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تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز بيست ساله  4141و دستيابی به جايگاه نخست علمی ،فناوری و اقتصادی

منطقه ،مستلزم طی طريق مسير تو سعه مبتنی بر دانش در سال های پيش رو در کشور است که دگرديسی اقتصاد تک محصولی
و متکی بر نفت به اقتصاد دانش ،از جمله الزامات اساسی آن محسوب می شود .تحقق اقتصاد دانش با رويکردی جهانی نيازمند
پيدايش ،نضج و برقراری تعامالت پويا ميان نظام های ملی علم ،فناوری ،نوآ وری و کارآفرينی در کشور است که نظام ملی
نوآوری از جايگاه ويژه ای در اين ميان و در راستای دستيابی به توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش برخوردار است .نهادهای
اساسی شکل دهنده نظام ملی نوآوری بر اساس الگوی مارپيچ سه عاملی اتزکويتز و ليدسدروف مشتمل بر سه نهاد دولت،
دانشگاه و صنعت است .از ديگر سو ،اشاعه ،ترويج و تعميق فرهنگ کارآفرينی در ميان آحاد جامعه به طور اعم و در ميان سه
نهاد اساسی فوق در سطوح کالن ،ميانی و خرد به طور اخص ،به عنوان يکی از مهمترين الزامات و پيش نيازهای تحقق و توسعه
نظام ملی نوآوری در کشور محسوب می شود .بنابراين مقاله حاضر در بخش نخست به تبيين جايگاه نظام ملی نوآوری در فرايند
توسعه ملی خواهد پرداخت ،سپس توسعه فرهنگی کشور به ويژه در حوزه نوآوری و کارآفرينی مورد مداقه قرار خواهد گرفت و
در نهايت عالوه بر تشريح نقش توسعه فرهنگ کارآفرينی در شکل گيری و گس ترش نظام ملی نوآوری ،راهکارهای اجرايی به
منظور ارتقا و بهبود اين خرده فرهنگ ارزشمند و اساسی در کشور ارائه خواهد گرديد.
کليد واژه :نظام ملی نوآوری ،دولت ،دانشگاه ،صنعت و فرهنگ کارآفرينی.

مقدمه
امروزه بشر در عرصههای مختلف با چالشهای عظيمی
مواجه بوده که محوريت مشترک تمامی آنان توسعه دانش،
فناوری ،نوآوری و کارآفرينی است .در اين راستا ،وی متوصل
به رويكردهای جديدی در حوزههای اقتصاد و توسعه ملی
گشته که از آن به توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش ياد میشود
و مناسبترين و مطمينترين مسير پيش روی کشور در راستای
توسعه همه جانبه و همچنين تحقق اهداف مندرج در سند
چشمانداز  0111طی سالهای آتی محسوب میشود .از
ديگر سو ،امروزه در جوامع دانشبنيان دامنه تأثير کارآفرينی
بسيار وسيع بوده ،به نحوی که از تغيير در ارزشهای
اجتماعی ،تا رشد شتابان اقتصادی را شامل میشود و
مواردی همچون اشتغالزايی ،توسعه فناوری ،شناخت و
گسترش بازارهای جديد ،ساماندهی و بهرهگيری اثر بخش از
منابع ،ترغيب و تشويق سرمايهگذاری و افزايش ثروت در
جامعه را دربرمیگيرد.
نويسنده عهدهدار مكاتبات :محمدعلی نعمتی

