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  های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست
  157- 182 ، صفحات1393، پاییز 7سال دوم، شماره 

  
 یاماموتو میان کارآفرینی و نرخ بیکاری در بخش صنعت:-آزمون علیت تودا

  1مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان
  

  عباسعلی رضایی
  (نویسنده مسئول) ارشد اقتصاد کارشناس

a.rezaei.a@gmail.com  
  

و  شود گیران اقتصادی کشورها محسوب می ریزان و تصمیم کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامه
 از میان اًبه این مهم سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. اخیر دستیابی

ذار بر نرخ بیکاری کارآفرینی توجه اندیشمندان را به خود معطوف نموده است. عوامل متعدد تأثیرگ
ارتباط میان کارآفرینی و نرخ بیکاری برای بسیاری از محققان به معما تبدیل شده است. از یک منظر 

کننده اشتغال در آینده که  انداز نگران تصمیم به کارآفرینی واکنشی است نسبت به نرخ بیکاری یا چشم
 های شغلی جدید دلیل خلق فرصت شود. از نگاهی دیگر، کارآفرینان به صطالحاٌ به آن اثر ناچاری گفته میا

و  باشد شوند. نگاه نخست معتقد به ارتباط مثبت میان کارآفرینی و نرخ بیکاری می موجب کاهش نرخ بیکاری می
و . مطالعه حاضر به بررسی استتقد معنگرش دوم به برقراری ارتباط منفی میان نرخ بیکاری و کارآفرینی 

یاماموتو  –آزمون ارتباط میان کارآفرینی و نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از رویکرد تودا 
 پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه اثر شومپیتر (اثر کارآفرینی) را در استان سیستان و بلوچستان ) می1377-1389های ( بین سال

به  دهنده رابطه علی یک طرفه از کارآفرینی گردد. مشاهدات نشان نماید، اما اثر ناچاری تأیید نمی أیید میت
  باشند. نرخ بیکاری در استان می

  
   JEL: .E24, L26, O17بندی  طبقه
   یاماموتو، بیکاری، کارآفرینی.-آزمون علیت تودا های کلیدی: واژه
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  . مقدمه1
 و کشورها این در موجود امکانات و منابع کاهش رشد، حال در ورهاىکش در جمعیت افزایش

 این به کشورها این در مسئول مقامات و نهادها توجه سبب جدید اقتصادى و اجتماعى پیدایش نیازهاى
 اساس بر و آمده عمل به هاى بررسى بنا به است. شده آنها براى مقطعى و بنیادین اندیشى و چاره نیازها

 صنعتى کشورهاى و توسعه حال در جوامع فراروى مشکالت ترین مهم از جود یکىمو آمارهاى
 اصطالحاً است شده ارائه جهانى مشکل این رفع براى که هایى حل راه مجموعه .است بیکارى مشکل

 ىاجتماع رفاه و اشتغال ایجاد در کشورها اقتصادى توسعه موتور عنوان به تواند مى شود که مى خوانده کارآفرینى
است، اما  داشته وجود بشر خلقت آغاز از که است مفهومی کارآفرینی. باشد داشته برعهده را نقش مهمى

 ها واژه سایر مانند و شده وارد اقتصاد و مدیریت ادبیات در که نیست قرن 2 از بیش کارآفرینی واژه
 اقتصادی های نظریه در کارآفرینی اابتد است. بوده برخوردار تکاملی رشد از و گرفته خود را به بسیاری تغییرات
 توجه کانون در تاکنون 15 قرن از و شد شناخته اقتصادی ارزش یا ثروت ایجاد عامل اصلی عنوان به و یافته تبلور

 .)1377داریانی،  است (احمدپور قرار داشته اقتصادی مختلف مکاتب
 پایدار، زایی آفرینی، اشتغال شغل ت،رقاب اقتصادی، توسعه و در رشد آن تأثیر و کارآفرینی شایسته نقش
 افزایش و بازارهای جهانی، فقرزدایی در فعال و گسترده حضور عدالت اجتماعی، توسعه و استقرار

 سیاست نیست. دستاورد راهبردی پوشیده بر کسی اجتماعی های آرمان سایر و زندگی، شادزیستی به امید
است که این دو با هم در خدمت توسعه اجتماعی  اد رفاهایجاد اشتغال و ایج مهم پیامد دو کارآفرینانه

فزاینده  رشد دلیل به که عظیمی و های شگرف دگرگونی و تحوالت دیگر، سوی از بود. خواهند
 مختلف کشورهای تا شد موجب داده رخ نوع بشر زندگی در فناوری و صنعت دانش، افزایش

  کار بندند.  بیشتر از این تحوالت بیابند و بهگیری هرچه  راهکارهای مناسب و مؤثری را برای بهره
 بررسی به 3و  2های  بخش ساماندهی شده است که پس از مقدمه در بخش 8مقاله حاضر در 

ترتیب به  به 4-8پردازیم و در مباحث  اهمیت کارآفرینی در مکاتب اقتصادی و مبانی نظری تحقیق می
نتایج آزمون، بررسی نحوه تأثیرگذاری کارآفرینی بر شناسی،  بررسی ارتباط کارآفرینی و بیکاری، روش

   پردازیم. گیری می نرخ بیکاری در یک الگوی خودتوضیح برداری و نتیجه
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  کارآفرینی و مکاتب اقتصادی. 2
ف با هد زیادى بسیار هاى پژوهش انجام موجب فقیر و ثروتمند کشورهاى میان اقتصادى بزرگ شکاف
بسیارى از  در است. شده مذکور کشورهاى اقتصادى توسعه و رشد در تفاوت دالیل وتحلیل تجزیه

ی نهادهاى سیاس در تفاوت (2001) همکاران و آسموغلو ) و(1999ز جون و هال بررسى جمله از ها پژوهش
 در .شده است مطرح اقتصادى کشورها رشد در مهم تفاوت عامل عنوان به جوامع بر حاکم قانونى و

 تجارى، آزادسازى ویژه اقتصادى به خاص هاى  سیاست (1999)ر روم و فرانکل بررسى انندم نیز دیگر هاى پژوهش
  (1999)مکارانه بررسی گالوپ و .کشورها شناخته شده است درآمد سرانه در تفاوت کننده تعیین عامل

اساسى  عواملرا به عنوان دسترسى کشورها به سواحل آبى  و هوا و آب در اختالف مانند عوامل جغرافیایى
 که دیگرى عامل مذکور عوامل کنار در .نماید معرفی میکشورها  اختالف در رشد اقتصادى

 را آن و دارد اقتصادى رشد در مهمى بسیار نقش معتقدند شومپیتر مانند بزرگى اقتصاددانان
 در افراد زندگى بر که است اى پدیده کارآفرینى .است کارآفرینى دانند مى اقتصادى رشد موتور

 درباره 20 قرن اوایل از اینکه با اما، است تأثیرگذار سطح کالن در جامعه یک اقتصاد بر نیز و خرد طحس
 براى فراگیرى و جهانى تعریف هنوز است شده مطرح فراوانى مباحثجامعه  اقتصاد بر آن آثار و کارآفرینى

 3 از که است شده بیان ینىکارآفرخصوص  در متفاوتى هاى دیدگاه اقتصادى ادبیات در .ندارد وجود آن
 مکتب این در. است 1آلمان-اتریش سنتى مکتب ،نخست مکتب .گیرد مى تأنش اصلى مکتب فکرى

 سود محاسبه در تانن. شود مى مشاهده همه از بیش شومپیتر و 2تانن هاى نام با اقتصاددان دو مشارکت
 فردى عنوان به را بازرگان وىنمود.  وارد خود در مدل نظری را اطمینان عدم و مخاطره عوامل کارآفرینى حاصل از

 این. دارد اتکا خود ابداعى توانایى به که پنداشت مى فردى عنوان به بلکه گرفت، نمى نظر در دارد ثابتى عایدى که
 با را3 بائرک -بوهن هاى نظریه نیز شومپیتر .گرفت قرار شومپیتر نظریه هسته در نوآورى توانایى عنوان به بعدها عامل
 آمیخت هم در8 والراس و 7وبر ،6مارکس هاى نظریه با نیز و بودند اتریشى مکتب عضو دو هر که5 وایزر و 4منگر هاى نظریه

