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تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای درحالتوسعه
محمدعلی مرادی ،1 کمال سخدری ،2شیما صنیعی
 .1دانشیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
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 .2استادیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
 .3دانشآموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1395/07/24 :
تاریخ پذیرش1396/04/27 :
چکیده
توسعة کسبوکارهای بینالمللی یکی از ابزارهای رشد و توسعة اقتصادی است .برایناساس ،از یکسو کارآفرینان نوپا به
بازارهای خارجی وارد میشوند که طبق نظریة نهادی ،یکی از عوامل مؤثر بر بینالمللیشدن کارآفرینان ،عوامل نهادی
است .از سوی دیگر ،ضعف نهادها در یک کشور ،با سازوکارهای سازمانی تا حدی قابلجبران است .با توجه به ضعف
نهادها در کشورهای درحالتوسعه ،هدف اصلی این پژوهش سنجش تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در
این کشورها با درنظرگرفتن تعامل بین محیط نهادی و راهبرد کارآفرینان است .روش تحقیق برحسب هدف ،کاربردی و
برحسب گردآوری اطالعات ،توصیفی-همبستگی است .بهاینمنظور ،از دادههای ثانویه استفاده شد و دادههای پژوهش
مربوط به  59کشور درحالتوسعه از گزارشهای بینالمللی -که براساس دادههای پیمایشی ،شاخصهای اقتصادی و
کارآفرینی کشورها را ارائه میکنند -استخراج و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار SmartPLS3

تحلیل شد .نتایج آزمون فرضیهها نشان میدهد نهاد هدایتگر بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای درحالتوسعه تأثیر
مثبت دارد .همچنین ،بررسی نقش تعدیلگری ریسکپذیری در رابطة بین عوامل نهادی و کارآفرینی بینالمللی نشان
میدهد در کشورهایی که ریسکپذیری بیشتر است ،تأثیر نهادهای شناختی و قانونی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی بهصورت
منفی تعدیل میشود.
واژههای کلیدی :ریسکپذیری ،عوامل نهادی ،کارآفرینان نوپا ،کارآفرینی بینالمللی ،کشورهای درحالتوسعه.

* نویسندة مسئول:

Email: mamoradi@ut.ac.ir
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مقدمه
توسعة کسبوکارهای بینالمللی یکی از ابزارهای رشد و توسعة اقتصادی است .بهعالوه،
کسبوکارهای صادراتگرا بهتر از سایر کسبوکارها عمل میکنند

(2004

.)Gumede,

درگذشته ،فعالیت در بازارهای بینالمللی مختص شرکتهای بزرگ بود ،اما اکنون
کسبوکارهای کوچک و نوپا نیز در بازارهای بینالمللی فعالاند (رضوانی و موسوینژاد،
)4 :1393؛ بنابراین ،توجه به عوامل مؤثر بر نرخ کارآفرینی بینالمللی اهمیت دارد .نهادها یکی
از عوامل مؤثر بر کارآفرینی بینالمللی هستند ( .)Zahra & George, 2002; Peng et al., 2008از
اینرو ،در پژوهش حاضر سنجش اثر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی مدنظر قرار
گرفته است .طبق دادههای دیدهبان جهانی کارآفرینی ،در کشورهای درحالتوسعه کمتر از 13
درصد از کارآفرینان بینالمللی میشوند ،درحالیکه این نسبت در کشورهای توسعهیافته بیش
از  20درصد است

(2015

 .)GEM,همچنین ،پژوهشهای کارآفرینی بهطور گسترده بر

کشورهای توسعهیافته متمرکز شدهاند و کارآفرینی بینالمللی همین روند را دنبال کرده است
(et al., 2012

 .)Kissاین در حالی است که شرایط سیاسی و اقتصادی و مناسبات نهادی و

دسترسی به منابع مختلف در کشورهای درحالتوسعه ،زمینهای متفاوت را برای مطالعة پدیدة
کارآفرینی بینالمللی در این کشورها فراهم کرده است .درنتیجه ،یکی از پیشنهادها برای
تحقیقات آینده در مطالعات کارآفرینی ،انجامدادن پژوهشهای بین کشوری در کشورهای
درحالتوسعه است

(et al., 2013

 .)Terjesenدر کشورهای درحالتوسعه ،بیاعتباری نهادی

وجود دارد؛ یعنی نهادها بهدرستی عمل نمیکنند

(& Miller, 2014

 .)Covinاصالح محیط

نهادی ،معموالً امری پیچیده و زمانبر است؛ بنابراین ،کارآفرینان باید برای فعالیت در محیط
نهادی نامناسب آماده باشند .در این راستا ،در تحقیق حاضر با توجه به تعامل بین نهادها و
راهبرد بازیگران ( ،)Peng, 2003به ریسکپذیری بهعنوان یکی از سازوکارهای سازمانی توجه
شده است که کارآفرینان در شرایط نهادی نامناسب برمیگزینند .با توجه به توضیحات
یادشده ،هدف اصلی این پژوهش سنجش تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در
کشورهای درحالتوسعه با درنظرگرفتن نقش تعدیلگری ریسکپذیری است.
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مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
کارآفرینی بینالمللی

مکدوگال ( )1989اولین تعریف از کارآفرینی بینالمللی را ارائه داد (

Keupp & Gassmann,

 .)2009او کارآفرینی بینالمللی را اینگونه تعریف کرد« :توسعة کسبوکارهای جدید یا
استارتاپهایی که از آغاز پیدایش خود در کسبوکار بینالمللی مشارکت دارند و دامنة عملیاتی
خود را از مراحل اولیة عملیات شرکت ،بینالمللی میبینند» ( .)McDougall, 1989این تعریف،
کارآفرینی بینالمللی را به کسبوکارهای مخاطرهپذیر تازهتأسیس کوچک و جوان محدود
میکند ،اما هنوز در برخی از پژوهشهای اخیر از این تعریف استفاده میشود (

