
1. Employee Outcome  
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است تا به محض درک تزلزلي در قدرت او، به حاميان ديگر روي آورد و با آنان بيعت کند                   
  ) ۱۳۸۵مرادي، قاضي . (تا اشتغالش محفوظ بماند

  
  )وکار مهندسي فرهنگ کسب(کار مطلوب  و ترسيم فرهنگ کسب

. انداز بيست ساله است کار مطلوب سند چشم    و  بهترين مرجع براي ترسيم فرهنگ کسب     
وکار يا فرهنگ سـازماني   به عبارت ديگر فرهنگ مطلوب اعم از فرهنگ ملي، فرهنگ کسب      

هـاي   لبته براي روايي بيشتر بعـد از احـصا مؤلفـه         ا. شود  انداز تعريف مي    به اعتبار سند چشم   
توان از مصاحبه با خبرگان يا فن دلفي نيـز   انداز مي  فرهنگ کار مطلوب بر اساس سند چشم      

  .استفاده کرد
 هجري شمـسي، ايـران کـشوري    ۱۴۰۴انداز چنين آمده است که در سال         در سند چشم  

وري در سطح منطقه با هويتي اسالمي       يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنا         است توسعه 
توان به ايـن هـدف مطلـوب رسـيد؟            اما چگونه مي  . بخش در جهان اسالم     و انقالبي و الهام   

  انداز کدام است؟  ترين مؤلفه براي تحقق اهداف سند چشم الزامات تحقق آن چيست؟ مهم
ف سـند  ترين مؤلفه بـراي تحقـق اهـدا    بررسي نظر خبرگان حکايت از اين دارد که مهم      

 فرهنگ موجود تحرک الزم را، براي حرکـت بـه           ،به عبارت ديگر  . انداز فرهنگ است    چشم
اينکه فرهنگ مطلوب   . کند، لذا مهندسي فرهنگ ضروري است       ، ايجاد نمي  ۱۴۰۴سمت افق   

 توان آن را نهادينه کرد بحث مهندسي فرهنگي است که در بخش بعدي چيست و چگونه مي
  . شود به آن پرداخته مي

انـداز و نظـر    وکار مطلوب به اعتبار سند چـشم   راد ما در اين مقاله تعيين فرهنگ کسب       م
  که به دنبال رسيدن به جايگاه اول در منطقه،انداز با تحليل محتواي سند چشم. خبرگان است

هاي اسالمي و نيل  با اتکا به سهم برتر نيروي انساني در توليد ملي و اصول اخالقي و ارزش  
وکـار   هـاي فرهنـگ کـسب    ها اسـت، مؤلفـه    امل با حفظ کرامت و حقوق انسان      به اشتغال ک  
  :عبارتند از
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 ـ فعال بودن

 پذيري  ـ مسئوليت

 ـ برخورداري از وجدان کاري

 جويي ـ انضباط و نظم

 ـ روحيه تعاون

 طلبي  ـ دانش

هاي مهم ديگـري بـراي تحقـق اهـداف سـند           بررسي نظر خبرگان نيز حکايت از مؤلفه      
  :ز دارداندا چشم

 پذيري ـ ريسک

 ـ گرايش به نوآوري

 طلبي ـ توفيق

توان خوشبين بود که تحقـق   وکار کشور مي با ترويج فرهنگ کارآفرينانه در فضاي کسب  
تـوان روح کـارآفريني را در         اما چگونه مي  . انداز تسهيل و تسريع شود      هاي سند چشم    آرمان

  وکار کشور دميد؟  فضاي کسب
  

  )وکار مهندسي فرهنگي کسب(وکار مطلوب  گ کسبچگونگي رسيدن به فرهن
انـداز،   هاي فرهنگي سـند چـشم    با استفاده از فرايند مهندسي فرهنگ و با توجه به مؤلفه          

چگـونگي  . وکار مطلوب کشور فرهنگ کارآفرينانـه اسـت   گيري شد که فرهنگ کسب     نتيجه
رهنگ، نقشه خروجي مهندسي ف. رسيدن به فرهنگ مطلوب، کارکرد مهندسي فرهنگي است       

  . هدف و خروجي مهندسي فرهنگي نقشه راه است
هـاي اجتمـاعي از سـامان کلـي           کند که مناسبات و ارزش      بيان مي ) ۱۳۸۶(قاضي مرادي   

فرهنگ واكنشي است كه انسان براي تطبيق با محـيط      . اقتصادي و سياسي جامعه متأثر است     
شود كسي مرد يا زن  ي گفته ميوقت. زا است  ذاتي نيست و كمتر درون     ،دهد  از خود نشان مي   
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فرهنگ  گوييم  در حالي كه وقتي مي    . كنيم  است به يك امر ژنتيكي و جنسيتي ثابت اشاره مي         
اگر بپـذيريم  . است، به اين معني نيست كه آن فرهنگ در آن فرد ثابت است   گونه  كسي اين   

