
نگاهى به نقش عوامل مؤثر اقتصاد كالن در 
تركيب انگيزشى كارآفرينان

پذيرش: 1391/06/01دريافت: 1390/10/1

به  فراوانى  كمك  مى تواند  جامعه،  هر  در  كارآفرينان  انگيزشى  تركيب  شناخت  چكيده: 
به  توجه  با  كند.  كارآفرينانه  فعاليت هاى  پيامدهاى  و  شكل گيرى  چگونگى  بهتر  درك 
اهميت  و  مختلف  كشورهاى  در  كارآفرينان  انگيزشى  تركيب  در  زياد  بسيار  تفاوت هاى 
تركيب مذكور، اين پرسش نيز مطرح مى شود كه چه عواملى بر اين تركيب اثرگذارند. در 
پژوهش حاضر، با استفاده از داده هاى شصت كشور عضو ديده بان جهانى كارآفرينى و روش 
كارآفرينى  به  بهبودگرا  كارآفرينى  نسبت  بر  مؤثر  اقتصادى  كالن  عوامل  پانل،  داده هاى 
اجبارى بررسى شده است. يافته هاى اين پژوهش نشان داده است كه سطح توسعه يافتگى 
كشورها، ميزان رشد اقتصادى، بيكارى، مشاركت زنان در نيروى كار، سطح توسعه فنى 
با  كه  پژوهشى  هر  در  بنابراين  دارد.  نسبت  اين  بر  معنى دارى  تأثير  عمومى،  آموزش  و 
هدف مقايسه وضعيت كارآفرينى در جوامع يا مكان هاى مختلف انجام مى شود و نيز در 
برنامه هايى كه با هدف گسترش كارآفرينى در سطح ملى تدوين مى گردد، اين عوامل كالن 

نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
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مقدمه
   كارآفرينى پديده اى است كه بر زندگى افراد در سطح خرد و نيز بر اقتصاد يك جامعه در سطح 
كالن تأثير گذار است. اما با اينكه از اوايل قرن بيستم درباره  كارآفرينى و آثار آن بر اقتصاد جامعه، 
مباحث فراوانى مطرح شده است، هنوز تعريف جهانى و فراگيرى براى آن وجود ندارد. رويكردهاى 
ديدگاه  يك  از  مى شود.  ناشى  علوم  مختلف  رشته هاى  از  كه  دارد  وجود  كارآفرينى  درباره  متفاوتى 
بين رشته اى، كارآفرينى از جنبه هاى مختلف اقتصادى، تاريخى، روان شناختى، سياسى، اجتماعى و 
فرهنگى برخوردار است. در هر يك از ديدگاه هاى مذكور، بر جنبه هاى متفاوتى از كارآفرينى تمركز 
مى گردد. براى مثال، در پژوهش هاى مربوط به رشته  روانشناسى بر انگيزه ها و ويژگى هاى شخصيتى 
افراد تمركز مى گردد، در حالى كه در پژوهش هاى جامعه شناختى، بر زمينه  اجتماعى كارآفرينان تأكيد 
تخصيص  درباره  تصميم گيرى  نحوه   درباره  بيشتر  حوزه،  اين  در  اقتصادى  پژوهش هاى  اما  مى شود. 

منابع، عملكرد بنگاه ها، صنايع و اقتصاد كشورهاست. 
مكتب  سه  از  كه  است  شده  بيان  كارآفرينى  درباره  متفاوتى  ديدگاه هاى  اقتصادى،  ادبيات  در 
فكرى اصلى نشأت مى گيرد. مكتب اول، مكتب سنتى اتريش-آلمان1 است. در اين مكتب، مشاركت 
دو اقتصاددان با نام هاى تانن2 و شومپيتر3 بيش از همه مشاهده مى شود. تانن در محاسبه سود حاصل 
به  را  بازرگان  وى  كرد.  وارد  را  اطمينان  عدم  و  مخاطره  عوامل  خود،  نظرى  مدل  در  كارآفرينى  از 
عنوان فردى كه عايدى ثابتى دارد، در نظر نمى گرفت، بلكه به عنوان فردى مى پنداشت كه به توانايى 
ابداعى خود اتكاء دارد. اين عامل بعدها به عنوان توانايى نوآورى در هسته نظريه شومپيتر قرار گرفت. 
شومپيتر نيز نظريه هاى بوهن- بائرك4 را با نظريه هاى منگر5 و وايزر6 كه هر دو عضو مكتب اتريشى 
بودند و نيز با نظريه هاى ماركس7، وبر8 و والراس9 در هم آميخت و مفاهيم و برداشت هاى انديشمندان 
اعتقاد  به   .(Hebert and Link, 1989: 39) كرد  ادغام  خود  تفكر  قالب  و  برداشت ها  در  را  مذكور 
شومپيتر، فعاليت نوآورانه كارآفرينان، فرايند تخريب خالق10 را به وجود مى آورد و با ايجاد اختالل در 

1. German-Austrian Tradition  
2. Thunen 
3. Schumpeter
4. Bohm-Bawrek
5. Menger
6. Wiser
7. Marx 
8. Weber 
9. Walras
10. Creative destruction
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 .(Wennekers et al, 2002:28) يك اقتصاد تعادلى، باعث ايجاد فرصت براى كسب رانت مى شود
مكتب دوم، مكتب اتريشى جديد1 است. كيرزنر و ميزس2 دو تن از اقتصاددانان اين مكتب هستند. به 
اعتقاد كيرزنر، كارآفرينى به معنى ايجاد هماهنگى و سازگارى متقابل بيشتر در عمليات بازار است. 
ميزس نيز كه بر اهميت كارآفرينى در اقتصاد بازار تأكيد داشت، معتقد بود كه كارآفرين به تغييرات 
در اطالعات بازار، حساس است. در اين مكتب بر توانايى هاى كارآفرين در درك فرصت هاى سودآور 
تمركز مى شود. فرصت هاى سودآور نيز در صورتى پيش مى آيد كه تناسبى بين قيمت محصول در 
بازار كاال و قيمت عوامل توليدكننده اين كاال در بازار عوامل توليد وجود نداشته باشد. كارآفرين قبل از 
ديگران متوجه اين عدم تناسب مى شود و عاملى كه كارآفرين را از فرد واسطه گر متمايز مى كند، اين 
است كه خريد نهاده، مقدم بر فروش محصول است. در زمان تصميم گيرى براى توليد محصول، قيمت 
محصول هنوز تعيين نشده است و كارآفرين حدس مى زند كه قيمت محصوالت در آينده با قيمت 
فعلى عوامل توليد مطابقت ندارد (Kirzner, 1982: 59). مكتب سوم، مكتب نئوكالسيك است. نظريه 
نئوكالسيك بيشتر بر مبناى انديشه هاى مارشال شكل گرفته است. مارشال تفاوتى بين كارآفرينى و 
ساير كسب وكارها قائل نمى شود. در الگوى نئوكالسيك، كارآفرينان نيز همانند ساير كسب وكارها در 
 .(Wennekers et al, 2002:28) .چارچوب الگوى رقابت كامل و تحت فروض آن فعاليت م  ى كنند
بيان مباحث گوناگون درباره كارآفرينى در مكاتب مختلف در يك قرن اخير، بيانگر نقش مهمى است 
كه مكاتب مذكور براى كارآفرينى قائل شده است. دليل اهميت روزافزون بررسى پديده كارآفرينى را 
مى توان در پژوهش هاى تجربى جستجو كرد كه در آنها آثار كارآفرينى بر متغيرهاى اقتصادى بررسى 
شده است. يافته هاى برخى پژوهش هاى تجربى نشان داده است كه تغييرات ميزان رشد اقتصادى 
 Global Entrepreneurship Monitor) داد  توضيح  گوناگون  كارآفرينى  نرخ هاى  با  مى توان  را 
افزايش  را  رقابت  و  نوآورى  مى تواند  كارآفرينى  كه  است  شده  بيان  همچنين   .(Report, 1999:43

بر  كارآفرينانه  فعاليت هاى  اثر  حال،  اين  با   .(Audretsch and Keil bach, 2004: 20 -22) دهد 
 Wennekers et) است  متفاوت  توسعه  مختلف  سطوح  با  كشورهايى  بين  تنها  نه  اقتصادى،  رشد 
 Carree & et. al,) بلكه بين كشورهاى با سطح توسعه مشابه نيز متفاوت است ،(al ، 2005:20

289 -288 :2007). اين تفاوت ها مى تواند ناشى از دو موضوع باشد، نخست، تفاوت ميزان كارآفرينى 