در حقيقت ،کارآفرينی را میتوان فعاليتی به شمار آورد که
به آفرينش کار و ايجاد ارزش افزوده در سرمايه يا توليد و عرضه
هرگونه کاال يا خدمت جديد منتج میشود .از ديگر سو ،بيش از
يک دهه است که مقوله کارآفرينی و پديدههای نوظهور مرتبط
با آن نظير پارکها و مراکز رشد علم و فناوری و شهرکهای
علمی ،فناوری و تحقيقاتی ،مورد توجه و تأکيد مديران و
مسئولين کشور قرار گرفته و اقدامات و برنامههای متعددی در
اين زمينه صورت پذيرفته است ،اما توسعه کارآفرينی و فرهنگ
منتج از آن ،فرايندی است که ما هنوز به طور کامل آن را در
کشور طی نكرده و به ويژه در حوزه توسعه فرهنگ نوآوری و
کارآفرينی با موانع و محدوديتهای فراوانی مواجه ايم که در
صورت بیاعتنايی به آسيبها ،موانع و کاستیهای موجود در
اين زمينه و عدم بازنگری ،بازانديشی و بازمهندسی فرايند
توسعه فرهنگ کارآفرينی ،اين فرايند پويا و استراتژی کارآمد و
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اين عامل تأثيرگذار در تسهيل و تسريع فرايند توسعه کشور،
میتواند به يک تجربه شكستخورده ملی بدل شود.
نظام ملی نوآوری
در آستانه ورود به پنجمين برنامه توسعه کشور (پس از انقالب)،
اساسیترين محور توسعه پيشبينی شده در اين برنامه ،توسعه و
اقتصاد مبتنی بر دانش است که در ساير اسناد باالدستی کشور
نظير سند چشمانداز  0111و نقشه جامع علمی کشور نيز مورد
تأکيد قرار گرفته است .به عبارت ديگر ،تحقق اهداف مندرج در
سند چشمانداز بيستساله نظام و دستيابی به جايگاه نخست
علمی ،فناوری و اقتصادی منطقه و همچنين پیريزی توسعه
ملی ،متوازن و پايدار کشور ،مستلزم رويكردی مبتنی بر دانش،
فناوری ،نوآوری و کارآفرينی به توسعه و اقتصاد کشور است که
در دهههای اخير تحت عنوان توسعه مبتنی بر دانش مورد توجه
اغلب کشورهای در حال توسعه و توسعه يافته قرار گرفته است.
در حقيقت ،کشورهای در حال توسعه به منظور تسهيل و
تسريع حرکت خويش در فرايند توسعه ملی و دستيابی به
جهشی عظيم در اين مسير خطير و متالطم و همچنين کاهش
فاصلهشان با کشورهای توسعه يافته در کوتاهترين زمان و به
مؤثرترين شكل ممكن ،ناگزير از توجه و تأکيد بر توسعه مبتنی
بر دانش هستند.
به واسطه تأثيرپذيری مستقيم توسعه ملی از فرايند توسعه
اقتصادی کشورها ،تحقق اين شكل اخير از توسعه ،مستلزم
تغيير و دگرديسی نظامهای اقتصادی کشورها به اقتصاد مبتنی
بر دانش است .کشور ما نيز در راستای دستيابی به توسعه
مبتنی بر دانش ،ناگزير از جايگزينی اقتصاد دانش با رويكردی
جهانی و بينالمللی به جای اقتصاد تکمحصولی و متكی بر نفت
است .در حقيقت ،در رويكرد توسعه مبتنی بر دانش ،عامل
اصلی توليد دانش است که از طريق سرمايه انسانی آموزشديده،
خالق ،نوآور و کارآفرين به جريان افتاده و به محصوالت/خدمات
نوآورانه و در نهايت ثروت تبديل میشود و موجبات توسعه
پايدار و متوازن را فراهم میآورد .در اين شكل از توسعه،
شرکتهای بزرگ به تدريج جای خود را به شرکتهای
کارآفرين مبتنی بر دانش و فناوری داده و سرمايه گذاریهای
ريسکپذير بخش خصوصی جايگزين سرمايه گذاریهای
ناکارآمد دولتی میشوند .به عبارت ديگر ،شكلگيری توسعه
دانشمحور ،نيازمند تحقق فرايند تبديل دانش به فناوری و
تكميل زنجيره ايده به محصول و سپس ثروت در يک بازار پويا،
کارآمد و مبتنی بر بخش خصوصی است که تأکيد بر خلق و
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توسعه ايده نوآورانه و دانش فنی ،جايگزين توجه به توليد
محصول يا خدمت شود .بنابراين دستيابی به توسعه و اقتصاد
مبتنی بر دانش در کشور ،مستلزم پيدايش ،نضج و برقراری
تعامالت پويا ميان نظامهای ملی علم ،فناوری ،نوآوری و
کارآفرينی است که بر پايه سه رکن و نهاد اساسی دولت،
دانشگاه و صنعت استوار است.
ايفای مطلوب نقشهای اخير سه نهاد تأثيرگذار دولت،
دانشگاه و صنعت در فرايند توسعه ملی و همچنين برقراری
تعامالت پويا ميان آنان در چارچوب نظامهای فوقالذکر ،تضمين
کننده توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش در کشور خواهد بود.
نظام ملی نوآوری در راستای توسعه مبتنی بر دانش و تكميل
زنجيره ايده به ثروت در ميان نظامهای ملی علم ،فناوری،
نوآوری و کارآفرينی از جايگاه ويژهای برخوردار است .امروزه،
نظام ملی نوآوری به عنوان زيرساخت اين شكل از توسعه،
وظيفه ادغام و ترکيب سرمايهگذاریهای بخشهای خصوصی و
عمومی هر کشور به شكلی متناسب و در خدمت توسعه فناوری
و نوآوری را برعهده دارد .در حقيقت ،اين نظام ميانبخشی و
ميانرشتهای ،متشكل از نظام ارتباطات دولت ،دانشگاه و صنعت
و ساير زيرنظامهای پشتيبان در سطوح کالن ،ميانی و خرد در
قالب يک اقتصاد مبتنی بر دانش بوده و متولی سياستگذاری
کالن توسعه فناوری ،نوآوری و کارآفرينی در هر کشور محسوب
میشود .نظام ملی نوآوری با رويكردی ساختارگرا و نهادگرا به
امر سياستگذاری و برنامه ريزی توسعه فناوری ،نوآوری و
کارآفرينی در کشور مبادرت مینمايد .به بيانی سادهتر ،نظام
ملی نوآوری ،تحقق بهينه فرايند تبديل دانش به فناوری و
تجاریسازی آن در کشور يا به تعبيری ديگر ،تكميل زنجيره
ايده تا محصول/خدمت و خلق ثروت در جامعه را با رويكردی
سيستماتيک و هدفمند برعهده دارد.
رويكرد نظام ملی نوآوری شكل تكامل يافته نظريههای
سنتی نوآوری و کارآفرينی و يكی از معروفترين نظريههای نوين
در اين زمينه است که با رويكردی سيستمی به تحليل تعامالت
و کنشهای متقابل تمامی عامالن و نهادهای درگير در امر
نوآوری و کارآفرينی در سطح ملی میپردازد و از جايگاه ويژهای
در اقتصاد و توسعه مبتنی بر دانش برخوردار است .انقالب علمی
دوم دانشگاهها در اواخر قرن بيستم ميالدی که پس از
مأموريتهای آموزش و پژوهش ،مأموريت نوآوری فناورانه را نيز
به عنوان سومين مأموريت اساسی دانشگاهها مطرح کرد و
همچنين ظهور نسل پنجم از تحقيق و توسعه (رويكرد شبكه ای)
در اواسط دهه نود ميالدی که بر دانش شبكهای ،شبكههای
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همزيستی يادگيرنده ،فرآيند مديريت دانش و نظامهای توسعه
نوآوری و کارآفرينی تأکيد داشت ،از جمله زمينههای ظهور نظريه
نظام ملی نوآوری به شمار میآيد .فريمن 0در سالهای پايانی دهه
دهه نود ميالدی برای نخستين بار مفهوم نظام ملی نوآوری را
مطرح کرد و پس از آن ،اين نظريه با مطالعات الندول ،5نلسون ،
نويسی 1و اکويست 2و بسياری ديگر از محققان در اواخر قرن
بيستم و اوايل قرن بيست و يكم توسعه يافت[.]0
شبكهای از عناصر ،فعاليتها و تعامالت در سططوح کطالن،
خرد و ميانی نظام نوآوری را تشكيل میدهد که هرگاه در حدود
مرزهای يک کشور بررسی شود از آن به نظام ملی نوآوری تعبير
میشود .اين نظام میتواند در سطوح منطقطهای يطا جهطانی نيطز
مورد مطالعه قرار گيرد که از آن به نظطام نطوآوری منطقطهای يطا
جهانی تعبير خواهد شد .نظام ملی نوآوری به شناسايی و تحليل
نهادهططای درگيططر در عرص طه نططوآوری و کططارآفرينی و کارکردهططا،
تعامالت و کنشهای متقابل آنان در سطح ملی میپردازد .نظطام
ملی نوآوری ،مجموعهای متشكل از نهادها و بنگاههای عمطومی و
خصوصی است که در کطنش متقابطل بطا يكطديگر ،هطدف توليطد
دانش و فناوری جديد و تبديل آن به نوآوری و کطارآفرينی را در
مرزهای ملی دنبال می کنند .به عبارت ديگر ،اين نظام مجموعه
مؤلفهها و روابطی است که در کنشی متقابطل ،دانطش و فنطاوری
جديد را در سططح ملطی توليطد و توزيطع کطرده و در نهايطت بطه
محصول و ثروت تبطديل مطینماينطد[ .]01نظطام ملطی نطوآوری،
ترکيبی از نهادهای مجزا و متعامل با هطم اسطت کطه در توسطعه
فنططاوریهططای جديططد نقططش دارد و در چططارچوب يططک سططاختار
حكومتی ،سياستهايی را برای تأثيرگذاری بر فرآينطد نطوآوری و
کارآفرينی اجرا مینمايد .نظطام ملطی نطوآوری بطه واسططه ميطان
بخشی و ميان رشتهای بودن ،متولی سياستگذاری کطالن علطم و
فناوری ،نطوآوری و کطارآفرينی در هطر کشطور اسطت .ايطن نظطام
سياستگذاری و توسطعه نطوآوری و کطارآفرينی در سططح ملطی را
تسهيل و مشكالت عطامالن و نهادهطايی را کطه در ميطدان عمطل
اقدام به توسعه علم ،فناوری ،نطوآوری و کطارآفرينی مطیکننطد را
کاهش میدهد.
نظام ملی نوآوری مشتمل بر مجموعه متنوعی از عامالن
در سطح خرد (محققان و کارآفرينان و  ،) ...نهادهای سخت در
1. Freeman
2. Lundvall
3. Nelson
4. Niosi
5. Edquist

