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هدف اصلي این مطالعه ،بررسي اثرات سرمایه فیزیکي ،سرمایه انساني و سرمایه اجتماعي در
کنار دیگر عوامل موثر بر سط کارآفریني فعاالن اقتصادی شهرک صنعتي شهید سلیمي تبریز مي-
باشد .برای این منظور بر اساس پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز از نمونه  181نفری صاحبان بنگاه-
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منفي و معنيدار بر سط کارآفریني افراد داشته است .همچنین متغیرهای نگرش به کارآفریني ،باور
به خودکارآمدی و منفعت انتظاری نیز دارای تأثیر مثبت و معنيدار بر سط کارآفریني افراد بوده
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.9مقدمه

امروزه ،جوامع با تحوالت و تهدیدات گسترده بینالمللي رو به رو هستند .تحوالت و
دگرگونيهای نظام اجتماعي -اقتصادی عصر حاضر ،ناشي از پیشرفتهای شگرف علمي و
تکنولوژیک است که به نوبه خود به دیدگاهها ،ضرورتها و نیازهای جدیدی منجر شده
است .برای پاسخ به این نیازها و همراهي با تحوالت و دگرگونيهای مزبور ،دیگر نميتوان به
روشها و فرآیندهای موجود اکتفا کرد .از این رو تضمین و تداوم حیات و بقای جوامع،
نیازمند تأمین راهها و روشهای جدید به منظور مقابله با مشکالت است .از همین روی،
نوآوری ،ابداع ،خلق محصوالت ،فرآیندها و روشهای جدید بیش از پیش ضرورت ميیابند.
برای دستیابي به این هدف ،سیاستمداران با کمک اقتصاددانان و دیگر کارگزاران به دنبال ارائه
الگویي هستند که نقش کارآفریني را در توسعه همه جانبه به ویژه اقتصاد تقویت کنند.
کشورهای پیشرفته صنعتي ،خیلي سریع توانستند نقش کارآفرینان را در توسعه اقتصادی کشن
کنند و در جهت توسعه و ترویص چنین فرهنگي در میان مدیران اقتصادی تالش کرده و در این
راستا سیاستهای حمایتي مناسبي را در تقویت ویژگيهای کارآفرینانه افراد و بقای روحیه
کارآفریني در سط جامعه اتخاذ کردند .در واقع امروزه ،در عرصه جهاني ،افراد خالق ،نوآور
و مبتکر به عنوان کارآفرینان ،منشأ تحوالت بزرگي در زمینه صنعتي ،تولیدی و خدماتي
شدهاند و ن قش آنان به عنوان موتور توسعه اقتصادی ،قهرمانان ملي و توسعه صنعتي ،محرک و
مشوق سرمایه گذاری ،عامل ایجاد اشتغال ،گزینه اصلي انتقال فناوری و عامل رفع خلل و
تنگناهای بازار تبیین یافته است .چرخهای توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفریني به
حرکت در ميآیند ،از این رو پرورش نیروهای خالق و نوآور ،یکي از مباح

مهم در سط

صنعت ،خدمات و دانشگاهها است .در کشورمان نیز برای دستیابي به جایگاه اول علمي،
فناوری و اقتصادی در افق  1383و پر کردن شکاف توسعه با کشورهای توسعهیافته نیاز داریم
مسیری و محیطي فراهم شود تا کارآفریني رونق بگیرد و نیروهای خالق و ارزشآفرین از مغز
خود استفاده موثرتری کنند و کاالها و خدمات دانشبنیان و رقابتي تولید نمایند .بر اساس
مطالعات دیده بان جهاني کارآفریني ،نرخ نیت کارآفرینانه در کشور ایران باال بوده است؛ اما
نرخ فعالیتهای کارآفرینانه در کشور خیلي پایین است و این شکاف موجود نشان ميدهد که
در مسیر کارآفریني در کشور عوامل بازدارنده و تقویتکنندهی وجود دارند که نیاز به
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شناسایي دارند و بیشتر مطالعات قبلي در زمینه بررسي عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه بوده و
کمتر در زمینه شناسایي عوامل موثر بر رفتار کارآفرینانه مطالعه شده است (دیدبان جهاني
کارآفریني )8818 ،1و همچنین این مطالعه در جامعهی انجام گرفته است که افراد با ایجاد
کسب و کار ،رفتار کارآفرینانه را از خود نشان دادهاند .بر همین اساس هدف اصلي این مطالعه
آن است که با استفاده از مدل معادالت ساختاری و مدل الجیت رتبهای اثرات سرمایه فیزیکي،
سرمایه انساني ،سرمایه اجتماعي و دیگر عوامل تأثیرگذار بر سط کارآفریني افراد در شهرک
شهید سلیمي تبریز 8را شناسایي کند تا از این طریق بتواند با شناسایي عوامل موثر بر سط
کارآفریني افراد ،زمینههای ترویص کارآفریني در کشور را فراهم نماید .برای این منظور ،ادامه
مقاله به شکل زیر سازماندهي ميشود.
در بخش دوم به مباني نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده و بخش سوم به تصری مدل
اقتصادسنجي سط کارآفریني اختصاص ميیابد .در بخش چهارم تخمین مدل و تجزیه و
تحلیل یافتهها بررسي ميشود .در بخش پایاني نیز نتیجهگیری شده و برخي پیشنهادات سیاستي
ارائه ميگردد.
 .2ادبیات تحقیق

به طور خالصه نظریات کارآفریني شامل کارآفریني در نظریههای اقتصادی و
کارآفریني در نظریههای غیراقتصادی است که به صورت شکل زیر نشان داده شده است:

1. Global Entrepreneurship Monitor

 .8جامعه آماری تحقیق حاضر به منظور انجام مطالعات میداني شامل  839واحد فعال موجود درشهرک شهید سلیمي
تبریز ميباشد .شهرک شهید سلیمي تبریز تأسیس سال  ،1398بزرگترین شهرک صنعتي شمالغرب کشور است که در
بخش ممقان آذربایجان شرقي واقع شده است و در پاییز سال  ، 1336بیش از ده هزار نفر در این شهرک اشتغال
داشتند.
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کارآفرینی در نظریههای اقتصادی

نظریه-

کارآفرینی در نظریههای غیراقتصادی

های
کارآفر
ینی

 -1مکتب فرانسه

 -1رویکرد ویژگیها

 -2مکتب کالسیک

 -2رویکرد رفتاری

 -3مکتب تاریخی آلمان

 -3نیت کارآفرینانه

 -4مکتب نئوکالسیک

 -4یادگیری کارآفرینانه

 -5مکتب اتریش

 -5کارآفرینی و شکل گیری

 -9مکتب هاروارد

فرصتها

شکل  .9کارآفرینی در دیدگاههای اقتصادی و غیراقتصادی

آلفرد مارشال اقتصاددان نئوکالسیک عالوه بر ابعاد ریسکپذیری و مدیریت کارآفرین بر
کارکرد نوآورانه کارآفرین هم تأکید دارد که پیوسته در جستجوی فرصتها برای کاهش
هزینهها و افزایش سود است (آیورسن و همکاران )6 :8889 ،1در مدلهای رشد درونزا با
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و سرمایه انساني ميتوان تغییرات فناورانه ایجاد کرد (سلماني
و عبدی 93 :1333 ،و شوالپور )136 :1338 ،که نوآوری و کارآفریني را تحت تأثیر قرار مي-
دهد .کارآفرین شومپیتری با نوآوری ،اقتصاد را از تعادل ایستا به سمت رشد اقتصادی سوق
ميدهد در حالي که کارآفرین کرزنر اقتصاد را به سمت تعادل حرکت ميدهد .زیرساخت
تحقیق و توسعه ،کاهش قانون ورشکستگي ،دسترسي به اعتبار و کمکهای مالي محرک
کارآفریني شومپیتر و نایت است (مقیمي و همکاران .)39 :1338 ،شومپیتر بر خالف دیگر
اقتصاد دانان معتقد است که کارآفرینان تنها به دنبال منافع و سود نیستند؛ بلکه انگیزههای
دیگری چون رفاه جامعه ،رضایت ،شهرت و تعالي و دیگر منافع غیرپولي نیز مهم هستند
(ویستلوند و بولتن )39 :8883 ،8و کارآفریني تابع شرایط اقتصادی خاص چون مشوقهای
اقتصادی ،ارتباط بین انگیزهی دروني فرد و دستاوردهای اقتصادی مطلوب و سود اقتصادی
است (موهانتي .)38-33 :8883 ،3در کارآفریني چهار نوع سرمایه شامل سرمایهی اقتصادی،