اگر  بنابراين،  كشورها.  اين  در  كارآفرينان  فعاليت هاى  ماهيت  تفاوت  سپس  و  مختلف  كشورهاى  در 
بخواهيم به بررسى اثر فعاليت هاى كارآفرينانه بر اقتصاد كشورهاى مختلف بپردازيم، ناگزير هستيم 
1. New Austrian School
2. Kirzner and Mises
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عوامل مؤثر بر ميزان و ماهيت فعاليت هاى كارآفرينانه را بررسى كنيم. بامول بيان مى كند كه مانند 
آن بخش از ادبيات اقتصادى كه به طور سنتى تخصيص نهاده ها را بررسى مى كند، طبيعى به نظر 
تعيين  مختلف  فعاليت هاى  بين  را  كارآفرينانه  استعدادهاى  تخصيص  چيزى  چه  بدانيم  كه  مى رسد 
مى كند (Bamul, 1999: 918 -919). اهداف سياست گذاران به طور معمول با انگيزه افراد كارآفرين 
يكسان نيست، به ندرت اتفاق مى افتد فردى كسب و كارى را به منظور ايجاد نوآورى، افزايش اشتغال 
يا رشد اقتصادى در سطح ملى انجام دهد. كارآفرينان به طور معمول، با انگيزه كسب سود بيشتر، 
مى شوند  هدايت  كارآفرينى  سمت  به  ديگر،  شغلى  گزينه  نداشتن  دليل  به  يا  شغلى  استقالل  يافتن 
(Shane & et. al, 2003: 263 -269). اهميت توجه به انگيزه هاى كارآفرينان از آنجا ناشى مى شود 

كه يافته هاى پژوهش هاى تجربى زيادى نشان داده است كه تفاوت در انگيزه هاى كارآفرينان، موجب 
تفاوت در عملكرد آنها مى شود. در واقع، نحوه  عملكرد افراد بر مبناى انگيزه هايشان در سطح خرد است 
كه پيامدهاى كالن اقتصادى كارآفرينى را تعيين مى كند. بنابراين، براى سياست گذاران، ضرورت دارد 
كه بدانند كدام يك از متغيرهاى سياستى تحت كنترل آنها، با انگيزه هاى كارآفرينان در ارتباط است 

و چگونه آنها را تحت تأثير قرار مى دهد.
است  پژوهشى  علمى-  گروه هاى  از  مركب  دانشگاهى  تشكل  يك  كارآفرينى1  جهانى  ديده بان 
كه هدف اصلى آن، ارزيابى و ارائه داده هاى پژوهشى معتبر در سطح بين المللى درباره فعاليت هاى 
كارآفرينانه است. اين نهاد از سال 1999، به ارائه داده هاى ساليانه درباره كارآفرينى در كشورهاى 
ارائه  كارآفرينان  از  را  متفاوتى  طبقه بندى هاى  كارآفرينى،  جهانى  ديده بان  است.  پرداخته  متفاوت 
مى كند. يكى از شاخص هاى اصلى اين نهاد، ميزان كارآفرينى نوپا (TEA)2 است. اين شاخص بيانگر 
درصد جمعيت بالغ 64-18 ساله هر كشور است كه درگير مديريت يا صاحب كسب وكارى با سابقه 
كمتر از 42 ماه هستند. ديده بان جهانى كارآفرينى، كارآفرينان نوپا را بر مبناى انگيزه هايشان، به دو 

گروه عمده كارآفرين  ان اجبارى3 و كارآفري  نان بهبودگرا4 تقسيم  مى كند. 
در پژوهش حاضر، ضمن مرور ادبيات تجربى درباره پديده كارآفرينى و آثار كارآفرينى اجبارى 
و بهبودگرا بر رشد و توسعه اقتصادى كشورها، عوامل كالن اقتصادى تأثيرگذار بر نسبت كارآفرينى 
در  كارآفرينان  انگيزشى  تركيب  كننده  تبيين  كالن  عوامل  ديگر،  عبارت  به  يا  اجبارى  به  بهبودگرا 

1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
2. Total Early-Stage Entrepreneurial Activity
3. Necessity-Driven
4. Improvement-Driven Opportunity
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كشورهاى عضو ديده بان جهانى كارآفرينى مورد بررسى قرار مى گيرد. اين امر ما را قادر مى كند كه 
داليل تفاوت كشورها را در زمينه  اين نسبت بهتر درك كنيم و به سياست گذاران نيز توانايى مى دهد 
تا بهتر به شناسايى عواملى بپردازند كه به آنها كمك مى كند تا جريان كارآفرينى را در راستاى اهداف 

اقتصاد ملى هدايت كنند.

مرورى بر ادبيات و پيشينه پژوهش

تقسيم بندى كارآفرينان بر مبناى انگيزه هاى آنها
همان طور كه پيش تر ذكر شد، يكى از گونه هاى تقسيم بندى كارآفرينان در پژوهش هاى تجربى 
پيشين و گزارش هاى ديده بان جهانى كارآفرينى، تقسيم بندى آنها به لحاظ انگيزه هاى ايجاد كسب وكار 
است. كارآفرينان با انگيزه هاى مختلفى كسب وكار ايجاد مى كنند. شاپرو و سكل1 (1982) و گيالد و 
لوين2 (1986) بيان كرده اند كه برخى از عوامل مثبت3، افراد را به سمت كارآفرينى جذب مى كند و 
برخى از عوامل منفى4 افراد را به سمت فعاليت هاى كارآفرينانه سوق مى دهد. براى مثال، ميل به استقالل 
و موفقيت، افراد را به سمت كارآفرينى جذب مى كند و نارضايتى از وضعيت كنونى و بيكارى، افراد را 
به سمت كارآفرينى سوق مى دهد (Verheul & et. al, 2010: 6 -7). فرصت هاى بازار، كسب سود و 
 Giacomin & et. al, 2007: 16) شأن اجتماعى نيز به عنوان انگيزه هاى جاذب5 معرفى   شده است
20-). گروهى از پژوهشگران نيز ميل به موفقيت، استقالل، ارتقاى شخصى6، بهبود وضعيت رفاهى و 

 Birley and Westhead, 1994:) افزايش ثروت را از عوامل جذب افراد به سمت كارآفرينى دانسته اند
.(15 -17

افراد  كرد  بيان  كه  بود  افرادى  اولين  از  يكى   (1943) فلت8  اكسن  نيز  فشارى7  عوا  مل  درباره 
بيكار يا افرادى كه اميدى به دستمزدبگير شدن ندارند، ممكن است براى ادامه زندگى خود به ايجاد 
كسب وكار مجبور شوند. بسيارى از پژوهشگران ديگر نيز درباره نقش فشارى بيكارى صحبت كرده اند 

1. Shapero and Sokol
2. Gilad and Levine 
3. Positive factors
4. Negative Factors
5. Pull Motivations
6. Personal Development
7. Push Factors
8. Oxenfeldt 
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(Verheul & et. al, 2010: 6 -  7). عوامل فشارى، اغلب به عنوان رانش بيكارى شناخته مى شود، اما 

عالوه بر بيكارى، عوامل ديگرى نيز مى تواند به عنوان انگيزه فشارى عمل كند. براى مثال، گياكومين 
كرده اند  ذكر  كارآفرينان  فشارى  عوامل  از  يكى  نيز  را  خانواده  فشار  بيكارى،  كنار  در  همكاران  و 

.(Giacomin & et. al, 2007: 16 -21)

همان طور كه پيش تر ذكر شد، ديده بان جهانى كارآفرينى نيز دو گروه عمده كارآفرينان اجبارى 
و بهبودگرا را از كارآفرينان نوپا تفكيك مى كند. بر اساس تعريف ديده بان جهانى كارآفرينى، نسبت 
كارآفرينان اجبارى از كارآفرينان نوپا، بيانگر آن بخش از كارآفرينان نوپايى است كه به دليل نداشتن 
نسبت  ديگر،  طرف  از  مى شوند.  كسب وكار  راه اندازى  به  مجبور  درآمد،  كسب  براى  ديگرى  گزينه 
كارآفرينان بهبودگرا از كارآفرينان نوپا، بيانگر آن بخش از كارآفرينان نوپايى است كه با انگيزه استقالل 
يا افزايش درآمد، وارد حوزه كارآفرينى مى شوند. البته تا سال 2006، ديده بان جهانى كارآفرينى، دو 
تعريف،  اساس  بر  كه  مى كرد،  تفكيك  نوپا  كارآفرينان  از  را   1 فرصت گرا  و  اجبارى  كارآفرينان  گروه 
كارآفري  نى فرصت گرا آن بخش از كارآفرينان نوپا را شامل مى شد كه براى كسب استقالل، افزايش 
جهانى  ديده بان  بعد،  به  سال 2007  از  اما  بودند.  پرداخته  كسب وكار  ايجاد  به  آن،  حفظ  يا  درآمد 
كارآفرينى، داده هاى كارآفرينى بهبودگرا را منتشر مى كند كه در واقع، بخشى از كارآفرينى فرصت گرا 
قابل  و  فراگير  داده هاى  كه  است  نهادى  يگانه  كارآفرينى  جهانى  ديده بان  اينكه  به  توجه  با  است. 
اطمينانى را درباره كارآفرينى منتشر مى كند و ايران نيز از سال 2007 از اعضاى آن است، در پژوهش 
حاضر نيز از داده هاى اين نهاد استفاده مى كنيم، و بحث را با توجه به تقسيم بندى ديده بان جهانى 

كارآفرينى ادامه مى دهيم.

