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:چکیده

 ازاینرو برای توسعه آن الزم است که به کمک.کارآفرینی به خاطر وجود ریسکهای متعدد عمدتا ً با مشکالت زیادی مواجه میباشد
 هدف این تحقیق. تمهیداتی برای کاهش و یا جبران خسارتهای احتمالی به وجود آید،راهکارهای حمایتی همچون صنعت بیمه
 نفری110  طی یک تحقیق همبستگی از میان جامعه آماری.بررسی تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیتهای کارآفرینی میباشد

 عدم النفع و مرهونات بانکی از شرکت سهامی،کارآفرینانی که نسبت به خرید و استفاده هرکدام از بیمههای عمر مانده بدهکار
 نفر تعیین شد که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب86  حجم نمونه بر اساس جدول مورگان،بیمه ملت اقدام کرده بودند

 برای تجزیهوتحلیل دادهها نیز از آزمون تی و همچنین از روش مدل معادالت.شدند و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند
 نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که مؤلفههای بیمههای. استفادهشده استPLS  وSPSS ساختاری با بهرهگیری از نرمافزارهای
.موردنظر در کاهش ریسک و تسهیل تأمین مالی فعالیت کارآفرینی مؤثر است

 فعالیت کارآفرینی، مدیریت ریسک، تأمین مالی،بیمه:کلیدی
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واژگان

In spite of many advantages that entrepreneurship brings in society, subject to many risks we confront many
problems. Hence, in order to develop entrepreneurship we must consider supportive solutions including insurance industry to reduce or compensate possible damages or losses. Goal of this paper is to examine the effect
of insurance industry on developing entrepreneurship activities. We provide correlational research among statistical population of 110 members of entrepreneurs who bought or used mortgage protection life insurance,
business interruption insurance and bank mortgage loan insurance from Mellat Insurance Company. Sample
size is determined to 86 individuals according to Morgan table and chosen considering simple random sampling
methodology and they answered to the questionnaire provided for this purpose. As for analyzing data we used
T-test and also structural equations modeling with SPSS and PLS softwares. Results of the research show that
the abovementioned insurance components are effective on reducing risks and financial supply of entrepreneurship activities.

Keys word: insurance, financial supply, risk management, entrepreneurship
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امــروزه شــرایط محیطــی و قواعــد بــازی رقابــت ،پیچیــده ،پویــا و
نامطمئــن گردیــده كــه ســازمانها دیگــر نمیتوانند تنها بــا تغییرات
روبنایــی ماننــد تغییــر روشهــا ،سیســتمها ،ســاختار ،فنــاوری
و غیــره ،حیــات و بقــای بلندمــدت خــود را تضمیــن بنماینــد.
راهانــدازی و توســعه کس ـبوکارهای جدیــد همــواره بــا ریس ـکها
و مخاطــرات گونا گونــی مواجــه میباشــد .توانایــی مدیریــت
کسـبوکارها در شــرایط کنونــی مســتلزم داشــتن روحیــه کارآفرینانــه
و خطرپذیــری اســت .در همیــن راســتا ،کارآفرینــی مقولـهای اســت
کــه بســیاری از کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســعه ،توجــه
جــدی بــه آن مبــذول داشــته و میدارنــد .فعالیتهــای كارآفرینانــه
نشــاندهنده یكــی از مهمتریــن موتورهــای رشــد اقتصــادی و
یكــی از ابزارهــای توســعه بــرای ا كثــر کس ـبوکارهای تــازه تأســیس
میباشــند (المپکیــن و دس .)1996 ،1پیشــینه نظــری كارآفرینــی
بیــان م ـیدارد كــه نــوآوری ،ریس ـکپذیری ،پیشــتازی بهعنــوان
پیشنیازهــای كارآفرینــی مطــرح میشوند(اســچیپرز 2و همــکاران،
 .)2008كارآفرینــان منافــع و فوایــد زیــادی بــرای جامعــه بــه بــار
میآورنــد كــه از آن جملــه اشــتغالزایی ،تشــویق و ترغیــب
ســرمایهگذاری ،ایجــاد و گســترش بازارهــای جدیــد ،تشــویق حــس
رقابــت ،ســازماندهی منابــع جهــت اســتفاده اثربخــش از آن ،رفــع
شــکافها و تنگناهــای بــازار میباشــد .ولــی علیرغــم مزایایــی کــه
کارآفرینــی بــه دنبــال دارد ،بــه خاطــر وجــود ریس ـکهای متعــدد
ً
عمدتــا بــا مشــکالت زیــادی مواجــه میباشــد .از طرفــی خالقیــت و
نــوآوری مخاطراتــی ازجملــه ورشکســتگی و از دســت دادن ســرمایه
را بــه همــراه دارد ،مدیریــت ریســک وجــه اصلــی فعالیــت کارآفرینانه
اســت .کارآفرینــان ریســک زیــان تصادفــی را بــا ســنجش هزینههــا و
منافــع هــر یــک از گزینههــا مدیریــت مینماینــد (براینــرد.)2008 ،3
بســیاری از تحقیقــات تجربــی صــورت گرفتــه توســط اقتصاددانــان
نشــان میدهــد کــه علیرغــم تالشهــای آژانسهــای دولتــی و
توســعه بازارهــای مالــی ،محدودیتهــای نقدینگــی کمــا کان یــک
مانــع بــر ســر مالکیــت کس ـبوکار هســتند .بســیاری از تحقیقــات
نشــان میدهنــد کــه ثــروت بــا تمایــل بــه شــروع کس ـبوکار دارای
ارتبــاط مثبــت اســت؛ بنابرایــن هرچــه فــرد ثروتمندتر باشــد ،احتمال
شــروع کس ـبوکار بیشــتر اســت .تمامــی ایــن تحقیقــات نتیجــه
میگیرنــد کــه محدودیتهــای نقدینگــی ،کارآفرینــان بالقــوه را از
شــروع کسبوکارهایشــان بازمـیدارد (هرســت و لوســاردی.)2004 ،4
ازایــنرو بــرای توســعه کارآفرینــی الزم اســت کــه بــه کمــک

