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* 1

چكيده 
افزایش سطح فعاليتهای کارآفرینانه و توسعة کارآفرینی در یک جامعه ،به ایجاد محيطی پيشبرنده
برای افزایش تعداد کارآفرینان و راهاندازی و رشد شرکتها نياز دارد .در کشور ما در شرایط فعلی بهدالیلی
مانند ترکيب جمعيتی جوان کشور ،ترویج کارآفرینی و بسترسازی برای آن میتواند راهگشا باشد .بر این
اساس در سالهای اخير ،این موضوع مورد توجه دولت قرار گرفته است .این پژوهش با هدف توسعة یک
مدل بومی نظام خطمشیگذاری توسعة کارآفرینی و سپس ارزیابی مناسببودن این مدل مفهومی انجام
شده است .باتوجه به شرایط ایران در مدل ارائهشده بر بهبود محيط کسبوکار بهعنوان رکن
خطمشیگذاری توسعة کارآفرینی تاکيد شده است تا نتایج کوتاهمدت و بلندمدت در این زمينه محقق
شود.
این پژوهش از نوع توصيفی  -اکتشافی است .ابزار اصلی گردآوری اطالعات پرسشنامه با مقياس
ليکرت است .نمونه آماری پژوهش 120 ،نفر از اساتيد خطمشیگذاری ،توسعة کارآفرینی و کارشناسان
خبرة وزارتخانههای کار ،اقتصاد و صنایع در حوزة کارآفرینی در شهر تهران بودهاند .نتایج حاصل از
پژوهش ،مناسببودن این مدل مفهومی و روابط آن را نشان میدهد .در پایان نيز پيشنهادهایی برای
بهبود توسعة کارآفرینی ارائه شده است.
مشيگذاریتوسعةکارآفريني.
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.1مقدمه 

توسعة اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفيتهای توليدی ،فيزیکی ،انسانی و
اجتماعی .توسعة اقتصادی دارای هدفهایی مانند افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه ،و ایجاد
اشتغال است .روند توسعة اقتصادی در کشورهای پيشرفته ،بيانگر این واقعيتاست که اقتصاد
تحت تأثير کارآفرینی است؛ بهگونهای که کارآفرینان در توسعة اقتصادی کشورهای پيشرفته،
نقش محوری داشتهاند [ .]22نقش کارآفرینی بهعنوان نيروی محرکة رشد اقتصادی ،در
دیدگاههای شومپيتر بيان شده است .دیدگاه نظری یا تئوریک دیگر بهوسيلة "اشميتز" ارائه شده
است .در مدل وی فعاليت کارآفرینانه ،عاملی تعيينکننده برای رشد بهرهوری است [ .]21عالوه
بر دیدگاههای تئوریک یاد شده ،مطالعههای تجربی گوناگون نيز بر نقش کارآفرینی در رشد
اقتصادی تاکيد دارند .برای مثال ،مطالعات سازمان همکاریهای توسعة اقتصادی اروپا یکی از
مهم ترین منابع تحليل اقتصادی پيوندهای بين فعاليت کارآفرینانه و رشد اقتصادی را ارائه
میکنند [ .]13پژوهشها نشان داده است که عوامل و شرایط محيطی مثل عوامل فرهنگی،
اجتماعی ،قانونی ،سياسی و فناوری بر توسعة کارآفرینی تأثير دارند [ .]7درواقع کارآفرینان در همة
کشورها و فرهنگها وجود دارند .ولی محيط نامساعد برای کارآفرینی معموالً به رشد اقتصاد
زیرزمينی میانجامد؛ حال آنکه محيط مساعد موجب بهرهگيری از فرصتهای کارآفرینانه
میشود [.]11
در کشور ما در شرایط فعلی به دالیل متعددی مانند ترکيب جمعيتی جوان کشور ،بيکاری به
یک معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است .شاید توسعة کارآفرینی و بسترسازی
برای آن در این زمينه راهگشا باشد .در سالهای اخير این موضوع مورد توجه دولت قرار گرفته
است .تصویب قوانين ،ایجاد رشته های کارآفرینی و مراکز کارآفرینی و رشد در دانشگاهها از جمله
کارهایی است که در این سالها انجام شده است.
باتوجه به اهميت در حال رشد کارآفرینی ،خطمشیگذاری کارآفرینی ،از جنبة تئوریک نياز به
یک مبنای دقيق دارد تا بتوان به ایجاد یک اقتصاد کارآفرینانه با کارآفرینان بيشتر و دستيابی به
هدفهای تعيين شده در کشور کمک کرد .البته در سطح بين المللی ،سازمانهایی مانند دیدبان
جهانی کارآفرینی ،تدوین و ارزیابی شاخصهای توسعة کارآفرینی را آغاز نمودهاند .از سوی دیگر
بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد گزارشهای ساالنه در زمينة محيط کسبوکار منتشر و در
این گزارش ها بر بهبود محيط کسب وکار در جهت توسعة کارآفرینی اذعان دارند .بر این اساس،
این پژوهش با هدف طراحی مدل خطمشیگذاری کارآفرینی با تأکيد ضرورت بهبود محيط
کسبوکار در جهت سياستگذاری توسعة کارآفرینی و نتایج کارآفرینانه برای کشور است .به بيان
دیگر ،در مدل پيشنهادی بهصورت همزمان ،بهبود محيط کسبوکار و خطمشیگذاری توسعة
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کارآفرینی برای دستيابی به نتایج کارآفرینانه توجه شده است .الزم بهذکر است که در
پژوهشهای قبلی توسعة کارآفرینی بهصورت مستقيم به بحث محيط کسبوکار کمتر توجه شده
است .این پژوهش با ترکيب این دو موضوع ،مدل جدیدی را ارائه داده است که بهعنوان
مشارکت تئوریک نویسنده در جهت توسعه یک مدل خطمشیگذاری توسعة کارآفرینی مطرح
شده است.
.2مبانينظریوپيشينه 

