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 چکیده

ن جامعه است، و نگرش افراد كم بر آ، فرهنگ حادر يک جامعه يكي از مهمترين عوامل موثر بر كارآفريني

دارد كه منبعث از  آن ها، ارزش ها و اعتقادات نسبت به كارآفريني در سطح فردی بستگي به باورها

مي  كننده تسهيل يک عنوان به كارآفريني و كند مي ايفا را رهبر نقش فرهنگفرهنگ مي باشد. در واقع 

 فرهنگو  با تركيب عناصر كارآفرينيباشد. هدف از پژوهش حاضر، بازآفريني موضوع فرهنگ كارآفريني 

 با رويكردی استقرايي و روش اجرای آن تحليل متون علمي، است. اين پژوهش از نوع كيفيمي باشد. 

( و عناصر فرهنگ هافستد مي 6002يافته های پژوهش مبتني بر تركيب عناصر كارآفريني ديويدسون )

 عواملي بواسطه افراد زمانيكه مساعد، محيط يک وجود در صورتپژوهش حاضر نشان مي دهد كه باشد. 

 از رقابت يادگيری معقول، تشويق پذيری ريسک به فرد رآفريني، تشويقكا استعدادهای پرورش چون

ها بويژه زنان، تاكيد بر آينده و فوريت در اقدام و تقدم مصالح شكست، نقش آفريني برای تمامي گروه

 است كارآفرينانه فعاليت های مشوق ملي فرهنگ مي شوند، برانگيخته كارآفريني عمومي بر فردی، برای

 مي كند. مايتح آن از و

 فريني، تار و پود فرهنگ كارآفرينيكارآفريني، فرهنگ، فرهنگ كارآواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله. 1

سال قبل ماكس وبر درباره  000بحث در مورد ويژگي ها و نگرش های فرهنگ و كارآفريني مقوله ای جديد نيست. بيش از 

ريني به مطالعه پرداخت. او در كتاب اخالق پروتستاني و روح سرمايه داری بيان اخالقي و كارآف-رابطه بين انگيزه های ديني

يل مي دهد مايه داری مدرن را تشكمي كند كه اخالق كاری پروتستان با ايجاد تغيير در نگرش های كاری زيربنای توسعه سر

(weber, 1930 .)مي  .كند مي نتعي را كارآفريني شروع برای افراد نگرش زيرا ،است مهم نييكارآفر از بحثي هر در فرهنگ

توان گفت فرهنگ يكي از عوامل موثر بر كارآفريني و نرخ فعاليت های كارآفرينانه يک جامعه است. مطالعات زيادی در سطح 

تحليل فردی نشان مي دهد كه رابطه ای بين ارزش ها، باورها و رفتار وجود دارد كه تفاوت در ارزش های و باورها در يک 

هنگ ملي است كه منجر به بروز رفتارهای متفاوتي چون اقدام به كارآفريني، ايجاد كسب و كار جديد و حتي اقدام به فر

مطالعات زيادی رابطه بين ابعاد مختلف فرهنگ و رفتارهای كارآفرينانه را نشان مي دهد كه مي توان به خوداشتغالي مي شود. 

(، مولر و توماس 6000(، لي و پترسون )6000(، بوسنتيز و همكاران )0996ن )برخي از آن ها از جمله مک گراث و مک ميال

 ( اشاره كرد.6000( و پاتريک و ونبرگ )6000(، استفان و اوالنر )6000)

 بيان وی فرهنگ و كارآفريني رابطهرابطه بين كارآفريني و فرهنگ در سطح ملي و فردی بر كسي پوشيده نيست. برگر درباره 

 وجود با بنابراين،. شود مي گرفته نظر در كننده تسهيل يک عنوان به كارآفريني و كند مي ايفا را رهبر نقش هنگفر كند، مي

 برای شغلي پيشرفت جامعه،حمايت  موفقيت،كسب  مالي، های پاداش مانند عواملي بواسطه افراد زمانيكه مساعد، محيط يک

 Lee and)  كند مي حمايت آن از و است كارآفرينانه های اليتفع مشوق ملي فرهنگ شوند، مي برانگيخته كارآفريني

Peterson, 2001 .بنابراين (. عوامل فرهنگ و محيط بر گرايش كارآفرينانه افراد اثر مي گذارد و منجر به كارآفريني مي شود

سمت فرهنگي حركت كرد فرهنگ به عنوان عاملي موثر بر كارآفريني مورد بررسي قرار گيرد كه در چه شرايطي مي توان به 