تأثير تفاوت در انگيزه هاى كارآفرينان بر عملكرد آنها
تجربى  پژوهش هاى  يافته هاى  كه  مى شود  ناشى  آنجا  از  كارآفرينان  انگيزه هاى  به  توجه  دليل 
فراوانى نشان داده است كه تفاوت در انگيزه هاى كارآفرينان، موجب تفاوت در عملكرد آنها مى شود. 
فرصت،  يك  از  بهره بردارى  براى  تصميم گيرى  در  كارآفرين  فرصت  هزينه  مولر،  و  اميت  اعتقاد  به 
كمترى  فرصت  هزينه  شغلى،  مناسب  نا  موقعيت  دليل  به  اجبارى  كارآفرينان  دارد.  فراوانى  اهميت 
از كارآفرينان فرصت گرا دارند. با فرض ثابت بودن ساير شرايط، اين وضعيت باعث افزايش احتمال 
بهره بردارى از فرصت هاى كم سودتر توسط آنها مى شود. يافته هاى دو پژوهشگر مذكور نشان مى دهد 

1. Opportunity Driven
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كارآفرينانى كه به سمت فعاليت كارآفرينى جذب شده اند، به لحاظ موفقيت سرمايه گذارى (فروش به 
ازاى هر كارگر) و درآمد شخصى، نسبت به كارآفرينانى كه به سمت فعاليت كارآفرينى رانده شده اند، 
كه  هنگامى  گرفته اند  نتيجه  همكاران  و  هسل1   .(Muller and Amit, 1995: 68) بوده اند  موفق تر 
افراد كسب وكارى را با انگيزه اوليه افزايش درآمد راه اندازى كنند، در ايجاد شغل و جهت گيرى به 
سمت صادرات موفق تر عمل مى كنند. نتيجه پژوهش آنها سياست گذاران را از اين موضوع آگاه كرده 
از  ايجاد كسب وكار مى پردازند، انتظار فراوانى  استقالل، به  با انگيزه نياز و  است كه كارآفرينانى كه 
كسب وكارشان ندارند و احتمال دارد كه نتوانند به نوآورى، ايجاد اشتغال و رشد اقتصادى كشورشان 
كمك فراوانى كنند (Hessel & et, al, 2008: 335). موريس2 و همكاران در پژوهش خود دريافته اند 
از آنجايى كه كارآفرينان اجبارى به احتمال زياد در اقشار كم درآمد هستند، دسترسى كمى به سرمايه 
انسانى، سرمايه مالى و فناورى دارند. بنابراين، توانايى آنها در ايجاد نوآورى، افزايش اشتغال و ايجاد 
مزيت رقابتى براى صادرات كم خواهد بود (Morris & et. al, 2006: 239 -241). اكس و ورگا3 در 
كارآفرينى  اما  دارد،  فنى  تغييرات  بر  مثبتى  تأثير  فرصت گرا،  كارآفرينى  داده اند  نشان  خود  پژوهش 
اجبارى تأثيرى بر آن ندارد (Acs and Verga, 2005: 331 -332). اكس در پژوهش ديگرى نتيجه 
گرفته است كه رابطه مثبتى بين ميزان درآمد و نسبت كارآفرينى فرصت گرا به كارآفرينى اجبارى در 

 .(Acs, 2005: 101) يك كشور وجود دارد
وونگ4 و همكاران عالئم مورد انتظار مثبت و منفى را به ترتيب براى تأثير كارآفرينى فرصت گرا 
و كارآفرينى اجبارى ر رشد اقتصادى به دست آورده اند، هر چند اين يافته ها به لحاظ آمارى معنى دار 
نبوده است (Wong, 2005: 344). بالك و واگنر5 نشان داده اند كه فرصت هاى بهره بردارى شده توسط 
كارآفرينان فرصت گرا، به طور متوسط سودآورتر از فرصت هاى بهره بردارى شده توسط كارآفرينان اجبارى 
است (Block and Wagner, 2010: 16). بالك و ساندر6 نيز در پژوهش خود دريافتند كه ماندگارى 
 .(Block and Sander, 2009: 15) كسب وكارهاى اجبارى، كمتر از كسب وكارهاى فرصت گرا است
ويوارلى7 نتيجه گرفته است كه عملكرد بنگاه هايى كه افراد با آزادى انتخاب تأسيس كرده اند، نسبت به 

.(Vivarelli, 2004: 43) بنگاه هايى كه به دليل فرار از بيكارى تأسيس شده است، بهتر است
1. Hessel
2. Morris 
3. Acs and Verga
4. Wong
5. Block and Wagner
6. Block and Sander
7. Vivarelli
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ديده بان جهانى كارآفرينى در گزارش سال 2005 خود بيان كرده است كه بين نسبت كارآفرينى 
فرصت گرا به كارآفرينى اجبارى و ميزان گذار كارآفرينان از كارآفرينى نوپا به كارآفرينى تثبيت شده1 
رابطه مثبت وجود دارد. به عبارت ديگر، ميزان شكست كسب وكارهاى نوپا در كشورهايى كه كارآفرينى 
آنها بيشتر به صورت فرصت گرا است، كمتر است. بنابراين، بين انگيزه شروع كسب و كار و شانس 
موفقيت آن، رابطه نظام مندى وجود دارد. همچنين در اين گزارش يان شده است، در كشورهايى كه 
كم درآمد هستند و تأمين اجتماعى كمى دارند، ميزان فراوانى از كارآفرينى اجبارى وجود دارد. در اين 
كشورها نبود گزينه هاى جايگزين براى كسب درآمد، افراد را وادار ميكند كه به سمت ايجاد كسب وكار 
بروند، حتى اگر آينده بنگاه آنها نيز بسيار مطلوب نباشد. اما در كشورهاى با درآمد باال و ميزان فراوان 
تأمين اجتماعى، كمتر احتمال دارد كه كسب وكارى با چشم انداز نامطلوب ايجاد شود. اين وضعيت در 
كشورهاى مذكور، موجب ايجاد ميزان كمى از كارآفرينى نوپا و كارآفرينى اجبارى مى شود (گزارش 

ديده بان جهانى كارآفرينى، 23:2005).
بنابراين با توجه به مباحث باال، پيامدهاى اقتصادى كارآفرينى در هر جامعه اى، به نحو آشكارى 
تركيب  شناخت  كرده اند.  ايجاد  كسب وكار  آن،  مبناى  بر  كارآفرينان  كه  است  منوط  انگيزه هايى  به 
انگيزشى كارآفرينان در هر جامعه و كشف داليل تفاوت اين تركيب در جوامع، مى تواند كمك فراوانى 
به بررسى پيامدهاى كارآفرينى براى اقتصاد ملى كند. توجه به ميزان مطلق فعاليت هاى كارآفرينانه در 
هر كشور مفيد است، ولى اگر بدون توجه به محتواى فعاليت ها انجام شود، حتى مى تواند گمراه كننده 
كشور  سه  و  ايران  براى  كارآفرينى  جهانى  ديده بان  داده هاى  از  استفاده  با  جدول (1)  در  باشد.  نيز 
مسلمان عربستان، تركيه و مالزى، كشور برزيل به عنوان يك اقتصاد نوظهور و دو كشور توسعه يافته 

سوئيس و انگلستان، محاسباتى انجام شده است. 

جدول (1): مقايسه ميزان كارآفرينى و تركيب انگيزشى آن در هفت كشور عضو ديده بان جهانى كارآفرينى

سوئيسانگلستانبرزيلمالزىعربستانتركيهايرانكشور
TEA18272446103947رتبه در 1

كارآفرينى بهبودگرا2
1/121/166/372/591/373/316/92كارآفرينى اجبارى

453831134108رتبه در نسبت انگيزه ها3
منبع: محاسبات پژوهش با استفاده از داده هاى 2010-2008 ديده بان جهانى كارآفرينى

1. Established Entrepreneurship
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گزارش  در  كشور  بين 58  در  نوپا  كارآفرينى  كل  ميزان  حسب  بر  كشورها  رتبه   (1) رديف  در 
توجه  كارآفرينى  مطلق  ميزان  به  فقط  اگر  است.  شده  بيان  كارآفرينى  جهانى  ديده بان  سال 2010 
داشته باشيم، برزيل و ايران وضعيت و رتبه بهترى نسبت به انگلستان و سوئيس دارد و شايد اين 
برداشت اشتباه صورت گيرد كه شرايط كارآفرينى يا استعداد و انگيزه هاى آن در ايران و برزيل، بهتر 
از كشورهاى توسعه يافته است، اما توجه به تركيب كارآفر  ينان، داللت هاى متفاوتى دارد. در رديف (2) 
متوسط نسبت كارآفرينى بهبودگرا به كارآفرينى اجبارى در دوره 2010-2008 براى اين كشورها 
مشاهده مى شود. در دوره مذكور، در ايران به طور متوسط به ازاى هر كارآفرين اجبارى، حدود يك 
عربستان  براى  و   2/5 مالزى  براى  نسبت  اين  كه  حالى  در  است،  داشته  وجود  بهبودگرا  كارآفرين 
بيش از 6 است. در رديف (3) رتبه كشورها در بين 58 كشور گزارش سال 2010 بر حسب نسبت 
كارآفرينان بهبودگرا به كارآفرينان اجبارى بيان شده است و مالحظه مى شود كه رتبه ها بسيار متفاوت 
از رتبه هاى رديف (1) است. چه عواملى باعث مى شود تركيه و عربستان كه رتبه هاى نزديكى در ميزان 
كل كارآفرينى دارند، در تركيب انگيزشى كارآفرينان تا اين حد از هم دور باشند؟ در بخش بعد، اين 

عوامل بررسى خواهد شد.