مروریبرادبياتموضوع .کارآفرینی فرآیندیاست که طی آن ،فرد کارآفرین با ایدههای نو و
خالقانه و شناسایی فرصتهای جدید ،با بسيج منابع به ایجاد کسبوکارهای جدید مبادرت
میورزد .این امر توأم با ریسکپذیریاست ولی اغلب ،منجر به معرفی محصول یا ارائة خدمت
جدید به جامعه میشود .اندیشمندانی مانند شومپيتر ( )1131برچ ( )1197و کرچوف و فيليپس
( )1199کارآفرینی را فرآیندی میدانند که از طریق نوآوری ،باعث ایجاد شغل جدید و بهدنبال آن
ثروت میشود .به بيان دقيقتر در سطح کالن ،کارآفرینی بهمفهوم مشوق تغييرات ساختاری و
توسعة اشتغال است و در سطح خرد ،کارآفرینی بهمفهوم تأسيس کسبوکارهای جدید
است [.]33
اگر چه فعاليتهای کارآفرینانه از سطح فردی سرچشمه میگيرند و بهوسيلة نگرشها یا
انگيزههای فرد و مهارتها و ویژگیهای روانشناختی فرد ایجاد میشوند ،ولی میتوان با تدوین و
اجرای خطمشیهای توسعة کارآفرینی در جهت افزایش تعداد کارآفرینان و تأسيس
کسبوکارهای کوچک تالش کرد .سياستگذاری توسعة کارآفرینی ،شامل تدوین ،اجرا و ارزیابی
این سياستها در قالب یک سيستم خطمشی است .این خط مشیها در جهت تشویق کارآفرینی
هستند و در مراحل پيش از شروع ،هنگام شروع و پس از شروع ،فرآیند کارآفرینانه مدنظر قرار
میگيرند و بر ایجاد انگيزش ،فرصت و مهارتها تأثير دارند .مفهوم خطمشی توسعة کارآفرینی در
کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد .برای مثال در ایاالت متحده بر ایجاد جو اقتصادی
مناسب درجهت شکلگيری و بقای شرکتهای کارآفرینانه نوآور تاکيد میشود تا این شرکتها
محصوالت و خدماتی را توليد و بازارهای جدید را توسعه دهند [ .]22در انگلستان این خط
مشیها بهمفهوم ایجاد و بهبود نگرش نسبت به کارآفرینی ،افزایش فعاليتهای کارآفرینانه،
افزایش تعداد و کيفيت شرکتهای نوپا هستند [ .]11در فنالند برای توسعة کارآفرینی،
رقابتپذیری و رشد شرکت بر حذف و کاهش موانع تأسيس شرکتها و کسبوکارهای کوچک،
افزایش سطح فعاليت کارآفرینانه با ترویج نگرشهای مثبت نسبت به کارآفرینی بهعنوان یک
گزینة شغلی تأکيد میشود [ .]21در مجموع ،مقایسة تطبيقی سياستگذاری توسعة کارآفرینی در
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کشورهای مختلف نشان میدهد ابعاد سياستهای توسعة کارآفرینی را میتوان در  2گروه بهشرح
زیر دستهبندی کرد .1 :ترویج کارآفرینی با هدف ارتقا نگرش مثبت نسبت به کارآفرینی؛
 . 2آموزش کارآفرینی در سيستم آموزشی با هدف افزایش تأکيد بر کارآفرینی در سيستم تحصيلی؛
 .3بهبود محيط شرکتهای نوپا ،تسهيل ورود ،بقاء و رشد شرکتها ،کمک به ورود ،بقاء و رشد و
خروج آسان بهوسيلة کاهش الزامات اداری و نظارتی؛  .1تأمين سرمایة اوليه و راهاندازی با هدف
افزایش تأمين مالی کارآفرینان جدید و شرکتهای نوپا؛  .0پشتيبانی از کسبوکار شرکتهای
نوپا ،افزایش کميت و کيفيت حمایت از کسبوکارها برای کارآفرینان در حال ظهور و جدید؛ .2
استراتژیهای توجه به گروه هدف با افزایش نرخ راهاندازی کسبوکار بين گروههای جامعة کمتر
مورد توجه (جوانان و زنان) و یا برای افزایش تعداد کارآفرینان نوآور [ .]23اگر چه فعاليتهای
کارآفرینانه با اجرای این برنامهها بهبود مییابند ولی بررسیها نشان میدهد انگيزهها و
فعاليتهای کارآفرینانه بهوسيلة عوامل فرهنگی ،نهادی ،دولت ،محيط کسبوکار و شرایط اقتصاد
کالن تحت تأثير قرار میگيرند [.]32
دسوتو اقتصاددان معروف پرویی و برندة جایزة نوبل ،یکی از دالیل مهم توسعه نيافتگی
کشورهای جهان سوم را موانع نظام اداری این کشورها میداند که بخش خصوصی را به اقتصاد
زیرزمينی ،غيررسمی و غيرمولد سوق میدهد .در این فضای نامساعد کسبوکار ،سياستهای
کالن ،توسعة کارآفرینی و توسعة شرکتهای کوچک و متوسط با مشکل مواجه میشوند [.]0
شاید بتوان گفت تئوری کارآفرینی بهرهور و غيربهرهور بامول ( )1115نيز به نوعی به این موضوع
اشاره دارد .براساس این تئوری ،سطح روحية کارآفرینانه بين افراد و مناطق مختلف تقریباً مشابه
است .ولی در کشورهای دارای نهادهای قانونی قوی و مدافع رعایت حقوق مالکيت ،سيستم
قضایی منصفانه و سيستم مالياتی مناسب ،افراد خالق ،احتماالً بيشتر در بازار کارآفرینی بهرهور
درگير شوند (فعاليتهایی مانند نوآوری در محصول) .در کشورهایی که فاقد نهادهای قانونی
قدرتمند بوده ،این کارآفرینان احتماالً برای دستکاری در فرایندهای قانونی ،از طریق کارآفرینی
غيربهرهور قانونی یا سياسی مانند نفوذ در محاکم قضایی و قانونی تالش میکنند .برای مثال در
این کشورها فرد کارآفرین فعال در صنعت فوالد ممکن است بهجای رقابت برای یافتن راه بهتری
برای توليد فوالد (کارآفرینی بهرهور) ،به اعمال نفوذ برای گرفتن یارانهها و حمایتهای تعرفهای
(کارآفرینی غيربهرهور) بپردازند [ .]9به بيان دیگر ،محيط کسبوکار بر شکلگيری فعاليتهای
کارآفرینانه بهرهور تأثير دارد .محيط کسبوکار بهمفهوم مجموعه قوانينیاست که بر هزینة
شرکتها تأثير دارند .مانند هزینة مجوزها ،تشریفات اداری ،ماليات ،هزینههای نيروی کار و غيره
[ .]32در تعریفی دیگر ،محيط کسبوکار مجموعهای از سياستها ،شرایط حقوقی ،نهادی و
قانونی حاکم بر فعاليتهای کسبوکار بيان شده است [ .]22درواقع محيط کسبوکار شامل
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زیرساختهای اقتصادی ،سالمت نظام اداری ،امنيت اجتماعی ،ثبات سياستهای اقتصادی،
قوانين و مقررات ،کيفيت نظام قضایی و غيره است که تأثير مستقيم بر عملکرد شرکتها دارند
ولی تغيير دادن آنها فراتر از اختيارات و قدرت مدیران شرکتها و کسبوکارها است [ ]0و [.]1
باتوجه به اهميت این موضوع ،هرساله گزارشهای بين المللی درزمينة محيط کسبوکار و
رتبهبندی کشورها در این زمينه منتشر میشود .برای نمونه گزارش ساالنة رقابتپذیری جهانی
مجمع جهانی اقتصاد که دربرگيرندة سه بعد با  12رکن بهشرح زیر است .بعد اول :عوامل پایهای
شامل نهادها ،زیر ساختها ،ثبات شاخصهای کالن اقتصادی ،بهداشت و آموزشهای مقدماتی.
بعد دوم :عوامل توانمندساز شامل تحصيالت دانشگاهی و آموزش کارکنان ،کارایی بازار
محصوالت ،کارایی بازار کار ،توسعة بازار مالی ،آمادگی فناورانه ،اندازة بازار .بعد سوم :عوامل
نوآوری شامل پيشرفتگی بازار کسبوکار و نوآوری [ .]30پورتر نيز ،موفقيت شرکتها را تابعی از
سه عنصر مرتبط بستر سياسی و اقتصادی در سطح کالن کشور ،محيط کسبوکار کشور و
استراتژی و عمليات شرکتها میداند [ .]29ضعف در محيط کسبوکار کشور ،فرایند توليد و
سياستگذاری اقتصادی را بههم میریزد و موجب بازدارندگی توليد میشود [.]27
همانطور که مشاهده میشود ،بهبود محيط کسبوکار ،شرط اساسی رشد طبيعی و پایدار
بخش خصوصی و شرکتهای کوچک کارآفرین است .باتوجه به این موضوع ،میتوان گفت که
توجه به بهبود محيط کسب وکار برای توسعة کارآفرینی شرطی الزم است .از سوی دیگر،
خطمشیگذاری و تدوین سياستهای خاص کارآفرینی میتواند به افزایش تعداد کارآفرینان در
کشور کمک کند .توجه به این رکن درنهایت میتواند به افزایش تعداد شرکتهای کارآفرین
(نتایج کوتاه مدت) ،افزایش استخدام و ثروتآفرینی (نتایج بلند مدت) کمک کند.
باتوجه به اهميت موضوع بهبود محيط کسبوکار ،در دهة اخير ،پژوهشهای معتددی در
زمينة بهبود محيط کسبوکار و خطمشیهای کارآفرینی انجام شده است که در جدول زیر به
برخی از آنها اشاره شده است .باتوجه به مطالبی که بيان شد ،مدلی تدوین شده است که در
ادامه درخصوص آن بحث میشود.
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جدول  .1مطالعات تطبيقی
تحقيق

