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Entrepreneurship can be achieved via tools. One of the most important tools for the development of 
entrepreneurship is the supportive culture towards entrepreneurship. A strong entrepreneurial culture 
means more tolerance for failure and reflects the extent to which the country's society supports ideas 
and initiatives of entrepreneurs. Therefore, in this quantitative study, the culture of entrepreneurship and 
the culture of failure in the agricultural community were studied. Then, the cultural barriers were studied 
from the viewpoints of agricultural entrepreneurs. The statistical population of the study consisted of 
two groups of rural heads of households and agricultural entrepreneurs in Kermanshah Township. The 
research samples were selected using random cluster method. The results showed that the respondents 
have low levels of failure tolerance and have the highest willingness to grant a second chance. The results 
of the study of entrepreneurial culture in the rural community showed that the culture of collectivism 
and uncertainty avoidance among the rural population is dominant. It was also found that agricultural 
entrepreneurs are faced with cultural barriers such as the lack of a creativity culture, lack of acceptance 
of failure, negative attitudes toward risk, lack of belief in the capabilities of women, patriarchal culture in 
society and organizations, and opposition of parents for the entrepreneurial activity of girls.
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Extended Abstract

1. Introduction

ppropriate tools are needed to achieve en-
trepreneurship. One of the most important 
tools for the development of entrepre-

neurship is its supportive culture. A strong entrepreneur-
ial culture means more tolerance for failure and reflects 
the extent to which the country's society supports ideas 
and initiatives of entrepreneurs. Therefore, in this study, 

the culture of entrepreneurship and the culture of failure 
in the agricultural community were studied. The cultural 
barriers from the viewpoint of agricultural entrepreneurs 
were also studied.

2. Methodology

This study was conducted using the quantitative meth-
od. Two of Hofstede's cultural dimensions (individual-
ism versus collectivism and uncertainty avoidance and 
tolerance to ambiguity) were studied using a standard-
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ized questionnaire Hofstede (2001). The statistical popu-
lation of the study consisted of rural heads of households 
in Kermanshah Township (N=24391). The research 
samples were randomly selected using two-stage cluster 
method (n=370). In the first stage, 3 out of 11 districts 
were randomly selected, and in the second stage, only 
10% of the 300 villages in the three districts were ran-
domly selected. 

Although the survey questionnaire for entrepreneurial 
culture and the culture of defeat was already approved, 
the reverse translation method was used to ensure its 
validity and reliability. Finally, 30 questionnaires were 
completed by the agro-entrepreneurs in other cities in 
Kermanshah Province. The alpha coefficients were cal-
culated for questionnaire items related to agro-entrepre-
neurs to the entrepreneurial culture (0.89) and failure 
culture (0.86). Descriptive statistics such as mean and 
standard deviation were used to analyze the data.

3. Results 

The results showed that the respondents have low lev-
els of failure tolerance and the highest willingness to 
grant a second chance. It should be noted that the de-
gree of agree with second chance to failed entrepreneurs 
depends on the entrepreneur's bankruptcy reason. The 
analysis of entrepreneurial culture in the rural communi-
ty showed that the culture of collectivism and uncertain-
ty avoidance among the rural population is dominant. 

It was found that the men considered the lack of a cre-
ativity culture, lack of acceptance of failure, and negative 
attitudes toward risk as the most important cultural barriers.

Other culture barriers perceived by the entrepreneurs 
were lack of self-confidence, a spirit of conservatism in 
society, the existence of nepotism in the administration, 
despise towards the nongovernmental work, existence of 
idealism rather than pragmatism, lack of community trust 
to entrepreneurs, opposition of parents, lack of respect for 
entrepreneurs in the public sector, and the lack of apprecia-
tion of entrepreneurs in society. The women entrepreneurs 
perceived a lack of belief in the capabilities of women, pa-
triarchal culture in society and organizations, and opposi-
tion of parents with as the most important cultural barriers. 
The results showed that gender discrimination is the most 
important concern of women entrepreneurs.

4. Discussion

The findings of a study on the Failure culture's dimen-
sions showed that the not accepting rate of failure in the 
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studied population is high, which means that there are 
less willing to accept the implications of failure in the 
rural community. In this regard, results of by Landier 

(2005), showed that countries and regions differ in their 
cultural acceptance of entrepreneurial failure.  In some 
countries and regions, entrepreneurial failure is stigma-
tized; yet, in others, little social negativity is attached 
to failure. For example, while failed entrepreneurs are 
often stigmatized in France and Japan, a culture exists 
in California’s Silicon Valley in which failure is practi-
cally a badge of honor (Bengtsson, 2005). In the context 
of the "second chance" The results also showed that ru-
ral communityagree that "failed" entrepreneurs deserve 
a second chance. However, the degree to which one is 
willing to support a fresh start tended to decrease with 
the estimated percentage of fraudulent bankruptcies. 
Also, the degree to which one agreed that society has 
to support restarters and that the government must have 
a fund available to help them decreased when the pro-
portion of fraudulent bankruptcies was estimated to be 
higher We believe this lack of knowledge to be a major 
obstacle in creating a positive climate where bankrupt 
entrepreneurs could set up a new and possibly prosper-
ous business (Landier 2005).

The results of study an entrepreneurial culture in ru-
ral communities showed that collectivism culture and 
avoidance uncertainty, or risk aversion is dominant in 
the rural community. In a culture of collectivism, the 
communal interests are more important than individual 
interests (Vosoughi, Mirzaei, & Rahmani, 2005). In Asian 
communities that collectivism is preferable, Cut off 
from family and disconnect from Friends is harmful, 
and as a social anomaly Considered. Geographic, eco-
nomic and cultural Construction of rural communities of 
Iran over the centuries lead to the emergence of coopera-
tive institutions based on cooperation and assistance is 
formed. The other hand, texture of Iranian villages due 
to its climatic conditions, land and water was somehow 
that that cooperation was necessary. Therefore, it is ob-
vious that the collectivism culture is prevalent in the ru-
ral community as the dominant culture.