راهکارهــای حمایتــی همچــون صنعــت بیمــه ،تمهیداتــی بــرای
کاهــش و یــا جبــران خســارتهای احتمالــی و همچنیــن کمــک بــه
تســهیل تأمیــن مالــی بــه وجــود آیــد.
بنابرایــن فرضیاتــی کــه در ایــن مقالــه به دنبال اثبات آن هســتیم
عبارتانــد از :فرضیــه  -1اســتفاده از بیمــه مرهونــات بانکــی در
تســهیل تأمیــن مالــی فعالیتهــای کارآفرینــی مؤثــر اســت .فرضیــه
 - 2اســتفاده از بیمــه عمــر مانــده بدهــکار در تســهیل تأمیــن مالــی
فعالیتهــای کارآفرینــی مؤثــر اســت .فرضیــه  - 3اســتفاده از بیمــه
عــدم النفــع در کاهــش ریســک فعالیتهــای کارآفرینــی مؤثــر اســت.

2-2پیشینۀ تحقیق
 2 -22 -2کارآفرینی و مخاطره پذیری
مفهــوم مخاطــره پذیــری از دیربــاز بــا كارآفرینــی مرتبــط بــوده
اســت ،تعاریــف اولیــه كارآفرینــی بــر تمایــل كارآفرینــان بــرای مواجــه
بــا خطرهــای حسابشــده مرتبــط بــا کس ـبوکار متمرکزشــدهاند،
در دهــه  1800میــادی جــان اســتورات میــل اســتدالل میکــرد كــه
مخاطــره پذیــری صفــت بــزرگ كارآفرینــان میباشــد .ایــن دیــدگاه
در مــورد كارآفریــن بهعنــوان مخاطــره پذیــر تــا قــرن بیســتم نیــز
ً
ادامــه داشــت ،چنانچــه مككلنــد ( )1960تأ کیــد داشــت كــه تقریبــا
همــه نظریهپــردازان موافقانــد كــه كارآفرینــی مســتلزم مخاطــره
پذیــری اســت.
بگلــی و بویــد ( )1987دریافتنــد كه خطرپذیری یك رابطه غیرخطی
بــا عملكــرد كارآفرینانــه دارد .یافتههــای آنــان حا كــی از آن اســت كــه
كارآفرینــان ســطوح معتدلــی از ریس ـکپذیری را بــر عهــده میگیرنــد،
امــا نتیجــه عملكــرد آنهــا ســطوح خیلــی پاییــن یــا خیلــی باالیــی از
مخاطــره را بــه نمایــش میگــذارد .ایــن نویســندگان نتیجــه میگیرنــد
كــه مخاطــره پذیــری تــا حــدی دارای یــك اثــر مثبــت بــر بــازده داراییهــا
میباشــد و بیــش از آن حــد ،افزایــش در مخاطره پذیری ،باعث اعمال
اثــر منفــی بــر بــازده داراییهــا خواهــد شــد .تحقیــق آنــان همچنیــن
نتیجــه میگیــرد ،كارآفرینــان نســبت بــه غیر كارآفرینــان تمایــل دارند تا
موقعیتهــای کسـبوکار را بهعنــوان موقعیتهایــی بــا ریســك كمتــر،
طبقهبنــدی كننــد .بهعبارتدیگــر ،كارآفرینــان ممكــن نیســت دربــاره
خودشــان اینچنیــن فكــر كننــد كــه آنهــا هیــچ احتمالــی را بــرای
پذیــرش مخاطــرات در قیــاس بــا غیــر كارآفرینــان در نظــر نمیگیرنــد،
بلكــه آنهــا خــود را بــرای طبقهبنــدی آ گاهانــه موقعیتهــای تجــاری
مثبــت آمــاده میکننــد (کیــازر 5و همــکاران.)2001 ،
ســه نــوع ریســک كــه کارآفرینــان بــا آن روبــرو هســتند عبــارت
Lumpkin & Dess
Scheepers
Brainard
Hurst &Lusardi
Keizer
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دیدهبــان جهانــی كارآفرینــی ،كارآفرینــی را فرآینــدی پیوســته
تلقــی میکنــد .ایــن فرآینــد بــا فعالیــت كارآفرینــان نوظهــور ،آغــاز
میگــردد .فعالیــت كارآفرینانــه فرآینــدی اســت کــه بــا اســتفاده از
یــک فرصــت موجــود و داشــتن ایــده شــروع میشــود و از طریــق
بســیج و تجهیــز منابــع بهمنظــور دســتیابی بــه نتایــج نوآورانــه
ادامــه مییابــد .فعالیــت کارآفرینــی بهطورکلــی بهعنــوان جنبــه
مهمــی از آرایــش منابــع در جهــت فعالیتهــای نوآورانــه و
نامحــدود تصــور میشــود (اســتل 7و همــکاران .)2005 ،تأمیــن
مالــی فعالیــت کارآفرینــی ،فرآینــد یافتــن ســرمایهگذارانی اســت کــه
تمایــل بــه ســرمایهگذاری بــر روی کارآفرینــان دارنــد (دنیــز.)2004 ،8
شــرکتهایی بــا دسترســی بیشــتر بــه پــول در ســرمایهگذاری ،رشــد
ســریعتر و فراوانتــری را نیــز نشــان میدهنــد و شــاید ایــن امــر بــه
دلیــل ایــن اســت کــه شــرکتهای بــا ســرمایه بیشــتر میتواننــد
ســرمایهگذاریهای بیشــتری داشــته و ســریعتر گســترش یابنــد
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کارآفرینــی بهعنــوان فعالیــت همــراه بــا ریســک در نظــر گرفتــه
میشــود (نیومــن)2007 ،12؛ بنابرایــن تمامــی افــرادی کــه اقــدام بــه
فعالیــت کارآفرینانــه مینماینــد بــا ریســک ســر و کاردارنــد .كشــورها
از طریــق كاهــش یــا تخفیــف مالیاتــی ،پرداخــت وامهــای ضــروری،
ارائههــای بیمههــای حمایتــی و دیگــر برنامههــای تنظیمــی،
كارآفرینــی را پشــتیبانی میکننــد و بدیــن طریــق احتمــال اینكــه
مــردم ،یــك فرصــت جــذاب را شناســایی كننــد و درنتیجــه تصمیــم
بوكار خــود را راهانــدازی كننــد ،افزایــش میدهنــد.
بگیرنــد كس ـ 
پشــتیبانی مالــی بــرای شــركتهای كوچــك و متوســط یكــی از
معمولتریــن رویكردهــا بــرای ارتقــای كارآفرینــی در سراســر جهــان
بــوده و بیمــه یکــی از مهمتریــن ابزارهــا جهــت ایــن پشــتیبانی
مالــی اســت .صنعــت بیمــه بهعنــوان یکــی از شــاخصهای
6- Lumpkin & Dess
7- Stel
8- Denis
9- Taylor
10- Reynolds & White
11- Denis
12- Newman
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اســت از :ریســك کس ـبوکار ،ریســك مالــی و ریســك فــردی.
ریســکپذیری کس ـبوکار ،کس ـبوکارهای مخاطرهآمیــز جدیــد
شــركت را درگیــر ناشــناختهها میســازد بــدون اینکــه احتمــال
موفقیــت را بدانــد .ایــن ریســکی اســت كــه مربــوط بــه بازارهــای
آزمایــش نشــده (ناشــناخته) یــا تعهــد بــه ّفناوریهــای اثبــات
نشــده اســت .ریس ـکپذیری مالــی ،نیازمنــد آن اســت كــه شــركت
بهمنظــور دســتیابی بــه رشــد بســیار ،قــرض بگیــرد یــا بخــش بزرگــی
از منابــع موردنیــاز را خــود تقبــل كنــد .ریســك در ایــن مــورد بــه
ریســك درآمــد اشــاره دارد كــه در تحلیلهــای مالــی شناختهشــده
اســت .درنهایــت ،ریس ـکپذیری فــردی ،بــه خطرهایــی اشــاره
دارد كــه مدیــر اجرایــی در پافشــاری بــر مطلوبیــت یــك اقــدام
ُ
راهبــردی تعهــد میکنــد .در ایــن حالــت مدیــران اجرایــی متعهــد
بــه انجــام خطرهایــی میشــوند كــه كل شــركت و تصمیماتشــان
را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد و ممكــن اســت صدمــات مهمــی بــه
مســیر شــغلی خــود وارد آورنــد .حتــی در ریس ـکپذیری ،شــانس
نیــز درگیــر اســت امــا ایــن كار قماربــازی نیســت .کارآفرینانــی كــه بــه
بهتریــن نحــو عمــل میکننــد ،پیامدهــای فرصتهــای مختلــف را
بررســی میکننــد و بــرای محتملتریــن پیامدهــا ســناریو میســازند
(المپکیــن و دس.)1996 ،6