                                                            
1. German-Austrian Tradition 
2. Thunen 
3. Bohm-Bawrek 
4. Menger 
5. Wiser 
6. Marx 
7. Weber 
8.Walras 
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 .)1989 ،(هبرت و لینک نمود ادغام خود تفکر قالب و ها برداشت در را اندیشمندان مذکور هاى برداشت و مفاهیم و
 ایجاد با و آورد مى وجود به را1 خالق تخریب فرایند نانکارآفری نوآورانه فعالیت شومپیتر عقیده به

   ).2002 شود (وننیکرز، مى رانت کسب براى فرصت ایجاد باعث تعادلى اقتصاد در یک اختالل
 .هستند مکتب این اقتصاددانان از تن دو میزس و زنرکی .است2 جدید اتریشى مکتب دوم، مکتب
 .است بازار عملیات در بیشتر متقابل سازگارى و هماهنگى ادایج ىامعن به کارآفرینى زنرکی به اعتقاد

های تجاری بازار اطالع دارد و با شناسایی  وی کارآفرین کسی است که از فرصت عقیده به
 که ای گونهبه  ،کند عنوان یک دالل و واسطه در بازار عمل می کنندگان به کنندگان و مصرف عرضه

 نماید. بر اساس این تعریف سود اقتصادی موجود استفاده می های تجاری ضمن تسهیل تجارت از فرصت
 شود و برای این کار به سرمایه و منابع مشخصی ناشی می ویگری و داللی  کارآفرین از نقش واسطه

 کارآفرین که بود معتقد داشت تأکید بازار اقتصاد در کارآفرینى اهمیت بر که نیز نیاز ندارد. میزس
 درک در کارآفرین هاى توانایى بر مکتب این در. است حساس بازار اطالعات تغییرات در به

 هنوز قیمت محصول محصول تولید براى گیرى تصمیم زمان در. شود مى سودآور تمرکز هاى فرصت
 تولید عوامل قیمت فعلى با آینده در محصوالت قیمت زند مى حدس کارآفرین و است نشده تعیین

  .)1982 اسرایل، و زنرکای( ندارد مطابقت
 شکل مارشال هاى اندیشه مبناى بر بیشتر نئوکالسیک نظریه .است نئوکالسیک مکتب سوم، مکتب

 الگوى در. شود نمى قائل وکارها کسب و سایر کارآفرینى بین تفاوتى مارشال .است گرفته
 و کامل رقابت الگوى درچارچوب وکارها کسب سایر همانند نیز کارآفرینان نئوکالسیک

  ).1997 (وننیکرز، کنند مى فعالیت آن فروض تحت
 بیانگر اخیر قرن یک در مختلف مکاتب در کارآفرینى خصوص در گوناگون مباحث بیان

 بررسى به بخواهیم اگر اما، است شده قائل کارآفرینى براى مذکور مکاتب که است مهمى نقش
 و میزان بر مؤثر عواملیست با می بپردازیم مختلف کشورهاى اقتصاد بر کارآفرینانه هاى فعالیت اثر

  . کنیم بررسى را کارآفرینانه هاى فعالیت ماهیت
 افتد مى اتفاق ندرت بهو  نیست یکسان کارآفرین افراد انگیزه با معمول طور به سیاستگذاران اهداف

 .دهد انجام ملى سطح در اقتصادى رشد یا اشتغال افزایش نوآورى، ایجاد منظور به را کارى و کسب فردى
                                                            
1. Creative Destruction 
2. New Austrian School 
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 شغلى گزینه نداشتن دلیل به یا شغلى استقالل یافتن بیشتر، سود کسب انگیزه با معمول طور به ارآفرینانک
 که شود مى ناشى آنجا از کارآفرینان هاى انگیزه به توجه اهمیت شوند. مى هدایت کارآفرینى سمت به دیگر
 تفاوت موجب کارآفرینان اىه انگیزه در تفاوت که ندداد نشان بسیاری تجربى هاى پژوهش هاى یافته
 که است خرد سطح در هایشان انگیزه مبناى بر افراد عملکرد نحوه واقع، در. شود مى آنها عملکرد در

 که دارد ضرورت سیاستگذاران براى بنابراین، کند مى تعیین را کارآفرینى اقتصادى کالن پیامدهاى
 است و ارتباط در کارآفرینان هاى انگیزه با آنها کنترل تحت سیاستى متغیرهاى از یک کدام بدانند
  ).2003شانی و همکاران، ( دهد مى قرار تأثیر تحت را آنها چگونه

  

  نظری مبانی. 3
  کارآفرینی مفاهیم و تعاریف .3-1

جدی  به بعد به موضوع کارآفرینی توجه 1970علیرغم اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا از اواخر دهه 
این موضوع را مورد توجه  1980حال توسعه نیز از اواخر دهه  شورهای درو بسیاری از ک است شده

حتی  اجرای برنامه سوم توسعه توجه چندانی به کارآفرینی نشده بود. آغازاند در کشور ما تا  قرار داده
در محافل علمی و دانشگاهی نیز بجز موارد بسیار نادر فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته بود. 

 موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه 1380بینی حادتر شدن آن در دهه  اری و پیشمشکل بیک
موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد. در برنامه مذکور توسعه کارآفرینی در سطح 

 جهاد کشاورزی، (کاراد)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  های علوم، تحقیقات و فناوری وزارتخانه
 های آنها مطرح شده است. دلیل ارتباط با فعالیت همچون جهاد دانشگاهی به اتایع و معادن و سایر مؤسسصن

 است گرفته نشأت شدن متعهد یامعن به Entreprendre فرانسوی ریشه از کارآفرینی واژه
 افتد می اتفاق مختلف های مجموعه و ها محیط در که است فرایندی کارآفرینی. )1968 ،(کوکران

 اقتصادی های فرصت به که دهد می رخ افرادی های نوآوری طریق از سیستم اقتصادی در تغییرات آن طی و
   ).1998شد (ایکولز،  خواهد اجتماعی و فردی ایجاد ارزش باعث این که دهند می نشان واکنش

 مخاطرات شود می متعهد که است کسی کارآفرین وبستر دانشگاهی نامه واژه تعریف طبق
 طریق از ارزش ایجاد فرایند از عبارتست کارآفرینی .کند مدیریت و سازماندهی را اقتصادی عالیتیک ف
 که تعریفی بر اساسها.  فرصت از گیری بهره منظور به منابع از فردی به منحصر مجموعه تشکیل

 سازمان در یک که است شخصی سازمانی کارآفرین است شده بیان هریتیج امریکن نامه واژه در
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 به را ایده خام و فکر یک تبدیل مسئولیت خطرپذیری و نوآوری طریق از شده تأسیس قبل زا
 . 1999)،پاولین و پروکوپنکو( گیرد می برعهده سودمند و شده ساخته کاالیی

 )1755( کانتیلون ریچارد که زمانی یعنی ؛گردد بازمی 18 قرن به آن ریشه و نیست جدیدی مفهوم کارآفرینی
 و بگیر دستمزد اقتصادی عوامل زمین، مالکان نمود که عبارتند از تقسیم دسته 3 به را دیعوامل اقتصا

 ).1991، کنند (پروکوپنکو می فعالیت بورس بازار در خطر پذیرش که با اقتصادی عوامل از دسته آن
 نبود، اقتصاددانان توجه مورد دیگر کارآفرین و مفهوم کارآفرینی نئوکالسیک اقتصادی اصول ظهور با

 .بودند توازن و تعادل به دستیابی برای منابع موجود ساختن بهینه دنبال به تنها کالسیک اقتصادی اصول زیرا
 تبدیل رایج اقتصای ثقل اصول نقطه به خارجی نیروهای بطن در موجود منابع سازی بهینه بر تمرکز
 ).1991(پروکوپنکو،  بود شده

 ور جامع و گسترده از واژه کارآفرین در نظریات اقتصادیط کسی است که به نخستینژوزف شومپیتر 
 استفاده نموده است. نظریه توسعه اقتصادی شومپیتر در خصوص نقش محوری کارآفرینان در

 که همزمان با دوران رکود بزرگ اقتصادی بود مورد توجه قرار گرفت 1934ایجاد سود در سال 
 عنوان قدرت و نیروی محرکه هاز کارآفرین ب ویگردید.  دلیل لقب پدر کارآفرینی به وی اعطا اینو به 

 عنوان منابع رشد اقتصادی شومپیتر عالوه بر نیروی کار و سرمایه به به عقیدهکند.  توسعه یاد می
 باشد. وجود کارفرمای خالق یا کارآفرین در فرایند رشد اقتصادی کشورها حائز اهمیت می

 خالق تخریب ناعنو تحت را آن و برد کار به اقتصاد زننده برهم نیروی عنوان به را کارآفرینی شومپیتر
 جدید تولید، دستیابی به ه روشئکارگیری ترکیبات جدید، ارا هدر دیدگاه وی بنمود.  نامگذاری

 .شود اقتصادی می های جدید موجب توسعه اندازی تشکیالت و سازمان بازارهای جدید، یافتن ماده جدید و راه
نام کارآفرین  ای به آید که طبقه سایه نوآوری، ابداعات و اختراعات پدید می این ترکیبات در
   مجری آن است.

