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تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران
محسن محمدی خیاره ، 1حسین ترابی، 2
 1استادیار گروه اقتصاد و علوم اداری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران

چکیده
توسعه کارآفرینی نیازمند شبکهای از عناصر مختلف است که از این شبکه به عنوان اکوسیستم کارآفرینی نام می برند .اکوسیستم
کارآفرینی به عناصر  -افراد ،سازمانها یا مؤسسات  -خارج از فرد کارآفرین اشاره دارد که محرك یا مانع تصمیم فرد برای
کارآفرین شدن یا احتمال موفقیت او در صورت راهاندازی کسبوکار کارآفرینانه است .این مقاله یک مطالعه اکتشافی در مورد
اکوسیستم کارآفرینی در ایران با استفاده را از داده های جمع آوری شده دیدهبان جهانی کارآفرینی) (GEMدر دوره زمانی
 2012- 2002را ارائه می دهد .بر اساس مبانی نظری رابطه بین اکوسیستم کارآفرینی و رشد اقتصادی ،مفهوم اکوسیستم
کارآفرینی شامل محیط مالی ،سیاستهای مالیاتی و حمایتی دولت ،برنامههای دولت ،زیرساختها ،پویایی و گنجایش بازار،
تحصیالت پایه و عالی ،تحقیق و توسعه و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت .نتا یج بیانگر این است که
بهبود اکوسیستم کارآفرینی میتواند ازطریق افزایش انگیزه برای کارآفرینی و توسعهی کسبوکارهای کوچک و متوسط باعث
رشد و توسعهی اقتصادی شود .عالوه براین ،مشکالت اکوسیستم کارآفرینی در ایران بررسی و در آخر پیشنهاداتی در راستای
حل مشکالت ارائ ه شده است.
واژههای کلیدی :اکوسیستم کارآفرینی ،رشد اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی ،انتقال تحقیق و توسعه ،محیط مالی ،مالیات،
سیاست دولت
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 .1مقدمه
رابطه ی کارآفرینی و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست ولی رابطهی اکوسیستم کارآفرینی و رشد اقتصادی نیاز به بررسی
بیشتری دارد .توسعه کارآفر ینی نیازمند شبکهای از عناصر مختلف است که از ا ین شبکه به عنوان اکوسیستم کارآفر ینی نام
میبرند .هرچه اکوسیستم کارآفرینی قوی تر باشد ،تکنولوژی در تولید مؤثرتر خواهد بود و از این رو تأثیر کارآفرینی بر رشد
اقتصادی قوی تر خواهد بود .بدین ترتیب کارآفرینان به عنوان عواملی عمل می کنند که با تجاری سازی نوآوری ،مکانیزم
انتقال دانش پیشرفته به سمت رشد اقتصادی را فراهم می کنند .با این حال ،حتی اگر کارآفرینی بهصورت پویا وجود داشته
باشد ،فرآیند انتقال دانش ممکن است توسط محیط سازمانی تضعیف یا تسهیل شود (اعتمادی .) 1811 ،واژه اکوسیستم به
معنی محیط نزدیک است و در مورد روابط پیچیده میان ارگانیسمهای زنده و محیط آن و تأثیر فعالیتهای انسان بر این روابط
است (داناییفرد و همکاران .) 1811 ،قرار دادن این دو واژه با یکدیگر ،یک واژه جد ید به نام اکوسیستم کارآفر ینی خلق میکند
که به عنوان عنصری ـ اعم از افراد ،سازمانها یا نهادها ـ تعریف میشود (ابونوری و متوسل .) 1811 ،اکوسیستم کارآفر ینی به
عناصر ،افراد ،سازمانها یا مؤسساتی اشاره دارد که میتوانند همچون محرك یا مانعی در جهت کارآفرین شدن افراد عمل کنند.
چنین اکوسیستمی دربرگیرنده صدها عنصر است که میتوانند در شش قلمرو اصلی بازار ،سیاست ،سرما یه مالی ،فرهنگ،
حما یتها و سرمایه انسانی گروهبندی شو ند (میرزا محمدی و همکاران .) 1812 ،همچنین در تعریفی دیگر ،اکوسیستم کارآفرینی
به عناصر  -افراد ،سازمانها یا مؤسسات  -خارج از فرد کارآفرین اشاره دارد که محرك یا مانع تصمیم فرد برای کارآفر ین شدن یا
احتمال موفقیت او در صورت راهاندازی کسبوکار کارآفر ینانه است .اکوسیستم کارآفر ینی محیطی را ا یجاد میکند که
تالشهای کارآفر ینانه را تشو یق کند (مهدوی .) 1810 ،پژوهشگران نقطه نظرات گوناگونی را در باب اکوسیستم کارآفرینی بیان
نمودهاند که اشتراکاتی را نیز باهم دارا میباشد ،ازجمله میتوان از منحصربهفرد بودن هر اکوسیستم و همچنین وجود آن در
یک منطقه جغرافیایی مشخص نام برد .کوهن نیز اکوسیستم را اینگونه تعریف میکند :اکوسیستم کارآفر ینانه مجمو عهای
متفاوت از فعاالن به هم وابسته در یک منطقه جغرافیایی که تحت تأثیر ترکیب تمام فعاالن گروه و پتانسیل اقتصادی منطقه
میباشد را نشان میدهد .اکوسیستمها مجموعهای از اجزا به هم وابسته و در تعامل باهم میباشند که در پی خلق
کسبوکارهای مخاطرهآمیز در طول زمان می باشند  .کوهن اکوسیستم را به عنوان گروهی از فعاالن به هم وابسته در یک منطقه
جغرافیایی محلی که به توسعه پایدار با حمایت و تسهیل کسبوکارهای مخاطرهآمیز پا یدار تعهد دارند تعریف کرده است
(موحدی .) 1821 ،اکوسیستم کارآفر ینی نتیجهی تعامل مردم ،نقشها ،ز یرساختها ،سازمانها و حوادثی است که محیطی را
برای باال بردن سطوح فعالیت کارآفر ینانه ا یجاد میکنند  .هفت مؤلفه مشخص جهت یک اکوسیستم قدرتمند کارآفر ینی ،شامل:
دسترسی به سرمایه ،وجود برنامههای کارآفر ینی دولتمدار ،آموزش کارآفر ینی ،سیاستهای مساعد ،تحقیق و توسعه،
ز یرساختهای تجاری  -قانونی و سهولت قوانین ورود به کار است (بامول.) 2002 ،
گرچه دانش موجود در مورد کارآفرینی افزایش یافته است ،اما مراحل مختلف کارآفر ینی در طی روند توسعه یافتگی کشورها
متفاوت است .موانع اجتماعی ،فرهنگی و ا یدئولوژیک میتوانند بر کارآفر ینی تأثیر گذاشته و درنهایت بر تمایل افراد برای
مشارکت در فعالیتهای کارآفر ینی تأثیر بگذارند .همان طور که کشورها به سمت مراحل باالتر توسعه اقتصادی حرکت میکنند،
نرخ فعالیتهای کارآفرینی کاهش می یابد .هر چه مراحل کارآفرینی در مراحل با بلوغ کاملتر و ثبات بیشتر باشد ،نرخ کاهش
در کارآفرینی کمتر خواهد بود .هرچه کشورها به مراحل باالتر توسعه می رسند؛ انگیزه فعالیت های کارآفرینی ،رابطه قوی و
منفی با توسعه اقتصادی خواهند داشت .در حالی که سطوح کارآفرینی تثبیت شده کمترین میزان کاهش را در صورت توسعه
یافتگی بیشتر اقتصادها ،در پی خواهند داشت (کریستین .) 2001 ،بنابراین ،در مقالهی حاضر با استفاده از گزارش های سازمان
دیده بانی جهانی کارآفرینی عوامل اکوسیستم کارآفرینی و چگونگی تأثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران و سایر کشورهای عضو
این سازمان مورد بررسی قرار میگیرد .باعث توسعه اقتصادی میشوند مورد بررسی قرار میگیرد.
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 - 2ادبیات تحقیق
 - 1- 2رابطه بین عناصر اکوسیستم کارآفرینی و عملکرد اقتصادی