(تیلــور .)2001 ،9رینولــدز و وایــت 10در پژوهــش خــود در مــورد 2624
شــرکت تــازه تأســیس در اواســط دهــه  1980چنیــن گــزارش دادنــد
کــه نر خهــای رشــد بــا ســطح حمایــت مالــی اولیــه کــه شــرکتها
دریافــت مینمودنــد بهگون ـهای مثبــت دارای همبســتگی بودنــد
(رینولــدز و وایــت .)1997 ،یکــی از مهمتریــن مســائل پیــش روی
شــرکتهای کارآفرینــی توانایــی آنهــا بــرای دسترســی بــه ســرمایه
اســت .ازآنجا کــه چنیــن شــرکتهایی بهطورمعمــول هنــوز ســودآور
نبــوده و فاقــد داراییهــای ملمــوس هســتند ،تأمیــن مالــی از
ً
طریــق دریافــت وام ،معمــوال گزینــه قابــل کاربــردی نیســت.
درنتیجــه ،کارآفرینــان تمایــل دارنــد جهــت تأمیــن مالــی فعالیــت
ً
خــود از راهکارهــای مناســبی اســتفاده نماینــد .کارآفرینــان عمدتــا
بــه ســه منبــع اصلــی تأمیــن مالــی از خــارج اتــکا مینماینــد:
وجــوه ســرمایهگذاری مخاطــره پذیــر ،ســرمایهگذاران فرشــته و
ســرمایهگذاران شــرکتی.
منظــور از وجــوه ســرمایهگذاری مخاطــره پذیــر ،مشــارکت
محــدودی اســت کــه در آن شــرکای مدیــر بــه نمایندگــی از شــرکای
محــدود بــه ســرمایهگذاری مبــادرت مینماینــد .ســرمایهگذاران
فرشــته بــه افــراد بــاارزش خالــص باال اشــاره دارد که وجــوه خود را در
یــک مجموعــه کوچــک از شــرکتهای ســرمایهگذاری مینماینــد.
شــرکتها بــه نمایندگــی از ســهامداران خــود ،بــا اســتدال لهای
مالــی و  /یــا ُ
راهبــردی ســرمایهگذاری مینماینــد (دنیــز.)2004 ،11
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توســعهیافتگی از ســویی بهعنــوان یکــی از عمدهتریــن نهادهــای
اقتصــادی مطــرح بــوده و از دیگــر ســوی فعالیــت دیگــر نهادهــا را
پشــتیبانی میکنــد .بــه عبارتــی صنعــت بیمــه بــا گــردآوری حــق
بیمههــای دریافتــی در توســعه اقتصــادی دارای نقــش اســت و
از طــرف دیگــر بــا ایجــاد امنیــت و اطمینــان بــرای فعالیتهــای
خدماتــی ،تولیــدی و ...در جامعــه رونــد ســازندگی ،پیشــرفت و
ترقــی را تســهیل میکنــد.
کارآفرینــی مهمتریــن منبــع رشــد و توســعه اقتصــادی در اغلــب
کشورهاســت و تأثیــر آن در همــه بخشهــا و ســطوح جامعــه
بهویــژه در بخشهایــی کــه بــه نــوآوری ،رقابــت ،بهــرهوری ،ایجــاد
شــغل و شــکلگیری صنایــع و کس ـبوکارهای جدیــد مربــوط
اســت احســاس میشــود .در راســتای ایــن گســترش اســتفاده از