1. Iversen
2. Westlund and Bolton
3. Mohanty
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سرمایهی اجتماعي ،سرمایهی انساني و سرمایهی فرهنگي مطرح است (فیرکین.)18 :8881 ،1
سرمایه انساني به توانایيهای افراد و سرمایه اجتماعي نیز به ارتباطات میان افراد گفته ميشود
که هر دو در موفقیت کارآفرین تأثیر دارند .تأثیر سرمایه انساني بر تشخیص و بهرهبرداری از
فرصت ها و سرمایه اجتماعي با تأکید بر اعتماد و ارتباطات سازنده برای دریافت منابع و
اطالعات موجب کشن ،تشخیص و بهرهبرداری از فرصتها ميگردد (دیویدسون:8883 ،8
 .) 318سرمایه انساني در نظریات کارآفریني تجربه ،دانش و مهارت را شامل ميشود که دانش
از طریق آموزش کسب و تجربه منبعي است که به صورت ناهمگن بین افراد توزیع شده است
و این نوع سرمایه به عنوان یک منبع حیاتي موفقیت در شرکتهای کارآفرینانه شناخته ميشود
و روی سط کارآفریني افراد تأثیر مثبتي دارد (دیویدسون و هانینگ .)183 :8883 ،3در این
زمینه شولتز 3استدالل ميکند که سرمایه انساني تعیینکننده مهمي در توانایي کارآفرینانه است
که فرد کارآفرین مجهز به این سرمایه ميتواند در کشن و ارزیابي فرصتهای کسب و کار
کارآمد باشد (آیورسن و همکاران .)9 :8889 ،6با توجه به اینکه امروزه فعالیتهای کارآفرینانه
دانش محور در حال افزایش است؛ لذا سرمایه انساني نقش اساسي در فرآیند کارآفریني بازی
ميکند (هونیگ .)698 :8881 ،3اما با توجه به شرایط محیطي و به کارگیری شاخصهای
مختلن برای سرمایه انساني ،جهت و اندازه رابطه بین سرمایه انساني و سط کارآفریني افراد
نامشخص است (باوم و سیلورمن .)388 :8883 ،9در رویکرد اقتصادی و روانشناسي کارآفرین
پدیده و واحد اصلي تحلیل است که نسبت به فرصتها هوشیاری بیشتری دارد؛ که این دیدگاه
به نوعي ایجاد محدودیت ميکند چون که هم از جنبهی نظری و هم از جنبهی تجربي،
کارآفریني فرآیندی تیمي است نه فردی ،لذا متغیرهای جدیدی چون سرمایه اجتماعي باید در
تجزیه و تحلیل فرآیندهای کارآفریني وارد شوند .سرمایه اجتماعي ،همان کسب مهارت
ارتباط با دیگر افراد ،گروهها یا سازمانها است که روی سط کارآفریني افراد و ارزشآفریني
آنها موثر است .سرمایه اجتماعي در دنیای اطالعات و ارتباطات با فرآهم کردن اطالعات و
1. Firkin
2. Davidson
3. Davidson and Honing
4. Schultz
5 .Iversen
6. Honig
7 . Baum and Silverman
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دانش مورد نیاز از طریق شبکه ارتباطات اجتماعي ،ریسک کارآفریني را کاهش ميدهد
(النداری و همکاران .)1383 :8883 ،1کمبود ارتباطات اجتماعي و سرمایه اجتماعي در تبدیل
فرصت کشن شده به یک کسب و کار جدید یک مانع است .به عبارت دیگر ،ارتباطات
اجتماعي قوی مي تواند دستیابي به منابع را تسهیل و احتمال اجرای فرصت کشن شده را
افزایش دهد.
برای ایجاد و رشد فعالیتهای کارآفرینانه ،تأمین سرمایه فیزیکي و دسترسي به منابع مالي
یکي از دغدغههای جدی است (دنیس )386 :8883 ،8و دستیابي به سرمایه اقتصادی و مالي
روی موفقیت کارآفریني تأثیر مثبت دارد ،به طوری که صاحبان سرمایه مالي در به کارگیری
منابع و ترکیب منابع برای بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه تواناتر هستند (کیم و
همکاران ،) 8883 ،3در مقابل برخي از مطالعات تجربي این دیدگاه را تأیید نميکنند .این ابهام
را ميتوان این گونه تفسیر کرد که سرمایه مالي هنگفت نقش حیاتي در ایجاد کسب و
کارهای جدید ندارد؛ اما دستیابي به این سرمایه ميتواند پیشبینيکننده مهمي در رشد کسب
و کارهای جدید باشد .یعني کارآفریناني که منابع مالي کافي در اختیار دارند در کشن و
بهرهبرداری از فرصتها و شروع کسب و کار جدید و توسعه آن موفقتر هستند (شین:8888 ،3
 .)363همچنین ،امروزه بر همگان روشن است که برای ماندگاری در عرصه تولید رقابتي ،باید
نوآوری و کارآفریني پویا در شرکتها و سازمانها نهادینه شود .دولتها با نهادهای درست و
کارآمد ميتوانند نقش با اهمیتي در رشد و ماندگاری فعالیتهای کارآفرینانه داشته باشند و با
ابزارها و سیاستهای مانند تأمین مالي ،قوانین مالیاتي ،بهبود محیط کسب و کار ،تنظیم قوانین
تجاری و سیاستهای تشویقي در ارتقای نوآوری و کارآفریني موثر باشند (مینیتي:8886 ،6
 .)998تأمین منابع مالي کارآفرینان یکي از مهمترین سیاستهای اجرایي در کشورهای
مختلن است (هریسون و همکاران .)338 :8883 ،3دولتها با استفاده از اعطای اعتبارات و
طرحهای تأمین مالي از طریق وام بانکي ،با کاهش هزینههای تأمین مالي فعالیتهای
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3. Kim
4. Shane
5. Minniti
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کارآفرینانه موجب کاهش ریسک مالي تهیه منابع مورد نیاز کارآفرینان ميشوند .با این حال،
شواهد تجربي بیانگر آن است که در میزان موثر بودن شیوههای تأمین مالي کارآفرینان تفاوت-
های وجود دارد (خوجا و لطفعلي.)3 :8889 ،1
کارآفریني در دیدگاههای غیراقتصادی بیشتر با رویکرد ویژگيها ،رویکرد رفتاری و نیت
کارآفرینانه مورد مطالعه قرار ميگیرد .در رویکرد ویژگيها تحقیقات مختلفي انجام گرفته
است که هدف آن شناسایي ویژگيهای مشترک کارآفرینان بوده است که مهمترین این
ویژگيها شامل توفیقطلبي ،حالتهای ذهني مثبت ،مرکز کنترل دروني ،تمایل به ریسک،
استقاللطلبي ،خالقیت ،تحمل ابهام ،انگیزش و ارزشهای فردی (هیسری و پیترز)36 :1393 ،
هستند .بر خالف رویکرد ویژگيها ،رویکرد رفتاری بر رفتارهای کارآفرینان تأکید دارد و در
این دیدگاه ،کارآفرین به عنوان یک عامل اقتصادی تمام عوامل تولید (کارگر ،سرمایه ،زمین
و  )...را در هم ادغام ميکند .در این دیدگاه عالوه بر ویژگيهای شخصیتي ،عوامل محیطي و
ویژگيهای رفتاری چون سن ،تحصیالت ،خانواده ،دوران کودکي ،پذیرش الگوی نقش،
نارضایتي شغلي ،اخراج از کار نیز مورد توجه قرار ميگیرند (واندرورف و بروش.)1393 ،8
این دسته از ویژگيها با عنوان ویژگيهای جمعیتشناختي و تحت دو دسته ویژگيهای
تجربي (هیسری و پیترز )39 :1393 ،و پیشزمینه بررسي ميشوند .در رویکرد نیت کارآفرینانه
کارآفریني شامل فرآیندی ذهني است که افراد قبل از دستیابي به موفقیت عملي ،سطحي از
قصد به کارآفریني را نشان ميدهند .فیشبین و آیزن و شاپرو و سوکول 3بیان ميکنند که قصد
به کارآفریني اولین مرحله از رفتار واقعي کارآفریني است که توسط عوامل هنجاری ،نگرشي،
رواني و همچنین ادراکات فردی قابل تحریک است و مهمترین مدل در زمینه مدلهای نیت
کارآفرینانه ،نظریه رفتار برنامهریزی شده آیزن است (آیزن .)131 :1331 ،3در نظریه رفتار
برنامه ریزی شده فر