توسعه کارآفرینی نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی دارد بصورتی که امروزه کارآفرینی یکی از ابزارهای مهم برای
ایجاد نوآوری و توسعه اشتغال و رفع بیکاری به حساب میآید .افزایش فرصتهای کارآفرینی ،افزایش عالقه و انگیزه افراد برای
انجام فعالیتهای کارآفرینی ،ایجاد مکانیزم های حمایت و هدایت کارآفرینانه ،بیانگر اقدامات توسعهای در یک کشور است .این
عوامل میتواند افراد را به گونهای ترغیب نماید که برای انجام فعالیت های کارآفرینانه با میل و اشتیاق بیشتری عمل نمایند .در
واقع ،اکوسیستم کارآفرینی یکی از عوامل تعیینکننده و ترغیبکننده انجام فعالیتهای کارآفرینانه در یک کشور است .به -
عبارت دیگر ،اکوسیستم کارآفرینی ،مجموعهای از عوامل فرهنگی ،حمایت مالی ،سیاستهای اقتصادی و  ..هستند که محیط
مناسبی برای شکلگیری کسبوکارها ایجاد می نمایند .کارآفرینی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی بازی می کند ،اما تصمیم -
گیری برای کارآفرینی در محیطی ایزوله و خارج از بستر محلی یا منطقهای که فرد در آن حضور دارد ،انجام نمیپذیرد .به -
ع بارت دیگر برای درك این پدیده باید در کنار فعالیت کارآفرینانه افراد ،عوامل زمینهای را نیز در نظر گرفت .امروزه سیاست
گذاران و محققان اجزا و عوامل زیادی را در راستای حمایت از کسبوکارهای مخاطرهآمیز ،با رویکردی جامع شامل توسعه
فرهنگ کارآفرینانه ،دستیابی به شبکههای کاری و کسبوکار ،اطالعات و تامین مالی و همچنین دست یابی به زیرساخت های
مناسب را شناسایی نمودهاند (ایزنبرگ .) 2010 ،در سالهای اخیر مفهوم "اکوسیستم کارآفرینی" مورد توجه سیاستگذاران و
تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است .منظور از این اصطالح ،مجموعه عواملی است که بر اداره یا عملکرد بنگاهها اثر دارند ،اما
تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند؛ نظیر تأمین مالی و ثبات اقتصاد کالن ،قوانین و مقررات ،فرهنگ و اقلیم
جغرافیایی .از طرفی عوامل اکوسیستم کارآفرینی را میتوان به دو گروه عوامل محیط اقتصادی و محیط نهادی تقسیم کرد.
عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کال ن ،محیط مالی ،محیط جغرافیایی (زیرساختار و خوشههای صنعتی ) و ساختار
تولید (صنایع و کشاورزی ) و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی ،محیط حقوقی ،محیط فرهنگی ،محیط آموزشی و
علمی ،محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت میشود .این دو مجموعه عوامل بر کسبوکارهای موجود و بر فرایند کارآفرینی،
اثر میگذارند .هرچه اکوسیستم کارآفرینانه شرایط بهتری داشته باشد ،زمینه برای بهره برداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر و
در نتیجه ،عملکرد اقتصاد و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر میشود
عوامل دخیل در اکوسیستم کارآفرینانه مانند اندازه و رشد اقتصاد ،ثبات اقتصادی (تورم و تعادل بودجه ) و نظام بودجه میتواند
عملکرد کسبوکارهای موجود در یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد .نظام بودجه نیز میتواند به نظامی انگیزشی برای بهره -
برداری از فرصته ای کارآفرینی تبدیل شود .بهویژه ،کاهش مالیات بر سود شرکتها ،میتواند انگیزهای برای ایجاد شرکتهای
جدید و افزایش منافع قابل دسترس برای پروژههای کارآفرینانه شود .عالوه براین ،بودجه به مثابه ابزار سیاست مالی دولت از
طریق تأثیر بر مؤلفههای مهم محیط کسبوکار بر فرایند کارآفرینی و کسبوکار اثر می گذارد و محیط مالی مناسب از جمله
مؤلفه های مهمی است که بودجه دولت و شرکتهای دولتی به طور مستقیم بر آن اثر دارد .در اقتصاد ،حجم منابع مالی در
دسترس کارآفرینان برای سرمایه گذاری محدود است و طبق مطالعات مختلف انجام گرفته ،مهمترین مسئله کارآفرینان ،تأمین
مالی برای رشد و توسعه و حتی حفظ وضع موجود کسب وکارشان است .لذا کسری بودجه دولت و شرکتهای دولتی که از
طریق استقراض از بانکها ،فروش اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی تأمین مالی میشود ،حجم منابع مالی در دسترس
کارآفرینان را کاه ش داده و محیط مالی را برای کارآفرینان نامساعد میکند.
با توجه به موارد مذکور ،محیط مساعد کسب وکار به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید کاال و خدمات
بهشمار میرود .محیط کسبوکار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقرراتزدایی و کیفیت مقرراتگ ذاری ،افزایش رقابت پذیری،
تضمین حقوق مالکیت ،تضمین امنیت سرمایه گذاری ،مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت ،فرایند تصویب و تدوین قوانین
اقتصادی و شاخصهای بینالمللی ارزیابی کسبوکار بررسی میشود .لذا ایجاد بستر الزم برای تسهیل محیط کسبوکار از
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طریق حفظ ث بات اقتصادی ،عدم تغییر قوانین و مقررات ،حمایت مؤثر از بنگاهها بهویژه بنگاههای کوچکومتوسط ،دسترسی
آسان به منابع تأمین مالی ،افزایش شفافیت در عملکرد دولتی و کاهش بار مقررات می تواند زمینهساز شکلگیری کسبوکارها
و عملکرد مناسب اقتصاد کالن باشد.
- 2- 2تأمین مالی
در لغتنامهی تخصصی ای نوستوپدیا به عمل فراهم کردن اعتبارها برای فعالیتهای کسبوکار ،خرید یا سرما یهگذاری ،تأمین
مالی گفته میشود .کسبوکار نهادهای مـالی و بانکها ،تـأمین مـالی است؛ بهطوریکه سرمایه موردنیاز برای کسبوکارها،
مصرفکنندگان و سرمایهگذاران بهمنظور دستیابی به اهداف آنها را فراهم میکنند  .استفاده از تأمین مالی در هر نظـام
اقتصـادی ضـروری است؛ زیرا این امکان را برای کسبوکارها و شرکتها فراهم میکند تا فعالیتهای آنها با سرعت و سازوکار
آسانتری انجام شود .هر مؤسسه به منابع مالی نیاز دارد و بررسی و ارزیـابی منابع موردنیاز مؤسسه ،مستلزم پیمودن چهار گام
مهم است .تعریف قابلیتهای موردنیاز بـرای مؤسسه  ،فراهم کردن طرح کلی نیروی انسانی برای تحقیـق قابلیتهای موردنیاز،
توسعهی برنامهریزی منابع و برنامهریزی مالی .بحـث انتخاب منابع مالی و ت وجیه انتخاب بهترین ساختار سرمایه در شرایط
مختلف کسب وکار ،زمینه را برای بررسی نگرش مدیریت در انتخاب و توزیع مناسب منابع مالی در ادبیات مالی گشوده اسـت
(هشاواریا و اینگرام . ) 2011 ،هدف از تأمین مالی ،سرمایهگذاری ،سودآوری ،کاهش ریسک و برطـرف کـردن نیازهـای اقتصادی
و اجتماعی کسبوکار است (ایزنبرگ.) 2010 ،

