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 سخن مترجم

 

هاای فرهنگای    برای مترجم این اثر جای خوشوقتی است که با برخورداری از زیر ساخت

های نوشتاری در قالب چندین مجلد اثر فرهنگی، ایان باار فرهناگ را در     بر بنیاد فعالیت

ی رفتار فردی و سازمانی تاا پیادایش خالقیات و     ی دیگری بعنوان نیروی محرکه گستره

ن باه ایان هادس مساتلزم بررسای تفاوتهاای فرهنگای        نماید. رساید  نوآوری واکاوی می

های ذهنی منجر باه حال    کشورهای مختلف بوده است که نویسنده معتقد است خالقیت

ها در برخاورد باا    ی فرهنگی است به شکلی که هریک از فرهنگ مسئله اساسا یک پدیده

در ایان  نمایناد.   های فرهنگای خاود برخاورد مای     ها و مشکالت، متناسب با آموزه پدیده

رهگذر علیرغم پیچیدگی مباحث فرهنگی کاه در ایان کتااب باه تفصایل آماده اسات،        

مترجم کوشیده تا ضمن رعایت امانت، محتوای فصول را تا جاایی کاه مقادور باوده باه      

هاای فارسای                                                                         فارسی بالنسبه ساده و احتماال  خالی از ابهام ترجمه کند. در انتخاب معادل

هاایی کاه مترجماان و دانشاوران ایرانای در       از واژهاصطالحات تخصصی تالش شاده تاا   

اند حداکثر بهره برداری به عمل آید. هرچند این اثر و محتاوای   های اخیر ابداع کرده دهه

ی دیگر که بسیار مهم اسات، متارجم تاالش نماوده      باشد. نکته آن بسیار جدید و نو می

ت داخلای ماتن قارار    است که پیوستگی بین مطالب حتی االمکان تحت الشاعاع ارجاعاا  

نگیرد هرچند این موضوع به شاکل کامال گریزناپاذیر اسات. همچناین از نظار کااربرد        

هاای   آکادمیک و آموزشی کتاب حاضر به دلیل جامعیتش با سرفصل چنادین درس دوره 

هاای علاوم تربیتای، روانشناسای صانعتی و ساازمانی،        رشتهکارشناسی ارشد و دکترای 

 بازرگانی انطباق دارد. مدیریت اجرایی، حسابداری و

در پایان امیدوارم مطالعه این کتاب سرآغاز تحولی جدید در نگارش داناش پهوهاان    

   های مورد انتظارشان باشد. های فوق در راستای هدس رشته
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 پیش گفتار

 

در ماارس ساال   « نوآوری، فناوری و مادیریت داناش  »مجموعه کتاب اسپرنیگر در مورد 

هاا و چشام    هاا، نظریاه   و پهوهشگرانه برای ایاده روشنفکرانه  بعنوان سکویی مهم، ۲008

در  -خصوصی و پیشارو   - ای، میان بخشی، عمومی رشتهندازهای جهانی / محلی، میان ا

 ی بازار شد.   حال توسعه روانه

باا   ۲009باشد که در سال می «اقتصاد دانش»ی  این مجموعه کتاب با همراهی مجله

 همان نویسندگان به بازار آمد.ی  اندیشه

« متعارسمعرفت »اشد که از ب ای می فعاالنههای  ی دیدگاه این مجموعه نمایش دهنده

رقابات  »مفااهیم   همچناین  اسات.  یاابی شاده   در نظریه و عمل به درستی زمینه اما دور

ی آن  کاه در اهاداس و فلسافه   « وکراتیاک مستحکم، کارآفرینی پایدار و سرمایه داری دم

ی  عه، برجسته ساختن تحقیقاات و شایوه  گیرد. هدس این مجمو اهمیت دارد، در نظر می

هاا،   هاا اسات کاه در آن افاراد، ساازمان      پویا با این حاوزه  د آمده در برخوردعملکرد پدی

ها، خالقیت و ابداع را برای دستیابی به رشد و تقویات آن تحات    ها و ملت قهصنایع، منط

 آورند. ر میکنترل د

 ها، ، شرکتباشند، تأثیر نوآوری را در اقتصاد ی که بخشی از این مجموعه میهای بکتا

کنند که از قاوانین مربوطاه مانناد اماور      بررسی می و کالن افراد در سطح خرد و ها گروه