بر این است که رفتارهای آگاهانه افراد ،حاصل اتخاذ تصمیمهای

آگاهانه است و ن گرش در باره رفتار ،هنجارهای ذهني و باور به خودکارآمدی عوامل تعیین-
کننده نیت در راهاندازی کسب و کارهای کارآفرینانه هستند .در دیدگاه نیت کارآفرینانه،
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رفتار کارآفرینانه بر اساس نیت کارآفرینانه قابل توجیه است (کروگر و همکاران:8888 ،1
 ،)383که محققان کارآفریني در دیدگاههای مختلن در تالش هستند تا متغیرهای موثر بر
رفتار کارآفریني را مورد مطالعه قرار دهند (کروگر .)16 :8888 ،8در ادامه این بخش به مهم-
ترین مطالعات انجام شده خارجي و داخلي در زمینه موضوع تحقیق اشاره ميشود.
راچمانیا و همکاران ،)8818( 3در یک مطالعه عوامل موثر بر توسعه کارآفریني در اندونزی
در سال  8818را بررسي کردند .نتایص این مطالعه با استفاده از دادههای حاصل از پرسشنامه
نشان مي دهد که متغیرهای درآمد باال ،انعطاف در زندگي شخصي و خانوادگي ،کنترل زمان،
امنیت خانوادگي و تجربه کاری روی کارآفریني موثر ميباشند .گوتنر و همکاران)8818( 3
روی عوامل اقتصادی و روانشناسي تعیینکننده کارآفریني دانشگاهي به روش معادالت
ساختاری در آلمان مطالعه کردند .این مطالعه با ترسیم چارچوب مفهومي کارآفریني
دانشگاهي از دیدگاه اقتصادی (منفعت انتظاری ،سرمایه انساني و سرمایه اجتماعي) و روان-
شناسي (نگرش به کارآفریني ،ارزشهای اجتماعي و باور به خودکارآمدی) روی  333نفر
آلماني انجام گرفت .نتایص این مطالعه نشان ميدهد که نگرش به کارآفریني و باور به
خودکارآمدی روی نیت کارآفرینانه موثر و اما ارزشهای اجتماعي روی نیت کارآفرینانه
موثر نیست .ع وامل اقتصادی سرمایه انساني و سرمایه اجتماعي دارای هم اثرات مستقیم و هم
اثرات غیرمستقیم روی نیت کارآفرینانه است ،در حالي که سود انتظاری فقط دارای اثر
غیرمستقیمي روی نیت کارآفرینانه است .چاودوری ،عالم و عارف )8813( 6به منظور بررسي
عوامل تعیینکننده موفقیت کارآفرینان در صنایع کوچک و متوسط بنگالدش ،اطالعات هشتاد
کارآفرین را به روش نمونهگیری تصادفي جمعآوری کردند .عوامل مورد بررسي شامل عوامل
جمعیتي و محیطي بودند که نتایص مطالعه با استفاده از مدل معادالت ساختاری نشان ميدهد
زیرساخت مناسب ،محیط سیاسي آرام ،دسترسي به سرمایه و بازار ،تجربه و تحصیالت به
عنوان عوامل موثر به طوری مثبت و معنيداری موفقیت کارآفرینان را توضی ميدهند و متغیر
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سن دارای تأثیر منفي و معنيداری بر سط موفقیت کارآفرینان بود .رمیکین ،استارتین و
دامسییووین )8813( 1در یک مطالعه در کشور لیتواني به بررسي اثر ارتقاء آموزش کارآفریني
روی ایجاد نیت کارآفریني در یک نمونه  198نفری از فارغالتحصیالن دانشگاهي رشتههای
اقتصاد و مهندسي مکانیک پرداختند .نتایص این مطالعه با استفاده از پرسشنامه و به روش
توصیفي نشان ميدهد که عوامل اساسي نیت کارآفرینانه ،ویژگيهای شخصیتي چون ریسک-
پذیری ،نیاز به موفقیت ،خودکارآمدی ،بیشفعالي و نگرش به کارآفریني هستند .گودرزی
چگیني و زماني ) 8813( 8در مطالعه خود به بررسي رابطه بین سرمایه اجتماعي و کارآفریني
درون سازماني در شهرک صنعتي گویالن رشت به روش تجزیه و تحلیل قیاسي و با استفاده از
رگرسیون خطي پرداختند .نتایص این مطالعه در جامعه آماری  168واحدی که فقط  93نفر
کارآفرین بودند؛ از طریق پرسشنامه نشان ميدهد که شاخصهای سرمایه اجتماعي (بعد
ارتباطي ،بعد شناختي و بعد ساختاری) دارای اثر معنيداری روی کارآفریني درونسازماني
هستند .اُماني ) 8813( 3در یک مطالعه در استان خوزستان به شناسایي و تحلیل عوامل موثر بر
توسعه کارآفریني در  93واحد صنعتي تبدیل و تکمیل محصوالت مرکبات پرداخت .نتایص این
مطالعه با استفاده از پرسشنامه تکمیلشده توسط مهندسان این واحدها نشان ميدهد که رابطه
مثبت و معنيداری بین خالقیت ،ریسکپذیری ،مسئولیتپذیری ،رقابتپذیری و مشارکت-
پذیری روی تمایل به کارآفریني ،سط درآمد ،سط تحصیالت و سط کارآفریني وجود
دارد .ساسو و ساسو ،)8816( 3در یک مطالعه به تحلیل عوامل مرتبط با جنسیت و سابقه
خانوادگي روی کارآفریني در کشور روماني پرداختند .نتایص این مطالعه با استفاده از پرسش-
نامه نشان مي دهد که انگیزه کارآفریني در بین مردان نسبت به زنان باالتر و مشوقهای نقدی
دارای اثر ماندگاری روی رفتار به کارآفریني است .همچنین نتایص مطالعه حاکي از این است
که سابقه و پیشینه خانوادگي دارای تأثیر معنيداری روی رفتار به کارآفریني است .مهد یوسن
و همکاران )8819( 6در یک مطالعه به بررسي عوامل تعیینکننده موفقیت کارآفرینان در
کشور مالزی پرداختند .نتایص این مطالعه نشان ميدهد که تجربه کسب و کار ،مهارتها و
1. Remeikiene, Startine and Dumciuviene
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دانش کارآفرینان ،نگرش فرهنگي به کارآفرینان و دانشگاههای کارآفرین از مهمترین عوامل
تعیینکننده موفقیت کارآفرینان هستند .براش و همکاران )8819( 1در یک مطالعه به بررسي
اثرات سرمایه انساني (آموزش و توانایيهای درک شده) و عوامل زمینهای (تنظیمات اقتصادی
و سیاسي) بر کارآفریني زنان پرداختند .نتایص این مطالعه با استفاده از دادههای جمعآوری شده
توسط دیدهبان جهاني کارآفریني برای کشورهای مختلن ،نشان ميدهد که سرمایه انساني
دارای تأثیر مثبت و معنيداری بر رشد کارآفریني زنان است.
دوولتي )8819( 8در مطالعه خود به دنبال شناسایي عوامل تعیینکننده کارآفریني و
خوداشتغالي بود .این مطالعه با به کارگیری دادههای هفت کشور اروپایي در بازه زماني -8816
 8881و چهار شاخص متفاوت برای متغیرهای وابسته کارآفریني و فعالیتهای خوداشتغالي به
این نتیجه رسید که عوامل تعیینکننده موثر چون نرخ بیکاری ،سرمایهگذاری خارجي ،شاخص
آزادی اقتصادی و  ...در هر چهار شاخص مورد استفاده برای متغیرهای وابسته کارآفریني و
خوداشتغالي یکسان ميباشند.
یعقوبي فراني ،معتقد و کریمي ( )1336در مطالعه خود بر اساس الگوی توسعهیافته
تئوری رفتار برنامهریزی شده و دادههای سال  ،1333نقش دانش و مهارت کارآفرینانه در
توسعهی قصد کارآفریني دیجیتالي دانشجویان دانشگاههای دولتي استان همدان را بررسي
کردند .نتایص این مطالعه از طریق روش نمونهگیری تصادفي با استفاده از ابزار پرسشنامه و بر
مبنای تحلیل رگرسیون خطي مشخص شد که بین متغیرهای نگرش کارآفریني ،هنجارهای
ذهني ،کنترل رفتار درکشده ،دانش و مهارت کارآفرینانه با متغیر قصد کارآفریني دانشجویان
رابطهی مثبت و معنيداری وجود دارد .محمدزاده و همکاران ( )1333به بررسي عوامل کلیدی
موثر بر موفقیت کارآفرینان با استفاده از مدلهای گسسته الجیت و پروبیت پرداختند .نتایص این
مطالعه نشان ميدهد که سط تجربه کارآفرینان ،سرمایه اولیه ،حمایتهای مالي و غیرمالي
دولت ،نگرش به کارآفریني ،ارزشهای ذهني و باور به خودکارآمدی دارای تأثیر مثبت و
معنيدار ،اما در مقابل سط