& Keupp

 .)Gassmann, 2009زهرا ( )1993دامنة کارآفرینی بینالمللی را به کارآفرینی شرکتی گسترش داد
( .)McDougall - Covin et al., 2014تحت تأثیر این رویکرد ،تعاریفی که از این پس ارائه شد،
مستقل از اندازه و سن شرکت است ( .)Zahra & George, 2002سپس زهرا و جورج ()2002
کشف و بهرهبرداری از فرصت را وارد ادبیات کارآفرینی بینالمللی کردند (

Zahra & George,

 )2002که بعد از آن بهعنوان عناصر اصلی این موضوع مورد توجه قرار گرفت (

Peiris et al.,

 .)2012در پژوهش حاضر ،بهدلیل توجه به کارآفرینان نوپا ،به تعریف اولیة ارائهشده توسط
مکدوگال ( )1989توجه شده است.
نهاد

نهاد گاهی به سازمانها ،گاهی به قوانین پایه ،گاهی به یک فرد یا یک موقعیت و حتی گاهی به
موارد جزئی مثل یک قرارداد اطالق شده است .تعاریف مختلف نهاد ،برداشتهای کموبیش
متفاوتی را از ماهیت واقعیت اجتماعی و نظم اجتماعی یادآور میشود (آراستی و همکاران.)1391 ،
وبلن ( )1904نهادها را شامل عادات مرسوم فکری و کنشها در محافل و گروههای اجتماعی
میداند؛ بنابراین ،به نهادهای غیررسمی توجه میکند .به اعتقاد کامونز ( ،)1924مفهوم نهاد از
مقولههایی مانند تشکلها و مجتمعها ،قواعد حاکم و کنش جمعی نشئت میگیرد .برایناساس ،او
بر نهادهای رسمی تأکید دارد (متوسلی و همکاران .)1390 ،نورث ( )1990نهادها را
محدودیتهای انسانی تعریف میکند که تعامالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را ساختار
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میدهند .از نگاه نورث ( ،)1990انسانها نهادها را طراحی کردهاند تا در مبادالت نظم برقرار کنند و
عدم اطمینان را کاهش دهند .این محدودیتها تعیینکنندة هزینة تولید و مبادله و درنتیجه راهاندازی
کسبوکار و سودآوری و امکانپذیری فعالیت اقتصادی هستند (.)Veciana & Urbano, 2008
اسکات ( )1995نهادها را در سه دستة قانونی (قانونها ،مقررات و قواعد) ،هنجاری (ابزارهای
مشروع را برای پیگیری ارزشها تعریف میکند) و شناختی (به باورهای مسلم فرضشده اشاره
دارد) قرار میدهد ( )Scott, 1995که انگیزههای الزم را برای هدایت یا ممانعت از رفتار اجتماعی
مثل فعالیت کارآفرینانه در یک اقتصاد فراهم میکند ( .)Stenholm et al., 2013بعد قانونی محیط،
مربوط به مقررات ،سیاستها ،قواعد و قوانینی میشود که بر رفتار کارآفرینانه افراد مؤثرند .بعد
هنجاری محیط شامل هنجارهای اجتماعی ،ارزشها و باورهایی است که به رفتار کارآفرینانة افراد
در جامعه مربوط میشود .بعد شناختی محیط شامل چارچوبهای شناختی و دانش اجتماعی است
که افراد در یک جامعه به اشتراک میگذارند و از آن طریق ،اطالعات را انتخاب و تفسیر میکنند
(کریمی .)Veciana & Urbano, 2008; Scott, 1995; 1394 ،استنهلم و همکاران ( )2013بعد دیگری
را به نام بعد هدایتگر 1محیط به سه بعد هنجاری ،قانونی و شناختی اسکات ( )1995اضافه کردهاند.
بعد هدایتگر مجموعهای از شرایط و صنایع بارورکننده شامل دسترسی به مشتریان و تأمینکنندگان
و نزدیکی به دانشگاههای برتر است که بر نوع فرصتهای مورد بهرهبرداری در یک سیستم تأثیر
میگذارد و زمینة الزم را برای کارآفرینی مولد ،نوآور و با پتانسیل رشد باال فراهم میکند
( .)Stenholm et al., 2013برایناساس ،در پژوهش حاضر به محیط نهادی در چهار بعد قانونی،
هنجاری و شناختی و هدایتگر توجه شده است.
ارتباط میان عوامل نهادی و نرخ کارآفرینی بینالمللی
طبق نظریة نهادی ،کارآفرینی بینالمللی از عوامل نهادی تأثیر میپذیرد ( ;Zahra & George, 2002

 .)Peng et al., 2008بعد قانونی محیط نهادی بر نرخ کارآفرینی مؤثر است (
 ،)2013زیرا قوانین بهتر به

Stenholm et al.,

کاهش موانع ورود و فرصتهای کسبوکار بیشتر منجر میشوند (El-

 .)Namaki, 1988البته لزومی ندارد کارآفرین ،کارآفرینی بینالمللی را برگزیند ،بلکه به احتمال زیاد
1. Conducive dimension
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(al., 2013

.)Stenholm et

همچنین ،درصورتیکه شرایط قانونی برای راهاندازی کسبوکار مناسب باشد ،ضرورتی ندارد
شرایط کسبوکار برای کارآفرینی بینالمللی نیز فراهم باشد .درنتیجه ،به نظر میرسد بعد قانونی
محیط نهادی تأثیری بر نرخ فعالیتهای کارآفرینی بینالمللی -که یکی از مصادیق فعالیت
کارآفرینانه با پتانسیل رشد باالست -ندارد ،زیرا کارآفرینان با تمایل به رشد باال ،اهداف خود را
بدون توجه به پیچیدگیهای اداری بالقوه نیز دنبال میکنند و موانع قانونی بیشتر بر تصمیم اولیة
آنها برای راهاندازی کسبوکار تأثیر دارد تا بر نوع کسبوکاری که انتخاب میکنند ( Stenholm
& De Clercq, 2008

