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 جستارگشايي

دیگر جوامع و چه بیشتر در رقابت با  جانبه و هر از دیرباز جوامع درصدد رشد و توسعه همه

ای  گذار مهم در رونق اقتصادی هر جامعهتأثیرجمله نیروهای  اند. کارآفرینان از ها بوده ملت

در  اند. ولی همین کارآفرینان موتور محرکه توسعه (1934)1شومپیترشوند و به قول  محسوب می

و  2نورثهستند. برخی مانند  مسیر تولیدی و رشد کمی و کیفی  شرایط خاصی قادر به ادامه

وجود نهادهای ، کند معتقدند شرایطی که کارآفرینان را مستعد تکاپو و فعالیت می 3بامول

کل عبارتند از مجموع  های . اگر بپذیریم که هزینهاستدر یک جامعه  مساعد با تولید

هایی  های تولید آن بخش از هزینه های مبادالتی؛ آنگاه هزینه )تولید( و هزینه های تبدیل هزینه

های  بینی است و هزینه روند و قابل محاسبه و پیش کار می هاست که در محصول نهایی ب

شوند، غیرقابل محاسبه و   بار می شود که بر معامله هایی را شامل می مبادالتی آن بخش از هزینه

عبارت  . بهثیرگذارندأت اند و در حالت کلی در کاهش سود نهایی محصول بینی پیشغیرقابل 

آیند، ولی وجود  هایی که نباید باشند و در هزینه تولید به محاسبه درنمی ام هزینهدیگر، تم

از آنجا که مفهوم  شود. گذارند را شامل می شده محصول در بازار اثر می دارند و بر قیمت تمام

هایی است  درواقع هزینه مبادله شامل هزینه هزینه مبادله بسیار فراگیر، سیال و متکثر است،

شود.  اما در هنگام مبادله کاالها بر افراد تحمیل می ،آنها برای تولید کاالها نیاز نیست که تحمل

مورد قابلیت اعتماد فرد  مورد کاالی مورد مبادله یا در های کسب اطالعات در هزینه برای مثال

ز های ناشی از عدول طرف مبادله ا های مربوط به مذاکره یا عقد قرارداد، هزینه مقابل، هزینه

های پیگیری برای احقاق حقوق و نظایر اینها همگی جزء هزینه  قرارداد یا قول و قرارها، هزینه

 (.1389 :رنانی) شوند مبادله محسوب می

های کل  های کل تولید هستند که اغلب در هزینه های مبادالتی جزء پنهان هزینه هزینه

گیری و عمل به اقدام در  امر تصمیم ای وزین در ولی همین عامل به اندازه ،شوند بینی نمی پیش

باشد که گاه کارآفرین با ترس از  گذاری و تولید از سوی کارآفرینان و کارفرمایان می سرمایه

را به کشور یا  ، آنکنددهد سرمایه خود را وارد تولید ن ها، ترجیح می شدن این هزینه متحمل

دهد و از چرخه تولید خارج کند که در ای دیگر انتقال  اقتصاد دیگری انتقال دهد یا به حوزه

گری و بازار  مولد و بیشتر در بازار داللی و واسطه های غیر ها در بخش اغلب سرمایه ،این حالت

                                                                                                                                        
1. Schumpeter, J 

2. North, D.C 

3. Baumol, W. J 



 193      1394شماره هفتاد و پنجم / سال بیست و چهار / تابستان  

 

های شفاف و روشنی  ها و شاخص مؤلفههای مبادله دارای  سیاه به جریان خواهد افتاد. هزینه

)برای  شود هایی می ی شامل چه هزینههای مبادالت که هزینه عبارت دیگر، این باشند. به نمی

یابد(،  که پایان می شود تا زمانی کارآفرینان یک جامعه در دوره زمانی که مبادله شروع می

بستگی به وضعیت فضای اقتصادی جامعه در دوره مورد نظر، وضعیت سیاسی داخلی و خارجی 

گذاری عمل کارگزاران  تأثیر گیری و شده الگوی تصمیم المللی و نوع نسبتاً تثبیت در عرصه بین

کارآفرینان غزاالن تیزپای  شود درست است که گفته مییک جامعه دارد.  قدرت سیاسی

ولی همین  ،رساند گذاری می پذیری آنها را در سرمایه و منظور انعطاف ندهست اقتصادی

شان های با کمترین احساس خطری که متوجه سرمایه شود خصوصیت در وجود آنان باعث می

 گریزند. شود، از صحنه ب

های تولید در  برداری غیر از هزینه های هزینه مؤلفهچه  این تحقیق بر آن است تا بداند

، های تولیدی ، فعالیتتولید قدارتنها بر روی م شوند که نه شده محصوالت بار می قیمت تمام

 یها ها و اقدام میمبلکه تص ،گذار است تأثیرنهایت سود کارآفرینان  قیمت محصوالت، فروش و در

شعاع قرار داده و آنها را تشویق به کارآفرینی ال اقتصادی و ادامه فعالیت اقتصادی آنان را تحت

 کند؟ تولیدی می نامولد و غیر

 پیشینه تحقیق. 1

با توجه به گستردگی مفهوم هزینه مبادله و دربرگرفتن مجموعه وسیعی از متغیرها، تاکنون 

های مبادله و ارتباط آن با دیگر متغیرهای اقتصادی،  خت هزینهشنا برایمطالعات زیادی 

 شود. اجتماعی، حقوقی و... صورت گرفته که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

های مبادله، به  گیری هزینه ش با عنوان اندازهدخو   نامه در پایان (2001)4زوچی -ایگن

های مبادله ارائه داده  مفاهیمی عام و خاص از هزینههای مبادله پرداخته و  تعریف دقیق هزینه

کند،  است. همچنین، وی رفتار هزینه مبادله را که مانند مالیات یا حساسیت بازار عمل می

را مرور  نورثو  والیسهای اولیه  های اقتصاد خرد از رفتارهای هزینه مبادله و تالش تحلیل

 .(2001زوچی، -)ایگن کند می

های مبادله بر بخش گاوداری  هزینه تأثیربه بررسی  دخو   نامه ر پایاند (2003) 5آیارز

ها بوده است. وی  دنبال یافتن موانع موجود بر سر راه توسعه پروارگاه ساسکاچوان پرداخته و به

خطا و  ،مدیر پروارگاه، به این نتیجه رسید که قوانین کار محلی هفده پس از مصاحبه با
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گذاری در بخش گاوداری شده  تولید علوفه از دالیلی است که باعث کمبود سرمایه خطرپذیری

 .(2003)آیارز،  است

شناسی  با عنوان جامعه ریچارد سوئدبرگای مشترک با  در مقاله (2005)6ویکتور نی

جمله هزینه  داری به تعامل بین این دو حوزه پرداخته و به بررسی مفاهیمی از اقتصادی سرمایه

: 2005 )نی، ای پرداخته است رشته های بین له، نقش نهادها در زندگی اقتصادی و نظریهمباد

75). 

ای پژوهشی با عنوان آیا فرهنگ بر نتایج اقتصادی  ( در مقاله2006)دیگرانو  7گویزو

اند که چگونه دامنه فرهنگ گسترده است و بر چه  گذار است؟ به بررسی این موضوع پرداخته اثر

شدن افراد گرفته تا چگونگی کسب پول  گذار است: از کارآفرین تأثیرای از امور اقتصادی  گستره

مبنای تحلیل ثانویه و با  تصمیمات سیاسی بر باز توزیع درآمد. روش تحقیق بر تأثیرو درنهایت 

 درعملست که ا ها حاکی از آن های پیمایش اجتماعی عمومی بوده است. یافته استفاده از داده

صرف زمان  ای که با خصوص هزینه هعامله تجاری در درون خود عنصری از اعتماد را دارد، بهر م

که قراردادها ناقصند و  همراه باشد. اعتماد رابطه مستقیم و مثبتی با درآمد سرانه دارد. زمانی

شوند، ارزش اعتماد تبدیل به یک مزیت نسبی برای کارآفرین  دادن تنظیم می معامالت با دست

 .(2006)گویزو و دیگران،  شود می شدن

ر یتفس یبرا یبا عنوان چارچوبی مفهوم یا ( در مقاله2006)8نگستیوو  سیوال، نورث

توانند  ینم یاسیو نه علوم س ینه علوم اقتصاد کنند که یان مین بیچن ،شده ثبت یخ انسانیتار

ست که جوامع ا نیقت ایح دهند. حقیمدرن را توض یند توسعه اجتماعیفرا ییتنها به

ن ین امکان، ارتباط بیدارند که با ا یا افتهی توسعه یاسیشه اقتصاد و حوزه سیافته همی توسعه

دو نوع ن مقاله یشان باشد. ا ند توسعهیدر فرا یک جزء اساسید یاستشان بایاقتصاد و س

 کند: مناسبات را معرفی می

با اقتصاد محدود، موجب  یاسیستم سیمحدود، با استفاده از س یمناسبات با دسترس -الف

ستم یهمان س یداریها باعث پا ن رانتیشوند و سپس با استفاده از ا یجاد رانت میورود به ا