ـ  ثيرات ديگري داشته باشد، پس نمي أتواند ت    كه مي  ،فرهنگ امر ثابتي است    وان آن را تغييـر  ت
 اگر فكر كنيم فرهنگ متغير مستقل است، بنابراين بايد گفت فرهنگ يك جامعه همـين                 .داد

نتيجه فرهنگ واكنش جامعه و انسان براي انطباق با         در  . است و تا ابد هم همين خواهد بود       
ـ              . محيط خود است   . ثيري نـدارد  أاما اين مسئله به اين معنا نيست كه فرهنگ بر آن محـيط ت

فرهنگي خو پيدا كند، حتي اگر محيط تغيير كند، فرهنـگ  با  زماني كه انسان     )۱۳۸۷عبدي،  (
ماند و براي تغيير آن بـه زمـان نيـاز     تا حدود زيادي در انسان ريشه دوانده و پايدار باقي مي     

به همين دليل شخصي كه در محيطي مثل ايران زندگي كـرده زمـاني كـه بـه محـيط               . داريم
. كند، زيرا در او ريشه دوانـده اسـت   فرهنگ خود را تا حد زيادي حفظ مي     رود،    ديگري مي 

بـراي اصـالح جامعـه بايـد     ايـن  آيا . كند ثيرگذار را بازي ميأفرهنگ نقش متغير مستقل و ت    
زمـاني  براي تغيير فرهنگ ايرادي ندارد اما تغيير فرهنگـي          تالش   .خير ؟دادفرهنگ را تغيير    

تـا زمـاني كـه     .را هم تغييـر دهـيم  ايجاد کننده آن فرهنگ محيط ثر است كه ساختارها و      ؤم
تـوان ايـن      كنـد، نمـي      ايجادكننده آن فرهنگ در جامعه وجود دارد و آن را بازتوليد مي            أمنش

 در .كنـد  بريد بخشي از فرهنگ مقاومت مـي   زماني كه منشأ را از بين مي       .مبارزه را انجام داد   
عالقـه دارنـد    همه   ،كند اما در عرف جامعه      ي مي  باز ياينجا فرهنگ نقش بازدارنده و مستقل     

معتقد به تقدم اصالحات در اقتصاد و سياسـت         ) ۱۳۸۷(عبدي  . مشكالت را فرهنگي بدانند   
  .بر فرهنگ است

 در مدل اول بايد ابتدا نظام سياسي اصالحات: براي مهندسي فرهنگي دو مدل وجود دارد
اين اصـالحات بـر بافـت    .  را انجام دهد انداز  مورد نياز در راستاي تحقق اهداف سند چشم       
بايد همزمان با انجام اصالحات يکپارچه      . کند  فرهنگي اثر گذاشته و آن را با خود همسو مي         

  . در ساختار اقتصادي، اصالحات سياسي و فرهنگي را قوام بخشيد
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. سي ايجاد کرددر مدل دوم ابتدا بايد با اصالح ساختار اقتصادي، اصالحاتي در نظام سيا    
  . شود اين فرايند منجر به اصالح بافت فرهنگي به سمت فرهنگ مطلوب مي

  
  
  
  
  
  
  
  

 

در هر دو مدل اصالحات فرهنگي ايجاد شده خود بر نظام سياسي و سـاختار اقتـصادي    
  .اثر گذاشته و مقوم اصالحات در آنان خواهد شد

  
  )فرهنگ کارآفريني(فرهنگ کارآفرينانه 

تعبيـري ديگـر،    بـه . ومي است که همراه با خلقت بشر وجود داشته استکارآفريني مفه

نظام 
 سياسي

  ساختار
 اقتصادي

  تباف
 فرهنگي

نظام 
 سياسي

    ساختار 
 اقتصادي

  بافت
 هنگيفر
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. شـود  تلقي مي  در عصر مدرنيته،،کارآفريني کانون و مرکز ثقل کار و تالش و پيشرفت بشر
مبناي يک فکـر و   بر وکار، سيس و يا توسعه کسب    أ همان فرايند ت   »کارآفريني«به زبان ساده،    
دانـد و    يك چيز ارزشـمند از هـيچ مـي   هيني را ايجادكنندجفري تمونز كارآفر . ايده نو است  

 و  اسـت و تـوان پيـدا كـردن خـأل          برخـوردار    قدرت درك باال     ازكارآفرين كسي است كه     
از طريق پرورش ايده و تبديل فكر خـود بـه يـك       ،در جامعه   تواند    او مي  .ها را دارد   فرصت