ابزارهایــی کــه همجهــت باهــدف توســعه فعالیتهــای کارآفرینــی
در کشــورهای مختلــف دنیــا میباشــد نیــز امــری ضــروری اســت کــه
از میــان ایــن ابزارهــا میتــوان بــه موضــوع پوشــشهای بیمــهای
اشــاره کــرد کــه در صــورت اســتفاده بهینــه میتوانــد بهعنــوان
ضمانــت کننــدهای بــرای بــه نتیجــه رســیدن فعالیتهــای
کارآفرینــی بشــمار آیــد (الزیــر.)2005 ،13
جریــان عمــدهای در ادبیــات کارآفرینــی رابطــه مســتقیم کاهــش
ریســک و عــدم اطمینــان و همچنیــن بهبــود شــرایط تأمیــن مالــی
را در توســعه فعالیتهــای بنگاههــا را نشــان دادهانــد .جــدول زیــر
خالصـهای از مهمتریــن پژوهشهــای صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه
پژوهشــی اســت.
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ٔ
درزمینه نقش بیمه در توسعه فعالیتهای کارآفرینی
جدول  .1مطالعات انجامشده

محقق

موضوع تحقیق

نتایج

کینز ()1963

عدم اطمینان و
سرمایه گأإاری

استنتاج نمود که عدم اطمینان با ناپایداری انتظارات سرمایهگذاران در ارتباط تنگاتنگ است.

اسکیپر ()1997

بیمههای خارجی در
بازارهای نوظهور

به دلیل ریسک باالی شکست کسبوکار جدید ،سرمایهگذاران مخاطره پذیر تنها هنگامیکه
داراییهای مشهود وزندگی کارآفرین بیمهشده باشد وجوهی را فراهم میآورند.

وای وایت
()2003

نقش کمبود سرمایه
در شروع کسبوکار
جدید

عدم دسترسی به سرمایههای مکمل بازار و احتمال ورشکستگی و قوانین آن باعث به وجود آمدن مکانیزم
مقدماتیبیمهدر ایاالتمتحده گشت کهباعثتشویق کارآفرینانبرایشروع کسبوکارهایجدیدشد.

هارت و لوساردی
()2004

محدودیتهای مالی
و کارآفرینی

محدودیتهای مالی ،هنوز یکی از مهمترین موانع شروع کسبوکار میباشد و نقش سیستمهای
حمایتی نظیر بیمه بسیار مهم میباشد.

هالتز ،پنرود و
روزن (،)1994
زیسیموپولوس،
میستاس و
کارولی ()2007

نقش بیمه درمان در
ترویج کارآفرینی

با تحقیقات بر روی کارآفرینان متوجه شد که عدم وجود بیمه درمان باعث جلوگیری از بسیاری از
کسبوکارهای جدید میشود.

برینارد ()2008

ضرورتهای بیمه
برای کارآفرینی

ضرورت بیمه اموال و حوادث (مسئولیت) و بیمه مزایای کارکنان برای درمان ،عمر ،معلولیت

جکسون ()2010

تأملی بر بیمه عمر و
کارآفرینان در منطقه
ماساچوست

در ابتدای شروع یک کسبوکار توسط کارآفرینان ،آنها بیشتر بر روی خود ایده تمرکز دارند سپس بر
اساس ارزیابی اقتصادی که انجام میدهند به بررسی سود و هزینه پروژه میپردازند در این مرحله
تمامی هزینهها همچون مباحث بیمه نیز وارد چارچوب تحلیل امکانسنجی میشود .شواهد نشان
میدهد زمانی که آنها در چنین شرایطی قرار میگیرند ،کارآفرینان بالقوه از راهاندازی کسبوکار خود
منصرف میشوند و یا به کاهش هزینهی این قراردادها روی میآورند که این امر از طریق ارتباط با مجاری
قانونی و بر روی موضوعات بیمه خدمات درمانی ،بیمه عمر و بیمه امنیت کارگران شکل میگیرد.
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وای وایــت در ســال  2002بیــان داشــتند ارائــه بیمــه بــه
کارآفرینانــی کــه ریســک گریــز هســتند دارای مزایایــی بــرای
آنهاســت و ازای ـنرو هرچــه ســطح خدمــات بیم ـهای افزایــش

یابــد منجــر بــه افزایــش تعــداد کس ـبوکارها خواهــد شــد(کینز،14
 .)1936از طــرف دیگــر هرســت و لوســاردی در ســال  2004اظهــار
نمودنــد کــه محدودیتهــای مالــی ،هنــوز یکــی از مهمتریــن موانــع
شــروع کس ـبوکار میباشــد(هارت و لوســاردی .)2004 ،اســکیپر نیــز
13- Lazear
14- Keynes

در ســال  1997اینگونــه اســتدالل مینمایــد کــه بیمــه از تجــارت
و فعالیــت کارآفرینــی پشــتیبانی نمــوده و بســیاری از فعالیتهــای
تجــاری منــوط بــه وجــود بیمههایــی ماننــد بیمــه امــوال اســت؛ وی
همچنیــن بیــان م ـیدارد بیمــه بهوســیله افزایــش ارزش اعتبــاری
مشــتریان از فعالیــت تجــاری پشــتیبانی میکنــد؛ بنابرایــن بانکهــا
و اعتباردهنــدگان بــر بیمــه شــدن وثیقــه وام پافشــاری دارنــد یــا در
غیــر ایــن صــورت از پرداخــت وام خــودداری میکننــد همچنیــن بــه