ي به توسعه فرهنگ كارآفريني كه خود مشوق كارآفريني باشد و به عبارتي ديگر چگونه سياستگذاران حوزه فرهنگ و كارآفرين

 ردازند.بپ

 ادبیات و پیشینه پژوهش. 2

 مفهوم کارآفرینی. 2.1

 فرآيند، رفتار، نوآوری، فرصت،: يعني مهم عامل شش بر مبتني كارآفريني از مختلفي تعاريف كارآفريني حوزه انديشمندان

«  نوين تركيبات» ارائه در نوآوری را رينيكارآف نوآوری بر مبتني تعريفي در شومپيتر مثال برای. اندنموده ارائه موضوع و زمينه

 مي معرفي ورام ساماندهي جديد روشهای جديد، خام مواد جديد، بازارهای جديد، های تكنولوژی جديد، محصوالت بعد پنج در

 ها،سرچشمه شناسائي فرآيند را كارآفريني فرصت بر مبتني تعريفي در ونكاتارامان و شين. (0990)الواني و همكاران،  كند

 هایفعاليت و كارآفرين افراد زمينه، بر مبتني تعريفي در ميالن مک و لو. دانندمي هافرصت از برداریبهره و تشخيص

)محمدی الياسي،  دانند مي اجتماعي پديده يک را كارآفريني و نموده قلمداد آنها اجتماعي نهزمي محصول را كارآفرينانه

ايده كارآفرينانه با تاثيرپذيری از فرد )افراد( و محيط در يک فرايند ( 6002ديويدسون )براساس مدل رويدادی (. 0931

بيان  در مدل انطباق بافتيكارآفرينانه مي شود. او  كارآفرينانه كه توسط فرد در بستر محيط روی مي دهد، منجر به عملكرد

( 0در شكل ) ج به عملكرد كارآفرينانه مي شود.چهار عامل اصلي فرد، ايده، محيط و فرايند است كه منت انطباقمي كند كه 

 ( ارائه شده است.6002مدل انطباقي بافتي ديويدسون )
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 (2002ون )(: مدل انطباق بافتی دیویدس1شکل )

 فرهنگمفوم . 2.2

پيچيده و غامض است كه از آن تعاريف مختلفي شده است. در يک تعريف پراگماتيک مي توان گفت كه هر فرهنگ مفهومي 

 ,Frick et alديگری از مردم دارند، فرهنگ ويژه ای دارند ) ات و رفتار متفاوتي نسبت به گروهگروهي از مردم كه تفكر

كند فرهنگ  ش بيشتر به رابطه بين فرهنگ و گرايشات يک گروه مي باشد. او به طور واضح بيان مي(. هافستد تاكيد1998

 ,Hofstede) ، مي باشدبا ديگران متفاوت مي كندرا يا دسته ای از افراد  كه اعضای يک گروه است برنامه ذهني جمعي

فسيرها و حالت های رفتاری گفته مي شود ويژگي (. در تعريفي ديگر، فرهنگ به مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها، ت1994

براساس تعاريف مختلفي كه از فرهنگ وجود  (.Fukuyama, 2001های جوامع يا گروه های اجتماعي را ايجاد مي كند )

زندگي  و از طريق ،دارد، مي توان گفت كه اكثر تعاريف به ويژگي های مشتركي اشاره دارند كه فرهنگ پديده ای جمعي است

در يک محيط اجتماعي يا متعلق به گروه های همسان به اشتراک گذاشته مي شود. براين اساس، هر انسان متعلق به  سانان

گروه های اجتماعي مختلف در سطوح مختلفي برنامه ريزی ذهني انجام مي دهد. به عالوه در سطح ملي، كه معموال تحت 

 ,Shaperoقومي و نژادی، مذهبي و جنسيتي تعريف مي شود )عنوان فرهنگ درک مي شود، فرهنگ در سطح منطقه ای، 

1984.) 