 تواند يك ارزش اقتصادي، زش مياين ار. آفريني از هيچ نمايد  اقدام به ارزش،محصول جديد
  )سعيدي(. سياسي و يا اجتماعي و حتي فرهنگي باشد

اگـر از   .وجود فرهنگ خاصـي اسـت   کارآفريني، به منظور رشدونمو در جوامع، نيازمند
توانيم آن را از مقوله کار و نحوه کسب درآمد  بنگريم، نمي  به فرهنگ»شيوه زندگي«ديدگاه 

ـ ف کار و. نيز جدا بدانيم . انـد  ثير متقابـل داشـته  أرهنگ همواره و در تمام جوامع بر يکديگر ت
ثر ؤدرآمد تا حد زيادي بر نحوه رفتار افراد و تعامل آنها با يکديگر مـ  هاي رايج کسب روش
کارآفريني نيز به عنوان عامل ايجاد اشتغال و توليد ثروت در جامعـه، نتـايج    گسترش. است

  .مل و بررسي استأداشت که قابل تاي را در پي خواهد  ويژه فرهنگي
هاي رشـد و   به شـاخصتوان  نمي »توسعه فرهنگ کارآفريني«به مقوله  بدون توجه کافي

افزايي فني و صـنعتي در عرصـه    وري و توان بهره  تغيير در رونــد توليد، توسعه که از طريق
  (Joseph & Igor, 1999) .يافتشود، دست  مي اقتصاد حاصل

 هاي ابعاد فرهنگي و اجتماعي تأثيرات محيط بر فرد و ويژگي و روانشناسان،شناسان  جامعه
شک در توسعه فرهنگ کارآفريني نيـز عوامـل متعـددي     بي. اند کرده شخصيتي آن را بررسي

  .ثيرگذاري هر يک از آنان مشخص شودأ تةدرج دخيل هستند که ضروري است
  

  پارسنز نظريه فرهنگ کارآفريني
زيـستي،   هـاي خـود را در چهـار نظـام      که نظريـه ،اس شهير آمريکاييشن پارسنز، جامعه

  توسـعه فرهنـگ خالقيـت و ابتکـار را          او. فرهنگي، نظام اجتماعي و ديني بيان کرده اسـت        
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 داند کـه در پرتـو آن انگيـزه    ثير نهاد خانواده و مدرسه ميأمحصول نظام اجتماعي و تحت ت     
 در همين خصوص بايد به شيوه. رود دي باال ميهاي تولي کنشگران براي به عهده گرفتن نقش

 پذيري، ميزان رشد و انسجام شخصيت، استقالل فردي، طرز تلقي از کـار در جامعـه،     جامعه
  .اشاره کردنيز شناسي  کوشي، پشتکار و وقت سخت

  
  وبر نظريه فرهنگ کارآفريني ماکس

گيـري تمـدن    کلتبيين چگونگي شو   در تشريح    ،شناس بزرگ آلماني    جامعه ،ماکس وبر 
امـروزي   کند کـه بـه زبـان     به مفهومي اشاره مي،داري در مغرب زمين   صنعتي و سرمايه   نوين

عامل تـشويق     وبر توسعه فرهنگ کارآفريني را متأثر از چهار        .همان فرهنگ کارآفريني است   
 جويي و صرفه ريزي براي آينده به کار براي سعادت، خطرپذيري براي تغيير سرنوشت، برنامه

  (Haug & Pardy, 1999).داند يم
  

  لند کله مک نظريه فرهنگ کارآفريني
اولـين بـار در    لند، روانشناس اجتماعي معاصر، نظريه نياز به موفقيـت را بـراي   مک کله

پايين هستند،  وي معتقد بود جوامعي که داراي نياز به موفقيت. مباحث اجتماعي مطرح کرد
  در جوامعي.هستند نيافته توسعه به تبعا پايين است و  خطرپذيري در آنه وگذاري نرخ سرمايه

در ايـن جوامـع    .باالسـت  گذاري و خطرپذيري نيز   که نياز به موفقيت باالست، نرخ سرمايه      
شرکت يا واحد اقتصادي  کنند، اندازي مي راهرا وکار جديدي  شوند که کسب افرادي پيدا مي

مـک  . بخـشند  و بهبود مي ري آن را افزايشو کنند و ظرفيت توليدي و بهره را سازماندهي مي  
هـاي   پـذيري، شـيوه   جامعـه  نامد و عواملي نظير شـيوه  لند چنين افرادي را کارآفرين مي کله

