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 چکیده 

ل موثر بر توسعه فرهنگ کار آفرینی در جمهوری آذربایجان طراحی مدل عوامتحقیق حاضر با هدف  
 قیتحق یآمار جامعه. است یکاربرد هدف، نظر از و یا توسعهیک  قیتحقانجام گرفته است. این 

 سابقه سال 10 حداقل یدارا که جانیآذربا یجمهور کشور ینیکارآفر حوزه در فعال خبرگان را حاضر
 دردسترس نمونه روش از جامعه مطالعه برای که بوده نفر 35 جامعه حجم. دهندیم لیتشک داشتند، کار

. برای انجام است شده استفاده یدور سه یدلف روش از اطالعات لیتحل و هیتجز جهت. دیگرد استفاده
 هیاول مدل ینیآفر کار فرهنگ یها هینظر و ها مدل و موضوع نهیشیپ و اتیادب مطالعه با تدایاتحقیق، 

 از بعد تاینها و گرفت قرار خبرگان اریاخت در یدلف روش از استفاده با و شد ییشناسا یفرع عامل 42 با
 ؛یاصل عامل 6 قالب در یفرع عامل 36 و ماند یباق عامل 36 یدلف کیتکن قیطر از لیتحل و هیتجز

 لعوام مدیریتی، عوامل ،یقیتشو و یمال عوامل ،ییراهنما و تیهدا عوامل ، یپژوهش و یآموزش عوامل
 . دندیگرد یبند دسته استراتژیک عوامل و روانشناختی -انسانی

 

 کارآفرینی، فرهنگ، فرهنگ کارآفرینی، جمهوری آذربایجان :واژگان کلیدی

 

 مقدمه-1
 و یبشر جوامع در موجود یهنجارها و یاجتماع یرفتارها شامل که استگسترده مفهوم کی رهنگف

 شودیم هاگروه نیا در افراد عادات و هاتیقابل رسوم، و آداب ن،یقوان هنرها، اعتقادات، دانش، نیهمچن

                                                           

 دانشگاه  معماری و  ساخت، باکو، آذربایجانگروه  مدیریت، دانشکده مدیریت،  1

 دانشگاه  معماری و  ساخت، باکو، آذربایجانگروه  مدیریت، دانشکده مدیریت،  2

 اردبیلجامع علمی کاربردی واحد استان دانشگاه  3

 * 
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(Tylor, 1871 .)یمعنو و یماد یترق کمال، ،یستگیشا و یستگیبا عنصر یدارا فرهنگ فیتعار، 
 وق حقو یاجرا در عدالت و مسئوالنه یآزاد و ستهیشا اتیح انسان، یذات شرف ت،یثیح کرامت،

 و ستیبا یوههایش ای تیفیک از است عبارت فرهنگ.  (Allameh Jafari, 2000: 130. )است نیقوان
 و میسل تعقل طرز به مستند که یانسان یمعنو و یماد اتیح یتهایفعال از دسته آن یبرا ستهیشا ای

. به عبارت (Allameh Jafari, 2000: 62) «باشد یتکامل معقول اتیح در آنان کرده صعود احساسات
 هنر، شامل فرهنگ  (.Vazifeh Damirchi, 2015دگی ما است )دیگر فرهنگ سبک و صیاق زن

 کی قبول قابل رفتار یفرهنگ هنجار .(Lucas, 2014: 4) است نید و فلسفه ها،نشیآفر علم، ات،یادب
 تیموقع کی در حرکت و زبان، لباس، پوشش رفتار، نحوه یراهنما عنوان به و کند؛یم نییتع را جامعه
 گروه کی در 1ییگرا فرهنگ تک. کندیم عمل یاجتماع گروه کی در انتظارات نیهمچن و خاص
 در تواندیم واحد یوانیح گونه کی که طورهمان درست باشد، داشته ییهاسکیر تواندیم یاجتماع
 (.Jackson, 2006: 203) برود نیب از یطیمح راتییتغ مقابل

 و میمفاه بر یانتقاد یمرور: فرهنگ» منا به خود کتاب در 3کالکهون دیکال و 2کلوبر آلفرد 1952 در
 برداشت سه به موارد اغلب در فرهنگ که کردند اظهار فرهنگ از فیتعر 164 یگردآور با «4فیتعار

 :انجامدیم عمده
 دارد شهرت یعال فرهنگ به نیهمچن که یانسان امور و بایز یهنرها در لتیفض نیبرتر. 
 یاجتماع یریادگی و یفکر شیگنجا به که یبشر رفتار و دیعقا دانش، از کپارچهی یالگو 

 .دارد یبستگ نینماد
 را گروه و سازمان نهاد، کی که مشترک اعمال و اهداف ها،ارزش ها،شیگرا از یامجموعه 

 (.Kroeber & Kluckhohn, 1952) کندیم فیتعر و مشخص
 مختلف یاجزا و نهادها نیب یهمبستگ و انسجام و یهماهنگ جادیا یفرهنگ نظام مهم یکارکردها

 جامعه هر یفرهنگ نظام یبرا شود، حفظ نظام آن یکپارچگی که یگونها به است، یاجتماع نظام
 :کرد ذکر کارکرد 5 توانیم الاقل

 یولوژیزیف یازهاین نیتام ـ1    
 یجمع ارتباط جادیا ـ2    
 اعضا بر خاص یفرهنگ تیهو دادن ـ3    
 جامعه یبقا و تداوم و حفظ ـ4    
 (Panahi, 1996:101) یاجتماع انسجام و یهمبستگ حفظ و جادیا ـ5    

                                                           
1 Monoculturalism 

2 Alfred Kroeber 
3 Clyde Kluckhohn 
4 Culture: A Critical Review of Concepts and Definition) 
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 .ری آذربایجانجمهو در ینیآفر کار فرهنگ توسعه بر موثر عوامل مدل یطراح عنوان مقاله :

 چنین هم و اجتماعی فردی، مختلف سطوح در آن درونی عناصر و فرهنگ خرده عملکرد و ساختار
 متقابل تأثیر اصل اساس بر: گفت توانمی که است نحوی به پیرامونی، مسلط فرهنگ با آن ارتباط
 یحوزه جمله از فرهنگ، دیگر هایحوزه از کارآفرینی فرهنگ اع،اجتم و فرهنگ مختلف هایحوزه

 قوت و ضعف هایریشه رو این از. پذیردمی تاثیر سیاسی و اقتصادی عقاید ها،ارزش مذهب، و اخالق
 سلسه در و فرهنگ در که کرد جستجو عقایدی و هاارزش وجود و حضور در باید را کارآفرینی فرهنگ
 همنوا یا و کار با تقابل و تعارض در و اندداده اختصاص خود به را کار از فراتر هیجایگا هاارزش مراتب