5. Conclusion 

According to the obtained results, the attitudes toward 
risks and failure should be investigated further. Entre-
preneurship policy should study the conditions in which 
failure gets less negative implication, and the government 
should enact laws in order to reduce bankruptcy losses. 
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Thus, providing technical advice to failed entrepre-
neurs so as to reduce damages and restart their activ-
ity, using media to introduce people to the real causes of 
failure, and media emphasizing on the aspect of honest 
failure, budget allocating from the government to help 
entrepreneurs prone to failure and bankrupt entrepre-
neurs, passing laws by the government to reduce losses 
and encouraging risk-taking among entrepreneurs, hold-
ing workshops and seminars to transfer the experiences 
of failed entrepreneurs, and the introducing successful 
entrepreneurs who have started working again after fail-
ure as a promo for a second chance policy to failed en-
trepreneurs are some of the proposed solutions to miti-
gate the negative consequences of failure.
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براي دستيابي به کارآفریني به ابزار نياز داریم. یکي از ابزارهای مهم رشد و توسعه کارآفریني وجود فرهنگ حامي کارآفریني است. فرهنگ 
کارآفرینانه قوی به معنی تحمل بيشتر شکست و منعکس  کننده ميزانی است که جامعه عقاید کارآفرینان و ابتکارات را حمایت می  کند. 
ازاین رو در این تحقيق ابتدا فرهنگ کارآفرینی و فرهنگ شکست در جامعه کشاورزی و درادامه موانع فرهنگی از دیدگاه کارآفرینان 
کشاورزی بررسی شد. این مطالعه با استفاده از روش کّمی انجام شد. جامعه آماری شامل دو گروه کارآفرینان کشاورزی و کشاورزان 
سرپرست خانوار ساکن روستاهای شهرستان کرمانشاه بودند که با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، حجم نمونه ها در هر گروه تعيين 
شد. نتایج نشان داد که ميزان نپذیرفتن شکست در جامعه مطالعه شده بسيار است و جامعه روستایی با دادن فرصت دوباره به افراد 
شکست خورده موافق هستند. فرهنگ جمع گرایی و دوری از عدم قطعيت یا به عبارتی ریسک گریزی، در بين جامعه روستایی غالب است. 
همچنين نتایج نشان داد کارآفرینان کشاورزی با موانعی فرهنگی مانند نبود فرهنگ خالقيت، نپذیرفتن شکست، نگرش منفی به ریسک، 
بی اعتقادی به توانمندی های زنان، وجود فرهنگ مردساالری در جامعه و سازمان ها و مخالفت والدین با فعاليت های کارآفرینی دختران 
روبه رو هستند. درمجموع نتایج نشان می دهد زیرسيستم فرهنگی در اکوسيستم کارآفرینی اوضاع مطلوبی ندارد و فرهنگ موجود حامی 

کارآفرینی نيست و حتی در بسياری از مواقع از ظهور کارآفرینی جلوگيری می کند.

کلیدواژه ها: 
فرهنگ کارآفرینی، 

فرهنگ شکست، شانس 
دوباره، کارآفرینی 
کشاورزی، موانع 

فرهنگی 

تاریخ دریافت: 28 دی 1394
تاریخ پذیرش: 30 فروردین 1395

1. مقدمه

و  نگرش ها، هنجارها  ارزش  ها،  از  به معنی مجموعه  ای  فرهنگ 
رفتارهایی است که هویت یک جامعه را تشکيل می  دهد؛ بنابراین 
کارآفرینان به عنوان بخشی از جامعه از مجموعه ارزش ها، نگرش ها، 
را  آن  اصطالحاً  که  برخوردارند  متمایزی  رفتارهای  و  هنجارها 
 .(Ahmad Pourdaryani, 2001) می نامند  کارآفرینی  خرده فرهنگ 
اگرچه  کارآفرینان ارزش  ها و باورهایی متمایز از افراد جامعه دارند؛ 
ولی فرهنگ کارآفرینی از فرهنگ حاکم بر جامعه متأثر است 
(Movahedi & Yaghobi, 2012). ازاین رو فرهنگ جامعه ای معين 

بگذارد  تأثير  کارآفرینی  روحيه  ميزان  بر  به طورجدی  می تواند 
.(Casson, 2002)

جامعه ای که شأن باالتری به افرادی می دهد که برای خودشان 
کار می کنند، احتمال دارد بيشتر به تشویق روحيه کارآفرینی 
منتهی شود. فرهنگ کارآفرینی آن است که با نگرش اجتماعی 
 .(Burns, 2011) می کند  حمایت  کارآفرینانه  رهيافت  از  مثبت 

فرهنگ کارآفرینانه قوی اساس اقتصادی، پویا و منعکس کننده 
ميزانی است که جامعه از عقيده ها و ابتکارهای کارآفرینان حمایت 
و افراد جوان را به سمت حرفه ای در تجارت هدایت و از طریق 

توسعه مهارت  های ضروری به آن ها کمک می کند.

فرهنگ کارآفرینانه قوی به معنی تحمل بيشتر برای شکست 
جدید  مشاغل  ایجاد  در  کارآفرینان  حياتی  نقش  پذیرش  و 
است (Grigore, 2012). به طورکلی تمایالت فرهنگی مثبت به سمت 
خودابتکاری، استقالل، نوآوری و تالش های فردی بر درک مطلوبيت 

.(Levie & Autio, 2007) و درنتيجه انگيزه های کارآفرینانه اثر دارد

2. مروری بر ادبیات موضوع

ابعاد فرهنگی هافستد

متمایزکردن  برای  درخورتوجهی  روش   )1980( هافستد 
)تفکيک( فرهنگ استفاده از ابعاد فرهنگی پيشنهاد کرده است. 
این ابعاد مزایایی را در درک رفتارهای کارآفرینانه در زمينه های 

1- استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
2- دانشيار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

ارزیابی فرهنگ کارآفرینی و عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان کشاورزی در شهرستان کرمانشاه
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فرهنگی مختلف پيشنهاد می کند:

1. محققان بسياری آن ها را بررسی کرده اند و با توجه به این 
و درحال توسعه  یافته  توسعه  مقایسه هایی در کشورهای  ابعاد، 

انجام شده است (Saffu, 2003)؛

2. ابعاد فرهنگی هافستد مدلی کاربردی برای درک فرهنگ 
ملی ارائه می دهد، به طوری که تفاوت های ارزشی واضح در بين 

کشورها را توضيح می دهد؛

3. شواهد آشکار کرد چهارچوب های فرهنگی دیگری پيدا شده 
است که چهارچوب فرهنگی هافستد را دربرابر چهارچوب های 
دیگر حمایت و تقویت می کند (Ahmad, 2007). به عالوه مشخص 
شده است که این ابعاد فرهنگی به طورمعناداری با اولویت های 
رفتاری مردم در سازمان ها و مجموعه های کسب وکار ارتباط دارد 

(Hayton, George, & Zahra, 2002)؛

4. مدل هافستد به عنوان روشی ایده آل، فراگيری چشمگيری 
دارد که برای طبقه بندی فرهنگ ملی ارائه شده است و هنوز 
در توصيف ارزش های فرهنگی روشی صرفه جو محسوب می شود 