نتايج

گزارش محيط کسبوکار
بانک جهانی
2513

سادهسازی قوانين و هزینههای ثبت شرکت و استخدام و غيره (بهبود محيط کسبوکار) به
توسعة کارآفرینی کمک کرده است .مانند اصالحات قانونی در کشورهای شيلی ،سوئد،
مراکش ،کنيا ،بنگالدش و رواندا بر افزایش تعداد ثبت شرکتهای جدید و کارآفرینی تأثير
داشته است [.]33
بررسی  111کشور در زمينة سهولت محيط کسبوکار در جهت توسعة کارآفرینی و
سرمایهگذاری مخاطرهآميز نشان میدهد که کشورهایی مانند هنگکنگ ،سنگاپور ،سوئد و
نروژ دارای وضعيت مناسب بوده و کشورهایی شامل هائيتی ،برونئی و گينه دارای پایينترین
رتبهها در این زمينه هستند .همچنين رتبة ایران در این زمينه  121میباشد [.]30
راه اندازی یک کسبوکار بهوسيله کارآفرینان تحت تاثير محيط کسبوکار است .زیرساخت
هایی شامل خدمات مشاورهای ،حمایت مالی و آموزشی و غيره نرخ موفقيت کارآفرینی را
افزایش و افراد را برای کارآفرینی تشویق می کند .در نهایت توسعه کارآفرینی به رشد
اقتصادی و افزایش اشتغال در تایوان کرده است [.]21
در این مطالعه نقش شرکتهای کوچک و متوسط و کارآفرینی در ایجاد اشتغال در  1کشور
درحال توسعه (شامل چين ،پاکستان ،مالزی و غيره) طی دورة زمانی  ،1119-2559برآورد
شده است .براساس نتایج بهدست آمده ،نرخ بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینی بر
اشتغال تأثير مثبت و معنادار دارد [.]1
نقشهای اصلی دولتها در ارتقاء کارآفرینی در قالب سه نقش تنظيمی (شامل برنامهریزی
ملی کارآفرینی ،تأسيس مراکز حمایتهای مالی ،حمایتهای مشاورهای و تسهيالت و
کمکهای مالی و غيرمالی) ،شناختی(شامل آموزش و بسترسازی فرهنگی و اطالعرسانی) و
هنجاری(اعطای جوایز و برگزاری نمایشگاه) دستهبندی شده و در ادامه پيشنهاداتی برای
بهبود این سه نقش در ایران بيان شده است [.]2