 با عدم حتمیت .پردازد گیری در شرایط عدم حتمیت می معتقد است کارآفرین به تصمیم نایت
ریسک متفاوت است. ریسک شرایطی است که در آن نتایج یک فعالیت اقتصادی گرچه 

که در عدم حتمیت احتمال  باشد در حالی بینی می احتمال معین قابل پیش اما با ،نامشخص است
گیری و جبران توسط  بخش قابل اندازه 2. اگر ریسک را به نیسترخداد نتایج مشخص 

یم کارآفرین یبندی نما سسات تقسیمؤگیری و جبران توسط م سسات بیمه و غیرقابل اندازهؤم
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 سسات بیمهؤسکی است که غیرقابل جبران توسط مکسی است که حاضر به پذیرش بخشی از ری
 های اقتصادی بازرگان عادی تنها از فعالیت زیرا ،باشد که این رفتار متفاوت از رفتار بازرگان عادی است می

 نماید. سسات بیمه استقبال میؤدارای ریسک و خطر قابل جبران توسط م
وری، ارتقای سطح فناوری، افزایش ترین آثار توسعه کارآفرینی عبارتند از افزایش نوآ مهم

تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید دانش فنی، ایجاد اشتغال، تولید و توزیع درآمد در سطح 
تواند افزایش ثروت ملی را در برداشته باشد. در این خصوص الزم است از  جامعه است که می

خوبی استفاده و با جدیت برای  هفراوان در کشور ب مستعدتجربه ارزنده دنیا با توجه نیروهای 
  .)1377، و مقیمی داریانی احمدپور( ریزی نمود توسعه کارآفرینی برنامه

  

  ارتباط کارآفرینی و بیکاری . 4
 را کشورها تمام سیاستگذاران بشری بر جوامع آن نامطلوب نتایج و بیکاری باالی نرخ نام با مشکلی وجود

. است ساخته وادار بیکاری نرخ کاهش جهت مناسب ارابز در خصوص تئوریک مبانی جستجوی به
 و کاهش در کارآفرینی های سیاست ثیرأت و نقش خصوص در مناسب راهنمای یافتن راستا، این در

 .است شده تبدیل کارشناسان اقتصادی برای متعددی های پژوهش و بحث موضوع به بیکاری نرخ کنترل
 بیکاری نرخ و کارآفرینی بین داریامعن رابطه آیا اساساً که ددگر می مطرح رابطه این در بسیاری های پرسش
 های کارآفرین بکهش ایجاد و تعریف است؟ چگونه وجود صورت در ای رابطه چنین و جهت کلی شکل دارد؟ وجود
 تواند می حد چه تا و چگونه کار آفرینی توسعه ضرورت یک عنوان به مختلف تخصصی های حوزه در
   باشد؟ ثیرگذارأت بیکاری کاهش در

 شده است تبدیل برای کارشناسان ای پیچیده معمای به بیکاری و کارآفرینی بین ارتباط نحوه وجود، این با
 و بیکاری نرخ افزایش که بحث این آغاز با اقتصاددانان برخی .است مواجه ابهاماتی با حالت بهترین در و

 گیری نتیجه چنین دهد می کاهش توجهی قابل صورت به را شدن فرصت کارآفرین هزینه آن میزان
 .شوند می مجاب ترغیب و جدید کار و کسب ایجاد و اشتغالی خود برای بیشتری افراد شرایط این که در کنند می
 براى گیرى تصمیم در کارآفرین فرصت هزینه معتقدند که )1995( مولر و آمیت ،عنوان مثال به

 شغلى نامناسب موقعیت دلیل به اجبارى کارآفرینان .رددا فراوانى فرصت اهمیت یک از بردارى بهره
 باعث وضعیت این شرایط سایر بودن ثابت فرض با .دارند گرا فرصت کارآفرینان کمترى از فرصت هزینه
دهد  مى نشان مذکور پژوهشگر 2 هاى یافته .شود مى آنها توسط سودتر کم هاى فرصت از بردارى احتمال بهره افزایش
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 فروش گذارى سرمایه موفقیت لحاظ به اند شده جذب کارآفرینى فعالیت سمت به هک کارآفرینانى
اند  شده رانده کارآفرینى فعالیت سمت به که کارآفرینانى به نسبت شخصى درآمد کارگر و هر ازاى به

 که دست یافتندباور  این هب خود انتخابی جامعه مطالعه از پس کارشناسان از دسته این .اند بوده تر موفق
 به منجر نهایت در را بیکاری افزایش نرخ و دارد وجود کارآفرینی و بیکاری بین داریامعن مثبت رابطه

 و بیکاری بین ارتباط خصوص در پژوهش نخستینبه  بحث این آغاز .دانند می کارآفرینی افزایش
  ). 2006و همکاران گریلو  و 2005 ،، گریلو و توریک2004 ،(پارکر گردد می باز 1943سال  در ارآفرینیک

 که دارند یا کارآفرینی اجباری بیان می 1ناچاری اثر نام به ای واژه تعریف با کارشناسان از گروه این
 .نماید می خوداشتغالی جهت اقدام در به ناچار را افراد شغلی نامطلوب دورنمای و بیکاری باالی نرخ

 کارهای بزرگ ناگزیر از کاهش و کسب های رکود و بحران اقتصادی که بسیاری از در دوره
و  بخشی از نیازهای معیشتی نیروی کار مؤثر باشد تواند در تأمین اشتغالی می باشند خود نیروی کار می

  از عوارض اجتماعی دوره رکود بکاهد.
 که است استوار ایجادی اصل بر این کارشناسان از عده این دیدگاه، دیگر عبارت به
 بنابراین، شدن بیکار مقابل در است العملی عکس و پاسخ شدن فرینآکار برای گیری تصمیم
  نماید.  می ترغیب شدن فرینآکار برایرا  بیشتری افراد بیکاری باالی نرخ

 رونق و بیکاری بین مثبت ارتباط  دهنده نشان و نظریه این یدأیت در )1990های ایوانز و لیتون ( بررسی نتایج
، )1989( همیلتون )،1987( نیز همانند هایفیلد دیگر مطالعات از یاریبس .باشد جدید می های بنگاه ایجاد

 2باال بسیار بیکاری نرخ دیدگاه این مضاعف یدأیت با )1995( میلر و مکی و )1994( همکاران رینولدز و
 با کشورهاى که است منطقى بنابراین ،کنند می معرفی کارآفرینی فعالیت جهت کاتالیزوری عنوان بهرا 

 نیز )1989( لیتون و ایوانز و )2000( ریکتوو  آدرچ .باشد داشته بیشترى اجبارى کارآفرینى بیشتر بیکارى میزان
 اساس بر. کند مى عمل خوداشتغالى براى فشار عامل عنوان بیکارى به که گرفتند نتیجه خود هاى پژوهش در

 کار بازار که کنند مى زندگى کشورهایى در که افرادى 3جهانى کارآفرینى بان  دیده 2005 سال گزارش
 اگر و دارند دسترس در بیشترى شغلى هاى انتخاب دارد وجود کمترى میزان بیکارى و متنوع ،سالم

