
 

 

      

 



 

 How improve the culture: ی فرهنگ ینیکارآفر

 

صسّب سبل است کِ گفتِ ضسُ فزٌّگ رٍ ثِ اضوحالل ٍ ًبثَزی است ٍ ثبسار آساز هقصز اصلی آى است. ثِ صَرت 

تب  کتبة اس سًسگی هتؼبلی اثؼبز  توبم ؛هْبر ًطَز ٍ ضسُ رّب ذَزش حبل ثِ ثبسار گزکلی ایي ػقیسُ ٍجَز زارز کِ ا

 .ضَز هی ثستز ٍضؼطبى...  ٌٍّز  ٍ پَضبک 

ای  ی هتؼصجبًِ کٌس کِ ایسُرزیبثی هی "جبى رسکیي"فَى هیشس ایي گزایص ایسئَلَصیک را اس هٌتقس قزى ًَسزّوی 

اقتصبزی ثس، سضتی را ثب سیجبیی، کْتزی )حقبرت(  را ثب  زاری، جسای اس یک سیستنکزز کِ سزهبیِرا تجلیغ هی

کبر، ّز ّفتِ، ّبی هحبفظِهْتزی )ػظوت( ٍ ًربلِ را ثب ٌّز ػَض کززُ است. استسالل هطبثْی اهزٍسُ زر رٍسًبهِ

 اًٌس کِ ثبسار سقَط ثِ پبییي را هتَقف کززُ است. اهب ّوِ هیس  ضَزثِ ػٌَاى یک ذغبی سبذتِ ضسُ، ظبّز هی

یک جَاة هوکي است ایي ثبضس کِ ایي رًٍس سٍال ثِ توبم هؼٌب ًیست، ثلکِ تغییزات است. ذَاُ ایي تغییزات اس اپزا 

ثِ رح، اس ًقبضی ّبی فبذز رٍی زیَار گذضتِ ثِ گزافیتی ّبی هؼوَل ضْزی اهزٍسی یب کزاٍات ّبی هزتت سیبُ ٍ 

ثِ ذَز  هرتلف ّبی سهبى زر هرتلف اضکبل فزٌّگًسارز.  سفیس ثِ رًگْبی هتٌَع اهزٍسی ٍ ...ثبضس؛ اصال اّویتی

 هیگیزز ٍ ثِ آى ػبزت هیطَز. 

ّبی فزٌّگی آًْب، راضی کٌٌسُ ًیست، حتی ثزای ایي پبسد ثزای ذیلی اس هززم، ثِ زلیل ّوزاستب ًجَزى ثب گزایص

زیگزی اسیي زست، تب ایي حس کِ کٌس هَسیقی ثزای اٍ یؼٌی هَسیقی پیص اس ثبخ ٍ هَراز ذَز ًگبرًسُ کِ ثیبى هی

ثِ ًظز ٍی حتی کَزکبى ثبیس ٍقت ذَز را صزف فزاگیزی پیبًَ کٌٌس ثِ جبی ایٌکِ ثب کبهپیَتز ثبسی کٌٌس. الجتِ 

ای زر جبهؼِ تَاًس اًتظبر زاضتِ ثبضس کِ فززی ذَزثشرگ ثیي ٍ افبزُکٌس کِ ثب ایي زیسگبُ ًویاػتزاف ّن هی

 قلوساز ًطَز. 



 

ل ًگبرًسُ ثز ایي است کِ زیسگبّی هتفبٍت را ارائِ زّس، الجتِ ًِ ثِ ضکل یک تئَری ػوَهی ٍ فزاگیز، ثب ایي حب

ّب هبًٌس ریسک پذیزی، ای ثب زرًظز گزفتي ثزذی هَارز کبرآفزیٌی فزٌّگی ثب ّوبى هؼبًی ٍ پیص فزضثلکِ ایسُ

 ت .سرت کَضی، ثبساریبثی ٍ ... کِ تفبٍت ٍاقؼی ٍ ثسیغ ایجبز کززُ اس

-ًوًَِ ّبیی اس گزٍُ رقص ثبلِ ٍ گزٍُ سزٍز کز هَسیقی ثِ ػٌَاى کبرآفزیٌی ّبی فزٌّگی هَرز استفبزُ قزار هی

آٍرز کِ زر ٌّگبم هطبّسُ اس ثیي رفتي فزٌّگ غٌی ٍ ّبیی را اس تجزثِ ضرصی ذَز ثِ هیبى هیگیزز. ًگبرًسُ هخبل

باهیسی ثِ ذبعز اضوحالل فزٌّگی ثِ آى زست زازُ ثَز، اهب اصیل زر ایي ػزصِ ّب زر اثتسا احسبس سزذَرزگی ٍ ً

ّب زست ثِ کبرآفزیٌی سزًس ثبػج ضسًس تب ًِ تٌْب کیفیت آحبر ارائِ ضسُ ثْجَز زر ایي هَارز افزازی کِ زر ایي ػزصِ

ثِ ذبعز  یبفتٌس ثلکِ فزٌّگ اصیل ًیش تقَیت ضسًس. توبهی ایي هَارز کِ تغییزات اسبسی ٍ هخجتی را ایجبز کززًس

 کبرآفزیٌی فزٌّگی ثَز کِ جبهؼِ را ًیش تغییز زاز.