گزارش رقابتپذیری
مجمع جهانی اقتصاد
2512
تی سای وکو ()2511
سياستهای کارآفرینی در
تایوان
عقيلی و همکاران ()1311
تأثير توسعة کارآفرینی و
بنگاههای کوچک و
متوسط بر اشتغال
دانایی فرد و همکاران،
( )1392پژوهشی در زمينة
ارتقاء کارآفرینی در ایران



مشيگذاریتوسعةکارآفريني .ساختن یک مفهوم در گام اول عبارتاست از


مدلنظامخط
تعيين ابعادی که آنرا تشکيل میدهد و امر واقعی را منعکس میسازد .گام بعدی در ساخت
مفهوم ،تعریف شاخصهاییاست که به کمک آن بتوان ابعاد مفهوم را اندازهگيری کرد [.]3
بهمنظور مفهومسازی در زمينة نظام خطمشیهای توسعة کارآفرینی در مرحلة نظری بهشيوة
قياسی مدل مفهومی و چارچوب تئوریک براساس مرور تئوریهایی که در مبانی نظری به آنها
اشاره شد ،با سه بعد ساخته شده است.


 .1بهبود محيط کسبوکار کشور .در دهههای گذشته برای توسعة اقتصادی ،از دو رویکرد کلی
خصوصیسازی در کشورهای روسيه و کشورهای اروپای شرقی ،و رفع موانع پيش روی بخش
خصوصی یا همان بهبود محيط کسبوکار در کشورهایی مانند چين استفاده شده است.
خصوصیسازی در کشورهای دستة اول به مشکالت عدیدة اقتصادی منجر شده است و
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استراتژی بهبود محيط کسبوکار در چين به معجزة اقتصادی انجاميد [ .]12امروزه باتوجه به این
تجربهها ،برخی نهادهای بينالمللی (مانند بانک جهانی) و پژوهشگران بر این باورند که رفع
موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محيط کسبوکار باید جایگزین خصوصیسازی شود.
همچنين بررسی بانک جهانی از دادههای  12کشور نشان میدهد که بين کارآفرینی و
پيش نيازهای محيط قانونی ،سهولت دسترسی به منابع مالی و غيره رابطه وجود دارد .به بيان
دیگر محيط کسبوکار بر نرخ کارآفرینی تأثير مستقيم دارد [.]25
بهنظر میرسد سياستگذاری و برنامهریزی در جهت بهبود شرایط حقوقی ،قانونی ،سياسی و
اقتصادی ،پيش نياز رشد کسبوکارهای کوچک و بزرگ در هر کشور از جمله ایران است .براین
اساس ،در مدل مفهومی پيشنهادی ،بهبود محيط کسبوکار بهعنوان پيشنياز توسعة کارآفرینی با
شش بعد نهادها ،ثبات اقتصاد کالن ،بازار کاال و خدمات ،آموزش و بهداشت عمومی،
زیرساخت های عمومی ،نظام مالی و نظام نوآوری و فناوری معرفی شده است.
 .2سياستگذاری توسعة کارآفرینی .نقش دولتها در توسعة کارآفرینی با دو جهتگيری کلی
شامل حذف و کاهش موانع کارآفرینی و ترغيب و تشویق کارآفرینی است [ .]31خطمشیهای
کارآفرینی در مراحل پيشاز شروع ،هنگام شروع و پساز شروع فرآیند کارآفرینانه مدنظر قرار
میگيرند و در جهت ایجاد انگيزش ،فرصت و مهارتها طراحی میشوند .هدف اولية این
خطمشیها ،ترغيب افراد بيشتر برای درنظر گرفتن کارآفرینی بهعنوان یک گزینه (انتخاب) و گام
برداشتن در جهت شروع یک کسبوکار و مراحل بعدیاست [ .]21بهبيان دیگر ،فعاليتهایی که
برای تأسيس یک شرکت از طریق برنامههای اطالعرسانی ،توسعة مشاغل ،خوداشتغالی و رشد
کسبوکارها در یک کشور انجام میشود ،به تشویق کارآفرینی در یک جامعه کمک
میکند [.]19
در مدل پيشنهادی این پژوهش بر ابعاد تدوین ،اجرا (با پنج مؤلفة ترویج و آموزش کارآفرینی،
کمکهای مالی به کارآفرینان ،خدمات پشتيبانی ،فنی و مدیریتی ،توسعة شرکتهای کوچک و
متوسط و حمایت از گروههای هدف) و ارزیابی (قبل ،حين و بعد از اجرا) درقالب یک سيستم
خطمشی تأکيد شده است .با ایجاد فرصتها ،مشوقها (انگيزهها) و مهارتهای الزم از طریق
سياستگذاری ویژة توسعة کارآفرینی ،میتوان زمينههای کارآفرینی افراد جامعه و ایجاد
شرکتهای کوچک را فراهم کرد .در بلندمدت با افزایش تعداد کارآفرینان و شرکتهای کوچک،
برخی از آنها پس از طی مراحل رشد به شرکتهای بزرگ تبدیل میشوند .بایستی توجه داشت
بهمنظور توسعة کارآفرینی به توسعة شرکتهای بزرگ نيز توجه داشت .زیرا این شرکتها دارای
تعامل با شرکتهای کوچک بوده و درنهایت میتوانند به رشد آنها کمک کنند و برعکس.
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سياستگذاریتوسعهکارآفريني

