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  1چکیده

 از بسیاري توجه دارد، زاییاشتغال افزایش و بیکاري نرخ کاهش در مهمی نقش کارآفرینی فرهنگ کهآنجایی از  
 و سازيمفهوم که است حالی در این است. کرده جلب خود به مختلف جوامع در را مدارانسیاست و پژوهشگران

 هدف با حاضر پژوهش راستا، این در باشد.می محدود بسیار کارآفرینی موجود ادبیات در کارآفرینی فرهنگ تحلیل
 فعال شهروندان تمام شامل پژوهش آماري جامعۀ شد. انجام کرمانشاه شهرستان در کارآفرینی فرهنگ وضعیت تحلیل

 از نفر 400 تعداد )1970( مورگان و کرجسی گیرينمونه جدول از استفاده با که بودند کرمانشاه شهر سال) 65 تا 15(
 این در پژوهش اصلی ابزار شدند. انتخاب مطالعه براي متناسب انتساب با ايچندمرحله گیرينمونه روش به هاآن

 پرسشنامه روایی .بود کارآفرینی) فرهنگ و شناختیجمعیت هاي(ویژگی بخش دو بر مشتمل ايپرسشنامه مطالعه
 بررسی کرونباخ آلفاي ضریب محاسبۀ با آن پایایی و رازي دانشگاه مدیریت و کارآفرینی متخصصان از جمعی توسط

 که داد نشان پژوهش نتایج شد. انجام 23 نسخۀ SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه شد. تأیید و
 معنادار تفاوت از هامیانگین مقایسه هايیافته بود. متوسط سطح در کرمانشاه شهرستان در کارآفرینی فرهنگ وضعیت

 نقش الگوي داشتن شهر)، -(روستا تولد محل متغیرهاي اساس بر پاسخگویان کارآفرینی فرهنگ نمرة میانگین بین
 تحلیل نتایج داشت. حکایت کارآفرین) خواشتغال/ -کارآفرین (غیرخوداشتغال/ اشتغال وضعیت و خیر) -(بله

 در کارآفرینی فرهنگ با معناداري و مثبت رابطۀ تحصیالت سطح و منفی رابطۀ سن متغیرهاي که داد نشان همبستگی
 و ریزانبرنامه گذاران،سیاست به کمک براي مناسبی دستاوردهاي مطالعه این هايیافته داشتند. کرمانشاه شهرستان

   دارد. همراه به استان این در  کارآفرینی فرهنگ توسعۀ منظور به کرمانشاه اسالمی ارشاد و فرهنگ ادارة مدیران
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  مقدمه
 افکار، که است ايعمده نیروي جامعه یک فرهنگ  

 و تعیین را مردم هايفعالیت و اعتقادات ها،ارزش
 مبناي بر کارآفرینی ادبیات مرور کند. می تعریف
 کارآفرینی هايفعالیت نرخ که دهدمی نشان فرهنگ

 متفاوت فرهنگی دالیل به مختلف کشورهاي در
 راستا، این در ).Hofstede, 1980( باشد می

 که اند دریافته متعدد مطالعات نتایج پایۀ بر پژوهشگران
 نوع بر مختلف جوامع در افراد فرهنگی هاينگرش

 برخی در و دارد تأثیر هاآن کارآفرینانه رفتارهاي
 است ترقوي کارآفرینی و فرهنگ بین رابطه هاگروه

)Birley, 1987; Mc Grath et al., 1992; 

Kreiser et al., 2001.( هايتفاوت اساس، این بر 
 توسعۀ در مؤثر و مهم عوامل از یکی عنوانبه فرهنگی

 است شده شناخته مختلف جوامع در کارآفرینی
)Mueller and Thomas, 2001; GEM, 2004(؛ 

 کارآفرینی آن در که فرهنگی محیط یک که ايگونهبه
 در شکست آن در و بوده احترام قابل و ارزشمند

 شود، تلقی مفید یادگیري تجربۀ عنوان به کار و کسب
 خواهد کارآفرینی حامی و گرهدایت بهتري نحو به

 تمایالت ).Hofstede and Hofstede, 2005( بود
 استقالل، خودابتکاري، سمت به مثبت فرهنگی
 در و مطلوبیت درك بر فردي هايتالش و نوآوري

 Levie( دارند اثر کارآفرینانه رفتارهاي و نیات نتیجه

and Autio, 2008.( از بیش اگرچه راستا، این در 
 هايپدیده و کارآفرینی مقوله که است دهه یک

 و علم رشد مراکز و هاپارك نظیر آن با مرتبط نوظهور
 تحقیقاتی، و فناوري علمی، هايشهرك و فناوري

 نیز ما کشور مسئولین و مدیران تأکید و توجه مورد
 و کارآفرینی توسعه فرآیند اما است؛ گرفته قرار

 نشده طی کامل طور به  کشور در آن از منتج فرهنگ
 و نوآوري فرهنگ توسعه حوزه در امروزه، است.

 فراوانی هايمحدودیت و موانع با کشور کارآفرینی

 عدم و هاآن به اعتناییبی صورت در که است مواجه
 توسعه فرآیند بازمهندسی و بازاندیشی بازنگري،

 کارآمد استراتژي و پویا یندآفر این کارآفرینی، فرهنگ
 به تواندمی کشور، توسعه فرآیند تسریع و تسهیل در

 و (شفیعی شود بدل ملی خورده شکست تجربه یک
 تأثیرگذار و مهم نقش به توجه با لذا ).1389 نعمتی،
 و بیکاري نرخ کاهش در کارآفرینی فرهنگ توسعه
 از بسیاري توجه امروزه اشتغالزایی، افزایش

 به مختلف جوامع در را مدارانسیاست و پژوهشگران
 ادبیات که است حالی در این است. کرده جلب خود

 مفهوم خصوص در کارآفرینی حوزة در موجود
 عوامل و سنجش نحوة آن، ابعاد کارآفرینی، فرهنگ

 ,Brownson( باشدمی محدود بسیار آن بر تأثیرگذار

 و ایجاد راستاي در تالش که است پرواضح ).2015
 وضعیت تحلیل بدون کارآفرینی فرهنگ پروش
 پژوهش راستا، این در نماید.می غیرممکن آن موجود
 در کارآفرینی فرهنگ وضعیت تحلیل هدف با حاضر

 گفت باید توضیح در گردید. انجام کرمانشاه شهرستان
 و هاقابلیت بودن دارا رغم به کرمانشاه استان که

 مرکز گزارش طبق کارآفرینی، و اشتغال هايفرصت
 به را کشور در بیکاري اول رتبۀ )1395( ایران آمار
 در که است پرواضح است. داده اختصاص خود