شکل  - 1رابطهی محیط مالی و تولید ناخالص داخلی
همانطور که در شکل (  ) 1مشخص است (محور عمودی نشاندهندهی رشد تولید ناخالص داخلی و محور افقی نشاندهندهی
محیط مالی کشورها است) محیط مالی دارای رابطهی مثبت با تولید ناخالص داخلی می باشد .این بدان معنی است که
کشورهایی که دارای محیط مالی بهتری هستند رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه کردهاند .کشور ایران که در شکل با رنگ
قرمز مشخص شده است دارای شرایط مطلوبی نمیباشد.
 - 2- 2سیاست و حمایت دولت
در دهههای گذشته سیاستگذاران ،سیاستهای کـارآفرینی را بـرای رشـد اقتصـادی تدوین کردهاند .سیاستهای دولتی،
قوانین و راهبردهایی هستند که دولت برای هـدایت و مدیریت برنامههای اقتصادی ،اجتماعی ،اداری و غیره تدوین میکند.
دولتها سـه نـوع سیاست نسبت به کارآفر ینی اجرا کردهاند .نخست با ارائهی کمکهای مالی و سادهسازی قواعد بوروکراتیک،
محیط تنظیمی خود را بـرای کـارآفرینی بهبـود دادهاند .دوم از طریـق ارائهی برنامههایی برای اشاعهی دانـش و مهـارت الزم
بـرای کارآفرینـان ،محـیط شـناختی کشور را بهبود دادهاند که این امر میتواند توانـایی درك افـراد از فراینـدهای راهاندازی
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کسبوکار را افزایش دهد .سوم از طریـق فعالیتهای الزم بـرای بهبـود برداشـت جامعـه نسبت به بخش کارآفرینی ،محیط
هنجاری خود را تقویت کردهاند کـه ایـن امـر میتواند انگیزهی افراد را برای تبد یلشدن به کارآفرین بهبود دهد (فورفاس،
.) 2001

شکل  - 2رابطهی سیاستهای حمایتی دولت و تولید ناخالص داخلی
شکل (  ) 2بیانگر ارتباط مثبت سیاستهای حمایتی دولت با تولید ناخالص داخلی می باشد .این بدان معنی است که کشورهایی
که دولتهای آنها سیاستهای حمایتی کارآمدتری داشتهاند رشد اقتصادی بهتری را نیز تجربه کردهاند .کشور ایران نیز که در
شکل با رنگ قرمز مشخص شده است سطح پایینی از میزان حمایت دولت از فعالیت های کارافرینی را نشان میدهد.