 انداز چشم که کنند مى انتخاب را هایى فرصت زیاد احتمال به کنند اندازى راه وکارى را کسب بخواهند

                                                            
1. Refugee Effect 
2. HyperUnemployment 
3. GEM Reports  
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 که مسئله این بیان با نظریه این منتقدینهد. د بهبود را آنها وضعیت و داشته باشد مطلوبى آینده و
 استعداد و توجه قابل انسانی سرمایه وجود به نیاز جدید وکاری کسب و اقتصادی بنگاه اداره و سیسأت

 شده استخدام افراد به نسبت ایشان تر پایین انسانی سرمایه را افراد از بسیاری بیکاری دلیلدارد  کارآفرینی
 و خوداشتغالی کاهش باال، بیکاری بسیار نرخ و بیکاری نرخ افزایش که گیرند می نتیجه و دانند می

 )2007(آدرتچ و همکاران  همچون مطالعات برخی از حاصل نتایج البته که داشت خواهد همراه به را کارآفرینی
   .باشد می منتقدین نظر یدأیت در و جدید های بنگاه ایجاد بر بیکاری منفی ثیرأت از حاکی

 احتمال به اجبارى کارآفرینان که آنجایى دریافتند از خود پژوهش در )2006همکاران ( و موریس
 توانایى بنابراین ،دارند فناورى و مالى سرمایه انسانى، به کمى دسترسى هستند درآمد کم اقشار در زیاد
   .دبو خواهد کم صادرات براى رقابتى ایجاد مزیت و اشتغال افزایش نوآورى، ایجاد در آنها

آشکارى  نحو به اى جامعه هر در کارآفرینى اقتصادى پیامدهاى فوق مباحث به توجه با بنابراین
ترکیب  شناختاند.  نموده ایجاد وکار کسب آن مبناى بر کارآفرینان که است منوط هایى انگیزه به

 فراوانى مکک تواند مى جوامع در ترکیب این تفاوت دالیل کشف و جامعه هر در کارآفرینان انگیزشى
در  کارآفرینانه هاى فعالیت مطلق میزان به توجه. کند ملى اقتصاد براى کارآفرینى پیامدهاى بررسى به
 .باشد کننده نیز گمراه تواند مى حتى شود انجام ها فعالیت محتواى به توجه بدون اگر اما است، مفید کشور هر

 که باورند این بر و باشند قائل می بیکاری نرخ و کارآفرینی بین معکوس ای رابطه کارشناسان دوم دسته
 عنوان با آن از و دارد بسزایی ثیرأت بیکاری کاهش در کار جدید و کسب ایجاد روح با آن توسعه و کارآفرینی

 و سیسأتازه ت بنگاه هر که است استوار واقعیت این بر ایشان دیدگاه پایه و اساس. کنند یاد می 1کارآفرینی اثر
 کار نیروی استخدام و جذب بهمنجر و کند می اشتغال ایجاد خود سسؤم برای حداقل دیدج وکار کسب

این ارتباط  در ).2002، و همکارن پفیفر و 1998 ،لین و همکارانگردد ( می کاهش بیکاری و در نهایت
 نایعص صاحبان تعداد در نیز با نشان دادن اینکه افزایش) 2000(پژوهش آدرتچ و توریک  از حاصلنتایج 

همچنین  ،است کارآفرینی اثر یدؤم دهد می را کاهش بیکاری نرخ جدید های بنگاه ورود دلیل به
های اقتصادی  سطح فعالیت برای  طور قابل مالحظه ) نشان داده است که کارآفرینان به2002هندرسن (
  مشاغل جدید اثر دارند.  ایجاد از طریق

                                                            
1. Enterpreunural Effect 
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در  کارآفرینی های تجربی در مورد تایوان به ارزیابی سیاست) ضمن ارائه یک مطالعه 2011سای و کائو (ت
در ایجاد  های کوچک و متوسط نقش حیاتی آنها بنگاه به عقیدهاند.  های کوچک و متوسط پرداخته بنگاه

نتایج  عنوان موتور رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی مدنظر است. همچنین کارآفرینی به ،نمایند اشتغال ایفا می
 نمودنارائه خدمات مشاوره و اطالعات، فراهم  با توانند ها می دولت دهد که ین مطالعه نشان میحاصل از ا
نرخ موفقیت کارآفرینی را افزایش داده و افراد را برای ایجاد  های دانش های مالی و ایجاد پایگاه حمایت
 ،واقع در دارد. در پیاشتغال را  این امر تسهیل رشد اقتصادی و افزایش .نمایندهای کوچک و متوسط تشویق  بنگاه

 است لئقا )کارآفرینی به از بیکاری علی رابطه( بیکاری و کارآفرینی بین مثبت رابطه نخست دیدگاه
 و سازد می مطرح را) بیکاری نرخ به کارآفرینی علی از رابطه( دو آن بین منفی رابطه دوم دیدگاه و

البته در برخی  .دارد وجود قوی تجربی یجنتا و ها فوق تئوری های دیدگاه از یک هر برای
یافتگی و رفاه اقتصادی  مطالعات ارتباط میان بیکاری و نوع کارآفرینی به سطح توسعه

 اجبارى هاى گردد که فعالیت گردیده است. در این مطالعات اظهار میمعطوف کشورهای مختلف 
 از بیشتر منابع استخراج و کشاورزى هاى بخش سهم آن در که یافته توسعه کمتر کشورهاى در

 کشورها این در. دهد اختصاص مى خود به را نوپا کارآفرینى از فراوانى سهم هاست بخش سایر
 مردم از بسیارى و آن هستند نمودن فراهم به قادر کارفرماها که است چیزى از بیشتر شغل تقاضاى

 تعداد و کوچک ارهاىوک کسب نمایند. ایجاد شغل خود براى درآمد کسب منظور به بایست می
 سهم و توسعه اقتصادى سطح افزایش با همراه .است توسعه از سطح این در رایج مسئله آنها زیاد

 دهد مى امکان را این و یابد مى گسترش کشورها در اشتغال ظرفیت اقتصاد از صنعت بخش
زایش اف باعث وضعیت این .شوند مشغول کار به صنعتى هاى کارخانه در بیشترى افراد که

 یا اثر ناچاری اجبارى کارآفرینى و شود مى وکار کسب ایجاد فرصت هزینه و دستمزدگیرى جذابیت
 رشد امکان آموزش و ها زیرساخت توسعه و ثروت افزایش آن با همزمان. دهد کاهش مى را
 کارآفرینى هاى فعالیت ماهیت و کند مى بهبودگرا فراهم وکارهاى براى کسب را شکوفایى و
 افزایش و تقاضا سمت در درآمد افزایش با همراه توسعه سطح از این در .دهد مى یرتغی را

 به شروع صنعت بخش اشتغال سهم خدمات، در مورد ویژه به کننده مصرف تقاضاى در تنوع
 افزایش موجب و یابد مى افزایش بخش خدمات در اشتغال سهم که حالى در کند، مى کاهش

 در )2005( ونکرز و )2002( همکاران و کرى زمینه، این در .شود مى ارآفرینییا اثر ک بهبودگرا کارآفرینى
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 سطح افزایش با همراه هاى کارآفرینى فعالیت میزان و ماهیت تغییر خود جداگانه هاى پژوهش
 با رود همگام مى انتظار شد عنوان که دالیلى به بنابراین اند، نموده تأیید شد ذکر که نحوى به را توسعه
 یابد افزایش اجبارى کارآفرینى به بهبودگرا کارآفرینى نسبت اقتصادى توسعه میزان شافزای

که  دارد می اظهار )2002همچون کری ( صاحبنظران برخی البته ).2004(استل و همکاران، 
 موارد در بیکاری و -سیسأالت جدید های بنگاه تعداد -کارآفرینی بین داریامعن رابطه هیچگونه

نظیر  نیز محققان برخی داند. یکدیگر نمی از ثرأمت را متغیر دو این و نشده یافت یشانا مطالعه مورد
 و است پایین بسیار اشتغال کل از سیسأهای جدیدالت بنگاه سهم که است معتقد )1995گروسکی (
 .است محدود بسیار نیز حالت بهترین در بیکاری در کاهش کارآفرینی های فعالیت مشارکت