سطح ميانه (دانشگاه و بنگاهها و  ) ...و نهادهای نرم در سطح
کالن (سياستها و قوانين و  ) ...است که ارتباطات و تعامالت
ميان آنان موجب توسعه فرايند توليد ،توزيع و به کارگيری
دانش جديد و همچنين تقويت نوآوری تكنولوژيک در سطوح
ملی و فراملی میشود .تحقق اين فرايند در سطح ملی بدون
وجود چارچوب مديريتی و راهبری کارآمد ،امكانپذير نخواهد
بود .دولت همواره نقش کليدی به منظور راهبری نظام ملی
نوآوری و کارآفرينی ايفا مینمايد .راهبری نظام ملی نوآوری و
کارآفرينی میتواند از طريق فرايند سياستگذاری نوآوری و
کارآفرينی در کشور محقق شود .دخالت دولت همراه با گسترش
مأموريتهای دو بخش دانشگاه و صنعت و همپوشانی و تعامل
کارکردهای اين سه نهاد تأثيرگذار ،يک نظام نوآوری پويا را
پديد میآورد .در ادبيات نظامهای نوآوری ،از اين الگو به مارپيچ
سه عاملی دولت ،دانشگاه و صنعت تعبير میشود و در سه
نسخه مورد مطالعه قرار میگيرد[ .]01الگوی مارپيچ سه عاملی
را اولين بار اتزکويتز 1و ليدسدروف به منظور تفسير تعامالت
پويای سه نهاد دولت ،دانشگاه و صنعت مطرح کردند[ .]05اين
الگو در حال حاضر ،نشاندهنده ارتباطات دوره گذار و تحول در
يک نظام پيچيده با سه عامل اساسی فوق ،از درجه کارايی و
نظم کمتر به بيشتر است .بر اساس الگوی مارپيچ سه عاملی،
روابط و کنشهای متقابل ميان سه عامل دولت ،دانشگاه و
صنعت ،يک زيرساخت مبتنی بر دانش را جهت توسعه نظام
ملی نوآوری ايجاد میکند .همانطور که در شكل  0مالحظه
میشود در اولين نسخه از مارپيچ سه عاملی () TH1دولت،
دانشگاه و صنعت را تحت پوشش خويش قرار میدهد .اين الگو
طی سالهای گذشته ،کارايی پايين خود را در کشورهای
کمونيستی به اثبات رسانيده است .در نسخه دوم ( )TH2علیرغم
اين که تقسيم کار ميان سه نهاد دولت ،دانشگاه و صنعت از
طريق ايجاد مرزهای مشخص ميان آنان صورت گرفته است ،اما
نهادهای فوق دارای تعامالت و کنشهای متقابل با يكديگر
هستند .به عبارت ديگر ،دانشگاه به امر آموزش ،پژوهش و تربيت
نيروی متخصص میپردازد ،صنعت نتايج و يافتههای حاصل از
تحقيقات را به خدمت /محصول تبديل میکند و دولت و دولت
از طريق فراهم ساختن بسترها و زيرساختهای مورد نياز به
سياستگذاری و حمايت از اين دو نهاد بر میخيزد.

6. Triple Helix
7. Etzkowitz
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نسخه اول ()TH1

نسخه دوم ()TH2

نسخه سوم ()TH3

شکل  :4نسخههای اول تا سوم الگوی مارپيچ سه عاملی دولت ،دانشگاه و صنعت (منبع :ليدسدورف و اتزکويتز4997 ،؛ 2444؛ )2442

نظام ملی نوآوری با رويكرد توسعه فرهنگ کارآفرينی

سرمايهگذاریهای دارای ريسک در حوزههای خلق دانش،
نوآوری ،فناوری و توليد کاال و خدمات میپردازد .در اين
نسخه از الگوی مارپيچ سه عاملی ،مرزهای ميان دولت،
دانشگاه و صنعت کمرنگ شده و نظام نوآوری پويايی
بيشتری به دست میآورد و همچنين نظامهای منطقهای،
ملی و جهانی نوآوری تعامالت گستردهتری میيابند[ .]0
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همچنانكه در شكل  5مالحظه میشود در نسخه سوم
( )TH3از الگوی مارپيچ سه عاملی ،نقشها و مأموريتهای
سه نهاد دولت ،دانشگاه و صنعت دارای تداخل و همپوشانی
بسيار است .دانشگاه عالوه بر آموزش و پژوهش به کارآفرينی
نيز میپردازد ،بخش صنعت در کنار توليد کاالها و خدمات
به خلق و انتشار دانش اقدام میکند و دولت هم به

شکل  :2نسخه سوم الگوی مارپيچ سه عاملی (حلزونی) دولت ،دانشگاه و صنعت

(  ،)000الندول ( )0005و اکويست ( )0001نشان میدهد
که در اين متون تحقيقاتی ،فرهنگ کارآفرينی يک غايب
بزرگ است .فقط منابع اندکی نظير گلدن و هيگينز ( )511
ميان نظام ملی نوآوری و کارآفرينی به طور اعم و فرهنگ
کارآفرينی به طور اخص ارتباط برقرار نمودهاند[.]08
فرهنگ و توسعه فرهنگی
امروزه ،فرهنگ يكی از اساسیترين و پيچيطدهتطرين مسطايل
مبتالبه جوامع محسوب میشود ،به طوری که اين پيچيدگی
و ابهام موجب شده تا هزينههای گزاف صطرف شطده در ايطن
زمينه ،در اغلب موارد با توفيق اندکی مواجطه شطود .مفطاهيم
حوزههای علوم اجتماعی و انسانی اغلب با عدمتوافق بطر سطر
تعريف مواجهاند ،اما مفهوم فرهنگ در اين ميان از بيشطترين
ميزان تنوع و اختالف برخوردار است .به طور کلطی ،تعطاريف

به طور کلی ،علیرغم جايگاه ويژه و ارتباط متقابلی که
دو مقوله نوآوری و کارآفرينی در تحقق نظام ملی نوآوری و
در نتيجه دستيابی به توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش دارند،
تاکنون در ادبيات اين حوزه ،ارتباط نظام ملی نوآوری و
کارآفرينی به ويژه فرهنگ کارآفرينی به صورت علمی،
سيستماتيک و هدفمند در تحقيقات اندکی مد نظر قرار
گرفته است .باسكا و سوگلو ( )5118بيان میدارد ،علیرغم
اين که به نظر میرسد ،نظام ملی نوآوری و کارآفرينی دارای
رابطه وابستگی و مكملی با يكديگرند ،اما مطالعاتی که اين
دو رويكرد را با يكديگر تلفيق کرده باشد ،بسيار اندک است
و تا کنون تالشهای ناچيزی برای ارتباط نظام ملی نوآوری
و فرهنگ کارآفرينی انجام گرفته است .رادو سويک ()5112
بيان میدارد ،ادبيات علمی درباره نظام ملی نوآوری به ميزان
زيادی موضوع فرهنگ کارآفرينی را ناديده انگاشته است .در
بررسی متون اصلی اين حوزه نظير فريمن ( ،)0081نلسون