  (.Rajabzadeh, 1997) هستند کارآفرینی با همساز و
 و مناسب بستر و ساخته فراهم را کارآفرینانه بنیانهای تقویت موجبات میتواند جامعه یک فرهنگ
 از دیگرکارآفرینی سوی از. آورد وجود به سازمانها در هویژ به کارآفرینی توسعه و رشد برای را مساعد
 ارزشهای ارتقای و رشد باعث جانبه همه توسعه های زمینه ایجاد و جامعه به بخشیدن تحرک طریق

 میسر را فرهنگی امور جمله از ابعاد تمام در بیشتر گذاری سرمایه امکان ثروت، تولید با و شده اجتماعی
 فرهنگهای خرده تمام باید جامعه، عمق در کارآفرینی فرهنگ نفوذ رایب که است بدیهی. میسازد
 سرمایه فرهنگ نوآوری، و خالقیت فرهنگ کارگروهی، و مشارکت فرهنگ کار، فرهنگ: یعنی مرتبط
 شکل جامعه در پذیری وخطر پروری جسارت فرهنگ و خطرپذیر، گذاری سرمایه بویژه کاری
 (.Brockhaus, Horwitz, 2000)گیرد

. است جامعه در علم فرهنگ شدن نهادینه از متأثر کنونی جوامع در کارآفرینی فرهنگ اعظم قسمت
 و سمینارها در... و نوآوری صنعت، در خالقیت دانش، بر مبتنی اقتصاد علمی، مدیریت: مانند هایی واژه

 محیطی در فرینیکارآ فرهنگ که است ادعا این گواه ها این همه و شودمی برده بکار بسیار هاهمایش
 تقویت را علم و کار فرهنگ باورهای و ها ارزش محیط، آن بر غالب هنجارهای که است پذیرامکان
 این در. است نامرئی آن عمده بخش که است یخ کوه مثل سازمان یک که است معتقد فرنچ. نمایند
 (.Iranzadeh, 1998) دارد قرار آب زیر در که آنچه تعبیر

 و دارد پاداش سیستم و فضا سازمانی فرهنگ. خاص سازمانی محیط از است ارتعب سازمانی فرهنگ
 آوری جمع به نشود حادث نظر مورد نتایج که صورتی در. است کارانه محافظه تصمیمات طرفدار
 برای ها داده این از استفاده و منطقی گیری تصمیم برای ای پایه عنوان به اطالعات زیادی مقادیر
 یا کافی و قاطع اطالعات گردآوری تا ریسک دارای ها تصمیم اغلب. پردازد می ها تصمیم توجیه

 سازمان فرهنگ(.  Clark ،2004)افتد می تعویق به ناشناخته موارد شناسایی منظور به مشاوره
 کار سازی، شبکه با مسطح ساختار مراتبی سلسله ساختار داشتن جای به سازمانی درون کارآفرینانه

 رایزنی و اعتماد از جوی ایجاد به نزدیک کاری ارتباطات. دارد فراوان مشاوران و مبتکران گروهی
 (.Peykarju, 2008) نمایند می تسهیل را ها هدف و ها دیدگاه به یابی دست و کنند می کمک

کند و ای را برای کشور فراهم میساله که جایگاه شایستهانداز بیستهای چشمدستیابی به آرمان
مشکالت فعلی جامعه نیز تنها از طریق استراتژی توسعه کارآفرینی و به تعبیری همچنین حل 
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پذیر است. بدون توجه به نقش کارآفرینی در جایگزینی اقتصاد کارآفرینی به جای اقتصادی نفتی امکان
گذارد و با ادامه های درحال انجام را ناکام میپذیر نیست و تالشها امکانتوسعه کشور، تحقق هدف

کند. بنابراین دهد و حجم و پیچیدگی مشکالت را اضافه میوضع موجود، همچنان منابع را به هدر می
توجه جدی به کارآفرینی و تدوین و اجرای برنامه ملی توسعه کارآفرینی برای کشور بسیار حیاتی است. 

ایدار به دالیل لذا کارآفرینی به عنوان یکی از مهمترین محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی و پ
 زیر دارای اهمیت است:

 شود.گذاران میگذاری و به تبع آن افزایش سود و سرمایه، سرمایهعامل افزایش سرمایه-1
های تازه در بازار کار و راهکار مؤثری در ایجاد اشتغال مولد و پایدار درکشور سبب ایجاد فرصت-2

 است.
 آورد.ای به وجود میهای تازهشود و ارزشمیها ها و تحول ماهیت آنموجب دگرگونی ارزش-3
 شود.موجب آسان شدن روند رشد و توسعه کشور می-4
 سازد.ها فراهم میمحیط و شرایط الزم را برای تولید کاالها، محصوالت و بازاریابی آن-5
حل ها، افاکار و راهکارهای نو برای ها، سیاستکارآفرینی سبب پیدایش محصوالت، خدمات، روش-6

 شود.مشکالت جامعه می
عامل تقویت وتکامل صنایع داخلی است و زمینه رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی را فراهم -۷

 شود.آورد و منجر به افزایش صادرات و دریافت ارز برای کشور میمی
یش باعث رقابت، تقویت و تکامل صنایع مشابه داخلی با یکدیگر و سرانجام موجب بهبود و افزا-8

 شود.سطح کیفیت کاالها می
 (Behzadian Najad, 2001عامل توسعه اقتصادی، رفاه و تامین اجتماعی جامعه است. )-9

در جمهوری  کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر های مؤلفه و عواملهدف تحقیق حاضر دستیابی به 
 آذربایجان است. و برای همین منظور دو هدف کلی زیر را دنبال می کند:

 کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر های مؤلفه و عواملناسایی و اکتشاف ش  
  کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر های مؤلفه و عوامل مهمترینشناسایی  

 
 

 تحقیقادبیات  -2

 فرهنگ کارآفرینی -2-1
 درحال کشورهای پیشرفته، و صنعتی کشورهای در جانبه همه توسعه در کارآفرینی نقش به توجه با
 و نقش باید رو، این از. هستند کارآفرین های سازمان از ای گسترده مجموعه ایجاد دنبال به نیز وسعهت

 شوند معرفی و مشخص سازمانها در آن موانع یا توسعه و رشد عوامل و کارآفرینی فرهنگ اهمیت
(Jedi, 2001: 35.) 