اندازه  از مستقل را بنگاه رشد که 1گیبرات قانون به رجوع با از کارشناسان گروه این واقع، در
 بر ثیریأت های کوچک بنگاه به بزرگ های بنگاه از اشتغال انتقال که دارد می بیان و داند می آن

 صنایع و اشتغالی خود کمی و رشد کارآفرینی توسعه های سیاست داشت، نخواهد اشتغال کل میزان
 گیبرات نظر از بنگاه نوع دو هر انتظاری رشد نرخ که از آنجا .دانند می کافی توجیه فاقد را کوچک
 های بنگاه به بزرگ های بنگاه از اقتصادی های سیاست توجه کانون نتیجه انتقال در است، مشخص
 بیتجر شواهد البته .باشد داشته بیکاری کل نرخ در ثیریأت نباید ساختارها متناسب و تغییر کوچک
، مثال عنوان به کند. می نفی بنگاه اندازه در مورد قانون گیبرات را که دارد وجود قدرتمندی و سیستمی

) و b1987( و) a1987اوانس ( )1987هال ( های بررسی همراه به )1997مکمل سوتان ( و جامع طالعاتم
 رشد نرخ از کوچک یها بنگاه که است واقعیت این دهنده نشان) 1989) و (1988( دان و ساموئلسون

 نکته این بر بسیاری تجربی شواهد همچنین، برخوردارند بزرگ های بنگاه به نسبت بیشتری
 در بزرگتر و تر قدیمی های بنگاه نسبت به کوچک و سیسأجدیدالت های بنگاه که دارند کیدأت

  .)1999، (هارت کنند می اشتغال بهترعمل ایجاد
 بیکاری و کارآفرینی رابطه بین نحوه تشخیصبرای  بسیاری کالتمش با اقتصادی کارشناسان بنابراین

 باب این از رابطه این چگونگی آشکار شدن شد اشارهبه آن  نیز پیش از این که همانگونه و اند مواجه
 اخیر های بررسی در .رساند یاری تصمیمات اتخاذ در را سیاستگذاران اقتصادی تواند می که دارد اهمیت

و  ناچاری اثر دو هر وجود اغلب OECD2)( های اقتصادی توسعه و همکاری سازمان کشورهای
                                                            
1. Gibrat 
2. Organisation for Economic Co-Operation and Development 
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 فرینیآکار به افزایش منجر ناچاری اثر نتیجه در باال بیکاری، دیگر عبارت به. گردید یدأیت کارآفرینی
 دهنده نشان تواند می کارآفرینی و اشتغالی خود باالتر های نرخ دیگر سوی از و گردد می کشورها این در
 از حاکی ها یافته، اما باشد آنها آینده زمانی دوره در بیکاری کاهش و کارآفرینی های فعالیت فزایشا

  .موارد است اغلب در ناچاری اثر به نسبت 1کارآفرینی اثر بودن تر قوی
 

  تحقیق شناسی روش. 5
 کلیدی حل عنوان راه به گرنجری علیت آزمون از علیت تعیین برای شده انجام مطالعات اغلب در

 آنها از بخشی که است شده کار برده به علیت آزمون برای نیز دیگری های روش. است شده استفاده
 مطالعات شناسی روش مقدمه، این با .اند شده داده اقتصادسنجی توسعه جدید های وسیله تکنیک به

  نمود: بندی دسته اصلی گروه 4در  توان می را شده انجام
 کشورهای برای )1972( سیمز و )1969( گرنجر توسط که است طالعاتیم شناسی روش گروه نخستین

 دوم گروه .است شده برده کار به) 1947-1988(دوره  در آمریکا متحده ایاالت همچون ای یافته توسعه
 معیار ترکیب وسیله به را گرنجر آزمون علیت که اند برده کار به را )1981( هشیائو تکنیک مطالعات
 متحده، ایاالت همچون کشورهایی مطالعات این. داد گسترش نهایی بینی و خطای پیش )1969( آکائیک
   .گیرد برمی در را) 1947-2000( زمانی دوره طی آسیایی کشور چند و التین آمریکای

 چندین در که است خطا تصحیح مدل و همجمعی به مربوط متدلوژیکی مطالعات سوم گروه
 شد برده کار  به توسعه حال در کشورهای برخی و یافته شورهای توسعهک از تعدادی برای مطالعه جداگانه

   .)1988 (گرنجر، شود می شامل را) 1950-2002( زمانی دوره و
 مشکالتی آزمون با ارائه این. است )1995( یاماماتو -تودا علیت آزمون به مربوط چهارم گروه
 های نمونه همجمعی در های آزمون مینانقابلیت اط عدم و واحد ریشه های آزمون پایین قدرت همچون
 های روش کاربرد در مشکالتی که از اجتناب برای مقاله این در رو این از ،شود می برطرف کوچک
 افزاری نرممطلوب به کمک بسته  روشی عنوان به یاماموتو-تودا روش از دارد وجود سوم تا اول گروه

Eviews6 شود می پرداخته فرینی و بیکاری در استان سیستان و بلوچستانمتغیرهای کارآ بین یلرابطه ع بررسی به.  
  
 

                                                            
1. Enterpreneurial Effect 
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  (TY) یاماموتو-تودا علیت آزمون. 5-1
 یافته تعدیل VARمدل  یک تخمین صورت بهای   ساده روش )1995( سال در یاماموتو-تودا
 در حتی روش این نمودند استدالل آنها. دادند پیشنهاد گرنجری علیت رابطه بررسی برای
بایست  می ابتدا روش این در است.معتبر  نیز متغیرها بین همجمعی رابطه یک وجود طشرای
 و نمود تعیین را (dmax) ماکزیمم همگرایی درجه، سپس  VARمدل (k)های بهینه  وقفه تعداد
 زمانی وقفه انتخاب فرایند البته .داد تشکیل (k+dmax) های تعداد وقفه با را VAR مدل یک
 آزمون علیت بگیریم نظر در را زیر متغیره دو مدل اگر ، بنابراینباشد k≥dmaxکه  بود خواهد معتبر
  صورت ذیل مشخص نمود: توان به یاماموتو را می -تودا

  

)1(            1t
dmax

1kj jt2j
k

1i it1i
dmax

1kj jt2j
k

1i it1i0t εXγXγYβYβαY +∑+∑+∑+∑+=
+= −= −+= −= −  

 

)2(            2t
dmax

1kj jt2j
k

1i it1i
dmax

1kj jt2j
k

1i it1i1t εYδYδXλXλαX +∑+∑+∑+∑+=
+= −= −+= −= −  

 

 با آزادی برابر درجه مجانبی با X2توزیع  که است والد مارهآ استفاده مورد آزمون آماره
 روش این مزیت که دارند می بیان )1997( رامبالدی و زاپاتا 1دارد. صفر های محدودیت تعداد
تنها  و کند می نیاز بی سیستم همجمعی های ویژگی از داشتن اطالع از لزوم را ما که است این

 .کند می کفایت آزمون این انجام برای متغیرها ماکزیمم همگرایی درجه و VAR مدل از رتبه اطالع
 های توصیفی متغیرهای های متداول اقتصادسنجی برخی یافته ) پیش از انجام آزمون1در جدول (

  بیکاری و کارآفرینی نمایش داده شده است. 
  

 ها بر حسب متغیرهای موردنظر تحقیق آمارهای توصیفی داده .1جدول 

  تعداد مشاهدات حداکثر  حداقل  چولگی  انحراف معیار  میانگین  

  13  1136  114  77/0  95/271  84/500  کارآفرینی
  13  3/35  9/9  01/1  44/7  86/17  بیکاری

  مأخذ: نتایج تحقیق.
  