 .)et al., 2013; Bowenدرصورت حمایت بعد هنجاری محیط از فعالیت

کارآفرینانه نیز لزومی به حمایت از کارآفرینی بینالمللی وجود ندارد ،زیرا ممکن است پذیرش
اجتماعی در زمینة کارآفرینی تا حدی مثبت باشد که فعالیت کارآفرینی ثروتی محدود ایجاد کند و
درمورد کارآفرینان بسیار موفق مصداق نداشته باشد ()Stenholm et al., 2013؛ بهعبارت دیگر،
ممکن است در کشوری که کارآفرینی یک رفتار اقتصادی خوب از نظر اجتماع محسوب میشود،
دنبالکردن کارآفرینی با گرایش به رشد باال -که یکی از مصادیق آن کارآفرینی بینالمللی است-
خوب تلقی نشود ( .)Volchek et al., 2015در مقابل ،چارچوبهای شناختی و دانش اجتماعی
مشترک در یک جامعه بر کارآفرینی بینالمللی مؤثر است .برخی از کارآفرینان ،کارآفرینی
بینالمللی را کمکی مهم به موفقیت کشور و کاری درست ،برخالف ریسکها و هزینههای آن
میدانند؛ بهعبارت دیگر ،ارزش بینالمللیشدن بهعنوان یک کاالی اجتماعی برای آنها مشخص
است ( .)Yamakava et al., 2008همچنین ،پژوهشها نشان دادهاند کارآفرینی بینالمللی که نوعی
کارآفرینی رشدمحور است ،فقط از نهادهای قانونی ،شناختی و هنجاری تأثیر نمیپذیرد ،بلکه به
محیطی نیاز دارد که منابع مالی ،مهارتها ( )Bowen & De Clercq, 2008و نوآوری الزم را فراهم
آورد؛ بنابراین ،کارآفرینی بینالمللی از نهاد هدایتگر نیز تأثیر میپذیرد (.)Stenholm et al., 2013
نهاد و راهبرد کارآفرینان

عوامل نهادی با درنظرگرفتن اثر تعدیلکنندگی راهبرد شرکت ،بر عملکرد کسبوکارهای
جدید مخاطرهپذیر اثر میگذارند ( .)Hitt et al., 2001بیاعتباری نهادی 1زمانی واقع میشود
1. Institutional Void
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که نهادهای یک جامعه بهدرستی عمل نکنند ( .)Covin & Miller, 2014زمانیکه نهادها هنوز
توسعه نیافتهاند ،یکی از سازوکارهای مورد استفادة کارآفرینان ،تدبیر کارآفرینانه 1است ،زیرا
کارآفرینان نمیتوانند بهسادگی با شرکتهای تثبیتشده رقابت کنند ،بلکه مجبورند با
درنظرگرفتن تدبیر و کاردانی رقابت کنند ( .)Peng, 2003ریسکپذیری یکی از مصداقهای
تدبیر کارآفرینانه است ( .)Misra & Kumar, 2000ریسک در کارآفرینی بینالمللی از آن نظر
اهمیت دارد که ژانگ و همکاران ( )2009ریسکپذیری را یکی از ابعاد قابلیت کارآفرینانة
بینالمللی معرفی میکنند (.)Zhang et al., 2009
پیشینة تجربی پژوهش

ولچک و همکاران ( )2015بهمنظور بررسی تأثیر نهادها بر بینالمللیشدن کارآفرینان در  27اقتصاد
درحال ظهور ،مدل استنهلم و همکاران ( )2013را در زمینة سنجش ابعاد نهادی محیط فعالیت
کارآفرینی توسعه دادند و عالوهبر عوامل نهادی ،محیط فرهنگی و عوامل صنعتمحور را نیز
بهعنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد کردند .نتایج تحلیل با استفاده از دادههای ثانویه و مدلسازی
معادالت ساختاری نشان داد که با کنترل متغیر سرانة تولید ناخالص داخلی ،بین محیط قانونی و نرخ
کارآفرینی بینالمللی رابطة مثبت و بین محیط هنجاری با نرخ کارآفرینی بینالمللی رابطة منفی
وجود دارد ( .)Volchek et al., 2015ترجسن و هسلز ( )2009تأثیر نهادها (روابط صنعتی ،آموزش
حرفهای ،روابط درون شرکتی ،حاکمیت شرکتی و روابط کارگری) را بر بینالمللیشدن
کارآفرینان در کشورهای آسیایی بررسی کردند .براساس نتایج تحلیل رگرسیون ،کشورهایی که
سهم بیشتری از فعالیت کارآفرینی بینالمللی دارند ،به داشتن روابط صنعتی انعطافپذیر ،آموزش
حرفهای با کیفیت و روابط کارگر-کارفرمای مقابلهای تمایل دارند (.)Terjesen & Hessles, 2009
استنهلم و همکاران ( )2013براساس رویکرد نهادی ،یک مقیاس چندبعدی را برای محیط
کارآفرینانه ارائه دادهاند و با این مقیاس ،اثر ترتیبات نهادی را بر نرخ کارآفرینی و نوع فعالیت
کارآفرینانه شامل کارآفرینی بینالمللی بررسی کردهاند .در مدل مفهومی این پژوهش ،متغیرهای
مستقل ابعاد قانونی ،شناختی ،هنجاری و هدایتگر محیط هستند .دادههای ثانویة گردآوریشدة
1. Entrepreneurial Resourcefulness
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مربوط به  63کشور و نتایج تحلیل با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد با کنترل
متغیر سرانة  ،GDPبعد قانونی محیط بر نرخ کارآفرینی تأثیر مثبت و بعد هدایتگر محیط بر نوع
کارآفرینی تأثیر مثبت دارد (.)Stenholm et al, 2013
مرور زمینة کشورهای درحالتوسعه