 از استان در کارآفرینانه فرهنگ توسعۀ مذکور شرایط
 که است حالی در این است. ربرخوردا باالیی اهمیت

 کرمانشاه استان در و اعم صورت به کشور در
 کارآفرینی فرهنگ زمینه در ايمطالعه اخص صورت به

 فرهنگ وضعیت تحلیل رو،این از است. نشده انجام
 سازيآگاه ضمن کرمانشاه شهرستان در کارآفرینی
 راه سر بر موجود موانع از سیاستگذاران و مسئولین

 آن ارتقاي براي را بستري ،کارآفرینی فرهنگ توسعۀ
 کلیۀ از برداريبهره ضمن تا نمایدمی فراهم کشور در

 اقتصاد به بتوان کشور، در موجود هايپتانسیل
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 براي ايفاضله مدینۀ موجود شرایط در که مقاومتی
  یافت. دست شود،می محسوب کشور
 ها،ارزش مجموعۀ کارآفرینی، فرهنگ: پژوهش پیشینۀ
 افراد هویت که است رفتارهایی و هنجارها ها،نگرش

 خالق و کارآفرین افراد دهد.می تشکیل را کارآفرین
 هايپدیده به نگاهشان متمایز نوع با کنندمی سعی

 با مواجه در رفتارشان متفاوت هايشیوه و اطراف
 هايفعالیت به دست خود، پیرامون هايپدیده

 به جدیدي خدمت و محصول و بزنند کارآفرینانه
 ).Blenker et al., 2008( نمایند ارایه جامعه

 از بخشی عنوانبه کارآفرینان گفت توانمی بنابراین،
 ها،نگرش ها،ارزش مجموعۀ از پیرامونی، جامعه

 آن به که برخوردارند متمایزي رفتارهاي و هنجارها
 ابعاد )2013( 1براونسن گویند. می کارآفرینی فرهنگ
 ،3هاارزش ،2هاویژگی شامل را کارآفرینی فرهنگ

 داندمی جامعه یک کارآفرینانۀ 5هايرفتار و 4طرزتلقی
 این بر صاحبنظران برخی با راستاهم وي ).1 (نگاره

 را کارآفرینانه هايویژگی و صفات افراد که است باور
 نمایند کسب اکتسابی یا و ذاتی صورت به توانندمی

)Bridge et al, 2009.( 6نفس اعتمادبه وي، نگاه از، 
 هايویژگی از 9اراده و عزم و ،8شوق و شور ،7تعهد

 و کسب آغازین مراحل در که هستند ايکارآفرینانه
 در را فرد توانندمی و دارند اهمیت کارآفرینانه کارهاي
 Moreno et( کنند حفظ کار و کسب ابتدایی مراحل

al., 2007; Trevelyan, 2009; Brownson, 
2015.(   

  

                                                
1- Brownson 
2- Attributes  
3- Values  
4- Mindset  
5- Behavior  
6- Self-confidence   
7- Commitment  
8- Enthusiasm  
9- Determination  

 به را کارآفرینانه هايارزش )،2013( براونسن  
 نیروي کارآفرینی، فرهنگ ابعاد از دیگر یکی عنوان

 را ارزش وي داند.می گیريتصمیم براي ايمحرکه
 هايویژگی میان داندکهمی ضمنی یا و صریح مفهومی

 است عبارت و کندمی ایجاد تمایز هاگروه یا و افراد
 و اقدامات و ابزار اهداف، که مطلوبیت یک از

 براونسن دهد.می قرار تأثیر تحت را افراد هايفعالیت
 10شیندیهت و موریس هايیافته به استناد با )2015(
 مشترك هايارزش بررسی به پژوهشی در که )2005(

 استقالل، را هاارزش این پرداختند، کارآفرینان میان
 پذیريریسک و کوشیسخت صداقت، پیشگامی،

 به را کارآفرینانه تلقی طرز )2013( براونسن داند. می
 شامل کارآفرینی، فرهنگ ابعاد از دیگر یکی عنوان

 فرد پاسخ و تفسیر چگونگی که داندمی ذهنی نگرش
 براي دهد.می قرار تأثیر تحت محیطی شرایط به را

 درك مطلوبیت بعد دو کارآفرینانه تلقی طرز سنجش
 شده گرفته نظر در شده درك پذیريامکان و شده

 از بعد چهارمین عنوان به کارآفرینانه رفتار است.
 کار و کسب یک اندازيراه به کارآفرینی فرهنگ

 ,Brownson( دارد اشاره فرد توسط کارآفرینانه

2015.(   

                                                
10- Morris and Schindehutte 
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 فرهنگ ابعاد کارآفرینی ادبیات در که آن رغم علی  
 است، نشده مشخص سنجش قابل و صریح صورت به
 قابل و شفاف     ًکامال  چارچوب مطالعه این در اما

 که ايکارآفرینانه فرهنگ واکاوي براي گیرياندازه
 است. شده ارائه کند،می ایجاد تمایز مختلف افراد میان
 براي مختلفی سطوح چارچوب این در چنین،هم

 سطوح این از برخی است، شده گرفته نظر در فرهنگ
 کارآفرینانه)، رفتار    ب عد (نظیر بوده مشاهده قابل کامال
    ب عد (نظیر دارند مشاهده قابلیت حدي تا سطوح برخی

 قابل        ًمستقیما  سطوح برخی و کارآفرینانه) طرزتلقی
 و هاارزش ابعاد (نظیر نیستند گیرياندازه و مشاهده
 و سطوح این تعامل واقع در کارآفرینانه). هايویژگی

 تشکیل را کارآفرینی فرهنگ که است مختلف ابعاد
 و ایجاد دنبال به که زمانی ).Kundu, 2009( دهدمی
 هستیم، فردي سطح در کارآفرینی فرهنگ ارتقاي یا

 رودمی شمار به مناسبی بسیار گزینۀ مدل این
)Brownson, 2013.( شد، گفته چهآن به توجه با 

 کارآفرینی فرهنگ ابعاد مدل که گفت توانمی
 پژوهش انجام براي گزینه بهترین )2013( براونسن

 کهاین به نظر که گفت باید توضیح در باشد.می حاضر
 کارآفرینی فرهنگ تحلیل دنبال به حاضر پژوهش در

 و ملی نه و فردي (سطح جامعه افراد میان در
 به باشد.می مناسب چارچوب این هستیم المللی) بین

 در تالش که باورند این بر نگارندگان دیگر، بیانی
 بطن از بایستی کارآفرینی فرهنگ توسعۀ راستاي
 که چرا شود، آغار آن افراد تک تک کمک به و جامعه
 سطوح در تغییر براي انتظار و دولت به اتکا نتیجۀ
 مواجه آن با امروزه کشور که است وضعیتی کالن
 فرهنگ مدل از مطالعه این در بنابراین، است.