 - 8- 2مالیاتها و سیاست دولت
قوانین مالیاتی باید بهگونهای باشد که در جهت شفافسازی اقتصادی ،ا یجاد بانکهای جامع اطالعات اقتصادی ،تقویت
دستگاههای نظارتی در مراحل صادرات و واردات و همچنین کاهش بار مالیاتی بر اقتصاد باشد .در غیر ا ین صورت قوانین
مالیاتی باعث عدم شفافسازی در اقتصاد و به دنبال آن افزایش هز ینههای مبادله و درنتیجه کاهش میزان سرمایهگذاری ،تولید
و کارآفرینی خواهد شد (کوهن.) 2002 ،
سیاستهای مالیاتی اثر نامشخصی بر فعالیتهای کارآفر ینانه دارد؛ یافتههای برخی از مطالعات نشان دادند که افزایش نرخ
مالیات باعث افزایش کارآفر ینی در اقتصاد شده اما یافتههای برخی مطالعات نشاندهنده اثر منفی نرخ مالیات بر فعالیتهای
کارآفر ینانه است (کوهن .) 2002 ،این تفاوت در نتایج را میتوان ناشی از تعر یف کارآفر ینی در مطالعات مختلف دانست.
کارآفر ینی در مطالعات مختلف به روشهای متفاوتی تعریف و اندازهگیری شده است .برخی از مطالعات ،کارآفرینی را تأسیس
یک بنگاه تعریف کردهاند .برخی از مطالعات ،کارآفرینی را تأسیس یک بنگاه تعر یف کردهاند .در تعدادی از مطالعات به بررسی
ارتباط بین اثر مالیاتهای محلی بر فعالیتهای کارآفر ینانه پرداخت ه شده است و به این نتیجه رسیدهاند که مالیاتها میتوانند
بهصورت محدود کارآفرینی را تحت تأثیر قرار دهند و گذشته از این ،نرخ نها یی مالیات اثر مثبت و معنیداری بر خوداشتغالی
داشته و با افزایش نرخ مالیات ،افراد ترجیح میدهند که به خوداشتغالی روی بیاورند (رگله و همکاران2012 ،؛ کارتر و الینور،
.) 2002

128

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،21بهمن 1318

شکل  - 8تأثیر سیاستهای مالیاتی دولت بر تولید ناخالص داخلی
در شکل ( ) 8سیاستهای مالیاتی دولت دارای رابطهی مثبت با تولید ناخالص داخلی می باشد .بدین مفهوم که کشورهایی که
سیاستهای مالیاتی کارآمدتری داشتهاند رشد اقتصادی بهتری را نیز تجربه کردهاند .با این حال کشور ایران دارای شرایط
مطلوبی نمیباشد.

 - 1- 2برنامههای دولت
برنامههای دولتی یا خدمات حرفهای (به عنوانمثال حسابداران ،بانکداران ،وکال و  /یا مشاوران کسبوکار) که ارائهدهنده خدمات
و کمک هستند ،میتوانند ظرفیتهای کارآفرینی را در میان اقتصادها افزایش دهند (میتال و ویاس .) 2011 ،دولت میتواند
کارآفرینان را با برنامههای آموزش کسبوکار که یارانهها ،مواد و مشاوره را برای شرکتهای جدید که توسط اتاقهای بازرگانی
یا از طریق انکوباتورهای تحت حمایت عمومی حمایت کند (بارتیک ،) 1111 ،چنین برنامهها یی هز ینههای معامله را برای
سازمانها به حداقل میرساند؛ درحالیکه سرما یه انسانی مؤسسات را افزایش میدهد(بالئو .) 1112 ،چنین برنامههایی
هزینههای معامله برای سازمانها را کاهش میدهد و سرمایه انسانی مؤسسان را افزایش میدهد (بالئو . ) 1112 ،برنامههای
دولتی با اصالح شکست بازار ،آن را هدایت میکنند  .هنگامیکه محیطی قوی برای حمایت از کارآفر ینی وجود دارد ،سطح
باالتری از کارآفر ینی وجود خواهد داشت.

شکل  - 1تأثیر برنامههای دولت بر تولید ناخالص داخلی
شکل (  ) 1بیا نگر آن است که کشورهایی که دولتهای آنها برنامههای کارآمدتری داشتهاند رشد اقتصادی بهتری را نیز تجربه
کردهاند .کشورهای لوکزامبورگ و سنگاپور برنامههای بهتر دولت و رشد اقتصادی بیشتر را داشتهاند .با این حال ایران در
قسمت پایینی نمودار و شرایط مناسبی را دارا نمی باشد.
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 - 1- 2تحصیالت پایه کارآفرینی
آموزش ،با فراهم آوردن مهارتهای کاربردی برای شروع کسبوکار( ،کالریس و برونیل ) 2002 ،از طریق بهبود توانا یی درك و
تشخیص فرصتهای کارآفر ینی و از طر یق تشو یق فعالیتهای ر یسکی به عنوان یک گز ینه شغلی ،موجب افزایش تعداد
کارآفر ینان میشود (کیوشنیگ و سورن .) 2001 ،تحقیقات پیشین نشان میدهند که رابطه مثبت بین آموزش کارآفر ینی و یا
برنامههای کارآفر ینی در دانشگاهها و درك جذابیت و امکانپذیر بودن کارآفر ینی وجود دارد (بالئو .) 1112 ،انتظار بر این است
کشورهایی که برنامههای آموزشی قویتری برای حمایت از کارآفرینی دارند میزان باالتری از مشارکت کارآفر ینان را شاهد
باشند.