.(Lim, 2001)

بر اساس این دالیل در تحقيق حاضر ابعاد فرهنگی هافستد 
پذیرفته شده است. مطابق دیدگاه هافستد تفاوت های فرهنگی 
در ميان جوامع می تواند به چهار بُعد واجدشرایط کاهش یابد: 1. 
اجتناب از عدم قطعيت: ترجيح قطعيت و ناراحتی با موقعيت های 
ساختارنيافته یا مبهم را نشان می دهد؛ 2. فردگرایی: موضعی برای 
ترجيح فعاليت در جهت منفعت شخصی و خانواده نزدیک به شمار 
می آید و از بُعد جمع گرایی موضع متمایزی است که فرد در جهت 
منفعت گروهی بزرگ تر دربرابر حمایت و وفاداری آن ها فعاليت 
می کند. 3. بُعد فاصله قدرت: پذیرش نابرابری در موقعيت و اختيار 
بين مردم را نشان می دهد؛ 4. مردگرایی موضعی برای باور در 

ماتریاليسم و قطعيت درقبال خدمت و شهودگرایی است.

به طورکلی محققان با استفاده از مفهوم فرهنگ هافستد )1980( 
فرض کرده اند که کارآفرینی به واسطه فرهنگی تسهيل می شود 
که فردگرایی بسيار، اجتناب از عدم قطعيت پایين، فاصله قدرت 
 (Hayton, George, & اندک و مردگرایی درخور توجه ای داشته باشد
.(Zahra, 2002 در تحقيق حاضر دو بُعد از ابعاد هافستد )فردگرایی 

در مقابل جمع گرایی و اجتناب از عدم قطعيت در مقابل تحمل 
آن ها  زیرا  شد؛  انتخاب  کارآفرینی،  فرهنگ  مطالعه  برای  ابهام( 
به طورمستقيم به مطالعه کارآفرینی مربوط هستند و اغلب برای 
(Mc� از غيرکارآفرینان استفاده شده اند  متمایزکردن کارآفرینان 

.Grath, MacMillan, Yang, & Tsai, 1992; Muller & Thomas, 2001)

فرهنگ شکست

جنبه دیگر مطالعه فرهنگ کارآفرینی به مطالعه فرهنگ تحمل 
شکست مربوط می شود. اخيراً این عقيده در بين سياست گذاران 

رایج شده است که دليل ميزان پایين رفتارهای کارآفرینان در 
اروپا و کشورهای دیگر دربرابر امریکا، نگرش های فرهنگی منفی 
نسبت به شکست است. اغلب ادعا شده است که برچسب بدنامی 
که به شکست داده می شود افراد را از ریسک پذیری درباره شروع 
یک کسب وکار جدید یا شروع دوباره )اگر بار اول شکست خورده 
است( بازمی دارد. در همين زمينه مطالعات گسترده ای در زمينه 
فرهنگ شکست صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد در ميان 
کشورها دیدگاه شکست متفاوت است و بر پيشرفت اقتصادی 

آن ها تأثير می گذارد.

محققان بين دو جنبه از نگرش نسبت به شکست کسب وکار 
تفاوت قائل شدند. آن ها اولين جنبه را »تحمل شکست« ناميدند. 
این نگرش ریسک شکست کسب وکار و پيامدهایی را برای شهرت 
آن هایی دربرمی گيرد که شکست می خورند. در این جنبه ميزان 
باالی پذیرش شکست به این معنی است که تمایل بيشتری به 
پذیرش معانی ضمنی شکست وجود دارد. محققان جنبه دیگر را 
»فرصت دوم« ناميدند و به وسيله ميزانی از موافقت با این موضوع 
می خورند،  شکست  که  آن هایی  به  باید  که  می شود  سنجيده 

.(Litch & Seigel, 2006) فرصتی دوباره داده شود

در کشور امریکا محيط فرهنگی پشتيبان ميزان باالی کسب وکارهای 
فرصت  شکست  از  بعد  می دهد  اجازه  مردم  به  و  است  کارآفرینانه 
دوباره ای داشته باشند و قانون ورشکستگی محدودیت های عقالنی بر 
مخاطره ای وضع کرده است که در رویداد شکست کسب و کار به وجود 
می آید. این در حالی است که در کشورهای دیگر اغلب به کارآفرینی که 
شکست خورده است، فرصت دیگری داده نمی شود. باوجوداین سياست 
کارآفرینی باید شرایطی را بررسی کند که شکست معناِی ضمنِی منفی 

کمتری را دریافت کند و این می تواند امتحان دوباره را پذیرفتنی کند.

برای  نيرومندی  مانع  به عنوان  می تواند  شکست  از  ترس 
کارآفرینان بالقوه عمل کند و هزینه واقعی شکست ممکن است 
بسياری از کسانی را که برای اولين بار صادقانه شکست خورده اند، از 
شروع دوباره بترساند. بنابراین با توجه به اهميت فرهنگ شکست، 
در مطالعه حاضر نيز سعی شد دیدگاه جامعه موردمطالعه در 

زمينه تحمل شکست بررسی شود. 

تأثیر فرهنگ بر کارآفرینی

اذعان  کارآفریني  رفتار  بر  فرهنگي  عوامل  تأثير  بر  محققان 
کرده اند و به دنبال آن در برخی مطالعات این تأثير را بررسی کرده 
و نتيجه گرفته اند که تأثير فرهنگ بر کارآفریني نافذ و فراگير است 
و نقش فرهنگ در شکل دادن به رفتارهاي کارآفریني بسيارمهم 
خاطرنشان   )2003( فرانک  و  لوتجه  رابطه  همين  در  است. 
ارتباط  در  فرهنگي  ارزش هاي  با  کارآفریني  مي کنند که قصد 
مؤثر  آن  در شکل گيري  ادراک شده  موانع  و  و حمایت ها  است 
است (Karimi, Bimenz, Chizari, & Molder, 2013). پاگز و مارکلي 
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)2004( وجود منابع سرمایه اي متنوع، فرهنگ مشوق، شبکه هاي 
کارآفرینانه و زیرساخت هاي حمایت کننده )حمایت هاي دولتي( را 

چهار عامل کليدي اثرگذار بر کارآفریني گروهي مي دانند.