هاای اطالعااتی و    تحقیق و توساعه، سیاسات علام، سیساتم    مالی، روانشناسی سازمانی، 

 ماورد  ، استنتاج و صد در صاد (باشند مون پایه که برای نوآوری مفید میبا مض)راهبردی 

 است.دانش  تسهیمموضوع  همان این کهد گیرن قرار میاستفاده 

 یهاای  و تعریف مطرحزیر  مطالب تعدادی از مفاهیم کلیدی مرجع از این مجموعه در

 ۲                 ا    کمپ بال دی. اس. ج ی   و  1جیای  از کارایانیسها  )تمام تعریف آمده استآن  به دنبال

 .(باشد می 3-۴، ۴۶ی بین المللی مدیریت فناوری،  (، مجله۲009)

یک  رویککرد از   « 3 مدل» :استفاده از دانش جهت خلق، انتشار و« 3مدل»های  رویکرد سیستم -
، چندگانه، چنکد منوکهره و چنکد سکدر  در مفهکهی سکازی، ورا ک  و        ههای چند جانب سیستم

 باشد که خلق، انتشکار،  م « دانش در جریان»و « ش انباشتهدان»مدیریت ابعاد واقع  و مجازی، 

                                                           
1. Carayannis E. G 

۲. Campbell,D. F. J. 



 

س  

 
 
 

 

بخشکد   سرعت م  نکرده، به آهای دانش متخصص را کاتالیز  تسهیم، جذب و استفاده از دارائ 
بر مبنکای چشکم انکداز سیسکتم نوکری شکراین و رونکدهای        « 3مدل»کند.  و از آن  مایت م 

تککامل  دانکش را بکا اجتمکا  و     اقتصادی، سیاس ، فناوری و فرهنگ  است که هکم  -اجتماع  
 دهد. با دانش شکل م  را هدایت شده تصاد مرل  / جهان  مبتن  بر دانشاق

ی    چهاری به پیچ  سه گانکه در این زمینه به معنای افزودن پیچ :)پیچ ( چهارگانههلیکس  -
نک  بکر رسکانه و    اجتمکا  عمکهم  مبت  »باشد که آن را بکه صکهر     دولت، دانشگاه و صنعت م 

، «فرهنکگ »، «صکنای  خققانکه  »، «رسکانه »کنیم. چهارمین پیچک  بکا    شناسای  م « فرهنگ
 همراه است.« ی خقق وبقه»و گاه  اوقا  نیز با مفههی  «هنر»، «سب  زندگ »، «ها ارزش»

باشند ککه   های  قیق  و مجازی م  ای نهآوری، زیربناها و زیرفناوریه شبکه :های نهآوری شبکه -
ی عمکهم  یکا خصهصک  عمکل      ابدا  و کاتالیز نکهآوری در  کهزه   جهت پرورش خققیت، ایجاد

خصهصک    –ی فنکاوری و ترقیکق دولتک      عهها در همراه  تهس کنند )برای مثال، مشارکت م 
 صنعت(. –دانشگاه  –دولت 

 مکمکل                                 نش تقهیت کننده، متخصص و متقابق های دا انباشته شدن دارائ  های دانش: بندی دسته -
های تدبیق   باشد که بیانگر روندها و تهانش م « دانش در جریان»و « دانش انباشته»به شکل 

ی چشکم انکداز یک      یت شده با یادگیری در زمینکه و هدا صهر  پهیا، خهد سازمانده  کننده به
 باشد. سیستم باز م 

ه، چندگانکه و چنکد   اکه سیستم نهآوری قرن بیست و یکم: ی  سیستم چند سدر ، چند منوهر -
ز هکای  ا  هکای بزرگتکر نکهآوری )شکبکه     های متشکله، شبکه باشد. سیستم ها م  عامل  از سیستم

  از هکای  بندی دستهبزرگتر دانش ) های بندی ش( و دستهدان های بندی های نهآوری و دسته شبکه
سازنده و سازمانده  شکده در   های دانش( را به صهر  بلهک های بندی دستهدانش و  های شبکه

(، ککه بکه   2001، 1د )کارایانیسگیر از نهآوری و دانش در بر م  بدون مبنا ی  ساختار ب  نوم و
ی مال ، عققنک ، اجتمکاع  و انسکان  و     مایهسر های ها و مهجهدی ی خهد انباشتگ  جریان هبهن