 عواملتحرک اجتماعي را  تربيتي والدين، طبقه اجتماعي والدين، ايدئولوژي حاکم، مذهب و    
است به فرهنگ    کارآفريني   توجه خاص او در امر    . داند  بر توسعه فرهنگ کارآفريني مي    مؤثر  

داند که  اعتماد به نفس مي پذيري را تقويت استقالل فردي و ايجاد ترين نوع جامعه  و مناسب
  (Brockhaus & Hurwitz, 2000). شود موجب کارآفريني مي
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اي همچـون کـارآفريني تأثيرگـذار        مناسبات فرهنگي از چند جهت بـر مقولـه         فرهنگ و 
 در چارچوب ،هايي است که افراد هر جامعه را    بسترساز زمينه در سطح فردي فرهنگ      .است
 نگـري و  طلبـي، خالقيـت فـردي، آينـده         در جهت استقالل   ،هنجارهاي مشخص  ها و  ارزش

تواند با تأثير به تمايل افراد جامعه براي اقدام به       فرهنگ مي . دهد  باالخره کارآفريني سوق مي   
 دو فرد کارآفرين هر فرايند کارآفريني و .شمار آيد  ه بکننده هاي کارآفرينانه عاملي تعيين فعاليت

ها،  ها، نگرش  ها، ارزش   چنانچه زمينه  . هستند فرهنگي برآيند مناسبات اجتماعي و    محصول و 
اجتمـاعي، مطلوبيـت    رفـاه فـردي و   اي باشد که توجه به زنـدگي و  باورها به گونه   قواعد و 

 توان ترويج نمايد، مي تشويق و پذيري را ريسک نگري و ثروت مادي، اعتماد به ديگران، آينده
  براي رشديهاي مساعد فرهنگي از زمينه انتظار داشت که فرايند کارآفريني در چنين جامعه و

  )۱۳۸۷طيبي، ( .باشدوگسترش برخوردار 
هايي که عامه به عنوان اسـتانداردهاي         هاي فرهنگي و يا آرمان      ظهور کارآفرينان به ارزش   

آيند که توجـه   هايي مي  کارآفرينان معموالً از فرهنگ   .  بستگي دارد  اند،   پذيرفته رفتار اجتماعي 
 کار و پـول     ،وضعيت اجتماعي نظم،   ، وقت ،وکار   کسب ،هايي چون رقابت    اي به فعاليت   ويژه
  .دارند
  
  هاي رقابت  آرمان. ۱

د تأييـد   هاي رقابت در آنهـا مـور        اند که آرمان   هايي آمده   بسياري از کارآفرينان از فرهنگ    
تواند سـالم باشـد و کـارآفريني در شـرايط رقابـت سـالم شـکوفا            رقابت خوب مي  . هستند

  .شود مي
  
  توجيه زماني . ۲

نظر کردن از رضايت   نگر بوده و معموالً داراي فرهنگي هستند که صرف         کارآفرينان آينده 
 به زمان حال    هايي که   فرهنگ. شمارند  هاي بزرگ آينده محترم مي      پاداش و سود آني را براي    

  .شوند بر اساس آينده بنگرند موجب رشد روحيه کارآفريني مي
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  وکار  نظرياتي درباره کسب. ۳
 ، امـروز کارآفرينـان موفـقِ   بسياري از . خريد و فروش يکي از مولدهاي کارآفريني است       

حتـي  دهنده کارآفريني   فرهنگ پرورش . اند شروع کرده   خود را به عنوان فروشنده     وکار  کسب
گيـرد   د و فروش کاالهايي مانند سيگار و ساندويچ را که براي امرار معاش صورت مـي        خري

  . کند  و به آنها به چشم حقارت نگاه نميشمارد ميمحترم 
  
  طبقات اجتماعي . ۴

فرهنگي که خواستار پرورش کارآفريني باشد بايد مردم را به خاطر دستاوردهايشان و نه          
هـاي جـدا از هـم     اي هند مردم را بـه دسـته     سيستم فرقه  .بندي کند   طبقه شانمقتضيات تولد 

سـنگاپور  , کنگ مانند هنگ (شود    هايي که کارآفريني تشويق مي      فرهنگ اما در . کند  تقسيم مي 
.  کنـد  تنـزل  در جامعه ترقي يا      ،ها و دستاوردهايش   تواند بر اساس فعاليت     فرد مي ) و فيليپين 

  .شد محترم استکوشي ثروتمند شده با که با صداقت و سخت کسي
فرهنـگ بايـد   . يکي ديگر از منابع مهم فرهنگي در کارآفريني اصول اخالق کاري اسـت  