 ابعاد فرهنگی هافستد. 2.2

يا دسته ای از افراد را با ديگران متفاوت مي كند، تعريف مي ، كه اعضای يک گروه برنامه ذهني جمعييک هافستد فرهنگ را 

اين سازه های  ارزش ها، باورها و هنجارها مي باشد.(. برنامه ذهني اشاره شده توسط هافستد شامل Hofstede, 1994كند )

باشد. همچنين اين سازه های ذهني  در مواجهه با رخدادها موثر ميذهني بر چگونه اجتماعي شدن با يک فرهنگ ويژه 

كشور،  39در يک پژوهش گسترده در ند. و يا نامطلوب اجتماعي تعين مي ك چگونگي رفتارها را در شرايط مختلف مطلوب

. اين ابعاد شامل: مختلف را در بر مي گيرد، اشاره كرده های مختلف رفتاری در گروه های نبكه ج يبعد فرهنگ 4 به افستده

حس در برابر  حس های مردانه( 4و ) 9در برابر جمع گرايي ( فرد گرايي9، )6( اجتناب از عدم اطمينان6، )0( فاصله قدرت0)

                                                           
1 power distance 

2 uncertainty avoidance 

 فرد

 ايده

 محيط

 عملكرد فرآيند
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ي مايكل هريس در آسيای دور، كاناداي بر اساس پژوهش های روانشناس 0930سال در  (.Russell, 2004است ) 4های زنانه

(. در سال ofstede, 2001Hهافستد اضافه گرديد ) به ابعاد فرهنگ 3بعد پنجمي با عنوان گرايش بلند مدت و كوتاه مدت

به  2خويشتن داریدر مقابل رضاء مايكل مينكف بعد جديدی با عنوان ا ژوهشگر بلغارستاني به نامپژوهش های پبراساس  6000

 كه در ادامه هر يک از ابعاد تشريح مي شود. (Hofstsde and Minkov, 2010اين ابعاد اضافه گرديد )

 

 (: ابعاد فرهنگی هافستد2شکل )

 هاست. مسائل نابرابری انسان حل مرتبط با راه حل های مختلف برایاين بعد فاصله قدرت:  -0

 اين بعد مرتبط با سطح استرس جامعه در هنگام مواجهه با يک آينده ناشناخته است.: اجتناب از عدم اطمينان -6

 مرتبط با يكپارچگي و اختالط افراد در گروه های اصلي است.: در برابر جمع گرايي فرد گرايي -9

 ي بين مردان و زنان است.مرتبط با تقسيم نقش های احساس :حس زنانهدر برابر  حس مردانه -4

 به آينده، حال و گذشته دارد.نسبت : اشاره به تمركز تالش های مردم وتاه مدتتمايالت بلند مدت در برابر ك -3

كه با لذت آن كنترل خواسته های اساسي انسان هاست مرتبط با ارضاء در برابر اين بعد  :خويشتن داریدر برابر ارضاء  -2

 (Hofstede and Minkov, 2010د )افراد رابطه دار جويي

 کارآفرینی و فرهنگ. 2.2

 تسهيل يک عنوان به كارآفريني و كند مي ايفا را رهبر نقش فرهنگ كند، مي بيان وی فرهنگ و كارآفريني رابطهبرگر درباره 

كسب  مالي، های پاداش ندمان عواملي بواسطه افراد زمانيكه مساعد، محيط يک وجود با بنابراين،. شود مي گرفته نظر در كننده

 است كارآفرينانه های فعاليت مشوق ملي فرهنگ شوند، مي برانگيخته كارآفريني برای شغلي پيشرفت جامعه،حمايت  موفقيت،

                                                                                                                                                                                     
3 Individualism vs collectivism 

4 Masculinity vs femininity 

5 Long term vs short term orientation 

6 Indulgence vs restraint 

اجتناب از عدم 

 اطمينان

 صفت مردانگي

گي زنانه صفت  

 ارضاء

 خويشتن داری

 تمايالت بلند مدت

 كوتاه مدت

گراييفرد  

 جمع گرايي

 فاصله قدرت

ابعاد فرهنگي 

 هافستد
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مكتب فكری  4(. در مورد رابطه فرهنگ و كارآفريني مي توان به Lee and Peterson, 2001)  كند مي حمايت آن از و

 اشاره كرد:

 با زيادی افراد اگر .كند مي تشريح را كارآفرينانه های فعاليت نرخ در تفاوت رويكرد اين ويژگي های روانشناختي:رويكرد  -0

 خواهد بيشتر دهند، مي بروز خود از كارآفرينانه رفتار كه افرادی تعداد باشد، داشته وجود كشور يک در كارآفرينانه های ارزش

 (.Davidsson, 1995) بود

 مي تفسير گرايي فرامادی با مدرن كشورهای در را ها ارزش در تغيير( 6009، 0991، 0990)  7اينگلهارت رايي:فرامادی گ -6

 در گرايي فرامادی های گرايش با افراد به مدرن كشورهای در گرايي مادی های گرايش با افراد نسبت كند، مي بيان او. كند