و همکاری  فرهنگ  و فناوری را که پیهسته تکامل، تخصص های همچنین مصنهعا  و ماهیت
نکهآوری   هکای  دانکش و شکبکه   هکای  بنکدی  دسکته دهد. همچنین این  مشترک دارند، تشکیل م 

اقتصکادی ماننکد  کهمکت، دانشکگاه،      – ، سیاس ، فناوری و اجتمکاع   متنه  سازمان های  هزه
ی  کنکد ککه همگک  در بکر گیرنکده      یر دولت  را شکل داده و اصقح م غ های صنعت و سازمان

هکا و   ی پیشکرفته، نکانه فنکاوری    هکا، مکهاد سکازنده    اوقعا  و ارتباوا ، زیست فناوریفناوری 
 باشند.   های انرژی نسل بعدی م  فناوری

                                                           
1. Carayannis 
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این مجموعه کتاب برای چه کسی منتشار شاده اساتی ایان مجموعاه کتااب اناواع        

 خواند: های مختلف فرا می مخاطبین را در زمینه

ا بیااانگر گااروه اصاالی اجتماعااات دانشااگاهی: اجتماعااات دانشااگاهی در سرتاساار دنیاا -1

ومی ایان مجموعاه کتااب را دنباال     باشند. این مسئله توجه نظری / مفه خوانندگان می

ی دانش نفوذ کرده و همچنین با ادعاای   دانشگاهی در زمینه های کند تا در گفتمان می

توجهی خاص به دانشگاهیان با مفاهیم رایج و درخواست فرصتی جهت مفاهیم جدیاد  

یدی برای این مجموعاه ارائاه   یا حداقل مفاهیمی دیگر همراه شد. در نتیجه چالشی کل

ر دانشاگاه داشاته باشاد. در اصال، تماام جواماع       کند تا تأثیر معینی بار گفتماان د   می

انند از ایان مجموعاه   تو باشند، می قمند به دانش )دانش و نوآوری( میدانشگاهی که عال

کتاب تأکیاد   ای این مجموعه بی داشته باشند. ماهیت میان رشتهی مطلو کتاب استفاده

ی  ی ویاهه  قاه کتاب محدود باه اولویات بنادی حل    ی این مجموعه بر این دارد که حوزه

توان این فرضیه را به وجود آورد که هیچ گوناه  می شود. از دیدگاه رادیکالی، نمیها  نظام

 نظامی که در آن دانش بی اهمیت است، وجود ندارد.

کارآفرینان خصوصی یا دانشگاهی و عملگران دولتی )دولتی و زیار   –تصمیم گیرندگان  -۲

 طاور همزماان ناامبرده   تصامیم گیرنادگان ب  روه متفااوت از  دولات(: دو گا  ی  مجموعاه 

 هاای  تجااری، شارکت   هاای  شوند: الف( کارآفرینان خصوصای )شارکت هاا، شارکت    می

دانشگاهی و کارآفرینان آکادمیک دانشگاه ها( که عالقمناد باه بهیناه ساازی مادیریت      

تحقیقاتی دانش مبنا که ناهمگن ترکیاب شاده اناد؛ و ب(     های شبکهی  دانش و توسعه

دولتای( کاه عالقمناد باه بهیناه ساازی و       ی  ولتی )دولتی و زیار مجموعاه  عملگران د

 باشند که به داناش و ناوآوری  می و راهبردهای سیاسی خودها  بیشتر سیاستی  توسعه

رسند. یک هدس دانش و سیاست ناوآوری عماومی آن اسات کاه عملکارد و رقابات       می

 دهد.می اقتصادهای پیشرفته را افزایش

تیک بارای تصامیم   : اطالعاات ضاروری باه صاورت سیساتما     کلای تصمیم گیرنادگان   -3

به داناش   مراجعهبا  را بدانند چگونه تصمیم گیری ای آنکهشود، بر گیرندگان عرضه می

سازی کنند. ماهیت این اطالعات ضروری، مفهاومی و همچناین    به روز آن، ی توسعهو 

عملی  های نمونه باشد. اطالعات تجربی، نکات و ی موردی( می ربی )بر اساس مطالعهتج

سازد؛ اطالعات مفهاومی                                لی )احتماال  اصالحات( برجسته میعم های را در جهت راه حل

از تصامیم   یمختلف های کند. گروه را پیشنهاد می کاربردیمزیت ابزارهای پیش برنده و 



 

ص  

 
 