 

 
 

7 

 

 .ری آذربایجانجمهو در ینیآفر کار فرهنگ توسعه بر موثر عوامل مدل یطراح عنوان مقاله :

 به منابع، از فردی منحصربه مجموعه تشکیل طریق از ارزش ایجاد فرایند از است عبارت کارآفرینی
 منابعی با همراه ارزش، خلق فرایند را کارآفرینی استیونسون،. ها فرصت از گیری ه بهر منظور

 امریکن نامه ه واژ در که تعریفی طبق.  داند ی م فرصت یک از برداری بهره منظور به فرد نحصربهم
 از شده، تأسیس قبل از سازمان یک در که است شخصی سازمانی، کارآفرین است، شده بیان  1هریتیج
 سودمند و شده ساخته کاالیی به را خام ایده و فکر یک تبدیل مسئولیت خطرپذیری، و نوآوری طریق

   .(Prokopenko & Pavlin, 1999: 17) یگیرد م عهده بر
 جامعه بر کارآفرینی نتایج سو، یک از.  است بحث قابل جنبه دو از فرهنگ، و کارآفرینی میان ارتباط
 مبانی از متأثر اینکه بر عالوه آن، بر حاکم فرهنگ و کارآفرینی فرایند دیگر، سوی از و گذارد می تأثیر

 های فرصت ایجاد با کارآفرینی.  کند ایجاد آن در نیز اساسی تحوالت تواند می است، جامعه فرهنگ
 جامعه فرهنگ ارتقای رایب اساسی ای زمینه ش پی اقتصادی، شرایط بهبود و ثروت تولید شغلی،
 اگر و شود می فراهم انسانی تر عالی نیازهای بروز برای زمینه معیشتی، ه اولی نیازهای رفع با.  است
 عالوه . انجامد ی م جامعه و ها انسان تعالی و شکوفایی به شود، هدایت درست مسیری در کار این

 جدیدتر خدمات و محصوالت تولید موجب است، کارآفرینی اساسی های مشخصه از که نوآوری براین،
 رفاه، میزان افزایش با. یابد می افزایش مردم انتخاب قدرت ترتیب، بدین و گردد می تر متنوع و

 در.  شود ی م ایجاد فرهنگی های فعالیت برای بیشتری های فرصت افراد، فراغت اوقات و آسایش
 پایه بر که طلبد می را خاصی های شیوه و ها روش کارآفرینی، ثمربخشی و گیری شکل نحوه ضمن،
 یک توان می را باورها و ها روش این مجموعه.  است شده استوار ای ویژه های ارزش و باورها

 را فرهنگ این.  دارد را خاصی فرهنگ خود، بطن در کارآفرینی فرایند واقع، در.  کرد تلقی رهنگف
 مشترکی مفهوم فرهنگ، این دانست، وچکک کارآفرینی های شرکت بر حاکم فرهنگ همان توان می

 شرکت فعالیت بر مشترک، های روش و باورها ها، ارزش و اند رفته پذی شرکت اعضای که است
 ( . Thompson et al, 2000: 45) است حاکم

 1مدل های مختلف توسعه فرهنگی از نظر متخصصان و نظریه پردازان مختلف در جدول شماره 
 نشان داده شده است.

 : نظریه های مربوط به توسعه عوامل فرهنگ کار آفرینی 1ول شماره جد
 منبع ها عامل نظریه پرداز و مدل

 فرهنگ توسعه علی مدل
 پارسونز دیدگاه از کارآفرینی

 

 پذیری جامعه شیوه .1
 شخصیت انسجام و رشد میزان .2
 فردی استقالل .3
 جامعه در کار غالب فرهنگ .4
 (وقتشناسی پشتکار، سختکوشی،) .5

Thompson et al, 2000: 

76 

                                                           
1 American Heritage 
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 فرهنگ توسعه علی مدل
 وبر دیدگاه از کارآفرینی

 سعادت برای کار به تشویق .1
 سرنوشت تغییر برای پذیری ریسک .2
 آینده برای ریزی برنامه .3
 جویی صرفه .4

Haug & Pardy, 1999: 

99 

 

 و گذاری سرمایه به میل
 کار و کسب ایجاد
 با همراه جدید،

 خوداشتتغالی

 پذیری ریسک .1
 پیشرفت انگیزه .2
 آینده به امید .3
 بودن مستقل .4
 نفس به اعتماد داشتن .5

Brockhaus & Horwitz, 

2000: 103 

 Hurley , 1998: 42 ها انگیزه پرورش و تحریک 

 :Thompson et al, 2000 ها مهارت آموزش 

67 

 :Echols & Neck, 1998 فرصت کشف و تغییر درک فرهنگ 

18 

 Fry,2001: 27 کت مشار فرهنگ 

 Duphy, 2004:36 خالقیت هنگفر 

 Fry,2001: 29 مسئولیت قبول و طلبی استقالل فرهنگ 

 Hurley , 1998: 31 پذیری مخاطره فرهنگ 

 ,Dess & Miriamand سازمانی های ارزش تحول و تغییر 

1998:42 

 
 

 کارآفرینی در جمهوری آذربایجان -2-2
ایجان کارآفرینی در آذربایجان می باشد. یکی از راه های مهاجرت به کشور آذرب 2019در سال 

متقاضیان از طریق کارآفرینی در آذربایجان می توانند اقامت این کشور را با رعایت قوانین و شرایط به 
تقاضیان خارجی به تنهایی و بدون داشتن شریکی از این کشور می توانند شرکت خود را . مدست آورند

برای تکمیل نیروی کار خود باید شهروندان این کشور را نیز تاسیس کرده و ثبت نمایند. اما باید 
در . استخدام نمایید. و برای استخدام نیروی کار خارجی باید از اداره مهاجرت مجوز کار دریافت نمایید

کارآفرینی در آذربایجان می توان گفت که متقاضیان می توانند از این طریق اقامت موقت و  با رابطه
  .کشور را به دست آورنداقامت دائم این 

  سرمایه گذاران خارجی و بین المللی، بدون دریافت هیچ مجوزی اجازه دارند در بورس سهام
 خریداری نمایند

  این امکان برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد تا بدون محدودیتی سهامدار شرکت های
 فعال شوند

 سهام شرکت متعلق به  % 100کرده و  سرمایه گذاران می توانند در این کشور سرمایه گذاری
 خودشان باشد
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 .ری آذربایجانجمهو در ینیآفر کار فرهنگ توسعه بر موثر عوامل مدل یطراح عنوان مقاله :

  متقاضیان خارجی می توانند شعبه خارجی شرکت خود را در این کشور افتتاح نمایند
(Sevitoxofesky, 2002.)  