را  یاسیس ین نوع از مناسبات اقتصادیسندگان اینو گردند. یکردن خشونت م و محدود یاسیس
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 یگونه سازمانده نیشتر نقاط جهان ایکنون در ب تا که جوامعیی جا تانامند.  یم یعیدولت طب

  اند. شده

 یبا دسترس یافته، مناسبات اجتماعی توسعه یاز کشورها یو برعکس، برخ در مقابل -ب

، یو اقتصاد یاسیس یها باز به سازمان ین جوامع، ورود و دسترسیاند. در ا باز را توسعه داده

 ،اند دار شدهیرقابت پا لهیوس هب یدار کرده است. مناسبات اجتماعیرا پا یو اقتصاد یاسیرقابت س

مدرن، درک انتقال از  ید فهم توسعه اجتماعیجاد رانت و رابطه شوند. کلینکه باعث ایجای ا هب

از کشورها از  یباز است که تنها تعداد اندک محدود به مناسبات اجتماعی یمناسبات اجتماع

 .(2006نگست، یوس و ی)نورث، وال اند دوم به بعد موفق به این امر شده یزمان جنگ جهان

 وری بهره و نهادها کیفیت ،بامول نظریه آزمون عنوان با خود مطالعه در (2008)9سوبل

شده  مطرح ادبیات ترین مهم از یکی که را بامول غیرمولد و مولد کارآفرینی کارآفرینی، نظریه

 نظریه مطالعه، این در وی داد. قرار آزمون مورد تجربی طور به است، اقتصادی دید با کارآفرینی

 بر حاکم قانونی و سیاسی اقتصادی، نهادهای به بسته کارآفرین افراد اینکه بر را مبنی بامول

 هب وی قرارداد. تأیید مورد برند، می پیش به مختلفی مسیرهای در خود را های تالش جامعه

 غیرمولد–مولد کارآفرینی و آمریکا سیاسی و قانونی کیفیت نهادهای بین ارتباط بررسی

 تعداد آمیز، مخاطره های گذاری سرمایه مناسب، ساختار نهادی که رسید نتیجه این به پرداخت،

 سطح باالبردن با در نتیجه، و دهد می شیافزا را بنگاه تأسیس نرخ رشد و اختراع ثبت

 د.شو می فراهم  اقتصادی رشد باالی نرخ کارآفرینی،

چنینی بسیاری  تحقیقات و مقاالت ایندهد که  خوبی نشان می تحقیق به بررسی پیشینه

ای از موضوع مطالعه  پیرامون موضوع مقاله حاضر وجود دارد که هر یک از منظری به گوشه

شناسی اقتصادی  اما در ایران کمتر تحقیقی وجود دارد که با رویکرد جامعه ،اند حاضر پرداخته

بر روی کنش اقتصادی کارآفرینی مولد/ نامولد مورد نظر بامول  هزینه مبادله تأثیربه بررسی 

مسیر  ،نورث با طرح نظریه نهادگرایی نوین گرچه چارچوب نظری و تحقیقاتاپرداخته باشد. 

 . ه استرشد و توسعه اقتصادی آنها گشودبر ، ثیر نهادهاأتدن کرجدیدی را در آشکار 

 چارچوب نظري موضوع. 3
اعتقاد داشت که زندگی اجتماعی بشر بر پایه مبادله استوار است. مبادله به مردم  10آدام اسمیت

بهره  -که ناشی از گسترش تقسیم کار است-دهد تا از منافع افزایش بازدهی  این امکان را می
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که گستردگی  طوری هایی خواهد بود. به ای نیز، مستلزم تحمل هزینه ببرند. تحقق هر مبادله

در اینجا به نظریه اقتصاد  (.326 :1376های مبادله دارد )رنانی،  کامل به هزینهمبادله بستگی 

بر نظریات وی صورت  تأکیدکه مطالعه حاضر با  نورث نهادی جدید و دیدگاه داگالس سی

این  وارد است، به اقتصاد نئوکالسیک ای که نقد عمده .کنیم می یاشاره مختصر ،گرفته است

شود. این انتقاد تا  است که هزینه مبادله در اقتصاد نئوکالسیک برابر با صفر درنظر گرفته می

له هزینه اجتماعی مشخص کرد ئ( در مس1960) 11رونالد کوزمل است که أو قابل ت جدی جایی

شده را در بر  که الگوی نئوکالسیک فقط در صورت فقدان هزینه مبادله، نتایج تخصصی ادعا

 تأثیرد داشت و اگر هزینه مبادله مثبت باشد، نوع ساختار حقوق مالکیت در کارآمدی بازار خواه

های  هزینه کوز ال خواهد رفت.ؤگذارد و بسیاری از نتایج موجود در الگوی نئوکالسیک زیرس می

از استفاده »:گوید تعریف کرده و می 12ها های استفاده از سازوکار قیمت عنوان هزینه با مبادله را 

های  بردن به قیمت های جستجو برای پی ها، هزینه سازوکار بازار هزینه دارد. از جمله این هزینه

های مذاکره و انعقاد یک قرارداد جداگانه را که  بر این، باید هزینه درست و مناسب است. عالوه

 (.386-405: 1960 ،کوز) «حساب آورد شود، به برای هریک از مبادالت بازار انجام می

کردن و نیز تضمین اجرای  های مشخص های مبادله، هزینه از نظر نورث نیز هزینه

شود که  هایی می و شامل تمام هزینه -دهند که اساس مبادالت را تشکیل می- قراردادهاست

 (.119: 1377)نورث،  برای برخورداری از منافع ناشی از مبادالت باید تقبل کرد

زیرا شرط تحققش این است  ؛یابد گاه تحقق نمی ر، هیچنورث معتقد است هزینه مبادله صف

های معینی داشته باشند، بلکه باید از شیوه صحیح دستیابی به  نه تنها باید هدف ،که بازیکنان

زیرا برخالف فرض عقالنیت  ؛دهد گاه رخ نمی آن نیز مطلع باشند، امری که در دنیای واقعی هیچ

کنند و بازخورد  غیرمعمول عمل می های ذهنی ابزاری، افراد بر مبنای اطالعات ناقص و مدل

(. 360-361: 1994های ذهنی ناقص کافی نیست )نورث،  اطالعات نیز برای اصالح این مدل

ها، بر نقش  نورث با تکیه بر سخنان سایمون مبنی بر وجود عقالنیت ناقص و عدم ثبات ارزش

(. وی در این باره 19: 2000کند )نورث،  می تأکیدنهادها در مبادله و فرایندهای اقتصادی 

گذارند که )همراه با دانش فنی به کار  نهادها، ساختاری برای مبادله در اختیار ما می»نویسد:  می

)تابع مطلوبیت کند. انگیزش بازیگران  شده( هزینه معامله و هزینه تبدیل را تعیین می گرفته

 بخشیدن به محیط آنها(، پیچیدگی محیط و توانایی بازیگران در رمزگشایی و سامان

                                                                                                                                        
11. Coase, R. H 

12. Costs of Using the Price Mechanism 
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. سازی و تولید است کننده میزان موفقیت نهادها در هماهنگ تعیین گیری و اجرا( )اندازه

نهادهایی که وجودشان برای مبادله اقتصادی ضروری است، از حیث درجه پیچیدگی متفاوت 

 (. 34: 1990ورث، )ن «هستند

شده از  اند و قیودی وضع قوانین بازی در جامعهد، کن گونه که نورث معنی می نهادها آن

: 1377)نورث،  دهند ها با یکدیگر را شکل می که روابط متقابل انسانهستند جانب نوع بشر 

 های رسمی و غیررسمی هستند که با در مجموعه قوانین و محدودیتعبارت دیگر،  (. به19

نهادن ساختارهایی برای زندگی روزمره، عدم اطمینان افراد را در کنش متقابل  اختیار

ها  نام سازمان هبستری ب (. این قوانین و مقررات در20: 1377)نورث، دهند شان کاهش می انسانی

های قانونی در اجرای صحیح قراردادها  شوند که با اجرای صحیح قوانین و الزام جاری و اجرا می

 ،نورث گفتهگیرد. به  خود می ها، در عمل مبادله صورتی سیال و مطمئن به سوی این سازمان از

وقتی ما  ،حقیقت بخشند. در ها ساختار می ها هم مثل نهادها به کنش متقابل انسان سازمان

بینیم که این  آورند، می می های نهادی سر بر کنیم که از چارچوب هایی را بررسی می هزینه

هایی هم هستند که  های مزبور نیستند، بلکه محصول سازمان فقط محصول چارچوبها  هزینه

وضوح میان بازیکنان و قواعد بازی  لحاظ مفهومی باید به اند. به ها رشد کرده تبع آن چارچوب به

)احزاب سیاسی، مجلس، انجمن شهر و  ها شامل تشکیالت سیاسی ن تفاوت گذاشت. سازما

و ...(، تشکیالت  ها های تجاری تعاونی ها، اتحادیه )بنگاه تشکیالت اقتصادیهای نظارتی(،  تئهی

