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چکیده:
کارآفرینی به خاطر وجود ریسک های متعدد عمدتاً با مشکالت زیادی مواجه می باشد. ازاین رو برای توسعه آن الزم است که به کمک 
راهکارهای حمایتی همچون صنعت بیمه، تمهیداتی برای کاهش و یا جبران خسارت های احتمالی به وجود آید. هدف این تحقیق 
بررسی تأثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت های کارآفرینی می باشد. طی یک تحقیق همبستگی از  میان جامعه آماری 110 نفری 
کارآفرینانی که نسبت به خرید و استفاده هرکدام از بیمه های عمر مانده بدهکار، عدم النفع و مرهونات بانکی از شرکت سهامی 
بیمه ملت اقدام کرده بودند، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 86 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب 
شدند و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آزمون تی و همچنین از روش مدل معادالت 
ساختاری با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مؤلفه های بیمه های 

موردنظر در کاهش ریسک و تسهیل تأمین مالی فعالیت کارآفرینی مؤثر است.  

کلیدی:بیمه، تأمین مالی، مدیریت ریسک، فعالیت کارآفرینی  واژگان
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Abstract:
 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 insur-
ance 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 sta-
tistical 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 entrepre-
neurship activities.
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مقدمه- 1
امــروزه شــرایط محیطــی و قواعــد بــازی رقابــت، پیچیــده، پویــا و 
كــه ســازمان ها دیگــر نمی توانند تنها بــا تغییرات  گردیــده  نامطمئــن 
فنــاوری  ســاختار،  سیســتم ها،  روش هــا،  تغییــر  ماننــد  روبنایــی 
بنماینــد.  تضمیــن  را  خــود  بلندمــدت  بقــای  و  حیــات  غیــره،  و 
كســب وكارهای جدیــد همــواره بــا ریســک ها  راه انــدازی و توســعه 
مدیریــت  توانایــی  می باشــد.  مواجــه  گونــی  گونا مخاطــرات  و 
كارآفرینانــه  كنونــی مســتلزم داشــتن روحیــه  كســب وكارها در شــرایط 
كارآفرینــی مقولــه ای اســت  و خطرپذیــری اســت. در همیــن راســتا، 
توجــه  توســعه یافته و درحال توســعه،  كشــورهای  از  كــه بســیاری 
كارآفرینانــه  جــدی بــه آن مبــذول داشــته و می دارنــد. فعالیت هــای 
و  اقتصــادی  رشــد  موتورهــای  مهم تریــن  از  یكــی  نشــان دهنده 
ــازه تأســیس  كســب وكارهای ت كثــر  ــرای ا یكــی از ابزارهــای توســعه ب
كارآفرینــی  می باشــند )المپكیــن و دس1، 1996(. پیشــینه نظــری 
نــوآوری، ریســک پذیری، پیشــتازی به عنــوان  كــه  بیــان مــی دارد 
ح می شوند)اســچیپرز2 و همــكاران،  كارآفرینــی مطــر پیش نیازهــای 
بــار  بــه  بــرای جامعــه  زیــادی  فوایــد  و  كارآفرینــان منافــع   .)2008
ترغیــب  و  تشــویق  اشــتغال زایی،  جملــه  آن  از  كــه  می آورنــد 
گســترش بازارهــای جدیــد، تشــویق حــس  ســرمایه گذاری، ایجــاد و 
رقابــت، ســازمان دهی منابــع جهــت اســتفاده اثربخــش از آن، رفــع 
كــه  ــی علی رغــم مزایایــی  ــازار می باشــد. ول شــكاف ها و تنگناهــای ب
كارآفرینــی بــه دنبــال دارد، بــه خاطــر وجــود ریســک های متعــدد 
عمدتــًا بــا مشــكالت زیــادی مواجــه می باشــد. از طرفــی خالقیــت و 
نــوآوری مخاطراتــی ازجملــه ورشكســتگی و از دســت دادن ســرمایه 
كارآفرینانه  را بــه همــراه دارد، مدیریــت ریســک وجــه اصلــی فعالیــت 
كارآفرینــان ریســک زیــان تصادفــی را بــا ســنجش هزینه هــا و  اســت. 
گزینه هــا مدیریــت می نماینــد )براینــرد3، 2008(. منافــع هــر یــک از 
گرفتــه توســط اقتصاددانــان  بســیاری از تحقیقــات تجربــی صــورت 
و  دولتــی  آژانس هــای  تالش هــای  علی رغــم  كــه  می دهــد  نشــان 
كان یــک  كمــا توســعه بازارهــای مالــی، محدودیت هــای نقدینگــی 
كســب وكار هســتند. بســیاری از تحقیقــات  مانــع بــر ســر مالكیــت 
كســب وكار دارای  كــه ثــروت بــا تمایــل بــه شــروع  نشــان می دهنــد 
ارتبــاط مثبــت اســت؛ بنابرایــن هرچــه فــرد ثروتمندتر باشــد، احتمال 
نتیجــه  تحقیقــات  ایــن  تمامــی  اســت.  بیشــتر  كســب وكار  شــروع 
از  را  بالقــوه  كارآفرینــان  نقدینگــی،  كــه محدودیت هــای  می گیرنــد 
كسب وكارهایشــان بازمــی دارد )هرســت و لوســاردی4، 2004(. شــروع 
كمــک  بــه  كــه  اســت  الزم  كارآفرینــی  توســعه  بــرای  ازایــن رو 