عوامل مؤثر بر ميزان كارآفرينى
از  متفاوتى  جنبه هاى  علوم،  مختلف  رشته هاى  در  شد،  بيان  مقدمه  در  پيش تر  كه  همان طور 
عوامل  تخصصى  ديدگاه  از  مذكور،  رشته هاى  از  يك  هر  در  است.  شده  بررسى  كارآفرينى  پديده 
مؤثر بر ميزان كارآفرينى مورد بررسى قرار گرفته است. در ادبيات اقتصادى، عوامل مؤثر بر ميزان 
كارآفرينى بر حسب سطح تحليل عوامل تقسيم بندى گرديده و پژوهش ها در سطح عوامل خرد، ميانه 
و كالن انجام شده است. در پژوهش هاى مربوط به عوامل تعيين كننده كارآفرينى در سطح خرد، بر 
فرايند تصميم گيرى توسط افراد1 و انگيزه خوداشتغالى در آنها تمركز شده است. براى مثال، عوامل 
فردى نظير ويژگى هاى روانشناختى2، آموزش رسمى و نيز ميزان دارايى هاى مالى، زمينه  خانوادگى و 
تجربه هاى كارى قبلى، بر تصميم هاى افراد درباره خوداشتغالى تأثير مى گذارد كه براى نمونه، مى توان 
آثار بالنچ فالور و اسوالد3 (1998) و ون پراگ4 (1996) را نام برد. از پژوهش هاى مهم انجام شده 
1. Decision Making Process
2. Psychological traits
3. Blanchflower and Oswald
4. Van praag
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در سطح ميانه مى توان پژوهش كرى و تاريك1 (1996) و بوسما2 و همكاران (1999) را نام برد. آنها 
نتيجه گرفته اند كه عوامل ويژه بخش هاى صنعت و بازار، نظير فرصت هاى سودآورى و ورود و خروج 
در يك صنعت خاص، تعيين كننده هاى مهم كارآفرينى در سطح ميانه است. در پژوهش ها در سطح 
كالن تالش مى شود تا سطوح خرد و ميانه با هم تلفيق شود و بر دامنه اى از عوامل فنى، اقتصادى، 
فرهنگى و نهادى تأكيد مى گردد. يكى از مهم ترين تقسيم بندى هايى كه در سطح كالن براى عوامل 
مذكور انجام مى شود، تقسيم آنها به دو گروه عوامل طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه كارآفرينى است. 

از اين تقسيم بندى به ميزان زيادى در پژوهش هاى تجربى پيرامون موضوع استفاده شده است.
به  است،  كسب وكار  يك  شروع  براى  دسترس  در  فرصت هاى  بيانگر  كارآفرينى،  تقاضاى  طرف 
عبارت ديگر، طرف تقاضاى كارآفرينى بيانگر فرصت هايى است كه افراد را در فعاليت هاى كارآفرينى 
تقاضاى  در  تنوع  فنى،  توسعه  نظير  عواملى  تأثير  تحت  كارآفرينى،  تقاضاى  طرف  مى گيرد.  كار  به 
مصرف كننده، ساختار صنعتى اقتصاد، قانون گذارى دولت و سطح توسعه اقتصادى قرار مى گيرد. طرف 
عرضه كارآفرينى، بيانگر افرادى است كه به راه اندازى كسب وكار تمايل دارند و از توانايى در اين حوزه 
برخوردار هستند. عواملى نظير ويژگى هاى جمعيت شناختى، ميزان درآمد، وضعيت اشتغال، دسترسى به 
آموزش، ارزش هاى فرهنگى و محيط نهادى (يعنى دسترسى به منابع مالى، فضاى ادارى3، ميزان ماليات 
.(Wennekers et al, 2008: 35 -48) و غيره) مهم ترين عوامل مؤثر بر طرف عرضه كارآفرينى است

نكته اى كه در اينجا بايد بيان كرد، اين است كه طرف هاى عرضه و تقاضاى كارآفرينى، هميشه 
كارآفرينى مى تواند تحت تأثير  منطبق بر طرف عرضه و تقاضاى بازار نيست. در حقيقت "تقاضاى" 
عوامل عادى طرف عرضه محصول قرار گيرد. براى مثال، در حالى كه توسعه فنى و ظهور فناورى هاى 
جديد، بر طرف عرضه محصول تأثير مى گذارد، با ايجاد فرصت هاى كسب وكار جديد، طرف تقاضاى 

كارآفرينى را نيز تحريك مى كند.

عوامل مؤثر بر سهم كارآفرينى بهبودگرا و كارآفرينى  اجبارى از كارآفرينى نوپا

سطح توسعه يافتگى و رفاه اقتصادى
و  كشاورزى  بخش هاى  سهم  آن  در  كه  توسعه يافته  كمتر  كشورهاى  در  اجبارى  فعاليت هاى 

1. Carree and Thurik
2. Bosma
3. Administrative Burdens
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اختصاص  خود  به  را  نوپا  كارآفرينى  از  فراوانى  سهم  بخش هاست،  ساير  از  بيشتر  منابع،  استخراج 
مى دهد. در اين كشورها تقاضاى شغل بيشتر از چيزى است كه كارفرماها قادر به فراهم كردن آن 
كسب وكارهاى  كنند.  ايجاد  شغل  خود  براى  درآمد،  كسب  به منظور  بايد  مردم  از  بسيارى  و  هستند 
كوچك و تعداد زياد آنها، مسئله رايج در اين سطح از توسعه است. همراه با افزايش سطح توسعه 
اقتصادى و سهم بخش صنعت از اقتصاد، ظرفيت اشتغال در كشورها گسترش مى يابد و اين امكان 
را مى دهد كه افراد بيشترى در كارخانه هاى صنعتى به كار مشغول شوند. اين وضعيت، باعث افزايش 
كاهش  را  اجبارى  كارآفرينى  و  مى شود  كسب وكار  ايجاد  فرصت  هزينه  و  بگيرى  دستمزد  جذابيت 
مى دهد. همزمان با آن، افزايش ثروت و توسعه زيرساخت ها و آموزش، امكان رشد و شكوفايى را براى 
كسب وكارهاى بهبودگرا فراهم مى كند و ماهيت فعاليت هاى كارآفرينى را تغيير مى دهد. در اين سطح 
از توسعه، همراه با افزايش درآمد در سمت تقاضا و افزايش تنوع در تقاضاى مصرف كننده، به ويژه در 
مورد خدمات، سهم اشتغال بخش صنعت، شروع به كاهش مى كند، در حالى كه سهم اشتغال در بخش 
خدمات افزايش مى يابد و موجب افزايش كارآفرينى بهبودگرا مى شود. در اين زمينه، كرى و همكاران 
(2002) و ونكرز و همكاران (2005) در پژوهش هاى جداگانه خود، تغيير ماهيت و ميزان فعاليت هاى 
كارآفرينى همراه با افزايش سطح توسعه، به نحوى كه ذكر شد، را تأييد كرده اند. در سمت عرضه 
كارآفرينى، همان طور كه در روانشناسى اجتماعى فرض شده است، سلسله مراتبى از نيازهاى انسانى 
 .(Maslow,1970) وجود دارد كه در آن نيازهاى جسمانى در انتها و خودشناسى در صدر قرار دارد
هنگامى كه نيازهاى اساسى تأمين شد، نيازهاى غيرمادى مانند نياز به استقالل، باعث مى شود كه 
كارآفرينى بهبودگرا مورد توجه افراد جامعه قرار گيرد. بنابراين، به داليلى كه ذكر شد، انتظار مى رود 
همگام با افزايش ميزان توسعه اقتصادى، نسبت كارآفرينى بهبودگرا به كارآفرينى اجبارى افزايش يابد 

.(Stel & et. al, 2004: 9)

