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چکیده
در عصر حاضر ،کارآفرینی و کسبوکارهاي نوپا ،موتور رشد اقتصادي محسوب میشوند و بسیاري از دولتها اعم از توسعه
یافته ،در حال توسعه یا توسعه نیافته ،افزایش میزان کارآفرینی را در سیاستهاي کالن خود پیگیري میکنند .این در حالی
است که در بسیاري از موارد ارتباط دقیق میان کارآفرینی و رشد اقتصادي ،به علت عدم وجود رابطه مستقیم ،دقیقا درک
نشده است .در این راستا این مطالعه با هدف بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادي با تاکید بر شرایط عدم اطمینان
بازار انجام گردیده است .مسأله این است که آیا همبستگی مثبتی بین افزایش نرخ رشد اقتصادي و کار آفرینی وجود دارد؟ به
بیان دیگر آیا کندي نرخ رشد اقتصادي کشور ها را می توان به توسعه نیافتگی کارآفرینی نسبت داد؟ در این چارچوب بررسی
رابطه توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادي اهمیت می یابد .بی تردید کارآفرینی موتور توسعه اقتصادي است که بدون آن هیچ
کشوري نمیتواند به توسعه اقتصادي دست یابد .بنابراین آیا کارآفرینی اساسا براي رشد اقتصادي امر مفیدي محسوب میشود یا
خیر؟ این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی  -همبستگی است و از نظر طبقه بندي روش ،از نوع پیمایشی (زمینه یابی ) می
باشد.
واژههای کلیدی :کارآفرینی ،نرخ رشد اقتصادي ،عدم اطمینان بازار ،کسبوکارهاي نوپا

76

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال دوم ،شماره  ،3تابستان9311