.(Yaghoobi Farani, Soleimani, Movahedi, & Eskandari, 2013) 

کارآفریني  قصد  که  مي کنند  بيان   )2007( ُکپ  و  پيت وي 
او  برداشت های شخصي  و  تصورات  به وسيله  فرد مي تواند  یک 
از موانع و حمایت هاي موجود در زمينه شروع یک کسب وکار 
و همچنين ارزش هاي فرهنگي و محيطي متأثر شود که او در 
آن قرار گرفته است. همچنين نتایج مطالعه سازمان بين المللي 
کار در زمينه شناسایي موانع توسعه کارآفریني درسال 2006 
نشان داد که نگرش فرهنگي و اجتماعي به کارآفریني جوانان، از 
موانع پراهميت راه اندازي کسب وکارهاي نوظهور در شهر تهران 

.(Zali & Razavi, 2008) محسوب می شود

ایروانی، شعبانعلی، حسينی و کافی )2007( در  مرادنژادی، 
عوامل دیگری همچون  فرهنگ در کنار  دریافتند  مطالعه شان 
و  زیرساختی  آموزشی،  پشتيبانی،  اقتصادی،  سياست گذاری، 
فرهنگی از عمده ترین موانع توسعة کارآفرینی به شمار می آید. 
که  داد  نشان   )2009( مجد  و  زالی  اميری،  مطالعه  نتایج 
اداري  محدودیت هاي نگرشي و فرهنگي همچون تبعيض هاي 
مانند پارتي بازي )رابطه مداری( در ارائه تسهيالت و مجوزها به 
افراد خاص، فرهنگ داللي و واسطه گري و نگرش هاي سليقه اي 
مسئوالن و کارشناسان نهادهاي مرتبط، مهم ترین موانع راه اندازي 
کسب وکار است. نتایج بررسي بافنده زنده، نوروزی و عالی )2010( 
بيانگر آن است که بيشترین مشکالت مدیران صنایع کوچک و 
متوسط به ترتيب در حوزه اقتصاد، بازار، فرهنگ، منابع انساني، 

قوانين، مقررات و اطالعات بوده است.

اولویت بندي  به  مطالعه شان  در   )2011( قاسمی  و  زیودار 
عوامل تسهيل گر در راه اندازي کسب وکارهاي کوچک و متوسط 
پرداختند.  کارآفرینان  از  گردآوري شده  اظهارنظرهاي  براساس 
تجاري،  و  قانوني  زیرساخت هاي  داد  نشان  آنان  پژوهش  نتایج 
سياست هاي دولت و هنجارهاي فرهنگي اجتماعي به ترتيب در 
جایگاه هاي اول تا سوم قرار دارد. آن ها دریافتند که هنجارهاي 
فرهنگي و اجتماعي موجود ممکن است در تشویق یا سرکوب 
کسب وکارهای کارآفرینی مؤثر باشد. در مطالعه ای دیگر، کریمی 
و جوهری )2013( به شناسایی عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی 
از دیدگاه دانشجویان تحصيالت تکميلی پرداختند. نتایج مطالعه 
آن ها نشان داد که فرهنگ در کنار عوامل آموزشی، حمایتی، 
توسعه  بازدارنده  عوامل  سياست گذاری،  و  نگرشی  ارتباطی، 

کارآفرینی را تشکيل می دهد.

نتایج پژوهش صابر )1381( روی چند زن کارآفرین ایرانی اعم 
از دانشگاهی و غيردانشگاهی، از وجود موانع فرهنگی اجتماعی در 
جامعه زنان کارآفرین ایرانی حکایت داشت. نتایج مطالعه آراستی 

مؤثر  فرهنگی اجتماعی  بررسی ساختارهای  زمينه  در   )2006(
بر ایجاد کسب وکارهای کارآفرینانه نشان داد که نگرش موافق 
اطرافيان به زن کارآفرین، عاملی تقویت کننده در ایجاد کسب وکار 

زنان دانشگاهی ایران محسوب می شود.  

3. روش شناسی تحقیق

این مطالعه با استفاده از روش کّمی انجام شد. به منظور مطالعه 
فرهنگ کارآفرینی در بين جامعه کشاورزان دو بُعد از ابعاد فرهنگی 
هافستد )فردگرایی در مقابل جمع گرایی و اجتناب از عدم قطعيت 
در مقابل تحمل ابهام( با استفاده از پرسشنامه استاندارد هافستد 
)2001( بررسی شد. این پرسشنامه شامل هجده گویه بود که در 
قالب طيف ليکرت )پنج گزینه ای( برای سنجش ميزان توافق و 
عدم توافق پاسخ گویان با گویه های مربوط به فردگرایی در مقابل 
جمع گرایی و اجتناب از عدم قطعيت در مقابل تحمل ابهام طراحی 
شده است. در گام بعدی به منظور بررسی فرهنگ شکست در 
جامعه کشاورزان دو بُعد »تحمل شکست« و »فرصت دوم« بررسی 
استاندارد گزارش مؤسسه  پرسشنامه  از  آن ها  برای سنجش  و 
اروپایی یوروبارامتر1 )2002( )شامل هشت گویه با مقياس طيف 
ليکرت( استفاده شد. بررسی موانع فرهنگی از دیدگاه کارآفرینان، 
یکی دیگر از اهدف این تحقيق بود که با استفاده از پرسشنامه 

محقق ساخته انجام گرفت. 

جامعه آماری در بخش کّمی شامل دو گروه بود: گروه اول، 
کشاورزان سرپرست خانوار ساکن روستاهای شهرستان کرمانشاه 
بارتلت  از جدول  با استفاده  آنان  بودند )N=24391( که تعداد 
انتخاب  به منظور  شد.  تعيين  نفر   370 )2001( همکارانش  و 
نمونه ها از روش نمونه گيری خوشه ای سه مرحله ای استفاده شد؛ 
دو  ميان چهار بخش شهرستان کرمانشاه،  از  ابتدا  به طوری که 
بخش مرکز و ماهی دشت انتخاب شدند. سپس از ميان هشت 
دهستان این دو بخش شهرستان کرمانشاه، به صورت تصادفی سه 
دهستان و در مرحله دوم، از ميان 150 آبادی این دهستان ها 10 
درصد از آن ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از بين این 
پانزده روستای منتخب اعضای نمونه با روش نمونه گيری تصادفی 
از کارآفرینان  ساده مشخص شدند. گروه دوم شامل 107 نفر 
کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند که حداقل به مدت دو سال 
پياپی فعاليت داشتند و توسط سازمان جهاد کشاورزی معرفی 
شده بودند. حجم نمونه بررسی شده با استفاده از جدول بارتلت 
و همکارانش )2001( 82 نفر تعيين و برای نمونه گيری از روش 

نمونه گيری تصادفی ساده استفاده شد.