کشورهای درحالتوسعه طی چند دهة اخیر در محافل علمی و مجامع سیاسی یکی از رایجترین
عناوین برای مشخصکردن گروهی از کشورها بودهاند که از نظر برخی از ویژگیها متفاوتاند ،اما
در ساختار نظام جهانی سرنوشتی مشترک دارند .کشورهای جهان سوم با وجود مشابهتهای فراوان
و ویژگیهای مشترک ،تفاوتهای فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی زیادی با یکدیگر دارند و
این ناشی از ویژگیهای جغرافیایی ،منابع مادی و انسانی ،فرهنگی ،آداب و سنن و ساختار سیاسی
هریک از این کشورهاست .با اینحال ،ویژگیهایی در این کشورها وجود دارد که در بیشتر آنها
مشترک است .وابستگی خارجی ،دوگانگی اقتصادی ،پایین بودن سطح درآمد سرانه و توزیع
ناعادالنة درآمد ،ضعف علمی و فناورانه برخی از این ویژگیها هستند (صداقتزادگان.)1392 ،
برایناساس ،کشورهای یادشده راهبردهایی را برای رسیدن به مقصد توسعهیافتگی در پیش گرفتهاند؛
مانند جهتگیری صادراتی و ارتقای کارآفرینی و کسبوکارهای کوچک که در سالهای اخیر
بهعنوان یک تجویز برای توسعه مورد توجه بوده است

(& Virgill, 2010

 .)Acsبرخالف نیاز

کشورهای درحالتوسعه به ارتقای کارآفرینی و کسبوکارهای صادراتگرا ،نهادها برای فعالیت
کارآفرینانه بهویژه کارآفرینی بینالمللی در این دسته از کشورها ،نسبت به کشورهای توسعهیافته،
مناسب نیستند ( .)GEM,2015دادههای کنفرانس تجارت و توسعة ملل متحد ( )2016نشان نیز
میدهد میزان صادرات در کشورهای درحالتوسعه در سال  2015حدود  9میلیون دالر بوده است،
درحالیکه این شاخص در کشورهای توسعهیافته بیشتر از  11/5میلیون دالر است ،هرچند جمعیت
کشورهای درحالتوسعه بیش از  6برابر جمعیت کشورهای توسعهیافته است (.)UNCTAD, 2016
چارچوب نظری
براساس ادبیات موجود ،کارآفرینی بینالمللی از عوامل نهادی تأثیر میپذیرد ( Zahra & George,
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Peng et al., 2008

; )2002و یکی از چارچوبهای سنجش محیط نهادی مؤثر بر فعالیت

کارآفرینی ،چارچوبی است که استنهلم و همکاران ( )2013ارائه کردهاند .آنها محیط نهادی را در
چهار دستة نهادهای قانونی ،هنجاری ،شناختی و هدایتگر قرار میدهند (.)Stenholm et al., 2013
برایناساس ،از این چهار بعد بهعنوان متغیر مستقل برای سنجش محیط نهادی استفاده شده و متغیر
نرخ کارآفرینی بینالمللی متغیر وابسته درنظر گرفته شده است .همچنین متغیر ریسکپذیری،
متغیرهای تعدیلگر در رابطة بین عوامل نهادی و نرخ کارآفرینی بینالمللی درنظر گرفته شده است،
زیرا زمانیکه نهادها توسعه نیافته باشند ،ریسکپذیری یکی از سازوکارهای مورد استفادة
کارآفرینان محسوب میشود

(& Kumar, 2000

 .)Peng, 2003; Misraمدل مفهومی تحقیق در

شکل  1ارائه میشود .طبق مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای تحقیق به این شرح است:
 .1عوامل قانونی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای درحال توسعه تأثیر ندارد.
 .2عوامل هنجاری بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای درحالتوسعه تأثیر ندارد.
 .3عوامل شناختی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای درحالتوسعه تأثیر دارد.
 .4عوامل هدایتگر بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای درحالتوسعه تأثیر دارد.
 .5ریسکپذیری رابطة بین نهاد قانونی و نرخ کارآفرینی بینالمللی را در کشورهای
درحالتوسعه بهصورت منفی تعدیل میکند.
 .6ریسکپذیری رابطة بین نهاد هنجاری و نرخ کارآفرینی بینالمللی را در کشورهای
درحالتوسعه بهصورت منفی تعدیل میکند.
 .7ریسکپذیری رابطة بین نهاد شناختی و نرخ کارآفرینی بینالمللی را در کشورهای
درحالتوسعه بهصورت منفی تعدیل میکند.
 .8ریسکپذیری رابطة بین نهاد هدایتگر و نرخ کارآفرینی بینالمللی را در کشورهای
درحالتوسعه بهصورت منفی تعدیل میکند.
روش تحقیق

این پژوهش برحسب هدف ،کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات ،از نوع توصیفی-
همبستگی است .جامعة مورد نظر کشورهای درحالتوسعه است .صندوق بینالمللی پول براساس
سطح درآمد باال ،ساختار اقتصادی متنوع و نهادهای مالی توسعهیافته ،کشورها را به دو دستة
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ریسکپذیری