 .9مقدمه
در جهان امروز کشورهاي مختلف توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفرینی اقتصاد مدار و کارآفرینان می شود.
هر چند کارآفرینی قدمتی به انداره تاریخ بشر دارد اما واژه کارآفرینی دیر زمانی پیش از آنكه مفهوم کلی کارآفرینی به زبان
امروزي پدید آید ،در زبان فرانسه ابداع شد .کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تمامی مكاتب
اقتصادي از قرن شانزدهم میالدي تاکنون به نحوي کارآفرینی را در نظریه هاي اقتصادي خود تشریح نموده اند .تقویت
کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب براي توسعه ي اقتصادي از ابزار پیشرفت اقتصادي کشورها ،به ویژه کشورهاي در حال توسعه
است .بر مبناي بیانیه ي جهانی کارآفرینی ،یک هم بستگی قوي میان رشد اقتصاد ملی و سطح فعالیت کارآفرینانه ي ملی و
سازمانی وجود دارد .هیچ عاملی را در اقتصاد ،مهم تر از نرخ رشد اقتصادي نمی توان یافت که داللت مستقیم بر افزایش رفاه
اقتصادي بلندمدت یک ملت داشته باشد .رشد باالي اقتصادي و توسعه ي بهتر اقتصادي از جمله اهدافی است که همه ي
اقتصادها به دنبال آن هستند و علت آن وجود منافع و مزایایی می باشد که رشد اقتصادي به ارمغان می آورد که مهم ترین
آنها را می توان سطح باالتر رفاه جامعه نام برد و این هدف نهایی سیاست گزاران هر کشوري است .کارآفرینی می تواند در
زمینه ي پیشرفت جامعه و رشد اقتصادي به عنوان معیاري از آن مثمر ثمر بوده و گسترش آن به افزایش تولید و در نتیجه
باالتر رفتن سطح درآمد سرانه در جامعه بیانجامد .اما عدم اطمینان محیطی نیز که نتیجه غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات
آینده محیط است معیار آینده نگري در تشخیص میزان تالطم محیطی را با مشكل مواجه ساخته است؛ از این رو بسیاري از
پژوهشگران به دنبال راه کارهاي کاهش عدم اطمینان مسایل آینده به منظور اتخاذ تصمیمات استراتژیكی اثربخش هستند.
بنابراین شناخت توانمندي هاي سازمان براي کاهش عدم اطمینان هاي محیطی در تصمیمات استراتژیكی امري بسیار ضروري
و مهم است .در عصر حاضر که با افزایش جمعیت ،جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت هستند و در پی
آن ،پیچیدگی آن ها نیز رو به فزونی است ،کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنی هم در مفهوم ایجاد اشتغال ،هم در مفهوم
ایجاد تحول از راه نوآوري ها و بهبود فرایندها و هم به عنوان عامل کلیدي در رشد و توسعه اقتصادي ،به شدت مورد نیاز است.
حتی می توان بحث کارآفرینی را در عصر مدرن امروزي یكی از اصلی ترین راهبردهاي بنیادي هر کشور محسوب کرد .یكی از
معیارهاي مهم تمایز کشورهاي توسعه یافته و جهان سوم را می توان در میزان کارایی و عملیاتی کردن کارآفرینی در مفاهیم
مختلف آن برشمرد .سرعت تغییرات کنونی به گونه اي است که شناسایی و پیش بینی تغییرات از حالت یكنواخت و همسان
خارج شده و تجارب و دستاوردهاي گذشته الزامی در تضمین موفقیت آینده نیست .یعنی می توان گفت عصر حاضر ،عصر عدم
تداوم و عدم پیش بینی و انقیاد است و حاکم شدن این انگاره در اساس تغییرات جوامع امروزي ،این جوامع را بیش از پیش به
سوي خالقیت و نوآوري و پذیرش تفاوت و تغییر سوق داده است که می توان این مهم را در میزان کارآفرین بودن آن ها یافت
( بابایی هزه جان.) 1931 ،
از مهمترین ویژگی هاي جهان امروز ،افزایش پیچیدگی و رقابت است .سازمان هاي امروزي در محیطی پیچیده و درعین حال
پویا فعالیت می کنند .به منظور بهره گیري از ظهور فرصتهاي کسب و کارو باقی ماندن در عرصه رقابت ،شرکت ها مجبور به
اتخاذ استراتژي هاي نوآورانه هستند تا بتوانند پاسخگوي تغییرات سریع نیازهاي مشتریان و همچنین عدم اطمینان هاي
محیطی و بازار باشند .شرایط پیچیده و پویاي محیط امروزي اهمیت به کار گیري فن آوري هاي نوین و کارآمد در سازمان ها
را انكار ناپذیر می نماید (صوفیه.) 1931 ،
یكی از عواملی که در کنار کار و سرمایه به عنوان منبع رشد و توسعه اقتصادي مطرح است ،وجود کارآفرینان با ویژگیهاي پیش
برنده اي مانند خالقیت و نوآوري هستند .گسترش روحیه کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان در جامعه اثر مطلوبی بر
رشد اقتصادي و اجتماعی دارد .چرا که کارآفرینان با استفاده صحیح از امكانات اقتصادي و خلق فرصتهاي تجاري جدید موجب
بهبود عملكردبنگاه هایی تولیدي و خدماتی می شوند .امروزه سازمان ها نمی توانند با دل بستن به توان باالي تولیدي و اجراي
چند طرح ابتكاري ساده بر رقباي منعطف ،نوآور ،فرصت گرا و کم هزینه فایق آیند .بنابراین سازمان ها باید شرایطی را فراهم
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کنند که کارکنان و مدیران بتوانند استعداد و خالقیت خودشان را بارور کنند و به راحتی فعالیتهاي نوآورانه خود را در جهت
موفقیت سازمان به اجرا درآورند .کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و موقعیت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعة
موقعیت ها دارند ،پیشگامان حقیقی در تحقق این اهداف محسوب می شوند .ساماندهی این پژوهش بدین صورت می باشد که
در ابتدا مساله ي مورد نظر را تشریح می کنیم ،پس از آن پیشینه تحقیق را ارائه می کنیم سپس روش تحقیق ،برآورد مدل و
در انتها نتیجه گیري ارائه می گردد.
 .2م بانی نظری
از دالیل مهم در توجه به موضوع کارآفرینی تولید ثروت ،توسعه تكنولوژي و ایجاد اشتغال مولد است .بنابراین در جوامع
امروزین الزم است انقالب کارآفرینی رخ دهد به گونه اي که این انقالب در قرن حاضر ،اهمیتی به مراتب بیشتر از اهمیت
انقالب صنعتی دارد .زیرا این پدیده نوین ،نقش موثري را در توسعه و پیشرفت اقتصادي کشور ها ایفا می کند و در اقتصاد
رقابتی و مبتنی بر بازار ،داراي نقش کلیدي است .به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا ،ایده ها ،محصوالت و خدمات همواره در
حال تغییر می باشند (فوالدي و ستایش.) 1932 ،
کارآفر ینی فرایند پویایی در جهت افزایش و ایجاد سرمایه است و فراگرد شكار فرصت ها به وسیله افراد ،بدون در نظر گرفتن
منابع موجود در اختیار می باشد و در اصل بر این مهم استوار است که کارآفرینان به هنگام تصور فرصت هاي جدید،
محدودیت هاي منابع جاري را نادیده بگیرند .در این میان با بررسی روند رشد اقتصادي کشورهاي توسعه یافته ،مشخص می
شود که کارآفرینان در رشد اقتصادي و اشتغال زایی نقش زیادي داشته اند .ایجاد اندیشه کارآفرینی سبب می شود تا
فرصتهاي اشتغال در جامعه افزایش یابد و اشتغال ،پیشرفت وتوسعه و افزایش نرخ اقتصادي کشور را به دنبال داشته باشد( .پور
داریانی.) 1961 ،
تحوالت و تغییرات سریع و شتابان جامعه بین المللی ،گذر از جامعه سنتی به جامعه اطالعاتی و همچنین تغییر اقتصاد ملی به
اقتصاد جهانی ،نیازمند راهكارهاي مختلفی جهت فراهم کردن امكان افزایش نرخ رشد اقتصادي در جامعه می باشد .اهمیت
نرخ رشد اقتصادي نشان دهنده ي این است که هر اقتصادي چگونه و در چه مدتی به رشد اقتصادي می رسد .در بین شاخص
هاي رشد اقتصادي  ،نرخ رشد تولید سرانه از اهمیت خاصی برخورداراست  ،زیرا این نرخ تعیین کننده میزان درآمد سرانه یک
کشور در آینده است.
حال مسأله مهم این است که آیا همبستگی مثبتی بین افزایش نرخ رشد اقتصادي و کار آفرینی وجود دارد؟ به بیان دیگر آیا
کندي نرخ رشد اقتصادي کشور ها را می توان به توسعه نیافتگی کارآفرینی نسبت داد؟ در این چارچوب بررسی رابطه توسعه
کارآفرینی و رشد اقتصادي اهمیت می یابد .بی تردید کارآفرینی موتور توسعه اقتصادي است که بدون آن هیچ کشوري
نمیتواند به توسعه اقتصادي دست یابد .در نظام اقتصادي توسعه یافته نوآوران ،صاحبان فكر و ایده ،سرمایه هاي اصلی یک
بنگاه اقتصادي و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می شوند .کارآفرینان ،پیشگامان موفقیت هاي تجاري در جامعه هستند.
آن ها از نظر رهبري ،مدیریت ،نوآوري ،کارایی ،ایجاد شغل ،رقابت ،بهره وري و تشكیل شرکت هاي جدید ،سهم مهمی در
رشد اقتصادي دارند ( احسانی و همكاران.) 1937 ،
از طرفی مساله مهم دیگري تحت عنوان ارزیابی از فرصت مطرح می شود .ارزیابی فرصت ها یكی از ابعاد حیاتی کنش
کارافرینی می باشد و به کارافرین اجازه ارزیابی بازده محصول یا خدمت را در مقایسه با منابع مورد نیاز می دهد .نقش محوري
در ارزیابی فرصت هاي کسب کار برعهده فرد کارافرین است که فرصت هاي کشف شده را ارزیابی و سبک و سنگین می کند و
نتیجه آن به وجود آمدن نتایجی است که به نوبه خود مورد ارزیابی افراد دیگر (سرمایه گذاران مخاطره پذیر) در سازمان هاي
سرمایه گذار (یا شبكه ها) قرار می گیرند .از طرفی وقتی سازمانی ،محصول جدیدي را به بازار ارائه می کند ،از عدم اطمینان
نسبت به پذیرش این محصول توسط بازار اطالعی ندارد از طرف دیگر هم ارزیابی فرصت به دلیل رایج بودن عدم اطمینان
بازار باال ،اطالعات پایین و نیاز به تصمیم گیري سریع ،اهمیت بیشتري می یابد .سوال اینجاست که آیا راه حل بهینه اي براي
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مدیریت عدم اطمینان بازار در کسب و کار وجود دارد؟ می توان اصولی را تعریف کرد که به بهینه کردن عملكرد سازمان ها در
شرایط عدم اطمینان کمک کنند .براي این منظور می توان عدم اطمینان و منابع و عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کرد و
ماهیت تصمیمات استراتژیک ،فرآیند تصمیم گیري استراتژیک و عدم اطمینان هایی که در تصمیمات استراتژیک رخ می دهند
را مشخص کرد و به استراتژي هاي کاهش آن پرداخت.
 .3پیشینه تحقیق
 .9- 3مطالعات داخلی
تأثیر کارآفرینى بر رشد اقتصادى بیشتر به طور نظرى مورد بررسى قرار گرفته و پژوهش هاى تجربى کمترى درباره آن انجام
شده است .در ادامه ،مهمترین پژوهش هاى پیشین درباره این موضوع به طور خالصه مرور شده است.
احمدي ( ) 1937در تحقیقی نقش کارآفرینی مولد و غیرمولد در رشد اقتصادي را مرود بررسی قرار داد .بدین منظور ،از
خوداشتغالی به عنوان شاخصی براي کارآفرینی غیرمولد و از نوآوري به عنوان شاخصی براي کارآفرینی مولد استفاده شده است.