 تقبيحکار مؤثر و صادقانه را ارج نهد و درعين حال تنبلي را ببيند، کار را به عنوان يک وظيفه 
. دوران انقالب صنعتي ديـده شـده اسـت     نمونه اين فرهنگ در   . و شخص تنبل را تنبيه کند     

 نتايج. العاتي براي يافتن داليل ترقي عظيم برخي از کشورها در آن دوران انجام شده استمط
اساس اصول اخالق کاري  دهد که کارآفريناني که مسئول ايجاد اين پديده بودند بر   نشان مي 

داشت کـار   کالوين يک شخصيت مذهبي پروتستان بود که اعتقاد         . کردند  کالوينيست کار مي  
 کرد بلکه اين عقايد نه تنها به پشتکار افراد کمک. ين يک دستور الهي استکردن در روي زم

  .آنها شد در) گيري آسان(موجب پرهيز از تساهل 
  
  نظرياتي درباره پول . ۵

. دانند  دانند خريد کاالهاي لوکس را هدر دادن پول مي          جو که قدر پول را مي      مردم صرفه 
ل استفاده بودن کاال قائل شوند و زيبايي و دوام          وقتي مردم ارزش بيشتري براي ارزاني و قاب       



 ۵۳  ■  مهندسي فرهنگ کسب و کار در ايران

 

اين گونه تفکـرات موجـب       .اند را درنظر نگيرند در حقيقت موجب تشويق کارآفريني شده        
تـر   هايي براي توليد کاالهاي ارزان      کنند راه    زيرا کارآفرينان سعي مي    ،شود  اختراع و ابتکار مي   

  )۱۳۸۵احمديان راد، (. آالت بيابند ها و ماشين روش, و پرفايده با استفاده از مواد
هـاي   هاي کارآفريني همچون رئيس خود بـودن، فرصـت     در فرهنگي که براي تمام جنبه     

شخصي را دنبال کردن، موفقيت و پول درآوردن ارزش زيادي قائـل اسـت، درصـد بـاالي                
  .آور نيست  شرکت تعجبتأسيس

  
  يهاي فرهنگ كارآفرين يگويژ

يـافتگي کـشور در       ان فرهنگ کار مطلوب براي تحقق توسـعه       فرهنگ کارآفرينانه به عنو   
هاي  ويژگي. هاي خاصي برخوردار است  هاي اقتصاد، علم، و فناوري از ابعاد و ويژگي          حوزه

  :فرهنگ کارآفرينانه بر اساس برآيند تحقيقات گذشته به شرح زير است
  

    فرهنگ درك تغيير و كشف فرصت،كارآفريني
كوشـند   دارنـد و مـي   كارآفرين همگام بـا تغييـرات گـام برمـي    هاي   كارآفرينان و شركت  

همگـامي  . برداري كنند  شده در جريان اين تغييرات را كشف و از آنها بهره        هاي ايجاد  فرصت
. رود دهـد و بـه اسـتقبال آن مـي     با تغييرات مستلزم بستري فرهنگي است كه به تغيير بها مي  

 ها و عملكردهاي سنتي و قديمي را كنار گذارد تواند در صورت لزوم، رهيافت بستري كه مي 
  ,Jeffrey, 2000) & (Baron .هاي نويني را برگزيند و رهيافت

تـوان در   نمـي «: هاي فرهنگ كارآفريني يك باور اساسي نهفتـه اسـت      ترين اليه  در عميق 
 ظاهر اي كوچك و باثبات ساخت و با قراردادن حصارهاي به  امواج سهمگين تحوالت، جزيره

  . »تحكم، جامعه را از تبعات مثبت و منفي تحوالت، مصون نگاه داشتمس
  

   فرهنگ مشاركت ،كارآفريني
تري دارد و سلسله مراتب بسيار  هاي كوچك كارآفريني ساختار سازماني ساده   در شركت 
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هـاي سـنتي،       كه در ساختارهاي منسجم و گـسترده سـازمان          حالي در. مختصر و مفيد است   
ها فرهنگ تضمين امنيت شـغلي در         در اين سازمان  . اي حكمفرماست   دهسلسله مراتب گستر  

بيـشتر  ) هـاي کـارآفريني     بنگـاه (هاي کوچـک      شرکتاما در   . گيرد   شكل مي  »اطاعت«مقابل  
بـا  . جاي فرايندهاي عمودي، فرايندهاي افقي جاري است     اي وجود دارد و به        ساختار شبكه 

 بيـشتر بـر مبنـاي مـشاركت و درك متقابـل      شدن سلسله مراتب و برداشتن مرزها روابط     كم
  Jeffrey, 2000) & (Baron. گيرد شكل مي