نتايجتوسعهکارآفريني

نهادها

تدوین سياست ها و قانونگذاری
توسعه کارآفرینی

اقتصاد کالن

اجرای قوانين و برنامههای توسعه
کارآفرینی

بازار کاال و خدمات

ترویج و آموزش کارآفرینی

نتایج کوتاه مدت
*افزایش تعداد
شرکت های جدید و
کارآفرینان
*رشد شرکت های
کوچک و کارآفرین
*ثروت آفرینی

بهبودمحيطکسبوکار

آموزش و بهداشت عمومی

کمک های مالی به کارآفرینان

خدمات پشتيبانی و دانش فنی
زیرساخت های عمومی
بازار کاال و خدمات
نظام مالی
فناوری و نوآوری

و

توسعه شرکت های کوچک
حمایت از گروه های هدف
ارزیابی برنامه های توسعه
کارآفرینی قبل ،حين و بعد از اجرا

نتایج بلند مدت
*افزایش توسعه و
رشد اقتصادی
*توسعه مشاغل
*کاهش اقتصاد
زیرزمينی
*افزایش عدالت
اجتماعی و کاهش
فقر

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 .3نتایج توسعة کارآفرینی .متخصصان ،شاخصهای مختلفی برای اندازهگيری نتایج فعاليت
کارآفرینانه پيشنهاد میکنند .برای مثال ،برخی از این شاخصها عبارتند از :تعداد شرکتهای
راهاندازی شدة جدید ،تعداد اختراعات ثبت شده توسط شرکتهای نوآور در یک کشور یا منطقه
[ .]31بررسی سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ( )2551نشان میهد که توسعة کارآفرینی
منجر به عملکرد کارآفرینانه (شامل تأسيس شرکتها ،ثروتآفرینی) و پيامدهای کارآفرینی شامل
(افزایش تعداد مشاغل ،کاهش فقر و رشد اقتصادی) میشود [ .]20براین اساس ،بهمنظور
دستهبندی نتایج توسعة کارآفرینی در مدل پژوهش ،نتایج به دو دستة نتایج کوتاهمدت (عملکرد
کارآفرینانه) و بلندمدت (پيامدها) تقسيم شدهاند .نتایج کوتاهمدت شامل تأسيس شرکتهای جدید
و رشد کارآفرینی است .با تحقق اهداف کوتاهمدت ،بستر الزم برای توسعة بلندمدت شامل بهبود
رشد اقتصادی ،کاهش اقتصاد زیرزمينی و افزایش عدالت اجتماعی فراهم میشود.
باتوجه به مطالبی که بيان شد براساس مدل تدوین شده ،فرضيههای پژوهش عبارتند از:
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 بهبود محيط کسبوکار در جامعه بر نتایج کارآفرینانه تأثير دارد. سياستگذاری توسعة کارآفرینی در جامعه بر نتایج کارآفرینانه تأثير دارد. بهبود محيط کسبوکار در جامعه از طریق سياستگذاری توسعة کارآفرینی بر نتایج کارآفرینانهتأثير دارد.
روش پژوهش .هدف اصلی این پژوهش ،توسعة یک مدل مفهومی نظام خطمشیگذاری
توسعة کارآفرینی و سپس آزمون ارزیابی مناسب بودن عناصر روابط این مدل مفهومی است .این
پژوهش از نوع توصيفی  -اکتشافی است .رویکرد پژوهش بر مطالعات تطبيقی متعدد در حوزة
کارآفرینی استوار است که براساس آنها مدل مفهومی جدیدی در زمينة خطمشیگذاری توسعة
کارآفرینی تدوین شده است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  15سوالی با مقياس  0گزینهای
ليکرت (کامالٌ موافق تا کامالً مخالف) و پرسشنامة مقایسة زوجی ابعاد اصلی مدل پيشنهادی
میباشد .جامعة آماری پژوهش ،اساتيد خطمشیگذاری ،توسعة کارآفرینی و کارشناسان خبرة
وزارت کار ،اقتصاد ،و صنایع در حوزة کارآفرینی در شهر تهران بودهاند .دليل انتخاب این افراد
بهعنوان جامعه ،آشنایی نسبی آنها با مباجث کارآفرینی ،شرکتهای کوچک و شناخت از وضع
موجود کشور در این زمينه میباشد .با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه از فرمول
 n= Z2pq/S2eاستفاده شد که در سطح اطمينان  %10مقدار  Zبرابر با  1/12است p .و  qبرابر
با  5/0و ميزان خطا بر اساس تحقيقات دیگر معادل  5/15است .با توجه به فرمول باال حجم
نمونه  12نفر محاسبه گردید .بهمنظور افزایش دقت  105پرسشنامه توزیع شد و درنهایت 120
پرسشنامه جمعآوری و تحليل شد .بهمنظور تجزیهوتحليل دادهها از نرمافزارهای  PLS ،SPSSو
 Expert Choiceاستفاده شد .در ادامه ،نتایج ویژگیهای فنی ابزار اندازهگيری شامل پایایی،
روایی واگرا بررسی ،و در ادامه از شاخص توصيفی ميانگين ،تحليل مسير و تکنيک  AHPآمده
است.
هاويافتههایپژوهش 


تحليلداده
.4

ويژگيهای فني سؤاالت پرسشنامه .جدول  1ارزیابی کلی سؤالهای پرسشنامه را نشان

میدهد که ازطریق نرمافزار  PLSاستخراج شده است .برای ارزیابی پایایی از آلفای کرونباخ و
پایایی ترکيبی استفاده شد .برای تعيين روایی از روش روایی تشخيصی به روش تعيين شاخص
ميانگين واریانس استخراج شده ) (AVEاستفاده شد [ .]17بااستفاده از این ضریب ،سؤالهای
دارای بار عاملی کمتر از  5/0حذف می شود تا مقدار شاخص ميانگين واریانس استخراج شده
باالی  5/0برسد.الزم بهذکر است که همة سؤاالت دارای بار عاملی بزرگتر از  5/0بودند و
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هيچکدام در این مرحله حذف نشدند.
جدول .2ارزیابی کلی اعتبار مدل
ميانگينواريانس