ذ کــر ایــن مطلــب میپــردازد کــه بــه دلیــل ریســک بــاالی شکســت
کس ـبوکار جدیــد ،ســرمایهگذاران مخاطــره پذیــر تنهــا هنگامیکــه
داراییهــای مشــهود و زندگــی کارآفریــن بیمهشــده باشــد وجوهــی
را فراهــم میآورنــد (اســکیپر .)1997 ،بــر ایــن مبنــا چارچــوب نظــری
پژوهــش برمبنــای ســه بیمهنامــه بــه نمایندگــی صنعــت بیمــه در
قالــب شــکل  1تعیینشــده و فرضیــات نیــز بهصــورت زیــر شــکل
گرفــت:

شکل  .1چارچوب نظری پژوهش

 4 -44 -4جامعه آماری و نمونه آماری
جامعــه آمــاری تحقیــق شــامل  110نفــر کارآفرینانــی اســت کــه
نســبت بــه خریــد و اســتفاده از محصــوالت بیم ـهای موردنظــر از
شــرکت ســهامی بیمــه ملــت اقــدام نمودهانــد در نظــر گرفتــه شــد.
شــاخصهایی کــه افــراد بهعنــوان کارآفریــن شناختهشــدهاند،
بــر اســاس شــاخصهای جشــنواره کارآفرینــان برتــر بــوده و شــامل
نــوآوری ،خطرپذیــری ،آیندهنگــری ،اشــتغال ،ســنجش اقتصــاد
مقاومتــی و لــوح و نشــانهای دریافتــی میباشــد .بــرای تعییــن
حجــم نمونــه از جــدول مــورگان و بــا در نظــر گرفتــن ســطح

 4 - 44 -4روش و ابزار گردآوری دادهها
پرسشــنامههای محقــق ســاخته بــرای آزمــون فرضیــات تحقیــق،
بــر اســاس نظــر خبــرگان و صاحبنظــران کارآفرینــی و بیمــه
تهیــه شــد کــه شــاخصهای استخراجشــده از ادبیــات در قالــب
ً
عناویــن کلــی طبقهبندیشــده اســت .ایــن طبقهبنــدی عمدتــا
بــر طبــق همگونــی معنایــی شــکلگرفته اســت بدینصــورت کــه
بــرای بیمهنامههــای عمــر مانــده بدهــکار و مرهونــات بانکــی در
بخــش تســهیل تأمیــن مالــی فعالیتهــای کارآفرینــی ســه بعــد:
 -1خدمــات مشــتری :بــا شــاخصهای مبلــغ دریافــت وام ،زمــان
دریافــت وام ،کیفیــت ارائــه خدمــات دریافــت وام و رضایــت از
پرداخــت اقســاط وام -2 ،بعــد انگیزشــی :بــا شــاخصهای اعتمــاد
تســهیل گــران تأمیــن مالــی ،رغبــت تســهیل گــران تأمیــن مالــی،
جلوگیــری از ورشکســتگی کس ـبوکار ،ناپایــداری انتظــارات منابــع
انســانی کس ـبوکار و ارتباطــات تســهیل گــران تأمیــن مالــی و
 -3بعــد نــگاه ســرمایهگذاران :بــا شــاخصهای تدویــن برنامههــای
مالــی ســاالنه ،ناپایــداری انتظــارات ســرمایهگذاران و جــذب
ســرمایههای مکمــل مالــی در نظــر گرفتهشــده اســت .همچنیــن در
Structural Equetion Modeling
Causal Models
Confidence Level
Confidence Interval
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4-4روششناسی

تحقیــق حاضــر از نــوع تحقیقــات ّکمــی بــوده و بــا توجــه بــه هــدف
ّ
تحقیــق کــه در تــاش بــرای ارائــه درک بیشــتر از روابــط علــی بیــن
پوشــش بیم ـهای و توســعهی فعالیــت کارآفرینانــه میباشــد ،لــذا
تحقیــق حاضــر ازنظــر هــدف جــزو تحقیقــات کاربــردی بــه شــمار
مــیرود .همچنیــن مطالعــه حاضــر ،در طبقهبنــدی بــر اســاس
روش از نــوع تحقیقــات توصیفــی -همبســتگی از نــوع مــدل یابــی
معــادالت ســاختاری اســت .مــدل معــادالت ســاختاری)SEM( 15
ّ
یــا مدلهــای علــی 16در تحقیقاتــی کاربــرد دارد کــه هــدف آن آزمــون
مــدل خاصــی از رابط ـه بیــن متغیرهاســت کــه بهعنــوان مــدل
نظــری مبنــا توســط محقــق تعریــف میشــود.

اطمینــان %95 17و فاصلــه اطمینــان %5 18عــدد  86بــه دســت آمــد
و اعضــای نمونــه بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده
انتخــاب شــدند.
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بخــش کاهــش ریســک فعالیتهــای کارآفرینــی ســه بعــد -1 :انــواع
ریســک :بــا شــاخصهای بــرآورد و ارزیابــی ریســک و فرآیندهــای
مدیریــت ریســک -2 ،ریســک مرتبــط بــا ســود :بــا شــاخصهای از
دســت دادن داراییهــای فیزیکــی ،از دســت دادن داراییهــای
معنــوی ،ریس ـکهای طبیعــی ،پوشــش دادن ریس ـکهای قابــل
بیمــه شــدن ،عــدم توانایــی بازپرداخــت و از دســت دادن ســود و
 -3ریســک پرســنل :بــا شــاخصهای پرداخــت حــق بیمــه پرســنل
و پرداخــت انــواع غرامــت مدنظــر قرارگرفتــه اســت .ایــن پرسشــنامه
کــه شــامل  40ســؤال بهصــورت یــک طیــف لیکــرت پنجدرج ـهای
تنظیمشــده اســت بیــن افــراد انتخابشــده توزیــع و از ایــن تعــداد
 77پرسشــنامه برگشــت داده شــد (نــرخ بازگشــت  .)%89در روایــی
و پایایــی در ایــن پژوهــش بــه چنــد روش موردبررســی قــرار گرفــت
بدیــن ترتیــب کــه بــرای بررســی روایــی از روایــی محتــوا و روایــی
ســازه در ابــزار پژوهــش استفادهشــده اســت .بــرای اندازهگیــری
روایــی محتــوا بــه نظــر  6نفــر از خبــرگان کــه موضوعــات و ابعــاد