قانونی
هنجاری

بینالمللیشدن
کارآفرینان نوپا

شناختی
هدایتگر

متغیر کنترل
 GDPسرانه

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

توسعهیافته و درحالتوسعه تقسیم میکند ( ،)Nielsen, 2013اما این معیارها را بهصورت مطلق،
مالک قرار نمیدهد .این صندوق ،در سال  37 ،2015کشور را توسعهیافته درنظر گرفته و بقیة
کشورها را در دستة کشورهای درحالتوسعه قرار داده است ( )IMF, 2015که در این پژوهش
جامعه درنظر گرفته میشود .درنتیجه ،کشورهای نمونة پژوهش 1کشورهایی هستند که در برنامة
دیدهبان جهانی کارآفرینی مشارکت داشتهاند و از نظر صندوق بینالمللی پول ( )IMFدر سال
 ،2015در دستة کشورهای درحالتوسعه قرار گرفتهاند .کشورهای نمونة تحقیق در قارههای آسیا
( 32درصد) ،آفریقا ( 31درصد) ،آمریکای جنوبی و شمالی ( 34درصد) و اقیانوسیه ( 3درصد) قرار
دارند .بهمنظور جمعآوری دادهها ،گزارشهای مربوط به سالهای  2014 ،2013و  2015حاوی
متغیرهای تحقیق ،از وبگاههای دیدهبان جهانی کارآفرینی ،بنیاد هریتیج ،2بانک جهانی و شاخص
رقابتپذیری جهانی طبق جدول  1بارگیری شد .اساس محاسبة این متغیرها در گزارشها ،دادههای
پیمایشی است که از طریق شبکهای از شرکای محلی مستقر در کشورهای مختلف جمعآوری
میشود .منبع دادههای پژوهش در جدول  1ارائه میشود.
 .1بنگالدش ،چین ،هند ،اندونزی ،ایران ،اردن ،لبنان ،مالزی ،پاکستان ،فلسطین ،فیلیپین ،قطر ،عربستان سعودی ،سوریه،
تایلند ،ترکیه ،امارات متحدة عربی ،ویتنام ،یمن ،الجزیره ،آنگوال ،بوتسوانا ،بورکینوفاسو ،کامرون ،مصر ،اتیوپی ،غنا،
لیبی ،ماالوی ،موروکو ،نامیبیا ،نیجریه ،سنگال ،آفریقای جنوبی ،تونس ،اوگاندا ،زامبیا ،باربادوس ،بلیزه ،کاستاریکا،
دومینیکا ،السالوادور ،گواتماال ،جامائیکا ،مکزیک ،پاناما ،ترینیداد و توباگو ،آرژانتین ،بولیوی ،برزیل ،شیلی ،کلمبیا،
اکوادور ،پرو ،سوری نامی ،اوروگوئه ،ونزوئال ،تونگا ،وانواتو.
منظور استخراج گزارش مربوط به شاخص آزادی اقتصادی به2. The Heritage Foundation
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جدول  .1منبع دادههای پژوهش و شاخصهای توصیفی متغیرها
بعد

متغیر وابسته
نهاد قانونی

نهاد شناختی

نهاد هنجاری
نهاد هدایتگر

متغیر تعدیلگر

متغیر

پایگاه داده

1

بینالمللیشدن کارآفرینان نوپا دیدهبان جهانی کارآفرینی
شاخص آزادی اقتصادی
آزادی کسبوکار
حقوق مالکیت
3
بانک جهانی
سهولت راهاندازی کسبوکار
سهولت خاتمة کسبوکار
دیدهبان جهانی کارآفرینی
درک فرصت
شناختن یک کارآفرین
مهارتها
شأن کارآفرین
توجه رسانه
شاخص رقابتپذیری
قوانین ICT
4
همکاری دانشگاه -صنعت
جهانی
دسترسی به VC
دسترسی به آخرین فناوری
دیدهبان جهانی کارآفرینی
ریسکپذیری
2

میانگین

انحراف معیار

0/22
0/42
0/37
0/64
0/50
0/55
0/44
0/60
0/54
0/52
0/47
0/46
0/29
0/44
0/69

0/21
0/22
0/21
0/21
0/27
0/19
0/22
0/22
0/22
0/22
0/21
0/21
0/24
0/23
0/20

متغیرهای موردنظر برای کشورهای نمونة تحقیق ،از این گزارشها استخراج و در اکسل
ثبت و به نرمافزار  SmartPLS3منتقل شد.
نرخ کارآفرینی بینالمللی در هر کشور (متغیر وابسته) ،با میانگین نسبت مشتریان کارآفرینان
نوپا که در خارج از کشور زندگی میکنند ،سنجیده میشود ( .)GEM, 2015بهمنظور سنجش
محیط نهادی (متغیرهای مستقل) از ابزار ارائهشده توسط استنهلم و همکاران ( )2013استفاده
میشود .بعد قانونی محیط نهادی از طریق چهار شاخص سنجیده میشود .مقیاس آزادی
کسبوکار ،شاخصی کلی از کارآمدی قوانین دولت در حوزة کسبوکار است .این شاخص از
میانگین امتیازهای مربوط به تعداد رویه ،زمان ،هزینه و حداقل سرمایه برای راهاندازی کسبوکار،
تعداد رویه ،زمان و هزینه برای دریافت مجوز و زمان ،هزینه و نرخ برگشت برای خاتمة کسبوکار
1. Global Entrepreneurship Monitor
2. Index of Economic Freedom
3. World Bank’s Ease of Doing Business Index
4. Global Competitiveness Index
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محاسبه میشود .از مقیاس حقوق مالکیت برای ارزیابی توانایی افراد بهمنظور جمعکردن اموال
خصوصی استفاده میشود .دو مقیاس سهولت راهاندازی کسبوکار و سهولت خاتمة یک
کسبوکار از شاخص سهولت کسبوکار نیز بهدلیل تأکید بر اهمیت این دو شاخص در سنجش
بعد قانونی استفاده میشوند ( .)Stenholm et al., 2013برای سنجش بعد هنجاری محیط نهادی از دو
شاخص درصد جمعیت بالغ بین  16تا  64سال که معتقدند در کشورشان کارآفرینان موفق شأن
باالیی دارند و از درصد جمعیت بالغ بین  16تا  64سال که معتقدند در رسانههای عمومی کشورشان
اغلب داستانهایی درمورد کارآفرینان موفق میبینند ،استفاده میشود (.)Stenholm et al., 2013
برای سنجش بعد شناختی محیط نهادی از سه شاخص درصد جمعیت بالغ بین  16تا  64سال که در
منطقة زندگی خود فرصتهای کسبوکار خوبی میبینند ،درصد جمعیت بالغ بین  16تا  64سال
که باور دارند مهارتها و دانش مورد نیاز برای راهاندازی یک کسبوکار را دارند و درصد
جمعیت بالغ بین  16تا  64سال که کسی را میشناسند طی دو سال گذشته کسبوکاری را
راهاندازی کرده باشد ،استفاده میشود ( .)Stenholm et al., 2013بهمنظور سنجش بعد هدایتگر از
شاخصهای متغیر قوانین ارتباطات و فناوری اطالعات ،همکاری دانشگاه-صنعت ،دسترسی به
سرمایهگذاری خطرپذیر و دسترسی به آخرین فناوری استفاده میشود (.)Stenholm et al., 2013
متغیر ریسکپذیری نیز براساس درصد افراد بین  16تا  64سال در هر کشور که ترس از شکست،
مانع آنها از راهاندازی کسبوکار جدید نمیشود ،سنجیده میشود (.)Acs et al., 2016
بیشتر دادهها مربوط به سال  2015است ،ولی در شرایطی که آخرین دادة موجود مربوط به
متغیر وابستة نرخ کارآفرینی بینالمللی برای یک کشور ،به سال دیگری به غیر از  2015مربوط
بوده است ،سایر دادههای پژوهش برای آن کشور نیز از همان سال گردآوری شده است.1
بهاینترتیب ،دادههای مربوط به  28کشور مربوط به سال  ،2015برای  10کشور مربوط به سال
 2014و برای  21کشور مربوط به سال  2013است.
همچنین ،مدل اندازهگیری مورد استفادة استنهلم و همکاران ( )2013توسعه یافته است.
پایایی و روایی همگرای ابزار اندازهگیری نیز در جدول  2مشاهده میشود.
 .1مطابق روش گردآوری دادهها در پژوهش استنهلم و همکاران ()2013
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جدول  .2پایایی و روایی ابزار اندازهگیری
سازه