شاخص

آلفایکرونباخ

پاياييترکيبي

معيار پذیرش

)(Alpha>5/7

)(CR>5/7

)(AVE>5/0

بهبود محيط کسبوکار
سياستگذاری توسعة کارآفرینی
(تدوین ،اجرا و ارزیابی)

5/13
5/10

5/10
5/12

5/72
5/77

نتایج توسعة کارآفرینی

5/91

5/10

5/15

استخراجشده


رواييواگرایسؤاالتپرسشنامه.بهمنظور سنجش روایی واگرا از شاخص ( AVEميـانگين
واریانس استخراج شده) استفاده شده است .براین اساس AVE ،باید از واریانس بين آن سـازه یـا
متغير مکنون با سایر سازهها یا متغيرهای مکنون بزرگتر باشد .بهبيان دیگر ،جذر  AVEبایـد از
قدر مطلق همبستگی بين آن متغير مکنون و سایر متغيرهای مکنون آن مدل بزرگتر باشد [.]17
در جدول زیر اعداد روی قطر اصلی جذر  AVEیا ميانگين واریانس استخراج شـده مـیباشـند و
سایر اعداد قدر مطلق ضرایب همبستگی میباشند.
جدول .3مقایسة ضرایب همبستگی و جذر ميانگين واریانس استخراج شده
متغيرهایاصليپژوهش
بهبود محيط کسبوکار
سياستگذاری توسعة کارآفرینی
نتایج توسعة کارآفرینی

بهبودمحيط

سياستگذاری

نتايجتوسعه

کسبوکار

توسعةکارآفريني

کارآفريني

5/90
5/72
5/70

5/99
5/71

5/10



ميانگينمتغيرهایمدلپژوهش .در جدول زیر ميانگين ابعاد مدل پژوهش باهدف تلخيص و
توصيف متغيرهای مدل آمده است .همانطور که نتایج این جدول نشان میدهد ،ميانگين همه
عناصر مدل بزرگتر از  1است .بهبيان دیگر از جنبة توصيفی ،ابعاد مدل مفهومی از دید خبرگان
مناسب بوده اند .زیرا همة آنها حداقل دارای ميانگين  1از  0بوده و به گزینههای موافق و کامالً
موافق در مقياس ليکرتتر نزدیک هستند.
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جدول .1ميانگين متغيرهای مدل مفهومی پژوهش
مفهوم

بعد

ميانگين

بهبود محيط
کسبوکار
)(1،37

نهادها

1،27

ثبات اقتصاد کالن

1،07

بازار کاال و خدمات

1،22

آموزش و بهداشت عمومی

1،15

زیرساختهای عمومی

1،31

نظام مالی

1،29

سياستگذاری
توسعة کارآفرینی
)(1،22

نظام نوآوری و فناوری
تدوین سياستها و قانونگذاری کارآفرینی
ترویج و آموزش کارآفرینی
اجرای قوانين و
برنامه های توسعه
کمکهای مالی به کارآفرینان
کارآفرینی ()1،22
خدمات پشتيبانی ،فنی و مدیریتی
توسعة شرکتهای کوچک و متوسط
حمایت از گروههای هدف
ارزیابی برنامههای توسعة کارآفرینی

نتایج توسعه
کارآفرینی
)(1،20

1،02
1،21
1،11
1،22
1،32
1،10
1،55
1،12

نتایج کوتاهمدت

1،27

نتایج بلندمدت

1،22


ارزيابيمدلپژوهشازطريقتحليلمسير .بـهمنظـور ارزیـابی کلـی مناسـببـودن مـدل
مفهومی در نرمافزار  PLSاز جذر حاصل ضرب دو شاخص ميانگين شـاخص تجمعـی و ميـانگين
توان دوم ضرایب همبستگی بين سازهها (درواقع ميانگين هندسـی ایـن دو شـاخص) کـه بيـانگر
نيکویی برازش ) (GoFمیباشد ،استفاده شده است .اگر این مقدار بزرگتر از  5/32شود میتـوان
گفت مدل بهصورت کلی معنادار است [ .]2در مدل پژوهش مقدار  GoFبرابـر بـا  5/79محاسـبه
شد ،بنابراین میتوان گفت کل مدل دارای برازش مناسب میباشـد .همچنـين همـة مسـيرها در
سطح اطمينان  %10معنادار شدهاند ) (t>1/96و میتوان گفت همة روابط مـدل معنـادار و قابـل
قبول میباشد .درمجموع براساس نتایج تحليل مسير در سطح  %10میتوان گفت:
 بهبود محيط کسبو کار در جامعه منجر به نتایج کارآفرینانه (افزایش اشتغال ،توسـعة اقتصـادیو )...میشود.
 سياستگذاری توسعة کارآفرینی در جامعه منجر به نتایج کارآفرینانه میشود. بهبود محيط کسبوکار در جامعه از طریق سياستگذاری توسعة کارآفرینی نيز منجر بـه نتـایجکارآفرینانه میشود.
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شکل زیر مدل تحليل مسير پژوهش را نشان میدهد .اعداد روی مدل ضرایب استاندارد مسـيرها
و اعداد داخل پرانتز مقادیر  tرا نشان میدهد.
نهادها
5/95

نتایج کوتاهمدت
)5/33(t=2/21

محيط
کسب و
کار

/82
5
5/93

/77
5

/95
5

5/17

5/12

/91
5

نتایج
توسعه
کارآفرینی

92
5/

اقتصاد کالن
بازار کاال و خدمات
زیرساختها
نظام مالی
فناوری و نوآوری

)5/29(t=0/23

آموزش و بهداشت عمومی
نتایج بلندمدت

سياستها و قانونگذاری

5/97

)5/33(t= 2/97

سياست
گذاری
توسعه
کارآفرینی

/87
5
/86
5
0/75
0/9
7
5/97

ترویج و آموزش کارآفرینی
کمک مالی به کارآفرینان
خدمات پشتيبانی فنی
حمایت از گروههای هدف
ارزیابی برنامههای
کارآفرینی
توسعه شرکتهای کوچک