 .کارآفرینی در آذربایجان به دالیل ذیل مطمئن و دارای سود بسیار زیادی می باشد

 وجود ثبات سیاسی در این کشور 

 م با احترام و همچنین عدم تفاوت بین سرمایه گذاران ایرانی با سایر کشور هابرخورد توا 

 نزدیکی آذربایجان با کشور های اروپایی پیشرفته- 

 داشتن منابع طبیعی بسیار زیاد و فوق العاده- 

 وجود خط راه آهن بندر عباس به آسیای  وجود آزاد راه خلیج فارس به کشور های آسیای میانه
 -میانه

  پروژه های بسیار عظیم در رابطه با جزیره های مصنوعی خزر که با سرمایه ای بالغ بر وجود
 در حال انجام می باشد دالرمیلیارد  120

  پروژه های انتقال انرژی از شهر باکو به اروپا با سرمایه گذاری شرکت هایی از کشور آلمان و
 و... کشور انگلستان

 انتظاراتی که از محصول و و اهداف کسب و کار و یهنوشتن خالصه ای از کارهای اجرایی اول
  ارائه خدمات دارید

  تمکن مالی یا مشخص کردن ساپورت های مالی(Soleymanov, 2006) 

سرمایه گذاری کرده  دالر در چند سال اخیر شرکت های غربی در بخش انرژی این کشور میلیون ها
ارند بخش معدن و بخش کشاورزی می باشد. اند. بخش های دیگری که در اقتصاد این کشور تاثیر د

بیشتر افرادی که به این کشور مهاجرت می کنند در بخش های معدن، نفت و گاز مشغول به کار می 
در گزارش ساالنه بانک که باالترین بخش کارآفرینی در جهان کشور آذربایجان بشمار می رود. .شوند

 181وکار شاخص مهم و مؤثر در کسب 10ر شده، وکار که به تازگی هم منتشجهانی، از وضعیت کسب
کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است، جمهوری آذربایجان در میان کشورهای جهان، بیشترین 

صعود کرده است. آنچه مسلم است آن که اصالح فضای  33به  96ترقی را داشته که از رتبه 
جهانی، نه تنها گامی مثبت و اساسی در های مزبور آذربایجان در عرصه وکار و بهبود شاخصکسب

جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در این 
گذاران خارجی برای ورود شود، بلکه به طور قطع، نمادی مهم برای استقبال سرمایهکشور محسوب می

اساس آمار بر رود.به شمار میبه کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور 

وکار، در جمهوری آذربایجان بر مبنای مطلوبیت فضای کسب رتبه جهانی، بانک و ( 2011اکونومیست)
 (.Haji Isa, 2015) ای استجایگاه دهم منطقه
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 سواالت تحقیق -2-3

 هستند؟ کدام کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر های مؤلفه و عوامل
 هستند؟ کدام کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر های لفهمؤ و عوامل مهمترین

 

 روش شناسی تحقیق   -3
 را حاضر تحقیق آماری . جامعهو از نظر هدف، کاربردی است توسعه ایپژوهش حاضر، تحقیقی 

سال سابقه کار  10که دارای حداقل  خبرگان فعال در حوزه کارآفرینی کشور جمهوری آذربایجان
نفر  35باشند. حجم جامعه که به عنوان کارشناس نخبه در روش دلفی می نددهمی داشتند، تشکیل

 گردید استفاده نمونه دردسترس از روش جامعه مطالعه بوده که برای
پس  پژوهش، این در ؛ سه دوری استفاده شده است اطالعات از روش دلفیجهت تجزیه و تحلیل       

 روشهای از استفاده با و مرحله سه در دلفی پانل اعضای و تعیین نیاز مورد تخصص های از تعیین
 عوامل وعوامل تعیین برای پانل، اعضای تعیین از پس. شد انتخاب و شناسایی غیراحتمالی، گیری نمونه
 گانه سه مراحل اساس بر دلفی روش از جمهوری آذربایجان توسعه فرهنگ کارآفرینی در  مدل

 .تاس شده استفاده( 2001) همکاران و اشمیت

 

 یافته های تحقیق و نتیجه گیری -4

 الف( اجرای دلفی
 نیاز مورد هایتخصص موضوع، تعریف اساس بر. شد تعریف آن ابعاد و موضوع ابتدا پژوهش، این در

 و شناسایی غیراحتمالی، نمونه گیری از روشهای استفاده با و مرحله سه در دلفی پانل اعضای و تعیین
  در ینیکارآفر فرهنگ توسعه مدل عواملو عوامل تعیین برای پانل، اعضای تعیین از شدند. پس انتخاب
 شده استفاده( 2001) همکاران و اشمیت گانه سه مراحل اساس بر دلفی روش از جانیآذربا یجمهور

 . شدند گردآوری و توزیع غیر حضوری به صورت دور هر هایپرسشنامه. است
 دهد. می نشان آنها تعداد همراه به را دور های هرمهپرسشنا گردآوری و توزیع تاریخ ( 2) جدول

 

 هاپرسشنامه گردآوری و توزیع : تاریخ 2جدول

 دور توزیع پرسشنامه گردآوری پرسشنامه

 تاریخ توزیع تعداد آخرین تاریخ تعداد

 اول 10/01/1399 35 30/01/1399 34

 دوم 05/02/1399 34 20/02/1399 30
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 .ری آذربایجانجمهو در ینیآفر کار فرهنگ توسعه بر موثر عوامل مدل یطراح عنوان مقاله :

 سوم 1/03/1399 30 25/03/1399 25

  

 نظر ب( مقیاس اتفاق
 استفاده کندال هماهنگی ضریب از پانل، اعضای میان نظر اتفاق میزان تعیین برای پژوهش این در

 دسته میان چندین موافقت و هماهنگی درجه تعیین برای است مقیاسی کندال هماهنگی ضریب. شد
 K میان ایرتبه همبستگی توانمی یاسمق این کاربرد با حقیقت در. فرد یا شیئی N به مربوط رتبه

. است مفید «داوران میان روایی» به مربوط مطالعات در بویژه مقیاسی چنین. یافت را رتبه مجموعه
-کرده مرتب آنها اهمیت اساس بر را مقوله چند که افرادی که دهدمی نشان کندال هماهنگی ضریب

 و اندبرده کار به هامقوله از یک هر اهمیت درباره تبرای قضاو را مشابهی معیارهای اساسی طوربه اند،
 از استفاده با مقیاس این. (Sieglel and Castellan, 1998نظر دارند ) اتفاق یکدیگر با لحاظ این از

 شود:می محاسبه زیر فرمول

 
 هاها از میان های حاصل جمع مربعات انحراف  که در آن:

 
 

 Rj= عامل یک به مربوط هایرتبه عمجمو
 k = (داوران( تعداد) هارتبه هایمجموعه تعداد
 N = شده بندیرتبه عوامل تعداد

میانگین از انحرافهای مربعات جمع حاصل حداکثر=  Rj ها 
 شد.می های مشاهدهرتبه kبین  کامل موافقت وجود صورت در که sجمع  حاصل یعنی
 برابر کامل هماهنگی نبود زمان در و یک با برابر کامل موافقت یا هماهنگی هنگام یاسمق این مقدار

 .صفر است با
 اولین. کندمی ارائه آماری معیار دو دلفی دورهای ادامه یا توقف درباره گیریتصمیم برای« 1اشمیت»

می  تعیین کندال ضریب هماهنگی مقدار اساس بر که است پانل اعضای میان قوی نظری اتفاقِ معیار،
 متوالی دور دو در آن ناچیز یا رشد ضریب این ماندن ثابت نظری، اتفاق چنین نبود صورت در. شود

. شود متوقف باید نظرخواهی فرایند و نگرفته است صورت اعضا توافق در افزایشی که می دهد نشان

                                                           
1 Schmidt 
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 برای. کندنمی کفایت یدلف فرایند کردن متوقف برای Wضریب  آماری معناداری که است ذکر شایان
 ,Schmidtآیند)می حساب به معنادار کوچک نیز بسیار حتی مقادیر عضو 10 از بیشتر تعداد با هایپانل

1997:763-773 .) 