نظام ملی نوآوری با رويكرد توسعه فرهنگ کارآفرينی

فرهنگ از متغيرهطای بسطياری کطه برخطی شطناخته شطده و
برخی ناشناخته هستند ،تأثير مطیپطذيرد کطه همگطی دارای
خصلت سَيَالن ،شناوری و تغييرپذيریاند و پيچيدگی خاصی
را به اين پديده مطیبخشطند و مطديريت آن را بسطيار دشطوار
میسازند .اجزا  ،عناصر و متغيرهای تشكيلدهنطده فرهنطگ
در جوامع مختلف هم از حيث نسبت و هم از حيطث ماهيطت
با يكديگر تفاوتهايی دارند کطه تغييطر ايطن اجطزا و عناصطر
است که فرهنگهای گوناگون را شكل میدهد .بطه تعبيطری
ديگر ،فرهنگ نظير بسياری از پديدههای عصر حاضر ،امطری
پيچيده ،چنداليه ،چندبعدی و پراضالع است که شناسطايی و
تحليل وجوه و ابعاد مختلف آن بسيار دشوار و زمانبر اسطت،
اما دور از دسترس و ناممكن نيست .فرهنگ دارای سطاختار،
محتوی و اجزای متعاملی است که به منظور تغييطر آن بايطد
تمططامی ايططن اجططزا و عناصططر و ارتباطشططان بططا سططاير عناصططر
پيرامونی بطا رويكطردی جطامع ،سيسطتمی و راهبطردی مطورد
مطالعه قرار گيرد .به طور کلی ،فرهنگ دارای وجطوه و ابعطاد
متعدد ،متنوع و به شدت درهم تنيدهای است که مستمراً بطر
متغيرهای پيرامونی خود در عرصطههطای مختلطف تأثيرگطذار
بوده و از آنان تأثيرپذير است .در حقيقت ،فرهنگ بطه ماابطه
فضا و هوای تنفسی و تحرکی حيات انسان اسطت کطه ادامطه
حيات آدمی وابسته و تنيده به آن است .انسان بدون فرهنگ
و فرهنگ بدون انسان دچار نقصان ،کمبود و کاستی اسطت و
معنای واقعطی آنطان در تعامطل بطا يكطديگر اسطت کطه شطكل
میگيرد .در حقيقت ،فرهنگ همه زوايطای زنطدگی آدمطی از
جمله اقتصاد ،سياسطت و علطم و فنطاوری را در بطر گرفتطه و
تمامی عرصههای زندگی بشر متأثر از آن است.
به طور کلی ،يک از ويژگیهای خاص انسان ،ظرفيت
تكامل او در فرهنگ يا ارتباطات نمادين است که ترويج
فرهنگ را آسان میکند و انتقال آن را از نسلی به نسل ديگر
امكانپذير میسازد .ارتباطات نمادين انسآنها به سه شيوه
اصلی زبان گفتاری ،زبان نوشتاری و زبان جسمانی صورت
میگيرد .بنابراين فرهنگ به ماابه محتوای نمادين ارتباطات
انسانی ،در درجه اول دارای کارکردی اجتماعی است .به
عبارت ديگر ،فرهنگ هويتی گروهی و جمعی دارد و يک نفر
به تنهايی واجد فرهنگ نيست .آنگاه فرهنگ توليد می شود
و يا به چيزی می توان نام فرهنگ اطالق کرد که هويتی
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موجططود در ارتبططاط بططا فرهنططگ را مططیتططوان در شططش گططروه
تقسيمبندی نمود[:]01
الف .تعاريف تشريعی :در اين گروه ،بر عناصر تشكيلدهنطده
فرهنگ ،تأکيد شده است (نظير تعريف تايلور).
ب .تعاريف تاريخی :در اين نطوع تعطاريف ،تكيطه بطر ميطرا
اجتماعی جوامع است (نظير تعريف لينتون).
ج .تعاريف هنجاری :در اين گروه از تعاريف ،تأکيد بر قاعطده
و روش در جوامع است (نظير تعريف ويسلر).
د .تعاريف روانشناختی :بر فرهنگ به عنوان وسيله سازگاری
و حل مسائل تأکيد میشود (نظير تعريف هارت).
ه .تعاريف سطاختاری :در ايطن دسطته از تعطاريف ،تأکيطد بطر
الگوسازی يا سازماندهی فرهنطگ اسطت (نظيطر تعريطف
ويلی).
و .تعاريف تكوينی :بر فرهنگ به عنطوان يطک فطرآورده سطاخته
شده اجتماع بشری تأکيد میشود (نظير تعريف فالسم).
ادگطططار شطططاين فرهنطططگ را مجموعط طهای از مبط طانی و
انديشههای بنيادين ،اصطول و ارزشهطای حطاکم و نمادهطا و
سمبلهای بيرونی میداند که جامعه نسبت بطه آن اعتقطاد و
باور پيدا کرده ،از عمل به آن احساس رضايت ،لذت و شادی
و از عمطل نكطردن بطه آن احسططاس نارضطايتی ،شطرم و گنططاه
مینمايد .وی معتقطد اسطت کطه بطه منظطور نهادينطه کطردن
فرهنگ در جامعه بايد نگاه و توجهی متوازن و هماهنطگ بطه
تمامی سطوح فرهنگ در تعريف فطوق داشطت[ .]0بطه ديگطر
سخن ،فرهنگ مقوله ای است که در سطح جامعطه و گطروه و
در تعامل ميان افراد معنا می يابطد و شطيوه برقطراری ارتبطاط
ميان آنان را تبيين میکند .فرهنگ متشكل از مجموعهای از
عناصر است که آن را میسازند و میتطوان آنطان را در چهطار
گروه باورها ،ارزشها ،هنجارها و نمادها تقسطيمبنطدی نمطود.
فرهنگ شامل قراردادهای نوشطته و نانوشطته مشطترک بطين
افراد جامعه است که نيازی نخواهد بود از طريق قطدرت ،زور
و محدوديت تحميل و اشاعه يابد يا دچار تغيير ،دگرگطونی و
اصالح شود.
فرهنططگ مجموعططهای متشططكل از اجططزا  ،عناصططر و
متغيرهايی است که به نحوی سيال ،پيچيده و در هم تنيده،
کليت فرهنگی جامعه را تشكيل میدهد و تغيير و تحول آن
نيازمند نگاهی هدفمند ،نظام يافته و برنامه ريزی شده است.
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آن چارچوب تدوين و تبيين نمود .بر همين اساس ،قاعده-
پذير بودن فرهنگ و وجود اصول ،مبانی و قوانين معين در
ارتباط با آن ،دليلی است بر امكان مديريت آن و ايجاد تحول
فرهنگی در جامعه .بنابراين دستيابی به توسعه فرهنگی در
کشور نيازمند بازنگری ،بازپژوهی و بازانديشی عميق در
حوزه فرهنگ با تأکيد بر مبانی و بنيادهای اعتقادی و
اسالمی است.
توسعه فرهنگ کارآفرينی
امروزه کارآفرينی به عنوان سومين مأموريت اساسی دانشگاهها
و فصل مشترک سياستهای توسعه ملی اغلب کشورهای
جهان طی دو دهه اخير مورد تأکيد قرار گرفته است و کشور
ما نيز به تبع از اين حرکت جهانی ،بيش از يک دهه است که
در راستای توسعه کارآفرينی ،اقدامات و برنامههای متعدد و
متنوعی را به مرحله اجرا گذاشته است .کارآفرينی را علم
دانستن مسايل و هنر به کارگيری آن مطرح کرده اند.
کارآفرينی در حقيقت فرايندی است که طی آن کارآفرين با
طرح ايدههای ناب و خالق و شناسايی فرصتهای تازه و از
طريق بسيج منابع و امكانات موجود ،مبادرت به ايجاد کسب و
کارهای تازه و مؤسسات نوآور و رشديابنده مینمايد و با
پذيرش مخاطره و ريسک قابل قبول ،به معرفی محصول يا
خدمت جديدی به جامعه میپردازد .کارآفرينی موجب
دگرگونی ارزشها ،اشتغالزايی ،سرمايهگذاری ،گذر از رکود
اقتصادی ،افزايش رقابت و بهبود کيفيت کاالها و خدمات،
گسترش رفاه اجتماعی و تسهيل روند رشد و توسعه و طرح
ايدهها ،افكار و راهكارهای نو برای حل مشكالت جامعه
میشود[ .]00ويژگی عمده کارآفرينی ،سازگاری پويا و مستمر
با جامعه پيرامون است .امروزه کارآفرينان در پی خلق
ارزشهای تازه ط در مقابل ديدگاه سنتی توليد