موردبررســی و تأییــد قــرار گرفتنــد اســتناد مینماییــم .بــرای
محاســبه پایایــی ابــزار اندازهگیــری تحقیــق از روش آلفــای کــرون
بــاخ اســتفاده گردیــده اســت.
بــرای بررســی روابــط علــی بیــن متغیرهــا از روش مــدل معــادالت
ســاختاری یــا تحلیــل چنــد متغیــری بــا متغیرهــای مکنــون
استفادهشدهاســت .بــرای ســنجش پایایــی از ضرایــب پایایــی
20
گتــر از  )0/7و آلفــای کــرون بــاخ
تركیبــی( 19پایایــی ترکیبــی بزر 
(آلفــا کــرون بــاخ بزرگتــر از  )0/7اســتفاده میشــود كــه در صــورت
مناســب بــودن ایــن ضرایــب میتــوان گفــت پرسشــنامه پژوهــش
پایاســت .بــرای تعییــن روایــی همگــرا از شــاخص میانگیــن واریانــس
استخراجشــده 21اســتفاده میشــود .حداقــل میــزان قابلقبــول
بــرای میانگیــن واریانــس استخراجشــده  0/5میباشــد(ادکوک
و کلیــر .)2001 ،22جــدول  7میــزان ضرایــب میانگیــن واریانــس
استخراجشــده ،پایایــی تركیبــی و آلفــای کــرون بــاخ را نشــان
میدهــد.
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جدول  .2ضرایب میانگین واریانس استخراجشده ،پایایی تركیبی و آلفای کرون باخ
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میانگین واریانس استخراجشده

پایایی تركیبی

آلفای کرون باخ

خدمات مشتری -بیمه مرهونات بانکی

0/7784

0/9335

0/9054

انگیزشی -بیمه مرهونات بانکی

0/9393

0/9789

0/9677

نگاه سرمایهگذاران -بیمه مرهونات بانکی

0/8619

0/9615

0/9468

خدمات مشتری -بیمه عمر مانده بدهکار

0/6294

0/9097

0/8871

انگیزشی -بیمه عمر مانده بدهکار

0/732

0/8898

0/8384

نگاه سرمایهگذاران -بیمه عمر مانده بدهکار

0/7879

0/9368

0/9137

انواع ریسک -بیمه عدم النفع

0/7937

0/92

0/8773

ریسک مرتبط با سود -بیمه عدم النفع

0/6399

0/8385

0/7447

ریسک مرتبط با پرسنل -بیمه عدم النفع

0/6257

0/8672

0/7953

همانطــور کــه در جــدول  2مشــخص اســت همــه متغیرهــا از
پایایــی باالیــی در مــدل برخوردارنــد .پایایــی ترکیبــی متغیرهــا بــاالی
 0.7اســت و همچنیــن ضریــب آلفــای کــرون بــاخ نیــز در همه متغیرها
باالتــر از  0.7اســت ،همچنیــن روایــی همگــرا بــاالی  0.5هســتند.

5-5تجزیهوتحلیل دادهها
 5 -55 -5مشخصات جمعیت شناختی نمونه
بــر طبــق دادههــای جمعآوریشــده %7 ،از پاس ـخدهندگان
دارای ســن کمتــر از ســی ســال %38 ،بیــن  30الــی  %42 ،40بیــن
 41الــی  50ســال و  %13باال تــر از  50ســال ســن داشــتهاند؛ همچنیــن

 %5از پاســخدهندگان دارای مــدرک تحصیلــی زیــر دیپلــم%35 ،
دیپلــم %20 ،فوقدیپلــم %37 ،لیســانس و  %3دارای مــدرک
فوقلیســانس و باال تــر میباشــند %27 .از پاســخدهندگان در
شــرکتی فعالیــت میکننــد کــه در مرحلــه راهانــدازی مــی باشــد ،میزان
 %33بیــن  1الــی  5ســال %29 ،در  5الــی  10ســال و  %11در شــرکت
 10الــی  20ســاله مشــغول بــه کار بودنــد %60 .از پاســخدهندگان در
شــرکتی فعالیــت میکننــد کــه تعــداد کارکنــان آن کمتــر از  5نفــر بــوده
و بــه همیــن ترتیــب میــزان  %31از آنهــا در شــرکتهایی بــا  5الــی 9
نفــر کارمنــد و  %9از آنهــا در شــرکتهایی بــا  10الــی  20نفــر کارمنــد
فعالیــت میکننــد.
Composite reliability
Chronbach’s Alpha
)Average variance extracted (AVE
Adcock & Collier
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5 - 55 -5نتایج تحلیلهای آماری
فرضیههــای تحقیــق در خصــوص میانگیــن یــک جامعــه
23
میباشــد بنابرایــن بــا اســتفاده از آزمــون میانگیــن یــک جامعــه
میتوانیــم فرضیههــا موردنظــر را موردبررســی قــرار دهیــم.
در ایــن آزمــون فرضیههــای مطر حشــده در مــورد میانگیــن

جامعــه در ســطح خطــای  0/05موردبررســی قــرار میگیــرد.
فا کتورهــای مطر حشــده کــه در ســؤاالت آمــده اســت بــا اس تفــاده
از آزمــون تــی مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــرای تائیــد ایــن فرضیههــا
فــرض شــد کــه بــرای مؤثــر بــودن ایــن متغیرهــا میانگیــن آن بایــد
بیشــتر از  3باشــد.