)مدارس،  و تشکیالت آموزشی  سسات ورزشی(ؤها و م )کلیساها و مساجد ، باشگاه اجتماعی

 )که در سساتؤها و م ها و مراکز آموزشی( هستند. اعتماد مردم به عملکرد این سازمان دانشگاه

ها و تصمیمات  ریزی سزایی در برنامه هب تأثیرشوند(  ت دولتی اداره میصور هسوم اغلب ب جهان

مسیرشدن  ها باعث هم ن که وجود اطمینان به این سازما ییجا شان دارد تا اقتصادی

شود و هر دو جبهه  ها می های کارگزاران این سازمان ها و توصیه عملکردهایشان در راستای گفته

های  ها و توصیه ولی در صورت عدم اطمینان به گفته ،شوند فع میها( از آن منت )مردم و سازمان

مرور زمان از آنان سلب  گذاران به سسات(، اطمینان سرمایهؤها و م )گردانندگان این سازمان آنان

بلکه حتی در جهت عکس  ،کنند نمیریزی  سوی تصمیمات آنها، برنامه و شده و در جهت و سمت

 (.20: 1377 )نورث، نمایند میآن نیز عمل 

و تفسیر نوع فرهنگ، باورها و  تأثیر ، عملکرد اقتصادی تحتنورثو  13هایکطبق نظر 

بلکه هر نوع کنش  ،دهند هستند. افراد در خالء کنش اقتصادی انجام نمییک جامعه  نهادهای

                                                                                                                                        
13. Hayek F. 
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عنوان عضوی از  ههایی هستند که فرد ب لوای فرهنگ، باورها و ارزش زیرها  اقتصادی انسان

دهد. آنچه  اش بازخورد می جمله کنش اقتصادی های خود از گرفته و طی کنش را فرا آن جامعه

وجود ه و عملکرد اقتصادی خاصی را ب کند های اقتصادی کنشگران را پر می فضاهای بین کنش

های جامعه، هنجارهای جاری در بین افراد، نوع تعامالت بین  ارزش، فرهنگهمان  ،آورد می

 ،)پاداش و همکاران قوقی و نوع عملکرد نهادهای رسمی و غیررسمی استح ،کنشگران حقیقی

1387 :132). 

 که اقتصادی گیرد؛ می قرار نهادی کیفیت تأثیر نیز تحتخطرپذیری های  ادراک و ها ارزیابی

 به عینی، معنای یک به کند، نمی را تضمین عامالن اقتصادی آزادی آن، نهادی چارچوب

 ترتیب، گیرد. بدین می قرار تأثیر منابع تحت تخصیص دیگر، بار و دارد گرایش بودن خطرپذیری

 تا واقع، دارند. در کننده تعیین کارآفرینی نقش در نهادی عوامل آنها در که شود می یافت مواردی

 مهم هستند، معامالتی های هزینه که شوند می برقرار ای حوزه در اقتصادی روابط که زمانی

اهمیت  کارآفرینانه، های فعالیت به اشتغال برای گیری تصمیم در نهادی متغیرهای معناداری

 .(132: 1387 )پاداش و همکاران، داشت خواهند

اس معنایی که به روندها، حوادث، رویدادها و محیط زندگی پیرامون خود ها بر اس انسان

از روند معنادهی کنشگران به  به طور کاملزنند. بازار  دهند، دست به فعالیت اقتصادی می می

های اجتماعی یا اقتصادی نقش  خصوص در دوران بحران هب ،پذیر است. این امرتأثیررویدادها 

ها از بابت اینکه از روند یا سیاست حکمرانی خاصی رضایت یا  . انسانکند تری را بازی می پررنگ

مورد  نگری مثبت یا منفی در نارضایتی دارند، احساس خاصی در پیگیری روند تجاری یا آینده

طور ذهنی امواج منفی یا مثبتی که ناشی از معنادهی آنها  هیا ب دهند  معامالت از خود نشان می

شود. مصداق این قضیه،  خودشان می گذاری بر کنش اقتصادیتأثیرباعث  ،به روند امور است

 های بازار است. گذاری در قیمت های نرخ ثبات یا چالش

ها به روندها و زندگی عادی از سوی کنشگران، ناشی از  سیاسی، خود این معنادهیعد از بُ

گیرنده  ن دولتی و همچنین اشخاص تصمیمگذار مانند مسئوالتأثیرهای عامالن  گیری تصمیم

طرف و  ها با توجه به احساسی که به این شخص یا گروه وی دارند از یک چرا که انسان است

دهند که  ود از طرف دیگر، معنایی به ادامه مسیر فعالیت اقتصادی میش تصمیماتی که اتخاذ می

دهد. این معنادهی ممکن است تعبیر به شر یا تعبیر  قرار می تأثیر های آنها را تحت ادامه فعالیت

های  به خیر شود که در ادامه باعث نوع رویکردی خاص در رونق یا کسادی دادوستدها و فعالیت
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شود و در ادامه مسیر جو و فضایی از تحرک یا رکود را در بازار حاکم  اقتصادی و تجاری می

 .کند می

ثر و مرتبط با فعالیت اقتصادي و ؤارزيابي کارآفرينان از عوامل م -(1شماره )شکل 

 آن بر فعالیت اقتصادي آنان تأثیر

 

عملکرد نهادها  تأثیرتوان نام برد که بر  طیف وسیعی از مطالعات را می ،باالموارد  عالوه بر

کنند. این مطالعات و بسیاری مطالعات دیگر، رویکرد نهادی  می تأکیدهای کارآفرینانه  بر فعالیت

 دهند. در گیرند و سپس اثر نهادهای خاص بر کارآفرینی را مورد مطالعه قرار می را مفروض می

از تحلیل  ناپذیری جداییحال حاضر، در بیشتر مطالعات، بررسی آثار محققان قبلی، بخش 

 .شود مشاهده می (1شماره ) نگارههای کارآفرینی شده است که برخی از آنها در  محیط

 ها درباره رابطه نهادها و کارآفريني از پژوهش خالصه برخي -(1)شماره  نگاره

 ها يافته پشتوانه نظري موضوع اصلي لفانؤم

 14سونکمگنوس هنر
(2007) 

پیوند نهادها و 
 کارآفرینی

ادبیات نهادی توسعه به 
 ویژه نورث و شومپیتر

ثر هستند: حمایت از ؤچهار نهاد در کارآفرینی م
مالیات انداز و تشکیل ثروت،  حقوق مالکیت، پس

 .ستانی، مقررات بازار کار

 جوزه ارنستو
 (2009)15آموروس

کیفیت نهادی و 
 کارآفرینی

 ادبیات نهادی توسعه
)نورث( و ادبیات نهادی 

 )بامول( کارآفرینی

تر کیفیت نهادی، بر عملکرد  طور دقیق نهادها یا به
 اقتصادی اثر مهمی دارد.

 16دیوید هارپر
(2003) 

بنیادهای کارآفرینی و 
 توسعه اقتصادی

ادبیات نهادی توسعه 
 )نورث و ویلیامسون(

حقوق مالکیت، حاکمیت قانون، قراردادها، نظام 
زدایی حقوقی و سیاسی و آزادی  پولی، تمرکز

 .اقتصادی

 17هلوکامبرینولدز 
(1999) 

نقش نهادها در فعالیت 
کارآفرینانه در قالب 

 یک مدل عمومی

 ادبیات کارآفرینی
 (GEM)مدل 

کار در سطح ملی، با تغییر در  و کسب فعالیت
کند، در  شرایط عمومی چارچوب ملی تغییر می

حالی که فعالیت کارآفرینانه، از شرایط چارچوب 
 پذیرد. کارآفرینانه اثر می

 18سوبل، کالرک و لی
(2007) 

های  نقش سیاست
 عمومی در کارآفرینی

 ادبیات توسعه

 های مختص های عمومی با تعریف سیاست سیاست
کارآفرینی و نیز ایجاد یک ساختار نهادی منتج به 

کارآفرینی در یک کشور یا  های کارافرینی، پویایی
 کنند. منطقه را تعیین می

                                                                                                                                        
14. Henrekson M. 

15. José Ernesto Amorós 

16. Harper D. 

17. Holcombe R. 

18. Sobel, Russell S.; J. R. Clark & Dwight R. Lee 

احساس خیر/شر توسط کارآفرینان نسبت به 

 فضای اجتماعی و عامالن تأثیرگذار دولتی

معنادهی به ادامه 

 مسیر

کنش اقتصادی 

 کارآفرینان
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استیونسون و 
 (2007) 19الندستورم

های  ارزیابی سیاست
 مختلف کارآفرینی

 ادبیات توسعه
طور خاص  و به  تخصیص کارای منابع در اقتصاد

کارافرینانه، در ساختارهای تخصیص استعدادهای 
 نهادی گوناگون، متفاوت است.