 

 دور اول: تولید ایده
 انتخاب شدند و از های استان اردبیلکنندگان از بین کارکنان موسسات فرهنگی در این مرحله شرکت

ها و ابعاد مدل مطلوب مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی را عاملتا  خواسته شد آنان
مورد آنها برگشت داده شد. در  25پرسشنامه باز پخش گردید و نهایتاً تعداد  35مشخص نمایند. تعداد 

 اند.هایی را مشخص کرده عاملاین قسمت افراد بر اساس استنباط خود از مدل 

 مرحله دوم: کاهش اقالم
قابل بررسی به  عامل 42بندی گردید و نهایتاً بندی و طبقههای اعضاء جمعاین مرحله همه ایدهدر 

بندی شده در اختیار تمامی اعضاء قرار گرفت و بدست آمده به صورت جمع عامل 42دست آمد. 
 و متوسط اهمیت های باعاملعوامل دریافت گردید. در این مرحله  اهمیت میزان نظراعضای درباره

 گوناگون مقادیر تفسیر (3) حذف گردیدند. جدول 1بر اساس جدول ضریب هماهنگی کندال پایینتر
 دهد.را نشان می کندال هماهنگی ضریب
 (199۷: تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال )اشمیت،  3جدول 

اطمینان نسبت به ترتیب  تفسیر Wمقدار 

 عوامل

 نداردوجود  اتفاق نظر بسیار ضعیف 1/0
 کم اتفاق نظر ضعیف 3/0
 متوسط اتفاق نظر متوسط 5/0
 زیاد اتفاق نظر قوی ۷/0
 بسیار زیاد اتفاق نظر بسیار قوی 9/0

  سوم: تعیین ترکیب عوامل دور

 قبول قابل اندازه به عاملهای با اتفاق نظر متوسط و ضعیف حذف شده عاملدر ادامه پس از حذف 

-ترتیب )رتبه مجداً برای دریافت انتخابی هایعامل و سپس مجموعه ادامه کار مشخص شدند برای

نظر در مورد تناسب مدل حاصل  به اعضاء ارایه و دریافت گردید. اتفاق عوامل اهمیت بندی( میزان
 گردید. 

 

                                                           
1 Kendall's coefficient of concordance (W) 
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 .ری آذربایجانجمهو در ینیآفر کار فرهنگ توسعه بر موثر عوامل مدل یطراح عنوان مقاله :

 تحلیل مرحله تولید ایده
اساس استنباط ، بر ینیکارآفر فرهنگ توسعهمدل  عواملها و عاملدر این قسمت پرسنل برای تعیین 

باقی  عاملنوع  42تعداد  تکراری اند و بعد از حذف مواردهایی را مشخص کرده عاملخود از مدل 
 دهد.ها را نشان میعامل( لیست 4ماند. جدول )

 ها از نظر اعضاءعامل: لیست  4جدول 
 عامل ردیف مفهوم

فرهنگ 

 کارآفرینی

  کارآفرینی رویکرد با یدانشگاه یها رشته وجود 1
 ینیآفر کار رامونیپ مقاالت و کتاب فیتال از تیحما 2
 ینیافر کار حوزه در قاتیتحق و یها انامهیپا از تیحما 3
  یشیاندهم جلسات و هاشیهما در یبرگزار 4
 کارآفرینی رویکرد با آموزشی های برنامه وجود 5
 رشد مراکز وجود 6
 اشتغال یهاکینیکل وجود ۷
 ینیکارآفر فکر اقات وجود 8
 انیبن دانش یشرکتها از تیحما 9

  ینیکارآفر دفاتر جادیا 10
 شده ورشکست یهاطرح از یتیحما التیتسه 11
 سهام بورس بازار به ورود یبرا یاقتصاد یهاطرح از تیحما 12
 درآمد بر اتیمال کاهش قالب در هاطرح از تیحما 13
 ییجو فرصت از تیحما 14
 یریپذ مخاطره  آموزش 15
  عادالنه دستمزد و حقوق نظام 16
 سازمان در مناسب تشویقی نظام 1۷
  کارکنان تخصص و عالیق با کار نوع سازی مناسب 18
  کارکنان به برابر شغلی فرصتهای دادن 19
  آنها از برداری بهره و کشف و اطالعات به دادن ارزش 20
  کارکنان زندگی کیفیت ارتقای رب مبتنی ریزی برنامه 21
  سازمان در قدرت مناسب توزیع 22
  پاگیر و دست های محدودیت و مقررات اصالح منظور به انگیزه ایجاد 23
  کارکنان به عمل آزادی و اختیار اعطای 24
 ها سازمان در پایین رسمیت 25
  متفاوتسازی استراتژی وجود 26
 ها زمانسا در گروهی پویایی 2۷
 ها سازمان در خالق فضای وجود 28
 ها سازمان در گروهی کار تفکر 29
  جو رقابت سازمانی فضای وجود 30
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  کارکنان میان در توفیقگرا شخصیت تیتقو 31
  کارکنان میان در فردی استقالل روحیه تیتقو 32
  جامعه در انعطافپذیری فرهنگ 33
  مشارکتی مدیریتی سبک 34
  کارکنان میان در موفقیت به باال گرایش تیتقو 35
  خالقانه مناسب فرصتهای کشف و جدید تغییرات درک 36
  مشتری رضایتمندی به ارزشگذاری 3۷
  ینیآفر کار یبرا راهبردی ریزی برنامه 38
  جدید تکنولوژیهای بر مبتنی ریزی برنامه 38
 ها نسازما در تمرکززدایی های برنامه 40
  سازمانی انداز چشم وجود و جادیا 41
 ینیکارآفر از عالی مدیریت مؤثر و سازنده حمایت 42

 

  

 تحلیل مرحله کاهش اقالم
حذف  1بر اساس جدول ضریب هماهنگی کندال پایینتر و متوسط اهمیت های باعاملدر این مرحله 

 دهد. را نشان می کندال هماهنگی از ضریب ( نتایج بدست آمده از تحقیق با استفاده5گردیدند. جدول )
 تحقیق از آمده بدست : نتایج 5جدول 