 براي مبنایی عنوان به )2013( براونسن کارآفرینی
  شد. گرفته بهره کارآفرینی فرهنگ ابعاد تحلیل

 است واقعیت این بیانگر پژوهش، ادبیات بررسی  
 وضعیت تحلیل خصوص در معدودي مطالعات که

 ارائه به ادامه در که است شده انجام کارآفرینی فرهنگ
 در است. شده پرداخته هاپژوهش این از برخی نتایج
 پژوهشی در )1395( همکاران و قمبرعلی راستا، این
 بر مؤثر عوامل و کارآفرینی فرهنگ ارزیابی به

 کرمانشاه شهرستان در کشاورزي کارآفرینان شکست
 میزان که داد نشان آنان مطالعۀ نتایج پرداختند.
 باال بسیار مطالعه مورد جامعه در شکست نپذیرفتن

 افراد به دوباره فرصت دادن با روستایی جامعه و است
 و گراییجمع فرهنگ هستند. موافق خورده شکست

 فرهنگ کارآفرینی

 طرز تلقی کارآفرینانه

هاي ویژگی
 کارآفرینانه

 رفتار کارآفرینانه

هاي کارآفرینانهارزش  

 ابعاد فرهنگ کارآفرینی از دیدگاه براونسن -1نگاره 
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 در گریزي،ریسک عبارتی به یا قطعیت عدم از دوري
 نشان نتایج همچنین .است غالب روستایی جامعه بین
 نبود مانند فرهنگی موانع با کشاورزي کارآفرینان داد

 به منفی نگرش شکست، نپذیرفتن خالقیت، فرهنگ
 وجود زنان، هايتوانمندي به اعتقاديبی ریسک،
 مخالفت و هاسازمان و جامعه در مردساالري فرهنگ
 روروبه دختران کارآفرینی هايفعالیت با والدین
 زیرسیستم که بود آن بیانگر نتایج درمجموع هستند.

 ندارد مطلوبی اوضاع کارآفرینی اکوسیستم در فرهنگی
 در حتی و نیست کارآفرینی حامی موجود فرهنگ و

 کند.می جلوگیري کارآفرینی ظهور از مواقع از بسیاري
 آگاهی تأثیر بررسی به پژوهشی در )2015( براونسن

 هايیافته پرداخت، کارآفرینی فرهنگ بر کارآفرینی
 کارآفرینانۀ آگاهی ارتقاي که داد نشان وي مطالعۀ

 در کارآفرینی فرهنگ ترویج به زیادي حد تا افراد
 این بر )2007( 1کپ و ويپیت کند.می کمک جامعه
 وسیله به تواندمی فرد یک کارآفرینی قصد که باورند

 و موانع از او شخصی هايبرداشت و تصورات
 و وکار کسب یک شروع زمینه در موجود هايحمایت

 که شود متأثر محیطی و فرهنگی هايارزش چنینهم
 همکاران و نیاحسینی .است گرفته قرار آن در او
 تار به جدید نگاهی« عنوان تحت پژوهشی در )1394(
 که یافتند دست نتیجه این به »کارآفرینی فرهنگ پود و

 به افراد که زمانی و مساعد محیط وجود صورت در
 کارآفرینی، استعدادهاي پرورش چون عواملی واسطه
 رقابت تشویق معقول، پذیريریسک به فرد تشویق

 هاگروه تمامی براي آفرینی نقش شکست، از یادگیري
 تقدم و اقدام در فوریت و آینده بر تاکید زنان، ویژه به

 برانگیخته کارآفرینی براي فردي، بر عمومی مصالح
 کارآفرینانه هايفعالیت مشوق ملی فرهنگ شوند،می

  کند.می حمایت آن از و است

                                                
1- Pittaway and Cope 

  پژوهش شناسیروش
 لحاظ از ؛   کم ی پارادایم، نظر از حاضر پژوهش  

 ،هاداده تحلیل و گردآوري در کاربردي؛ ،هدف
 مقطعی تک ،زمانی افق نظر از و ؛یپیمایش -توصیفی

 تمام شامل حاضر پژوهش در آماري جامعۀ .بود
 کرمانشاه شهرستان در سال) 64 تا 15( فعال جمعیت

 پراکندگی و گستردگی به توجه با راستا، این در بود.
 هشت به کرمانشاه شهر ابتدا آماري، جامعۀ جغرافیایی

 هشت منطقه تا شهرداري یک (منطقه منطقه
 شد، تقسیم شهرداري بنديتقسیم اساس بر شهرداري)

 انتخاب مطالعه براي خیابان یک منطقه هر از سپس
 از دقیق آمار وجود عدم دلیل به بنابراین، شد.

 جامعۀ کرمانشاه، شهر در شده انتخاب هاي  خیابان
 نامحدود آماري جوامع دسته در مطالعه مورد آماري

 حجم بودن نامحدود به توجه با رود.می شمار به
 جدول مبناي بر ،مطالعه مورد آماري جامعۀ
 تعداد حداقل )1970( 2مورگان و کرجسی گیري نمونه
 این در شود. انتخاب مطالعه براي بایستی نفر 384

 آماري جامعۀ گستردگی و پراکندگی به توجه با راستا،
 نرخ که رفتمی احتمال این پرسشنامه بودن طوالنی و

 غلبه براي باشد. پایین هاپرسشنامه تکمیل و بازگشت
 روش به پرسشنامه 400 تعداد مشکل، این بر

 بین در متناسب انتساب با 3ايچندمرحله گیري نمونه
 گانههشت مناطق در منتخب هايخیابان فعال جمعیت

 توزیع شهرداري بنديتقسیم اساس بر کرمانشاه شهر
 پژوهش، این در هاداده گردآوري اصلی ابزار شد.