                                                            
  پذیرد. صورت می )k(های اصلی  که آزمون محدودیت والد تنها بر روی وقفه نمودباید توجه  .1
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  2و آزمون ریشه واحد 1پایایی. 5-2
 سری زمانی مورد بررسی متغیرهای پایایی بایست میهای زمانی  در مدلسازی اقتصادی و اقتصادسنجی سری

 های سری زمانی های تجربی داده وتحلیل های آماری مورد استفاده در تجزیه یکی از انواع مهم داده قرار گیرد.
. دارد های خاصی برای پژوهشگران در اقتصادسنجی های آماری ویژگی زیرا این نوع داده ،باشد می
 استوکاستیک یا تصادفی دانست و مجموعهیند اتوان محصول تولید یک فر سری زمانی را می هر

 باشند. وجه تمایز و تفاوت بین فرایند ها یک تحقق واقعی از فرایند تصادفی اصلی می ای از داده پیوسته
 .است های مقطعی استوکاستیک و تحقق واقعی آن بسیار شبیه به وجه تمایز بین جامعه و نمونه آن در داده

 های زمانی نیز از شود در سری برای استنباط یک جامعه استفاده می های نمونه همانگونه که از داده
 واریانس بر این اساس، میانگین و شود. تحقق واقعی برای استنباط در مورد فرایند استوکاستیک استفاده می

 به بعد انجام شده 1990هایی که از سال  اما بررسی ،متغیرها در طول زمان ثابت بوده و مستقل از زمان است
 و های زمانی اقتصاد کالن نادرست بوده نشان داده است که فرض پایایی در مورد بسیاری از متغیرهای سری

 که در صورت عدم تحقق اند مطالعات نشان داده باشند. این متغیرها وابسته به زمان بوده و ناایستا می اغلب
 کننده بوده و گمراه F,tاز آمارهای های زمانی استفاده  بودن متغیرها در سری پایایعنی نا پایاییفرض 

تعادلی  گونه رابطه اقتصادی واقعی دست آمده تنها یک رگرسیون جعلی بوده و هیچ هاحتمال اینکه نتایج ب
 پایاییبررسی  متغیرها بررسی گردد. برای ناپایاییو  پایاییبنابراین الزم است  ،یابد نداشته باشد افزایش می

و  5فولر -، آزمون دیکی4و تابع خودهمبستگی 3همچون همبستگی نگارهای مختلفی  متغیرها آزمون
 خصوص در اطالعاتی به یاماموتو -روش تودا با توجه به اینکه دروجود دارد.  6یافته فولر تعمیم -دیکی

 یافته تعمیم فولر -دیکی روش از استفاده با ابتدا رو این از ،وقفه بهینه نیازمندیم و متغیرها درجه پایایی
 که همانطور .است شده خالصه )2( جدول در آزمون این نتایج .است آزمون شده متغیرها ایاییپ

بنابراین هر دو  ،شوند می پایا گیری تفاضل بار با یک و هستند ناپایا متغیرها تمام شود مشاهده می
  باشند. می I(1)انباشته از درجه یک  متغیر الگو هم

  

                                                            
1. Stationarity 
2. Unit Root Test 
3. Correlogram 
4. Autocorrelation (ACF) 
5. Dickey-Fuller Test (DF) 
6. Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) 
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  رفول -نتایج آزمون دیکی. 2جدول 

 تعریف م متغیران

سطح  آزمون کینون-بحرانی مک مقادیر
  داریامعن

 (درصد)
بدون عرض نتیجه

 و أاز مبد
 روند

عرض از  با
 روند وأ مبد

بدون عرض
و أ از مبد
 روند

عرض از  با
 روند وأ مبد

Mo ناپایا 5 -72/1 -72/0 -93/3  -97/1 کارآفرینی 

Un  یاناپا 5 -17/2 -50/0 -008/4  -97/1  بیکاری 

DMo  مرتبهتفاضل
 کارآفرینیاول

 پایا 10 -80/3 -62/3 -51/3 -60/1

DUn 
تفاضل مرتبه
 اول بیکاری

 پایا 5 -59/5 -62/2 -10/4 -97/1

  نتایج تحقیق.: خذأم
  

  مدل بهینه وقفه تعیین. 5-3
 و شوارتز یارمع آکائیک، اطالعاتی معیار معیارهایی همچون از در این مطالعه مدل بهینه وقفه تعیین برای
معیارهای مذکور  مقادیر )3( جدول در .یمینما استفاده می وقفه 2بینی تا  پیش نهایی خطای معیار
  . باشد مدل می برای بهینه وقفه یک وقفه کهست  ااین  بیانگر که است شده ارائه

  
  مدل بهینه تعیین وقفه. 3جدول 

 نهایی بینی معیار خطای پیش  معیار شوارتز  معیار آکائیک  وقفه

0  179/21  239/21  5414815  
1  741/20*  922/20*  3626369*  
2  748/20  051/21  4282577  

  نتایج تحقیق.: خذأم
  

  یاماموتو -آزمون علیت تودا نتایج. 6
 ،استضروری  یت گرنجری متعارف بررسی رابطه بلندمدت و همجمعی بین متغیرهالبرای انجام آزمون ع

 های همجمعی سیستم ضروری نیست. یاماموتو اطالع در مورد ویژگی - دایت تولکه در آزمون ع در حالی
 آزمون یت گرنجری ازلمنظور بررسی رابطه ع به استسال  13دوره مورد بررسی در این تحقیق  از آنجا که

  ده است. بین کارآفرینی و بیکاری در استان سیستان و بلوچستان استفاده ش علی رابطه بررسی برای یاماموتو -تودا علیت
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گیری  گرفته در ایران پیرامون موضوع کارآفرینی از متغیرهای مختلفی جهت اندازه در مطالعات صورت
 کارآفرینی استفاده شده است. در بسیاری از این مطالعات که اغلب جنبه مطالعات بین کشوری دارند از

 اساس بر کارآفرینی جهانی بان یدهد مفهومی استفاده شده است. مدل  (GEM)کارآفرینی جهانی بان شاخص دیده
 های شاخص تعیین جهت مداکار مدلی عنوان به 1881 سال در رینولدز پل توسط و هی مایکل از ای ایده

 که جهانی اقتصاد اجالس جهانی پذیری رقابت مدل مکملی برای عنوان به تا شد ارائه کارآفرینی جهانی استاندارد
 البته کند، عمل شد می شامل را اجالس این شده توسط ارائه جهانی عجام های گزارش بیشترین زمان آن در
 کنند می ایفا جهانی اقتصاد در مهم نقش شده و تثبیت بزرگ های شرکت تنها داشت وجود تفکر این زمان آن در

 و جدید کارهای و کسب نقش به ایجاد بدو از که آن بود در مدل این مزیت اما ،)2008(ری نولد و کورتین، 
  .دارد اقتصادی توجه رشد در شده تثبیت های شرکت کنار در نوظهور

 فنالند، آمریکا، انگلیس، کشورهای مشارکت با 1997 سال در کارآفرینی جهانی بان دیده
 کارآفرینی بنیاد حمایت با لندن وکار کسب دانشکده حمایت با بابسون و دانشگاه و ایرلند
 مستقلی انجمن لندن وکار کسب دانشکده بابسون و دانشگاه 2005 سال در .شد ایجاد کافمن

 المللی بین نهاد این های فعالیت برای سرپرستی (GERA) جهانی کارآفرینی های پژوهش عنوان تحت نیز
 علمی های تیم از متشکل دانشگاهی کنسرسیوم یک کارآفرینی جهانی بان دیده .نمودند سیسأت

 المللی بین سطح در معتبر پژوهشی های داده ارائه و ارزیابی اصلی آن موریتأم که است پژوهشی
 جهانی بان دیده این سیسأت از پیش تا در دنیا زیرا است، کارآفرینانه های فعالیت خصوص در
 .است نداشته وجود المللی بین و ملی سطح در کارآفرینی زمینه در پژوهش برای ارزشمند های داده

 در کشورها درگیری میزان گرفتن نظر در با را شناختی عهجام رویکردی کارآفرینی جهانی بان دیده
 چگونه که اساس این بر GEM مفهومی مدل .کند می دنبال ها فعالیت این نوع و های کارآفرینانه فعالیت

 یعنی اصلی کارآفرینی لفهؤم 3 به است شده ایجاد پذیرفته ثیرأت کشورها شرایط ملی از کارآفرینی
 ارائه از سال 10 از پس ).2012(بوسما و همکاران،  توجه شده است کارآفرینانه اشتیاق و فعالیت گرایش،