 

 

بازر  چناد ملیتای کاه      هاای  خصوصای و شارکت   های در شرکتتوانند  می ها گیرنده

متخصصاان   ،مادیریت داناش   جهات اجارای   مشاوران ،ها کتم دانش شریسهتمسئول 

و توساعه، علام و فنااوری و     جهانی سازی که متمرکز بار باین المللای کاردن تحقیاق     

قتصااد  دانشامندان سیاسای، ا  ، کسب و کار های متخصصان در شبکههمچنین  ،نوآوری

 باشند.  می، هستندی کسب و کار  دانان و افرادی که در حرفه

را ماورد   یینجهانی عالقمند: در نهایت، مجموعاه کتااب اساپرنیگر مخااطب    مخاطبین  -۴

اشاند. مخااطبین   ب کلی به دانش و ناوآوری عالقمناد مای   طور که ب دهد خطاب قرار می

اهی و تصامیم گیرنادگان(   طور جزئی با اجتماعات ذکر شده )اجتماعات دانشگجهانی ب

 شند.با همزمان در حال استفاده می
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 مقدمه

 

ی میاان   ترین و سریعترین مطالعاات یکپارچاه  در حال حاضر، پهوهش میان فرهنگی یکی از پویا

نظاری و عملای نشاان داده شاده اسات.       هاای  ای است که اهمیت آن در بسیاری از زمینه رشته

رقابت باوده کاه   ل بحرانی مورد عام بعنوانهمزمان خالقیت، نوآوری و کار آفرینی در این ادبیات 

نتیجه برخاسته از تحقیقات نشان ی جوامع حیاتی است.  ها، بلکه برای توسعه نه تنها برای شرکت

قانه، اختراعی، نوآورانه و کارآفریناناه  خال های فرهنگی ممکن است فعالیت های دهد که تفاوت می

د باه تلفیاق   توانا  مای  های متناوع  فرهنگ این هر کدام از .نع از آن شودیا ما و را سرعت بخشیده

د و از طرس دیگر بر بای  ک طرس از مزایای آنها استفاده کند تا از یفرهنگی کمک کن های واقعیت

هر فرهنگ را بارای پارورش بهتار     های فرهنگی غلبه کرده و محدودیت های اثر کردن محدودیت

اجتماعی، اقتصاادی   ن در فضایجهانی شد متأثر از های خالقیت، نوآوری و کارآفرینی در محیط

 .مهیا نمایدو کسب و کار 

ای کاه در آن   ای اسات. زمیناه   رشته میانت اخیر در این زمینه بیانگر تحقیقات جدید مطالعا

ناختی، تاریخی، اقتصادی، مادیریت، فنااوری و کساب و    مطالعات فرهنگی، جامعه شناسی، روانش

وری و کاارآفرینی باه   دارند. توجه به بحث میان فرهنگی در خالقیت، نوآ باهم نزدیکیرابطه کار 

تحقیقات نظری و تجربای   به موجب آن کهانتشار یافته است مقاالت متعدد ای در  میزان گسترده

 کند. ی میها بازنمای فرهنگی این پدیدهرا در تأثیر 

ها و تحقیقات تجربی مختلاف ماورد بررسای،     ب مفاهیم، فرضیات، تفکرات، نظریهدر این کتا

 هاای                         فرهنگ )عمادتا  فرهناگ  تأثیر شوند که تأکید بر  می بندی طبقهتحلیل و بحث قرار گرفته و 

اسات   ین پدیده ممکنمربوط به ا های                                                      مل ی( بر خالقیت، نوآوری و کارآفرینی دارد. برخی از جنبه

ی  باشند، در حالی که بقیاه باه وسایله    و به صورت کلی قابل استفاده ها متداول  در میان فرهنگ

 هاای  شوند کاه آنهاا را بارای انتقاال باه دیگار زمیناه        خاص فرهنگی به شدت تعیین میعوامل 

 .کنیم جامعیت و ویهه گرایی را دنبال میسازد. بنابراین، رویکردی ترکیبی از  می دشوارفرهنگی 

فرهنگی خالقیت، ناوآوری و کاارآفرینی سار و کاار داریام. اماا        های در این پهوهش، با جنبه

کنیم، در نهایات باا چاالش درك فرهناگ     می صحبت« فرهنگی های جنبه»هنگامی که در مورد 