ضریب بدست  ها عامل ردیف
 آمده

 نتیجه

 قویبسیار اتفاق نظر  920/0  کارآفرینی رویکرد با یدانشگاه یها رشته وجود 1

 ویقبسیار اتفاق نظر  920/0 ینیآفر کار رامونیپ مقاالت و کتاب فیتال از تیحما 2

 قویبسیار اتفاق نظر  900/0 ینیافر کار حوزه در قاتیتحق و یها انامهیپا از تیحما 3

 اتفاق نظر قوی 840/0  یشیاندهم جلسات و هاشیهما در یبرگزار 4

 اتفاق نظر قوی ۷50/0 کارآفرینی رویکرد با آموزشی های برنامه وجود 5

 اتفاق نظر قوی 850/0 رشد مراکز وجود 6

 متوسطاتفاق نظر  650/0 اشتغال یهاکینیکل وجود ۷

 اتفاق نظر قوی 885/0 ینیکارآفر فکر اتاق وجود 8

 اتفاق نظر بسیار قوی 920/0 انیبن دانش یشرکتها از تیحما 9

 قویاتفاق نظر  ۷50/0  ینیکارآفر دفاتر جادیا 10

 اتفاق نظر متوسط 650/0 شده ورشکست یهاطرح از یتیحما التیتسه 11

 اتفاق نظر قوی 850/0  بورس بازار به ورود یبرا یاقتصاد یهاطرح از تیحما 12

 متوسطاتفاق نظر  600/0 درآمد بر اتیمال کاهش قالب در هاطرح از تیحما 13

                                                           
1 Kendall's coefficient of concordance (W) 
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 اتفاق نظر قوی ۷50/0 ییجو فرصت از تیحما 14

 اتفاق نظر قوی ۷50/0 یریپذ مخاطره  آموزش 15

 قویاتفاق نظر  800/0  دالنهعا دستمزد و حقوق نظام 16

 اتفاق نظر قوی 860/0 سازمان در مناسب تشویقی نظام 1۷

 اتفاق نظر قوی 82۷/0  کارکنان تخصص و عالیق با کار نوع سازی مناسب 18

 ضعیفاتفاق نظر  550/0  کارکنان به برابر شغلی فرصتهای دادن 19

 اتفاق نظر بسیار قوی 920/0  آنها از برداری بهره و کشف و اطالعات به دادن ارزش 20

 اتفاق نظر بسیار قوی 900/0  کارکنان زندگی کیفیت ارتقای بر مبتنی ریزی برنامه 21

 اتفاق نظر قوی ۷50/0  سازمان در قدرت مناسب توزیع 22

 های محدودیت و مقررات اصالح منظور به انگیزه ایجاد 23
  پاگیر و دست

 قویاتفاق نظر  850/0

 اتفاق نظر قوی 810/0  کارکنان به عمل آزادی و اختیار ایاعط 24

 قویبسیار اتفاق نظر  920/0 ها سازمان در پایین رسمیت 25

 اتفاق نظر قوی 850/0  سازی متفاوت استراتژی وجود 26

 قویبسیار اتفاق نظر  900/0 ها سازمان در گروهی پویایی 2۷

 فاق نظر قویات 820/0 ها سازمان در خالق فضای وجود 28

 قویاتفاق نظر  800/0 ها سازمان در گروهی کار تفکر 29

 ضعیفاتفاق نظر  520/0  جو رقابت سازمانی فضای وجود 30

 اتفاق نظر قوی 850/0  کارکنان میان در توفیقگرا شخصیت تیتقو 31

 اتفاق نظر قوی 850/0  کارکنان میان در فردی استقالل روحیه تیتقو 32

 ضعیفاتفاق نظر  450/0  جامعه در نعطافپذیریا فرهنگ 33

 قویاتفاق نظر  ۷50/0  مشارکتی مدیریتی سبک 34

 قویاتفاق نظر  ۷50/0  کارکنان میان در موفقیت به باال گرایش تیتقو 35

 اتفاق نظر قوی 920/0  خالقانه مناسب فرصتهای کشف و جدید تغییرات درک 36

 اتفاق نظر قوی 800/0  یمشتر رضایتمندی به ارزشگذاری 3۷

 بسیار قویاتفاق نظر  950/0  ینیآفر کار یبرا راهبردی ریزی برنامه 38

 قویاتفاق نظر  850/0  جدید تکنولوژیهای بر مبتنی ریزی برنامه 38

 قویاتفاق نظر  850/0 ها سازمان در تمرکززدایی های برنامه 40

 قویبسیار فاق نظر ات 900/0  سازمانی انداز چشم وجود و جادیا 41

 بسیار قویاتفاق نظر  950/0 ینیکارآفر از عالی مدیریت مؤثر و سازنده حمایت 42

 
بر اساس جدول ضریب هماهنگی  پایینتر و متوسط اهمیت لذا با توجه به نتایج جدول فوق؛ عوامل با

 حذف متوسط و ضعیف اهمیت ضریب با ،عامل 36 بین زیر از عامل 6کندال حذف گردیدند و 
 .ماندند تحلیل در زیر (5جدول ) طبق عامل 36 نهایتاً و گردیدند
 اشتغال یهاکینیکل وجود .1
 شده ورشکست یهاطرح از یتیحما التیتسه .2
 درآمد بر اتیمال کاهش قالب در هاطرح از تیحما .3
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  کارکنان به برابر شغلی فرصتهای دادن .4
  جو رقابت سازمانی فضای وجود .5
  امعهج در انعطافپذیری فرهنگ .6

های با اهمیت پایین مدل نهایی عملیاتی تحقیق حاضر طبق جدول زیر مورد تایید قرار عاملبا حذف 
در  عامل 36بر اساس نوع و ماهیت در قالب عوامل کلی طبقه بندی شدند و مجوعا عوامل  گرفت.