 دارد، بيشتری فرامادی های گرايش كه ای جامعه كند مي بيان او .است شده قالب فرهنگ به تبديل كه است افزايش حال

 .دارند كمتری كارآفرينانه های فعاليت

 داردتاكيد  گسترده طور به جامعه بر نهادها و اجتماعي های هنجار تاثير بر رويكرد اين اخالقي: تاييد يا اجتماعي مشروعيت -9

(Etzioni, 1987 .)شرايط از كارآفرين كه افتد مي اتفاق جوامعي در كارآفريني های نرخيشتر ب كه كند مي ادعا رويكرد اين 

 موجب مالياتي های مشوق و پذيرد، مي صورت آموزشي نظام بوسيله كارآفريني به توجه است، برخوردار باالتری اجتماعي

 (.Etzioni, 1987) بود دخواه كارآفريني عرضه آن نتيجه كه شود مي نوپا كار و كسب اندازی راه به كارآفرين تشويق

 اعتقادات و ها ارزش در تفاوت از كارآفريني در تنوع است، قبلي رويكرد سه از متفاوت كامال كه رويكرد اين در رضايت: عدم -4

 است ممكن ها گروه بين ها ارزش برخورد غيركارآفرينانه، فرهنگ يک در. گيرد مي نشات بالقوه كارآفرينان و افراد بين

 .(Baum et.al, 1993) دهد سوق اشتغالي خود سمت به را نكارآفرينا

تا كنون مطالعات متفاوتي در مورد رابطه بين كارآفريني و فرهنگ انجام شده است كه بيشتر اين مطالعات در سه بخش مي 

ديويدسون  (،0999(، شين )0996كه مي توان به مطالعه شين ) كشور سطح در كارآفريني و ملي فرهنگ مطالعات (0) باشد.

كه مي توان به  كارآفرينان هایويژگي و ملي فرهنگ مطالعات( 6) ( اشاره كرد.0991( و ديويدسون و ويكالند )0999)

( اشاره 6000توماس و مولر ) (،6000(، ميشل و همكاران )0999(، بام و همكاران )0996ث و مک ميالن )اگر مطالعات مک

(، ماركو و 0992(، شين و ونكاتارمن )0993كه مي توان به مطالعات شين ) جمعي ينيكارآفر و ملي فرهنگ مطالعات( 9كرد. )

 ( اشاره داشت.6000( و استينما و همكاران )6000نوپرت )

بعد فرهنگ جوامع و كارآفريني به نتايج  4( در مطالعات خود با هدف بررسي رابطه بين 1980aهافستد ) ،الزم به توضيح است

 ( به رابطه بين ابعاد فرهنگي هافستد و كارآفريني اشاره شده است.0در جدول ) .جالبي دست پيدا كرد
 (: رابطه بین ابعاد فرهنگی هافستد و کارآفرینی1جدول )

 عامل كارآفريني بعد فرهنگي هافستد

 فاصله قدرت
 فاصله قدرت زياد مردم، احتماال منجر به كارآفرين شدن مي شود.

 حتمال كمتری منجر به كارآفرين شدن مي شود.فاصله قدرت كم مردم، با ا

 فردگرايي در برابر جمع گرايي
 افراد فردگرا، با احتمال بيشتری كارآفرين خواهند شد.

 كارآفرين خواهند شد. كمتریافراد جمع گرا، با احتمال 

 اجتناب از عدم اطمينان
 تری كارآفرين خواهند شد.با احتمال بيش ،افراد با سطوح پايين تر اجتناب از عدم اطمينان

 با احتمال كمتری كارآفرين خواهند شد. ،افراد با سطوح باالتر اجتناب از عدم اطمينان

های مردانه در مقابل صفت 

 های زنانهصفت 

 افراد با فرهنگ مردانه با احتمال بيشتری كارآفرين خواهند شد.

 افراد با فرهنگ زنانه با احتمال كمتری كارآفرين خواهند شد.