محصوالت/خدمات تازه ط با هدف رفاه و رضايتمندی
حداکاری مشتريان هستند که اين امر خود ضرورت پرداختن
به فرهنگ کارآفرينی را مورد تأکيد قرار میدهد.
به طور کلی ،فرهنگ مجموعهای از ارزشها ،نگرشها،
هنجارها و رفتارهايی است که هويت يک جامعه را شكل
میدهد و کارآفرينان به عنوان بخشی از جامعه از ارزشها،
نگرشها ،هنجارها و رفتارهای متمايزی برخوردارند که
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جمعی پيدا کند .در واقع ،اجتماعیکردن فرايندی است که
طی آن فرد شيوههای رفتاری ،باورها ،ارزشها ،الگوها و
معيارهای فرهنگی خاص جامعه را ياد میگيرد و آنها را
جز شخصيت خود میسازد .اين فرايند استعدادهای بالقوه
فرد را شكوفا میکند ،امكانات رشد شخصيت و تبديل فرد
به شخصی اجتماعی را فراهم میآورد و امكان تعامل و
استمرار فرهنگ يک جامعه از نسلی به نسل ديگر و تربيت
افراد برای ايفای نقشها و احراز پايگاههای اجتماعی مختلف
را فراهم میآورد .امروزه مطبوعات و رسانههای عمومی ط به
ويژه رسانههای الكترونيكی و ديجيتالی ط به عنوان عوامل
اساسی
اجتماعیکردن محسوب میشوند .رسانهها ،شيوههايی را که
افراد ،زندگی اجتماعی خود را تفسير کرده ،نسبت به آن
واکنش نشان میدهند و همچنين ارزشها و هنجارهای
خانوادگی و اجتماعی را به نسل جديد انتقال داده و درونی
میکنند را قالبريزی مینمايد که الزم است اين امر در
راستای توسعه فرهنگی کشور ،مورد توجه و عنايت ويژه قرار
گيرد.
توسعه فرهنگی جوامع بدين معنی است که افراد هر
جامعه تا چه حد توانستهاند به منظور ارضای نيازهايشان،
راههای مناسب بيانديشند و دانش ،فناوری و ابزارهای نو
ابداع نمايند .اين در واقع به معنای توسعه و بلوغ فكری
جوامع محسوب میشود .به اين تعبير که هر چقدر يک
جامعه و ملت قدرت تفكر ،تعمق و دانش بيشتری داشته
باشد ،بهتر قادر است اهدافش را محقق سازد .بنابراين توسعه
فرهنگی در درجه اول به معنای توسعه علمی ،فكری و
نگرشی است .هنگامی که اين شكل از توسعه در جامعه و در
سطوح و مراحل مختلف آن معنا يابد ،در فرهنگ آن جامعه
نيز مراحل و درجات تفكر خود را نمايان ساخته و ميزان و
معيار سنجش و مقايسه قرار میگيرد .به طور کلی ،به منظور
توسعه فرهنگی يک جامعه ،ابتدا بايد شرايط تقويت قدرت
تفكر و انديشهورزی آن جامعه را محقق ساخت ،سپس تفكر
را به يک ارزش و هنجار در جامعه تبديل کرد و در نهايت
همه را متوجه و موظف به پيروی از آن کرد[ .]1در واقع ،در
ارتباط با فرهنگ میتوان اصول ،معيارها و موازين مشخصی
را طراحی ،تعريف و به مرحله اجرا گذاشت و فرهنگ را در
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حاکم بر آن است که متاثر از مبانی فرهنگ جامعه بوده و
میتواند در آن تحوالت اساسی پديد آورد .از يک سو،
کارآفرينی با ايجاد فرصتهای شغلی و توليد ثروت و بهبود
شرايط اقتصادی ,پيشزمينهای اساسی برای ارتقای سطح
فرهنگی جامعه فراهم میکند ،به طوری که با برآورده شدن
نيازهای اوليه معيشتی ،زمينه برای بروز نيازهای عالیتر
انسانی فراهم میشود که در صورت هدايت در مسير درست،
به شكوفايی و تعالی انسآنها و جامعه منجر می شود .از
سوی ديگر ,شكلگيری و ثمربخشی کارآفرينی ،روشها و
شيوههای خاصی را میطلبد .که بر پايه باورها و ارزشهای
ويژهای استوار شده است .مجموعه اين روشها و باورها را
میتوان يک فرهنگ تلقی نمود .در واقع فرآيند کارآفرينی
در بطن خود فرهنگ خاصی را نهفته دارد .بنابراين اگرچه
کارآفرينان ،ارزشها و باورهايی متمايز از افراد جامعه دارند،
اما فرهنگ کارآفرينی ،متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است.
در واقع هرچه ارزشها و عقايد موجود در جامعه ،افراد جامعه
را به سمت کار ،توليد مداوم ،انديشه خالق ،کسب دانش و
يادگيری سوق دهند ،در آن جامعه فرهنگ کارآفرينی اشاعه
يافته و با استمرار آن در ذهن آحاد جامعه نهادينه
میشود[.]02
امروزه ،فرهنگ کارآفرينی به عنوان يكی از اجزا و
خرده فرهنگهای اصلی جوامع توسعهيافته محسوب
میشود .کشورها از طريق تأکيد بر توسعه و نهادينه کردن
اين شكل از فرهنگ ،در پی ايجاد و گسترش بستر مناسب
به منظور فعاليت اثربخش کارآفرينان و شرکتهای کارآفرين
مبتنی بر دانش و فناوری هستند تا قادر گردند در مسير
توسعه ملی گامهای مؤثری بردارند .فرهنگ کارآفرينی در
راستای تكميل زنجيره ايده تا ثروت يا فرايند تبديل دانش
به فناوری و سپس محصول يا خدمت در جامعه است تا از
آن طريق ،فرايند توسعه ملی تسهيل و تسريع شود.
مؤلفههای اساسی فرهنگ کارآفرينی را میتوان شامل
خالقيت ،نوآوری ،فناوری و دانش کاربردی در راستای حل
مشكالت کشور و ارتقای رفاه آحاد جامعه مطرح نمود.
درک تغييرات و شناسايی و بهره گيری از فرصتهای
محيطی ،از ويژگیهای اساسی فرهنگ کارآفرينی محسوب
میشود .کارآفرينان همگام با تغييرات گام برمیدارند و
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میتوان به آن خرده فرهنگ کارآفرينی اطالق نمود .فرهنگ
کارآفرينی يک خرده فرهنگ از کل فرهنگ حاکم بر جامعه
است .بر اساس اصل تأثير متقابل فرهنگ و اجتماع در
حوزههای مختلف ،فرهنگ کارآفرينی از حوزههای ديگر
فرهنگ ،از جمله حوزه ارزشها ،اخالق ،مذهب و عقايد
اقتصادی و سياسی تأثير میپذيرد .از اين رو ريشههای ضعف
و قوت فرهنگ کارآفرينی را بايد در حضور و وجود ارزشها و
عقايدی جستجو کرد که در فرهنگ و در سلسله مراتب
ارزشها ،جايگاهی فراتر از کار را به خود اختصاص دادهاند و
در تعارض و تقابل با کار و يا همنوا و همساز با کارآفرينی
هستند .به عبارت ديگر ،فرهنگ کارآفرينی ،مجموعهای از
ارزشها ،نگرشها ،هنجارها و رفتارهای خالقانه و نوآورانه
است که هويت افراد کارآفرين را تشكيل می دهد .افراد
کارآفرين و خالق سعی می کنند با نوع متمايز نگاهشان به
پديدههای اطراف و شيوه متفاوت رفتارشان در مواجه با
پديدههای پيرامون خود ،دست به فعاليتهای کارآفرينانه بزنند
و محصول و خدمت جديدی به جامعه ارايه نمايند.
فرهنگ و مناسبات فرهنگی از چندين جهت بر
مقولهای همچون کارآفرينی تأثيرگذار است .در سطح فردی
فرهنگ بسترساز زمينههايی است که افراد هر جامعه را در
چارچوب ارزشها و هنجارهای مشخص در جهت استقالل
طلبی ،خالقيت فردی ،آينده نگری و در نهايت کارآفرينی