جدول  .3آزمون فرضیه 1
مقدار آزمون=3

میانگین عوامل در بیمه
مرهونات بانکی

مقدار t

درجه آزادی

سطح معنیداری

تفاوت میانگین

46/863

85

0/000

1/19502

فاصله اطمینان  %95تفاوت میانگینها
حد پایین

حد باال

1/1448

1/2453

جدول  .4آزمون فرضیه 2
مقدار آزمون=3

میانگین عوامل در
بیمه مانده بدهکار

مقدار t

درجه آزادی

سطح معنیداری

تفاوت میانگین

27/782

85

0/000

1/33610

فاصله اطمینان  %95تفاوت میانگینها
حد پایین

حد باال

1/2414

1/4308

جدول  .5آزمون فرضیه 3
مقدار آزمون=3

16/197

85

0/000

0/83402

در جــداول مشــخص میباشــد کــه ســطح معنــاداری بــا توجــه
بــه اینکــه از  0/05کوچکتــر میباشــد تمــام فرضیــات مــورد تائیــد
قــرار میگیــرد .بــا توجــه بــه مقادیــر حــد بــاال ( )Upperو حــد پاییــن
( )Lowerذکرشــده در جــداول ،چــون هــر دو حــد بــاال و پاییــن
مثبــت میباشــند ،میتــوان گفــت کــه میانگیــن از مقــدار مــورد
گتــر اســت و درنتیجــه فرضیــات صحیــح اســت.
آزمــون (عــدد  )3بزر 
بــرای بررســی روابــط بیــن متغیرهــا از آزمــون همبســتگی پیرســون
اســتفاده شــد .ابتــدا بــه بررســی فرضیــه اول تحقیــق میپردازیــم.
جــدول  3نشــاندهنده آزمــون همبســتگی پیرســون بیــن بیمــه
مرهونــات بانکی و تســهیل تأمیــن مالی فعالیتهای کارآفرینی اســت.

حد پایین

حد باال

0/7326

0/9355

جدول  .6آزمون همبستگی پیرسون  -مرهونات بانکی و تأمین مالی
بیمه مرهونات بانکی
0/077

Pearson
Correlation

0/043

)Sig. (2-tailed

86

N
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میانگین عوامل در بیمه
عدم النفع

مقدار t

درجه آزادی

سطح معنیداری

تفاوت میانگین

فاصله اطمینان  %95تفاوت میانگینها

تأمین مالی
فعالیتهای
کارآفرینانه

27

بــا توجــه بــه جــدول  3نتایــج نشــان میدهنــد ضریب همبســتگی
بیــن بیمــه مرهونــات بانکــی و تســهیل تأمیــن مالــی فعالیتهــای
کتــر از  0.05معنــادار
کارآفرینــی بــا توجــه بــه عــدد معنــاداری کوچ 
اســت؛ بنابرایــن میتــوان ایــن رابطــه را مــورد تأییــد قــرارداد.
جــدول  4نشــاندهنده آزمــون همبســتگی پیرســون بیــن
23- One-Sample T Test

بیمــه عمــر مانــده بدهــکار و تســهیل تأمیــن مالــی فعالیتهــای
کارآفرینــی اســت (فرضیــه دوم).

جدول.8آزمونهمبستگیبیمهعدمالنفعو کاهشریسکفعالیت کارآفرینی
بیمه عدم النفع

جــدول  .7آزمــون همبســتگی بیمــه عمــر مانــده بدهــکار و تأمیــن مالــی
بیمه عمر مانده بدهکار
0/064

Pearson
Correlation

0/0326

)Sig. (2-tailed

86

N

تأمین مالی
فعالیتهای
کارآفرینانه

جــدول  4نتایــج نشــان میدهنــد ضریــب همبســتگی بیــن بیمــه
عمــر مانــده بدهــکار و تســهیل تأمیــن مالــی فعالیتهــای کارآفرینــی
کتــر از  0.05معنــادار اســت؛
بــا توجــه بــه عــدد معنــاداری کوچ 
بنابرایــن میتــوان ایــن رابطــه را مــورد تأییــد قــرارداد.
جــدول  5نشــاندهنده آزمــون همبســتگی پیرســون بیــن بیمــه
عــدم النفــع در کاهــش ریســک فعالیتهــای کارآفرینــی اســت
(فرضیــه ســوم).

0/049

Pearson
Correlation

0/0417

)Sig. (2-tailed

86

N

کاهش ریسک
فعالیتهای
کارآفرینی

جــدول  5نتایــج نشــان میدهنــد ضریــب همبســتگی بیــن بیمــه
عــدم النفــع در کاهــش ریســک فعالیتهــای کارآفرینــی ،بــا توجــه
بــه عــدد معنــاداری کوچکتــر از  ،0.05معنــادار اســت؛ بنابرایــن
میتــوان ایــن رابطــه را مــورد تأییــد قــرارداد.
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در ادامــه بــه بررســی نتایــج رابطــه بیــن متغیرهــای مکنــون
میپردازیــم.
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جدول  .9معناداری متغیرها و ضرایب مسیر