نتایج حاصل از تخمین الگو رگرسیونی براي شصت کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه ،با روش داده هاي تابلویی در
دوره  ،2112- 2112بیانگر آن است که خود اشتغالی اثر منفی و نوآوري اثري مثبت بر رشد اقتصادي دارد .از این رو ،در
پژوهش حاضر ،نظریه هاي شومپیتر و بامول مورد تأکید قرار گرفته و الزمه نیل به رشد اقتصادي بلندمدت ،کارآفرینی بر
مبناي نوآوري دانسته شده است.
احسانی و همكاران ( ) 1937در تحقیقی تأثیر سیاستهاي پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی
را مورد بررسی قرار دادند .این مطالعه تالش میکند با تعدیالتی در یک مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی کینزي جدید براي
اقتصاد ایران ،آثار اجراي سیاستهاي پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند .پس از تخمین مدل با استفاده از روش
بیزین الگو شبیهسازي شد .نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان میدهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات
بیكاري و تكانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا میکند .همچنین بررسی توابع عكسالعمل آنی نشان
میدهد که تكانه پولی ،تكانه استخدام بخش دولتی و تكانه درآمد نفتی بیكاري کل را کاهش میدهد.
ترقبان و مبارکی (  ) 1931درتحقیقی به بررسی اثر کارافرینی بر رشد اقتصادي ایران با استفاده از رویكرد میانگین گیري بیزي
انجام دادند نتایج این پژوهش نشان می دهد که نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادي
عبارتند از  :تورم ،نیروي کار ،سرمایه گذاري دولت ،کارآفرینی ،صادرات ،مخارج بهداشتی دولت ،سرمایه گذاري در نفت و گاز و
سرمایه گذاري مستقیم خارجی .نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارآفرینی در کنار وجود  26متغیر دیگر اثر معنی
داري بر رشد اقتصادي داشته است  .این نتیجه نشان می دهد که می بایست به ایجاد زمینه ي کارآفرینی در کشور در کنار
سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادي توجه ویژه اي شود.
نجارزاده (  ) 1931در تحقیقی با عنوان نقش کارآفرینی مولد و غیر مولد در رشد اقتصادي با روش داده هاي تابلویی براي شصت
کشورمنتخب توسعه یافته در دوره  2116- 1773به این نتیجه دست یافته است که خود اشتغالی اثر منفی و نوآوري اثري
مثبت بر رشد اقتصادي دارد.
طالبی و همكاران (  ) 1966در مقاله اي با عنوان مقایسه تصمیم گیري کارافرینان و غیرکارافرینان در شرایط عدم اطمینان
محیطی مطرح کرده است که این پژوهش با به کارگیري انواع سوء گیري هاي شناختی در حسابداري ذهنی با موضوع هاي
گوناگون ،قضاوت و تصمیم گیري کارافرینان را به چالش کشیده است و یافته هاي ارزشمند را در مورد شهود کارافرینانه ارائه
می دهد .دو متغیر عمده این تحقیق اثرات حسابداري ذهنی به عنوان متغیر مستقل و تصمیم گیري و قضاوت کارافرینان و غیر
کارافرینان به عنوان متغیر مستقل وابسته می باشد .اطالعات الزم به وسیله روش تحقیق کمی از  121نفر گردآوري و تحلیل
شده است .یافته هاي پژوهش نشان می دهد میزان تاثیر اثرات حسابداري ذهنی بر تصمیم کارافرینان کم است.
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 .2- 3مطالعات خارجی
سولداد و همكاران  ) 2117( 1در تحقیقی تأثیر سیاست هاي عمومی بر فعالیت هاي کارآفرینی و رشد اقتصادي را مورد بررسی
قرار دادند.براي رسیدن به این هدف ،یک تحلیل تجربی از  19کشور اتحادیه اروپا را به دو روش مكمل تقسیم می کند :با روش
حداقل مربعات جزئی ( ) PLSو  fsQCA. fsQCAفرضیات مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می دهد .سیاست هاي
عمومی بر فعالیت هاي کارآفرینی و رشد اقتصادي تاثیر مثبت و معناداري دارد.
آکس و همكاران ) 2117( 2؛ در مطالعه اي با عنوان رشد و کارافرینی نتایج نشان می دهد که انتشار دانش ممكن است به طور
خودکار به همان صورت که در مدل هاي رشد درونی رخ می دهد نباشد .یک مكانیزم نیاز است که تا بتوان تجاري سازي
دانش و انتشار آن را در منبع ایجاد کننده ي آن انجام داد تا شرکت ها بتوانند ایده هاي جدید خود تجاري سازي نمایند .در
این مقاله کارافرینی به عنوان مكانیزمی در نظر گرفته شده که انتشا ر دانش را تسهیل می کند .با استفاده از داده هاي
کارافرینی از  16کشور ،شواهد تجربی نشان می دهد که عالوه بر براوردهاي تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی ،فعالیت هاي
کارافرینانه را نیز براي ارتقاي رشد اقتصادي به کار می گیرد.
سندکویچ و همكاران (  ،) 2111در مطالعه اي در باب رفتار با محوریت کارافرینی شومپیتر و کرنرین در بازارهاي صادرات بی
ثبات ؛ یافته هاي این پژوهش نشان می دهد که نظر کرنرین در رابطه با  EOBرابطه ي مثبت و قوي با سود صادرات زمانی
اتفاق می افتد که بازارها به طور نسبی پایدار باشند .اما شومپیتر در رابطه با  EOBمعتقد است که رابطه ي مثبت و قوي با
سود صادرات زمانی که بازارها عمدتا پویا باشند برقرار می شود.
هسلز و وان استل ( ) 2112؛ در مطالعه اي در باب کارافرینی ،صادرات و رشد اقتصادي می پردازد و مطرح می کند که این
مطالعه رابطه میان ظهور فعالیت هاي جدید اقتصادي و میزان رشد اقتصادي پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان داده است
که براساس رابطه ي مثبت میان فعالیت هاي کارافرینی در حالت عمومی و متعاقباً رشد اقتصاد خرد ،یک اثر اضافی مثبت از
کارافرینی صادرات محور در کشورهاي با درامد باال وجود دارد .اگر چه اثري در کشورهاي با درامد پایین تر مشاهده نشده
است.
مینیتی و موسكو ) 2112 ( 9؛ در مقاله اي در باب انواع کارافرینی و رشد اقتصادي؛ نتایج این پژوهش نشان می دهد که در این
پژوهش مدلی را نشان داده می شود که در آن کارافرینان ممكن است تحقیق محور و یا تعدیلگر باشند و هنگامی که بازده
مخارج  R&Dپایین باشد همانند بسیاري از نظام هاي اقتصادي نوظهور ،حضور تعدادي زیادي کارافرین تقلیدگر که رقابت را
افزایش می دهند و ایجاد عرضه می نمایند.
کري و ترک ( ) 2111؛ در مطالعه اي در باب اثرات کارافرینی بر رشد اقتصادي مطح کرده است که این مطالعه با نتایج
کا رافرینی براي رشد اقتصادي خرد سروکار دارد .این بخش شامل  7قسمت عمده تشكیل شده است که در ابتدا به اثرات رشد
اقتصادي بر کارافرینی و انواع کارافرینی و روابط آن ها بر رشد اقتصادي و اثرات انتخاب میان کارافرینی و اشتغال و چهارم
کارافرینی از مدل هاي رشد درون زا ،ر شته ي مدارک تجربی و ساختارهاي تاثیر زانی تشكیل شده است.
مارتین و همكاران ( ) 2111؛ در پژوهش خود ،اثر کارآفرینى را بر رشد اقتصادى بیست و پنج کشور منتخب در دوره- 2117
 2111مورد آزمون قرار دادند .آنها که از شاخص کل فعالیت هاى کارآفرینى) (TEAبه عنوان شاخص کارآفرینى استفاده
کردند ،با برآورد مدل هاى رگرسیونى مطرح شده با روش آثار ثابت نتیجه گرفتند که کارآفرینى از طریق رونق سرمایه گذارى
بخش خصوصى ،اثر مثبت غیرمستقیمى بر رشد اقتصادى دارد.
Ma ría Soledad Ca staño, Ma ría Teresa Méndez, Mi guel Ángel Galindo
Acs et al.,
Mi nniti & Levesque
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 .4روش تحقیق
روش تجزیه و تحلیل ارائه الگویی تفهیمی و مدل تلفیقی می باشد که مبناي آنالیز متغیر ها توسط نرم افزار  SPSSحاصل
گشته است بدین ترتیب آنالیز اصلی متغیر ها توسط نرم افزار  SPSSانجام خواهد شد.
ابزار گردآوری اطالعات
در این تحقیق براي طرح سواالت پرسش نامه از روش لیكرت ( لیكرت که از سال  1339مدیریت بخش بررسی هاي افكار
عمومی را در وزارت جهاد کشاورزي آمریكا بر عهده داشت این طیف را ارائه داد .این طیف از  1قسمت مساوي تشكیل شده
است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادي گویه در اختیار پاسخگو قرار می دهد تا گرایش خود را در مورد آن مشخص
کنند ) .استفاده شده است(میرزایی ) 1963 ،که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.
 .9- 4متغیر های تحقیق
متغیر مفهومی است که به آن بیش از دو یا چند ارزش یا عدد خاص اختصاص داده می شود و قابل مشاهده یا اندازه گیري
باشد .وی ژگی هایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازه گیري می کند ،متغیر نامیده می شود( .دالور ) 1961 ،در این تحقیق دو
متغیر مطرح است ،مستقل و وابسته .متغیر مستقل به متغیري گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته پیش بینی می
شود( .مهدي زري باف ) 1966 ،در این تحقیق متغیرهاي مستقل عبارتند از:سرمایه اجتماعی  -سرمایه ي ساختاري  -سرمایه
شناختی -سرمایه رابطه اي
متغیر وابسته متغیري است که مشاهده یا اندازه گیري می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن مشخص شود ،متغیر وابسته در این
پژوهش «مدیریت دانش» می باشد.
 .2- 4جامعه ی آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان ،مطلوب ما قرار می گیرد و باید حداقل داراي یک صفت مشخص
باشد .صفت مشخص ،صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماري مشترک و متمایز کننده ي جامعه ي آماري از سایر جوامع
می باشد.اغلب محققان معتقدند که جامعه عبارت از همه ي اعضاي واقعی یا فرضی که عالقه مند هستیم یافته هاي پژوهش را
به آنان تعمیم دهیم(دالور) 1961 ،
معموالً در هر پژوهش ،جامعه ي مورد بررسی مجموعه اي است که پژوهشگر مایل است درباره ي صفت هاي متغیر واحدهاي
آن به مطالعه بپردازد( .محمد محمودي ) 1966 ،همچنین جمعیت یا جامعه آماري مجموعه واحد هایی را شامل می شود که
در مورد یا مورد هایی با یكدیگر مشترک باشند.
 .3- 4روش تعیین حجم نمونه
در این تحقیق براي برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است .اگر واریانس جامعه و احتمال موفقیت متغیر مورد
بررسی معلوم نباشد ،نمی توان از فرمول هاي آماري براي برآورد حجم نمونه استفاده کرد ،در این گونه موارد از جدول نمونه
گیري کرجسی  2و مورگان  1استفاده می شود .این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.
() 9
در این فرمول :
 = Sتعداد نمونه مورد نیاز که این مقدار در جدول مشخص شده است.
 = Nتعداد اعضاي جامعه که در جدول آمده است.