1- Lumpkin & Dess
2- Scheepers
3- Brainard
4- Hurst &Lusardi
5- Keizer

بــرای  بیمــه، تمهیداتــی  راهكارهــای حمایتــی همچــون صنعــت 
كمــک بــه  كاهــش و یــا جبــران خســارت های احتمالــی و همچنیــن 

تســهیل تأمیــن مالــی بــه وجــود آیــد.
كــه در ایــن مقالــه به دنبال اثبات آن هســتیم  بنابرایــن فرضیاتــی 
در  بانكــی  مرهونــات  بیمــه  از  اســتفاده   -1 فرضیــه  از:  عبارت انــد 
كارآفرینــی مؤثــر اســت. فرضیــه   تســهیل تأمیــن مالــی فعالیت هــای 
2 - اســتفاده از بیمــه عمــر مانــده بدهــكار در تســهیل تأمیــن مالــی 
كارآفرینــی مؤثــر اســت. فرضیــه 3 - اســتفاده از بیمــه  فعالیت هــای 
كارآفرینــی مؤثــر اســت. كاهــش ریســک فعالیت هــای  عــدم النفــع در 
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كارآفرینــی مرتبــط بــوده  مفهــوم مخاطــره پذیــری از دیربــاز بــا 
كارآفرینــان بــرای مواجــه  كارآفرینــی بــر تمایــل  اســت، تعاریــف اولیــه 
ــده اند،  ــب وكار متمركزش كس ــا  ــط ب ــده مرتب ــای حساب ش ــا خطره ب
كــه  در دهــه 1800 میــالدی جــان اســتورات میــل اســتدالل می كــرد 
ــدگاه  كارآفرینــان می باشــد. ایــن دی ــزرگ  مخاطــره پذیــری صفــت ب
تــا قــرن بیســتم نیــز  كارآفریــن به عنــوان مخاطــره پذیــر  در مــورد 
كــه تقریبــًا  كیــد داشــت  ادامــه داشــت، چنانچــه مككلنــد )1960( تأ
كارآفرینــی مســتلزم مخاطــره  كــه  همــه نظریه پــردازان موافق انــد 

پذیــری اســت. 
بگلــی و بویــد )1987( دریافتنــد كه خطرپذیری یك رابطه غیرخطی 
ــه  ك ــی از آن اســت  ك ــان حا ــه دارد. یافته هــای آن كارآفرینان ــا عملكــرد  ب
ــد،  ــده می گیرن ــر عه ــک پذیری را ب ــی از ریس ــطوح معتدل ــان س كارآفرین
ــا خیلــی باالیــی از  امــا نتیجــه عملكــرد آن هــا ســطوح خیلــی پاییــن ی
مخاطــره را بــه نمایــش می گــذارد. ایــن نویســندگان نتیجــه می گیرنــد 
كــه مخاطــره پذیــری تــا حــدی دارای یــك اثــر مثبــت بــر بــازده دارایی هــا 
می باشــد و بیــش از آن حــد، افزایــش در مخاطره پذیری، باعث اعمال 
ــان همچنیــن  ــازده دارایی هــا خواهــد شــد. تحقیــق آن ــر ب ــر منفــی ب اث
كارآفرینــان تمایــل دارند تا  كارآفرینــان نســبت بــه غیر  نتیجــه می گیــرد، 
كمتــر،  كســب وكار را به عنــوان موقعیت هایــی بــا ریســك  موقعیت هــای 
كارآفرینــان ممكــن نیســت دربــاره  كننــد. به عبارت دیگــر،  طبقه بنــدی 
كــه آن هــا هیــچ احتمالــی را بــرای  كننــد  خودشــان این چنیــن فكــر 
كارآفرینــان در نظــر نمی گیرنــد،  ــا غیــر  پذیــرش مخاطــرات در قیــاس ب
گاهانــه موقعیت هــای تجــاری  بلكــه آن هــا خــود را بــرای طبقه بنــدی آ