                                                           
7 Inglehart 
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همچنين در مطالعاتي كه بعدها توسط ساير محققين انجام شد كه به برخي از آن ها پيش تر اشاره شد، به بررسي رابطه بين 

 با قدرت فاصله و فردگراييكه ( دريافتند 6000اين ابعاد با كارآفريني پرداخته شد. به عنوان مثال ميشل و همكاران ) از برخي

( 6000همچنين مولر و توماس ) .است ارتباط در آميز مخاطره كار و كسب ايجاد تصميمات و كارآفرينان شناختي هاینقشه

 باال فردگرايي كه هايي فرهنگ، دارند همبستگي دروني كنترل مركز با باالست آنها در فردگرايي كه هايي فرهنگدريافتند كه 

 .دارند را كارآفريني هایمقياس بيشترين ،است پايين قطعيت عدم از جتنابا نرخ و

 وش تحقیقر. 2
 . در اين پژوهش سعي شده است تااين پژوهش از نوع كيفي با رويكردی استقرايي و روش اجرای آن تحليل متون علمي، است

برای فرهنگ كارآفريني دست يافت.  بندی مناسبيدسته و ارتباط بين اين دو مقوله، به با بررسي مفهوم كارآفريني و فرهنگ 

 ارتباط داشته باشند.فرهنگ و كارآفريني  ي است كه به نحوی باهايمورد مطالعه صرفا پژوهش

 یافته ها. 2

به موكدا ديدگاه ها و تعاريف مختلفي درباره كارآفريني وجود دارد كه همانطور كه در بخش ادبيات موضوع پژوهش اشاره شد، 

پژوهشگران مختلفي  از طرفينطباق بافتي ديويدسون اشاره شد. همچنين به ابعاد شش گانه فرهنگ هافستد اشاره شد. مدل ا

پژوهش كه نچه اما آ مي باشد.ابعاد فرهنگ هافستد  پرداخته اند كه عمدتا مبتني بربه بررسي رابطه بين فرهنگ و كارآفريني 

را عناصر  گ كارآفريني است كه تارهای اين سازه، ايجاد تارد و پودی برای فرهنحاضر را با پژوهش های قبلي متفاوت مي سازد

هافستد تشكيل مي دهد. سعي شده است هر يک از درايه های اين  دسون و پودهای آن را عناصر فرهنگكارآفريني ديوي

( بيان 6اين پژوهش در جدول )ماتريس نظير به نظير بررسي گردد و رابطه بين هر يک از عناصر مشخص گردد كه يافته های 

 شده است.

 ماتریس تارو پود فرهنگ کارآفرینی بر اساس ترکیب عناصر فرهنگی هافستد و عناصر کارآفرینی دیویدسون(: 2جدول )

عناصر 

فرهنگي 

 هافستد

عناصر 

كارآفريني 

 ديويدسون

 عدم اطمينان فاصله قدرت
فردگرايي در مقابل 

 جمع گرايي

های مردانه در صفت 

 های زنانهصفت ابل مق

تمايالت بلند مدت در مقابل 

 كوتاه مدت

داری  در مقابل خويشتن

 ارضا و لذت جوئي

 فرد

پررررورش اسرررتعدادهای  

كررررارآفريني و حررررذف 

 اليگارشي

تشررويق فرررد برره  

ريسرررک پرررذيری 

 معقول

 تشويق رقابت

 يادگيری از شكست

نقررش آفرينرري برررای   

هرا برويژه   تمامي گرروه 

 زنان

فوريرت در  تاكيد برر آينرده و   

 اقدام

تقرردم مصررالح عمررومي بررر 

 فردی

 ايده

تقويت رويكرد مشراركت  

بخرررررش عمرررررومي و  

 خصوصي

خالقيت و نوآوری 

 در محصوالت

 -تخريررررب خررررالق

تشرررويق نارضرررايتي  

 سالم

تقويت ايده هم تكاملي 

 و رقابت سازنده

اقتصاد دانرش   -جذب فناوری

 بنيان

 خلق ارزش از طريق تغيير

 محيط

عررررردالت محررررروری و 

سي عادالنره اقشرار   دستر

جامعرره برره موقعيتهررای  

 كارآفريني

تشويق به سررمايه  

 گذاری خطر پذير

 شبكه سازی

ائرررتالف گسرررترده و 

ماندگار بين نهادهرای  

 جامعه مدني.