 بخش دو بر مشتمل ساختهمحقق ايپرسشنامه
 جنسیت، (سن، شناختیجمعیت هاي ویژگی

 هاي(ارزش کارآفرینی فرهنگ و ...) و تحصیالت
 و کارآفرینانه تلقی طرز کارآفرینانه، رفتار کارآفرینانه،

 این در کارآفرینی فرهنگ بود. کارآفرینانه) هايویژگی
                                                
2- Krejcie and Morgan 
3- Multi-stage Sampling 
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 مورد )2013( بروانسن دیدگاه از استفاده با مطالعه
 )2013( بروانسن دیدگاه مبناي بر گرفت. قرار بررسی
 هايارزش بعد چهار داراي کارآفرینی فرهنگ

 و کارآفرینانه طرزتلقی کارآفرینانه، رفتار کارآفرینانه،
 کارآفرینانه هايارزش باشد.می کارآفرینانه هايویژگی

 1ثوریک و فریتاگ نظر مبناي بر پژوهش این در
    ب عد دو داراي )2013( 2همکاران و لینان )،2007(

 گذاريارزش و کارآفرینی از جامعه گذاريارزش
 پژوهش این در باشد.می کارآفرینی از نزدیکان

 پنج از استفاده با( کارآفرینی از جامعه گذاري ارزش
 و )لیکرت ايدرجه شش طیف قالب در سؤال
 سه از استفاده با( کارآفرینی از نزدیکان گذاري ارزش
 مبناي بر لیکرت) ايدرجه شش طیف قالب در سؤال

 قرار سنجش مورد )2017( 3همکاران و شیري دیدگاه
 مبناي بر پژوهش این در کارآفرینانه رفتار گرفت.
 5شرما و ویجی و )2010( 4همکاران و دام دیدگاه

 به توجه با گرفت. قرار بررسی مورد )2013(
 11 سازه این سنجش این براي مذکور، هاي دیدگاه
 طراحی لیکرت) ايدرجه شش طیف قالب در( سؤال
 از استفاده با پژوهش این در کارآفرینانه طرزتلقی شد.

 بر گرفت. قرار بررسی مورد )2013( بروانسن دیدگاه
 کارآفرینانه تلقی طرز سنجش براي دیدگاه، این مبناي

 شدةكدر پذیريامکان و مطلوبیت بعد دو از
 و شدهدرك مطلوبیت شود.می استفاده کارآفرینی

 مبناي بر پژوهش این در شدهدرك پذیريامکان
 و لینان و )2011( همکاران و لینان هايدیدگاه

 به توجه با گرفت. قرار بررسی مورد )2013( همکاران
 شدة درك مطلوبیت سنجش براي مذکور، هايدیدگاه

 پذیريامکان سنجش براي و سؤال شش کارآفرینی

                                                
1- Freytag  and Thurik 
2- Liñan et al. 
3- Shiri et al. 
4- Dam et al. 
5- Vij and Sharma 

 شش طیف قالب در سؤال هفت کارآفرینی شدةدرك
 کارآفرینانه هايویژگی .شد طراحی لیکرت ايدرجه

 داراي )2005( 6گیرد نظر مبناي بر پژوهش این در
 به نیاز درونی، کنترل مرکز پذیري،ریسک    ب عد چهار

 سنجش براي بود. ابهام تحمل و پیشرفت
 براي سؤال، چهار پژوهش این در پذیري ریسک
 چهار پژوهش این در درونی کنترل مرکز سنجش
 پژوهش این در پیشرفت به نیاز سنجش براي سؤال،
 این در ابهام تحمل سنجش براي و سؤال چهار

 ايدرجه شش طیف قالب در سؤال چهار پژوهش
 با پرسشنامه پایایی و روایی شد. تدوین لیکرت
 مدیریت و کارآفرینی متخصصان نظر از استفاده
 و بررسی مورد کرونباخ آلفاي ضریب و رازي دانشگاه

 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر گرفت. قرار تأیید
 کرونباخ آلفاي ضریب مقدار که شودمی مشاهده ؛1

 است؛ 92/0 تا 75/0 بین پژوهش هايسازه تمام براي
 از موردنظر ابزار که کرد اظهار توانمی بنابراین،
 پژوهش این انجام براي مناسبی اعتماد قابلیت

 هايداده تحلیل و تجزیه منظور به است. برخوردار
 بهره 23 نسخۀ SPSS افزارنرم از شده گردآوري

  شد. گرفته

                                                
6- Gird 
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  کرونباخ آلفاي از استفاده با ها سازه اعتماد قابلیت ضریب -1 جدول
  )α( کرونباخ آلفاي ضریب  گویه تعداد  سازه

  89/0  11  کارآفرینانه رفتار - 
  75/0  8  کارآفرینانه هايارزش - 
  85/0  12  کارآفرینانه تلقی طرز - 
  92/0  16  کارآفرینانه هايویژگی - 

  
  پژوهش هايیافته

 مورد افراد سن میانگین پژوهش، نتایج اساس بر  
 بود؛ سال 39/11 معیار انحراف با 72/31 مطالعه

 قرار سال 65 تا 15 سنی دامنۀ در در هاآن که طوري به
 نفر 213 که است این بیانگر پژوهش نتایج داشتند.

 شهرستان در مطالعه مورد افراد از درصد) 5/53(
 بر همچنین، بودند. زن فراوانی بیشترین با کرمانشاه

 مورد افراد از درصد) 6/54( نیمی از بیش نتایج اساس
 هايیافته بودند. متأهل کرمانشاه شهرستان در مطالعه

 مورد افراد از درصد 7/33 که داد نشان پژوهش
 فراوانی بیشترین با کرمانشاه شهرستان در مطالعه
 با هاآن از درصد 1 و لیسانس تحصیلی مدرك داراي

 9/78 نتایج اساس بر .بودند سوادبی فراوانی کمترین
 در فراوانی بیشترین با مطالعه مورد افراد از درصد

 این بیانگر پژوهش هايیافته بودند. شده متولد شهر
 مورد افراد از درصد) 2/64( نیمی از بیش که بود

 در که اندداشته اظهار کرمانشاه شهرستان در مطالعه
 کارآفرینی فرد هاآن آشنایان و دوستان خانواده، بین

 نهایت، در باشند. ارتباط در وي با که ندارد وجود

 درصد) 8/67( نفر 268 که داد نشان پژوهش هايیافته
 کرمانشاه شهرستان در مطالعه مورد افراد از

 محصل دولتی، (کارمند کارآفرین یا و غیرخوداشتغال
 هاآن از درصد) 8/31( نفر 127 فقط و ..) و

  بودند. کارآفرین یا و خوداشتغال
 11( سؤال 47 از استفاده با کارآفرینی فرهنگ  

 هايارزش براي سوال 8 کارآفرینانه، رفتار براي سوال
 16 و کارآفرینانه طرزتلقی براي سوال 12 کارآفرینانه،