اگرچه پيش ازاین پرسشنامه های فرهنگ کارآفرینی و بررسی 
فرهنگ شکست تأیيد شده بود، ولی برای اطمينان از روایی و 

1. Eurobarometer
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Tamanin, An�)  2 معکو ترجمه  روش  از  پرسشنامه ها،  سپایایی 
cona, Botega, & Rodrigues�Netto, 2002) استفاده شد. درنهایت 

کارآفرینان کشاورزی شهرستان های دیگر استان کرمانشاه نيز 
محاسبه شده  آلفای  ضریب  کردند.  تکميل  را  پرسشنامه  سی 
برای پرسشنامه مربوط به کارآفرینان کشاورزی درباره گویه های 
بررسی فرهنگ کارآفرینی و بررسی فرهنگ شکست به ترتيب 
از  داده ها  تجزیه و تحليل  به منظور  به دست آمد.   0/86 و   0/89

آماره های توصيفی ميانگين و انحراف معيار استفاده شد. 

4. یافته ها

بررسی فرهنگ کارآفرینانه جامعه کشاورزان

یافته ها نشان داد که ميانگين نمره در بُعد ارزشی جمع گرایی در 
مقابل فردگرایی 3/2 است که فرهنگ جمع گرایی را در ميان جامعه 
روستایی نشان می دهد )جدول شماره 1(. یافته ها درباره بُعد اجتناب 
از عدم قطعيت در مقابل تحمل ابهام نيز نشان داد که ميانگين نمره 
در این بُعد 3/5 است که فرهنگ اجتناب از عدم قطعيت یا به عبارتی 

ریسک گریزی در بين جامعه روستایی را بيان می کند.

بررسی فرهنگ شکست در جامعه کشاورزان

در این بخش برای مطالعه فرهنگ شکست در جامعه روستایی، 
دو بُعد »تحمل شکست« و »فرصت دوم« بررسی شد. بُعد »تحمل 
شکست« با استفاده از سه گویه سنجيده شد. بُعد »فرصت دوم« 
نيز به وسيله ميزانی از موافقت با گویه های »ورشکسته باید قادر 
به راه اندازی مجدد باشد«، »جامعه باید از یک شروع تازه برای 
ورشکسته حمایت کند«، »دولت باید یک صندوق برای کمک 
از شروع کنندگان مجدد داشته باشد«، »کارآفرینان ورشکسته از 
مزایای حقوق بيکاری به طورکامل برخوردار شوند«، »کارآفرینانی 
که بعد از شکست، دوباره شروع می کنند موفق تر از کارآفرینانی 

2. Back translation

هستند که برای بار اول شروع به کار کرده اند« ارزیابی شد.

یافته ها نشان داد ميانگين نمره در بُعد »تحمل شکست« 3/6 
می کند؛  بيان  را  نپذیرفتن شکست  ميزان چشمگير  که  است 
یعنی تمایل کمتری به پذیرش معانِی ضمنِی شکست در جامعه 
روستایی وجود دارد. نتایج در زمينه بُعد »فرصت دوم« نيز نشان 
داد ميانگين نمره در این بُعد 3/8 است که این ميزان موافقت 
باالی جامعه روستایی با دادن فرصت دوباره به افرادی را نشان 
می دهد که شکست می خورند )جدول شماره 2(. البته باید توجه 
کرد ميزان موافقت جامعه با دادن فرصت دوباره به کارآفرینان 

شکست خورده به دليل ورشکستگی کارآفرینان بستگی دارد.

بررسی موانع فرهنگی از دیدگاه کارآفرینان کشاورزی

یکی از اهداف بررسی شده در این سيستم تعيين موانع فرهنگی 
در راه اندازی کسب وکار کارآفرینان کشاورزی بود. به همين منظور 
در این بخش ابتدا مصاحبه های کيفی با کارآفرینان درباره موانع 
گرفت.  انجام  راه اندازی کسب وکار  روند  در  فرهنگی درک شده 
سپس از طریق تحليل محتوا موانع مدنظر معين شد که به عنوان 
گویه ها در تهيه پرسشنامه به کاررفت. البته در این ميان چهار 
گویه مشخص شد که تنها مختص زنان کارآفرین بود. جدول 
شماره 3 نتایج رتبه بندی موانع فرهنگی درک شده را در راه اندازی 

کسب وکار مردان کارآفرین نشان می دهد. 

نبودن فرهنگ خالقيت با بيشترین ميانگين )4/42( به عنوان 
روند  در  کارآفرین  مردان  درک شده  فرهنگی  مانع  مهم ترین 
و  گرفت  قرار  جدول  نخست  جایگاه  در  کسب وکار  راه اندازی 
سموانع نپذیرفتن شکست )با ميانگين 4/21( و نگرش منفی به 
ریسک )با ميانگين 4/11( به ترتيب در رتبه های بعدی قرار گرفت. 
همچنين نتایج نشان داد که موانعی مانند نبود خود باوری، وجود 
روحيه محافظه کاری در جامعه، حقيرشمردن کارهای غيردولتی 
و وجود ایده آل گرایی به جای عمل گرایی، بی اعتمادی جامعه به 
کارآفرینان، مخالفت والدین با فعاليت های کارآفرینی فرزندانشان، 

جدول 1. ميانگين ابعاد ارزشی هافستد.

انحراف معیار )SD(میانگین )Mean(ابعاد ارزشی

)IDV( 3/20/83شاخص فردگرایی
)UAI( 3/50/48شاخص اجتناب از عدم قطعیت

جدول 2. ابعاد فرهنگ شکست.

انحراف معیار )SD(میانگین )Mean(ابعاد فرهنگ شکست

3/60/80تحمل شکست
3/80/35شانس دوباره
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جدول 3. موانع فرهنگی درک شده مردان کارآفرین در روند راه اندازی کسب وکار.

رتبهانحراف معیار )SD(میانگین از 5 )M(تعداد )N(موانع فرهنگی

354/420/591نبودن فرهنگ خالقیت
354/210/612نپذیرفتن شکست

354/110/733نگرش منفی به ریسک
353/850/544نبود خودباوری

353/780/775وجود روحیه محافظه کاری در جامعه
353/670/796حقیر شمردن کارهای غیردولتی

353/520/837وجود ایده آل گرایی به جای عمل گرایی
353/500/678بی اعتمادی جامعه به کارآفرینان

353/480/849مخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی فرزندانشان
353/460/6510بی احترامی به کارآفرینان در اداره های دولتی

353/340/7911قدردانی نکردن از کارآفرینان در جامعه

بی احترامی به کارآفرینان در اداره های دولتی و قدردانی نکردن از 
کارآفرینان در جامعه، با ميانگين مقبولی به عنوان موانع فرهنگی 

درک شده کارآفرینان، در رتبه های بعدی قرار گرفته است.