  
    فرهنگ خالقيت،كارآفريني

كننـد و آن را در قالـب يـك         هاي نـو توليـد مـي        كارآفرينان افراد خالقي هستند كه ايده     
ـ   هاي كارآفرين كاركنان مـي   به عالوه در شركت   . رسانند   به سرانجام مي   وکار  کسب ه تواننـد ب

هـا   در ايـن شـركت  . هاي جديد را به محك تجربه بگذارند       ها بروند و روش     دنبال ناشناخته 
 تنهـا در درازمـدت    به خالقيت نـه دادن بها . شوند افراد با خالقيت و ابتكار عمل تشويق مي   

 بلكـه زمينـه مناسـبي را بـراي رشـد و شـكوفايي          شـود،   ها مي   باعث رشد و توسعه شركت    
  Jeffrey, 2000) & (Baron. كند هاي انساني فراهم مي استعدادها و ظرفيت

  
   طلبي و قبول مسئوليت  فرهنگ استقالل،كارآفريني

را دارنـد و  ) روي پاي خود ايـستادن    (طلبي    كارآفرينان افرادي هستند كه روحيه استقالل     
ايـن افـراد معتقدنـد    . را برعهده گيرند ) حتي ديگران (حاضرند مسئوليت كار و اشتغال خود       

 »كارمندي«خود امرار معاش كنند و اساساً روحيه افكار ها و  ها، شايستگي پايه توانايي ايد برب
 بهـايي بـود كـه در مقابـل     »امنيـت شـغلي   «هاي گسترده و سنتي       در ساختار سازمان  . ندارند

 »امنيت شغلي «هاي كوچِك كارآفرين نه       اما در شركت  . شد   به كاركنان پرداخت مي    »اطاعت«
 در چنين شركتي كاركنان خودگردان، خطرپذير. »اطاعت«راگير آن وجود دارد و نه به معناي ف

پذيرند و همه خود را در برابر منافع خود و شركت و جلـب رضـايت مـشتري،             و مسئوليت 
  Joseph, 1999) & (Igor. دانند مسئول و پاسخگو مي
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  پذيري   فرهنگ مخاطره،كارآفريني
اشند، يعني بتوانند نسبت به موقعيت، شـرايط، امكانـات و         پذير ب   كارآفرينان بايد مخاطره  

بايـد دولـت   .  مبارزه كنند»موفقيتي محتمل«در يك كالم آينده خود خطركرده و براي كسب   
فـرين باشـند و بـرايش     يا ديگر حاميان مستقل حاضر به پذيرش مخـاطره مـورد نيـاز كـارآ          

افرادي كـه   .  كارآفريني همراهي كنند    فراهم و او را در مراحل مختلف       »پذير  سرمايه مخاطره «
. كاري و يا كارمندي هستند، اســاساً كارآفرينان موفقي نخواهنـد بـود             داراي روحيه محافظه  

Elwood, 1999) & (Eliza  
  

  سازي فرهنگ کارآفرينانه چگونگي نهادينه
نظام فرهنگي ايجاد هماهنگي و انسجام و همبستگي بين نهادهـا و        يک  كاركردهاي مهم   

 بـراي نظـام   .اي كه يكپارچگي آن حفـظ شـود   زاي مختلف نظام اجتماعي است، به گونه   اج
  :  كاركرد ذكر كردپنجتوان  ميدست کم فرهنگي هر جامعه 

  ،مين نيازهاي فيزيولوژيأت  .۱
  ،ايجاد ارتباط جمعي  .۲
  ،دادن هويت فرهنگي خاص بر اعضا  .۳
  ،حفظ و تداوم و بقاي جامعه  .۴
   .همبستگي و انسجام اجتماعيايجاد و حفظ . ۵

اعـضاي آن جامعـه حفـظ و    از سـوي   يك جامعه باقي بماند و     دراگر فرهنگي بخواهد    
 همـواره   صـورت   در غير ايـن   .  برخوردار باشد  ق بايد از كاركردهاي فو    ،مقدس شمرده شود  

دنبال عناصر فرهنگي جوامع ديگر خواهد بود تا بتواند از طريـق آن عناصـر           هپيرو ب فرهنگي  
  .اين كاركردها را پاسخ دهد

هاي رقابت منصفانه و صـادقانه        فرهنگي که خواستار پرورش کارآفريني باشد بايد آرمان       
هـاي   شود و رقبا را براي يافتن راه        کارآفريني در شرايط رقابت سالم شکوفا مي      . را تأييد کند  
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 غيرمنـصفانه تجـارت   هـاي  مؤثرتر براي استفاده و اداره منابع تشويق کرده و آنها را از روش          
مدت اوضـاع   ريزي طوالني دهنده کارآفريني بايد با برنامه     در فرهنگ پرورش  . دارد  برحذر مي 