Kerjci e
Morga n

62

٤
٥

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال دوم ،شماره  ،3تابستان9311

 = Pنسبت جمعیت است (این نسبت وقتی  1 /1باشد حداکثر نمونه مورد نیاز را به دست می دهد که در جدول زیر از نسبت
 1 /1استفاده شده است)
 = dدرجه دقت نسبت بیان شده است (که در این جدول  d = 1/11در نظر گرفته شده است)
= مقداري از جدول کاي اسكور با یک درجه آزادي در سطح اطمینان  %31است.
 .4- 4ابزار گردآوری اطالعات
ابزار گرد آوري اطالعات در طرح حاضر استفاده از پرسشنامه می باشد که با توجه به متغیر هاي مدیریت دانش و سرمایه ي
اجتماعی اقدام به جمع آوري داده هاي مورد نیاز در تحقیق می شود.
پرسشنامه شامل دسته اي از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی یه افراد ارائه می
شود و پاسخ گو بر اساس تشخیص را خود جواب ها رادر آن می نویسد .هدف از ارائه پرسشنامه کسب اطالعات معین در مورد
موضوعی مشخص است .بزرگ بودن گروه یا جامعه مورد مطالعه یكی از دالیل مهم براي استفاده از پرسش نامه است چه امكان
مطالعه نمونه هاي بزرگ را فراهم می آورد .کیفیت تنظ یم پرسشنامه دربدست آمدن اطالعات صحیح و درست و قابل تعمیم
بسیار با اهمیت است.
در این پژوهش براي طراحی پرسشنامه از اصول طیف لیكرت استفاده شده است.
 .1- 2فرضیات
فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود
 )1کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادي نقش مهمی را ایفا می کند.
فرضیات فرعی
 )2غایت اصلی و نهایی کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادي موثر است.
 )9ویژگی ها و توانایی هاي کارآفرین در نرخ رشد اقتصادي نقش مهمی را ایفا می کند.
 )2شرایط عدم اطمینان بازار بر فرآیند کارآفرینی موثر است.
 .5برآورد مدل
توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب جنس
بر اساس یافته هاي جدول (  ) 1مالحظه می گردد که  76 /6درصد را مردان و  91 /9درصد از پاسخگویان را زنان تشكیل می
دهند.
جدول  - 9توزیع فراوانی بر حسب جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

116

76 /6

زن
جمع کل

62
291

91 /9
111

توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب وضعیت تأهل:
همانطور که درنمودارشماره (  ) 2نیز آمده است وضعیت تأهل پاسخگویان در مقیاس سنجش اسمی سنجیده شده و در  2طبقه
قرار گرفته است .بیشتر پاسخگویان معادل با 77/1درصد متأهل و  99 /1درصد مجرد می باشند.
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جدول  - 2درصد فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل

وضعیت تأهل

فراوانی

درصد

متأهل

119

77/1

مجرد
جمع کل

66
291

99 /1
111

توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سن
بر اساس یافته هاي جدول (  ) 9مالحظه می گردد که بیشترین تعداد پاسخگویان با  22 /1درصد در رده سنی بین  21تا 11
سال و کمترین تعداد با  3 /1درصد در رده سنی کمتر از  91سال می باشند.
جدول  - 3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن

سن

فراوانی

درصد

کمتراز  91سال

73

91 /1

 91تا  21سال

27

11 /9

 21تا  11سال

61

91 /2

بیشتر از  11سال

12

29 /1

جمع کل

291

111

توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب تحصیالت
بر اساس یافته هاي جدول (  ) 2مالحظه می گردد که بیشترین تعداد پاسخ گویان با 11 /6درصد داراي تحصیالت فوق لیسانس
و کمترین تعداد با  11 /3درصد داراي مدرک لیسانس می باشند.
جدول  - 4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت

تحصیالت

فراوانی

درصد

لیسانس

21

11 /3

فوق لیسانس

113

11 /6

دکترا

67

96 /2

جمع

291

111

فراوانی پاسخ گویان برحسب وضعیت فعالیت توزیع
بر اساس یافته هاي جدول (  ) 1مالحظه می گردد که بیشترین تعداد پاسخ گویان با  72 /1درصد مدیر بازرگانی و کمترین تعداد
با  96 /1درصد بازاریاب می باشند.
جدول  - 5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت

فعالیت

فراوانی

درصد

استاد دانشگاه

39

21 /2
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کارآفرین

196

13 /7

جمع

291

111

فراوانی پاسخ گویان برحسب سابقة کار توزیع
بر اساس یافته هاي جدول ( ) 7مالحظه می گردد که بیشترین تعداد پاسخ گویان با  11 /1درصد داراي سابقة کار  11تا 11
سال و کمترین تعداد با  17/1درصد داراي سابقة کار  1تا  11سال می باشند.
جدول  - 6توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقة کار

سابقة کار

فراوانی

درصد

 1تا  11سال
 11تا  11سال

96
111

17/1
11 /1

 11تا  21سال

23

12 /7

 21سال و بیشتر

26

21 /3

جمع

291

111

آمار استنباطی
آمار توصیفی گویه های تحقیق
بررسی درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده کارآفرینی
جدول  - 6توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کارآفرینی

میزان

گویه

جمع
کل

کامال
موافقم

موافقم

نظري
ندارم

مخالفم

کامال
مخالفم

نقش کارآفرینی در افزایش رشد
اقتصادي باعث شده تا نوآوري از

فراوانی

63

119

21

6

1

291

درصد

96 /6

23 /1

6 /6

9 /1

1 /1

111

اهمیت برجسته اي برخوردار باشد
هر چه میزان فعالیتهاي کارآفرینانه
باالتر باشد کارآفرینی در تطبیق با
تغییرات قادرند تا در اقتصاد جهان

فراوانی

126

63

21

9

1

291

درصد

11 /6

92 /9

6 /6

1 /9

1 /1

111

موقعیت بهتري کسب کنند.
کارآفرینی در کنار کار و سرمایه به
عنوان منبع رشد و توسعه اقتصادي
مطرح است
کارآفرینی فرایند شناسایی فرصتهاي
اقتصادي می باشد

فراوانی

62

122

19

7

1

291

درصد

97/1

19 /1

1 /6

2 /7

2 /2

111

فراوانی

31

117

12

7

9

291

درصد

93 /7

11 /2

7/1

2 /7

1 /9

111
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کارآفرینی در افزایش ترغیب به
نوآوري در جامعه نقش به سزایی دارد

فراوانی

61

119

22

1

1

291

درصد

96 /1

22 /6

16 /9

1 /1

1 /1

111

بر طبق یافته هاي جدول (  ) 1مالحظه می گردد که  96 /6درصد از پاسخگویان کامالً موافق و  23 /1درصد موافق این گویه می
باشند که نقش کارآفرینی در افزایش رشد اقتصادي باعث شده تا نوآوري از اهمیت برجسته اي برخوردار باشد و در این میان
 6 /6درصد نظري ندارند.
 یافته هاي گویه دوم نشان می دهد که  11 /6درصد از پاسخگویان کامالً موافق و  92 /9درصد موافق این گویه می باشند کههر چه میزان فعالیتهاي کارآفرینانه باالتر باشد کارآفرینی در تطبیق با تغییرات قادرند تا در اقتصاد جهان موقعیت بهتري کسب
کنند و در مقابل  1 /9درصد مخالف می باشند و در این میان  6 /6درصد نظري ندارند.
 یافته هاي گویه سوم نشان دهنده آن است که  97/1درصد از پاسخگویان کامالً موافق و  19 /1درصد موافق این گویه میباشند که کارآفرینی در کنار کار و سرمایه به عنوان منبع رشد و توسعه اقتصادي مطرح است و در مقابل  2 /7درصد مخالف و
 2 /2درصد کامال مخالف می باشند و در این میان 1 /6درصد نظري ندارند.
یافته هاي گویه چهارم نشان دهنده آن است که  93 /7درصد از پ اسخگویان کامالً موافق و  11 /2درصد موافق این گویه میباشند که کارآفرینی فرایند شناسایی فرصتهاي اقتصادي می باشد و در مقابل  2 /7درصد مخالف و  1 /9درصد کامال مخالف
می باشند و در این میان 7/1درصد نظري ندارند.
 یافته هاي گویه پنجم نشان دهنده آن است که  96 /1درص د از پاسخگویان کامالً موافق و  22 /6درصد موافق این گویه میباشند که کارآفرینی در افزایش ترغیب به نوآوري در جامعه نقش به سزایی دارد و در این میان 16 /9درصد نظري ندارند.
بررسی درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده غایت اصلی و نهایی
جدول  - 7توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب غایت اصلی و نهایی

گویه

میزان

جمع
کل

کامال
موافقم

موافقم

نظري
ندارم

مخالفم

کامال
مخالفم

66

112

91

1

9

291

96 /6

21 /2

11 /2

1 /2

1 /9

111

در فعالیت هاي ترویج کارآفرینی  ،فراوانی
نگرش هاي کلیه افراد جامعه ضرورت درصد

62

119

26

19

2

291

91 /9

23 /1

12 /2

1 /6

1 /6

111

دارد ،تحت تأثیر برنامه ها قرار گیرند
توانایی اشخاص براي ارائه نوعی کاال و فراوانی