شکل  - 1تأثیر تحصیالت پایه بر تولید ناخالص داخلی
شکل (  ) 1ذکر می کند که کشورهایی که تحصیالت پایه کارآمدتری داشتهاند رشد اقتصادی بهتری را نیز تجربه کردهاند.
کشورهای فیلیپین و سنگاپور تحصیالت پایه مناسبتر و رشد اقتصادی بیشتر را داشتهاند .ایران دارای شرایط مطلوبی
نمیباشد.

 - 2- 2تحصیالت عالی در زمین ه کارآفرینی
محیط آموزشی و باألخص برنامهریزی آموزش عالی از حوزههای مهمی است که میتواند نقش نهاد ینه کردن کارآفر ینی و
ارتباط بازار کار و دانشآموختگان را بهخوبی ا یفا کند .رابطه میان نظام آموزشی و نیاز بخشهای مختلف اقتصادی به نیروی کار
متخصص ،همواره از مسائل عمده در برنامهریزی آموزشی بوده است .درواقع یکی از دالیل اصلی مطرحشدن ضرورت تدوین
برنامههای آموزشی ،تطابق هر چه بیشتر میان فارغالتحصیالن سطوح مختلف و رشتههای متفاوت نظام آموزشی با نیازها و
قابلیتهای اقتصادی بوده است .لذا اگر برنامههای آموزشی رشتههای مختلف در یک نظام آموزشی ،هماهنگ با محتوای
موردنیاز بازار کار باشد ،برنامههای آموزشی و برنامهریزی آموزشی صورت گرفته ،روند مطلوبی را طی کرده است و حتی
میتوان مهمترین کار برنامهریزی آموزشی را ا یجاد توازن و رابطه هماهنگ بین آموزش دانشگاهی و مهارتهای کاری موردنیاز
جامعه قلمداد کرد (دلمار و اسکات.) 2002 ،
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شکل  - 2تأثیر تحصیالت عالی بر تولید ناخالص داخلی

در شکل ( ) 2تحصیالت عالی دارای رابطهی مثبت با تولید ناخالص داخلی می باشد .این بدان معنی است که کشورهایی که
تحصیالت عالی کارآمدتری داشتهاند رشد اقتصادی بهتری را نیز تجربه کردهاند .کشورهای فیلیپین و اندونزی تحصیالت عالی
مناسبتر و رشد اقتصادی بیشتر را داشتهاند.

 - 2- 2انتقال تحقیق و توسعه
طبق تعریف یونسکو ،تحقیق و توسعه در حقیقت انجام هر کار خالق و نظام یافته بهمنظور توسعه ذخیره علمی ازجمله دانش
انسانی ،فرهنگی ،اجتماعی و استفاده از این دانش برای اختراع و طرح کاربردهای جدید است (دیتین و گیلن .) 2001 ،در یک
تعریف جامع دیگر ،تحقیق و توسعه به عنوان مجموعه فعالیتهای بدیع ،نوآورانه و نظام یافته و برنامهریزیشدهای که بهطورکلی
باهدف گسترش مرزهای شناخت علمی و گنجینه دانش انسان و جامعه انسانی و کاربرد این دانش در عرصههای گوناگون برای
بهبود زندگی انسان و بهطور خالصه در جهت نوآوری و ا یجاد فرآ یندها ،ابزار ،نظامها ،خدمات و روشهای جد ید صورت پذیرد،
تعریف میشود  .نوآوری فناوری روشی است که شرکتها برای بهکارگیری فناوری سودآور استفاده میکنند درصورتیکه تحقیق
و توسعه فعالیتهای یک بخش را توصیف میکند .یکی از دال یلی که تخصیص منابع کمیاب سازمان را به نظام تحقیق و توسعه
توجیه میکند ،این باور است که تحقیق و توسعه با تولید نوآوری ،در پا یداری و سودآوری بنگاه مؤثر است .تحقیق و توسعه
امروزه به عنوان مهمتر ین عامل توسعه اقتصادی و رمز موفقیت بنگاههای اقتصادی و کشورها در عرصه رقابت جهانی در تجارت
و اقتصاد شناخته شده است .اقتصاددانان بر ا ین باورند که علم و تکنولوژی به عنوان ابزاری مؤثر و قوی میتواند نقش کلیدی در
فرایند توسعه ایفا کند .در دنیای حاضر کشورها یی در زمره کشورهای توسعه یافته محسوب میشوند که از سطح باالی علم و
تکنولوژی برخوردار باشند .ازاینرو بسیاری از محصوالت ،روشها ،ابزارها و تکنولوژیهای پیشرفته ،ناشی از توسعه و پیشرفت
این کشورها در عرصه علم و تکنولوژی است .با مطالعاتی که اقتصاددانان بر روی کشورهای پیشرفته انجام دادهاند مشخص شده
است که نرخ باالی رشد در این کشورها در اثر کاربرد وسیع بسیاری از نوآوریهای تکنولوژ یکی صورت گرفته است .به عالوه در
سطح خرد نیز رشد و موفقیت بنگاهها با ارتقای سطح تکنولوژی امکانپذیر است (پترمن و کندی.) 2008 ،
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شکل  - 2تأثیر انتقال تحقیق و توسعه بر تولید ناخالص داخلی
در شکل (  ،) 2انتقال تحقیق و توسعه دارای رابطهی مثبت با تولید ناخالص داخلی می باشد .این بدان معنی است که کشورهایی
که انتقال تحقیق و توسعه مناسبتری داشتهاند رشد اقتصادی بهتری را نیز تجربه کردهاند .کشورهای سنگاپور و لوکزامبورگ
انتقال تحقیق و توسعه مناسبتر و رشد اقتصادی بیشتر را داشتهاند.