متغیر

قانونی

آزادی کسبوکار
حقوق مالکیت
سهولت راهاندازی کسبوکار
سهولت خاتمة کسبوکار

0/83
0/60
0/71
-0/02

درک فرصت

0/88

شناختن یک کارآفرین
مهارتها
شأن کارآفرین
توجه رسانه
قوانین ICT
همکاری دانشگاه-صنعت
دسترسی به VC
دسترسی به آخرین فناوری

0/89
0/74
0/85
-0/31
0/92
0/85
0/82
0/93

شناختی
هنجاری

هدایتگر

<0/5بار عاملی

پایایی

<0/7آلفای کرونباخ

CR<0/7

0/84

0/72

روایی همگرا
AVE<0/5

0/64

حذف متغیر
0/88

0/81

0/71

1/00
حذف
0/91

0/93

0/78

با توجه به نتایج تحلیل پایایی ،شاخصهای سهولت خاتمة کسبوکار و توجه رسانه،
بهترتیب دارای بار عاملی  -0/02و  -0/31هستند؛ بنابراین ،از مدل اندازهگیری حذف میشوند.
نتایج آزمونهای روایی واگرا نیز در جدول  3ارائه میشود .همچنین ،با توجه به اینکه
شاخصهای مدل اندازهگیری برای هریک از سازهها مفهومی جداگانهاند و با یکدیگر
همپوشانی ندارند ،مدل اندازهگیری از نوع سازنده است .درنتیجه ،همخطی بین شاخصها نیز
بررسی میشود که اگر معیار فاکتور افزایش نرخ واریانس برای یک شاخص برابر یا بیشتر از 5
بود ،آن شاخص از مدل اندازهگیری حذف شود (.)Duarte & Raposo, 2010
همانگونهکه در جدول  3مشخص است ،مقدار همبستگی میان شاخصها با سازههای
مربوط به خود از همبستگی میان آنها و سایر سازهها بیشتر است .همچنین ،طبق آزمون فورنل
و الرکر ،قطر اصلی ماتریس بیشتر از اعداد زیرین خود است که نشاندهندة روایی واگرای
مناسب مدل اندازهگیری است .بهعالوه ،فاکتور افزایش نرخ واریانس شاخص قوانین
بیشتر از  5است؛ بنابراین ،این شاخص از مدل اندازهگیری حذف میشود.

ICT
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جدول  .3روایی واگرا و همخطی بین شاخصها
سازه
شاخص

آزادی کسبوکار
سهولت راهاندازی کسبوکار
حقوق مالکیت
درک فرصت
شناختن یک کارآفرین
مهارتها
شأن کارآفرین
قوانین ICT
همکاری دانشگاه-صنعت
دسترسی به VC

دسترسی به آخرین فناوری

بارهای عاملی متقابل

آزمون فورنل و الرکر

VIF>5
قانونی شناختی هنجاری هدایتگر قانونی شناختی هنجاری هدایتگر

0/497 -0/004-0/330 0/887
0/803 0/491 -0/233-0/300 0/779
0/586 -0/217-0/137 0/734

1/734
1/721
1/220

-0/219 0/234 0/884 -0/213
0/841 -0/317-0/225 0/044 0/894 -0/340
-0/197 0/148 0/736 -0/241

1/937
1/750
1/623

1/000 0/157 -0/155-0/119 1/000 0/157 -0/155

1/000

0/922 -0/145-0/257 0/611
0/854 -0/274-0/229 0/430
0/822 -/114 -0/256 0/405
0/927 -0/065-0/193 0/686

7/229
4/731
0/882 -0/119-0/252 0/646
2/415
2/411

از مدل معادالت ساختاری با رویکرد  PLSبرای محاسبة ضرایب مسیر و ارائة مدل نهایی و
آزمون فرضیهها استفاده میشود ،زیرا این رویکرد برای اندازة نمونه ،توزیع دادهها و مدلهای
اندازهگیری برتری دارد (.)Vinzi, Trinchera & Amato, 2010
یافتهها
شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول  1ارائه شده است .همة متغیرها نرمال شدهاند؛
بنابراین ،بین صفر و یک قرار دارند.
ارزیابی مدل ساختاری :ضریب استاندارد مسیر و ضرایب معناداری در مدل ساختاری
اولیه محاسبه شد .معیار  R2برابر  0/416و

Q2

(شاخص قدرت پیشبینی مدل)  0/090است.

