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نگارنده :علی ابراهیمی  /دکتری مدیریت آموزش عالی

وقتی صحبت از کارآفرینی و تجاری سازی مطرح می شود بسیاری تصور می کنند که الان وقت آن است که به سراغ صنعت
و کشاورزی رفته و در آن بخش تحول و توسعه ایجاد کرد .اما می دانیم که فرهنگ هر جامعه ای تاثیر به سزایی در توسعه کار
آفرینی دارد چرا که کار آفرینی بخش از جامعه ای است که مجموعه ارزش ها ،نگرش ها ،هنجارها و رفتارها در همان جامعه
وجود دارد .لذا کار آفرینی هم بخشی از فرهنگ حاکم بر جامعه است و بر پایه آن شکل می گیرد.

ژوزف مک گوامير ( 4691م) ،نقش کارآفريني در جوامع مختلف را با توجه به تنوع فرهنگي متفاوت مي داند و به نظر وي منابع طبيعي
و سرمايه نقدي ممکن است يکسان باشند اما آنچه در درک تفاوت رفتار مورد توجه قرار دارد عواملي چون عقايد اجتماعي ،هنجار ها ،پاداش
رفتار ها ،آرمان هاي فردي و ملي و مکتب هاي ديني است.

4

بنابراين اگر چه کارآفرينان ،ارزش ها و باورهايي متمايز از افراد جامعه دارند ولي فرهنگ کارآفريني متاثر از فرهنگ حاکم بر جامعه
خواهد بود .در جامعه اي که کار ،اشتغال ،توليد ،داراي بار ارزشي و فرهنگي باشند ،کارآفريني زمينه بيشتري براي توسعه و کاربست در
مقوله ها ي ديگري دارد که شايد تصورش براي بسياري از انسان ها دشوار است .در اين ميان نقش مديران و مسئولين و آموزش دهندگان
در شناسايي ظرفيت ها ،پتانسيل ها ،استعدادهاي افراد کارآفريني از ميان منابع انساني جامعه بسيار حائز اهميت است .چراکه منابع انساني
در مقولي کارآفرين ي نقش عمده اي ايفاد مي کنند .پروفسور هاربيسون از اساتيد برجسته و نظريه پرداز دانشگاه پرينستون آمريکا بر اين
باور است که « :منابع انساني پايه اصلي ثروت ملت ها را تشکيل مي دهند .سرمايه و منابع طبيعي عامل تغيير هستند در حاليکه انسان ها
عوامل فعالي هستند که سر مايه ها را متراکم ساخته ،از منابع طبيعي بهره برداري مي کنند .سازمان هاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي را
مي سازند و توسعه ملي را به جلو مي برند .واضح است،کشوري که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي
به نحو موثري بهره برداري کند ،قادر نخواهد بود هيچ چيز ديگري را توسعه ببخشد»2.
داشتن نگرش کار آفرينانه در ميان مسئولين ،مديران ،آموزش دهندگان در شناسايي نيرو هاي خلاق و نوآور و سوق آنها به سوي
کارآفريني بسيار موثر است.پروفسور لسترتارد ،3کارشناسي برجسته مسايل اقتصاد جهاني مي گويد « :سازمانها يا نهادهايي که زير سلطه
مديران ترسو باشند ثروتمند نمي شوند .آناني ثروتمند مي شوند که راه را بر شکوفايي انسان هاي کاشف و نوانديش خود بگشايند».
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لذا در جامه اي که کار ،ايجاد اشتغال توليد داراي فضاي ارزشي باشند و از سوي ديگر نيروي انساني نيز به عنوان عناصر و روح آن جامعه
تلقي شوند .مشوقين کارآفريني نيز گام هاي استوارتري براي شناسايي افراد مستعد برخواهند داشت.
با نگاهي به زندگي کارآفرينان در مي يابيم که بسياري از معرفي شدگان در اين زمينه غالبا در حوزه هاي صنعتي ،خدماتي و کشاورزي
اند .شايد بندرت مي توان به نوشته هايي برخورد که به معرفي کارآفرينان عرصه هاي فرهنگي و هنري پرداخته است .اين مهم حاکي از آن
است که بايستي به اين مقوله نيز وارد شده و فرهنگ کارآفريني را به زمينه هاي فرهنگي و هنري اضافه کرد .اين اقدام نياز به تغيير نگرش
و ايجاد ديدگاه نوين تحت عنوان « تجاري سازي صنايع و مقوله هاي فرهنگي و هنري» دارد.
کم نيستند کساني که ضمن علاقه به حوزه هاي فرهنگي يا هنري در اين مقوله ها سرمايه گزاري کرده يا سرمايه هاي موجود را با
نوآوري و ايده پردازي بکارمي گيرند اما ناشناخته اند .از اين شماره تلاش مي شود که مطالبي را به حوزه کارآفريني و تجاري سازي مقوله
هاي فرهنگي اختصاص و ارائه دهيم.

منابع:
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