پيشرفت فنى و استفاده از فناورى هاى نوين
مى تواند  جديد  فناورى  زيرا  است،  كارآفرينى  تقاضاى  ايجاد  عوامل  از  يكى  فنى،  پيشرفت هاى 
كند.  فراهم  جديد  بنگاه هاى  ايجاد  براى  را  فرصت هايى  و  شود  نوين  خدمات  و  كاالها  توليد  موجب 
عالوه بر اين، بيان شده است كه پيشرفت فنى مى تواند رقابت پذيرى كسب وكارهاى كوچك و جديد 
به  مربوط  نوين،  اقتصادهاى  ساختار  تجديد  مهم  عوامل  از  يكى  ونكرز،  اعتقاد  به  دهد.  افزايش  را 
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فناورى هاى اطالعات و ارتباطات است. اين فناورى ها موجب كاهش بنيادى هزينه هاى مبادالت شده و 
حداقل مقياس كارا را در بسيارى از صنايع كاهش داده است. كاهش هزينه هاى مبادالتى و آثار مربوط 
به مقياس كاراى صنايع، فرصت رقابت را براى بسيارى از كسب وكارهاى كوچكى فراهم كرده است 
كه پيش از اين قادر به فعاليت نبوده اند. بنابراين، انتظار مى رود همراه با پيشرفت فنى در يك كشور، 
سهم كارآفرينى بهبودگرا از فعاليت هاى كارآفرينى آن كشور نيز افزايش يابد. همچنين از آنجايى كه 
ميزان اشتغال و رفاه، به طور معمول همراه با پيشرفت فنى و رشد صنعتى در جوامع، افزايش مى يابد، 
 .(Wennekers et al,2005:7) سهم كارآفرينى اجبارى نيز همراه با پيشرفت فنى كاهش مى يابد
ويناتا1 نيز در پژوهش خود دريافت كه همزمان با پيشرفت فنى، سهم كارآفرينى اجبارى از فعاليت هاى 
كارآفرينى كاهش مى يابد (Winata, 2008: 77). بنابراين، انتظار مى رود در كشورهايى كه به لحاظ 
فنى پيشرفته تر هستند، سهم كارآفرينى بهبودگرا نسبت به كارآفرينى اجبارى بيشتر باشد. اين بدان 
معناست كه حتى اگر دو كشور به لحاظ سطح فعاليت هاى اقتصادى و رفاه اقتصادى، وضعيت مشابهى 
داشته باشد، در كشورى كه محصوالت مبتنى بر فناورى هاى نوين، سهم بيشترى از توليد را به خود 

اختصاص مى دهد، سهم كارآفرينى بهبودگرا بيشتر خواهد بود.

رشد اقتصادى
عالوه بر ميزان مطلق فعاليت هاى اقتصادى در يك جامعه (ميزان توسعه يافتگى اقتصادى) نرخ 
تغيير در اين فعاليت ها و سرعت حركت اقتصاد نيز بر شكل گيرى فعاليت هاى كارآفرينانه تأثير مهمى 
فراوان،  اقتصادى  رفاه  و  باال  اقتصادى  توسعه يافتگى  سطح  با  كشورهاى  كه  داشت  توجه  بايد  دارد. 
مى دهد  نشان  اخير  ساليان  در  ويژه  به  تجربى  شواهد  ندارند.  بيشترى  اقتصادى  رشد  ميزان  لزوماً 
به  نسبت  بيشترى  اقتصادى  رشد  نرخ  برزيل)  و  هند  (نظير  توسعه  حال  در  كشورهاى  برخى  كه 
عاملى  خدمات،  و  كاالها  تقاضاى  افزايش  و  اقتصادى  رشد  دارند.  توسعه يافته  كشورهاى  از  بسيارى 
مهم در افزايش ايجاد كسب وكارهاى جديد است. رشد اقتصادى باال در يك كشور، فرصت هاى بازارى 
افزايش  را  كارآفرينى  از  حاصله  انتظارى  درآمدهاى  نيز  و  دارد  قرار  جديد  كارآفرينان  مقابل  در  كه 
مى دهد (Reynolds & et. al, 1994: 449). در ضمن، رشد اقتصادى در يك كشور موجب بهبود 
چشم انداز فعاليت هاى كارآفرينى و كاهش عدم اطمينان به تقاضاى آينده مى شود، بنابراين افرادى 
كه دستمزدبگير هستند، انگيزه بيشترى براى كسب استقالل و راه اندازى كسب وكار جديد مى يابند، 

1. Winata
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كه اين امر موجب افزايش كارآفرينى بهبودگرا مى شود. در پژوهش هاى اقتصادى نيز استل و همكاران 
 Stel & et. al, 2007:) نشان داده اند كه نرخ رشد اقتصادى، تأثير مثبتى بر كارآفرينى فرصت گرا دارد
باالى  نسبت  دارند،  بيشترى  اقتصادى  رشد  ميزان  كه  كشورهايى  در  مى رود  انتظار  بنابراين   .(17

كارآفرينى بهبودگرا به كارآفرينى اجبارى نيز باالتر باشد.

نرخ بيكارى
مفهوم كارآفرينى اجبارى در ارتباط مستقيم با بيكارى قرار دارد، زيرا كارآفرين اجبارى به فردى 
اطالق مى شود كه به دليل در اختيار نداشتن هيچ گزينه شغلى ديگرى، به كارآفرينى پرداخته است. 
بنابراين، منطقى است كه كشورهاى با ميزان بيكارى بيشتر، كارآفرينى اجبارى بيشترى داشته باشد.   
ايوانز و ليتون1 (1990) و آدرچ و تاريك2 (2000) نيز در پژوهش هاى خود نتيجه گرفته اند كه بيكارى 
به عنوان عامل فشار براى خوداشتغالى عمل مى كند. بر اساس گزارش سال 2005 ديده بان جهانى 
كارآفرينى، افرادى كه در كشورهايى زندگى مى كنند كه در آنها بازار كار سالم و متنوع و بنابراين ميزان 
بيكارى كمترى وجود دارد، انتخاب هاى شغلى بيشترى در دسترس دارند و اگر بخواهند كسب وكارى 
را راه اندازى كنند، به احتمال زياد فرصت هايى را انتخاب مى كنند كه چشم انداز و آينده مطلوبى داشته 
باشد و وضعيت آنها را بهبود دهد (گزارش ديده بان جهانى كارآفرينى، 2005: 23). ويناتا نتيجه گرفته 
است كه بيكارى بيشتر در ارتباط با درجه كمترى از فعاليت هاى كارآفرينانه فرصت گرا است. به اعتقاد 
وى، اين حقيقت ناشى از آن است كه افراد بيكار، سرمايه انسانى و استعدادهاى كارآفرينانه كمترى 
براى بكارگيرى در اين فرصت ها دارند (گزارش ديده بان جهاني كارآفريني، 74:2005). بنابراين انتظار 
مى رود كه بين نرخ بيكارى و نسبت كارآفرينى بهبودگرا به كارآفرينى اجبارى، رابطه منفى وجود 

داشته باشد.

جنسيت
كسب  رفاه،  افزايش  انگيزه  خانواده،  يا  خود  مالى  نياز  مانند  مردان،  مشابه  داليلى  به  نيز  زنان 
استقالل مالى از خانواده و غيره، مى توانند به كارآفرينى بپردازند. با اين حال، در دو حوزه مى توان به 
بررسى تفاوت هاى جهانى در كارآفرينى مردان و زنان پرداخت. حوزه اول، تفاوت در ميزان كارآفرينى 
زنان و مردان است. بر اساس آخرين گزارش ديده بان جهانى كارآفرينى، ميزان كارآفرينى زنان در 
1. Evans and Leighton
2. Audretsch and Thurik 
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كشورهاى جهان بسيار متفاوت است، اما تقريباً در همه كشورهاى عضو به جز غنا، كمتر از كارآفرينى 
كارآفرين  زن   20 فقط  كارآفرين،  مرد   100 هر  ازاى  به  جنوبى  كره  در  مثال،  براى  است.  مردان 
بررسى  حاضر  پژوهش  در  كه  دوم  حوزه  است.  به 80  نسبت، 100  اين  روسيه  در  ولى  دارد،  وجود 
مى شود، تفاوت در تركيب انگيزشى كارآفرينان مرد و زن است. در گزارشى كه ديده بان كارآفرينى 
در سال 2007 درباره كارآفرينى زنان منتشر كرده، بيان شده است كه به طور كلى در همه كشورهاى 
بين  معنى دارى  تفاوت  كه  حالى  در  است،  زنان  از  بيشتر  مردان  بهبودگرا  كارآفرينى  ميزان  عضو، 
احتمال  به  زنان  جهانى،  سطح  در  ديگر،  بيان  به  نمى شود.  ديده  آنها  در  اجبارى  كارآفرينى  ميزان 
بيشترى كسب وكارهاى اجبارى راه اندازى مى كنند و در مقايسه با مردان، با احتمال كمترى به ايجاد 
مى تواند  توسعه يافته  كمتر  كشورهاى  در  كسب وكار  راه اندازى  مى پردازند.  فرصت گرا  كسب وكارهاى 
تأييد  را  مطلب  اين  پيشرفته  كشورهاى  در  شواهد  اما  باشد،  زنان  بين  در  فقر  از  گريز  براى  راهى 
عوامل  بررسى  در  ويناتا   .(Global Entrepreneurship Monitor Report, 2007:1- 4) نمى كند 
مؤثر بر كارآفرينى اجبارى نتيجه گرفته است كه مشاركت بيشتر زنان در نيروى كار، تأثير مثبتى بر 
ميزان كارآفرينى اجبارى دارد (Global Entrepreneurship Monitor Report, 2007: 78). االيم1 
نيز در كتاب خود بيان كرده است كه زنان در اطراف جهان با احتمال بيشترى كسب وكارهاى اجبارى 
 Elam,) را راه اندازى مى كنند و كمتر احتمال دارد كسب وكارى را به دليل فرصت هايش دنبال كنند