تحصیالت دارای تأثیر منفي و معنيدار بر سط

موفقیت

کارآفرینان ميباشد.
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با توجه به مطالعات تجربي انجام گرفته داخلي ميتوان بیان کرد که در هی کدام از آنها
اثر متغیرهای اقتصادی در کنار دیگر عوامل تأثیرگذار بر کارآفریني با مدلهای معادالت
ساختاری و الجیت رتبه ای صورت نگرفته است .بنابراین ،این مطالعه با لحا کردن متغیرهای
اقتصادی و روانشناسي و با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده در صدد بررسي اثرات
سرمایه فیزیکي ،سرمایه انساني و سرمایه اجتماعي بر سط کارآفریني افراد در شهرک صنعتي
شهید سلیمي تبریز است که در نوع خود یک نوآوری محسوب ميشود.
.3روششناسی تحقیق و تصریح مدل

این تحقیق کاربردی و شیوه ی گ ردآوری داده ها پیمایشي مي باشد و جامعه
آماری تحقیق حاضر به منظور انجام مطالعات میداني شامل تولیدکنندگان و
فعاالن اقتصادی شهرک شهید سلیمي تبریز در سال  1336مي باشد .در این مطالعه
به روش نمونه گیری تصادفي ،اطالعات فعاالن اقتصادی  181واحد از واحدهای
فعال و در دسترس شهرک شهید سلیمي با مراجعه حضوری به تک تک پاسخ -
دهندگان به دست آمد .برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران و برای تعیین
روایي پرسش نامه از پانل متخصصان و به منظور برآورد پایایي آن از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار این ضریب برای متغیرهای اصلي تحقی ق بین
 8 / 31تا  8 / 93به دست آمد که بیانگر پایایي مناسب ابزار تحقیق است. 1
از آنجا که پدیدههای انساني غالباً دارای علتهای چندگانه بوده و مطالعه آنها مستلزم
لحا کردن متغیرهای متعدد و بررسي روابط پیچیده بین آنهاست ،مدلهای معادالت
ساختاری به دلیل دارا بودن قابلیتهای متعدد و نیز غلبه بر محدودیتهای روشهای سنتي،
ميتوانند کاربرد ارزشمندی داشته باشند .در این حوزه ،محققان به بررسي روابط بین
متغیرهای مختلن در قالب مدل یا شبکهای از روابط ميپردازند؛ بنابراین آنان مبتني بر
فرضیههای خود در مورد روابط بین متغیرها ،شمای کلي از این روابط را در قالب مدلي از

 .1پرسشنامه این تحقیق ترکیبي از پرسشنامههای Sherer et al., 1982 ,Goethner ،Linan and Chen, 2009

 et al, 2012و احمدپور داریاني و مقیمي ( )1393است.
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پیشساخته طراحي مينمایند (آدلسن .)8818 ،1طبق نظریه رفتار برنامهریزی شده ،عوامل
رواني (هنجارهای ذهني ،نگرش نسبت به کارآفریني و باور به خودکارآمدی) به عنوان
پیشبینيکننده نیت و متغیرهای اقتصادی (سرمایه انساني ،سرمایه اجتماعي ،سرمایه فیزیکي
و منافع انتظاری) به عنوان پیشزمینه در نظریه رفتار برنامهریزی شده مورد توجه هستند
(فیشبین و آیزن .)8818 ،8بنابراین ،با توجه به مباني نظری و مطالعات تجربي انجام شده در
این زمینه ،باالخص مطالعه گوتنر و همکاران ( )8818مدل معادالت ساختاری تحقیق به
صورت زیر خواهد بود،که برای تخمین آن از روش حداکثر درستنمایي 3استفاده
ميشود.
حمایت مالي و غیرمالي
دولت

نگرش به
کارآفریني
سرمایه انساني
ارزش های ذهني
سرمایه
اجتماعي

سط کارآفریني
افراد

منفعت
انتظاری
باور به
خودکارآمدی

سرمایه فیزیکي

شکل  . 2مدل معادالت ساختاری سطح کارآفرینی افراد

در شکل  8چارچوب مدل مطالعه نشان داده شده است که شامل دیدگاههای اقتصادی و
روانشناسي است؛ طبق نظریه رفتار برنامهریزی شده ،عوامل رواني به عنوان پیشبینيکننده
نیت و رفتار و متغیرهای اقتصادی به عنوان پیشزمینه در نظریه رفتار برنامهریزی شده مورد
توجه هستند .قصد به کارآفریني اولین مرحله از رفتار واقعي انسان است که توسط عوامل
1. Adelsen
2. Fishbein and Ajzen
3. Maximum Likelihood Method
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هنجاری ،نگرشي ،روانشناسي و همچنین ادراکات فردی قابل تحریک است (آیزن:1331 ،1
 .)131عوامل پیشزمینه اقتصادی از طریق عوامل نگرش و باور به خودکارآمدی روی نیت
کارآفرینانه موثر هستند .در مطالعات کارآفریني ارزشهای ذهني با نگرش و باور به
خودکارآمدی در یک راستا نبوده و کمتر از متغیرهای اقتصادی تأثیر ميپذیرند .یعني مباني
نظری و مطالعات تجربي اثر متغیرهای اقتصادی (سرمایه انساني ،سرمایه اجتماعي و منافع
انتظاری) روی ارزشهای ذهني را تأیید نميکنند (گوتنر و همکاران .)331 :8818 ،8در
مطالعات تجربي در زمینه روانشناسي چندین عامل مهم روی نگرشهای رفتاری موثر هستند.
برای نمونه تجربیات رفتاری به وجود آمده از کانال رفتار شخصي (تعیینکننده سرمایه انساني)
یا به وجود آمده از کانال شبکهها (تعیینکننده سرمایه اجتماعي) مهم هستند .به عبارت دیگر،
یادگیری از طریق تجربه عملي و ارزشها و باورهای انتقالي از طریق پیوندهای شبکهای (از
طریق همکاری با شرکای صنعتي و از طریق مشاوره و حمایتهای نهادهای دولتي و
خصوصي) ميتوانند از عوامل تعیینکننده نگرش در زمینه ایجاد کسب و کارهای جدید باشند
(موسي و همکاران .)8883 ،3همچنین ادبیات روانشناسي در زمینه شکلگیری نگرش روی
نقش انتظارات از نتایص برجسته در آینده تأکید دارد .یعني انتظار نتایص مثبت (باورها در مورد
نتایص یک رفتار خاص) منجر به ایجاد نگرش مثبت ميشود .به طوری که منفعت انتظاری به
عنوان عوامل انگیزشي اقتصادی روی نیت کارآفریني موثر هستند (ویلیامسون.)8818 ،3
تئوری شناخت اجتماعي 6از نقش الگوهای کمکي و موفق قبلي به عنوان عامل تعیینکننده
کنترل شخصي باورها نام ميبرد .در این دیدگاه ،عوامل تعیینکننده اقتصادی مانند سرمایه
انساني و سرمایه اجتماعي به طور غیرمستقیم از طریق باور به خودکارآمدی روی نیت
کارآفریني موثر هستند .به طور دقیق از طریق فرآهم کردن فرصتهای کسب تجارب (ژائو و
همکاران ) 8886 ،3و دستیابي به اطالعات مرتبط با کسب و کار ،منابع و توصیههای مثبت
(اوزگن و بارون ،)8889 ،9مي توانند هم سرمایه انساني و هم سرمایه اجتماعي را تقویت کنند.

1. Ajzen
2. Goethner
3. Mosey
4. Williams
5. Social cognitive theory
6. Zhao
7. Ozgen and Baron
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شبکههای اجتماعي چون داشتن ارتباط با آژانسهای کارآفریني از طریق اثرات نقش الگو و
اثرات مفید مشاوره (دی و آلن )8883 ،1در ایجاد نیت کارآفرینانه دارای اهمیت زیادی هستند.
در نظریه رفتار برنامهریزی شده فر

ميشود که عوامل پیشزمینه عالوه بر اثرات غیرمستقیم

ميتوانند دارای اثرات مستقیم اضافي روی نیات رفتاری نیز باشند (فیشبین و آیزن.)8818 ،8
سرمایه انساني و سرمایه اجتماعي با اثرات مستقیم ميتوانند روی نیت کارآفرینانه موثر باشند،
در مقابل منفعت انتظاری دارای اثر مستقیم روی عوامل روانشناسي چون نگرش و باور به
خودکارآمدی است ،اما روی نیت کارآفرینانه اثر مستقیمي ندارند؛ بلکه به طور غیرمستقیم و
از طریق نگرشها و باور به خودکارآمدی کارآفریني را تحت تأثیر قرار ميدهند .بنابراین،
انتظار داریم که نیت کارآفرینانه هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (از طریق نگرش و باور به
خودکارآمدی) تحت تأثیر سرمایه انساني و سرمایه اجتماعي باشد .در مقابل منفعت انتظاری
فقط به طور غیرمستقیم (از طریق نگرش و باور به خودکارآمدی) نیت کارآفرینانه را تحت
تأثیر قرار ميدهد (گوتنر و همکاران .)333-331 :8818 ،3با توجه به اینکه در مباني نظری از
اثر سرمایه مالي و فیزیکي به عنوان یکي از عوامل موثر بر سط کارآفریني افراد بح