یکی از پیشروان جامعه شناسی فرهنگای، اشااره   ، ۴رایموند ویلیامزشویم. همان طور که می مواجه

قرار دارد. در واقع افراد، همزمان، متعلق باه  ها  ی فرهنگ در میان پیچیده ترین واژه دارد که واژه

                                                           
4. Raymond Williams 
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باشند )یک تورم، یک جنسیت، یک نسل، یک سازمان و غیاره(. هار   می انسانی مختلفی های گروه

گذارند. می بر رفتار تأثیرها  باشند و هر یک از این فرهنگمی دارای یک فرهنگها  یک از این گروه

از باورهاا و  ای           ا                     فرهناگ مل ی، یعنای مجموعاه     )هاا   وهش، در اصل بر یکی از ایان فرهناگ  این په

مطالعاات         اخیرا  تأکید دارد.  (سازدمی جمعی که افراد را از ملیتی به ملیت دیگر متمایز های ارزش

ی کااملی معرفای نشاده     هیچ گوناه نظریاه  هرچند  .قابل توجهی در این زمینه منتشر شده است

 ،آوری و کارآفرینی را در بر گیارد که ابعاد مختلف فرهنگی و اثرات آن بر خالقیت، ابداع، نو است

ایان   .در ایان خصاوص باه عمال آماده اسات      که پیشرفت قابل توجهی توسط محققان  در حالی

 .هنوز توسعه نیافته است از لحاظ سیستمی و تلفیق نتایج تحقیق میان فرهنگی ،ادبیات تحقیق

ی نزدیکی با  رابطه ها خالقیت، ابداع، نوآوری و کارآفرینی را در زمانی که پدیده در این کتاب،

 «تولید چیازی از هایچ  »خالقیت به معنای  ی لغت، گیریم. با توجه به ریشه هم دارند، در نظر می

هاا یاا محتویاات )عقالنای، روحای،       تر، خالقیت خاود را در تولیاد ایاده    باشد و به صورت کلیمی

عملی خالقیت، ابداع است. اباداع باه    های کند. یکی از جنبه فیزیکی و غیره( بازنمود میهیجانی، 

. دهاد  خود را نشان مای  یبه شکلی کاربرد و ی خالق درك شده یک ایده بعنوانصورت گسترده 

)یاک   یتوان به صورت قابلیت تبدیل یک ایده به یک شاکل کااربرد   ی اختراع را می بنابراین قوه

فنی، اقتصادی، کسب و کاار، سیاسای، اجتمااعی و    ی  ساختار و غیره( در یک حوزه طرح، برنامه،

توان به صورت یک ابداع عملی اجرا شاده در  می در نظر گرفت. در نتیجه، نوآوری راها  دیگر حوزه

ای  طور گساترده شود(. کارآفرینی بمی تبدیل است که به ارزش افزودهای  نظر گرفت )نوآوری ایده

خلق روشی جدید از انجام کساب و کاار    بعنوانور رشد و پیشرفت اقتصادی است و متعلق به موت

جدیاد باا    هاای  فرآیناد دریافات رواباط و چاالش    یاک   بعنوانتوان  می را شود. خالقیتمی درك

، در نظار  باشدمی منحصر به فرد های مفاهیم و پاسخی  بیان کننده که در حال تغییر های موقعیت

   گرفت.

ی  باه هام آمیختاه    هاای  ی بیشتر روابط باین فرهناگ و پدیاده    پهوهش، توسعههدس از این 

خالقیت، نوآوری و کارآفرینی به منظاور پیشارفت بیشاتر و درك بهتار از نحاوه، علات و زماان        

 مختلف است. های ها در فرهنگ بازنمود خود این پدیده

ه اسات. محققاان   شاد دارای صالحیت تهیه ی یک تیم قوی بین المللی و  لهاین کتاب به وسی

ها از چین، فرانسه، یونان، ایران، ایتالیاا، ژاپان، روسایه، سانگاپور،      ا و تقابله چشم اندازها، بینش

کنناد. امیادواریم کاه ایان کتااب بارای محققاان و        می انگلستان و ایاالت متحده آمریکاا را ارائاه  

رهنگای در رابطاه باا    نظری و عملی مطالعات فرهنگی و میاان ف  های متخصصانی که با این جنبه
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خالقیت، نوآوری، کارآفرینی و همچنین مدیریت و کسب و کاار باین المللای سار و کاار دارناد،       

 جالب توجه باشد.


 