 قالب در کارآفرینانه) شخصیتی هايویژگی براي سوال
 -6 تا    ًاصال  -1( لیکرت ايدرجه شش طیف
 افراد بنابراین، گرفت؛ قرار سنجش مورد زیاد) خیلی
 توانستندمی کرمانشاه شهرستان در مطالعه مورد
 از هریک و کارآفرینی فرهنگ براي 6 تا 1 بین اي نمره
 نمرة مجموع اساس، این بر کنند. کسب آن ابعاد

 از (کمتر کم دستۀ سه به آن ابعاد و کارآفرینی فرهنگ
 بین در )1/4 از (باالتر باال و )4 تا 1/2( متوسط )،2

     ).2 (جدول شد تقسیم مطالعه مورد افراد

  
  کارآفرینیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس فرهنگ  -2جدول 

  ابعاد
    باال  متوسط  کم

  میانگین
 انحراف
  معیار

  
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  نما

  متوسط  01/1  82/3  8/45  183  3/48  193  0/6  24  کارآفرینانه رفتار
  متوسط  89/0  30/3  8/19  79  5/71  286  8/8  35  کارآفرینانه هايارزش

  متوسط  91/0  62/3  0/33  132  0/62  248  0/5  20  کارآفرینانه طرزتلقی
  باال  04/1  02/4  8/54  219  8/40  163  5/4  18  کارآفرینانه هايویژگی
  متوسط  77/0  69/3  8/36  147  8/60  243  5/2  10  (کلی) کارآفرینی فرهنگ
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 مشاهده ؛2 جدول در شده ارائه نتایج براساس  
 مورد افراد کارآفرینانه رفتار نمرة میانگین که شودمی

 معیار انحراف با 82/3 کرمانشاه شهرستان در مطالعه
 اکثر که است آن از حاکی نتایج همچنین، بود؛ 01/1

 رفتار از کرمانشاه شهرستان در مطالعه مورد افراد
 این، بر عالوه برخوردارند. متوسطی کارآفرینانه

 مطالعه مورد افراد کارآفرینانه هايارزش نمرة میانگین
 89/0 معیار انحراف با 30/3 کرمانشاه شهرستان در

 افراد اکثر که است آن از حاکی نتایج همچنین، بود؛
 هايارزش از کرمانشاه شهرستان در مطالعه مورد

  برخوردارند. متوسطی کارآفرینانه
 میانگین ؛2 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر  
 در مطالعه مورد افراد کارآفرینانه طرزتلقی نمرة

 بود؛ 91/0 معیار انحراف با 62/3 کرمانشاه شهرستان
 شهرستان در مطالعه مورد افراد اکثر که ايگونهبه

 برخوردارند. متوسطی کارآفرینانه طرزتلقی از کرمانشاه

 شخصیتی هايویژگی نمرة میانگین این، بر عالوه
 کرمانشاه شهرستان در مطالعه مورد افراد کارآفرینانه

 نتایج همچنین، بود؛ 04/1 معیار انحراف با 02/4
 در مطالعه مورد افراد اکثر که است آن از حاکی

 شخصیتی هايویژگی از کرمانشاه شهرستان
 نتایج نهایت، در برخوردارند. باالیی کارآفرینانه

 کارآفرینی فرهنگ نمرة میانگین که داد نشان پژوهش
 69/3 کرمانشاه شهرستان در مطالعه مورد افراد بین در
 افراد اکثر که ايگونهبه بود؛ 77/0 معیار انحراف با

 فرهنگ از کرمانشاه شهرستان در مطالعه مورد
  برخوردارند. متوسطی کارآفرینی

 استودنت -تی میانگین مقایسۀ آزمون از ادامه در  
)t( بر کارآفرینی فرهنگ نمرة میانگین مقایسۀ براي 

 مطالعه مورد افراد شناختیجمعیت هايویژگی اساس
   ).3 (جدول است شده استفاده کرمانشاه شهرستان در

  
  پاسخگویان شناختیجمعیت هايویژگی براساس کارآفرینی فرهنگ مقایسۀ -3 جدول

  .t Sig  معیار انحراف  میانگین  تعداد  طبقات  مستقل متغیر

  جنسیت
  76/0  64/3  185  مرد

62/1-  396/0  
  79/0  76/3  213  زن

  تاهل وضعیت
  80/0  63/3  181  مجرد

  75/0  74/3  218  متاهل  172/0  37/1

  تولد محل
  000/0  88/3**  88/0  42/3  83  روستا
  72/0  78/3  310  شهر

  نقش الگوي
  000/0  73/5**  68/0  98/3  140  بله
  77/0  53/3  251  خیر

  اشتغال وضعیت
  000/0  - 43/5**  77/0  55/3  268  غیرخوداشتغال

  65/0  99/3  127  خوداشتغال
  درصد یک خطاي سطح در معناداري **

  
 مشاهده ؛3 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر  
 کارآفرینی فرهنگ نمرة میانگین بین که شودمی

 وضعیت و جنسیت متغیرهاي اساس بر پاسخگویان
 ندارد؛ وجود آماري لحاظ از معناداري اختالف تاهل

 این بیانگر مذکور جدول نتایج که است حالی در این
 کارآفرینی فرهنگ نمرة میانگین بین که است

 -(روستا تولد محل متغیرهاي اساس بر پاسخگویان
 وضعیت و خیر) - (بله نقش الگوي داشتن شهر)،
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 خواشتغال/ -کارآفرین (غیرخوداشتغال/ اشتغال
 خطاي سطح در معناداري آماري تفاوت کارآفرین)

 اطمینان با میانگین اساس بر دارد. وجود درصد یک
 محل که افرادي که داشت اظهار توانمی درصد 99

 باالتري کارآفرینی فرهنگ از بوده شهر هاآن تولد
 است، بوده روستا هاآن تولد محل که افرادي به نسبت

 کارآفرینی نقش الگوي داراي که افرادي برخوردارند؛
 فرهنگ از بودند آشنایان و دوستان خانواده، بین در

 الگوي فاقد که افرادي به نسبت باالتري کارآفرینی

 افراد و برخوردارند؛ بودند، کارآفرینی نقش
 از کرمانشاه شهرستان در کارآفرین یا و خوداشتغال

 غیر افراد به نسبت باالتري کارآفرینی فرهنگ
   برخوردارند. کارآفرین یا و خوداشتغال

 سطح و سن بین روابط بررسی براي نهایت در  
 در کارآفرینی فرهنگ با پاسخگویان تحصیالت
 و پیرسون همبستگی ضریب از کرمانشاه شهرستان
   ).4 (جدول است شده استفاده اسپیرمن