در اين فرهنگ بايد به افراد بياموزند که از رضايت و سود آني بـراي  . بيني کنند آينده را پيش 
 را بر اسـاس  هايي که زمان حال     فرهنگ. نظر کنند  هاي بزرگ آينده صرف     دستيابي به پاداش  

تقويت فرهنگ کارآفريني افـراد     براي  . شوند  آينده بنگرند موجب رشد روحيه کارآفريني مي      
در . ها و دستاوردهايشان ترقي کنند نه طبقات اجتماعي يا پست سـازماني             بايد بنا بر فعاليت   

ال اين فرهنگ بايد کار را يک وظيفه ببينند، کار مؤثر و صادقانه را ارج نهنـد و در عـين حـ                 
  )۱۳۸۰ساالزار، . (تنبلي را مورد تنبه قرار دهند

  :تواند استفاده شود هاي زير مي براي مهندسي فرهنگي کارآفريني يکي از استراتژي
در اين استراتژي خانواده و آموزش و پرورش کـانون تحـول قـرار         : استراتژي اجتماعي 

 والدين گرايش به کـارآفريني را،  هاي آموزشي به براي اين منظور بايد با ارائه برنامه . گيرد  مي
 در مقطع دبستان تا پايان دوره متوسـطه، ايـن         ،اما. كرددر مقطع سني قبل از دبستان، ترويج        

کننـده کـارآفريني و    هاي ترغيب  با تهيه طرح درس ،نظام آموزش و پرورش است که بايستي      
  . نه کند فرهنگ کارآفرينانه را نهادي،هاي تدريس و ارزيابي استفاده از شيوه

. شود، استراتژي هنـري اسـت        که زيرمجموعة اين استراتژي تعريف مي      ،استراتژي ديگر 
بندي هنر به هفت دسته است که از هنر اول موسيقي آغـاز شـده و بـه هنـر      مبناي آن تقسيم 

هـاي تخصـصي    در اين استراتژي بايد با استفاده از فنون و روش  . شود  هفتم، سينما، ختم مي   
ل کنيم که موسـيقي و سـاير هنرهـا گـرايش بـه کـارآفريني را افـزايش داده و        اي عم گونه  به

  .هاي کارآفرينانه باشند محرکي براي بروز رفتار
در ايـن  . در اين استراتژي شيوه کسب درآمد کـانون تحـول اسـت       : استراتژي اقتصادي 

 بـا ايجـاد    استراتژي ديگر مشاغل دولتي منبع درآمد خانوار نيستند، بلکه اين بازار است کـه             
شود،  در اين سيستم امنيت شغلي يک ارزش محسوب نمي. شود مشاغل آزاد محل درآمد مي

 انسان آرماني در اين استراتژي. زايي ارزش است گذاري و اشتغال پذيري، سرمايه بلکه ريسک
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در ايـن  . کنـد  انسان مولد کسي است که بيشتر توليد و کمتر مـصرف مـي      . انسان مولد است  
در اين استراتژي رويکرد اين نيست که کشور بـراي مـن چـه            . يارانه جايي ندارد  استراتژي  

ام؟ در اين اسـتراتژي دولـت    کرده است بلکه رويکرد اين است که من براي کشور چه کرده      
  .دهد دهد بلکه فن و ابزار ماهيگيري را مي به مردم ماهي نمي
 در اين استراتژي. تحول استدر اين استراتژي حاکميت دولتي کانون : استراتژي سياسي

اند و به همـين خـاطر دولـت خـادم           محل تأمين درآمدهاي دولتي مردم    . دولت رانتير نيست  
. ها اندازه دولت منطقي اسـت  در اين استراتژي به خاطر تأمين هزينه      . مردم است نه برعکس   

تـي  چنـين دول . پـردازد  گري بـه امـور حـاکميتي مـي     دولت به جاي پرداختن به امور تصدي    
  . تواند موجد فرهنگ کارآفريني باشد مي

  
  گيري نتيجه

. يافتگي اقتصادي، علمي و فناوري است       انداز کشور، توسعه    محور اصلي سند ملي چشم    
. پـذير اسـت   اين هدف تنها از طريق تالش خالقانه و هدفمند نيروي انساني کـشور امکـان          

رداري از نيروي کاري با ويژگي      ريزي ذهني نيروي کار در سطح کالن به منظور برخو           برنامه
 پرورش اين نيروي کار تنها در بستر فرهنگ کارآفرينانه.  است۱۴۰۴فوق راه رسيدن به ايران 

فرهنگ کارآفرينانه فرهنگي است که در آن اکثر افراد بعد از کـسب شـرايط      . پذيرد  انجام مي 
وکـار   اندازي يک کسب  راه به فکر، ناخودآگاه به جاي استخدام    ،الزم براي ورود به بازار کار     