 .(2008: 89

كيفيت نهادها
نهادها قيود ابداع شده انسانى هستند كه كنش هاى متقابل انسانى را ساختارمند مى كنند. نهادها 
از محدوديت هاى رسمى (نظير قواعد، قوانين، قانون اساسى و غيره) محدوديت هاى غيررسمى (نظير 
 .(North, 1994: 360) هنجارهاى رفتارى، عرف و غيره) و خصوصيات اجرايى آنها تشكيل شده است
كه  مى رود  انتظار  و  مى كند  تعيين  كارآفرينان  براى  را  بازى"2  "قواعد  كشور  يك  نهادى  ساختار 
تخصيص منابع در يك اقتصاد (در اينجا تخصيص استعداد كارآفرينانه) تحت شرايط نهادى گوناگون، 
متفاوت باشد. فضاهاى نهادى متفاوت (با فرض ثابت بودن ساير شرايط) آثار متفاوتى بر سطح يا انواع 
كارآفرينى دارد. كيفيت باالى نهادها، بيانگر مناسب بودن فضاى كسب وكار است كه اين امر به طور 
معمول با افزايش توليد و توسعه اقتصادى همراه است و باعث كاهش كارآفرينى اجبارى مى شود و با 
1. Elam
2. Rules of Game
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ايجاد فرصت هاى مناسب براى ايجاد كسب وكار، كارآفرينى بهبودگرا را افزايش مى دهد. بنابراين فضاى 
كسب وكار، عاملى بسيار مهم در تعيين انگيزه هاى كارآفرينى است. آموروس در پژوهش خود نتيجه 
گرفت كه بين كارآفرينى بهبودگرا، كنترل فساد و ثبات سياسى، رابطه مثبت و نيز بين كارآفرينى 
بنابراين،  دارد.  وجود  رابطه منفى  قانون،  حاكميت  و  دولت  اثربخشى  و  كارايى  متغيرهاى  و  اجبارى 
انتظار مى رود با بهبود كيفيت نهادى، نسبت كارآفرينان بهبودگرا به كارآفرينان اجبارى افزايش يابد 

.(Amoros, 2009: 15 -16)

تحصيالت و آموزش
ميزان تحصيالت افراد، يكى از مهم ترين عوامل تعيين كننده وضعيت كسب وكار آنها است. در ادبيات 
اقتصادى در چند پژوهش تأثير آموزش بر سطح فعاليت هاى كارآفرينى بررسى شده، اما در تعداد كمى 
از پژوهش ها تأثير آموزش بر انگيزه هاى كارآفرينان مورد توجه بوده است. ورهل و همكارانش در پژوهش 
خود بيان كرده اند كه آموزش مى تواند افراد را از دانشى برخوردار كند كه از آن در توسعه فرصت هاى 
كارآفرينى جديد  استفاده كنند، گستره ديد آنها را افزايش دهد و از اين طريق، امكان درك بهتر فرصت ها 
را فراهم كند. كاركرد ديگر آموزش، ايجاد ميل به استقالل در افراد است كه يكى از انگيزه هاى كارآفرينى 
بهبودگرا است و افزايش اين نوع از كارآفرينى است (Verheul & et. al, 2001: 34). بنابراين، انتظار 
مى رود هرچه ميزان آموزش در كشورى بيشتر باشد، نسبت كارآفرينى بهبودگرا به كارآفرينى اجبارى 

در آن نيز بيشتر باشد.

داده ها و روش پژوهش

داده ها
در اين قسمت، متغيرها و منابع اطالعاتى مورد استفاده در پژوهش معرفى مى شود. همان طور 
كه در مقدمه نيز بيان شد، تا پيش از تأسيس ديده بان جهانى كارآفرينى در سال 1997، داده هاى 
معتبر و فراگيرى درباره فعاليت هاى كارآفرينى در كشورها وجود نداشت. فعاليت اصلى ديده بان جهانى 
كارآفرينى، اين است كه ساليانه به گردآورى داده هاى فعاليت هاى كارآفرينانه در كشورهاى مشاركت 
كننده در آن مى پردازد. اين كار بر مبناى نمونه هاى حداقل 2000 نفرى افراد بزرگسال در كشورهاى 
عضو انجام مى شود. اولين گزارش ديده بان جهانى كارآفرينى، در سال 1999، با داده هايى درباره 10 
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كه  نحوى  به  يافت،  افزايش  كارآفرينى،  جهانى  ديده بان  اعضاى  تعداد  تدريج  به  شد.  منتشر  كشور 
گزارش سال 2010 اين نهاد با داده هايى درباره فعاليت هاى كارآفرينانه در 58 كشور عضو منتشر شده 
است. دفتر ديده بان جهانى كارآفرينى در ايران، از بدو تأسيس دانشكده كارآفرينى شروع به كار كرده 
است و از سال 2008، داده هاى مربوط به كشورمان در گزارش هاى ديده بان جهانى كارآفرينى منتشر 
مى شود. با توجه به اين نكته كه داده هاى مربوط به سهم كارآفرينى بهبودگرا و كارآفرينى اجبارى 
از كارآفرينى نوپا در كشورها، از سال 2005 منتشر مى شود، در پژوهش حاضر، عوامل تعيين كننده 
نسبت كارآفرينى بهبودگرا به اجبارى در شصت كشور1 عضو ديده بان جهانى كارآفرينى در بازه زمانى 
2010-2005 بررسى مى شود. داده هاى مربوط به سهم كارآفرينى بهبودگرا و اجبارى از كارآفرينى 

نوپا، از گزارش هاى ساالنه ديده بان جهانى كارآفرينى استخراج شده است.
در پژوهش حاضر، همانند تعداد زيادى از پژوهش هاى تجربى گذشته، از توليد ناخالص داخلى 
هر  است.  شده  استفاده  اقتصادى  رفاه  و  توسعه  يافتگى  ميزان  وضعيت  بيانگر  متغير  عنوان  به  سرانه 
چند اين گزينش، محدوديت هايى نيز دارد، زيرا توسعه يافتگى پديده اى نيست كه در سطح درآمد 
سرانه خالصه شود و درآمد سرانه نيز معيار كاملى از سطح رفاه نيست، زيرا چگونگى توزيع درآمد 
را نشان نمى دهد و بيشتر معيارى براى سنجش ميزان گسترش كمى فعاليت هاى اقتصادى در يك 
جامعه است. از نرخ بيكارى به عنوان متغير نشانگر وضعيت بيكارى در كشورها استفاده شده است. با 
توجه به اينكه در پژوهش حاضر، از داده هاى مربوط به طيف متنوعى از كشورها در سطوح متفاوت 
توسعه استفاده شده است، براى بيان وضعيت ميزان پيشرفت فنى كشورها، از شاخص "سرانه استفاده 
از اينترنت" استفاده شده است. اين شاخص تصويرى كامل از وضعيت پيشرفت شاخه هاى گوناگون 
فناورى در يك كشور ارائه نمى كند، ولى مى تواند بيانگر گسترش فناورى هاى اطالعات و ارتباطات به 
عنوان بخش مهمى از فناورى مدرن باشد. در ضمن اين مزيت را نيز دارد كه براى همه كشورهاى 
نمونه ما در دسترس است. شاخص مذكور، بيانگر تعداد افراد استفاده كننده از اينترنت در هر 100 
نفر جمعيت است. از نرخ رشد توليد ناخالص داخلى كشورها نيز به عنوان متغير نشانگر وضعيت رشد 
مشاركت  زنان  تعداد  نسبت  بيانگر  كار،  نيروى  در  زنان  مشاركت  نرخ  است.  شده  استفاده  اقتصادى 
كننده در بازار كار به كل نيروى كار است كه از آن به عنوان متغيرى استفاده شده است كه با آن 
1. اسامى كشورها: آرژانتين، اتريش، استراليا، بلژيك، بوليوى، بوسنى و هرزگوين، برزيل، كانادا، چك، شيلى، چين، كلمبيا، 
كرواسى، دانمارك، دومنكين، اكوادور، مصر، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، هنگ كنگ، مجارستان، ايسلند، اندونزى، ايران، 
ايرلند، رژيم صهيونيستى، ايتاليا، جامائيكا، ژاپن، اردن، قزاقستان، كره جنوبى، لتونى، مقدونيه، مالزى، مكزيك، نيوزيلند، 
هلند، نروژ، پرو، فيليپين، پرتقال، رومانى، روسيه، عربستان، اسلونى، آفريقاى جنوبى، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تايلند، تونس، 