هدف نهایی ترویج کارآفرینی  ،توسعه فراوانی
فرهنگ کارآفرینی در جوامع می باشد درصد

یا خدمتی به دیگران در زمان و مكان درصد
و هزینه مناسب از ویژگی هاي
کارآفرینی محسوب می گردد

112

62

92

6

9

291

26 /6

92 /2

12 /6

9 /1

1 /9

111

بر طبق یافته هاي جدول (  ) 2مالحظه می گردد که  96 /6درصد از پاسخگویان کامالً موافق و  21 /2درصد موافق این گویه می
باشند که هدف نهایی ترویج کارآفرینی  ،توسعه فرهنگ کارآفرینی در جوامع می باشد و در مقابل  1 /2درصد مخالف و 1 /9
درصد کامال مخالف می باشند در این میان  11 /2درصد نظري ندارند.
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 یافته هاي گویه دوم نشان می دهد که  91 /9درصد از پاسخگویان کامالً موافق و  23 /1درصد موافق این گویه می باشند کهدر فعالیت هاي ترویج کارآ فرینی  ،نگرش هاي کلیه افراد جامعه ضرورت دارد ،تحت تأثیر برنامه ها قرار گیرند و در مقابل 1 /6
درصد مخالف و  1 /6درصد کامال مخالف می باشند و در این میان  12 /2درصد نظري ندارند.
 یافته هاي گویه سوم نشان دهنده آن است که  26 /6درصد از پاسخگویان کامالً موافق و  92 /2درصد موافق این گویه میباشند که توانایی اشخاص براي ارائه نوعی کاال و یا خدمتی به دیگران در زمان و مكان و هزینه مناسب از ویژگی هاي
کارآفرینی محسوب می گردد و در مقابل  9 /1درصد مخالف و  1 /9درصد کامال مخالف می باشند و در این میان 12 /6درصد
نظري ندارند.
بررسی درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده ویژگی ها و توانایی های کارآفرینی
جدول  - 8توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگی ها و توانایی های کارآفرینی

گویه

میزان
کامال

جمع
موافقم

موافقم

نظري

مخالفم

ندارم

کامال

کل

مخالفم

فرد کارافرین با هوشیاري در موقعیت هاي فراوانی
مختلف ،فرصت هاي بالقوه اي که وجود درصد
دارند را کشف می کند

31
93 /7

69
97/1

21
16 /2

6
9 /1

3
9 /3

291
111

شناسایی فرصت ها و ارزیابی از عوامل فراوانی
مؤثر در کارآفرینی می باشد
درصد

1
29 /3

121
72 /2

22
13 /1

7
2 /7

1
2 /2

291
111

فرد کارافرین ،باید بعد از کشف فرصت فراوانی

61

116

96

1

1

291

هاي نهفته در بازار ،ایده هاي مناسب را درصد
استخراج نماید

92 /6

26 /1

17/1

2 /2

1 /1

111

بر طبق یافته هاي جدول (  ) 9مالحظه می گردد که  93 /7درصد از پاسخگویان کامالً موافق و  97/1درصد موافق این گویه می
باشند که فرد کارافرین با هوشیاري در موقعیت هاي مختلف ،فرصت هاي بالقوه اي که وجود دارند را کشف می کند و در
مقابل  9 /1درصد مخالف و  9 /3درصد کامال مخالف می باشند در این میان  16 /2درصد نظري ندارند.
 یافته هاي گویه دوم نشان می دهد که  29 /3درصد از پاسخگویان کامالً موافق و  12 /2درصد موافق این گویه می باشند کهشناسایی فرصت ها و ارزیابی از عوامل مؤثر در کارآفرینی می باشد و در مقابل  2 /7درصد مخالف و  2 /2درصد کامال مخالف
می باشند و در این میان  13 /1درصد نظري ندارند.
 یافته هاي گویه سوم نشان دهنده آن است که  92 /6درصد از پاسخ گویان کامالً موافق و  26 /1درصد موافق این گویه میباشند که فرد کارافرین ،باید بعد از کشف فرصت هاي نهفته در بازار ،ایده هاي مناسب را استخراج نماید و در مقابل 2 /2
درصد کامالً مخالف می باشند و در این میان 17/1درصد نظري ندارند.
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بررسی درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده شرایط عدم اطمینان بازار
جدول  - 1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شرایط عدم اطمینان بازار

گویه

میزان
کامال

جمع
موافقم

موافقم

نظری

مخالفم

ندارم

کامال

کل

مخالفم

عدم دانش کافی شخص در مورد

فراوانی

943

76

99

0

0

230

حوادث آینده بر میزان اطمینان

درصد

62/2

33/0

4/8

0/0

0/0

900

تصمیم گیرنده از آینده اثر خواهد
گذاشت
عدم دسترسی به منابع اطالعاتی عدم فراوانی

902

16

27

0

5

230

اطمینان را در فرآیند کارآفرینی درصد

44/3

49 /7

99 /7

0/0

2/2

900

افزایش می دهد
ع دم توانایی در تعریف راه حل های فراوانی

17

19

35

4

3

230

جایگزین برای حل مشکل فرآیند درصد
کارآفرینی موثر است

42/2

31/6

95/2

9 /7

9 /3

900

بر طبق یافته هاي جدول (  ) 2مالحظه می گردد که  72 /2درصد از پاسخگویان کامالً موافق و  99 /1درصد موافق این گویه می
باشند که عدم دانش کافی شخص در مورد حوادث آینده بر میزان اطمینان تصمیم گیرنده از آینده اثر خواهد گذاشت و در این
میان  2 /6درصد نظري ندارند.
 یافته هاي گویه دوم نشان می دهد که  92 /6درصد از پاسخگویان کامالً موافق و  26 /1درصد موافق این گویه می باشند کهعدم دسترسی به منابع اطالعاتی عدم اطمینان را در فرآیند کارآفرینی افزایش می دهد و در مقابل  2 /2درصد کامال مخالف می
باشند و در این میان  17/1درصد نظري ندارند.
 یافته هاي گویه سوم نشان دهنده آن است که  22 /2درصد از پاسخگویان کامالً موافق و  93 /7درصد موافق این گویه میباشند که ع دم توانایی در تعریف راه حل هاي جایگزین براي حل مشكل فرآیند کارآفرینی موثر است و در مقابل  1 /6درصد
مخالف و  1 /9درصد کامال مخالف می باشند و در این میان 11 /2درصد نظري ندارند.
آزمون فرضیات
در آزمون فرضیه ها یا آزمون معناداري ،پژوهشگر ،فرضیه صفر را رد یا قبول میکند .یعنی اینكه اگر  H1پذیرفته شود ،فرض
میشود که  H1رد شده است و اگر  H1رد شود  H1پذیرفته شود .براي تعیین معناداري آماري یک مطالعه پژوهشی،
پژوهشگر باید سطح احتمالی یا سطح معناداري آن را تعیین کند؛ تا فرضیه صفر در مقابل آن آزموده شود .اگر نتایج مطالعه
احتمالی ،کمتر از این سطح را نشان دهد ،پژوهشگر میتواند فرضیه صفر را رد کند .هرگاه اثبات نتیجه ي پژوهش احتمال
باالیی داشته باشد ،پژوهشگر باید فرضیه صفر را تأیید کند؛ در حقیقت ،از آنجا که فرضیه صفر ،عموماً بیان نمیشود ،قبول یا

رد ،در فرضیه "پژوهش" به کار بسته میشود ،نه در فرضیه صفر (دالور.) 1966 ،
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به منظور تدوین فرضیههاي پژوهش ،پژوهشگر هم از قیاس و هم از استقرا استفاده می کند .بنابراین براي تنظیم فرضیه دو
منبع بالقوه وجود دارد:
الف) تئوريهاي کلی و کامل و جامع موجود؛ این فرضیهها با استفاده از یک رشته قیاس هاي معین منجر به پیشبینیهایی
میشو د که در صورت شرایط معین ،نتایج مشخصی بهدست خواهد آمد.
ب) نتایج پژوهشهاي انجام شده پیشین؛ هدف این فرضیه ها استقرا رابطه بین دو یا چند متغیر در زمان حال است(حیدرعلی،
.) 1966
در ادامه به انجام آزمون فرض در خصوص ،فرضیه اصلی و فرضیه هاي فرعی تحقیق پرداخته خواهد شد.
در این فرضیه به جهت برآورد رابطه و تاثیر شدت و جهت بین برنامه هاي استان در حفظ فرهنگ بومی ابتدا از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده می شود و سپس به تفسیر رابطه پرداخته می شود.
 جدول آماره ضریب اسپیرمن
ضریب همبستگی ابزاري آماري براي تعیین نوع و درجه رابطه ي یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است .ضریب همبستگی،
یكی از معیارهاي مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است .ضریب همبستگی رتبه اي اسپیرمن توسط چارلز
اسپیرمن(  ) 1679- 1321روانشناس و آماردان انگلیسی در سال  1312معرفی شد.این ضریب میزان همبستگی رابطه ي میان
دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد و به عبارت دیگر متناظر ناپارامتري ضریب همبستگی پیرسون می باشد .در این ضریب
همبستگی به جاي استفاده از خود مقادیر متغیرها از رتبه هاي آنان استفاده می شود .رابطه ي مربوط به ضریب همبستگی
رتبه اي اسپیرمن به صورت زیر تعریف می شود:

 : Dتفاوت بین رتبه هاي اعضاي متناظر دو گروه مورد بررسی.
 : nحجم هر گروه .
 فرضیه اول
به نظر می رسد کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادي نقش بزرگی ایفا می کند.
 : H1کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادي تأثیر ندارد.
 : H1کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادي تاثیر دارد.
جدول  - 90ضریب اسپیرمن فرضیه اول

ردیف

متغیر

مقدار آماره اسپیرمن

P-Value

جمع

1

کارآفرینی بر نرخ رشد اقتصادی

0/202

0/000

230

تفسیر جدول:
در جدول فوق رابطه بین کارآفرینی بر نرخ رشد اقتصادي با توجه به نظرات  291نفر از افراد نمونه سنجیده شده است.چنانچه
مالحظه میشود با توجه به مقدار آماره اسپیرمن (  ) 1 /212و سطح خطاي حاصل شده کمتر از  ) P-Value<1/1 1 ( 1 /11می -
توان چنین اذعان نمود که رابطه میان متغیرهاي فوق در سطح اطمینان  1 /33معنی دار است .به عبارت دیگر فرض صفر رد
می شود و فرض محقق پذیرفته می شود بنابراین بین کارآفرینی بر نرخ رشد اقتصادي رابطه معناداري وجود دارد.همچنین
ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر حاکی از آنست که رابطه بین دو متغیر مذکور قوي و جهت آن مستقیم و مثبت
است.
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 فرضیه دوم
به نظر می رسد غایت اصلی و نهایی کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادي موثر است
 : H1غایت اصلی و نهایی کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادي تأثیر ندارد.
 : H1غایت اصلی و نهایی کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادي تاثیر دارد.
جدول - 99ضریب اسپیرمن فرضیه دوم

ردیف
1

متغیر

مقدار آماره اسپیرمن

P-Value

جمع

غایت اصلی و نهایی کارآفرینی بر نرخ رشد اقتصادی

0/972

0/000

230

تفسیر جدول:
در جدول فوق رابطه بین غایت اصلی و نهایی کارآفرینی بر نرخ رشد اقتصادي با توجه به نظرات  291نفر از افراد نمونه
سنجیده شده است.چنانچه مالحظه می شود با توجه به مقدار آماره اسپیرمن (  ) 1 /162و سطح خطاي حاصل شده کمتر از
 ) P-Value<1/1 1 ( 1 /11میتوان چنین اذعان نمود که رابطه میان متغیرهاي فوق در سطح اطمینان  1 /33معنی دار است.
به عبارت دیگر فرض صفر رد می شود و فرض محقق پذیرفته می شود بنابراین بین غایت اصلی و نهایی کارآفرینی بر نرخ رشد
اقتصادي رابطه معناداري وجود دارد.همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر حاکی از آنست که رابطه بین دو متغیر
مذکور قوي و جهت آن مستقیم و مثبت است.
 فرضیه سوم
به نظر می رسد ویژگی ها و توانایی هاي کارآفرین در نرخ رشد اقتصادي نقش بزرگی ایفا می کند.
 : H1ویژگی ها و توانایی هاي کارآفرین در نرخ رشد اقتصادي تأثیر ندارد.
 : H1ویژگی ها و توانای ی هاي کارآفرین در نرخ رشد اقتصادي تاثیر دارد.
جدول  - 92ضریب اسپیرمن فرضیه سوم

ردیف

متغیر

مقدار آماره اسپیرمن

P-Value

جمع

1

ویژگی ها و توانایی های کارآفرین بر نرخ رشد اقتصادی

0/309

0/000

230

تفسیر جدول:
در جدول فوق رابطه بین ویژگی ها و توانایی هاي کارآفرین بر نرخ رشد اقتصادي با توجه به نظرات  291نفر از افراد نمونه
سنجیده شده است.چنانچه مالحظه می شود با توجه به مقدار آماره اسپیرمن (  ) 1 /911و سطح خطاي حاصل شده کمتر از
 ) P-Value<1/1 1 ( 1 /11می توان چنین اذعان نمود که رابطه میان متغیرهاي فوق در سطح اطمینان  1 /33معنی دار است.
به عبارت دیگر فرض صفر رد می شود و فرض محقق پذیرفته می شود بنابراین بین ویژگی ها و توانایی هاي کارآفرین بر نرخ
رشد اقتصادي رابطه معناداري وجود دارد.همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر حاکی از آنست که رابطه بین دو
متغیر مذکور قوي و جهت آن مستقیم و مثبت است.
 فرضیه چهارم
به نظر می رسد شرایط عدم اطمینان بازار بر فرآیند کارآفرینی موثر است.
 : H1شرایط عدم اطمینان بازار بر فرآیند کارآفرینی تأثیر ندارد.
 : H1شرایط عدم اطمینان بازار بر فرآیند کارآفرینی تاثیر دارد.
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جدول  - 19ضریب اسپیرمن فرضیه چهارم

ردیف

متغیر

مقدار آماره اسپیرمن

P-Value

جمع

1

شرایط عدم اطمینان بازار بر فرآیند کارآفرینی

0/580

0/000

230

در جدول فوق رابطه بین شرایط عدم اطمینان بازار بر فرآیند کارآفرینی با توجه به نظرات  291نفر از افراد نمونه سنجیده شده
است.چنانچه مالحظه میشود با توجه به مقدار آماره اسپیرمن (  ) 1 /161و سطح خطاي حاصل شده کمتر از P- 1 ( 1 /11
 ) Value<1/1می توان چنین اذعان نمود که رابطه میان متغیرهاي فوق در سطح اطمینان  1 /33معنی دار است .به عبارت
دیگر فرض صفر رد می شود و فرض محقق پذیرفته می شود بنابراین بین شرایط عدم اطمینان بازار بر فرآیند کارآفرینی رابطه
معناداري وجود دارد.همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر حاکی از آنست که رابطه بین دو متغیر مذکور قوي و
جهت آن مستقیم و مثبت است.
 جدول ضریب همبستگی تاوی  -بی کندال:
ضریب همبستگی کندال به یک ضریب متقارن معروف است و مانند همبستگی اسپیرمن براي براي صفات مرتب شده (یا رتبه
داد شده) به کار می رود .بنابراین ،همبستگی تاوي  -بی کندال شدت همبستگی دو متغیر ترتیبی ،و یا یک متغیر ترتیبی و
دیگري متغیر فاصله اي را می سنجد .در همبستگی تاوي  -کندال ،از تعداد توافق ها در رتبه بندي ها براي محاسبه ضریب
همبستگی استفاده می نماییم(.صفري و حبیب پور ) 272:1966
آزمون فرضیات:
فرضیه اول  :کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادي نقش بزرگی ایفا می کند.

جدول  - 94ضریب همبستگی تاوی  -بی کندال

ردیف

متغیر

Kendall s tau-b

P-Value

جمع

1

کارآفرینی بر نرخ رشد اقتصادی

0/505

0/000

320

نتایج جدول حاکی از ان است که با توجه به مقدار ضریب همبستگی تاوي  -بی کندال (  ،) 1 /111با اطمینان  1 /33و سطح
خطاي کوچكتر از  1 /11رابطه آماري معنی داري بین دو متغیر کارآفرینی و نرخ رشد اقتصادي وجود دارد .همچنین میزان
رابطه بین دو متغیر کارآفرینی و نرخ رشد اقتصادي در حد تقریباً متوسط می باشد.
فرضیه دوم  :غایت اصلی و نهایی کارآفر ینی در نرخ رشد اقتصادي موثر است.
جدول  - 95ضریب همبستگی تاوی  -بی کندال

ردیف

متغیر

Kendall s tau-b

P-Value

جمع

1

غایت اصلی و نهایی کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی

0/212

0/000

320

نتایج جدول حاکی از آن است که با توجه به مقدار ضریب همبستگی تاوي  -بی کندال (  ،) 1 /232با اطمینان  1 /33و سطح
خطاي کوچكتر از  1 /11رابطه آماري معنی داري بین دو متغیر غایت اصلی و نهایی کارآفرینی و نرخ رشد اقتصادي وجود دارد.
همچنین میزان رابطه بین دو متغیر غایت اصلی و نهایی کارآفرینی و نرخ رشد اقتصادي در حد تقریباً متوسط می باشد.
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فرضیه سوم  :ویژگی ها و توانایی هاي کارآفرین در نرخ رشد اقتصادي نقش بزرگی ایفا می کند.
جدول  - 96ضریب همبستگی تاوی  -بی کندال