اند نيز ناخودآگاه به دنبـال انجـام اقـدامات     در اين فرهنگ افرادي که استخدام شده . افتند  مي
 هاي اساسي نيروي کار فعال در فرهنگ پذيري از ويژگي طلبي و ريسک توفيق. نوآورانه هستند

ان فعـال داده و خـود   در اين فرهنگ کارکنان منفعل جاي خود را به کارکن      . کارآفرينانه است 
خالقيت و نـوآوري در     . رفتار نوآورانه و فعاالنه رمز بقا و پايداري است        . روند  به حاشيه مي  

  .  ارزش است،طلبي  به منظور توفيق،فضاي رقابتي سالم
آوري و مطالعـه آرا   اين مقاله با بررسي تحقيقات گذشته، تجربيات ساير کشورها و جمع      
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يافتگي در ايران تنها از طريـق اشـاعه فرهنـگ کارآفرينانـه          توسعه گيرد که   خبرگان نتيجه مي  
سازي فرهنگ کارآفرينانه مستلزم استفاده از کليـه ابـزار و امکانـات             نهادينه. پذير است   امکان

اين مقاله سه استراتژي    . هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي کشور است        موجود در ساير نظام   
ه استراتژي هنري نيز زيرمجموعه آن تعريف شده اسـت،   استراتژي اجتماعي ک  : کليدي يعني 

 بـه   ،وکـار در ايـران      استراتژي اقتصادي و استراتژي سياسي را براي مهندسي فرهنگي کسب         
به منظـور انجـام تحقيقـات آتـي      . کند   پيشنهاد مي  ،انداز  منظور تحقق اهداف سند ملي چشم     

 هايي نامبرده را موشکافي کرده و برنامههاي  شود ساير محققان هر کدام از استراتژي پيشنهاد مي
. هاي تحقيقـاتي ارائـه دهنـد        عملياتي زير مجموعه هر يک از استراتژي ها را در قالب طرح           

 شود که در تحقيقات آتي به منظور تعيين فرهنگ مطلوب کار به متخصصان ضمناً پيشنهاد مي
ش روايي تحقيق مراجعـه     شناسي و مديريت نيز براي افزاي       بيشتري در حوزه فرهنگ، جامعه    

  . کنند



 ۵۹  ■  مهندسي فرهنگ کسب و کار در ايران

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع و مأخذ
  

طراحـي و تبيـين الگـوي پـرورش مـديران کـارآفرين             «،  )۱۳۷۷(احمدپور دارياني، محمـود،     ـ  
  .، رساله دکتري، دانشگاه تربيت مدرس»صنعت

ــ  ــديان راد، ســوده، ـ ــي  ، )۱۳۸۵(احم ــه وجــود م ــارآفرين ب ــوع فرهنگــي ک ، آورد چــه ن
www.creativity.ir. 

در ديدار اعضاي شورايعالي انقالب فرهنگي، مـورخ        » مدظله العالي «بيانات مقام معظم رهبري     ـ  
۱۷/۹/۸۶.  

: وضعيت کنـوني مهندسـي فرهنگـي در کـشور    ، )۱۳۸۵(جاللي، رضا و سيدرضا حسيني،    ـ  
  .راي عالي انقالب فرهنگي، دبيرخانه شوهاي موجود ها و چالش نظريات، فعاليت

، فـصلنامه راهبـرد   ،  »از نظريه تـا عمـل     : مهندسي فرهنگي «،  )۱۳۸۷تابستان  (روحاني، حسن،   ـ  
  .۴۷شماره 

، ترجمه سيامک نطاق، انتـشارات     »اي بر کارآفريني    مقدمه«،  )۱۳۸۷(ساالزار، اميلتو و ديگران،     ـ  
  .کوهسار

 www.jobportal.ir، وکار فردي در کسبهاي  کارآفريني و آزادي، )۱۳۸۷(طيبي، شيرين، ـ 

  .، سايت آيندهتقدم اصالحات در اقتصاد و سياست بر فرهنگعبدي، عباس، ـ 

http://www.creativity.ir
http://www.jobportal.ir
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  .فصل نو، مجله اينترنتي علوم اجتماعي »فرهنگ کار«، )۱۳۸۵(عالقبند، مهدي، ـ 
، »فرهنگ کارآفريني سـازماني «، )۱۳۸۶دي (ازکتبار، غالميان، علي اکبر، رضا اويسي و حسين نـ  
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  .www.parsine.com، بيست عامل عقب ماندگي ايرانيان، )۱۳۸۷(ملکيان، مصطفي، ـ 
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