 - 1- 2زیرساخت تجاری و حقوقی
ز یرساختهای تجاری و حقوقی شامل خدمات تجاری است که برای مد یریت شرکتهای کارآفر ینی الزم است .خدمات تجاری
شامل در دسترس بودن پیمانکاران ،تأمینکنندگان ،مشاوران و خدمات حقوقی شامل حسابداری ،تبلیغات ،امور مالی ،مخابرات،
ا ینترنت و خدمات بانکی است .خدمات کسبوکار یا حرفهای در طول فرآ یند کارآفر ینی ،بهویژه در مد یریت و بهرهبرداری از
شرکتها مفید است (سوزوکی و همکاران . ) 2002 ،در دسترس بودن مناسب خدمات کسبوکار ،بنگاههای کارآفرین را قادر
میسازد تا بر کسبوکار اصلی خود تمرکز کنند و درنتیجه بهرهوری و صرفهی ناشی از تخصص به دست آورند .ازجمله
خدمات موردنیاز در طول فرآیند تشکیل شرکتُ خدمات حقوقی است .ازآنجاکه کمبود خدمات حقوقی وجود دارد ،این وضع
میتواند مانع کارآفر ینی شود (رووف.) 2001 ،

شکل  - 1تأثیر زیرساخت تجاری و حقوقی بر تولید ناخالص داخلی
در شکل (  ) 1مشخص است که زیرساختهای تجاری و حقوقی دارای رابطهی مثبت با تولید ناخالص داخلی می باشد .این بدان
معنی است که کشورهایی که زیرساختهای تجاری و حقوقی مناسبتری داشتهاند رشد اقتصادی بهتری را نیز تجربه کردهاند.
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کشورهای اسرائیل و کانادا زیرساختهای تجاری و حقوقی مناسبتر و رشد اقتصادی بیشتر را داشتهاند .با وجود این ایران در
این شاخص نیز وضعیت مناسبی را دارا نمی باشد.
 - 1- 2پویا یی بازار داخلی
یعنی سطح تغییر ساالنهی بازار .با توجه به شکاف ورود به صنعت و فرصتهای موجود ،شرایط انگیزشی درون شرکت ،درجهای
را که شرکتها در برابر کشش به فرصتهای کسب سود و فشار ترس از عقب افتادن از شرکتهای رقیب ،تعیین کند .شرایط
انگیزشی درون شرکت خودش ،توسط تعداد شرکتهای حاضر در صنعت ،ماهیت ساختار بازار ،و انرژی و اهداف کارآفر ینان در
این شرکتها تعیین میشود که به نوبه خود میزان رقابت بین شرکتها را تعیین میکند (لیبنشتاین.) 1121 ،

شکل  - 1تأثیر پویایی بازار داخلی بر تولید ناخالص داخلی
در شکل (  ) 1مشخص است که پویایی بازار داخلی دارای رابطهی مثبت با تولید ناخالص داخلی می باشد .یعنی کشورهایی که
بازار داخلی پویاتری داشتهاند رشد اقتصادی بهتری را نیز تجربه کردهاند .کشورهای چین و کره جنوبی بازار داخلی پویاتر و
رشد اقتصادی بیشتر را داشتهاند .ایرا ن نیز که در شکل با رنگ قرمز مشخص شده است شرایط نسبتا بهتری دارد.
 - 10- 2گنجایش بازار داخلی
گنجایش بازار داخلی (باز بودن بازار داخلی ) سهولت ورود به بازار را در بر میگیرد .یافتهها دربارهی گنجایش بازار مبهم هستند
و به نتیجه واحدی نرسیده است .تحقیقات نشان میدهد که موانع ورود به بازار با فعالیت کارآفر ینانه در کلیه اقتصادها بهطور
منفی در ارتباط هستند  .باوجوداین نتایج تعدادی از مطالعات نشان داده است که موانع ورود بر توزیع فعالیت تجاری بین
اقتصاد رسمی و غیررسمی تأثیر میگذارد ،نه بر حجم کل فعالیت در سطح ملی .در سایر مطالعات ،موانع ورودی بهجای حجم
کل فعالیت در سطح ملی بر توزیع فعالیت تجاری بین اقتصاد رسمی و غیررسمی تأثیر میگذارد .نرخ باالی کارآفر ینی در یک
اقتصاد ،بهاحتمالزیاد ،دارای تأثیر مثبت بر ورود به بازار جدید است (رینولدز.) 2001 ،
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شکل  - 10تأثیر گنجایش بازار داخلی بر تولید ناخالص داخلی
شکل (  ) 10بیانگر ارتباط مثبت بین گنجایش بازار داخلی با تولید ناخالص داخلی می باشد .بدان معنی که کشورهایی که بازار
داخلی بازتری داشتهاند رشد اقتصادی بهتری را نیز تجربه کردهاند .کشورهای سنگاپور و استونی بازار داخلی بازتر و رشد
اقتصادی بیشتر را داشتهاند .ایران نیز که در شکل با رنگ قرمز مشخص شده است دارای شرایط مطلوبی نمی باشد.
 - 11- 2دسترسی به زیرساختهای فیزیکی و خدماتی
سهولت دسترسی به منابع فیزیکی مانند ارتباطات ،آبوبرق ،حملونقل ،زمین و فضا در ازای مبلغ متناسب برای کسبوکارهای
کوچکو متوسط (گزارش ساالنهی  .) GEM1در مقایسه با ز یرساختهای تجاری و قانونی و مقررات ،ز یرساختهای فیزیکی از
سوی محققین کارآفر ینی کمتر موردتوجه قرارگرفته است .ز یرساختهای فیزیکی مانند حملونقل ،زمین و یا فضای عملیاتی و
امکانات ارتباطی مانند ا ینترنت ،تلفن و خدمات پستی برای موفقیت در فعالیتهای کارآفر ینی و سرما یهگذاری و رشد
استارتآپها حیاتی است .برای ا یجاد یک کسبوکار ،معموالً نیاز به دسترسی به ز یرساختهای فیزیکی مانند فضای اداری و
عملیاتی ،تجهیزات و خدمات عمومی است .در دسترس بودن چنین خدماتی ،راهاندازی مشاغل جدید را تشویق خواهد کرد
(سالیماس و جان.) 2010 ،