 کارآفرینی جهانی بان دیده محققان شده اتخاذ های سنجه در مستمر بهبود و تجربی شواهد آوری جمع اولیه مدل
 جهانی ادتوسعه اقتص و کارآفرینی بین علی روابط پیچیدگی نمودن منعکس برای را مدل این 2008 سال در

 این مفهوم بر شده اصالح مدل .)2010و بوسما و لوی،  2009(بوسما و همکاران،  نمودند اصالح
 . مدلاست متفاوت کشورها اقتصاد نوع به بسته ملی تصادقا در کارآفرینان سهم که است شده ریزی پایه
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 جهانی بان دیده عضو کشورهای بر حاکم اقتصادهای های مختلف گونه بین را ظریفی تمایز شده اصالح
  .کند می بیان) 2002( پورتر توسعه اقتصادی مراحل شناسی  نوع با مطابق را کارآفرینی

 های بان جهانی کارآفرینی، فعالیت شده از سوی دیده های جهانی منتشر که آمارها و گزارش ییاز آنجا
 العه حاضر (استان سیستان و بلوچستان)نماید و با توجه به محدوده مط کارآفرینانه را بین کشورهای عضو رصد می

 منظور به ، بنابراینگیری کارآفرینی استفاده نمود منظور اندازه به GEM تتوان از آمارها و گزارشا نمی
 سیسأتعداد جوازهای ت ازبین کارآفرینی و بیکاری در استان سیستان و بلوچستان  یلع رابطه بررسی
 کارآفرینی سنجش معیار عنوان به جدید کارهای تولیدی و بکس و صنایع اندازی راه برای شده صادر

 گذاری بخش خصوصی سیس میزان تمایل سرمایهأجواز ت .است شدهاستفاده ) 1377-1389( دوره در استان طی
 دهد و هرچه شاخص مذکور بزرگتر باشد بیانگر آن است که گذاری در استان نمایش می را جهت سرمایه

  گذاران عالقمند فراهم گردیده است.  گذاری برای سرمایه های سرمایه شتر و امکانات و زمینهگذاران بی تمایل سرمایه
 آکائیک، یافته و معیارهای فولر تعمیم -دیکی واحد ریشه آزمون از آمده دست به نتایج به توجه با

 برای .اشدب می یک برابر دو هر بهینه ماکزیمم و وقفه درجه پایایی نهایی بینی خطای پیش شوارتز و
وقفه  2با تعداد  )4(و  )3(های  میان کارآفرینی و بیکاری از معادله یاماموتو -تودا علیت رابطه بررسی

 از آمده دست به ضرایب آزمون برای والد آزمون و  (dmax + k =1+1=2). یمیاستفاده می نما
  .شود می برده کار به بازگشت برداری خود مدل

  

)3(                                                          1t
2

1j jt2j
2

1i it1i1t εMoβUnαCUn +∑+∑+=
= −= −  

  

)4  (                                                       2t
2

1j jt2j
2

1i it2i1t εMoβUnαCMo +∑+∑+=
= −= −  

  

 : تعداد جوازهایtMo ،نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان :tUn، که در آن
 از . نتایج حاصلاست جدید کارهای تولیدی و کسب و صنایع اندازی راه برای شده صادر سیسأت

  1به شرح زیر است: Eviewsافزار  به کمک نرم )4(و  )3(های  برآورد معادله
  
  

                                                            
  باشند. می  tید آمارهؤاعداد داخل پرانتز م. 1
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)5                            (Mo(-2) 011/0 + Mo(-1) 008/0- Un(-2) 2/0-  Un(-1) 56/0 +84/2 =Un 

                                                 )20/2-)               (81/1-)           (92/0-      (        )24/2  (    )77/2(      
  

)6                          (Mo(-2) 25/0-  Mo(-1) 26/0 +Un(-2) 59/1 + Un(-1) 52/19- 16/54=Mo 
                                             )86/2-   (           )98/1   (             )94/1      (         )29/2-   (   )55/2(       

  

 معادالتی در کار رفته به متغیرهای وقفه با ضرایب داریامعن مورد در والد آزمون ) نتایج4جدول (
 رابطه یک شود می مشاهده )4(جدول  در که همانگونه. دهد می نشان ) را4و ( )3( معادالت نظیر
  .دارد از کارآفرینی به بیکاری وجود طرفه یک گرنجری علیت
  

 نتایج آزمون والد. 4جدول 

متغیر 
  گیری نتیجه P-Value  (X2) آماره والد H0فرض   ثیرگذارأمتغیر ت  وابسته

Un Mo =0 2jβ  29/3  069/0  Mo  Un  

Mo Un =0 2iα  680/1  194/0  Un Mo 

  نتایج تحقیق. : خذأم
  

 اما ،گیرد نمی ثیر بیکاری قرارأنشان داده شده است کارآفرینی تحت ت )4(همانگونه که در جدول 
 استان سیستان و بلوچستان اثر در بخش صنعت ،ارت دیگربه عب .دهد ثیر قرار میأکارآفرینی بیکاری را تحت ت

کارآفرینی  ی یک طرفه ازلترتیب رابطه ع به این نیست،باشد، اما اثر ناچاری برقرار  کارآفرینی برقرار می
 یلثیر عأت خصوصی از نرخ بیکاری به کارآفرینی وجود ندارد. در لرابطه ع اما ،به نرخ بیکاری وجود دارد

 که نشان )2000(و توریک  ر کارآفرینی نتایج این پژوهش نیز با اغلب مطالعات همچون آدرتچب نرخ بیکاری
  دهد مطابقت دارد.  ثیر قرار میأکارآفرینی نرخ بیکاری را  تحت ت افزایش دادند

  

  ثیرگذاری کارآفرینی بر نرخ بیکاری در یک الگوی خودتوضیح برداری أبررسی نحوه ت. 7
 یاماموتو بین کارآفرینی و بیکاری نشان داد که جهت علیت بین این دو -یت تودالعنتایج حاصل از آزمون 

 دهد نتایج این آزمون نشان می ،باشد. به عبارت دیگر متغیر از سمت کارآفرینی به بیکاری می
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 یاماموتو بجز جهت -اما از نتایج آزمون تودا ،باشد ثیرگذار میأاست که بر نرخ بیکاری ت کارآفرینی
 منظور بررسی اثر کارآفرینی در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان توان برداشت دیگری نمود. به نمی علیت

 که معناین ه اب ،باشیم یت نیازمند شناسایی و تعیین عالمت ضریب متغیر کارآفرینی نیز میلعالوه بر جهت ع
افزایش  بنابراین با ،گردد ید میأیو بلوچستان ت اگر عالمت ضریب کارآفرینی منفی باشد اثر کارآفرینی در استان سیستان

 که )VAR(توضیح برداری  یک الگوی خود ،ین منظوره اباشیم. ب کارآفرینی در این استان شاهد کاهش بیکاری می
  :استآن به شرح ذیل  زنیم که نتایج باشد را تخمین می تمام متغیرهای موجود در الگو می 1مشتمل بر وقفه یک

  
  VAR جی خرو .5 جدول

  نتایج تحقیق.: خذأم 
  

ثیرگذاری کارآفرینی بر بیکاری در استان أید تؤیاماموتو که م -یت تودالبا عنایت به نتایج آزمون ع
  صورت زیر خالصه نمود: را به )VAR(د توضیح برداری توان نتایج الگوی خو باشد می می سیستان و بلوچستان

  

)7(                                                                 Un(-1)6408/0+  Mo(-1) 0108/0- 890/11 =Un 
               79/0=0R2                                  )078/3   (                 )91/1-  (         )099/2(      

  

کننده  ، زیرا این الگو صرفاً بیاناستالگوهای خود توضیح برداری تفسیر ضرایب متغیرها بسیار دشوار  در
ما نیز  بنابراینباشد و در عین حال هیچ توجیه اقتصادی خاصی ندارد،  رابطه میان متغیرهای موجود در سیستم می
م و تنها به عالمت منفی ضریب وقفه کارآفرینی که ییاجتناب می نما از تفسیر و ارائه نتایج مربوط به ضرایب آن