ردیف

متغیر

Kendall s tau-b

P-Value

جمع

1

ویژگی ها و توانایی های کارآفرین در نرخ رشد اقتصادی

0/287

0/000

320

نتایج جدول حاکی از آن است که با توجه به مقدار ضریب همبستگی تاوي  -بی کندال (  ،) 1 /266با اطمینان  1 /33و سطح
خطاي کوچكتر از  1 /11رابطه آماري معنی داري بین دو متغیر ویژگی ها و توانایی هاي کارآفرین و نرخ رشد اقتصادي وجود
دارد .همچنین میزان رابطه بین دو متغیر ویژگی ها و توانایی هاي کارآفر ین و نرخ رشد اقتصادي در حد تقریباً متوسط می
باشد.
فرضیه چهارم  :شرایط عدم اطمینان بازار بر فرآیند کارآفرینی موثر است.
جدول  - 97ضریب همبستگی تاوی  -بی کندال

ردیف

متغیر

Kendall s tau-b

P-Value

جمع

1

شرایط عدم اطمینان بازار و فرآیند کارآفرینی

0/977

0/000

320

تفسیر جدول:
نتایج جدول حاکی از آن است که با توجه به مقدار ضریب همبستگی تاوي  -بی کندال (  ،) 1 /166با اطمینان  1 /33و سطح
خطاي کوچكتر از  1 /11رابطه آماري معنی داري بین دو متغیر شرایط عدم اطمینان بازار و فرآیند کارآفرینی وجود دارد.
همچنین میزان رابطه بین د و متغیر شرایط عدم اطمینان بازار و فرآیند کارآفرینی در حد تقریباً متوسط می باشد.
 .6نتیجه گیری
در عصر حاضر ،کارآفرینی و کسبو کارهاي نوپا ،موتور رشد اقتصادي محسوب میشوند و بسیاري از دولتها اعم از توسعه
یافته ،در حال توسعه یا توسعه نیافته ،افزایش میزان کارآفرینی را در سیاستهاي کالن خود پیگیري میکنند .این در حالی
است که در بسیاري از موارد ارتباط دقیق میان کارآفرینی و رشد اقتصادي ،به علت عدم وجود رابطه مستقیم ،دقیقا درک
نشده است .دلیل این عدم ارتباط مستقیم این است که این دو چندین قدم علی و معلولی از یكدی گر فاصله دارند و متغیرهاي
کارآفرینی و رشد اقتصادي در سطوح تحلیلی متفاوت (فردي  7در مقابل کالن) مطرح هستند که این مساله تشخیص رابطه بین
این دو را دشوار می کند .بنابراین پیش از هر گونه سیاستگذاري و سرمایه گذاري در راستاي توسعه کارآفرینی در جامعه ،نیاز
است که مشخص شود که دقیقا آنها چه نقشهاي مثبت یا منفی بر توسعه اقتصادي کشور ایفا میکنند .یكی از مهمترین
شاخص هاي توسعه اقتصادي یک کشور نرخ رشد اقتصادي آن است که به طور معمول با نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی
( ) GDPاندازهگیري میشود.
بسیاري از اقتصاددانان و سیاست مداران بر ا ین عقیده اند که کارآفرینی بـر رشد تولید ناخالص داخلی  GDPاثر مثبت دارد.
بطور کلی در نظریه هاي اقتصادي ،رشد اقتصادي در نتیجه طیف وسیعی از عوامل اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی از جمله موارد
زیر ا یجاد می شود:
•