 

توجه به سررمايه هرای   

آمرررروزش  -انسرررراني

 كارآفريني

مداری و پايبندی تقويت قانون

بره اصرول و ارزشرهای ملري و     

 اسالمي

خلررق و توسررعه كسررب و   

كارهرررای كمرررال آفررررين، 

توانمندساز، ثروت آفررين و  

 هماهنگ با محيط زيست

 فرايند

كرش  حذف نهادهای بهره

 و تقويت نهادهای فراگير

خالقيت و نوآوری 

 در فرآيندها

همكاری و كارگروهي 

برره منظررور تحقررق    

بهترررين روش انجررام  

 فرآيند

انتخرررراب بهترررررين و 

پايررردارترين فرآينرررد  

 متناسب با ايده

آينرردها مبتنرري بررر اصررالح فر

تقويررررت رويكرررررد رفتررررار  

 كارآفرينانه

زنررده نمررودن روح و برراور   

تعامل فعال و الهرام بخرش   

نفعررران داخلررري و برررا ذی 

 همچنين محيط جهاني
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با  به طور توامان يفرهنگ ابعاد بايد همههمانطور كه مشاهده مي شود به منظور ايجاد فرهنگ كارآفريني در يک جامعه، 

 ايفا را رهبر نقش فرهنگ كند، مي بيان فرهنگ و كارآفريني رابطهبرگر درباره شود. البته همانطور كه گرفته در نظر كارآفريني 

. يعني اين عوامل فرهنگي هستند كه با تحريک عوامل شود مي گرفته نظر در كننده تسهيل يک عنوان به كارآفريني و كند مي

اين فرهنگ است كه ارزش ها، در حقيقت مي توان گفت  امعه خواهند شد.كارآفريني، منجر به اقدامات كارآفرينانه در يک ج

نگرش ها و باورهای افراد يک جامعه را نسبت به كارآفريني ايجاد مي كند و مي تواند منجر به باورهای صحيح يا غلط نسبت به 

 پديده كارآفريني در آن جامعه شود.

 گیریبحث و نتیجه. 5
به طور جدی به كه و فرهنگ به مطالعات ماكس وبر برمي گردد و او اولين فردی بود رآفريني بحث درباره رابطه كاپيشينه 

د دارد. همچنين عوامل مختلفي وجود دارد بررسي اين موضوع پرداخت. ديدگاه ها و رويكردهای متفاوتي درباره كارآفريني وجو

سي فرهنگ در سطح جامعه، فرد و يا هر دسته بندی كه بر كارآفريني موثر است، يكي از مهمترين عوامل فرهنگ است. برر

 ديگر، مي تواند ديدگاه های جديدی را در اين حوزه بوجود آورد.

، هر يک از ابعاد فرهنگي هافستد تاثيراتي را بر احتمال كارآفرين شدن افراد يک همانطور كه تحقيقات قبلي نشان مي دهد

ان مثال هرچه ميزان اجتناب از عدم اطمينان كم شوذ، احتمال كارآفرين شدن جامعه دارد كه با يكديگر متفاوت است. به عنو

رواج بيشتری يابد، احتمال كارآفرين شدن افراد يک جامعه بيشتر خواهد شد و يا هرچه ميزان روحيات زنانگي در يک جامعه 

ي تنها از اين مسير ميسر نخواهد بود و افراد ان جامعه كمتر مي شود. به نظر مي رسد كه بررسي رابطه بين فرهنگ و كارآفرين

 بايد به بررسي رابطه نظير به نظير عناصر كارآفريني و فرهنگ پرداخت تا به راهكارهای عملي مناسبي دست يافت.

در اين پژوهش سعي شد ابتدا مروری بر ادبيات كارآفريني، فرهنگ و فرهنگ كارآفريني صورت پذيرد و به نتايج يافته های 

( و عناصر فرهنگي هافستد، 6002بضاعت نگارندگان اشاره شد. سپس با تركيب عناصر كارآفريني ديويدسون )قبلي در 

عرفي شد. سعي شد كه راهكارهايي برای ايجاد فرهنگ كارآفريني ارائه گردد ماتريسي با عنوان تار و پود فرهنگ كارآفريني م

 كه مي تواند نگاهي جديد به اين موضوع باشد.

 ميزان درک منظور به پژوهش اين پيشنهادی ماتريس تجربي و كمي آزمايش به توانمي آتي هایپژوهش در ديگر يسوي از

 فرهنگ كارآفريني پرداخت.مقوله بر  هريک از عناصر كارآفريني و فرهنگ آفرينينقش

 ريسک به فرد ارآفريني، تشويقك استعدادهای پرورش چون عواملي بواسطه افراد زمانيكه مساعد، محيط يک وجود با بنابراين،

 ها بويژه زنان، تاكيد بر آينده و فوريت در اقدام، نقش آفريني برای تمامي گروهشكست از يادگيری رقابت تشويقمعقول،  پذيری

 آن از و است كارآفرينانه فعاليت های مشوق ملي فرهنگ مي شوند، برانگيخته كارآفريني برای و تقدم مصالح عمومي بر فردی 

 .مي كند حمايت
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