تَاى هطبّسُ کزز کِ زر ّز زٍ هَرز هوکي ثَز راُ هتفبٍتی عی ضَز. اگز ایي زٍ گزٍُ اس افزاز ثب توبیل ثِ هی

ارز ػول ثبالثززى استبًسارّب ٍ ارائِ ذسهبت ارسضوٌس پیص قسم ًطسُ ثَزًس، فزٌّگ ًسلی اس زست رفتِ ثَز. ّز زٍ ٍ

 ضسًس ٍ ریسک آى را ّن پذیزفتٌس، زر ػَض هیزاث آًبى رٍی سهیي پبیسارتز ذَاّس هبًس.

هَرز زیگز زر ارتجبط ثب ذبًَازُ ای جسیس ٍ هْبجز اس ٌّس است کِ یک رستَراى جسیس ضگفت اًگیش ٌّسی را زر 

زاًس کِ کوجَز غساّبی ذبرجی ای فست فَز ٍ ضیک ثبس کززُ اًس. ّزکسی هیضْزی پز اس رستَراى ّبی سًجیزُ

 رستَراى یک: ثبس ضس جب آى ایي رستَراى زر رٍس یکثب کیفیت ثبال زر ایي ضْز رٍاد زارز. اهب زر ًْبیت یک رٍس 

 هحیظ توبهی ٍ هتٌَع ٍ گستززُ هٌَ یک ثب ضس، هی یبفت جْبى زر ای ػوسُ ضْز ّز زر کِ اًساسُ ّوبى ثِ ٌّسی

 یک تؼْس ٍ سرت کبر ذغز، ثلکِ ،ًجَز زاری سزهبیِ ًظبم سزًگًَی ،ًِ ضس؟ ثبػج چیشی چِ اهب .ًیبس ثَز کِ ّبیی

 اٍ. ضس سبذتِ فزز یک تَسظ کِ ثَز اًتربة یک ایي. ًساضت ٍجَز اتفبق ایي ثزای تضویٌی ّیچ ّن ثبس. کبرآفزیي

  .کٌٌس ثبس را رستَراى گزفتٌس تصوین اش ذبًَازُ ٍ



 

هَرز ًقس فزٌّگی سزهبیِ زاری ایي ثَز کِ سزهبیِ زاری ّوِ چیش را ثزای هصزف ًکتِ اصلی هَرز اضبرُ هیشس زر 

کٌٌسُ ثیطتز هیکٌس، ثِ ّوبى هیشاًی کِ هَسیقی ٍ سهبى ّبی هجتذل )اس ًظز ثزذی( رٍاد پیسا هیکٌس، ثِ ّوبى اًساسُ 

ی کِ ّزگش قجل اس آى اهکبى ًیش ازثیبت غٌی ٍ هَسیقی فبذز زر سغَح ثبالتزی قبثل زستزسی ٍ ػزضِ است. ثِ هیشاً

 آى ٍجَز ًساضتِ است.

ّب، هقزرات زست ٍ پبگیز ٍ... هحسٍز ضسُ اهزٍسُ کبرآفزیٌبى فزٌّگی ثِ عَر جسی زر ًَآٍری ّبی ذَز ثب هبلیبت

ّبی افزاز ثزای اػتالی جْبى ٍ جبهؼِ ذَزضبى است. ثزذی اس ثبسارّب ثِ اًس. ایي هحسٍزیت ثبػج کوتز ضسى تالش

 زلیل هحسٍزیت ّبی یبز ضسُ ثِ صَرت کبهل فؼبل ًیستٌس ٍ ثزذی ثِ صَرت کبهل زر حبل تؼغیل ضسى ّستٌس. 

ثٌبثزایي سیبستی کِ اهزٍس هَرز ًیبس است، سزکَة کززى هبلکیت ذصَصی ًیست، ثلکِ اػغبی آسازی ػول ثیطتز 

ثِ کبرآفزیٌبى فزٌّگی است، ایي هَجت اثتکبر ػول ثیطتز اس صزف ضکبیت کززى اس اضوحالل فزٌّگی ٍ ًبثَز 

 ضسى ارسش ّب ذَاّس ضس. 

ّب ضکبیت کزز، اس ٍی ثپزسیس کِ ذَزش ثزای اػتالی فزٌّگی ٍ سشزفؼِ ثؼسی کِ کسی زر هَرز ثِ یغوب رفتي ار

 ٍرٍز ثِ ایي ثبسار ٍ ثْتز سبذتي زًیب چِ کززُ است؟

 

 culture-improve-https://mises.org/library/howهغلت اصلی: 

 

 

 

https://mises.org/library/how-improve-culture


 