  
  فرهنگ کارآفرینی پاسخگویانرابطۀ بین سن و سطح تحصیالت با  -4جدول 

 .r(  Sigضریب همبستگی (  نوع ضریب  متغیرها

  026/0  - 112/0*  پیرسون  فرهنگ کارآفرینی ›-‹سن
  000/0  352/0**  اسپیرمن  فرهنگ کارآفرینی ›- ‹تحصیالت

  معناداري در سطح خطاي یک درصد  **معناداري در سطح خطاي پنج درصد و  *
  

 که است این بیانگر ؛3 جدول در شده ارائه نتایج  
 شهرستان در کارآفرینی فرهنگ با پاسخگویان سن بین

 پنج خطاي سطح در معناداري و منفی رابطۀ کرمانشاه
 95 اطمینان با دیگر، عبارت به دارد. وجود درصد
 سطح سن، افزایش با که نمود اظهار توانمی درصد

 آید.می پایین کرمانشاه شهرستان در کارآفرینی فرهنگ
 تحصیالت سطح بین داد نشان نتایج این، بر عالوه

 شهرستان در کارآفرینی فرهنگ با پاسخگویان
 یک خطاي سطح در معناداري و مثبت رابطۀ کرمانشاه

 99 اطمینان با دیگر، عبارت به دارد. وجود درصد
 سطح افزایش با که نمود اظهار توانمی درصد

 شهرستان در کارآفرینی فرهنگ سطح تحصیالت،
    یابد.می افزایش نیز کرمانشاه

  
  پیشنهادها و گیرينتیجه

 مورد افراد اکثر که بود آن بیانگر پژوهش نتایج  
 کارآفرینانه، رفتار از کرمانشاه شهرستان در مطالعه

 متوسط کارآفرینانه طرزتلقی و کارآفرینانه هايارزش
 برخوردار باالیی کارآفرینانه شخصیتی هايویژگی و

 وضعیت به مربوط نتایج مجموع از کلی، طور به بودند.
 دست استنباط این به توانمی کارآفرینی فرهنگ ابعاد

 کارآفرینی فرهنگ نظر از کرمانشاه شهرستان که یافت
 هايیافته با مطابق است. گرفته قرار متوسطی سطح در

 در نیز )1395( همکاران و قمبرعلی حاضر، پژوهش
 ضعف به دادند انجام کرمانشاه استان در که مطالعاتی

 اشاره کارآفرینی اکوسیستم در فرهنگی زیرسیستم
 نه استان در موجود فرهنگ که نمودند بیان و نمودند

 مواقع از بسیاري در حتی نیست، کارآفرینی حامی تنها
 کهاین به نظر کند.می جلوگیري کارآفرینی ظهور از نیز

 جامعه بر حاکم فرهنگ از متاثر کارآفرینی فرهنگ
 سطح در کارآفرینی فرهنگ که جوامعی در و است

 ،کردن کار به نسبت جامعه افراد دارد، قرار باالیی
 کسب و یادگیري و خالق  اندیشه و فکر مداوم، تولید
 اي، جامعه چنین در شوند.می تشویق تربیش دانش
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 نهادینه افراد درون و یافته اشاعه کارآفرینی فرهنگ
 شوند می موفق تريبیش افراد نتیجه در و شد خواهد

 با و سازند محقق جامعه در را خود نوین هاي ایده که
 و نیازها با کارآفرینی علم میان پیوند برقراري

 بدنه در را کارآفرینی فرهنگ اجتماعی، مشکالت
 است مبرهن و واضح بنابراین، .کنند نهادینه اجتماع

 محیطی هر در کارآفرینی فرهنگ توسعۀ و ترویج که
 که است پذیر امکان زمانی کرمانشاه) شهرستان (نظیر

 باورهاي و ها ارزش محیط، آن بر غالب هنجارهاي
 مثال، عنوان به .کنند تقویت را علم و کار فرهنگ
 بستر ایجاد در را نقش بیشترین عام، باور در که دولت

 که کند عمل اي گونه به باید دارد، کارآفرینی
 نداشته او حمایت به مطلقی وابستگی کارآفرینان

 و کند عمل کننده تسهیل نقش در بلکه باشند،
 فعالیت به بهتر نگري آینده و بینی واقع با کارآفرینان

 نیز جامعه فرد، براي سوددهی بر عالوه تا بزنند دست
 در تأمل قابل نکتۀ اما .شود مند بهره آن پیامدهاي از

 هايویژگی سطح بودن باال مطالعه این هايیافته
 کارآفرینی) فرهنگ ابعاد از یکی عنوان (به شخصیتی

 ابعاد سایر به نسبت کرمانشاه شهرستان مردم بین در
 هايارزش کارآفرینانه، (رفتار کارآفرینی فرهنگ

 توجیه در است. کارآفرینانه) طرزتلقی و کارآفرینانه
 هايویژگی که نمود اذعان چنین توانمی یافته این

 و آرامون( هستند درونی عوامل جزء شخصیتی،
 زیادي حد تا ابعاد سایر کهآن حال و )1390 همکاران،

 جامعه تأثیر تحت و بوده مرتبط بیرونی عوامل با
 استنباط چنین توانمی یافته این از بنابراین، باشند. می

 هايویژگی نظر از مطالعه مورد افراد اگرچه که نمود
 درونی، کنترل مرکز پذیري،(ریسک کارآفرینانۀ

 مطلوبی وضعیت از ابهام) تحمل و طلبی توفیق
 در موجود هايارزش و هنجارها اما برخوردارند،

 فرهنگ امر همین و نبوده کارآفرینی حامی جامعه

 نه شرایط در را کرمانشاه شهرستان سطح در کارآفرینی
   است. داده قرار بخشیرضایت چندان

 سن میانگین که بود آن از حاکی پژوهش هايیافته  
 سنی دامنۀ در در هاآن و بود 72/31 مطالعه مورد افراد
 سنی دامنۀ به نگاهی با داشتند. قرار سال 65 تا 15

 در خوشبختانه که گفت توانمی مطالعه مورد افراد
 حضور مختلفی سنی هايرده حاضر، پژوهش

 نمودن لحاظ با که امیدوارند نگارندگان لذا، اند. داشته
 نتایجی به مختلف سنین با افراد نظرات و هادیدگاه
 در موجود واقعیات با مطابق که باشند یافته دست
 کهاین به نظر چنین،هم باشد. کرمانشاه شهرستان سطح

 متغیرهاي از یکی سن اجتماعی، علوم هايپژوهش در
 میان در تفاوت توضیح و افراد بنديطبقه براي مهم
 در لذا )،Aapola, 2002( است شده برشمرده هاآن