سوق می دهد .فرهنگ می تواند با تأثير بر تمايل افراد
جامعه برای اقدام به فعاليتهای کارآفرينانه عاملی تعيين
کننده به شمار آيد .فرايند کارآفرينی و فرد کارآفرين هر دو
محصول و برآيند مناسبات اجتماعی و فرهنگی هستند و
چنانچه اين زمينهها ،ارزشها ،نگرشها ،قواعد و باورها به
گونهای باشد که توجه به زندگی و رفاه فردی و اجتماعی،
اعتقاد به مطلوبيت ثروت مادی ،اعتماد به ديگران ،آينده
نگری و ريسک پذيری را تشويق و ترويج نمايد ،در آن
صورت می توان انتظار داشت که فرايند کارآفرينی در چنين
جامعه و فرهنگی از زمينههای مساعدی برای رشد و توسعه
برخوردار شود.
ارتباط ميان کارآفرينی و فرهنگ ،يک ارتباط دو سويه
است .از يک سو ،نتايج کارآفرينی است که بر جامعه تأثير
میگذارد و از سوی ديگر ،خود فرآيند کارآفرينی و فرهنگ
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همچنانكه پيشتر اشاره گرديد دولت ،دانشگاه و صنعت سه
نهاد اساسی تأثيرگذار در فرايند تحقق و توسعه نظام ملی
نوآوری در کشور محسوب میشوند که عالوه بر نياز به
پويايی و کارآمدی هر يک در فرايند توليد و تبديل دانش به
فناوری يا زنجيره ايده به محصول و سپس ثروت ،ضرورت
برقراری تعامالت اثربخش ميان اين نهادها نيز بسيار حايز
اهميت است .نظام ملی نوآوری در حقيقت نگاهی متوازن،
جامع و نظاممند به تمامی اجزا و عناصری است که نوآوری
را در کشور محقق ساخته و در راستای توسعه آن ايفای
نقش مینمايند که اين اجزا و عناصر را میتوان در سطوح
کالن ،ميانی و خرد و در ابعاد سختافزاری ،نرمافزاری و
مغزافزاری مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار داد.
در سطح کالن ،دولت قرار دارد که دولتمردان و
سياستگذاران کشور در اين سطح به وضع سياستها،
اولويتها و قوانين کالن حوزه علم ،فناوری ،نوآوری و
کارآفرينی در جامعه میپردازند .باور ،حمايت و عزم و اراده
مديران کالن کشور در اين سطح است که میتواند سه نهاد
دولت ،دانشگاه و صنعت را به سوی برقراری تعامالت پويا با
يكديگر تشويق ،ترغيب و مقيد نمايد .نهادهای دانشگاه و
صنعت در سطوح ميانی نظام ملی نوآوری به ايفای نقش
پرداخته و مديران و متوليان اين دو بخش از طريق تعامالت
متقابلشان و همچنين اقدامات و برنامههای خويش ،شاکله و
پيكره اصلی ارتباط دانشگاه و صنعت را در کشور ترسيم و
تبيين مینمايند .مهمترين و گستردهترين سطح نظام ملی
نوآوری ،سطح خرد است که به واسطه تالشها ،همكاریها و
مشارکت حداکاری دو گروه اساسی دانشگاهيان و صنعتگران
شكل میگيرد .جامعه دانشگاهيان مشتمل بر اساتيد،
دانشجويان و محققان و بخش صنعت شامل مهندسان،
متخصصان و صنعتگران ،بازيگران اصلی عرصه توسعه و
پيشرفت کشور به طور اعم و توسعه بخشهای صنعت و
دانشگاه به طور اخص هستند که قادرند از طريق اقدامات و
تالشهای هدفمند و سازمانيافته خويش ،آرزوی ديرينه
کشور مبنی بر برقراری تعامالت پويا و اثربخش ميان
نهادهای دولت ،دانشگاه و صنعت را جامه عمل بپوشانند.
با عنايت به نكات فوقالذکر میتوان چنين نتيجه
گرفت که عالوه بر ضرورت توجه به امر اشاعه و توسعه
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میکوشند فرصتهای موجود در جريان اين تغييرات را
کشف و از آنها بهرهبرداری نمايند .همگامی با تغييرات
مستلزم بستر فرهنگی مناسب است که برای تغييرات ارزش
قائل شود و به استقبال آنان برود .فرهنگ کارآفرينی مبتنی
بر خالقيت و نوآوری است .کارآفرينان افراد خالق و نوآوری
هستند که ايدههای نو توليد کرده و آنها را در قالب يک
بنگاه اقتصادی به سرانجام میرسانند .کارآفرينان همواره در
پی ناشناختهها هستند و روشهای جديد را به محک تجربه
میگذارند .در فرهنگ کارآفرينی افراد به خالقيت ،نوآوری و
ابتكار عمل تشويق میشوند و اين امر هم موجبات رشد و
شكوفايی استعدادها و ظرفيتهای انسانی را فراهم میکند
که خود بستر مناسبی به منظور رشد فضايل اخالقی و
معنوی در انسآنها است و هم در بلندمدت باعث رشد و
توسعه سازمانهاو در نهايت جامعه میشود[.]1
در فرهنگ کارآفرينی ,افراد در سايه مشارکت و
کارگروهی ,به انجام فعاليتها میپردازند .آنان مخاطرهپذير و
ريسکپذيرند يعنی نسبت به موقعيت ,شرايط ,امكانات و
آينده خويش ريسک کرده و برای کسب موفقيتی محتمل
مبارزه مینمايند .اين فرهنگ و روحيه مخاطرهپذيری بايد
در ميان متوليان و حمايتکنندگان از کارآفرينان نيز وجود
داشته باشد .به عبارت ديگر ،کارآفرينان همواره قادر به
تأمين تمامی سرمايه و امكانات موردنياز کسب و کار خود
نيستند و بايد دولت يا ديگر حاميان مستقل ،حاضر به
پذيرش ريسک مورد نياز کارآفرينی بوده و سرمايهگذاری
مخاطرهپذير را محقق نمايند .عالوه بر آن ،تعميق و گسترش
فرهنگ کارآفرينی ،بستری مناسب به منظور بسط عدالت
اجتماعی در جامعه فراهم مینمايد .در جامعه کارآفرين،
تمامی افراد از فرصتهای برابری برخوردارند .در اين جامعه،
سرمايه و زمين منشأ توليد ثروت نيست ،بلكه قدرت تفكر،
ايدهپردازی و توليد دانش است که ثروت میآفريند و افراد
هوشمند ،خالق ،صاحبانديشه و مصمم ،شانس افزونتری
برای موفقيت دارند و صاحبان سرمايههای کالن ديگر قادر
نيستند ثروت را در انحصار خود نگه دارند[ ].
جايگاه توسعه فرهنگ کارآفرينی در پيدايش و نضج
نظام ملی نوآوری در کشور
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الف .نگاه جامع ،سيستمی و هدفمند به مقوله فرهنگ
کارآفرينی،
ب .نگاه واقعبينانه به وضعيت موجود و مطلوب فرهنگ
کارآفرينی کشور،
ج .تأکيد بر پويايی ،انعطافپذيری و دريافت بازخورد و
بهبود مستمر در نقشه فرهنگ کارآفرينی کشور،
د .تأکيد بر آيندهپژوهی و پيشبينی و پيشآمادگی در
مقابل شرايط و تغييرات آتی
ه .دستيابی به اجماع ،اتفاقنظر و مشارکت حداکاری دست-
اندرکاران در زمينه طراحی ،تدوين و اجرای نقشه
فرهنگ کارآفرينی کشور.
به منظور دستيابی به اين مهم و در راستای بهبود و ارتقای
مستمر فرهنگ کارآفرينی کشور گامها و مراحل زير
پيشنهاد میشود:
 .0شناسايی و تجزيه و تحليل وضعيت موجود فرهنگ
کارآفرينی کشور؛
الف .شناسايی آسيبها ،موانع و محدوديتها؛
ب .شناسايی فرصتها ،ظرفيتها و توانمندیها؛
 .5تبيين و ترسيم وضعيت مطلوب بر اساس مبانی علمی و
فناوری و همچنين الگوهای ايرانی ط اسالمی؛