 20بوتکه و کوین
(2003) 

های  کارآفرینی در رژیم
 مختلف نهادی

ادبیات نهادی 
توسعه)نورث( و ادبیات 
 نهادی کارآفرینی)بامول(

های متفاوتی  های نهادی متفاوت، کارآفرینی رژیم
 کنند. ایجاد می

 (147: 1387)منبع: پاداش، 

عنوان  هب توان از آن در بررسی هر پدیده اجتماعی میکه  مهمی های شاخص دیگرازجمله 

هر زمان و در هر تحقیقی یاد کرد، شاخص اعتماد اجتماعی  ، درکاالی عمومی در هر جامعه

علت اهمیت این مفهوم به ه های سرمایه اجتماعی است. در اینجا ب مؤلفهاست که خود ازجمله 

 .پردازیم آن بر هزینه مبادله می تأثیرو  سرمایه اجتماعی تشریح بیشتر

 شاخص سرمايه اجتماعي. 4

صورت رسمی و قانونی ثبت  ها به تنها بخش ناچیزی از مبادله نه ،ای هر جامعه اقتصاد در

تنها بخش ناچیزی از انتظارات طرفین به   -شده یا نشده ثبت –  بلکه در هر مبادله ،شود می

 (. 33: 1390)رنانی و همکاران،  شود صراحت ذکر می

شود و رشد اقتصادی نیز معموالً  رشد سرمایه اجتماعی موجب رشد اقتصادی باالتر می

سرمایه اجتماعی  ینوبه خود موجب ارتقا یافتگی نیز به آورد. توسعه همراه می یافتگی به توسعه

یافتگی تقویت  یند توسعهافر شود. اکنون در این فرایند، هرچه سرمایه اجتماعی تقویت شود، می

 (.33: 1390)رنانی و همکاران،  شده است

  رابطه هزينه مبادله و سرمايه اجتماعي -(2) شماره شکل

 )منبع: نویسندگان(

 ای درنظر گرفت عنوان پدیده بهآن را توان  میتشبیه کنیم اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی را 

 (.1390)رنانی، کند زمان نقش چسب و روغن اجتماعی را بازی می که هم

                                                                                                                                        
19. Stevenson & Lundström 

20. Boettke, Peter. J. & Coyne, C. J. 

 سرمایه اجتماعی

 هزینه مبادله
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عمدتاً از سه شاخص استفاده  ،اجتماعی   گیری سرمایه شناسی برای اندازه در جامعه

، اعتماد است که خود دو سطح دارد: اعتماد شخصی و اعتماد عام یا نخستکنند. شاخص  می

یا همکاری یا هر کس  ام  به عضوی از خانواده تعمیم یافته. اعتماد شخصی آن است که من

ایم، اعتماد  با یکدیگر پیوند یا گره اجتماعی برقرار کرده درگذشتهشناسم و  دیگری که او را می

اگر به پلیسی  برای مثال، اعتماد کنم. شناسم آنها را نمی کنم. اعتماد عام آن است به کسانی که

شویم یا  یا به هر عابری که با او مواجه می  رانندگان تاکسیشناسیم، اعتماد کنیم یا به  که نمی

صورت اعتماد عام وجود  شناسیم اعتماد کنیم، در این ای که از قبل او را نمی به هر فروشنده

 شناسی آنچه مهم است، همین شاخص اعتماد عام است دارد. از نظر علم اقتصاد و جامعه

تماعی است. مشارکت باید سه ویژگی داشته باشد، (. اما شاخص دوم، مشارکت اج1390رنانی،)

دوم  .یعنی احساسی نباشد ؛که عقالنی باشد تا مشارکت اجتماعی محسوب شود: نخست این

یافته باشد. سومین شاخص مهم، همیاری است.  که سازمان که مستمر باشد و سوم این این

شناسید و از او توقع جبران  رشوت و منّت به کسی که او را نمی که شما بی همیاری یعنی این

 (. 1390)رنانی، ندارید، کمک یا خدمتی کنید

 اعتماد اجتماعي . 5

آمده است که اعتماد بر دو ستون  22( درباره سرعت اعتماد2006) 21استفان کوویدر مطلبی از 

اول( درجه  ،ستون شخصیت، دوم ستون شایستگی. منظور از شخصیت نخست استوار است:

صداقت و یکپارچگی است. دوم( اینکه نیت یا انگیزه فرد از انجام عملی چیست. منظور از 

 میزان سابقه کار فرد در مورد چیزی مدو و ( میزان توانایی و مهارت است؛ نخستشایستگی نیز

د. شخصیت عضو ثابت شو مینبود هر یک از این دو ستون باعث عدم اعتماد ما به فرد  است.

 (.2: 2006 ،)کووی پذیر و قابل انعطاف است ولی شایستگی شرط ،عتماد استا

گیرد، تقریباً هر چیز  که شخصیت واقعی و شایستگی، مبتنی بر اعتماد شکل می زمانی

بلکه  ،تنها اقتصادی نیست ،عملی اعتماد تأثیردهد. بنابراین  دیگری را در درون خود جای می

ین است، مالیات پنهانی وجود دارد که در یاعتماد پا وقتیگذارد.  می تأثیرها  بر روی همه فعالیت

شود.  ممکن پرداخت می از زندگی در باالترین حد گیری و هر بُعد تصمیم  هر ارتباط، تعامل،

گوید، رئیس وی، فرزند و  بودن اعتماد، موقعیتی است که در آن هر چیزی که شخص می پائین

                                                                                                                                        
21. Covey, S  

22. Speed of Trust 
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را کمتر بگیرند )کووی  آن بیست تا سی درصد یا بیشتر، خودکارطور  بهیا همکاران ممکن است 

2006 :2.) 

کنند: رهیافت  های اعتماد را به دو دسته تقسیم می ( نظریه2008)23استولو  روثستاین

ها که برای تبیین اعتماد اجتماعی، عمدتاً  ای از پژوهش محور و رهیافت نهادمحور. دسته جامعه

)مشارکت و عضویت( و روابط اجتماعی بر اعتماد هستند، رویکرد ها  شبکه تأثیرقائل به 

کننده سطح اعتماد اجتماعی  ای دیگر که کیفیت نهادها را عامل تبیین محور و دسته جامعه

و  فوکویاما(. رویکرد 65: 1391پور و همکاران، شوند )شارع محور نامیده می رویکرد نهاد ،دندان می

(. 1385 و فوکویاما، 1380)پاتنام، گیرد محور قرار می ت جامعهبه اعتماد، ذیل رهیاف پاتنام

وی  تأکید اما ،هایی است که اگرچه به اهمیت رویکرد پاتنام اذعان دارند رویکرد دوم حاصل ایده

های اجتماعی را ناقص دانسته و اعتماد را محصول کیفیت نهادها  بر مشارکت در شبکه

رویکرد نهادگرایان  (.66: 1391پور و همکاران، از شارع نقل ، به2005 )روثستاین، انگارند می

در رویکرد نهادمحور، روثستاین و استول بیان  اند. جمله نورث و بامول از این دسته جدید از

مهم   کند که شدت جامعه مدنی نیست که موجد اعتماد است، بلکه آنچه برای اعتماد فراگیر می

خواری و  فقدان اعتماد به نهادها، وجود فساد و رشوهمدی و عدالت نهادهاست و ا است، کار

ی برای تبیین آنها چهار سازوکار علّ دهد. احساس ناامنی در رابطه با دیگران را افزایش می

  کنند: های نهادی اعتماد تعمیم یافته را به صورت زیر مشخص می ویژگی

یعنی ترس از  ؛گذارد می رتأثیالف( عدالت و کارآمدی نهادی بر برداشت فرد از امنیت خود 

 شود.  اعتمادی به آنها می دیگران موجب بی

کننده برداشت فرد نسبت به حافظان منافع عمومی  ب( عدالت و کارآمدی نهادها، تعیین

 است. اگر نهادها قابل اعتماد نباشند، مردم نیز قابل اعتماد نخواهند بود.