 مورد کارآفرینی فرهنگ بر سن تأثیر حاضر پژوهش
 سن بین که بود آن از حاکی نتایج گرفت. قرار بررسی

 منفی رابطۀ کرمانشاه شهرستان در کارآفرینی فرهنگ و
 داشت. وجود درصد پنج خطاي سطح در معناداري و

 افزایش اگرچه که گفت توانمی یافته این توضیح در
 Welmilla et( فرد کارآفرینی هايمهارت بهبود سن

al., 2011( کارآفرینانه کارهاي و کسب در موفقیت و 
 اما )،Tanveer et al., 2013( دهدمی افزایش را

 فرهنگی، هايارزش کارآفرینی، رفتارهاي بروز احتمال
 سن افزایش با کارآفرینانه هايویژگی و طرزتلقی

   ).Adewale, 2016( بایدمی کاهش
       ًتقریبا  که بود آن از حاکی پژوهش نتایج همچنین  
 مابقی و زن درصد) 5/53( مطالعه مورد افراد از نیمی
 و هاپرسشنامه مناسب توزیع بیانگر که بودند مرد
 مردان و زنان نظرات و هادیدگاه از گیريبهره

 کارآفرینی فرهنگ خصوص در کرمانشاه شهرستان
 را جنسیت مطالعات برخی کهاین به نظر باشد.می

 اذعان و دانسته کارآفرینی فرهنگ بر مؤثري عامل
 مردان در کارآفرینی رفتارهاي بروز که اندنموده
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 ,Yordanova &Tarrazon( است زنان از تر بیش

 در کارآفرینی فرهنگ با جنسیت رابطۀ لذا )،2010
 با مطابق گرفت. قرار بررسی مورد پژوهش این

 نشان حاضر پژوهش نتایج )،2016( آدوال هاي یافته
 دیدگاه از کارآفرینی فرهنگ نمرة میانگین بین که داد

 براساس کرمانشاه شهرستان در مطالعه مورد افراد
 وجود آماري لحاظ از معناداري اختالف هاآن جنسیت
 مورد زنان و مردان دیدگاه از دیگر، عبارت به نداشت.
 در کرمانشاه شهرستان در کارآفرینی فرهنگ مطالعه،

   داشت. قرار سطح یک
 نیمی از بیش که داد نشان حاضر مطالعۀ هايیافته  

 شهرستان در مطالعه مورد افراد از درصد) 6/54(
 فرهنگ نمرة میانگین بین و بودند متأهل کرمانشاه

 شهرستان در مطالعه مورد افراد دیدگاه از کارآفرینی
 اختالف هاآن تاهل وضعیت براساس کرمانشاه
 بیانی به نداشت. وجود آماري لحاظ از معناداري

 متاهل و مجرد افراد دیدگاه از که گفت توانمی دیگر،
 کرمانشاه شهرستان در کارآفرینی فرهنگ مطالعه، مورد

  دارد. قرار سطح یک در
 مورد افراد تربیش که بود آن بیانگر پژوهش نتایج  

 لیسانس تحصیلی مدرك داراي درصد) 7/33( مطالعه
 سوادبی فراوانی کمترین با هاآن از درصد یک تنها و

 داد نشان همبستگی تحلیل از حاصل هايیافته بودند.
 در کارآفرینی فرهنگ و تحصیالت سطح بین که

 سطح در معناداري و مثبت رابطۀ کرمانشاه شهرستان
 با دیگر، عبارت به دارد. وجود درصد یک خطاي

 افزایش با که نمود اظهار توانمی درصد 99 اطمینان
 در کارآفرینی فرهنگ سطح تحصیالت، سطح

 این با مطابق یابد.می افزایش نیز کرمانشاه شهرستان
 در نیز )2013( آیزایه و )1395( مرامشخو نتیجه،

 و رفتارها توسعۀ در تحصیالت نقش به خود مطالعات
 طرزتلقی فرهنگی، هايارزش کارآفرینانه، هايقابلیت

 و واضح البته اند.نموده اشاره کارآفرینانه هايویژگی و
 دانشگاهی تحصیالت از که افرادي که است مبرهن

 وقوف کشور شرایط به سایرین به نسبت برخوردارند
 خوبی به سو، یک از افراد این دارند. تريبیش
 بخش در استخدام امکان جاري شرایط در که دانند می

 نیک سو دیگر از و ندارد، وجود همگان براي دولتی
 مرهون پیشرفته کشورهاي اقتصادي توسعۀ که دانندمی

 کارآفرینانه متوسط و کوچک کارهاي و کسب توسعۀ
 در که گردیده موجب مذکور شرایط بنابراین، است.
 رفتارها، افراد، سایر از بیش تحصیلکرده اقشار میان

 کارآفرینانه هايویژگی و هاارزش ها،طرزتلقی
  یابد. پرورش

 افراد تربیش که بود این بیانگر پژوهش هايیافته  
 بودند شده متولد شهر در درصد) 9/78( مطالعه مورد

 افراد دیدگاه از کارآفرینی فرهنگ نمرة میانگین بین و
 تولد محل براساس کرمانشاه شهرستان در مطالعه مورد

 سطح در آماري لحاظ از معناداري اختالف هاآن
 افرادي دیگر، بیانی به داشت. وجود درصد یک خطاي

 کارآفرینی فرهنگ از بود شهر هاآن تولد محل که
 روستا هاآن تولد محل که افرادي به نسبت باالتري

 این خصوص در بتوان شاید بودند. برخوردار بود،
 به روستایی مناطق در که نمود استنباط چنین یافته
 و کشاورزي بخش در افراد اکثر خوداشتغالی دلیل

 نگاه مشاغل این باالي هايدشواري و پایین درآمد
 در برعکس و بوده ترمنفی کارآفرینی مقولۀ به مردم

 میان در دولتی مشاغل تجربۀ دلیل به شهري مناطق
 شرایط و پایین دستمزد از آگاهی و فرد اطرافیان

 تري بیش رواج کارآفرینی فرهنگ استخدام، دشوار
  است. یافته
 اکثر که شد مشخص پژوهش هايیافته اساس بر  
 2/64( کرمانشاه شهرستان در مطالعه مورد افراد

 خانواده، بین در کارآفرینی نقش الگوي داراي درصد)
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 پژوهش نتایج راستا، این در نبودند. آشنایان و دوستان
 نقش الگوي معنادار و مثبت تأثیر از حکایت