 .تعيين سياستها ،اولويتها و راهكارهای تحقق وضعيت
مطلوب مورد نظر؛
 .1اعتبارسنجی سياستها ،اولويتها و راهكارهای تحقق
وضعيت مطلوب از طريق جلب مشارکت حداکاری
متخصصان و دستاندرکاران؛
 .2تحقق تدريجی و تكاملی نقشه فرهنگ کارآفرينی کشور
از طريق دريافت بازخورد و اصالح و بهبود مستمر.
به منظور تحقق گامها و مراحل فوق در زمينه
اشاعه و توسعه فرهنگ کارآفرينی ،مطلوب است ابتدا مراجع
ذیربط و سازمانها ،نهادها و دستگاههای اجرايی مرتبط در
کشور شناسايی شود و تحت هدايت و مديريت يک متولی
مشخص مأموريتها ،کارکردها و مسئوليتهای هر يک به
تفكيک و به روشنی معين و مدون شود و سپس منابع،
امكانات ،زيرساختها و بسترهای مناسب سختافزاری ،نرم-
افزاری و مغزافزاری مورد نياز پيشبينی و تدارک ديده شود
تا توسعه فرهنگ کارآفرينی به عنوان يكی از مهمترين
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فرهنگ نوآوری و کارآفرينی در جامعه ،بايستی در راستای
توسعه اين خرده فرهنگ اساسی در کشور ،نگاهی جامع،
متوازن و همزمان به تمامی عرصهها و سطوح کالن ،ميانی و
خرد نظام ملی نوآوری و عناصر و مؤلفههای حاضر در آن
داشت .به عبارت ديگر ،برنامههای توسعه فرهنگ کارآفرينی
در کشور بايد به طور همزمان مديران و مسئوالن کشور در
سطوح کالن ،ميانی و خرد و همچنين جامعه دانشگاهيان و
صنعتگران و در نهايت کليه آحاد جامعه را به عنوان
مخاطبان خويش قرار داده و برای هر بخش و گروه ،به
تناسب شرايط و اقتضايات مطرح در آن بخش ،اقدامات و
برنامههای مقتضی را به مرحله اجرا گذارد .بدون شک ،کم-
توجهی به مقوله توسعه فرهنگ کارآفرينی در کشور و يا نگاه
نامتوازن و غيرهدفمند به آن ،عواقب جبران ناپذيری را برای
کشور در مسير توسعه ملی بر جای خواهد گذاشت.
همچنان که پيشتر اشاره گرديد ،امروزه توسعه
فرهنگی در سطوح و عرصههای مختلف در جوامع به دليل
پيچيدگیها و دشواریهای فراوان پيشرو ،مستلزم يک نظام
مديريتی و برنامه ريزی شده کارآمد و مجموعهای از
فعاليتهای منسجم و هدفمند است تا کشور را در بعد
فرهنگی توسعه بخشد .به عبارت ديگر ،تغيير ،اصالح و
ارتقای فرهنگی در جوامع به شكل اتفاقی و تصادفی پديد
نمیآيد ،بلكه نيازمند مجموعه اقدامات و برنامههای منسجم
و اثربخش در قالب يک نظام مديريت اثربخش در اين زمينه
است .اين امر در ارتباط با فرهنگ کارآفرينی مصداق
بيشتری میيابد .به اين دليل که کارآفرينی به يک بخش يا
حوزه خاص از کشور محدود نبوده ،بلكه تمامی حوزهها و
عرصههای جامعه را در راستای فرايند توسعه ملی به جنبش
و تحرک تازه وا میدارد.
توسعه فرهنگ کارآفرينی مستلزم نقشهای جامع و
کالن در قالب نظام مديريت فرهنگی کشور خواهد بود که
سياستها ،اولويتها ،راهبردهای اساسی و راهكارهای
اجرايی را به منظور اصالح و بهبود نظام فرهنگ کارآفرينی
ترسيم نمايد و تعامالت و مراتب آن را تعيين و تبيين کند.
برخی از مهمترين اصول حاکم بر تدوين نقشه فرهنگ
کارآفرينی کشور عبارت است از:
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نوآوری و کارآفرينی ،بدون يک نظام مديريتی کارآمد ،يک
نقشه دقيق راه و يک تقسيم کار ملی در اين حوزه ،محقق
نخواهد شد که در اين مقاله تالش گرديد ،پيشنهاداتی در
اين زمينه با رويكردی اجرايی و عملياتی و با عنايت به
شرايط و اقتضايات خاص کشور ارائه شود .بدون شک ،توسعه
فرهنگ کارآفرينی در کشور مستلزم عزم و اراده جدی مديران
در سطوح کالن ،ميانی و خرد ،مشارکت حداکاری جامعه
دانشگاهيان و صنعتگران و متخصصان و دستاندرکاران اين
حوزه و همچنين تخصيص بهينه منابع و امكانات مورد نياز
هم از حيث منابع سختافزاری و هم منابع نرمافزاری و
سرمايههای فكری و انسانی است .در حقيقت ،اساسیترين بُعد
از ابعاد متنوع و پيچيده تحقق و توسعه نظام ملی نوآوری در
کشور ،بُعد فرهنگی و در يک معنا فرهنگ نوآوری و
کارآفرينی است که بايستی مورد عنايت و بذل توجه خاص
سياستگذاران ،مديران و برنامه ريزان کشور در سطوح و
عرصههای مختلف قرار گيرد؛ چراکه تأمين و تدارک تمامی
الزامات و پيشنيازهای تحقق نظام ملی نوآوری در کشور،
بدون توجه به ابعاد فرهنگی آن ،نتيجهای حداقلی و
غيراثربخش را در پی خواهد داشت.
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الزامات و پيشنيازهای نظام ملی نوآوری و در نهايت اقتصاد
و توسعه مبتنی بر دانش در کشور محقق شود.
نتيجهگيری و پيشنهادات
شرايط کنونی جهان و تحوالت اخير بشر در عرصههای
مختلف ،وی را مواجه با چالشهای عظيمی کرده که
محوريت مشترک تمامی آنان توسعه دانش ،فناوری ،نوآوری
و کارآفرينی است .بشر امروز ،به منظور جهتدهی هدفمند
اقدامات و برنامههای خويش در سطوح ملی و بينالمللی در
اين راستا ،متوصل به رويكردهای جديدی در حوزههای
اقتصاد و توسعه ملی گشته که بيش از پيش ،دانش و
فناوری را به عنوان محوريت تمامی امور در بخشهای کالن،
ميانی و خرد قرار میدهد .امروزه از اين شكل توسعه به
توسعه مبتنی بر دانش ياد میشود که مناسبترين و
مطمينترين مسير پيشروی توسعه کشور در سالهای آتی
بوده و اصول و بنيادهای اساسی آن متكی بر اقتصاد جهانی
دانش است .تحقق اين شكل از اقتصاد و توسعه در کشور
مستلزم شكلگيری و نضج نظامهای ملی علم ،فناوری و
نوآوری در يک بستر فرهنگی ط اجتماعی مناسب و متعالی
است .نظام ملی نوآوری در تعامل و راستای نظام جهانی
نوآوری ،نقش کليدی و محوری در اين زمينه برعهده دارد.
در فرايند ايجاد و توسعه نظام ملی نوآوری ،سازمانهاو
نهادهای مختلفی در سطوح کالن ،ميانی و خرد ايفای نقش
مینمايند که سه نهاد دولت ،دانشگاه و صنعت به ماابه
نهادهای خلق و اشاعهدهنده دانش ،فناوری و نوآوری و در
نهايت کارآفرينی از مهمترين جايگاه در اين زمينه
برخوردارند .از ديگر سو ،توسعه کارآفرينی و فرهنگ اشاعه و
ترويجدهنده آن در جامعه به عنوان يكی از مهمترين الزامات
پيدايش و نضج نظام ملی نوآوری در کشور محسوب میشود
که نهادينه و درونی کردن اين خرده فرهنگ ارزشمند در
جامعه و تعميق بخشيدن به آن در بخشهای دولت ،دانشگاه
و صنعت بايد از جمله سياست و برنامههای کالن کشور قرار
گيرد.
فرهنگ کارآفرينی به عنوان يكی از خرده فرهنگهای
اساسی کشور و در راستای تحقق نظام ملی نوآوری نيازمند
بازنگری ،بازپژوهی و مهندسی دوباره است .توسعه فرهنگ