پس از تخمین مدل خود یم. ینما باشد اکتفا می ید اثر کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان میأیدهنده ت نشان
ه با شد دار بودن الگوی تعییناتوضیح برداری نخستین کاری که الزم است انجام گیرد حصول اطمینان از معن

که اگر تعداد وقفه انتخابی درست  استله به حدی حائز اهمیت ئتوجه به تعداد وقفه انتخابی است. این مس

                                                            
 باشد. یک ، شواتز و .... میئوقفه یک وقفه بهینه انتخابی بر اساس معیارهای آکا .1

Mo Un متغیرها  
02/2 64/0 Un(-1) 
40/0 01/0- Mo(-1) 

6/287 89/11 c 
39/0 79/0 R-Square  
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جای دارد تا در هر ، بنابراین دستیابی به الگویی فاقد اعتبار است صرفاً دست آمده بهتعیین نشده باشد نتیجه 
 خصوصمعیار قضاوت در این و پرداخته شود. دار بودن الگاالگوی خود توضیح برداری ابتدا به آزمون معن

دست آمده در  های به تمام ریشه وجودمعنا که  به این است،شده  های مشخصه محاسبه کوچکتر از یک بودن تمام ریشه
  له بود.ئید تحقق این مسؤخوبی م ها به داخل دایره واحد داللت بر ثبات الگو است. در این رابطه بررسی ریشه

  
  حاصل از آزمون ثبات نتایج .6جدول 

  ها ریشه  قدرمطلق
530478/0  090194/0-522754/0i  
530478/0  090194/0 +522754/0i  

  نتایج تحقیق.: مأخذ
  

  
 . نتایج حاصل از آزمون ثبات1نمودار 

  

  ها و تجزیه واریانس در الگوی خودتوضیح برداری تابع واکنش به تکانه. 7-1
 بهواکنش  و تابع تجزیه واریانس از دو معیار خودتوضیح برداریبررسی پویایی رفتار در الگوی  برای
 های زای الگو را نسبت به تکانه توان واکنش متغیرهای درون می ،ین ترتیبه اب شود. ها استفاده می تکانه

 بینی ناشی از همان متغیر و متغیرهای دیگر و سهم و مشارکت هریک از متغیرها را در خطای پیش
 تا نقش این متغیرها و ترتیب اهمیت آنها از جهت دهد میمود. این بررسی اجازه متغیرها بررسی ن

 یاماموتو -با توجه به نتایج حاصل از آزمون علیت تودا از آنجا کهاما ، ثیرپذیری مشخص گرددأت ثیرگذاری وأت
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 و نقش کارآفرینی بر نرخ بیکاری است، از این رو به بررسی آثار حاصل از آثارهدف بررسی 
  پردازیم.  های کارآفرینی بر متغیر هدف (نرخ بیکاری) می تکانه

  

   ها واکنش به تکانهتوابع  .1- 7-1
 توان به حرکات پویای متغیر پی برد. که از طریق آنها می استتوابع واکنش به تکانه از جمله ابزارهایی 

ی سیستم بر کل متغیرهای تابع اثر بروز یک انحراف معیار شوک در هر یک از متغیرهای انتخاب در این
شود. در نمودار زیر نتایج حاصل از بررسی اثر بروز یک انحراف معیار شوک در  سیستم ارزیابی می

متغیر کارآفرینی بر نرخ بیکاری ارائه شده است. این کار از آن جهت به انجام رسیده است که امکان 
  فراهم آید. ثیرگذاری کارآفرینی بر نرخ بیکاری أبررسی و سنجش میزان ت

ثیرات ناشی از شوک وارده از سوی تمام این متغیرها بر أدهد ت همانگونه که این نمودار نشان می
ثیرات ناشی از أرسد. در رابطه با ت رود و سیستم به تعادل می ساله از بین می 10نرخ بیکاری طی دوره 

رود. تنها  ساله از بین می 10وره ثیر طی دأتوان اثر منفی آن را مشاهده نمود که این ت کارآفرینی می
ماند آن است که تغییرات نرخ بیکاری در نتیجه بروز تغییر در مقدار خود آن تا  ای که برجای می نکته

  . نیستدار ابیشتر معن 8دوره 
  

  
  از سوی هر یک از متغیرهانسبت به یک انحراف معیار شوک  نرخ بیکاریالعمل  عکس. 2نمودار 

  
   ه واریانس تابع تجزی. 2- 7-1

شود و در انجام  محاسبه می  VARگیری از الگوی العمل واکنش با بهره این تابع نیز همانند تابع عکس
عمل آمده در رابطه با  هبینی ب مدت کاربرد دارد. در این تابع خطای پیش های مربوط به پویایی کوتاه تحلیل

پس سهم تمام متغیرهای سیستم در توجیه آن س ،شود هر یک از متغیرهای انتخابی موردنظر قرار داده می
نتایج حاصل از انجام این تحلیل درج شده است. تجزیه واریانس نیز  )3( گردد. در نمودار محاسبه می
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به این ترتیب که تغییرات نرخ بیکاری بیشترین سهم را ، العمل واکنش را نشان داد ید تابع عکسؤنتایجی م
شروع به  سرعت بهثیر أدوره این ت 3-5ر دارد هر چند پس از گذشت در توجیه خطای واریانس این متغی

  یابد.  کند و سهم کارآفرینی در توجیه تغییرات بلندمدت نرخ بیکاری افزایش می کاهش می
  

  
  . نتایج تابع تجزیه واریانس متغیرها3نمودار 

 

 گیری نتیجه. 8
مشکالت  حل و کند می فراهم کشور برای را ای هشایست جایگاه که ساله 20 انداز چشم های آرمان به دستیابی
 کارآفرینی اقتصاد جایگزینی تعبیری به و کارآفرینی توسعه استراتژی اجرای طریق از تنها جامعه فعلی

 اهداف تحقق کشور توسعه در کارآفرینی نقش به توجه بدون. است امکانپذیر اقتصادی نفتی جای هب
 را منابع همچنان موجود وضع ادامه با و گذارد می ناکام را انجامحال  در های تالش و نیست امکانپذیر

 کارآفرینی موضوع به جدی توجه بنابراین ،کند اضافه می را مشکالت پیچیدگی و حجم و دهد می هدر به
 عنوان هب کارآفرینیبنابراین  ،حیاتی است بسیار کشور برای کارآفرینی توسعه ملی برنامه اجرای و تدوین و

 افزایش عامل دالیلی همچون به پایدار اقتصادی توسعه و رشد اصلی محورهای ترین مهم از یکی
 و کار بازار در تازه های فرصت ایجاد گذاران سرمایه سرمایه و سود افزایش آن تبع به و گذاری سرمایه
 ملعا کشور توسعه و رشد روند شدن کشور آسان در پایدار و مولد اشتغال ایجاد در ثریؤم راهکار
استان  است. اهمیت دارای خارجی صنایع با داخلی صنایع رقابت زمینه و است داخلی صنایع تکامل و تقویت

رشد و  تواند به طبع نمی های مهم و استراتژیک کشور نیز به عنوان یکی از استان سیستان و بلوچستان نیز به
در نظر گرفتن  ان در استان برخوردار گردد. باها و منافع کارآفرین توسعه اقتصادی دست یازد بدون آنکه از مزیت

استان در این  عظیم افراد بیکار در استان و سهم پایین بخش صنعت استان در تولید ناخالص داخلی خیل
با استفاده از  )1377-1389( ایه سال کارآفرینی و بیکاری طی بین گرنجری یتلعمطالعه به بررسی رابطه 
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 رابطه تنها که دهد می نشان یاماموتو -تودا روش از حاصل نتایج .است شده پرداخته یاماموتو -توداروش 
توجه به  با .دارد کارآفرینی به بیکاری در استان سیستان و بلوچستان وجود از طرفه یک گرنجری یتلع

استان  صنعت درتوان نتیجه گرفت که  کارآفرینی به بیکاری در استان میوجود ارتباط علی یک طرفه از 
رود  انتظار می، دیگر عبارت به .نیستناچاری برقرار  اثر ، اماباشد کارافرینی برقرارمی اثر ان و بلوچستانسیست

  .در این استان مرزی باشیم باالی بیکاری های های کارآفرین در استان شاهد کاهش نرخ که با افزایش فعالیت
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