 که ايگونه به داشت؛ کارآفرینی فرهنگ بر کارآفرینی
 از بودند کارآفرینی نقش الگوي داراي که افرادي
 کارآفرینانه هايویژگی و هاارزش طرزتلقی، رفتار،
 مطالعات: نتایج با یافته این بودند. برخوردار تريقوي

 همکاران و شیري )،2015( پورآتشی )،1395( شیري
 تأثیر بر مبنی )2017( همکاران و شیري و )2013(

 کارآفرینی رفتار و نگرش بر نقش الگوي مثبت
 که گفت توانمی یافته این توضیح در دارد. خوانی هم

 هايتالش تشویق به منجر نقش، الگوي داشتن
 داریانی، (احمدپور شودمی افراد در کارآفرینانه

 ارائه طریق از الگوها این که طوري به ).1386
 و ايحرفه بازخوردهاي ها،توصیه قانونی، مشروعیت

 کارآفرینانه هايفعالیت براي افراد تشویق و فردي
 توسعۀ نتیجه در و کارآفرینی مطلوبیت افزایش سبب

 BarNir et( شوندمی جامعه در کارآفرینی فرهنگ

al., 2011.(  
 اکثر که شد مشخص پژوهش هايیافته اساس بر  
 8/67( کرمانشاه شهرستان در مطالعه مورد افراد

 دولتی، (کارمند کارآفرین و غیرخوداشتغال درصد)
 از نتایج که است حالی در این بودند. ..) و محصل

 حکایت کارآفرینی فرهنگ بر اشتغال وضعیت تأثیر
 افراد که داد نشان نتایج دیگر بیانی به داشت؛

 از کرمانشاه شهرستان در کارآفرین یا و خوداشتغال
 غیر افراد به نسبت باالتري کارآفرینانۀ فرهنگ

 با مطابق بودند. برخوردار کارآفرین یا و خوداشتغال
 و )2011( پویا و بیگیعلی )،2013( آیزایه یافته این

 بر فردي تجارب تأثیر به نیز )2011( همکاران و لینان
 تلقی، طرز گیريشکل و کارآفرینانه رفتارهاي بروز

  اند.نموده اشاره کارآفرینانه هايویژگی و هاارزش
 سطح بودن نامطلوب به توجه با ،نهایت در  

 پیشنهادهایی کرمانشاه، شهرستان در کارآفرینی فرهنگ

 و آموزشگران مدیران، گذاران،سیاست ریزان،برنامه به
 امید که شودمی ارائه کارآفرینی توسعه امر متولیان

 شهرستان در کارآفرینی فرهنگ ارتقاي سازبستر است
  شود. کرمانشاه

 در کارآفرینی نقش الگوي مثبت نقش به توجه با √
 مشاوره، مراکز ایجاد کارآفرینی، فرهنگ توسعه
 هدف با استان در کارآفرینی خدمات و رسانی اطالع

 اي مشاوره خدمات ارائه و کارآفرینان از حمایت
 مبتنی گذاري سرمایه هاي طرح متقاضیان به تخصصی

   شود؛می توصیه نوآوري بر
 توسعۀ در تحصیالت سطح مثبت نقش به توجه با √

 کارآفرینانۀ آگاهی و دانش ارتقاي کارآفرینی، فرهنگ
 برگزاري دانشگاهی، تحصیالت طریق از افراد

 و هارسانه آموزشی، هايدوره و سمینارها ها، کارگاه
 مشاغل و کارها و کسب معرفی همچنین، و اینترنت

 سایر در آن باالي تنوع دلیل به دیگر کشورهاي
 جوانان آگاهی سطح بردن باال منظور به کشورها
 در موجود هايظرفیت و هاپتانسیل از کار جویاي
   شود؛می پیشنهاد کشور

 آن، ابعاد و کارافرینی فرهنگ ضعف به توجه با √
 به مردم تشویق براي جمعی هايرسانه از استفاده

 خوداشتغالی و کارآفرینانه کارهاي و کسب اندازي راه
 تشویق براي هاخانواده بین در سازيفرهنگ و

 در ايویژه شغلی هايمهارت کسب به خود فرزندان
 در سازيفرهنگ همچنین، و تحصیل ادامه کنار

 طریق از کارآفرینان شایستۀ و واال جایگاه خصوص
  شود؛می توصیه و... تلویزیونی رادیویی، هايبرنامه
 با کشور کارآفرینی توسعه نقشه تهیه نهایت، در  √

 در ذینفع هاي دستگاه تخصصی وظایف تفکیک هدف
 و افزایی هم ایجاد و نوآوري هاي زیرساخت تحقق

 فرهنگ ۀتوسع اهداف بهتر پیشبرد براي یشیاند هم
   نیست. لطف از خالی کارآفرینی
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  قدردانی و تشکر
 عنوان تحت پژوهشی طرح از مستخرج مقاله این  

 شهرستان در کارآفرینی فرهنگ وضعیت تحلیل«
 که باشدمی »آن توسعۀ براي الگویی ارائه و کرمانشاه

 ارشاد و فرهنگ کل ادارة مالی پشتیبانی و حمایت با

 بدین شد. اجرا و طراحی کرمانشاه استان اسالمی
 به مذکور سازمان از را تشکر و قدردانی مراتب وسیله
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Abstract 1 
 Entrepreneurial culture is a catchy concept fronted by scholars and several governments in 
their bid to promote entrepreneurship for unemployment reduction via job creation. However, 
the analysis and conceptualization of entrepreneurial culture is an issue that is not addressed in 
the entrepreneurship literature. In this regard, the main purpose of this study was to analyzing 
the entrepreneurship culture in Kermanshah Township and providing a model for its 
development. Statistical population consisted of all Active citizens (15 to 65 years) in 
Kermanshah Township, that using Kerjeci and Morgan (1970) sampling table, 400 of them were 
selected as the sample using the proportionate multistage sampling method (n=400). The main 
instrument in this study was questionnaire which its validity were confirmed by the panel of 
experts and its reliability was established by Cronbach's Alpha coefficient. Data were analyzed 
by SPSSwin23 software. Findings revealed that the present status of entrepreneurship culture in 
Kermanshah Township was at the moderate level. The Results of means comparison showed 
that there were significant differences between entrepreneurship culture based on Role model, 
place of birth and Employment status. Results of correlation analysis showed that the age had a 
negative significant correlation, and education level had a positive and significant correlation 
with entrepreneurship culture in Kermanshah Township. Finding of this study have applications 
for policy makers, planners and managers of department of culture in order to enhance of 
entrepreneurship culture Kermanshah Township. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial culture, Entrepreneurial mindset, Entrepreneurial 
values 
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