درنتیجه ،قدرت پیشبینی مدل اولیه کمتر از متوسط است .برای اصالح مدل ،ابتدا اندازة تأثیر
( )f2متغیرهای تعدیلگر محاسبه و متغیرهای تعدیلگر با اندازة تأثیر پایینتر تا جایی حذف شد
که قدرت پیشبینی مدل حداقل تا حد متوسط افزایش یابد .بهاینترتیب ،با حذف دو متغیر
تعدیلگر از مدل اولیه  Q2برابر با  0/162شد که نشاندهندة قدرت پیشبینی متوسط مدل است.
ضرایب استاندارد مسیر و ضرایب معناداری مدل نهایی در شکل  2نشان داده میشود.
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معیار  GoFپس از برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش ،برازش
بخش کلی را کنترل میکند ( .)Tenenhaus, Amato & Vinzi, 2004نتیجة محاسبه این شاخص
به شرح جدول  4است .سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36بهترتیب مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
برای  GoFمعرفی شدهاند (.)Akter et al., 2011
جدول  .4محاسبة شاخص تجمعی سازهها
متغیر
نرخ کارآفرینی بینالمللی
شناختی
هنجاری
قانونی
هدایتگر

شاخص تجمعی
1/000
0/55
1/000
0/49
0/24

0/57

متغیر
ریسکپذیری
شناختی*ریسکپذیری
قانونی*ریسکپذیری
GDP per capita
میانگین
=GOF

شاخص تجمعی
1/000
1/000
1/000
1/000
0/81

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√=GOF
̅𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 × ̅𝑅̅̅2

بنابراین ،برازش کلی مدل ،قوی ارزیابی میشود.
آزمون فرضیهها :نتایج آزمون فرضیهها در جدول  5ارائه میشود.
همانطور که در جدول  5مشخص است ،در فرضیههای  2 ،1و  3تأثیر ابعاد قانونی ،هنجاری و
شناختی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در سطح اطمینان  95درصد معنادار نیست؛ بنابراین ،فرضیههای
 1و  2تأیید و فرضیة  3رد میشود .در مقابل ،فرضیة  4تأیید میشود و بعد هدایتگر محیط نهادی ،به
میزان  15/2درصد از تغییرات نرخ کارآفرینی بینالمللی را تبیین میکند .در زمینة فرضیههای
مربوط به نقش تعدیلگری متغیر ریسکپذیری با توجه به ضرایب معناداری ،فرضیههای  5و  7تأیید
میشود؛ بنابراین ،افزایش متغیر ریسکپذیری به اندازة یک انحراف معیار از میانگین خود ،به
کاهش ضریب مربوط به رابطة بین بعد قانونی و نرخ کارآفرینی بینالمللی به میزان  -0/472و
کاهش ضریب مسیر مربوط به رابطة بین بعد شناختی و نرخ کارآفرینی بینالمللی به میزان -0/253
منجر میشود .مدل نهایی در شکل  2ارائه میشود.
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جدول  .5نتیجة آزمون فرضیهها
ضریب نتیجة
t-value
مسیر آزمون

فرضیه

-0/035
-0/131
-0/110
0/390
-0/472

تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید

 .1عوامل قانونی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای درحالتوسعه تأثیر ندارد0/306 .
 .2عوامل هنجاری بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای درحالتوسعه تأثیر ندارد1/128 .
 .3عوامل شناختی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای درحالتوسعه تأثیر دارد0/894 .
 .4عوامل هدایتگر بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای درحالتوسعه تأثیر دارد2/281 .
 .5ریسکپذیری رابطة بین نهاد قانونی و نرخ کارآفرینی بینالمللی را در کشورهای 2/698
درحالتوسعه بهصورت منفی تعدیل میکند.
 .6ریسکپذیری رابطة بین نهاد هنجاری و نرخ کارآفرینی بینالمللی را در کشورهای  0/105 0/691رد
درحالتوسعه بهصورت منفی تعدیل میکند.
 .7ریسکپذیری رابطة بین نهاد شناختی و نرخ کارآفرینی بینالمللی را در کشورهای  -0/253 2/563تأیید
درحالتوسعه بهصورت منفی تعدیل میکند.
 .8ریسکپذیری رابطة بین نهاد هدایتگر و نرخ کارآفرینی بینالمللی را در کشورهای  -0/109 0/734رد
درحالتوسعه بهصورت منفی تعدیل میکند.
ریسکپذیری