انباشت سرمایه فیزیكی و انسانی
٦

- i ndi vidual
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•

تعامل میان سرمایه گذاري مؤسسات خصوصی و دو لتی و اقتصاد خارجی

• اتخاذ ایدههاي جدید و انباشت دانش تكنولوژیک
فعالیت هاي کارآفرینی می تواند بـه عنوان عوامل کلیدي ارتقاء رشد و افزایش بهره وري دیده شـوند .بـر اساس ا ین د یدگاه،
موفقیت اقتصادي و رقابت پ ذیري حاصل ترکیب محیط مساعد کارآفرینی ،رفتار نوآورانه و ایجاد ترکیب جدیدي از عوامل تولید
است که تبدیل به موتور رشد اقتصادي میشوند.
 کانالهای اثرگذاری کارآفرینی بر رشد اقتصادی
به عقیده آدرچ و توریک سه مسیر براي اثرگـذاري کـارآفرینی بر رشد اقتصادي وجود دارد:
کانال اول :ایجاد سرریز دانش
در نظریه هاي نوین رشد ،زمانیکه اقتصاد به حالت پایدار دست یابد ،رشد درآمد سرانه تنها از طریق رشد دانش میسر خواهد
بود و این امر ،منجر به ظهور تكنولوژي هاي تولید کاراتر و بهره وري بیشتر می گردد .رومر در فرمول بندي جدید خود از رشد
( ،) 1367انباشت و سرریز دانش را مبناي رشد درونزاي یک اقتصاد می داند .وي در درجـه اول دانش را به عنوان سرر یزي از
سطح ا نباشت سرمایه ،و سپس سرریزي از انباشت دانش میداند.
کانال دوم :افزایش رقابت
افزایش تعداد بنگاهها نه تنها موجب افزایش رقابـت در اتخـاذ ایدههاي جدید می شود ،بلكه رقابت بیشتر بین بنگاههـا ،سبب
تسهیل ورود بنگاه هاي جدیدي می شود؛ کـه در زمینه تولیـد محصول خاص جدیدي ،تخصص دارند .کارآفرینان از طریق
افزایش رقابت ،بهـره وري را افـزایش میدهند .آنها از طریق معرفی گونههاي محصوالت و خدمات موجود در بازار ،دانش ما را
افزایش میدهند .در نتیجه ،انتخاب بهترین ترکیب هاي بازار محصول میسر می شود .در این فرآ یند ،سرر یزهاي دانش نقش
مهمی را بازي میکنند.
کانال سوم :اراﺋه تنوع و نوآوری
شومپیتر در مطالعات اولیه خود (  ،) 1311مفهوم کارآفرینی را در قالب نوآوري ،به عنوان نقش کلیدي در پیشبرد توسعه
اقتصادي ،وارد کرد .فعالیتهاي نوآورانه کارآفرینان بـا ایجاد اختالالت ثابت به یک سیستم اقتصادي در حال تعادل و ا یجاد
فرصتها براي منافع اقتصادي ،روند تخریب خالق را به جلو میبرد .در تنظیم تعادل ،نوآوريهاي د یگري ا یجاد شده و
کارآفرینان بیشتري وارد سیستم اقتصادي میشوند .به این ترتیب ،نظریـه شـومپیتر پـیش بینـی می کنـد ،افزایش تعداد
کارآفرینان منجر به افزایش رشد اقتصادي می شـود .مطابق نظریـه شـومپیتر ،در جریان پیشرفت ادبیات اقتصادي تجربی،
نوآوري به عنوان یک منبع رشد اقتصادي شناخته شده است.
لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادي با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار انجام گردیده است.
این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی  -همبستگی است و از نظر طبقه بندي روش ،از نوع پیمایشی (زمینه یابی) می باشد.
مسأله این است که آیا همبستگی مثبتی بی ن افزایش نرخ رشد اقتصادي و کار آفرینی وجود دارد؟ به بیان دیگر آیا کندي نرخ
رشد اقتصادي کشور ها را می توان به توسعه نیافتگی کارآفرینی نسبت داد؟ در این چارچوب بررسی رابطه توسعه کارآفرینی و
رشد اقتصادي اهمیت می یابد .بی تردید کارآفرینی موتور توسعه اقتصادي است که بدون آن هیچ کشوري نمیتواند به توسعه
اقتصادي دست یابد .بنابراین آیا کارآفرینی اساسا براي رشد اقتصادي امر مفیدي محسوب میشود یا خیر؟
کارآفرینان ،همان گونه که شناخته میشوند ،می توانند تاثیرات مثبت گوناگونی بر رشد اقتصادي کشورها بر جاي بگذارند .این
مهم تنها در صورتی میسر می شود که بسترهاي الزم جهت نوآوري ،رشد کمی و کیفی این شرکتهاي نوپا در سطح جامعه
فراهم شود .فراهم نمودن بسترهاي الزم بیشتر به نقش دولت ،نهادهاي قانونگذاري و نهادهاي سیاستگذاري و اجرایی برمی
گردد که میتواند با حمایت از کارآفرینان و شرکت هاي کوچک زمینه مناسب براي رشد و نمو آنها را به وجود آورد .محققان
طی تحقیقات اخیر با تحلیل دادهها در کشورهاي مختلف به این نتیجه رسیدهاند که کشورهاي با اقتصاد توسعه یافته ،به علت
داشتن زیرساختها و نهادهاي سیاست گذاري و حمایتی مورد نیاز ،از وجود کارآفرینان سود می برند .با این همه نرخ کارآفرینی
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در این کشورها به طور عمومی پایین است (بین  9تا  1درصد کل نیروي کار) به استثناي ایاالت متحده که نرخ کارآفرینی باال
(حدود  1 /6درصد کل نیروي کار) نسبت به کشورهاي توسعه یافته دیگر دارد .از علل عدم گرایش افراد به کارآفرینی در این
کشورها وجود فرصت هاي شغلی گوناگون و جذاب و همچنین امنیت اجتماعی باال (مانند حقوق بیكاري مكفی) است که افراد
را نسبت به ایجاد کسبوکار جدید که نیازمند مسوولیت پذیري و تحمل فشار کاري زیاد است ،بیمیل می نماید .در کشورهاي
در حال توسعه اما وضع کامال بر عكس است و اقتصاد فرصتهاي کاري متنوع و جذاب زیادي را براي افراد ایجاد نمیکند .لذا از
یک طرف نرخ بیكاري در این کشورها معموال باال بوده و از طرف دیگر به علت عدم وجود امنیت اجتماعی باال (حقوق بیكاري
ناچیز) ،افراد مجبور به کسب درآمد از طرق دیگر میشوند که در این شرایط درصد باالیی از افراد به کارآفرینی روي میآورند
(بین  7تا حدود  12درصد کل نیروي کار) .همانطور که دادهها و تحلیلهاي  11سال اخیر کشورهاي مختلف شرکت کننده
در مطالعه جهانی کارآفرینی  6نیز تایید می کنند ،نرخ کارآفرینی در کشورهاي در حال توسعه ،برخالف تصور عمومی ،بسیار
باالتر از نرخ کارآفرینی در کشورهاي توسعه یافته است .اما معما اینجا است که چرا این نرخ باال منجر به رشد سریع اقتصادي
در این کشورها نشده است ،بلكه حتی در مواردي منجر به کندتر شدن رشد اقتصادي نیز شده است.
 فازهای توسعه اقتصادی و تاثیر کارآفرینان بر اقتصاد
محققان حوزه کارآفرینی و حوزه اقتصاد توسعه استدالل میکنند که به طور کلی  9مرحله توسعه اقتصادي وجود دارد و
کشورها باید در راستاي تحقق توسعه یافتگی از مراحل  1و  2عبور کنند تا به اقتصادي توسعه یافته تبدیل شوند:
 - 1اقتصاد مبتنی بر کشاورزي و شرکتهاي تولیدي کوچک با ارزش افزوده ناچیز
3
 - 2اقتصاد تولید انبوه با تاکید بر کارآیی  6و صرفه مقیاس
 - 9اقتصاد دانش محور مبتنی بر نوآوري و تكنولوژي.
همانگونه که تا حدودي مشخص است ،کارآفرینان در فاز سوم یعنی اقتصاد مبتنی بر نوآوري تاثیر مثبت بر رشد و توسعه
اقتصادي ایفا میکنند ،چرا که نهادهاي دولتی و بسترهاي حمایتی در این کشورها ،خالقیت و توانایی ارائه محصوالت (یا
خدمات) جدید را در شرکتهاي نوپا با ایدههاي بكر تقویت کردهاند.
شومپیتر در این زمینه (  ) 123 :1326بیش از سایر اقتصاددانان ،درباره کارکرد اقتصادي ویژه کارآفرین صحبت میکند« :فرد
مبتكر ،ایده تولید می کند و کارآفرین کارها را عملی میکند»  ،یک ایده یا مسئله علمی به خودي خود هیچ ارزشی براي عمل
اقتصادي ندارد» .این دیدگاه که کارآفرین میتواند نقش مهمی در یک اقتصاد دانشمحور داشته باشد ،موجب شكلگیري
آگاهی متعارف میشود .مثالً گالبریث  ،) 1376 ( ۱۰ویلیامسون  ) 1376 ( ۱۱و چندلر  ) 1366 ( ۱۲معتقدند بهره برداري شرکتهاي
بزرگ از صرفه جویی ناشی از مقیاس ،ناگزیر به موتور اصلی محرک نوآوريها و تغییر فناورانه تبدیل خواهد شد.
در فاز دوم که لزوم تولید انبوه و طبعا حضور شرکتهاي بزرگ احساس می شود ،نیاز اصلی به مدیران توانمند بیشتر است تا
بتوانند شرکتهاي بزرگ را در رشد کسبو کار و افزایش صادرات یاري دهند .این در حالی است که در کشورهاي در حال
توسعه در فاز اول یعنی اقتصاد کشاورزي ،انبوه کارآفرینان در حقیقت به علت عدم وجود فرصتهاي شغلی جذاب به تاسیس
۷
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۸

- effi ciency

۹۹

- economies of s cale
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شرکت و کسب وکار خود روي آورده اند و تاثیر چندانی بر نوآوري ،تولید ارزش افزوده باال و رشد اقتصادي ندارند .ایران طبق
این طبقه بندي بین مرحله  1و  2یعنی در حال گذار از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد تولید انبوه قرار میگیرد که از این منظر
اهمیت کارآفرینان و شرکتهاي کوچک میتواند محل سوال و تردید قرار گیرد.
 نقش های بالقوه کارآفرینی در رشد اقتصادی
در زمینه مراحل توسعه اقتصادي ،می توان این پرسش را مطرح کرد که چگونه کارآفرینان به طور کلی میتوانند در توسعه
اقتصادي نقش ایفا کنند؟
محققان سه نقش براي کارآفرینا ن در رشد اقتصادي بر میشمرند:
 - 9نوآوری :کارآفرینان و شرکت هاي کوچک با معرفی محصوالت یا خدمات جدید آنگونه که شومپیتر توضیح میدهد ،تعادل
بازار را به هم میزنند ،شرکت هاي بزرگ اما غیررقابتی را با افت سود و حتی در مواردي خروج از بازار مواجه میکنند و براي
مد تی محدود بازار انحصاري با سودآوري باال براي خود ایجاد می کنند .این بازار انحصاري در نهایت با انتقال دانش به
شرکتهاي دیگر و کپی برداري توسط آنها از میان می رود و بازار به نقطه تعادل جدید عرضه و تقاضا با سود اندک میرسد .در
این فرآیند ،کارآفرینان براي معرف ی محصول یا خدمت جدید و رقابتی نیاز به خلق دانش جدید یا انتقال دانش (تئوریک) از
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به حوزه خود و بهره برداري از آن دارند که در نهایت منجر به نوآوري در بازار ،فروش بیشتر،
محصول بهتر و خلق ثروت براي کارآفرین و جامعه میشود.
 - 2ایجاد شغل :برخالف تصور عمومی ،محققان نشان دادهاند که شرکتهاي کوچک ،به خصوص در اقتصادهاي توسعه یافته،
بسیار بیشتر از شرکتهاي بزرگ فرصتهاي شغلی ایجاد میکنند .بهرغم این یافته ،فرصتهاي شغلی در شرکتهاي کوچک
نیز راحتتر از دست میرود و عدم ثبات شغلی در این شرکتها باعث میشود که استخدام و اخراج در این شرکتها
دینامیکتر باشد .با این همه ،شرکتهاي کوچک به دلیل نوآوري و فرصتهاي رشد بیشتر ،توانایی جذب نیروي کار بیشتري از
بازار کار دارند که این نكته باعث کاهش نرخ بیكاري در کشورها و استفاده از استعدادهاي متقاضیان ک ار در سطح کشور شده و
منجر به باال رفتن سطح درآمد ،مصرف و در نهایت رشد اقتصادي شود.
- 3ایجاد رقابت در صنایع :حضور شرکتهاي کوچک و نوپا در بازار شرکتهاي بزرگ و بالغ سبب ایجاد رقابت میشود که
این امر سبب جابه جا شدن ارزش افزوده محصوالت به سمت مشتریان از طریق کاهش قیمت ،افزایش کیفیت محصوالت یا ارائه
محصوالت جدید و متنوع می شود .به عالوه حضور کارآفرینان موانع ورود به آن بازار را براي دیگر رقباي بالقوه ،به علت انتقال
دانش به شرکت ها و شكسته شدن انحصار تكنولوژي ،به طرز قابل توجهی کاهش میدهد که تاثیرات بلندمدتتر بر رقابت
پذیري صنعت مربوطه دارد.
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