 آورده شده اند. 6شش عامل طبقه بندی شدند. جه جدول شماره 
 

 فرعی مدل فرهنگ کارآفرینی عوامل  اصلی و : 6جدول
 های نهاییعامل ردیف

 
 

 یپژوهش و یآموزش عوامل
 
 

  کارآفرینی رویکرد با یدانشگاه یها رشته وجود

 ینیآفر کار رامونیپ مقاالت و کتاب فیتال از تیحما

 ینیافر کار حوزه در قاتیتحق و یها انامهیپا از تیحما

  یشیاندهم جلسات و هاشیهما در یبرگزار
 کارآفرینی رویکرد با آموزشی های برنامه وجود

 رشد مراکز وجود ییراهنما و تیهدا عوامل

 ینیکارآفر فکر اتاق وجود

 انیبن دانش یشرکتها از تیحما

 ینیکارآفر دفاتر جادیا

 
 یقیتشو و یمال عوامل

  بورس بازار به ورود یبرا یاقتصاد یهاطرح از تیحما

 ییوج فرصت از تیحما

 یریپذ مخاطره  آموزش

  عادالنه دستمزد و حقوق نظام

 سازمان در مناسب تشویقی نظام

  کارکنان تخصص و عالیق با کار نوع سازی مناسب مدیریتی عوامل

  آنها از برداری بهره و کشف و اطالعات به دادن ارزش

  کارکنان زندگی کیفیت ارتقای بر مبتنی ریزی برنامه

  سازمان در قدرت مناسب توزیع

  پاگیر و دست های محدودیت و مقررات اصالح منظور به انگیزه ایجاد

  کارکنان به عمل آزادی و اختیار اعطای

 ها سازمان در پایین رسمیت

  سازی متفاوت استراتژی وجود

 ها سازمان در گروهی پویایی

 ها سازمان در خالق فضای وجود

 ها سازمان در گروهی کار تفکر

  کارکنان میان در توفیقگرا شخصیت تیتقو روانشناختی -انسانی عوامل

  کارکنان میان در فردی استقالل روحیه تیتقو
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  مشارکتی مدیریتی سبک

  کارکنان میان در موفقیت به باال گرایش تیتقو

  خالقانه مناسب فرصتهای کشف و جدید تغییرات درک

  مشتری یتمندیرضا به ارزشگذاری

  ینیآفر کار یبرا راهبردی ریزی برنامه استراتژیک عوامل

  جدید تکنولوژیهای بر مبتنی ریزی برنامه

 ها سازمان در تمرکززدایی های برنامه

  سازمانی انداز چشم وجود و جادیا

 ینیکارآفر از عالی مدیریت مؤثر و سازنده حمایت

 
مورد تایید  عامل اصلی 6عامل فرعی و  36ر اساس نظر نخبگان با ب فرهنگ کارآفرینیمدل نهایی 
 قرار گرفت.

 

 عواملتعیین رتبه بندی 

عامل  6فرعی و  عامل 36های با اتفاق نظر ضعیف و متوسط توسط تیم خبرگان عاملپس از حذف 
مجداً  انتخابی هایعامل ادامه کار مشخص شدند و سپس مجموعه برای قبول قابل اندازه بهاصلی 

نظر در  به اعضاء ارایه و دریافت گردید. اتفاق عوامل اهمیت بندی( میزانترتیب )رتبه برای دریافت
 دهد.ها را نشان میعامل( رتبه بندی نهایی ۷مورد تناسب مدل حاصل گردید. جدول )

 بندی نهایی عوامل: رتبه ۷جدول 

 رتبه میانگین عامل
 3 20/4 یپژوهش و یآموزش عوامل

 1 50/4 ییراهنما و تیهدا واملع
 2 30/4 یقیتشو و یمال عوامل
 6 00/4 مدیریتی عوامل
 5 10/4 روانشناختی -انسانی عوامل
 4 15/4 استراتژیک عوامل

 
در رتبه اول، و  50/4با میانگین  "یی راهنما و تیهدا عوامل " عاملهای تحقیق، بر اساس یافته

 قرار گرفتند. ششم در رتبه  00/4گین با میان " مدیریتی عوامل " عامل
 

 نتیجه گیری و پیشنهاد ها -4
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 42ایتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع و مدل ها و نظریه های فرهنگ کار آفرینی مدل اولیه با 
عامل فرعی شناسایی شد و با استفاده از روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و نهایتا بعد از تجزیه 

 عوامل اصلی؛عامل  6عامل فرعی در قالب  36عامل باقی ماند و  36ل از طریق تکنیک دلفی و تحلی
 عوامل مدیریتی، عوامل ،یقیتشو و یمال عوامل ،ییراهنما و تیهدا عوامل ، یپژوهش و یآموزش
 آورده شده است. 1در شکل شماره دسته بندی گردیدند که  استراتژیک عوامل و روانشناختی -انسانی

 
 ینیکارآفر فرهنگبر عوامل موثر  : مدل نهایی 1کل شماره ش

 

 

با توجه به مدل فوق پیشنهاد می شود که وزات های مربوطه کشور آذربایجان به 

 موارد زیر توجه کنند و فرهنگ کار آفرینی را تقویت نمایند.
 ی ؛ در این خصوص توصیه می شود به:پژوهش و یآموزش عواملتقویت 

 در جمهوری آذربایجان ایجاد شود. کارآفرینی رویکرد با یهدانشگا یها رشته .1

 ی در جمهوری آذربایجان حمایت شود.نیآفر کار رامونیپ مقاالت و کتاب فیتال .2

 ی در جمهوری آذربایجان حمایت شود.نیافر کار حوزه در قاتیتحق و یها انامهیپا از .3

 ن افزایش یابد.در جمهوری آذربایجا یشیاندهم جلسات و هاشیهما در یبرگزار .4

 در صدا وصیما و رایو و ... برگزار گردد. کارآفرینی رویکرد با آموزشی های برنامه .5

 
 :به شود یم هیتوص خصوص نیا در ؛ ییراهنما و تیهدا عوامل تیتقو

 تقویت و تاسیس گردد. رشد مراکز .1
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 ی تاسیس گردد.نیکارآفربرای  فکر اتاق .2

 گردد. تیان حمایبن دانش یشرکتها از .3

 شود. جادیادر سرار جمهوری آذربایجان  ینیکارآفر تردفا .4

 

 :به شود یم هیتوص خصوص نیا در ؛ یقیتشو و یمال عوامل تیتقو
 

 شود تیحما بورس بازار به ورود یبرا یاقتصاد یهاطرح از .1

 شود و فرهنگ صرفه جویی نهاینه گردد. تیحما ییجو فرصت از .2

 ود.داده ش موزشی برای کارآفرینان آریپذ مخاطره .3

 تعیین گردد. عادالنه دستمزد و حقوق نظام .4

 ها ایجاد و تقویت شود. سازمان در مناسب تشویقی نظام .5
 

 :به شود یم هیتوص خصوص نیا در مدیریتی؛ عوامل تیتقو
 متناسب شود. کارکنان تخصص و عالیق با کار نوع .1

 ه شود.داد ارزش آنها از برداری بهره و کشف و اطالعات به .2

 انجام شود.  کارکنان زندگی کیفیت ارتقای بر تنیمب ریزی برنامه .3

 تقویت و نهادینه گردد. سازمان در قدرت مناسب توزیع .4

 شود. انگیزه ایجاد پاگیر و دست های محدودیت و مقررات اصالح منظور به .5

 شود. اعطا عمل آزادی و اختیار کارکنان به .6

 نهادینه گردد. ها سازمان در پایین رسمیت .۷

 آید. وجودب سازی متفاوت استراتژی .8

 ایجاد و تقویت شود. ها سازمان در گروهی پویایی .9

 آید. وجودب ها سازمان در خالق فضای .10

 نهادینه و عملیاتی گردد. ها سازمان در گروهی کار تفکر .11
 

 :به شود یم هیتوص خصوص نیا در روانشناختی ؛ -انسانی عوامل تیتقو
 ود.ش تیتقوآموزش و  کارکنان میان در توفیقگرا شخصیت .1