شده

است .لذا اثر این متغیر را هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم روی سط رفتار
کارآفرینانه مورد توجه قرار ميدهیم .همچنین ،با توجه به اینکه نظریه رفتار برنامهریزی شده
چارچوبي را فراهم ميآورد تا عوامل تعیینکننده سط نیت کارآفریني افراد را شناسایي کند؛
اما در این مطالعه با توجه به اینکه جامعه آماری این مطالعه کارآفرینان و فعاالن اقتصادی
شهرک صنعتي شهید سلیمي تبریز بوده که در حال رفتار و فعالیت کارآفرینانه ميباشند،
بنابراین در این مطالعه به جای نیت کارآفرینانه از رفتار کارآفرینانه استفاده ميگردد.3
در مدلهای اقتصادسنجي اگر متغیر وابسته حالت رتبهای داشته باشد؛ برای تخمین ضرایب
باید از مدلهای گسسته استفاده نمود و در صورت استفاده از رگرسیونهای معمولي ،ضرایب
تخمیني نه تنها تورشدار ،بلکه ناسازگار هم خواهند بود .در این تحقیق متغیر وابسته

1. Day and Allen
2. Fishbein and Ajzen
3. Goethner

 .3برای نمونه ،احمدی ،شافعي و مفاخرینیا ( ) 1331در مطالعه خود به بررسي عوامل موثر بر رفتار کارآفرینانه
پرداختند.
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کارآفریني در طبقات مختلن رتبهبندی شده است .بنابراین با توجه به ماهیت دادهها ميتوان از
اینکه تابع کارآفریني به صورت زیر نشان داده شود:

الجیت رتبهای استفاده کرد .با فر

y   x  

()1
در این تابع  yکارآفریني x ،عوامل موثر بر کارآفریني و  جمله اخالل است .هنگامي


که سطوح کارآفریني دارای رتبه مشخص و  y یک متغیر پنهان باشد ،مدل شاخص به صورت
زیر نشان داده ميشود:
if
yi  1
if 1  yi   2
if  2  yi  3

() 8

3  y   4
yi   4

i

if
if

1

2


y  3
4


5

مقادیر  نامشخص و با استفاده از مقادیر  برآورد ميگردد .الگوی الجیت رتبهای با
روش حداکثر درست نمایي برآورد گردیده و مقادیر احتماالت آن به دست ميآید .در
الگوهای الجیت و پروبیت به منظور بررسي تأثیر متغیرهای مستقل بر احتماالت پیشبینيشده
متغیر وابسته و یا برای انتخاب پیشنهادهای متناوب دیگر ،اثر نهایي 1یا احتمال نهایي محاسبه
مي شود .ضرایب به دست آمده ،اثر نهایي متغیر مستقل را بر روی متغیر وابسته نشان نميدهند،
لذا با استفاده از رابطه زیر مي توان اثرات نهایي متغیرها را بر روی احتماالت به دست آورد
(گرین.)8818 ،8
()8

)prob( yi  j x
   j 1  x    j  2  x  
x



 



همچنین با تو جه به مدل معادالت ساختاری سط کارآفریني افراد در شکل  ،1مدل فرم
خالصهشده در قالب مدلگسسته الجیت رتبهای به صورت زیر معرفي ميشود که برای تخمین
آن از روش حداکثر درستنمایي استفاده خواهد شد.

) EN  f ( HC, SC, EB, PC , AT , SV , SE, GS
()3
که در آن متغیرهای مورد استفاده به صورت زیر تعرین ميشود:

1. Marginal Effect
2. Greene
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 ENسط کارآفریني افراد :کارآفریني فرآیند خلق دستاوردی نو و با ارزش به کمک
شناخت فرصتها و راهاندازی یک کسب و کار از طریق اختصاص زمان و تالش بسیار زیاد و
با پذیرش مخاطرههای مالي ،روحي و اجتماعي به منظور رضایت شخصي ،استقالل و دریافت
پاداشهای مالي است و بر همین اساس کارآفرین با خالقیت ،نوآوری و با بهرهبرداری از
موقعیتها و فرصتهای پیش آمده در بازار به دنبال خلق کاال و خدمات با ارزش برای خود و
جامعه است (هیسری و پیترز .)1393 ،برای مشخص کردن سط کارآفرینان از پرسشنامه
احمدپور داریاني و مقیمي ( )1393استفاده شده است .با توجه به نمرهگذاری پرسشنامه مورد
نظر در صورتي که امتیاز مربوطه بین  838و  898کارآفرین موفق (رتبه  ،)3بین  136و 883
کارآفرین (رتبه  ،)6بین  198و  133کارآفرین نهفته (رتبه  ،)3بین  136و  193کارآفرین بالقوه
(رتبه  ،)3بین  168و  133در مرز کارآفرین بودن (رتبه  )8و زیر  168کارگر روز مزد (رتبه )1
خواهد بود (احمدپور داریاني و مقیمي .)1393 ،توزیع درصدی سط کارآفریني پاسخ-
دهندگان در سال  1336در جدول  1نشان داده خواهد شد.
جدول  .9توزیع درصدی سطح کارآفرینی پاسخدهندگان در سال 9311
کارآفرین

کارآفرین نهفته

کارآفرین بالقوه

مرز کارآفرین بودن

کارگر روز مزد

()1

( )4

()3

()2

()9

8

13

89

38

83

ماخذ :یافتههای تحقیق

 HCسرمایه انساني :به طور کلي ،توانایيها و قابلیتهای نهادینه شده در وجود انسان (چه
جسمي و چه فکری) سرمایه انساني نامیده ميشود که بعد جسمي با سرمایهگذاری در تغذیه،
بهداشت و درمان و ورزش ایجاد و بعد فکری در اثر نهادینه شدن دانش (به وسیله آموزش و
یادگیری تجربي) در انسان حاصل ميشود (سوری و مهرگان .)889 :1393 ،در این مطالعه
شاخص سرمایه انساني به دو صورت در نظر گرفته ميشود :الن) از طریق تحصیالت که
توسط آموزش و پرورش و آموزش عالي تعرین و ارائه ميشود .1در این مطالعه سط
تحصیالت پاسخدهندگان در حین راهاندازی کسب و کار فعلي شامل زیر دیپلم ( ،)1دیپلم

 .1به عنوان نمونه ) ،Gerdne (2005سلماني و عبدی ( )1333و جنتي مشکاني و همکاران ( )1338در مطالعه خود از
سط تحصیالت به عنوان شاخص سرمایه انساني استفاده کردهاند.
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( ،)8فوقدیپلم ( ،)3لیسانس ( ،)3فوقلیسانس ( )6و دکتری ( )3ميباشد و ب) از طریق تعداد
سالهای تجربه کارآفریني و اشتغال در مکانهای دیگر تعرین ميشود .در این مطالعه سط
تجربه پاسخدهندگان در حین راهاندازی کسب و کار فعلي شامل زیر پنص سال( ،)1پنص الي نه
سال ( ،)8ده الي چهارده سال ( ،)3پانزده الي نوزده سال ( )3وبیست ساله و بیشتر ( )6مي-
باشد.تمامي اطالعات مورد نظر از طریق پرسشنامه به دست خواهد آمد.
 SCسرمایه اجتماعي :سرمایه اجتماعي عبارت است از هنجارها و شبکههای روابط جمعي
و گروهي ،انسجامبخش میان انسانها ،سازمانها با انسانها و سازمانها با سازمانها ميباشد و
همان کسب مهارت ارتباط با دیگر افراد ،گروهها یا سازمانها است (لیائو و ولش .)8886 ،1در
این مطالعه اطالعات متغیر سرمایه اجتماعي از طریق پرسشنامه جمعآوری شد.
 EBمنفعت انتظاری :فایده و نفعي که کارآفرین انتظار دارد در آینده نصیب او شود که
شامل شهرت انتظاری و منفعت مالي انتظاری است (گوکتپ-هولتن و ماهانگونکار )8818 ،8و
کارآفرین را تحریک ميکند و اطالعات این متغیر از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید.
 PCسرمایه فیزیکي :هر نوع دارایيهای مالي یا ارزش دارایيهای مالي نظیر وجه نقد،
ساختمان ،ساختار ،ماشینآالت ،تجهیزات و  ...که در اختیار بنگاه اقتصادی قرار دارد را سرمایه
فیزیکي مي گویند .به عبارت دیگر همان سرمایه قابل لمس و مادی است که جمعآوری این
سرمایه مسئولیت کارآفرین محسوب ميشود (مقیمي و همکاران .)99 :1338 ،در این مطالعه
مقدار سرمایه اولیه ایجاد کسب و کار فعلي به میلیون تومان مدنظر بوده و برای اینکه قابل
مقایسه باشد با استفاده از شاخص قیمت تولیدکننده تعدیل و به ارزش حال تبدیل شده است
()3

100
PPI t

.3

PC   PCt 

که در آن  PC سرمایه اولیه تعدیل شده PCt ،سرمایه اولیه در سال  tو  PPI tشاخص
قیمت تولیدکننده در سال  tميباشد و در این مطالعه اطالعات مقدار سرمایه اولیه ایجاد کسب
و کار فعلي کارآفرین از طریق پرسشنامه و اطالعات شاخص قیمت تولیدکننده از طریق
سایت بانک مرکزی به دست آمده است.