تركيه، امارات، انگلستان، آمريكا، اروگوئه، ونزوئال. 
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مى توان اثر حضور بيشتر زنان را در نيروى كار بر تركيب انگيزشى كارآفرينان سنجيد. براى سنجش 
سطح عمومى آموزش در كشورها نيز از نسبت ثبت نام در مقطع متوسطه استفاده شده است. اين 
نسبت بيانگر تعداد افراد ثبت نام كرده در مقطع متوسطه، تقسيم به كل افرادى است كه در سن ثبت 
نشان  را  آموزش  كيفيت  كه  دارد  را  محدوديت  اين  شاخص  اين  البته  دارند.  قرار  مقطع  اين  در  نام 
نمى دهد و آموزش هاى تخصصى را نيز تفكيك نمى كند، ولى با توجه به ميزان دسترسى به داده ها 
در نمونه گسترده، همان طور كه بيان شد، فقط به عنوان معيارى براى سنجش سطح عمومى آموزش 

به كار مى رود.
شده  استفاده  جهانى  بانك  حكمرانى  شاخص هاى  از  كشورها  نهادى  وضعيت  سنجش  منظور  به 
است. اين شاخص معيارى كامل از وضعيت نهادى كشورها به ويژه نهادهاى غيررسمى نيست، ليكن 
تصويرى جامع را از وضعيت نهادهاى رسمى و كيفيت اجراى قوانين در كشورها ارائه مى كند. بانك 
جهانى حكمرانى خوب را بر اساس شش شاخص تعريف مى كند1 و بر اساس اين شاخص ها، وضعيت 
حق   (1 از:  است  عبارت  مذكور  شاخص هاى  مى دهد.  قرار  ارزيابى  مورد  ساالنه  به طور  را  حكمرانى 
اظهارنظر و پاسخگويى2؛ 2) ثبات سياسى و عدم خشونت3؛ 3) كارايى و اثربخشى دولت4؛ 4) كيفيت 
مقررات5؛ 5) حاكميت قانون6؛ 6) كنترل فساد7. هر كدام از اين شاخص ها، عددى بين 2/5 - تا 2/5 + 
را اختيار مى كند كه عدد بزرگ تر، بيانگر وضعيت بهتر است. در پژوهش حاضر، با ميانگين گرفتن از 
شش شاخص مذكور به شاخصى كلى مى رسيم كه از آن به عنوان شاخص وضعيت نهادى كشورها 
ناخالص  توليد  رشد  نرخ  سرانه،  داخلى  ناخالص  توليد  به  مربوط  داده هاى  منبع  مى كنيم.  استفاده 
داخلى، سرانه استفاده از اينترنت، نرخ مشاركت زنان در نيروى كار، نرخ بيكارى، ميزان ثبت نام در 
مقطع متوسطه و شاخص هاى حكمرانى، داده هاى منتشر شده توسط بانك جهانى است و از سايت 

بانك جهانى استخراج شده است.8

1. World Governance Indicators 
2. Voice And Accountability
3. Political Instability And Violence
4. Government Effectiveness
5. Regularity Quality
6. Rule Of Law
7. Control Of Corruption
8. www.Worldbank.com
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روش پژوهش
در پژوهش حاضر، براى استخراج نتايج تجربى، از روش داده هاى پانل استفاده شده است. انتخاب 
اين روش به دليل عدم دسترسى به داده هاى كارآفرينى در بازه زمانى طوالنى است كه مانع استفاده 
و  شناسايى  در  پانل  روش  توان  مذكور،  روش  انتخاب  ديگر  دليل  مى شود.  زمانى  سرى  مدل هاى  از 
اندازه گيرى بهتر آثارى است كه فقط با داده هاى سرى زمانى تشخيص پذير نيست. همچنين ساختار 
روش پانل به گونه اى است كه احتمال بروز رگرسيون كاذب1 نيز كاهش مى يابد. همان طور كه پيش تر 
بيان شد، داده هايى كه از آنها استفاده خواهد شد، داده هاى كشورهاى عضو ديده بان جهانى كارآفرينى 
در دوره زمانى 2010-2005 است. از آنجايى كه برخى از اعضاى ديده بان جهانى كارآفرينى در طول 
فقط  و  گسسته  به طور  مذكور،  دوره  در  اعضا  برخى  اطالعات  و  پيوسته  آن  به  تدريج  به  دوره،  اين 
شد.  خواهد  استفاده  تخمين  براى  نامتوازن"2  "پانل  مدل  از  است،  شده  منتشر  سال ها  برخى  براى 
مزيت مدل پانل نامتوازن اين است كه حتى اگر اطالعات برخى متغيرها براى يك كشور در برخى از 
سال هاى دوره مورد بررسى در دسترس نباشد، باز هم بتوان آن كشور را در مدل منظور كرد. مدل 
مورد استفاده در پژوهش حاضر، مشابه مدل به كار گرفته شده توسط آموروس (2009)، ون استل و 
همكاران (2004) و آيديس3 و همكاران (2010) است؛ با اين تفاوت كه متغيرهاى توضيحى مدل با 
توجه به پژوهش هاى ذكر شده در بخش 2-4 گسترش يافته است. بنابراين، مدل اقتصادسنجى ما به 

صورت زير تصريح شده است:
RINit = β0 + β1 GDPPi,t-1 + β2 GDPGi,t-1 + β3 GOVi,t-1 + β4 EDUi,t-1 + β5 UEi,t-1 + β6 

FLSHi,t-1 + β7 INTi,t-1 + β8 DUMt-1 + εi,t

i = 1... 60       t = 2005… 2010

كه در آن i بيانگر كشورها و t سال مورد بررسى است. RIN بيانگر نسبت كارآفرينى بهبودگرا 
به كارآفرينى اجبارى است. GDPP توليد ناخالص داخلى سرانه، GDPG بيانگر ميزان رشد توليد 
ناخالص داخلى، GOV كيفيت حكمرانى، EDU نسبت ثبت نام در مقطع متوسطه، UE نرخ بيكارى، 
FLSH نرخ مشاركت زنان در نيروى كار و INT تعداد استفاده كننده از اينترنت به ازاى هر 100 نفر 

جمعيت است. همچنين با مقايسه گزارش هاى چند سال گذشته ديده بان جهانى كارآفرينى متوجه 
مى شويم كه برخى كشورها پس از وقوع بحران مالى جهانى به مدت يك يا دو دوره، شاهد افزايش 

1. Spurious regression
2. Unbalanced Panel
3. Aidis
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در نسبت كارآفرينى اجبارى يا كاهش در نسبت كارآفرينى بهبودگرا بوده اند. با توجه به اينكه بحران 
مالى در سال هاى 2008 و 2009، بيشترين اثرگذارى را در فضاى اقتصاد جهانى داشته است، يك 
متغير مجازى (DUM) براى اين سال ها در نظر مى گيريم. انتظار مى رود وقوع بحران مالى جهانى، 
تأثير منفى بر نسبت كارآفرينى بهبودگرا بر اجبارى داشته باشد. نكته آخر اين است كه همانند آيديس 
و همكاران (2010) و ويناتا (2008)، همه متغيرهاى توضيحى را با يك دوره وقفه، در مدل وارد 
كرده ايم. اين كار به اين دليل اتفاق مى افتد كه فرض مى شود كارآفرينى در دوره t، به عنوان پديده اى 
كه يك بازه زمانى طول مى كشد تا انجام شود، بيشتر تابع شرايط دوره t-1 است تا همان دوره. به 
بيان ديگر، بيشتر افرادى كه امسال درگير كسب وكارى جديد يا فعاليت هاى كارآفرينانه هستند، با 
توجه به شرايط دوره قبل تصميم به اين كار گرفته اند. از جمله پژوهش هايى كه در آن رابطه پويا بين 
كارآفرينى و شرايط اقتصادى بررسى شده است، اثر كولينگر و تاريك1 (2009) است. آنها نيز نتيجه 
گرفته اند كه فعاليت هاى كارآفرينى در دوره t، بيشتر از شرايط اقتصاد كالن در دوره t-1 و t-2 تأثير 

مى پذيرد.

يافته ها
به منظور انتخاب بين روش هاى آثار ثابت و آثار تصادفى، از آزمون هاسمن2 استفاده شد. ميزان 
آماره كاى دو اين آزمون (3/667) به دست آمد كه بيانگر استقالل آثار فردى كشورها از متغيرهاى 
توضيحى مدل است و لزوم برآورد مدل با آثار تصادفى را بيان مى كند. نتايج تخمين ها براى دوره 
2010-2005 با استفاده از نسبت كارآفرينى بهبودگرا به كارآفرينى اجبارى، به عنوان شاخصى از 
كه   β1 ضريب  است.  شده  بيان  جدول (2)  در  وابسته،  متغير  عنوان  به  كارآفرينان  انگيزشى  تركيب 
بيانگر رابطه بين توليد ناخالص داخلى سرانه و نسبت كارآفرينى بهبودگرا به اجبارى است، عالمت 
مثبت دارد و به لحاظ آمارى معنى دار است. با توجه به اينكه ميزان بيشتر توليد ناخالص داخلى سرانه، 
بيانگر ميزان توسعه و رفاه بيشتر است، مثبت بودن اين ضريب، طبق انتظار بيانگر اين است كه در 
سطوح باالتر توسعه و رفاه، كارآفرينى   بهبودگرا سهم بيشترى از فعاليت هاى كارآفرينانه را به خود 
اختصاص مى دهد. ضريب β2 نيز كه تأثير رشد توليد ناخالص داخلى را نشان مى دهد، مثبت و در 
سطح يك درصد معنى دار است. اين ضريب، بيانگر تأييد اين مطلب است كه وجود رونق در اقتصاد و 