شکل .2مدل تحليل مسير متغيرهای پژوهش


وزندهيبهابعادمدلمفهومي .بـهمنظـور وزندهـی بـه ابعـاد پـژوهش از تکنيـک  AHPو
پرسشنامة مقایسة زوجی و وزندهی به ابعاد استفاده شد [ ]11و [ .]17بدینمنظـور در پرسشـنامة
مقایسة زوجی از پاسخگویان خواسته شد که باتوجه به توضيحات ارائـهشـده ،ابعـاد را بـهصـورت
زوجی مقایسه کنند .نتيجة اجرای این تکنيک در جدول  0بيان شده است .همانطور کـه در ایـن
جدول مشاهده میشود ،از دید پاسخگویان ،بهبود محيط کسـبوکـار در بـين سـه مفهـوم دارای
بيشترین وزن است .همچنين ابعاد نظام مالی ،ثبات اقتصاد کالن و نهادهـا بـهترتيـب دارای وزن
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اول تا سوم در محيط کسبوکار هستند .در سياستگذاری توسعة کارآفرینی نيز اجرای برنامههای
توسعة کارآفرینی دارای بيشترین وزن است.
جدول .0وزندهی ابعاد مدل مفهومی پژوهش
مفهوم

بعد

وزن

مفهوم

بعد

وزن

بهبود
محيط
کسبوکار
()5/15

نهادها

5/12

ثبات اقتصاد کالن

5/17

سياستگذاری
توسعة کارآفرینی
()5/30

تدوین سياستها و قانونگذاری
کارآفرینی

5/20

اجرای قوانين و برنامههای
توسعة کارآفرینی

5/15

بازار کاال و خدمات

5/11

ارزیابی برنامههای توسعة
کارآفرینی

5/30

آموزش و بهداشت
عمومی

5/15

نتایج کوتاهمدت

5/15

زیرساختهای عمومی

5/10

نتایج بلندمدت

5/25

نظام مالی

5/19

نظام نوآوری و فناوری

5/13

نتایج توسعة
کارآفرینی
()5/20


.نتيجهگيریوپيشنهادها 

5

پژوهشگران کارآفرینی توافق دارند که سطح فعاليت کارآفرینانه بهطور سيستماتيک هم در
کشورها و هم در طول زمان تغيير میکند [ ]33و [ .]7این موضوع بهميزان زیادی به محيط
کسبوکار و سياستهای دولتها بستگی دارد .باتوجه به اهميت جایگاه توسعة کارآفرینی در
کشور ،این پژوهش با هدف تدوین یک مدل یکپارچة نظام خطمشیگذاری توسعة کارآفرینی
انجام شده است .در این پژوهش در مرحلة گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد .از جنبة
ویژگیهای فنی ابزار اندازهگيری ،پرسشنامه دارای پایایی (آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی) و
روایی مناسبی است .آمار توصيفی عناصر پژوهش نشان داد که همة عناصر مدل دارای ميانگين
بزرگتر از  1هستند .نتایج تحليل مسير در سطح اطمينان  %10نشان داد که مدل بهصورت کلی
معنادار و نيز همة مسيرهای اصلی (فرضيات پژوهش) پذیرفته شدند .همچنين وزن دهی به ابعاد
پژوهش بااستفاده از تکنيک  AHPنشان میدهد که از نظر پاسخگویان ،بهبود محيط کسبوکار
در بين سه مفهوم چارچوب مفهومی ،دارای بيشترین وزن است .این نتيجه میتواند بيانگر صحيح
بودن فرض اصلی این پژوهش ،یعنی اهميت بهبود محيط کسبوکار در جهت توسعة کارآفرینی
باشد .نتایج این پژوهش دارای همگرایی با پژوهشهای پيشين است .همانطور که بررسی بانک
جهانی ( )2512و مجمع جهانی اقتصاد ( )2512نشان داد سهولت محيط کسبوکار بر توسعة
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کارآفرینی تأثير مستقيم دارد .نتایج این پژوهش نيز این موضوع را تأیيد میکند .همچنين
بررسیهای پيشين نشان میدهد که توسعة کارآفرینی درنهایت به افزایش تعداد شرکتها،
افزایش ثروت و توسعة اشتغال منجر شود .در این پژوهش موارد ذکر شده ،بهعنوان پيامدهای
کارآفرینی در قالب اهداف کوتاهمدت و بلندمدت بررسی شد و نتيجهگيری شد توسعة کارآفرینی
بر پيامدهای کارآفرینانه تأثير دارد .درواقع این نتایج با تحقيق سازمان همکاریهای اقتصادی و
توسعه ( ) 2551همگراست .تفاوت این پژوهش با مطالعات قبلی در این نکته است که مدل
پيشنهادی این پژوهش ،در قالب یک مدل جامع بر تأثيرگذاری محيط کسبوکار و سياستهای
توسعة کارآفرینی بر افزایش تعداد شرکتها ،افزایش ثروت و توسعه اشتغال بهصورت همزمان
توجه دارد .در ادامه باتوجه به نتایج پژوهش ،پيشنهادات اجرایی و نيز پيشنهاداتی برای تحقيقات
آتی تدوین شده است.
 پيشنهادات اجرایی .1 .بهبود نهادها و شرایط قانونی :در زمينة نهادها و قوانين و مقررات چندنکته حائز اهميت است .اوالً ،بسترسازی قانونی بهمفهوم افزایش قوانين نيست ،بلکه میتواند
کاهش تشریفات اداری ،مقرراتزدایی و تصویب حداقل قوانين در موارد ضروری باشد .ثانياً ،نکتة
مهّم دیگر در زمينة قوانين ،ثبات آن میباشد .یکی از مشکالت کشور ما ،تغييرات ناگهانی قوانين
است که منجر به افزایش عدم اطمينان و عدم تمایل بخش خصوصی و افراد نوآور برای اجرای
ایدههای جدید است .نکتة سوم ،در موضوع تصویب قوانين ،اجرای کارآمد آنهاست .اجرای