ابعاد محیط نهادی
قانونی
هنجاری

بینالمللیشدن
کارآفرینان نوپا

شناختی
هدایتگر
متغیر کنترل
 GDPسرانه

R2=0.397

شکل  .2ضرایب استاندارد مسیر و ضرایب معناداری مدل نهایی

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش ،سنجش تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای
درحالتوسعه با درنظرگرفتن نقش تعدیلگری ریسکپذیری است .در چهار فرضیة اول ،تأثیر هریک
از ابعاد محیط نهادی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی سنجیده شده است .همچنین ،نقش تعدیلگری
متغیر ریسکپذیری در رابطة بین هریک از ابعاد محیط نهادی و نرخ کارآفرینی بین المللی در چهار
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فرضیة نخست آزمون شده است .نتایج آزمون فرضیهها نشان میدهد از بین چهار بعد محیط نهادی،
فقط نهاد هدایتگر بر نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای درحالتوسعه تأثیر مثبت دارد که
مطابق با نتیجة پژوهش استنهلم و همکاران ( )2013است .در پژوهش مذکور نیز فقط تأثیر نهاد
هدایتگر بر نوع کارآفرینی مثبت و معنادار است ( .)Stenholm et al., 2013این تطابق در حالی است
که جامعة آماری استنهلم و همکاران ( )2013کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه است و متغیر
وابسته نوع کارآفرینی است که عالوهبر نرخ کارآفرینی بینالمللی ،نرخ کارآفرینی با رشد باال و
نوآوریمحور را نیز میسنجد .نتیجة یادشده با مطالعة باون و دی کلرک ( )2008نیز همخوانی دارد
که سرمایة مالی و انسانی را که با شاخصهای بعد هدایتگر محیط نهادی مرتبط هستند بر نرخ
کارآفرینی رشدمحور مؤثر میداند ( .)Bowen & De Clercq, 2008همچنین ،تأثیر ابعاد قانونی و
هنجاری محیط بر نرخ کارآفرینی بینالمللی معنادار نیست .این نتیجه مطابق با پژوهش باون و دی
کلرک ( )2008است که در آن چارچوب قانونی کشور با تخصیص فعالیتهای کارآفرینی به
فعالیتهای رشدمحور (مانند کارآفرینی بینالمللی) رابطة معناداری ندارد

( Bowen & De Clercq,

 .)2008استنهلم و همکاران ( )2013استدالل میکنند که تأثیرنداشتن بعد قانونی و هنجاری بر نوع
کارآفرینی بهدلیل حساسیت شاخصهای این ابعاد به نرخ کارآفرینی و نه کارآفرینی بینالمللی
است؛ بهعبارت دیگر ،با بهبود شرایط قانونی و هنجاری ،به احتمال زیاد کارآفرینان فعالیتی را انتخاب
میکنند که ریسک کمتری داشته باشد ( .)Stenholm et al., 2013عدم تأیید تأثیر بعد شناختی بر نرخ
کارآفرینی بینالمللی را نیز میتوان ناشی از نحوة سنجش این بعد از محیط دانست که یکی از
شاخصهای آن شناخت فرصتها در محیط زندگی کارآفرین است که ممکن است تأثیر معکوس
بر کارآفرینی بینالمللی داشته باشد .در مدل مفهومی پژوهش حاضر ،عالوهبر سنجش تأثیر مستقیم
نهادها بر نرخ کارآفرینی بینالمللی ،راهبرد ریسکپذیری نیز تعدیلکنندة تأثیر نهادها بر نرخ
کارآفرینی بینالمللی محسوب شده است که این مسئله در پژوهشهای قبلی درنظر گرفته نشده
است .نتایج آزمون فرضیههای مربوط به نقش متغیر تعدیلگر ریسکپذیری در زمینة تأثیر عوامل
نهادی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی نشان میدهد با افزایش سطح ریسکپذیری ،تأثیر نهادهای
شناختی و قانونی بر نرخ کارآفرینی بینالمللی ،بهطور معناداری کاهش مییابد .این نتیجه مطابق با
نظریة پنگ ( )2003است که تدبیر و استفاده از قابلیتهای نامشهود را برای کارآفرینان در شرایط
نهادی نامناسب مؤثر میداند ()Peng, 2003؛ به بیان دیگر ،ضعف نهادهای شناختی و قانونی در یک
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کشور برای فعالیت کارآفرینانه در بازارهای خارجی ،توسط این سازوکار کارآفرینانه ،قابلجبران
است ،زیرا ،زمانیکه نهادها بهدرستی عمل نمیکنند ،ریسک فعالیتهای کارآفرینانه باالست ( Peng,

)2008؛ بنابراین ،ریسکپذیری باال نتیجهبخش است .به همین دلیل ،هرچه محیط خشنتر و پیچیدهتر
باشد ،ریسکپذیری در بین کارآفرینان موفق بیشتر است (.)Peng, 2001

پیشنهادها
با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .1بهمنظور تقویت نرخ کارآفرینی بینالمللی در کشورهای درحالتوسعه ،باید بهبود بعد هدایتگر
محیط نهادی در اولویت قرار گیرد .ایران در این بعد از محیط در رتبة  43در بین  53کشور
قرار دارد؛ بنابراین ،توجه به شاخصهای آن در کشور ،شامل دسترسی کارآفرینان به
سرمایهگذاری خطرپذیر ،همکاری دانشگاه و صنعت ،دسترسی به آخرین فناوری و قوانین
مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات ضرورت دارد.
 .2افزایش ریسکپذیری موجب میشود کارآفرینان در محیط نهادی نامناسب برای فعالیت
کارآفرینانه ،بازارهای خارجی را مدنظر قرار دهند؛ بنابراین ،بهمنظور تقویت نرخ کارآفرینی
بینالمللی ،با توجه به زمانبربودن و پرهزینهبودن اصالح محیط نهادی ،پیشنهاد میشود قابلیت
ریسکپذیری کارآفرینان براساس مدلهای موجود تقویت شود .این نکته از آن نظر اهمیت دارد
که طبق دادههای دیدهبان جهانی کارآفرینی در سال  ،2016ایران در شاخص ریسکپذیری در
رتبة  53بین  64کشور قرار دارد که نشاندهندة ریسکپذیری تقریباً پایین در کشور است.
 .3جامعة آماری این پژوهش کشورهای درحالتوسعه است ،اما کشورهای درحالتوسعه از نظر
ساختار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی با یکدیگر متفاوتاند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود مدل
مفهومی این پژوهش در گروههای همگنی از کشورها ،مثل اقتصادهای منبعمحور و
کاراییمحور تکرار شود.
 .4از آنجاکه تأثیر سازة شناختی

در پژوهش حاضر و پژوهشهای مشابه ( ;Stenholm et al., 2013

 )Volchek et al., 2015بر نرخ و نوع فعالیت کارآفرینانه معنیدار نبوده است ،به نظر میرسد
شاخصهای اندازهگیری این متغیر ،مفهوم نهاد شناختی را بهطور مناسبی منعکس نمیکند .درنتیجه،
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،ابزارهای اندازهگیری بهتری برای این مفهوم ارائه شود.
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