نظام ملی نوآوری با رويكرد توسعه فرهنگ کارآفرينی

78
6. Brown, Terrence, Innovation, Entrepreneurship and
Culture: The interaction between technology, progress
and economic growth, Edward Elgar Publishing, 2007.
7. Cornwall, Jeffrey and Perlman, Baro, Organizational
Entrepreneurship ،Richard Irwin, 2006.
8. Etzkowitz, Henry, Research groups as quasi

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 طfirms:

The invention of the entrepreneurial university,
Research policy, Vol. 33, 2003.
Freeman, C. , The National System of Innovation in
historical Perspective, Cambridge Journal of Economic,
No. 19, 1995.
Hayton, James, National culture and Entrepreneurship,
A Review of Behavioral Research, Entrepreneurship
Theory and practice, Vol. 27, No. 2, 2006.
Pavlin, I. and Prokopenko, J. , Entrepreneurship
Development in Public Enterprises, International Labor
Organization, 2000.
Leydesdorff, L. and Etzkowita, H. , The Triple Helix as
a Model for Innovation Studies, Science and
Technology Dynamics, University of Amsterdam,
1998.
Leydesdorff, L. and Etzkowita, H. , Can the Public Be
Considered as a Fourth Helix in University, Industry

15.
16.

17.

and Government Relations”, Confrence, Copengham,
Denmark, 2002.
Leydesdorff, L. , Knowledge Based Innovation
Systems and Model of a Triple Helix of University,
Industry and Government Relations, Confrence, New
Economic Windows: New Paradigms for the New
Millennium, Salerno, Italy, 2001.
Linnenluecke, Martina, Corporate sustainability and
organizational culture, Journal of world business, 2009.
Lundvall, B. A. et al, National System of Production:
Innovation and Competence Building, Research Policy,
No. 3, 2002.
Niosi, J. , National Systems of Innovation are X ط
Efficient and X

 طEffective: Why some are Slow

Learners, Research Policy Journal, No. 31, 2002.
18. Radosevic, Slavo, National Systems Of Innovation and
Entrepreneurship: In search for a missing link, C  طLAB
Report, Vol. 4, No. 3, 2005.
19. Santarelli, E. and Vivarelli, M. , Entrepreneurship and
the Process of Firms’ Entry, Survival and Growth, Ind.
Corp. Change, 2007.