نامناسب قوانين میتواند منجر به کاهش اثربخشی گردد .چهارم اینکه ،نبایستی فراموش شود
که وظيفة اصلی دولت ،پساز قانونگذاری در مجلس ،طراحی ساز و کار درست اجرای قوانين
است تا جریان امور در جامعه بهوسيلة مردم و بخش خصوصی روان شود .بهبيان دیگر بایستی به
جایگاه سياستگذاری دولت و عدم دخالت مستقيم دولت در اجرای برنامهها توجه شود.
 .2افزایش شفافيت ،رقابتپذیری و مبارزه با فساد اداری :عدم دسترسی به اطالعات شفاف،
بهموقع و وجود رانت اطالعاتی ،موجب کاهش فرصتها برای عموم و افزایش فرصتها برای
افراد خاص میگردد .وقتی فرصتها ایجاد نشود ،کارآفرینی بهمفهوم واقعی شکل نمیگيرد.
هرچه شفافيت بيشتر و فساد اداری کمتر شود ،فرصتهای کارآفرینانه بيشتر و نرخ کارآفرینی
بيشتر میشود .امروزه نهادهای بينالمللی مهمترین راهحل مبارزه با فساد اداری در کشورها ،را
بهبود شفافيت مدیریت مالی و خاتمه دادن به مصونيت فساد اداری مسئوالن دولتی ،سيستم
قضایی مستقل بر مبنای قوانين ضدفساد ،تعيين معيارهایی برای مبارزه با پولشویی و توسعة
نهادهای مدنی میدانند.
 .3بهبود دسترسی به فناوری و نوآوری :فناوریهای جدید از دو جنبه بر نوآوری و در نهایت
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کارآفرینی تأثير دارند .اول اینکه ،فناوریهای جدید میتوانند به توليد محصوالت جدید و یا
بهبود کيفيت کاالها بهوسيلة کارآفرینان منجر شوند .دوم اینکه ،فناوریهای نوین میتوانند به
بهبود فرایند ،کاهش قيمت تمام شده و افزایش رقابتپذیری کمک کنند .کارآفرینان منابع
محدودی دارند ،بنابراین هر چه دسترسی به فناوریهای جدید برای آنها تسهيل شود،
فرصتهای بيشتر برای کارآفرینی ایجاد میگردد.
 .1بهبود سياستگذاری و قانونگذاری توسعة کارآفرینی در جهت افزایش فرصتها :اصالح قوانين
ورشکستگی بهمنظور کاهش مجازاتها و افزایش فرصت برای شروع مجدد فعاليت یک
کارآفرین ،اصالح قوانين کار در جهت حرکت از استخدام بهسوی خوداشتغالی و قراردادهای
استخدامی انعطافپذیر ،کاهش موانع ،الزامات ،تشریفات و رویههای اداری برای کارآفرینان
بایستی مورد تأکيد بيشتر قرار گيرد.
 .0ترویج و آموزش کارآفرینی در جهت افزایش مهارتها و انگيزههای کارآفرینانه :استمرار
فرهنگسازی در سطح جامعه شامل آموزشهای عمومی ،ترویجی و مهارتهای کارآفرینانه در
جامعه ،معرفی کارآفرینان موفق در سطح جامعه و تدوین برنامههای درسی ،آموزشهای مهارتی
کارآفرینی و خوداشتغالی از دورة ابتدایی تا متوسطه و دانشگاهها بایستی در جهت بسترسازی
فرهنگی و آموزشی موردتوجه قرار گيرد.
 .2بهبود دسترسی کارآفرینان به منابع مالی در جهت افزایش فرصتها و انگيزهها :دسترسی به
منابع مالی میتواند شامل ارائة وام و تسهيالت از طریق بانکها و صندوقهای دولتی و خصوصی
و یا ضمانت بانکی برای کارآفرینان باشد.
 .7بهبود ارزیابی برنامههای توسعة کارآفرینی :ارزیابی برنامههای خطمشیگذاری و یا دریافت
بازخور در جهت ادامة برنامه ،اصالح و یا توقف آن دارای اهميت میباشد .این ارزیابیها میتواند
در مراحل قبل از اجرای برنامه ،حين اجرا و بعد از اجرا باشد.
 پيشنهاداتی مبتنی بر محدودیت های پژوهش برای تحقيقات آتی .یکی از محدودیتهای اینپژوهش توجه به مقولة توسعة کارآفرینی بهصورت عام میباشد .بنابراین به محققان بعدی توصيه
میشود که سياستگذاری توسعة کارآفرینی را در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار دهند.
برای مثال سياستگذاری توسعة کارآفرینی منطقهای ،شرکتهای کوچک و متوسط ،تعاونیها و
یا اقليتها .همچنين احتماالً متغيرهای دیگری در زمينة توسعة کارآفرینی تأثيرگذار هستند که
محقق به آنها توجهی نکرده است و یا اینکه باید به دنبال روابط دیگری در مدل پيشنهادی
باشيم .لذا پيشنهاد میشود سایر متغيرهای تأثيرگذار بر موضوع ،شناسایی و روابط آنها با مدل
کلی مورد تحقيق قرار گيرد .یکی از دیگر محدویت های مهم این پژوهش ،به ماهيت ميان
رشتهای کارآفرینی مرتبط است که دامنه وسيعی از رشتهها شامل مدیریت ،جامعهشناسی ،اقتصاد
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و غيره را در بر میگيرد .ماهيت ميان رشتهای تحقيقات کارآفرینی ،بر عدم یکپارچگی الگوهای
تئوریک تاثير دارند .در پژوهش حاضر در الگوی پيشنهادی ،مفهوم محيط کسب و کار ماهيت
اقتصادی و بخش خطمشیگذاری (تدوین ،اجرا و ارزیابی) ماهيت مدیریتی دارد .بر این اساس
بررسی بيشتر سایر محققان در زمينه ارتباط این دو مفهوم توصيه میگردد.
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