دهد. اگر فرد  شهروندان را شکل می ج( عدالت و کارآمدی نهادها، نگرش نسبت به رفتار

ن نیازهایش ممکن است دخودش نیز برای برآور ،خواری در بین شهروندان باشد شاهد رشوه

 یابد.  دست به چنین کاری بزند و از این راه، اعتماد او به دیگران و نظام کاهش می

نوبه خود  این بهشوند که  عدالتی می د( نهادهای فاسد و ناعادل موجب تجربه تبعیض و بی

 2008( )روثستاین و استول، 4شماره )شکل  گذارد منفی بر اعتماد اجتماعی فراگیر می تأثیر

 (.69: 1391پور و همکاران،  نقل از شارع به

                                                                                                                                        
23. Rothstein, B.,and D. Stolle 
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 (2008برگرفته از روثستاين و استول )  پیامدهاي نهادي کاهش اعتماد عام -(4شکل شماره )

 )منبع: نویسندگان(

ثر، عادل و منصف ؤاعتماد، اغلب در جوامعی با بوروکراسی م که کند می تأکیدروثستاین 

شده برای  گرفته تی معاصر، عاملی مهم و نادیدههای نهادهای دول کند. ساختار و ویژگی رشد می

ای نهادها، اعتماد  دهد عدالت رویه میاین نظریه نشان  ،تولید اعتماد عمومی است. درواقع

گوید که شهروندان چطور  طور خاص می دهد و به قرار می تأثیر عمومی شهروندان را تحت

استنباط خود از نظام و مقامات دولتی را کنند و چگونه  احساس امنیت و حمایت را تجربه می

 (.69: 1391پور و همکاران،  )شارع دهند به شهروندان دیگر تعمیم می

در رهیافت نهادمحور، نهادهای موجود در جامعه عامل اصلی ایجاد و تخریب اعتماد 

ی و واسطة کارآمد مد است که بهااصلی بر نهادهای کار تأکیدشوند. در این رهیافت،  محسوب می

د. کنن کنندگان به قراردادها را مجازات می عدالت خود، قراردادهای بین افراد را تضمین و خیانت

خاطر وجود نهادهای قانونی کارآمد،  رسند که سایر شهروندان به افراد به این نتیجه می ،رو از این

(. ولی 1388 درتی،)منصوریان و ق کنند و بنابراین قابل اعتماد هستند به اعتماد آنها خیانت نمی

یا کسی وجود ندارد که  دانند که اگر از اعتماد آنها سوءاستفاده شود، جایی ها می وقتی انسان

بتواند به آن پناه ببرند، در چنین شرایطی، طبیعی است که سوءظن داشته و بدبین باشند. 

ایتگری در برابر بنابراین در نظریه نهادی، نهادها و عملکرد آنها در خصوص تضمین اعتماد و حم

ا در جهت ایجاد اعتماد و جلوگیری از فرسایش اعتماد مورد توجه هیی آناخیانت به اعتماد و کار

 (.70: 1391پور و همکاران،  شارع) گیرد قرار می

شناختی است، درصدد است تا با نگاهی  از آنجا که رویکرد این مقاله به موضوع، جامعه

های مبادله را بر روی نوع اقدام یا تصمیم اقتصادی کارآفرینان مورد تتبع  شناختی هزینه جامعه

احساس تبعیض و 

 عدالتي  بي

کاهش احساس امنیت 

 اجتماعي

 کاهش اعتماد عام

 گسترش فساد 
کاهش اعتماد 

 شخصي بین

 افزايش هزينه مبادالتي
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های اجتماعی مبادله که بر نوع رویکرد مولد/نامولد کارآفرینان  هزینه ،قرار دهد. در این مقوله

حافظه تاریخی است که کارآفرینان در کنار سایر یادگیری در خالل شامل  ،تواند مؤثر باشد می

ی از مدل یاند، جز خود آن را اندوخته های زندگی ها و نهادها، طی سال دولت مردم و عملکرد

اند و طی زمان جزء فرهنگ  اند و همچون راهنمای کنش خویش قرار داده ذهنی خود کرده

اقدام به کنش  ،باشد و با ذهنیتی که ناشی از تجربه زیسته آنان می شدهشخصیتی آنان 

 ند.کن ی اقتصادی جامعه ایران میاقتصادی مولد/ یا نامولد در فضا

 ها فرضیه .6

های اجتماعی مبادله و کنش اقتصادی مولد/نامولد کارآفرینان رابطه  فرضیه اصلی: بین هزینه

 داری وجود دارد. معنی

 يهاي فرع فرضیه. 6-1

داری وجود  رابطه معنی کارآفرینانبین میزان سرمایه اجتماعی و کنش اقتصادی مولد/نامولد -1

رابطه  کارآفرینانبین میزان اعتماد بین شخصی و کنش اقتصادی مولد/نامولد -2؛ دارد

رابطه  کارآفرینانبین میزان اعتماد عام و کنش اقتصادی مولد/نامولد -3؛ داری وجود دارد معنی

 بین میزان مشارکت اجتماعی و کنش اقتصادی مولد/نامولد -4؛ داری وجود دارد معنی

 بین میزان همیاری و کنش اقتصادی مولد/نامولد -5؛ داری وجود دارد معنیرابطه  کارآفرینان

و کنش  میزان احساس امنیت اقتصادیبین  -6؛ داری وجود دارد رابطه معنی کارآفرینان

تضمین حقوق بین میزان  -7؛ داری وجود دارد رابطه معنی کارآفریناناقتصادی مولد/نامولد

میزان بین  -8؛ داری وجود دارد رابطه معنی کارآفریناندو کنش اقتصادی مولد/نامول مالکیت

 -9؛ داری وجود دارد رابطه معنی کارآفرینان و کنش اقتصادی مولد/نامولدگرایی  گرایی/عام خاص

داری  رابطه معنی کارآفرینانها و کنش اقتصادی مولد/نامولد نامه بین میزان ثبات قوانین و بخش

 کارآفرینان دخالت دولت در اقتصاد و کنش اقتصادی مولد/نامولدبین میزان  -10؛ وجود دارد

بین میزان حسن اجرای قراردادها و کنش اقتصادی  -11و  داری وجود دارد رابطه معنی

 داری وجود دارد. رابطه معنی کارآفرینان مولد/نامولد
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 تعاريف مفهومي و عملیاتي. 7

 کارآفرينان()شیوه فعالیت اقتصادي  تعريف متغیر وابسته .7-1

که در راستای است تبعیت از نظریه بامول، منظور از کنش اقتصادی مولد، هر نوع کنشی  به

 شود، در برابر کنش اقتصادی عنوان کارآفرین مولد نام برده می هآن ب عامل تولید است و از

به کارآفرین منفعت  است،تولیدی، رانتی  غیر های در راستای فعالیتنامولد و مخرب که 

 ،دگوین آن کارآفرین نامولد می  و به کننده رساند، ولی برای کل اقتصاد منافعی ندارد می

 ها هم ریختن توازن قیمت هگری، تجارت حاصل از ب های اقتصادی همانند داللی، واسطه کنش

 تولیدی گذاری در بخش غیر گونه سرمایه )استفاده از فضاهای رانتی ایجاد شده در اقتصاد( و هر

یا استفاده  شدن به مراجع قدرت جویانه با توسل به وصل مله مسکن، بازار طال، پول( و رانتج )از

برای  گی اقتصادی آن جامعه است. برنامه وجود آمده در اقتصاد جامعه که ناشی از بی هاز شکاف ب

با وجه  ای برای مثال برای گویه .سطح مقیاس لیکرت طراحی شد گویه در 9سنجش این متغیر 

مسائل و مشکالت بسیار زیادی که برای تولید و کارآفرینی در  وجود باچون  ،کارآفرینی مولد

کارآفرینی نامولد  در بخش بازهم تمایل دارم همین مسیر را ادامه دهم و ،جامعه ما وجود دارد

خود  امه کار تولیدی درای برای اد من هیچ انگیزه ،ای مثل در شرایط فعلی جامعه نیز گویه

وساز و دادوستد فعالیت  گری و ساخت ها ازجمله واسطه دهم در سایر حوزه بینم و ترجیح می نمی

 مطرح شد.  کنم

 تعريف متغیرهاي مستقل. 7-2

 تعاريف مفهومي و عملیاتي متغیرهاي مستقل تحقیق -(2)شماره  نگاره
 ها ای از گویه نمونه تعریف عملیاتی تعریف مفهومی متغیر

احساس امنیت میزان 
 اقتصادی

ست از احساس ا عبارت
آرامش و ایمنی در برابر 

ها و  )افراد گروه اجتماع
 نهادها( در معامالت.

احساسی که فرد در معامله با 
دیگران احساس ترس یا 

 کند. آسودگی می

اقتصاد جامعه ما طوری است که 
بازار برای تولیدکننده 

آرام و با برنامه  ،پذیر بینی پیش
 است.

احساس همبستگی 
 اجتماعی 

میزان دلبستگی فرد به خود 
های  ها و رویه اجتماع، انسان

 موجود.

میزان احساس نزدیکی یا دوری 
ها  )انسان فرد نسبت به اجتماع

 یا نهادها.

تا چه حد خودتان را جزیی از 
دانید و  مردم این جامعه می

احساس خوبی نسبت به زندگی 
 در کنار این مردم دارید؟

 میزان اعتماد عام

ست از میزان ا عبارت
اطمینانی که شخص نسبت به 

و نهادهای اجتماع  ها گروه
 دارد.

میزان پذیرش صداقت گفتار و 
ها و نهادها در زندگی  رفتار گروه

روزمره، آنگونه که آنها از خود 
 دهند. بروز می

زیر اسامی برخی از  فهرستدر 
ها آمده است.  ها و گروه سازمان

توان  د تا چه حد میییبفرمالطفاً 
 به آنها اعتماد کرد؟

 شخصی اعتماد بین
ست از میزان ا عبارت

اطمینانی که شخص نسبت به 
میزان پذیرش صداقت گفتار و 
رفتار افراد یا نهادها در هنگام 

توان امروزه به  می تا چه حد
مردم جامعه خودمان اعتماد 
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گونه که  تعامالت و مبادالت، آن افراد و نهادهای اجتماع دارد.
 دهند. آنها از خود بروز می

 کرد؟

 مشارکت اجتماعی
میزان همکاری با دیگران در 

 انجام کاری.