28

متغیر

ضریب مسیر

انحراف استاندارد

مقدار تی

خدمات مشتری (مرهونات بانکی)  >-تأمین مالی فعالیت کارآفرینی

0/3073

0/1017

2/6794

انگیزش (مرهونات بانکی)  >-تأمین مالی فعالیت کارآفرینی

0/2923

0/1223

2/415

نگاه سرمایهگذاران (مرهونات بانکی)  >-تأمین مالی فعالیت کارآفرینی

0/1563

0/1843

2/0226

خدمات مشتری (عمر مانده بدهکار)  >-تأمین مالی فعالیت کارآفرینی

0/3118

0/0928

2/8841

انگیزش (عمر مانده بدهکار)  >-تأمین مالی فعالیت کارآفرینی

0/4842

0/0629

3/5346

نگاه سرمایهگذاران (عمر مانده بدهکار)  >-تأمین مالی فعالیت کارآفرینی

0/2604

0/1142

2/311

انواع ریسک (عدم النفع)  >-کاهش ریسک فعالیت کارآفرینی

0/1945

0/1633

2/1126

ریسک مرتبط با سود (عدم النفع)  >-کاهش ریسک فعالیت کارآفرینی

0/3759

0/0816

2/9122

ریسک پرسنل (عدم النفع)  >-کاهش ریسک فعالیت کارآفرینی

0/401

0/0733

3/3021

روابــط بیــن ابعــاد بیمــه مرهونــات بانکــی نشــان میدهــد متغیــر
خدمــات مشــتری بــه میــزان  ،0/3انگیــزش  ،0/29نــگاه ســرمایه
 ،0/15بــا توســعه فعالیتهــای کارآفرینانــه ارتبــاط دارنــد .روابــط
بیــن ابعــاد بیمــه عمــر مانــده بدهــکار بانکــی نشــان میدهــد
خدمــات مشــتری  0/31و انگیــزش  0/48نــگاه ســرمایهگذاران
 0/26بــا توســعه فعالیتهــای کارآفرینانــه ارتبــاط دارنــد و بــا توجــه
بــه عــدد معنــاداری بزرگتــر از  1/96مــورد تأییــد قــرار میگیرنــد.
همچنیــن روابــط بیــن ابعــاد بیمــه عــدم النفــع نیــز نشــان میدهــد
متغیرهــای انــواع ریســک بــه میــزان  0/19و ریســک مرتبــط بــا
ســود بــه میــزان  0/37و ریســک پرســنل بــه میــزان  0/4بــا متغیــر

کاهــش ریســک فعالیــت کارآفرینــی ارتبــاط دارنــد .در ایــن زمینــه بــا
گتــر از  1/96ایــن روابــط مــورد تأییــد قــرار
توجــه بــه مقادیــر تــی بزر 
میگیرنــد.
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بــر اســاس نظــر (تنهــاوس و همــکاران )2005 ،24میتــوان بــرای
محاســبه شــاخص تناســب مــدل در پــی ال اس از فرمــول زیــر
اســتفاده کــرد:

24- Tenenhaus

6-6بحث و نتیجهگیری
نظـر بـه اثبـات فرضیـات تحقیـق ،تحقیقـات (اسـکیپر1997،؛
هالتـز ایکـن ،پنـرود و روزن1994،؛ و زیسـیموپولوس ،مسـتاس و
کارولـی )2007 ،بـا فرضیـه اول و دوم همخوانـی دارد.همچنیـن
تحقیقـات (کینـز1963 ،؛ برینـارد2008 ،؛ وای وایـت2003 ،؛
جکسـون .)2010،بـا فرضیـه سـوم تحقیـق حاضـر همخوانـی دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده ،فرضیــات مطر حشــده در
ایــن پژوهــش مــورد تأییــد قرارگرفتــه و پیشــنهاد میشــود بــرای
افزایــش تأثیــر عوامــل بعــد مرهونــات بانکــی بــر توســعه فعالیتهای
کارآفرینــی ،سیاس ـتگذاران برنامههــای جامعــی جهــت حمایــت
طرفیــن بیمهگــر و بیم هگــزار تدویــن نماینــد .چرا کــه بــر اســاس
نتایــج تحقیــق حاضــر ،بعــد خدمــات مشــتری اهمیــت بســزایی
در توســعه فعالیتهــای کارآفرینــی دارد .جهــت تقویــت آن دســته
از مؤلفههــای انــواع بیمــه کــه بــا توســعه فعالیتهــای کارآفرینــی
تطابــق کمــی دارنــد ،هدفگــذاری انجــام شــود و در مورداســتفاده
یــا عــدم اســتفاده از آنهــا تصمیمــات الزم اتخــاذ گــردد .بــرای
افزایــش تأثیــر انــواع بیمههــا بــر توســعه فعالیــت کارآفرینــی،
پیشــنهاد میشــود مؤلفههایــی کــه بیشتریــن تأثیــر رادارنــد،
توجــه و تمرکــز بیشــتری بدانهــا شــود .بــا توجــه بــه خــأ مطالعاتــی
کــه در کشــور وجــود دارد ،تحقیقــات ســازمانیافتهای شــکل گیــرد
تــا از نمونههــای موفــق خارجــی جهــت ایجــاد بســتههای بیمـهای
حمایــت از کارآفرینــی الگوبــرداری شــود .برنامههایــی جهــت
افزایــش اطالعــات الزم بــه کارآفرینــان درزمینـ ٔـه اهمیــت بیمــه در
کاهــش و انتقــال ریســک تدویــن گــردد .پژوهشــگران بعــدی نیــز
بــا توجــه بــه انــواع بیمهنامههایــی کــه در توســعه فعالیتهــای
کارآفرینــی نقــش دارنــد ،متغیرهــای اثرگــذار دیگــر را در مطالعــات
وارد کننــد.
بــرای تحقیقــات آتــی جهــت حمایــت از فعالیتهــای کارآفرینــی
و مکانیسـمهای حمایتــی صنعــت بیمــه و همچنیــن بــرای ارتقــاء و
یگــردد مــوارد زیــر توســط ســایر
گســترش علمــی آنهــا پیشــنهاد م 
محققیــن موردپژوهــش قــرار گیــرد:
•انجــام مطالعــات ا کتشــافی بــا بهرهگیــری از ســایر
راهبردهــای پژوهــش کیفــی
•انجــام مطالعــات تأییــدی در قالــب ســازماندهی
پژوهشهایــی بــا رویکــرد پژوهــش آمیختــه
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