این در حالی است که نتایج رتبه بندی زنان کارآفرین از موانع 
فرهنگی درک شده در روند راه اندازی کسب وکار نشان می دهد که 

موانع بی اعتقادی به توانمندی های زنان )با ميانگين 4/82(، وجود 
فرهنگ مردساالری در جامعه و سازمان ها )با ميانگين 4/73( 
و مخالفت والدین با فعاليت های کارآفرینی دختران )با ميانگين 
4/50( به ترتيب به عنوان مهم ترین موانع فرهنگی زنان کارآفرین 

مشخص شده است )جدول شماره 4(.

جدول 4. موانع فرهنگی درک شده زنان کارآفرین در روند راه اندازی کسب وکار.

رتبهانحراف معیار )SD(میانگین از 5 )M(تعداد )N(موانع فرهنگی

294/820/591بی اعتقادی به توانمندی های زنان
294/730/622وجود فرهنگ مردساالری در جامعه و سازمان ها
294/500/763مخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی دختران

294/430/744نپذیرفتن شکست
294/320/555نبود فرهنگ خالقیت

294/270/576نگرش منفی به ریسک
294/150/837نبود خودباوری

294/020/688بی احترامی به کارآفرینان در اداره های دولتی
293/890/719وجود روحیه محافظه کاری در جامعه
293/760/6310وجود ناامنی های اجتماعی برای زنان

293/730/8711حقیرشمردن کارهای غیردولتی
293/670/5412بی اعتمادی جامعه به کارآفرینان

293/540/6613مخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی فرزندانشان
293/480/7114قدردانی نکردن از کارآفرینان در جامعه
293/350/8015وجود ایده آل گرایی به جای عمل گرایی
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نگاه  زنان کارآفرین  نشان می دهد مهم ترین دغدغه  یافته ها 
همواره  مردساالر  و  اقتدارگرا  فرهنگ  است.  آنان  به  جنسيتی 
رواج دهنده باورهاي سّنتي و کليشه هاي جنسيتي است و از ابتدا 
تربيت و اجتماعي شدن دختران، درنظرگرفتن آنان به عنوان جنس 
دوم، تضعيف اعتمادبه نفس و تعميق حس حقارت و خودکم بيني 
توانایي هاي آن ها را در پي داشته است. در جامعه ما عرف، عادات، 
سّنت های گذشته و باورهای حاکم درباره قابليت های جنسيتی 
صحنه های  در  زنان  حضور  برای  جدی  مانعی  می تواند  زنان 
اقتصادی باشد. به عبارت دیگر فرهنگ سّنتی ما نه تنها امکان رشد 
کسب وکار را برای زنان ایرانی فراهم نمی کند؛ بلکه مهم ترین مانع 

برای آنان محسوب می شود. 

5. بحث و نتیجه گیری

و  کارآفرینی  فرهنگ  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  نتایج 
شکست روی کارآفرینان کشاورزی انجام شده است. یافته ها درباره 
بررسی ابعاد فرهنگ شکست نشان داد ميزان نپذیرفتن شکست 
در جامعه مطالعه شده فراوان است؛ به این معنی که تمایل کمتری 
به پذیرش معانی ضمنی شکست در جامعه روستایی وجود دارد. 
متأسفانه در جامعه ما شکست خوردن نه تنها ارزش نيست؛ بلکه 
و  خانواده  در  کودکی  از  که  فرهنگ هایی  در  است.  ضدارزش 
افراد را از شکست می ترسانند،  سپس در محيط های آموزشی 
شکست خوردن به معنای ازميان رفتن است و کارآفرینی تضعيف 
می شود. این در حالی است که در فرهنگ هایی که شکست مقدمه 
پيروزی محسوب می شود و استقامت و پایداری ارزش به شمار 

.(Alwani, 2011) می آید، کارآفرینی امکان رشد بيشتری دارد

کارآفرینان  نگرش   )2001( راندل  و  اکلز  کيو،  دراین باره 
شکست خورده در کشورهای امریکا و انگليس را بررسی کردند. نتيجه 
مطالعه آن ها نشان داد در امریکا به شکست به عنوان تجربه یادگيری 
نگریسته می شود؛ درحالی که در انگلستان برچسب شکست وجود 
دارد. نتایج مطالعه الندیر )2005( نيز نشان داد در بعضی مناطق و 
کشورها شکست کارآفرینانه بار منفی دارد؛ درحالی که در کشورهای 
برای  می شود.  زده  شکست  به  کمتری  اجتماعی  برچسب  دیگر 
مثال درحالی که اغلب در ژاپن و فرانسه کارآفرینان شکست خورده 
برچسب زده می شوند، فرهنگ موجود در سيليکان والی شکست را 

.(Bengtsson, 2005) به عنوان مدال افتخار درنظرمی گيرد

در زمينه بُعد »فرصت دوم« نيز نتایج نشان داد جامعه روستایی 
با دادن فرصت دوباره به افراد شکست خورده موافق هستند. البته 
با دادن فرصت دوباره  باید توجه داشت ميزان موافقت جامعه 
کارآفرینان  ورشکستگی  به دليل  شکست خورده  کارآفرینان  به 
بستگی دارد. نتایج مطالعات نيز نشان می دهد زمانی که جامعه 
کالهبرداری را به عنوان عامل شکست کارآفرینان احتمال دهد، با 
دادن شانس دوباره کمتر موافق است. این اعتقاد وجود دارد که 
ناآگاهی درباره دليل اصلی شکست کارآفرینان از عوامل تأثيرگذار 

.(Landier, 2005) بر حمایت جامعه از افراد شکست خورده است

نشان  کارآفرینانه در جامعه روستایی  فرهنگ  بررسی  نتایج 
داد که فرهنگ جمع گرایی و اجتناب از عدم قطعيت یا به عبارتی 
ریسک گریزی در بين جامعه روستایی غالب است. در فرهنگ 
جمع گرایی، جمع نسبت به منفعت فردی در درجه اول اهميت 
جوامع  در   .(Vosoughi, Mirzaei, & Rahmani, 2005) دارد  قرار 
آسيایی که جمع گرایی ترجيح دارد، بریدن از خانواده و گسستگی 
از دوستان و خانواده آسيب زاست و به عنوان ناهنجاری اجتماعی 
قلمداد می شود. ساخت جغرافيایی، اقتصادی و فرهنگی جامعه 
روستایی ایران در طول قرن ها به پيدایش نهادهای مشارکتی 
منجر شده که بر پایه همکاری و یاریگری شکل گرفته است. 
گرچه تغييراتی که در چند دهه گذشته، به ویژه از زمان اصالحات 
ارضی در ساخت اجتماعی روستاهای ایران صورت گرفته، بسياری 
از نهادهای مشارکتی را از بين برده است؛ اما سّنت های این نوع 

مشارکت ها از نظر فرهنگی هنوز به قوت خود باقی است.