میزان شرکت افراد در کارهای 
 گروهی با دیگران.

اگر فرصت خوب تجاری پیش 
بیاید که سود خوبی داشته باشد 
ولی مجبور به گرفتن شریک 
جدید باشید تا چه حد از اینکار 

 کنید؟ استقبال می

 همیاری

میزان همدلی و همراهی 
روحی و عاطفی با دیگران در 

 جامعه.

میزان همراهی با دیگر افراد در 
 حل معضالت و مشکالت آنان.

کننده  کار تولید در حال حاضر،
طوری شده که اگر زمانی یک 
کارآفرین و تولیدکننده به 
ورشکستگی نزدیک شود، هیچ 

و وی  آید کسی به کمکش نمی
 گذارند.  را تنها می

 سرمایه اجتماعی
میزان اندوخته اجتماعی که 
فرد در تعامل با اجتماع 

 آورد. دست می هپیرامون خود ب

ست از مجموع میزان ا عبارت
 همیاری. اعتماد، مشارکت و

های مربوط به  از مجموع گویه
متغیر اعتماد، مشارکت و 

 دست آمد. ههمیاری ب

تضمین حقوق 
 مالکیت

میزان حمایت و حفاظت از 
های شهروندان توسط  ییدارا

 نهادها در یک جامعه.

میزان حفاظت اموال و 
مستغالت شهروندان توسط 

 نهادهای جامعه.

کنید در مملکت ما، تا  فکر می
چه حد اموال و دارایی شما در 
امان است و هیچ فرد یا سازمانی 

تواند به اموال شما  نمی
 اندازی کند؟ دست

 گرایی گرایی/عام خاص

میزان داشتن تعصب، گرایش 
به طرفداری و یا حمایت و 

های  پشتیبانی افراد از گروه
 خودی.

میزان حمایت و پشتیبانی از 
افراد منتشب به قوم، قبیله، 
خویشاوند و آشنایان و دوستان 

های غیر  خود. حتی از راه
 هنجاری.

نظر شما تا چه اندازه در کشور  به
ها رواج  در سازمانبازی  ما پارتی

 دارد؟
 

ثبات قوانین و 
 ها بخشنامه

میزان پایداری و ثبات و عدم 
ها  بخشنامه تغییر قوانین و

 دولتی.

میزان ثبات و عدم تغییر 
زود قوانین و مقررات که  زودبه

ریزی در امور و  مبنای برنامه
 گیرد . های افراد قرار می فعالیت

تا چه حد پیش آمده که  -
فعالیتی را قانونی دنبال بخواهید 

سازی  کنید، ولی پس از فراهم
شرایط، ببینید قانون مربوطه 

 تغییر کرده است؟

دخالت دولت در 
 اقتصاد

میزان حضور و نفوذ دولت در 
 های اقتصادی. فعالیت

میزان دستکاری که دولت در 
های مربوط به بازار انجام  فعالیت

 دهد. می

نظر شما تا چه حد دولت در  به
ها در بازار دخالت  تعیین قیمت

 کند؟ می
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سن اجرای حُ
 قراردادها

میزان پایبندی طرفین مبادله 
در اجرای صحیح قراردادها 
طبق توافق کتبی که با 

 اند. رسانده ءیکدیگر به امضا

ها و  دن به قولنکرمیزان عمل 
قراردادهایی که افراد طی 

هایی خود را ملزم به  نامه توافق
 اند. دهکرانجام آنها 

گویند:  برخی از کارآفرینان می
ها و نهادهای  بیشتر سازمان

کار  و دولتی که در کسب
تولیدیمان با آنها ارتباط داریم 
چندان تعهدی به قراردادهای 

مابین نداشته و جدیت و  فی
پیگیری در آنها برای به 

رسیدن این قراردادها و  سرانجام
 تعهدات وجود ندارد. 

 روش تحقیق. 8

جامعه آماری این مطالعه را کارآفرینان استان  است.شی نوع مطالعه در این تحقیق از نوع پیمای

منظور پوشش کامل جامعه آماری از آمار اداره کل  هب ،دهد. در این پژوهش همدان تشکیل می

آمده است. در این  1391آمارنامه سال  مین اجتماعی استان همدان استفاده کردیم که درأت

 21953مین اجتماعی به تعداد أپوشش سازمان ت زیرهای فعال  مه، جمع کل کارگاهآمارنا

)آمارنامه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی  )برابر هر کارگاه یک کارآفرین( آمده است کارگاه

دواس و سه عامل کلیدی  ای (. نمونه آماری با استفاده از جدول دی164: 1391استان همدان، 

وصیات اصلی جامعه حسب خص گیری، میزان تغییر در جمعیت بر اطمینان، دقت نمونه)فاصله 

 گیری ترکیبی نفر تعیین شد. شیوه نمونه 370به تعداد  (1376:79دواس مورد مطالعه( )

ها از طریق  استان همدان صورت گرفت. داده های )مطبق و تصادفی ساده( از تمامی شهرستان

از نوع اعتبار  نامه پرسشد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اعتبار مور آموسو   SPSSافزار نرم

محاسبه  راهاز  پرسشنامهقرار گرفت و روایی اساتید د صاحبنظران و أییو مورد تبود صوری 

اصلی،  پرسشنامهالبته قبل از اجرای  ید شد.أیت =79/0Alphαبا  پرسشنامهآلفای کرونباخ کل 

ها با آلفای کم،  مبهم و نیز گویه های پرسشل آمد و عم هب نامه پرسش 24آزمون مقدماتی

شده در مدل تحلیلی  های وارد آلفای کرونباخ شاخص (3شماره ) نگاره بازنگری و اصالح شدند.

 دهد: تحقیق را نشان می

 هاي هر شاخص آلفاي کرونباخ گويه -(3نگاره شماره )
 ها تعداد گويه آلفاي کرونباخ ها عامل رديف

 5 88/0 امنیت اقتصادیاحساس  1

 3 74/0 تضمین حقوق مالکیت 2

                                                                                                                                        
24. Pre-test 
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 3 82/0 گرایی گرایی/عام خاص 3

 4 75/0 شخصی اعتماد بین 4

 12 78/0 اعتماد عام 5

 4 82/0 مشارکت 6

 3 77/0 همیاری 7

 19 79/0 سرمایه اجتماعی 8

 4 78/0 ها ثبات قوانین و بخشنامه 9

 4 70/0 دخالت دولت در اقتصاد 10

 3 70/0 حسن اجرای قراردادها 11

 9 79/0 کارآفرینی نامولد 12

 ي تحقیقها يافته. 9

 پاسخگویان رااز  درصد8 شود، مالحظه می 4 نگارهکه در  طوری همان هاي توصیفي: الف(يافته

سنی  درصد12سال،  25تا  16ن سنی بی درصد10دهند.  را مردان تشکیل می درصد92و  انزن

نزدیک به  سال دارند. 46باالتر از  درصد32ساله و  45تا  36 درصد46سال،  35 تا 26بین 

میانگین تحصیلی آنها فوق سال و  34افراد  میانگین سنی .لیسانس دارند %(44نصف آنها )

  .هستند زیاد و خیلی زیاد دارای انگیزه کارآفرینی نامولدانهاز آنها  درصد1/56و  دیپلم است

خیلی  گزینه به 6و نمره  کمخیلی  و اصالً به گزینه 1نمره  که ییآنجااز توضیح روشی: 

 ؛زیاد داده شده است

 

دهنده گرایش زیاد به کارآفرینی نامولد در بین  نشان (5شماره ) نگارهدر  13/4 میانگین

دهنده  نشان نگارهدر بقیه متغیرهای  5/3 کمتر ازهای  کارآفرینان است. همچنین میانگین

 .(5شماره  نگاره) متغیرهای مستقل است به افراد  کمتر از متوسطارزیابی 

 اي،  شناختي، متغیرهاي زمینه هاي جمعیت ويژگي -(4) نگاره شماره

 متغیرهاي مستقل و وابسته
 ها میانگین درصدها ها ويژگي اي متغیرهاي زمینه

 جنسیت
 --- 8 زن

 --- 92 مرد

 سن

 10 سال 25تا  16

34 
 12 سال 35تا  26

 46 سال 45تا  36

 32 سال به باال 46
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 تحصیالت

 23 دیپلم

 25 دیپلم فوق 15

 44 لیسانس

 8 لیسانس و باالتر فوق

 کارآفرینی نامولد

 1/56 زیاد و خیلی زیاد

 9/30 متوسط 13/4

 13 کم و خیلی کم

 معیار و چولگي متغیرهاي تحقیقمیانگین، واريانس، انحراف  -(5) نگاره شماره

 چولگي انحراف معیار واريانس میانگین نام شاخص/ متغیر رديف

 -323/0 655/0 430/0 01/3 شخصی اعتماد بین 1

 -443/0 672/0 452/0 75/2 اعتماد عام 2

 -437/0 17/1 38/1 87/2 مشارکت اجتماعی 3

 -431/0 03/1 06/1 13/3 همیاری 4

 -283/0 60/0 36/0 94/2 سرمایه اجتماعی 5

 023/0 93/0 87/0 95/2 تضمین حقوق مالکیت 6

 -11/1 91/0 84/0 02/4 گرایی گرایی/عام خاص 7

 -161/0 87/0 76/0 5/3 ها ثبات قوانین و بخشنامه 8

 484/0 64/0 42/0 28/3 حسن اجرای قراردادها 9

 502/0 78/0 61/0 36/3 احساس امنیت اقتصادی 10

 -118/0 62/0 39/0 53/3 دولت در بازاردخالت  11

 -1 01/1 04/1 13/4 کارآفرینی نامولد 12

تحقیق حاکی از آن است که  های نتایج حاصل از آزمون فرضیه هاي استنباطي: ( يافتهب

 . (6 شماره )نگاره ید قرار گرفتندأیهای فرعی تحقیق مورد ت فرضیه همهفرضیه اصلی و 
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 هاي تحقیق داري فرضیه شدت و معني بررسي -(6)شماره  نگاره

 متغیرهاي مستقل رديف
میزان همبستگي با 

 کارآفريني نامولد

داري  آزمون معني
(Sign=./….) 