شکل  - 11تأثیر دسترسی به زیرساختهای فیزیکی و خدماتی بر تولید ناخالص داخلی
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در شکل ( ) 11دسترسی به زیرساختهای فیزیکی و خدماتی دارای رابطهی مثبت با تولید ناخالص داخلی می باشد .کشورهایی
که به زیرساختهای فیزیکی و خدماتی دسترسی بهتری داشتهاند رشد اقتصادی بهتری را نیز تجربه کردهاند .کشورهای
سنگاپور و استونی به زیرساختهای فیزیکی و خدماتی دسترسی بهتری داشتهاند .ایران نیز در این شاخص دارای شرایط نسبتا
مطلوبی می باشد.
 - 12- 2هنجارهای اجتماعی و فرهنگی
فرهنگ مجموعهای از ارزشها ،نگرشها،هنجارها و رفتارهایی است که هو یت یک جامعه را تشکیل میدهند  .کارآفر ینان
به عنوان بخشی از جامعه پیرامونی ،از ارزشها ،نگرشها ،هنجارها و رفتارهای متمایزی برخوردارند که میتوان به آن
خردهفرهنگ کارآفر ینی اطالق نمود .بر اساس اصل تأثیر متقابل حوزههای مختلف فرهنگ و اجتماع ،فرهنگ کارآفر ینی از
حوزههای د یگر فرهنگ ،ازجمله حوزه اخالق و مذهب ،ارزشها ،عقاید اقتصادی و سیاسی تأثیر میپذیرد .از ا ین رو ریشههای
ضعف و قوت فرهنگ کارآفر ینی را باید در حضور و وجود ارزشها و عقایدی جستجو کرد که در فرهنگ و در سلسلهمراتب
ارزشها ،جا یگاهی فراتر از کار را به خود اختصاص دادهاند و در تعارض و تقابل با کار و یا هم نوا و همساز با کارآفر ینی هستند.
با توجه به استدالل برخی محققان ،نقش کارآفرینی در جوامع مختلف با توجه به تنوع فرهنگی متفاوت است  .منابع طبیعی و
سرمایه نقدی ممکن است یکسان باشد ،اما آنچه باید در درك تفاوت رفتار ،موردتوجه قرار گیرد ،عواملی است همچون :عقاید
اجتماعی ،هنجارها ،پاداش رفتارها ،آرمانهای فردی و ملی و مکاتب د ینی(مکگوایر و همکاران .) 1122 ،بنابرا ین اگرچه
کارآفر ینان ،ارزشها و باورهایی متمایز از افراد جامعه دارند ،ولی فرهنگ کارآفر ینی ،متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است.
درواقع هرچه ارزشها و عقا ید موجود در جامعه ،افراد جامعه را به کار ،تولید مداوم ،فکر و اندیشه خالق و یادگیری و کسب
دانش سوق دهند ،در آن جامعه فرهنگ کارآفرینی اشا عه یافته و درون افراد نهاد ینه میشود و یا به عبارتی ،در آن جامعه افراد
بیشتری دست به خالقیت ،نوآوری و کارآفر ینی میزنند و افراد کارآفرین بیشتری موفق میشوند که ا یدههای نوین خود را در
جامعه محقق سازند.