ازسوی دیگر بافت روستاهای ایران با توجه به موقعيت اقليمی 
آن ها، زمين و آب به گونه ای بوده که همکاری و همياری می طلبيده 
است. فرد روستایی از همان ابتدا متوجه شده که دولت برای او 
کاری نمی کند و برای بقای خود الزم است که با دیگران همکاری 
کند و با توجه به اعتقادهای اسالمی خود، این مسئله به صورت 
عرف و سّنت در ميان آنان درآمده و فرهنگ خاصی را به وجود 
آورده است (Ansari, 1996). بنابراین کامالً بدیهی است که فرهنگ 
جمع گرایی در جامعه روستایی به عنوان فرهنگ غالب رایج باشد. 

تعدادی از پژوهش ها رابطه مثبتی را بين فرهنگ های فردگرا 
 .(Codrina Conţiu, 2008) می کند  فرض  کارآفرینی  گرایش  و 
محققان معتقدند نگرش اجتماعی مثبت به ارزش آفرینی فردی و 
دیدگاه های فردگرایانه اثر مثبت برکارآفرینی گذاشته و درمقابل 
نظر  فردی  ارزش آفرینی  و  نوآوری  به  جمع گرایانه  دیدگاه های 
موافق نداشته است و آن را حمایت نمی کند و از نظر اجتماعی 
توماس )2001( کشورهای  و  مولر  نمی داند. در تحقيق  موّجه 
وکشورهای  فرهنگ جمع گرا  کنيا  و  اسلوانی  آفریقای جنوبی، 
دیگر فرهنگ فردگرا داشتند که در آن ها کارآفرینی رشد باالتری 

.(Muller & Thomas, 2001) را نشان می داد

تضيف  عامل  فردگرایی  تقبيح  و  جمع  به  تعهد  احساس 
کارآفرینی و اولویت دادن به فرد و ارجمنددانستن رشد و ترقی 
 .(Alwani, 2011) می آید  به شمار  کارآفرینی  تقویت کننده  فردی 
به تنهایی  فردگرایی  فرهنگ  وجود  می رسد  به نظر  بااین حال 
دليلی بر توسعه و رشد کارآفرینی نيست. در همين زمينه رائو 
)2004( معتقد است که اگر کارآفرینان جوامع جمع گرا دربرابر 
کارآفرینان جوامع فردگرا کمتر موفق هستند، پس چه توضيحی 
برای موفقيت کارآفرینان سنگاپوری، ژاپنی و مالزیایی وجود دارد 

که ارزش های جمع گرایانه نيرومندی دارند؟
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این پدیده  بتواند  شاید عبارت پيرسون و چاترجی )2001( 
را توضيح دهد. آن ها بيان می کنند که ماهيت مفهوم غربی از 
کارآفرینی در فردگرایی نهفته است، درحالی که اساس موفقيت 
جمعی  خانوادگی  شبکه  حمایت  آسيایی  کارآفرینی  برای 
دو  هر  در  کارآفرینان  می کنند  پيشنهاد  محققان  است.  بوده 
زمينه می توانند به شيوه های خاص خود موفق باشند. بنابراین 
همان طور که کودرینا کانتيو )2008( بيان می کند، بهترین راه 
برای برخورد با فرهنگ و کارآفرینی متعادل کردن فردگرایی و 
جمع گرایی است؛ زیرا کارآفرین برای موفقيت عالوه بر ویژگی های 
فردی به گروهی از افراد با مهارت ها و منابع منحصربه فرد نياز 
دارد. ازاین رو برقراری این تعادل نيازمند ابتکار عمل فردی با روح 

همکاری و مالکيت گروهی نوآوری است. 

نتایج بررسی موانع فرهنگی در راه اندازی کسب وکار کارآفرینان 
کشاورزی نشان داد از دیدگاه مردان کارآفرین نبودن فرهنگ 
خالقيت، نپذیرفتن شکست و نگرش منفی به ریسک، به ترتيب 
به عنوان مهم ترین موانع فرهنگی ذکر شده است. همچنين موانعی 
جامعه،  در  محافظه کاری  روحيه  وجود  خودباوری،  نبود  مانند 
وجود پارتی بازی )رابطه مداری( در اداره ها، حقيرشمردن کارهای 
غيردولتی و وجود ایده آل گرایی به جای عمل گرایی،  بی اعتمادی 
جامعه به کارآفرینان، مخالفت والدین با فعاليت های کارآفرینی 
و  دولتی  اداره های  در  کارآفرینان  به  بی احترامی  فرزندانشان، 
قدردانی نکردن از کارآفرینان در جامعه، به عنوان موانع فرهنگی 

درک شده کارآفرینان در رتبه های بعدی قرار گرفته است.

نبودن فرهنگ خالقيت ازجمله مشکالت جامعه ما محسوب 
تفکر،  ابداع،  به تالش، سخت کوشی،  آنکه  از  ما بيش  می شود. 
تعمق و مسئوليت اهميت بدهيم، به شانس، راحت طلبی، تقليد، 
ميانبررفتن، توجيه و... عالقمند هستيم. بنابراین نظام آموزشی، 
اجتماعی، اداری و حتی خانوادگی ما به تجدیدنظر در شيوه های 
زندگی و باورهای خود به صورت تدوین روش های مبتنی بر حمایت 
از خالقيت نياز مبرم دارد (Pour Zahir, 2005). به عبارت دیگر ما 
بيش از آنکه به یک معلم، کارمند و کشاورز منضبط، دقيق و 
وظيفه شناس نيازمند باشيم، به فردی مبتکر و خالق نياز داریم. 

و  شایسته ساالری  جای  به  رابطه مداری  وجود  ازسوی دیگر 
ضابطه مداری در به دست آوردن منابع ازجمله عواملی است که 
در سطح کالن جامعه و فرهنگ کار به عنوان ارزش، به خودی خود 
در تعارض بوده و کارآفرینی و خالقيت و نوآوری را تضعيف کرده 
باشد  کارآفرین  پرورش  فرهنگی که خواستار  آنکه  است. حال 
باید مردم را به سبب دستاوردهای شان و نه مقتضيات تولدشان 
طبقه بندی کند. این در حالی است که بسيار دیده می شود افراد 
کارآفرین در قبال بی توجهی به آن ها گله و شکایت می کنند و 
طبيعتاً انگيزه کارکردن در بين آن ها از بين می رود. بنابراین باید 
ابتدا معضل رابطه مداری را که بيشتر کشورهای در حال توسعه با 

آن دست به گریبانند، حل کرد. 