 تحلیل

 فرضیه همبستگي

 قبول متوسط 000/0 -56/0 شخصی اعتماد بین 1

 قبول متوسط 000/0 -52/0 اعتماد عام 2

 قبول متوسط 000/0 -46/0 مشارکت 3

 قبول متوسط 000/0 -34/0 همیاری 4

 قبول متوسط 000/0 -48/0 سرمایه اجتماعی 5

 قبول متوسط 000/0 -51/0 ها ثبات قوانین و بخشنامه 6

 قبول متوسط 000/0 -35/0 تضمین حقوق مالکیت 7

 قبول متوسط 000/0 +33/0 گرایی( گرایی)در برابر عام خاص 8

 قبول متوسط 000/0 +49/0 دخالت دولت در اقتصاد 9

 قبول متوسط 000/0 -48/0 سن اجرای قراردادهاحُ 10

 قبول متوسط 000/0 -46/0 احساس امنیت اقتصادی 11

ها با  دهد فرضیه ضرایب همبستگی پیرسون در بررسی رابطه بین این متغیرها نشان می

قرار گرفتند. عالمت منفی در ضرایب همبستگی نشان  تأییدمورد  درصد99داری  احتمال معنی

شود و در  دهد که با افزایش میزان آن متغیر در جامعه، از میزان کارآفرینی نامولد کاسته می می

که در دو متغیر )دخالت دولت در اقتصاد و - بودن عالمت رابطه همبستگی صورت مثبت

ه با افزایش آن در جامعه، بر میزان دهنده آن است ک نشان -شود گرایی( مشاهده می خاص

 شود. کارآفرینی نامولد در جامعه افزوده می

شود، متغیرهای مستقل مورد سنجش در تحقیق را  که در مدل زیر مالحظه می طور همان

عنوان ابعاد هزینه مبادله وارد مدل کردیم. سپس با استفاده از  هیافته ب در یک مدل تدوین

 7 های نگاره) ه برآورد مدل و ضرایب استاندارد هر یک از متغیرها نمودیمآموس اقدام ب افزار نرم

 (:5و شکل  8و 

 يافته تحقیق مدل تدوين -5شکل 

 

 

 

 

 
 

  )منبع: نویسندگان(
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بینیم هفت متغیر اصلی تحقیق، مفهوم  می باالیافته  که در مدل تدوینطور  همان

 ،کنند. مقادیر در مدل را نمایندگی میهای اجتماعی مبادله )مورد نظر این تحقیق(  هزینه

ست که با افزایش هزینه ا نتایج حاکی از آندهد.   ها را نشان می یب استاندارد رابطهاضر

کند. به عبارت دیگر، با  های نامولد میل می سمت فعالیت مبادالتی، کنش اقتصادی کارآفرینان به

با کنش اقتصادی  49/0مقدار  متوسط هزینه مبادالتی به طور هنظرگرفتن سایر عوامل، ب ثابت در

در  . عوامل مرتبط با هزینه مبادالتی(8شماره  نگارهو  5شماره  )شکل مولد در ارتباط استنا

از: میزان  ندترتیب عبارت به ؛ثیرگذار استأش اقتصادی نامولد تکه بر روی کن این تحقیق

ولت در ، میزان دخالت د-71/0ایه اجتماعی با میزان سرم ،-87/0احساس امنیت اقتصادی با 

 -57/0ها با  ، میزان ثبات قوانین و بخشنامه62/0با ضریب استانداردگرایی  میزان خاصاقتصاد و 

 با هزینه معامالتی در ارتباطند. -34/0و در پایان میزان تضمین اجرای قراردادها با 

خوبی برازش  هاین متغیرها در مدل بدهد که مجموع  نشان می 7 شماره نگارههای  ستاده

دهد  نشان می (CMIN/DF=71/4) شده اسکوئر بهنجار شاخص کای ،عنوان مثال هشده است. ب

های آموس نیز در وضعیت  ها در ستانده شده است. سایر شاخص این مدل یک مدل برازش

بودن آن با  ولقب دهنده برآورد باالی مدل و قابل که نشان قابل قبولی قرار دارند مطلوب و

 (.7 نگاره)است های موجود و چیدمان متغیرها در مدل  داده

 آموسافزار  هاي برازش مدل در خروجي نرم شاخص -(7نگاره شماره )

هاي  شاخص

 برازش مدل
 عالمت اختصاري نام شاخص

مقدار در مدل 

 شده برازش
P تفسیر نتايج 

 د استأییمورد ت 5کمتر از  CMIN/DF 710/4 000/0 اسکوئر بهنجار کای 25برازش مطلق

 26برازش تطبیقی

 ---- CFI 522/0 برازش تطبیقی
تر  چه به یک نزدیک هر

 بهتر

 ---- TLI 5/0 لویس -توکر
تر  چه به یک نزدیک هر

 بهتر

 27برازش مقتصد

 50/0حداقل  ---- PCFI 499/0 تطبیقی مقتصد

ریشه دوم میانگین 

 مربعات خطای برآورد
RMSEA 1/0 ----  بهتر 10/0هر چه کمتر از 

 کافی بودن حجم نمونه ---- HOELTER 84 هلتر 28هلتر

                                                                                                                                        
25. Absolute Fit Indices 

26. Comparative Fit Indices 

27. Parsimonious Fit Indices 

28. Hoetler s Index 
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 يافته تحقیق مدل تدوين ضرايب استاندارد -(8)شماره  نگاره
 Sign= 0/05 کنش اقتصادی مولد/نامولد هزینه مبادله ها عامل

 002/0 -49/0 ----- هزینه مبادله

 000/0 ---- -57/0 ها نامه ثبات قوانین و بخش

 000/0 ---- -34/0 ضمانت اجرای قراردادها

 000/0 ---- 62/0 میزان دخالت دولت در اقتصاد

 000/0 ----- 62/0 گرایی( گرایی)در برابرعام میزان خاص

 000/0 ----- -53/0 تضمین حقوق مالکیتمیزان 

 000/0 ----- -87/0 میزان احساس امنیت اقتصادی

 000/0 ----- -71/0 اجتماعیمیزان سرمایه 

 فرجام

 ،ند. این امرکن میبرآورد را  زیان مترتب بر آن محاسبه سود و ها قبل از انجام هر کاری، انسان

همراه با سود و زیان ها  های انسان خصوص در عرصه مبادالت اقتصادی که بخش اعظم کنش هب

های اقتصادی  با توجه به فرصتعنوان قشری که فعالیتشان، به دهد. کارآفرینان  ، رخ میاست

که در آن قرار دارند،  دن با توجه به ساختار اجتماعی و شرایطیکر ، عملخورد در بازار رقم می

  .شود اصل کلیدی در تنظیم کنش اقتصادیشان محسوب می

و هر کارآفرین  مترتب است ای که بر هر معامله  یکی از عوامل مهم در برآورد سود و زیان

های مبادله  برآورد هزینه ،کند مجربی را وادار به درنظرگرفتن آن قبل از اقدام اقتصادی می

ای  های حاشیه متحمل هزینهرا  کارآفرینان هایی هستند که همان هزینه ،است. هزینه مبادله

. اگر کند که سود مورد نظرشان را تهدید می هدرک می -های تولید غیر از هزینه-تولید 

ولی سودشان و  ،ای تولید را که در تولید نقش ندارند های حاشیه کارآفرینان نتوانند این هزینه

کند، به هر نحوی کنترل یا به حداقل برسانند و این  شان را تهدید می گاهی اصل سرمایه

ارزیابی کنند،  است، سیال و غیرقابل کنترل ،بینی قابل پیش همچون تهدیدی که غیررا ها  هزینه

تر، کندتر و در صورت ادامه وجود چنین شرایطی  در ادامه مسیر فعالیت تولیدی خود محتاط