1. Liao and Welsch
2. Goktepe-Hulten and Mahangaonkar

 .3سال  1393به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است.
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 ATنگرش به کارآفریني :نگرش همان ارزیابي ذهني از یک امر و طرز تفکر نسبت به
آن است که مشخصات دنیای اجتماعي و فیزیکي را در خود دارد و از راه تجربه ،آموزش و
یادگیری کسب ميشود (ستوده .)1393 ،نگرش فرد نسبت به کارآفریني ،که به درک افراد از
پیامدهای شخصي حاصل از کارآفریني توجه دارد ،تحت تأثیر ارزشیابي فرد از برون دادهای
کارآفریني قرار ميگیرد و اشاره به میزان ارزشیابي مثبت یا منفي افراد در مورد کارآفرین
بودن دارد (لینان و چن .)633 :8883 ،1در این مطالعه اطالعات متغیر نگرش به کارآفریني از
طریق پرسشنامه به دست آمده است.
 SVارزشهای ذهني :ارزشهای ذهني به عنوان فشار اجتماعي درک شده برای انجام
دادن یا انجام ندادن یک رفتار خاص تعرین ميشود .به عبارت دیگر ،ارزشهای ذهني به
تأثیر یا فشار اجتماعي درک شده بر تصمیمگیرنده برای انجام رفتار توجه دارد که متأثر از تأثیر
پذیرفتن فرد از دیگران (خانواده ،دوستان و همکاران) در انجام رفتار است (لینان و چن:8883 ،
 .)633در این مطالعه اطالعات متغیر ارزشهای ذهني از طریق پرسشنامه جمعآوری شد.
 SEباور به خودکارآمدی :برای باور به خودکارآمدی از مفهوم خودکارآمدی باندورا8
استفاده ميشود ،که به درک فرد از امکانپذیری انجام رفتار مورد نظر اشاره دارد ،بدین مفهوم
که آیا فرد توانایي اجرای رفتار یا عمل مورد نظر را دارد یا خیر (لینان و چن .)633 :8883 ،در
محیط اقتصادی و بازار ،افراد سعي ميکنند کارهایي را انجام دهند که در باره آنها احساس
شایستگي و اعتماد به نفس دارند .لذا فردی با باور به خودکارآمدی بیشتر برای کارآفرین شدن
و راه اندازی فعالیت کارآفرینانه ،انگیزه بیشتر و پایدارتری برای کارآفرین شدن خواهد داشت
(موریانو و جورجيوسکي .)8889 ،3در این مطالعه اطالعات متغیر باور به خودکارآمدی از
طریق پرسشنامه جمعآوری شد.
 GSحمایتهای مالي و غیرمالي دولت :حمایتهای مالي در قالب تسهیالت بانکي و
دیگر حمایتهای غیرمالي دولت به صورت آسانسازی پروسه کسب و کار ،ارائه آموزشها و
مشاورههای کسب و کار ،اطالعرساني و شفافیت و سیاستهای تشویقي تعرین ميشود که
اطالعات این متغیر از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید .در صورت دریافت تسهیالت بانکي

1. Linan and Chen
2. Bandura
3. Moriano and Gorgievski
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یا حمایت های غیرمالي عدد یک ،دریافت هر دو حمایت مالي و غیرمالي عدد دو و در غیر آن
صورت عدد صفر در نظر گرفته ميشود.
.4یافتههای تجربی و تجزیه و تحلیل آنها

در این مطالعه اطالعات استخراج شده از  181پرسشنامه بیانگر آن است که اغلب آنها مرد
هستند و  61درصد در هنگام راهاندازی کسب و کار فعليشان بین  38تا  33سال سن داشتند.
توزیع درصدی تجربه فعالیت اقتصادی پاسخدهندگان نشان ميدهد که  91درصد آنها اولین
فعالیت اقتصادی خود را زیر بیست سال شروع کرده و  33درصدشان قبل راهاندازی کسب و
کار فعلي به طور متوسط  9سال سابقه اشتغال در مکانهای دیگر داشتهاند 33 .درصد پاسخ-
دهندگان حین راه اندازی کسب و کار فعلي دارای تحصیالت لیسانس بودند و این تعداد در
سال  1336به  33درصد رسیده است 36 .درصد پاسخدهندگان بزر ترین فرزند خانواده بوده
و  39درصد آنها دارای پدر و مادر شاغل بودند .همچنین فقط  13درصد پاسخدهندگان از
تسهیالت بانکي و  81درصد آنها از حمایتهای غیرمالي بهرهمند شدهاند .در مقابل  36درصد
پاسخدهندگان از هی گونه حمایتهای دولتي (تسهیالت بانکي و حمایتهای غیرمالي)
استفاده نکردهاند.
به منظور بررسي چا رچوب مفهومي مطالعه و پي بردن به روابط علي بین متغیرهای دروني و
بیروني از روش مدلسازی معادله ساختاری با کاربرد نرمافزار استاتا ورژن 113/1بهره گرفته
شد .ضرایب مسیرها در مدل معادله ساختاری با استفاده از دو شاخص مختلن سرمایه انساني
که در مدل ( )1سط تجربه به عنوان شاخص سرمایه انساني و در مدل ( )8سط تحصیالت به
عنوان شاخص سرمایه انساني در نظر گرفته شد ،در جدول  8نشان داده شده است.

1. Stata 14.1
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جدول  .2ضرایب مسیر در مدل ساختاری
مسیر

ضریب مسیردر مدل ()1

سرمایه انساني – نگرش به کارآفریني

*

سرمایه انساني -باور به خودکارآمدی

*

سرمایه اجتماعي -نگرش به کارآفریني

*

*

8/889

-8/838

*

8/883

8/881

*

-8/81

-8/19

*

سرمایه اجتماعي -باور به خودکارآمدی
سرمایه فیزیکي-نگرش به کارآفریني

ضریب مسیردر مدل ()8

*

-8/833

-8/833

*-8/99 e-3

*-3/13 e-3
*

*

سرمایه فیزیکي -باور به خودکارآمدی

8/13 e-3

3/68 e-3

*

*

منفعت انتظاری -نگرش به کارآفریني

-8/898

-8/839

منفعت انتظاری -باور به خودکارآمدی

*

*

سرمایه انساني (سط تجربه) -سط کارآفریني افراد

*

8/838

سرمایه انساني (سط تحصیالت) -سط کارآفریني افراد

_

-8/819

*8/88833

*8/883

-8/83

سرمایه اجتماعي -سط کارآفریني افراد
سرمایه فیزیکي -سط کارآفریني افراد

-8/88
_

*

*

*

-1/33e-3

-1/31 e-3
*

نگرش به کارآفریني -سط کارآفریني افراد
باور به خودکارآمدی -سط کارآفریني افراد

*

8/93

8/96

*8/839

*8/11

*

ارزشهای ذهني -سط کارآفریني افراد

*

-8/11

-8/118

*

حمایتهای مالي و غیرمالي -سط کارآفریني افراد

*

-8/816

-8/883
*

*

آماره LR

19163/83

آماره Log Likelihood

-3911896/3

-3991313/3

تعداد مشاهدات

181

181

13399/96

*

ماخذ :یافتههای تحقیق
توجه * :نشانگر معنيداری در سط  1درصد است.