همچنين در روستاها به علت آداب و عرف معموالً نوآوری ها 
مجموعه  روستایی  سّنتی  فرهنگ  می شود.  پذیرفته  به سختی 
کاملی را تشکيل می دهد و گرایش زیادي به حفظ و نگهداري 
خود در مسير نسبتاً ثابتی دارد. براین اساس بستر بروز خالقيت و 
نوآوری در روستا به نسبت شهر کمتر فراهم است. عدم خودباوری 
یکی دیگر از مشکالت فرهنگی موجود در روستاهاست که ممکن 
است به عنوان مانعی در جهت کارآفرین شدن افراد جامعه عمل 
کند. مردم روستا باور ندارند که روستا مکانی برای ماندن است و 
متأسفانه در روستاها با عدم خودباوری مردم مواجه هستيم. آن ها 
ترجيح می دهند برای حل مشکالت منتظر بمانند تا دولت به 
آن ها کمک کند و به ظرفيت ها و توانایی های خدادادی خود باور 
ندارند و بدیهی است با رویارویی با کمترین مشکالت در بن بستی 
فراگير گرفتار خواهند شد که سراسر زندگی آن ها را تحت تأثير 
خود قرار خواهد داد. محافظه کاری ویژگی دیگر جامعه روستایی 
است که ریشه در سّنت دارد و وجه مشخصه آن مبارزه با نوآوری 
و خالقيت در عرصه های مختلف زندگی است. تمام این عوامل 
دست به دست هم می دهد تا زمينه های بروز کارآفرینی در بين 

افراد جامعه محدود شود.

فرهنگی درک شده  موانع  از  کارآفرین  زنان  رتبه بندی  نتایج 
بی اعتقادی  موانع  که  داد  نشان  کسب وکار  راه اندازی  روند  در 
به توانمندی های زنان، وجود فرهنگ مردساالری در جامعه و 
سازمان ها و مخالفت والدین با فعاليت های کارآفرینی دختران، 
کارآفرین  زنان  فرهنگی  موانع  مهم ترین  به عنوان  به ترتيب 
مشخص شده است. یافته ها نشان می دهد مهم ترین دغدغه زنان 
کارآفرین نگاه جنسيتی به آنان است. تبعيض جنسيتی یکی از 
عوامل زمينه ای به شمار می آید که مشکالتی را در فعاليت زنان 
کارآفرین به وجود آورده است. زنان روستایی به دالیلی ازجمله 
محيط  با  نمی توانند  به راحتی  جامعه  سوی  از  پذیرفته نشدن 
اطراف ارتباط برقرار کنند. این مسئله را می توان به عنوان یکی 
از مهم ترین عواملی دانست که باعث بروز محدودیت های دیگر 
ازجمله محدودیت های علمی و کسب دانش و مهارت کمتر و 

درنهایت نداشتن اعتمادبه نفس و گوشه گيری زنان می شود. 

در  فرهنگی  زیرسيستم  می دهد  نشان  نتایج  درمجموع 
اکوسيستم کارآفرینی وضعيت مطلوبی ندارد و فرهنگ موجود 
از ظهور  از موارد  بسياری  نيست و حتی در  حامی کارآفرینی 
کارآفرینی جلوگيری می کند. ازاین رو این بستر فرهنگی به عنوان 
عامل زیربنایی یا اساس دیگر بسترهای الزم برای کارآفرینی، به 
تحوالت عميقی در شناخت، باورها، حقوق، آداب و رسوم و اخالق 

افراد جامعه احتياج دارد.

بر پایه نتایج به دست آمده پيشنهادهای زیر ارائه می شود:

1. نگرش نسبت به ریسک، پاداش و شکست باید دوباره بررسی 
شود. سياست کارآفرینی باید شرایطی را بررسی کند که شکست 

ارزیابی فرهنگ کارآفرینی و عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان کشاورزی
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معناِی ضمنِی منفی کمتری را دریافت و دولت باید قوانينی را 
برای کاهش آسيب های ورشکستگی وضع کند؛

زنان  توانمندي  به  تغيير نگرش جامعه  2. فرهنگ سازي در 
در فعاليت هاي اقتصادي و اعتماد به آن ها که می تواند از طریق 

معرفی مصادیق موفق زنان کارآفرین به جامعه انجام شود؛

کارآفرینان  اجتماعي  منزلت  افزایش  و  کارآفریني  ترویج   .3
به وسيله برنامه هاي صداوسيما، به طوری که در انتقال مفاهيمی از 
خالقيت و کار، چهره سازی مثبت از کارآفرینان، معرفي مصادیق 
کارآفریني ایران، انعکاس دیدگاه چهره هاي برجسته کشور درباره 
کارآفریني و طرح شاخص هاي اسالمي مرتبط و تقویت زمينه 

کارآفرینی در فيلم ها و سریال ها فعاليت کند؛

4. اعمال سياست هاي تشویقي براي مطبوعات فعال در توسعه 
فرهنگ کارآفریني و اختصاص حداقل یک صفحه از مطبوعات 
همچنين  کسب وکار.  و  کارآفریني  مباحث  به  محلي  و  ملي 
و  کارآفرینان  بين  ارتباط  حلقه  به عنوان  مي تواند  مطبوعات 
مسئوالن، سرمایه گذاران و صاحبان ایده یا کارآفرینان جوان و 

مشاوران کسب وکار، نقش مهمي در توسعه کارآفریني ایفا کند؛

5. ارائه آموزش هایی برای مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی 
به منظور رفتار مناسب و احترام آميز با کارآفرینان. عالوه براین باید 
دستورالعمل هایی برای نحوه رفتار مناسب با کارآفرینان تهيه شود 
و به کارکنان دستگاه های دولتی ابالغ شود، به طوری که ملزم به 
اجرای آن شوند تا بدین وسيله از دلسردی و یأس کارآفرینان در 

نتيجه برخورد نامناسب اداره های دولتی جلوگيری شود؛

6. قدردانی از کارآفرینان موفق از طریق معرفی آن ها در رسانه ها. 
البته استفاده از رسانه به تنهایی کافی نيست، بلکه بهتر است دولت 
در این زمينه از ابزارهایی مانند معافيت های مالياتی، تشویق مالی، 

بخشودگی وام، ارائه تسهيالت ارزان تر و... استفاده کند. 
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