شدن به کار  لیت تولیدی و وارداشدن از فع خارج آن، که در بهترین وجه هتغییر مسیر داد

بیند و  های چنین رفتاری که فرد در محیط می گیزهنها و ا )البته با توجه به ظرفیت غیرتولیدی

و در بدترین حالت مهاجرت سرمایه به خارج از  خواهد بودآموزد= نظریه یادگیری نورث(  می

 ها نام نهاد. فرار سرمایه ه آنای که شاید بتوان ب پدیده ؛صورت خواهد پذیرفت ی اقتصادیمرزها

گرای د، اقتصاددانان نهادشو این شرایط و فضایی که موجب افزایش یا کاهش هزینه مبادله می

کنند. نورث، بامول و سایر محققانی که در بخش چارچوب نظری،  نام نهاد از آن یاد می باجدید 
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کنند که  مباحث آنها مطرح و بیان شد، نهادها را هر نوع قواعد رسمی و غیررسمی تلقی می

د و در صورت مساعدنبودن این نده ثیر خود قرار میأت ها را تحت های اقتصادی انسان کنش

هایی افزایش یافته و نااطمینانی به  قواعد با امور تولیدی و اقتصادی مولد، هزینه چنین فعالیت

نهادهایی که فلسفه وجودیشان برای کاهش  ،یابد. درواقع کار افزایش می و فضای کسب

اعتمادی و  ها و افراد موجب بی شان توسط سازمان نااطمینانی است، خود با عملکرد ناصحیح

  ند.شو امور تولیدی می دلسردی به

گیرد، الزم  شناسی اقتصادی قرار می که موضوع این مقاله در چارچوب جامعه ییاز آنجا

های  گذارترین عوامل بر روی پدیده ثیرأعنوان ت هاست بیان شود که در این حوزه، سه متغیر را ب

مالکیت. در این گیرند؛ سرمایه اجتماعی، امنیت اقتصادی و تضمین حقوق  اقتصادی درنظر می

جمله نهادهایی محسوب شدند که شاخص  همراه عوامل دیگر، از تحقیق این سه شاخص به

 هزینه اجتماعی مبادله را تشکیل دادند.

ست که چهار متغیر فرعی که سرمایه اجتماعی را نمایندگی ا نتایج تحقیق حاکی از آن

 ،داری با کارآفرینی نامولد دارند ( رابطه معنی5 شماره )شکل هفت متغیر اصلی کنند و می

هایی نظیر احساس امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تضمین  که با کاهش شاخص طوری هب

ها، و افزایش میزان دخالت دولت و افزایش  نامه حقوق مالکیت و ثبات قوانین و بخش

 کنند. های نامولد میل می گرایی در جامعه کارآفرینان به سمت فعالیت خاص

های تحقیق مالحظه شد، شاخص احساس امنیت اقتصادی  که در بخش یافته طوری ن هما

با هزینه مبادله در ارتباط است. این عامل باالترین رابطه را با هزینه  -87/0با ضریب استاندارد 

مبادله دارند. کارآفرینان در صورت احساس ناامنی از فضای اقتصادی حاکم بر جامعه، هزینه 

صورت با توجه به   های اقتصادیشان درنظر خواهند گرفت و در این ی را برای کنشمبادله باالی

های نامولد،  ای فعالیت های مبادله بودن هزینه های تولیدی و پائین های باالی فعالیت هزینه

کمتری متوجه اصل و  خطرترجیح خواهند داد که در امور اقتصادی نامولد فعالیت کنند تا هم 

نظر دست یابند و هم اینکه سودشان  شان باشد و هم زودتر به سود موردهای سود سرمایه

 شده باشد. تضمین

رسمی( در خدمت امور  دهد اگر نهادهای جامعه)قوانین رسمی و غیر نتایج نشان می

های تولیدی نباشد، کنشگران  قواعد بازی به نفع فعالیت ،تولیدی نباشند و به تعبیر نورث

ند بکنگذاری  نتیجه خواهند رسید که یا در امور تولیدی جدید سرمایه اقتصادی همچنان به این

گذاری  های خود را از بخش تولیدی خارج و در بخش غیرتولیدی سرمایه یا بخشی از سرمایه  
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های واردشده در مدل، شاخص سرمایه اجتماعی است. این  ترین شاخص جمله مهماز کنند.

شخصی، مشارکت اجتماعی و همیاری  ام، اعتماد بینشاخص ترکیبی از چهار متغیر اعتماد ع

 است. 

ثیر را بر أباالترین ت 98/0متغیر اعتماد عام با ضریب استاندارد  که دهد ها نشان می یافته

ها دارند.  سرمایه اجتماعی دارد. اعتماد عام همان اعتمادی است که افراد به نهادها و سازمان

ها، جهان پیرامونشان را  اعتماد به عملکرد نهادها و سازمانافراد انسانی پس از وجود  ،واقع در

پندارند، بنابراین در اقدام به هر عملی که درصدد انجام آن  پذیر می بینی منظم، مرتب و پیش

شده نهادها و  رسیدن آن طبق قوانین و قواعد از پیش تعیین انجام با اطمینان خاطر از به ،هستند

آورند. نتیجه دیگر اعتماد عام،  دست میه نگری باالیی ب ی و آیندهپذیر ها، قدرت ریسک سازمان

وجود آمدن اعتماد بین شخصی است. افراد در جریان کنش متقابلشان با نهادها که قابل  هب

کنند،  لوای آن نهادها زندگی می زیرتوانند به افراد آن جامعه که   آموزند که می اعتمادند، می

شدن از اعتمادشان، این نهادها هستند که حقوق پایمال  سوءاستفادهاعتماد کنند و در صورت 

زمینه مشارکت  ؛اگر این دو شکل گیرد ،ی آنان را باز خواهد گرداند. به همین منوال شده

جمعی افراد در یاری به همدیگر و ساختن دنیایی بهتر شکل خواهد گرفت و از دل آن همیاری 

دهد با افزایش  ت نضج خواهد گرفت. نتایج نشان میو همدلی افراد در بررسی و حل مشکال

شود و این عامل در مدل این تحقیق،  های مبادله کاسته می سرمایه اجتماعی، از میزان هزینه

(پس از شاخص احساس امنیت اقتصادی -71/0گذار )با ضریب استاندارد  ثیرأدومین عامل ت

30/0Rمیزان  قدرت تبیین مدل به است.
2
د متغیرهای موجود در مدل حاضر به ده نشان می =

از تغییرات واریانس کنش اقتصادی نامولد ناشی از هزینه مبادالتی با متغیرهای  درصد30مقدار 

 باشد. مورد نظر می

 پیشنهادهاي تحقیق
امنیت در جامعه حاکم باشد. مالکیت خصوصی محترم شمرده و تضمین شود. در  -1

گذاران و  ترین دغدغه سرمایه مالکیت، مهمتمامی اقتصادها، موضوع حراست از حقوق 

رفتار مجرمانه " تواند دهد. منشأ این نگرانی می اصحاب کسب و کار را تشکیل می

 باشد. "والنه مقامات دولتیئرفتار غیرمس"یا   "شهروندان دیگر

های اجتماعی  یعنی از ساختارهای کالن به نظام ؛گیرد ین شکل مییاعتماد از باال به پا -2

همچون اکسیژن  عام های مربوط به اعتماد دیدیم که چگونه اعتماد ر بحثخرد. د
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خریب آن معضالت برای بقاء و ادامه حیات یک جامعه ضروری است و چگونه ت

اعتماد عام و سرمایه اجتماعی در  قطعطور به. آورد وجود می هباجتماعی دیگری را 

 د.گیر ن شکل نمیسایه فسادهای مکرر اقتصادی توسط مسئوال

و   ها و قوانینِ منبعث از آنها در یک اقتصاد ثبات نسبی و طول عمر معقول سیاست -3

ها و قوانین، با ایجاد نوعی آرامش  بودن تغییرات سیاست بینی قانونمند و قابل پیش

کند که در محیطی امن و  خاطر برای کارآفرینان، این احساس را در آنان تقویت می

گذاری در امور مولد و  همین امر آنان را به سرمایهپذیر قرار دارند و  بینی پیش

 کند. می دلگرم رویگردانی از امور نامولد

ها پس از  های مهم اقتصاد کالسیک که قرن عدم دخالت دولت در اقتصاد: از آموزه -4

و -ها موظف نیستند اسمیت همچنان استواری خود را حفظ کرده، این است که دولت

تصاد که شهروندان قادر و حاضر به حضور در آن هستند، هایی از اق در عرصه -نباید

 طور مستقیم وارد شوند.  به

نسبت ثابتی بر فضای بازار و اقتصاد  به های اقتصادی قوانین اقتصادی و سیاستاگر  -5

حاکم باشد تا افراد و کارآفرینان بتوانند در سایه این ثبات، با آرامش خاطر به 

توان امیدوار  ، میفعالیت خود و سوددهی فکر کنندبینی و ترسیم افق اقتصادی  پیش

 به رشد کارآفرینی مولد در جامعه بود.
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