طبق نتایص جدول  8و در مدل ( )1که سط تجربه به عنوان شاخص سرمایه انساني در نظر
گرفته شده است .متغیرهای سرمایه انساني (سط تحصیالت) و سرمایه اجتماعي دارای اثر
مستقیم مثبت و معني داری بر سط کارآفریني افراد هستند ،به طوری که این اثر مستقیم برای
سرمایه انساني ( )8/83دارای اثر بیشتری نسبت به سرمایه اجتماعي ( )8/8883است .اثر مستقیم
سرمایه فیزیکي بر سط کارآفریني افراد برابر  -1/31 e-3بود که منفي و معنيدار و ناچیز
است .همچنین در همین مدل ( )1اثر غیرمستقیم سرمایه انساني از مسیر متغیر نگرش به
کارآفریني و مسیر متغیر باور به خودکارآمدی به ترتیب  8/88و  8/8883ميباشد که مثبت
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است .در مقابل اثر غیرمستقیم سرمایه اجتماعي از مسیر متغیر نگرش به کارآفریني و مسیر متغیر
باور به خودکارآمدی به ترتیب  -8/13و  -8/888ميباشد .در این مدل اثرات مستقیم نگرش
به کارآفریني و باور به خودکارآمدی بر سط کارآفریني افراد هم مثبت و معنيدار ميباشند.
در مقابل اثرات ارزشهای ذهني و حمایتهای مالي و غیرمالي دولت بر سط کارآفریني
افراد منفي و معنيدار ميباشد .در مدل ( )8جدول مذکور که سط تحصیالت به عنوان
شاخص سرمایه انساني در نظر گرفته شده است .همه ضرایب مستقیم متغیرها بر سط کارآفریني
افراد به غیر از متغیر سرمایه انساني (سط تحصیالت) از نظر عالمت ،معنيداری و مقدار تقریباً
مشابه تخمینهای مدل ( )1ميباشد .اما متغیر سرمایه انساني (سط تحصیالت) دارای اثر مستقم
( )-8/819بر سط کارآفریني افراد است .اثر غیرمستقیم سرمایه انساني (سط تحصیالت) از مسیر
متغیر نگرش به کارآفریني منفي و از مسیر متغیر باور به خودکارآمدی مثبت است.
در ادامه جهت بررسي استحکام نتایص تخمین مدل به روش معادالت ساختاری و با توجه به این
که سط کارآفریني افراد ميتواند به صورت رتبهای در نظر گرفته شود .مدل اقتصادسنجي مطالعه
به روش الجیت رتبهای هم تخمین زده ميشود و نتایص تخمین در جدول  3ارائه ميگردد.
جدول  .3نتایج برآورد مدل به روش الجیت رتبهای
متغیر

مقدار ضریب در مدل ()1

مقدار ضریب در مدل ()8
*

*

سرمایه فیزیکي ()PC

-8/869

-8/83

سرمایه انساني (سط تجربه) ()HC

*8/38

_

سرمایه انساني (سط تحصیالت) ()HC

_

*

-8/83

سرمایه اجتماعي ()SC

*

3/98

*

منفعت انتظاری ()EB

3/39

*

حمایتهای مالي و غیرمالي دولت ()GS

*

نگرش کارآفریني ()AT

*
*

3/39
3/33

*

-8/11

-8/88

*

83/38

83/33

*

ارزشهای ذهني ()SV

-8/36

-1/93

باور به خودکارآمدی ()SE

*1/83

*8/18

181

تعداد مشاهدات
آماره LR

313131/83

*

316999/81

آماره Log Likelihood

139339/89

-139663/13

آماره Pseudo R2

8/36

8/36

ماخذ :یافتههای تحقیق
* نشانگر معنيداری در سط  1درصد است.

*

181
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در جدول  3نتایص تخمین مدل الجیت رتبهای برای بررسي اثر سرمایه انساني بر سط
کارآفریني افراد در شهرک شهید سلیمي تبریز در سال  1336آورده شده است .با توجه به
اطالعات این جدول آماره  LRدر هر دو مدل ( )1و ( )8در سط  1درصد معنيدار است که
نشاندهنده معنيداری کل رگرسیون ميباشد .آماره پسيدو آردو 1در هر دو مدل حدود 8/36
است که تا حدودی پیشبیني خوب مدلها را نشان ميدهد .نتایص تخمین مدل به روش الجیت
رتبهای در جدول  3نشان ميدهد که افزایش در متغیرهای سرمایه انساني (سط تجربه) ،سرمایه
اجتماعي ،منفعت انتظاری ،نگرش به کارآفریني و باور به خودکارآمدی در هر دو مدل بر
سط کارآفریني افراد اثر مثبت و معنيداری داشته است ،یا به عبارت دیگر ،افزایش این
متغیرها احتمال کارآفرین شدن را تقویت ميکنند .در مقابل ،افزایش متغیرهای سرمایه
فیزیکي ،سرمایه انساني (سط تحصیالت) ،حمایتهای مالي و غیرمالي دولت و ارزشهای
ذهني بر سط کارآفریني افراد اثر منفي و معنيداری دارند .همخواني این نتایص از نظر عالمت
و معنيداری با تخمینهای روش معادالت ساختاری در جدول  ،8بیانگر استحکام مدل مي-
باشد.
برای اندازه گیری تأثیر هر کدام از متغیرهای توضیحي بر متغیر وابسته مدل ،از اثرات نهایي
استفاده ميشود .اثر نهایي هر کدام از متغیرها ،مقدار تغییر در احتماالت پیشبیني شده متغیر
وابسته مدل یعني سط کارآفریني افراد ،به ازای یک واحد تغییر در آن عامل (به شرطي که
بقیه عوامل ثابت باشند) را نشان ميدهد .جدول  3اثرات نهایي برای هر کدام از متغیرها را در
سطوح مختلن کارآفریني افراد نشان ميدهد.

1. PseudoR2
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جدول  .4اثرات نهایی برای مدل احتماالت الجیت رتبهای در سطوح مختلف کارآفرینی در مدل ()9
رتبه 6
*()-8/8811

رتبه 3
*

رتبه 3

رتبه 8

()-8/8813

()6/69 e-3

*()8/8883

رتبه 1
*

متغیر

()8/8881

سرمایه فیزیکي ()PC

*()8/8863

*()8/8893

()-8/88883

*()-8/8838

*()-8/8118

سرمایه انساني (سط تجربه) ()HC

*()8/8988

*()8/1183

()-8/8883

*()-8/8399

*()-8/1333

سرمایه اجتماعي ()SC

*()8/8338

*()8/8393

()-8/8883

*()-8/8333

*()-8/1839

منفعت انتظاری ()EB

*()-8/8838

*()-8/8833

()8/88888

*()8/8883

*()8/8893

حمایتهای مالي و غیرمالي دولت ()GS

*()8/3319

*()8/3931

()-8/8883

*()-8/8396

*()-8/9938

نگرش کارآفریني ()AT

*()-8/8333

*()-8/8989

()8/8888

*()8/8833

*()8/8313

ارزشهای ذهني ()SV

*()8/8839

*()8/8333

()-8/8881

*()-8/8189

*()-8/8398

باور به خودکارآمدی ()SE

181

181

181

181

181

تعداد مشاهدات

ماخذ :یافتههای تحقیق

توجه :اعداد داخل پرانتز نشاندهنده مقدار ضریب و * نشانگر معنيداری در سط  1درصد است.
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جدول  .1اثرات نهایی برای مدل احتماالت الجیت رتبهای در سطوح مختلف کارآفرینی در مدل ()2
رتبه 6

رتبه 3

رتبه 3

رتبه 8

*()-8/8869

*

*()-8/8833

*()-8/8838

*()8/8883

*()8/8999

*()8/1869

*()-8/8863

*()-8/8138

*()8/8398

*()8/8933

*()-8/8833

*()-8/8133

*()-8/1338

*()-8/8888

*()-8/8883

*()8/8881

*()8/8886

*()8/8833

حمایتهای مالي و غیرمالي دولت ()GS

*()8/3313

*()8/3138

*()-8/8316

*()-8/1183

*()-8/3339

نگرش کارآفریني ()AT

*()-8/8393

*()-8/8681

*()8/8883

*()8/8831

*()8/8963

ارزشهای ذهني ()SV

*()8/8316

*()8/8669

*()-8/8889

*()-8/8181

*()-8/8933

باور به خودکارآمدی ()SE

181

181

181

181

181

تعداد مشاهدات

()-8/8899

*

رتبه 1

متغیر

()8/8883

*()8/8813

*

()8/8119

سرمایه فیزیکي ()PC

*()8/8811

*()8/8833

سرمایه انساني (سط تحصیالت) ()HC

*()-8/1618

سرمایه اجتماعي ()SC
منفعت انتظاری ()EB

ماخذ :یافتههای تحقیق
توجه :اعداد داخل پرانتز نشاندهنده مقدار ضریب و * نشانگر معنيداری در سط  1درصد است.

اثرات سرمایههای فیزیکی ،انسانی و اجتماعی بر توسعه سطح کارآفرینی فعاالن اقتصادی...