 شود. تیتقوآموزش و  کارکنان میان در فردی استقالل روحیه .2

 ایجاد و نهادینه شود. مشارکتی مدیریتی سبک .3

 گردد. تیتقوآموزش و  کارکنان میان در موفقیت به باال گرایش .4

 گردد. تیتقوآموزش و  خالقانه مناسب فرصتهای کشف و جدید تغییرات درک .5

 گردد تیتقوو آموزش  مشتری رضایتمندی بهارزشگذاری  .6
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 :به شود یم هیتوص خصوص نیا در استراتژیک ؛ عوامل تیتقو

 انجام شود. ینیآفر کار یبرا راهبردی ریزی برنامه .1

 آموزش همگانی شود. جدید تکنولوژیهای بر مبتنی ریزی برنامه .2

 ایجاد گردد. ها سازمان در تمرکززدایی های برنامه .3

 دد.ضروری و ایجاد گر سازمانی انداز چشم وجود .4

 تقویت شود. ینیکارآفر از عالی مدیریت مؤثر و سازنده حمایت .5
 

 

 

Refrences  
Behzadiannejad, Gh. (2001), The need to pay attention to entrepreneurship and 

advanced technologies, collection of articles on entrepreneurship and 

advanced technology. [in Persian] 

Brockhaus ،R. and Horwitz ،P. (2000). "The Psychology of the Entrepreneur" ,In 

D .Sexton & R. Smilor. The Art and Science of Entrepreneurship 

Cambridge ،Mass: Ballinger. 

Brockhaus, R. & Horwitz, P. (2000) The Psychology of the Entrepreneur, In D. 

Sexton & R. Smilor. The Art and Science of Entrepreneurship Cambridge, 

Mass: Ballinger. 

Clark ،B. R. (2004). "The  Entrepreneurial University Demand and Response". 

Theory and Practice؛ Tertiary Education Management ،Vol.22 ،spring. 

Dess, G. & Haas, M. (1998) the meaning of social entrepreneurship, Kaffman 

center for entrepreneurial Leadership. 

Duphy, S. & Herbig, Paul & Golden J. (2004) The relationship of entrepreneurial 

and innovative Success, marketing intelligence & planning, vol. 12.No. 9. 

Echols, A. & Neck, Ch. (1998) The impact of behaviors and structure on corporate 

entrepreneurial success, journal of managerial psychology, vol. 13, No. 

1/2. 

Fry, F. (2001) Entrepreneurship: A Planinig Approach, Englewood Cliffs Nj: 

Prentice-Hall. 

Haji Issa, M. (2015), Sustainable Cities Planning (Baku-Azerbaijan), The First 

National Conference on Sustainable Development, Tehran. Shahid 

Beheshti University. [in Persian] 

Haug, H. M. & Pardy W. (1999) Community entrepreneurship in north eastland, 

international journal of entrepreneurial behavior & research, vol. 5, No. 4. 

Iranzadeh, S., (1998). &quot;Organization Culture Management&quot;, Tehran: 

Moalef Publishing. [in Persian] 

Jackson, Y. (2006). Encyclopedia of Multicultural Psychology, SAGE 

Publications, Inc  

Jedi, S. (2001) Barriers to Entrepreneurship Development, Tadbir Monthly, No. 

120 [in Persian] 



 

 
 

21 

 

 .ری آذربایجانجمهو در ینیآفر کار فرهنگ توسعه بر موثر عوامل مدل یطراح عنوان مقاله :

Kroeber, A. L. and C. Kluckhohn, (1952). Culture: A Critical Review of Concepts 

and Definitions.  

Lucas H., (2014) History of Civilization, Volume One, Translated by 

Abdolhossein Azarang, Publisher: Sokhan, First Edition 

Panahi, M. H., (1996). &quot;Cultural system, its functions and transformation in 

relation to the discussion of cultural invasion&quot;, Quarterly Journal of 

Cultural Research. [in Persian] 

Peykarjoo, K., Farzaneh, A. A., (2008). &quot;Organizational Entrepreneurship 

and Entrepreneurial Organizations&quot;, Tehran, Strategic Research 

Institute. [in Persian] 

Prokopenko, J. & Pavlin, I., (1999) Entrepreneurship development in pullice 

enterprises, international labour organization 

Rahimi, M. (2007), &quot;Principles and Foundations of Entrepreneurship&quot;, 

sixth edition, Kia Tehran Publications. [in Persian] 

Rajabzadeh, A. (1997). &quot;Values and Weakness of Work Conscience in 

Iran&quot;, Research Monthly. [in Persian] 

Suleimanov, M. (2006). Baku, the city of oil and music, translated by Samad 

Sardarinia, Tabriz: Akhtar. [in Persian] 

Svitokhovsky, T. (2002). Azerbaijan Russia The formation of national identity in 

a Muslim society, translated by Kazem Firouzmand, Tehran: Shadegan. [in 

Persian] 

Thompson, J. & Geoff, A. & Lees, A., (2000) The worls of the entrepreneur, vol. 

38, No. 5. 

Tylor, E.. (1871). Primitive Culture. Vol 1. New York: J.P. Putnam's Son. [in 

Persian] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1399 تابستان  ،3 یاپیپ ،2 شماره دوم، سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه 22

 

 

 

Designing factors affecting model of entrepreneurial culture 

development in the Republic of Azerbaijan 
 
 

Mammadov Mahabat Aşir oglu1, A.M.Aliyev2, Eltefat Vazifeh Damirchi3 

 

 
Received: June 17, 2020                  Accepted: September 10, 2020 

 

 

Abstract  

The aim of the present study is Designing factors affecting model of 

entrepreneurial culture development in the Republic of Azerbaijan. This research 

is a development and applied in terms of purpose. The statistical population 

consists of experts active in the field of entrepreneurship in the Republic of 

Azerbaijan who have at least 10 years of experience. The population size was 35 

people and the sample method was available sample method. Three-stage Delphi 

method has been used to analyze the data. To conduct research, Frist was 

identified by studying the literature and background of the subject and models and 

theories of entrepreneurial culture. The original model with 42 sub-factors and 

was provided to experts using the Delphi method and finally after analysis through 

Delphi technique 36 factors remained and 36 sub-factors in the form of 6 main 

factors; were classified educational and research factors, guidance factors, 

financial and incentive factors, managerial factors, human-psychological factors 

and strategic factors. 
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