بهبود چشم اندازها، موجب افزايش سهم كارآفرينى بهبودگرا از كل كارآفرينى مى شود.
1. Koellinger and Thurik
2. Husman Test 
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جدول (2): نتايج برآورد مدل
ضرايبمتغيرهاى توضيحى

(β1) 0/00382توليد ناخالص داخلى سرانه
(1/70)***

(β2) 0/118نرخ رشد توليد ناخالص داخلى
(2/686)*

(β3) 0/067كيفيت حكمرانى
(0/161)

(β4) 0/077تحصيالت و آموزش
(4/68)*

(β5) 0/075 -نرخ بيكارى
(- 2/37)**

(β6) 0/073 -سهم زنان از نيروى كار
(- 2/695)*

(β7) 0/05سرانه استفاده از اينترنت
(3/59)*

(β8) 1/342 -متغير مجازى وقوع بحران مالى
(- 3/37)*

اعداد داخل پرانتز، بيانگر مقادير آماره آزمون t براى بررسى معنى دارى ضرايب برآورد شده است. عالمت (*) بيانگر 
معنى دارى در سطح يك درصد، (**) بيانگر معنى دارى در سطح 5 درصد و (***) بيانگر معنى دارى در سطح 10 درصد است.

كارآفرينى  نسبت  و  نهادى)  (كيفيت  جامعه  نهادهاى  كيفيت  بين  مثبت  ارتباط  بيانگر  نتايج 
بهبودگرا به كارآفرينى اجبارى است كه مطابق انتظار است، ولى معنى دارى رابطه مذكور در مدل 
انگيزشى  تركيب  بر  آموزش  عمومى  سطح  ميزان  تأثير  بيانگر   β4 ضريب  است.  نشده  تأييد  حاضر 
كارآفرينان است و مطابق انتظار، مثبت و به لحاظ آمارى معنى دار است. اين ضريب نشان مى دهد 
كه با افزايش سطح عمومى آموزش در كشور، سهم كارآفرينى بهبودگرا نسبت به كارآفرينى اجبارى 
افزايش مى يابد. ضريب β5 كه تأثير بيكارى بر نحوه  تخصيص استعدادهاى كارآفرينانه را نشان مى دهد، 
منفى و معنى دار است. بر اساس انتظار، افزايش بيكارى موجب افزايش كارآفرينى اجبارى مى شود و 
بنابراين، سهم كارآفرينى اجبارى را از فعاليت هاى كارآفرينانه افزايش مى دهد. ضريب β6 كه بيانگر 
رابطه جنسيت و انگيزه هاى كارآفرينى است، منفى و معنى دار است و به اين معنى است كه هر چه 
مشاركت زنان در نيروى كار افزايش يابد، نسبت كارآفرينى بهبودگرا به اجبارى كاهش مى يابد. زيرا 
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 β7 مشاركت زنان در كارآفرينى اجبارى، بيشتر از مشاركت آنها در كارآفرينى بهبودگرا است. ضريب
كه بيانگر رابطه بين ميزان توسعه فنى و نسبت كارآفرينى بهبودگرا به اجبارى است، عالمت مثبت 
كارآفرينى  نسبت  باشد،  بيشتر  فنى  توسعه  ميزان  هرچه  كه  است  معنى  اين  به  و  دارد  معنى دار  و 
بهبودگرا به اجبارى افزايش مى يابد. ضريب β8 نيز كه بيانگر تأثير بحران مالى جهانى بر انگيزه هاى 
كارآفرينى است، منفى و معنى دار است و نشان مى دهد كه در سال هاى بعد از وقوع بحران جهانى، 
نسبت كارآفرينى بهبودگرا به اجبارى، نسبت به سال هاى قبل به نحو معنى دارى كاهش يافته است. 
شايان ذكر است مدلى كه از آن براى استخراج نتايج تجربى استفاده گرديد، محدوديت هايى نيز دارد، 
از جمله اينكه با استفاده از داده هاى همه كشورهاى نمونه در يك معادله، به طور ضمنى فرض شده 
مختلف  كشورهاى  در  كارآفرينان  انگيزشى  تركيب  بر  شده  آورده  مستقل  متغيرهاى  آثار  كه  است 
يكسان است. در صورتى كه ممكن است اين گونه نباشد. مورد ديگر، محدوديت دسترسى به داده هاى 
كارآفرينى در سطح كالن، به ويژه براى كشورهاى در حال توسعه است. در حال حاضر، يگانه منبع 
موجود در اين خصوص، داده هاى ديده بان جهانى كارآفرينى است كه براى تعداد محدودى از كشورها 
در ساليان اخير وجود دارد. اگر در آينده داده هاى مرتبط با كارآفرينى در سطح كالن، براى بازه زمانى 
طوالنى ترى و با تنوع بيشترى در دسترس باشد، امكان بررسى روابط در نمونه هاى كوچك تر و حتى 
يك كشور ويژه وجود خواهد داشت و نتايج تجربى نيز به لحاظ آمارى از استحكام بيشترى برخوردار 

خواهد بود.

نتيجه گيرى و پيشنهادها
در پژوهش حاضر، ابتدا سعى شد مبانى تقسيم بندى كارآفرينان بر اساس انگيزه ايجاد كسب و 
كار آنها بيان شود، سپس با توجه به تفاوت پيامدهاى كارآفرينان بهبودگرا و اجبارى براى اقتصاد 
كارآفرينانه  فعاليت هاى  مطلق  ميزان  بر  عالوه  كارآفرينان،  انگيزشى  تركيب  به  توجه  اهميت  ملى، 
بيان شد. با در نظر گرفتن اهميت تركيب انگيزشى كارآفرينان براى اقتصاد ملى، اين پرسش مطرح 
اين  تا  مختلف  كشورهاى  در  كارآفرينان  انگيزشى  تركيب  مى شود  باعث  كالنى  عوامل  چه  كه  شد 
اندازه متفاوت باشد؟ براى پاسخگويى به اين پرسش، پس از بيان ادبيات اقتصادى موجود و نتايج 
پژوهش هاى مرتبط انجام شده در اين حوزه، با استفاده از داده هاى شصت كشور عضو ديده بان جهانى 
تركيب  بر  اقتصادى  كالن  عوامل  تأثير  پانل،  داده هاى  روش  و   (2005-2010) دوره  در  كارآفرينى 
در  كشورها  تفاوت  كه  داد  نشان  مدل  تخمين  نتايج  گرفت.  قرار  آزمون  مورد  كارآفرينان  انگيزشى 
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تركيب انگيرشى كارآفرينان آنها مى تواند از طريق ميزان توسعه يافتگى آنها، نرخ رشد اقتصادى، نرخ 
بيكارى، ميزان مشاركت زنان در نيروى كار، ميزان پيشرفت فنى و آموزش عمومى توضيح داده شود. 
تفاوت پژوهش حاضر، با پژوهش هاى پيشين در سطح كالن درباره عوامل تأثيرگذار بر شكل گيرى 
كارآفرينى بهبودگرا و اجبارى اين است كه در پژوهش هاى پيشين، عوامل مؤثر بر ميزان شكل گيرى 
فعاليت ها مورد بررسى قرار گرفته و اغلب فقط بر يك عامل خاص، نظير ميزان توسعه يافتگى و كيفيت 
نهادى تمركز شده است. در حالى كه در پژوهش حاضر، ضمن تأكيد بر نسبت و تركيب اين فعاليت ها 
در مجموعه فعاليت هاى كارآفرينى تالش شده است كه مجموعه اى از مهم ترين عوامل كالن مؤثر بر 
اين تركيب انگيزشى به دست آيد. با توجه به ميزان باالى بيكارى در كشور، پديده كارآفرينى توجه 
خاصى را به خود معطوف كرده است، اما مشاهده مى شود كه در اغلب تحليل ها و اظهارنظرها فقط 
ميزان فعاليت هاى كارآفرينانه بيان مى شود. شايسته است كه مسئوالن و پژوهشگران اين حوزه در 
بررسى هاى خود تركيب فعاليت هاى انجام شده را نيز مورد توجه قرار دهند. به طور ويژه الزم است 
اقتصادى  كالن  متغيرهاى تأثيرگذار، عوامل  ساير  ساير كشورها در كنار  با  در پژوهش هاى تطبيقى 
نيز به عنوان عواملى مهم كه فضاى كسب وكار و كارآفرينى را تعيين مى كند، مورد توجه قرار گيرد. 
سياست گذاران نيز بايستى به اين نكته توجه داشته باشند كه در صورت ايجاد فضاى مساعد و باثبات 
كالن اقتصادى، استعدادهاى بيشترى به سمت كسب و كارهاى بهبودگرا جذب مى شود و فعاليت هاى 

كارآفرينى به ميزان بيشترى به تحقق اهداف رشد و ايجاد اشتغال كمك مى كند.
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