293 

در جدول  3و  ، 6مجموع اثرات نهایي هر متغیر برای سطوح مختلن (مجموع سطرها) برابر
صفر است .این نکته ناشي از این است که مجموع احتماالت برای طبقات مختلن کارآفریني
افراد ،باید برابر یک باشد ،بنابراین مجموع تغییر در این احتماالت ،مقدار صفر به خود مي-
گیرد .به این مفهوم که میزان افزایش احتماالت در یک طبقه کارآفریني به معني کاهش آن در
طبقه دیگر است .به طور کلي ميتوان گفت اثرات نهایي میزان تغییر در احتماالت پیشبیني
شده برای کارآفریني به ازای تغییر در یک متغیر خاص توضیحي (در میانگین) را نشان مي-
دهد.
اثر نهایي برای متغیر سرمایه فیزیکي در سطوح اول ،دوم و سوم در هر دو جدول مثبت و
در سطوح چهارم و پنجم منفي است .این امر نشان ميدهد افزایش یک واحدی سرمایه -
فیزیکي افراد سبب ایجاد تغییرات منفي در سطوح چهارم و پنجم و تغییرات مثبت در سطوح
اول ،دوم و سوم شده است .نتایص جداول فوق نشان ميدهد که متغیر سرمایه اجتماعي برای
سطوح اول ،دوم و سوم منفي و برای سطوح چهارم و پنجم مثبت است .بیشترین اثر مثبت
مربوط به ط بقه چهارم است و به این معني که با افزایش یک واحدی شاخص سرمایه اجتماعي
در طبقه چهارم ،احتمال کارآفریني در جدول  3و  6به ترتیب  8/118و  8/183افزایش ميیابد.
در مورد متغیر سرمایه انساني (سط تجربه) در سطوح اول ،دوم و سوم منفي و در سطوح
چهارم و پنجم مثبت است .بیشترین اثر مربوط به طبقه چهارم است و به این معني که در طبقه
چهارم با افزایش سرمایه انساني (سط تجربه) افراد تغییرات مثبت در سط کارآفریني افراد
ایجاد مي شود .اثر نهایي برای متغیر سرمایه انساني (سط تحصیالت) در سطوح اول ،دوم و
سوم مثبت و در سطوح چهارم و پنجم منفي است.
رابطه مثبت بین سرمایه انساني (سط تجربه) و سط کارآفریني افراد بیانگر این است که
افزایش تجربه فعالیت اقتصادی در بازار ،منجر به افزایش خالقیت شده و سط کارآفریني افراد
را بهبود ميبخشد .در مورد اثر منفي سرمایه انساني (آموزش و تحصیالت دانشگاهي) بر
کارآفریني نميتوان نتیجه گیری کرد که تحصیالت بیشتر مانع کارآفریني است؛ بلکه بر اساس
اطالعات به دست آمده از جامعه مورد مطالعه ميتوان بیان کرد که نه تنها سیستم آموزشي
کشور نميتواند دانش و مهارتهای الزم کارآفریني تولید و آموزش دهد ،بلکه آموزشهای
مخالن تقویت نیت و رفتار کارآفریني ارائه و این آموزشها بیشتر کارمندپرور و خوداشتغال-

  294فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی /شماره  33پاییز 17

پرور است و ثانیاً وجود تحصیالت دانشگاهي باالتر در ایران باع

ایجاد چارچوبها و قالب-

های ذهني محدود شده و خالقیت را از بین ميبرد و منجر به کاهش کسب و کارهای
کارآفرینانه ميشود که با نتایص مطالعه دیدهبان جهاني کارآفریني ( )8818در مورد ایران،
مطالعه ترکر ،)8883( 1مطالعه نابي ،هولدن و والمسلي )8818( 8و محمدزاده و همکاران
( )1333همراستا ميباشد .اما در مقابل در نظامهای آموزشي که به تفکر باز ،خالقیت و
نوآوری اهمیت داده ميشود؛ باال رفتن تحصیالت موجب افزایش کارآفریني ميشود .رابطه
بین سرمایه فیزیکي و سط کارآفریني افراد در تخمین به روش معادالت ساختاری منفي و
ناچیز و در تخمین به روش الجیت رتبهای در سطوح باالی کارآفریني منفي را ميتوان این
گونه تحلیل کرد که داشتن سرمایه اولیه باع

کاهش خالقیت و نوآوری شده و در سطوح

باالی کارآفریني ،سط کارآفریني افراد را کاهش ميدهد .به عبارت دیگر در سطوح باالی
کارآفریني سرمایه اولیه هر چند نميتواند تعیینکننده باشد؛ بلکه به عنوان مانع جلوی خالقیت،
نوآوری و کارآفریني فرد را هم ميگیرد .در خصوص رابطه مثبت بین سرمایه اجتماعي و
سط کارآفریني افراد ميتوان گفت که سرمایه اجتماعي با ایجاد محیطي که در آن انسانها با
ارتباطات جمعي سازنده و اعتماد به همدیگر ،در کنار هم ميتوانند زمینه کارآفریني بیشتر را
فراهم کنند.
اثر مثبت منفعت انتظاری بر کارآفریني در تخمینهای فوق را ميتوان اینگونه تحلیل کرد
که هر چه انتظار دستیابي به شهرت اجتماعي و سود در آینده برای فعالیتهای کارآفرینانه
باالتر باشد ،احتمال ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه و رفتار کارآفرینانه بیشتر ميشود .در
توضی رابطه مثبت بین کارآفریني و نگرش به کارآفریني باید اذعان داشت که افرادی که
رفتار کارآفرینانه را مطلوب ميدانند و نگرش مثبتي به آن دارند ،افرادی هستند که توانایي
دریافت و ادراک فرصتها را خواهند داشت و احتمال کارآفریني آنها افزایش ميیابد .رابطه
مثبت بین باور به خودکارآمدی و رفتار کارآفریني بیانگر این است که باور به خودکارآمدی
باالتر در فرد ميتواند احساس اطمینان بیشتر از توانایيهای شخصي برای ایجاد رضایتبخش
یک کار مخاطرهآمیز را در وی متبلور سازد ،لذا ،انتظار ميرود که چنین فردی با تصمیمگیری
و اقدام یک مسیر کارآفرینانه انتخاب کند.
1. Turker
2. Nabi, Holden and Walmsley
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در مقایسه با مطالعات تجربي ارائه شده در بخش دوم ،ميتوان به مطابق بودن این نتایص با
مطالعات ترکر ( ،)8883دیدهبان جهاني کارآفریني ( ،)8818نابي ،هولدن و والمسلي (،)8818
گوتنر و همکاران ( )8818و چاودوری ،عالم و عارف ( )8813اشاره کرد.
 .1نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف اصلي این مطالعه بررسي اثرات سرمایه فیزیکي ،سرمایه انساني و سرمایه اجتماعي بر
سط کارآفریني افراد در شهرک شهید سلیمي تبریز در سال  1336با استفاده از مدلهای
معادالت ساختاری و الجیت رتبهای بوده است .نتایص به دست آمده در حالت کلي داللت بر
این دارد که متغیرهای اقتصا دی سرمایه انساني (سط تجربه) ،سرمایه اجتماعي و منفعت
انتظاری بر سط کارآفریني افراد تأثیر مثبت و معنيداری دارند .به عبارت دیگر ،یافتههای
تجربي تحقیق بیانگر این است که برای بهبود کارآفریني و از طریق آن رشد و توسعه اقتصادی
بیشتر ،توجه به سرمایهگذاری و تبدیل دارایيها و ثروتهای ملي به سرمایه انساني (سط
تجربه) و سرمایه اجتماعي یک ضرورت جدی است .تأکید بر افزایش کمیت تحصیالت
دانشگاهي نميتواند عامل تعیینکننده سط کارآفریني افراد باشد؛ بلکه تضعین کننده هم
خواهد بود .بنابراین یک بازنگری اساسي در زمینه ایجاد سرمایه انساني از طریق افزایش سط
تحصیالت نیاز است تا بتواند به افزایش کارآفریني منجر شود.
با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت و گاز از یک سو و پایانپذیر بودن این منابع از سوی
دیگر ،توصیه مي گردد که به منظور کاهش وابستگي به درآمدهای نفتي و گازی و حرکت به
سمت رشد صادرات محصوالت دانشبنیان و نوآورانه جهت تأمین نیازهای ارزی کشور،
ضروری است از طریق توجه و حمایت از سرمایهگذاری در انسانهای و ایجاد سرمایههای
انساني کارآمد ،سرمایه اجتماعي ،ایجاد و فرآهم کردن سرمایههای فیزیکي و فراهم کردن
زمینه فعالیتهای کارآفرین انه ،زمینه ایجاد خالقیت ،نوآوری و کارآفریني فراهم آید .همچین
با آموزش و فرهنگ سازی باور و اعتماد به نفس را تقویت و محیطي فراهم شود تا در آن
ارزشهای ذهني و نگرش به کارآفریني همسو و موافق کارآفریني باشند.
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Abstract
The main purpose of this study is to investigate the effects of physical
capital, human capital and social capital on the entrepreneurship level of
individuals, using structural equations model and order logit model in
Shahid Salimi industrial town of Tabriz in 2016. The data were collected
form 121 economic activist who were randomly selected form the
population. The empirical results show that human capital (level of
education) and physical capital have negative and significant impact on the
entrepreneurship level of individuals. But, human capital (level of
experience) and social capital have positive and significant impact on the
entrepreneurship level of individuals. In addition, attitudes, self-efficacy
and expected entrepreneurial benefit have positive and significant effects on
the entrepreneurship level of individuals.
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