شکل  - 12تأثیر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی
در شکل (  ) 12مشخص است که کشورهایی که هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بهتری داشتهاند رشد اقتصادی بهتری را نیز
تجربه کردهاند .کشورهای اسرائیل و آمریکا هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بهتر و رشد اقتصادی بیشتر را داشتهاند.
 - 8مشکالت اکوسیستم کارآفرینی در ایران:
با توجه به نتایج حاصلشده میتوان به مشکالت زیر در مورد اکوسیستم کارآفرینی ایران اشاره کرد:
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 - 1محیط مالی در کشورمان با مشکالت فراوانی مانند عدم اعتماد به کارآفرینان ،نرخ باالی بهره و ز یادهخواهی
تأمین کنندگان مواجه است .همین مشکالت باعث میشود کارآفر ینان با یک بار شکست انگیزهی خود را از دست
بدهند.
 - 2سیاستهای دولت در حمایت از کارآفرینان کارآمد نیست و بعضاً سیاستهای ضدونقیض باعث سردرگمی کارآفرینان
میشود.
 - 8سیاست های مالیاتی در کشور نیز به ضرر تولیدکنندگان و کارآفرینان و به سود دالالن است که به انتقال کارآفرینان
و تولیدکنندگان به سمت واسطهگری و واردات منجر میشود.
 - 1برنامههای دولت نیز با سیاستها همخوانی ندارند و کامالً کوتاهمدت هستند و بهجای در نظر گرفتن خطمشی
بلندمدت کشور از تحوالت روزانه و هیجانات بازار پیروی میکنند.بههمین خاطر پیش بینی بازار برای شروع
کسب وکار جدید دشوار است .همین دالیل باعث کاهش رشد اقتصادی میشود.
 - 1تحصیالت پایه و عالی در کشور بسیار مستهلکشده و هدف اصلی خود که آماده کردن نیروی کار مفید برای جامعه
است را فراموش کرده و فقط تعدادی علوم قدیمی و تکراری را به کودکان و نوجوانان میآموز ند که همان علوم نیز
پس از مدتی فراموش میشوند و دانش آموزان و دانشجویان پس از فارغالتحصیلی توانایی تلفیق علوم فراگرفته با
تجربیات کاری را ندارند و به همین دلیل اکثراً در زمینهای غیر از زمینهی تحصیلی خود مشغول بهکار میشوند که
این موضوع باعث میشود که زمانی را که فرد میتواند صرف ایده پردازی درزمینهی شغلی خود داشته باشد صرف
یادگیری مسائل کاری پیش پاافتاده بکند.
 - 2به دلیل عدم ارتباط صنعت و مراکز علمی در کشور انتقال تحقیق و توسعه بسیار ضعیف است و همین عامل باعث
شده که صنایع از فناوریهای قدیمیتر استفاده کن ند که منجر به از دست رفتن مزیت رقابتی شده است.
 - 2به دلیل در دسترس نبودن مناسب خدمات کسبوکار مانند پیمانکاران ،تأمینکنندگان ،مشاوران و خدمات حقوقی
شامل حسابداری ،تبلیغات ،امور مالی ،مخابرات ،ا ینترنت و خدمات بانکی ،بنگاههای کارآفرین قادر نیستند که
بهدرستی بر کسبوکار اصلی خود تمرکز کنند و درنتیجه بهرهوری و صرفهی ناشی از تخصص را از دست میدهند.
 - 1پویایی ضعیف بازار باعث شده که رقابت در صنعت کاهش یابد که همین موضوع منجر به کاهش انگیزههای
کارآفرینانه و نوآوری میشود.
 - 1موانع ورود به صنایع در کشور باعث شده که امکان ورود به هر صنعتی بهسادگی امکان پذیر نباشد؛ این موضوع باعث
هدر رفتن استعدادها و کاهش انگیزهی کارآفرینانه و نوآوری میشود.
 - 10در چند سال اخیر سهولت دسترسی به منابع فیزیکی مانند ارتباطات ،آب و برق ،حملونقل ،زمین و فضا در ازای
مبلغ متناسب برای کسبوکارهای کوچک و متوسط کاهش یافته است  .این موضوع باعث افزایش هزینههای
کارآفرینی میشود.
 - 11به دلیل فساد اداری در کشور تصور مردم به افرادی که در کوتاهمدت ثروتمند میشوند تصوری منفیگرایانه شده
است .این موضوع در بلندمدت میتواند باعث از ب ین رفتن شأن اجتماعی کارآفرینان و عدم تمایل برای کارآفرینی
شود.
 - 2بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر بهمنظور بررسی رابطه بین غنی سازی شغل ،تعهد سازمانی ،و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملت استان مازندران
صورت گرفته است .مطالعات پیشین به بررسی هر یک از متغیرهای فوق با دیگر متغیرها پرداختهاند ،ام ا خالء مطالعاتی مربوط
به چگونگی روابط این سه متغیر ،دلیل اصلی انجام این تحقیق گردید .عالوه بر این ،از آن جا که افزایش عملکرد شغلی
کارکنان ،نهایتا منجر به افزایش عملکرد و بهرهوری سازمان می گردد ،همواره مطالعه موارد و موضوعاتی که باعث افزایش

181

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،21بهمن 1318

عملکرد شغلی اف راد در سازمان های مختلف خصوصاً سازمانهای خدماتی که عنصر اصلی آنان کارکنان هستند میشوند ،مورد
توجه محققین و دانشمندان رشته های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بوده است و این دلیل نیز خود موید مستحکم
تری برای انجام این تحقیق بود.
نتایج تحقیق حاکی از آن است غنیسازی شغل کارکنان و تعهد سازمانی آنها رابطه مثبت و معناداری برقرار است .سازمانها
باید با افزایش اختیارات و مسئولیت ها و نیز با واگذاری وظایف با اهمیت به کارکنان تعهد آنها را به سازمان تقویت کنند.
افزایش تعهد کارکنان به سازمان منجر به افزایش رضا یت شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ،و نیز کاهش تنبلی
اجتماعی ،ترك خدمت کارکنان می شود که نتیجه نهایی این عوامل افزایش کیفیت خدماتی است که کارکنان به مشتریان
بانک ارائه می کنند .عالوه بر این ،نتایج تحقیق وجود رابطه مثبت و معنادار بین غنیسازی شغل و تعهد سازمانی را با عملکرد
شغلی کارکنان تأئید می کند .تأئید این دو فرضیه به این معنی است غنی سازی شغل و تعهد سازمانی کارکنان باعث میشود تا
آنها وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و از انجام دادن درست کار شانه خالی نکنند و تمام توانایی خود را صرف دست یابی
به نت ایج مطلوب برای سازمان میکنند .لذا ،بر سازمانها است تا با غنی سازی شغل کارکنان از نتایج مثبت آن در سازمان
بهرهمند شوند .سازمانها میتوانند با انجام فعالیتهایی در غنیسازی شغل کارکنان بکوشند .سازمانها باید اطمینان حاصل
کنند که تمام اهداف سازمان به درست ی تعریف شده است و به وسیله کارکنان به درستی درك شده است .و نیز ،به کارکنان
باید آگاهی الزم در مورد نقش حیاتیشان در سازمان داده شود و اینکه بقای سازمان در گرو ارائه خدمات مطلوب به مشتریان
توسط آنهاست .سازمان ها باید منابع کافی در اختیار کارکنان برای عملکرد مطلوب آنها قرار بدهند؛ این منابع شامل
اطالعات ،منابع مادی ،آموزش و توسعه کارکنان میشود .عالوه بر این ،سازمانها باید تعریف روشنی از پاداش برای کارکنان
ارائه کنند و رابطه بین عملکرد مطلوب کارکنان و حقوق دریافتی را برای آنها تشریح کنند .موراد فوقالذکر باعث میشوند که
کارکنان سازمانها مخصوصا کارکنان بانکها که به انجام وظایف تکراری مشغول می باشند ،از انجام کاری غنی در بانک لذت
ببرند و تمام تالش خود را در انجام وظایف محوله بکار گیرند و به اهداف سازمانی متعهد باشند و عملکرد بهتری در بانک از
خود نشان دهند و خدماتی با کیفیت بهتر به مشتریان ارائه دهند که نتیجه آن سودآوری بیشتر برای بانک خواهد بود.
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