مثبــت آمــاده می كننــد )كیــازر5 و همــكاران، 2001(.
كارآفرینــان بــا آن روبــرو هســتند عبــارت  كــه  ســه نــوع ریســک 
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فــردی.  ریســك  و  مالــی  ریســك  كســب وكار،  ریســك  از:  اســت 
جدیــد  مخاطره آمیــز  كســب وكارهای  كســب وكار،  ریســک پذیری 
احتمــال  این كــه  بــدون  می ســازد  ناشــناخته ها  درگیــر  را  شــركت 
كــه مربــوط بــه بازارهــای  موفقیــت را بدانــد. ایــن ریســكی اســت 
اثبــات  فّناوری هــای  بــه  تعهــد  یــا  )ناشــناخته(  نشــده  آزمایــش 
كــه شــركت  ــی، نیازمنــد آن اســت  نشــده اســت. ریســک پذیری مال
به منظــور دســتیابی بــه رشــد بســیار، قــرض بگیــرد یــا بخــش بزرگــی 
كنــد. ریســك در ایــن مــورد بــه  از منابــع موردنیــاز را خــود تقبــل 
ــی شناخته شــده  ــه در تحلیل هــای مال ك ریســك درآمــد اشــاره دارد 
اشــاره  خطرهایــی  بــه  فــردی،  ریســک پذیری  درنهایــت،  اســت. 
اقــدام  یــك  مطلوبیــت  بــر  پافشــاری  در  اجرایــی  مدیــر  كــه  دارد 
ــد  ــی متعه ــران اجرای ــت مدی ــن حال ــد. در ای ــد می كن ــردی تعه راهُب
كل شــركت و تصمیماتشــان  كــه  بــه انجــام خطرهایــی می شــوند 
ــه  ــی ب ــات مهم ــت صدم ــن اس ــد و ممك ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی را تح
مســیر شــغلی خــود وارد آورنــد. حتــی در ریســک پذیری، شــانس 
كــه بــه  كارآفرینانــی  كار قماربــازی نیســت.  نیــز درگیــر اســت امــا ایــن 
بهتریــن نحــو عمــل می كننــد، پیامدهــای فرصت هــای مختلــف را 
بررســی می كننــد و بــرای محتمل تریــن پیامدهــا ســناریو می ســازند 

.)1996 دس6،  و  )المپكیــن 

فعالیت کارآفرینی و تأمین مالی   2   2
پیوســته  فرآینــدی  را  كارآفرینــی  كارآفرینــی،  جهانــی  دیده بــان 
كارآفرینــان نوظهــور، آغــاز  تلقــی می كنــد. ایــن فرآینــد بــا فعالیــت 
كــه بــا اســتفاده از  كارآفرینانــه فرآینــدی اســت  می گــردد. فعالیــت 
یــک فرصــت موجــود و داشــتن ایــده شــروع می شــود و از طریــق 
نوآورانــه  نتایــج  بــه  دســتیابی  به منظــور  منابــع  تجهیــز  و  بســیج 
جنبــه  به عنــوان  به طوركلــی  كارآفرینــی  فعالیــت  می یابــد.  ادامــه 
و  نوآورانــه  فعالیت هــای  جهــت  در  منابــع  آرایــش  از  مهمــی 
تأمیــن   .)2005 همــكاران،  و  )اســتل7  می شــود  تصــور  نامحــدود 
كــه  كارآفرینــی، فرآینــد یافتــن ســرمایه گذارانی اســت  مالــی فعالیــت 
كارآفرینــان دارنــد )دنیــز8، 2004(.  تمایــل بــه ســرمایه گذاری بــر روی 
شــركت هایی بــا دسترســی بیشــتر بــه پــول در ســرمایه گذاری، رشــد 
ــه  ــر ب ــن ام ــاید ای ــد و ش ــان می دهن ــز نش ــری را نی ــریع تر و فراوان ت س
بیشــتر می تواننــد  بــا ســرمایه  كــه شــركت های  اســت  ایــن  دلیــل 
یابنــد  گســترش  ســریع تر  و  داشــته  بیشــتری  ســرمایه گذاری های 

6- Lumpkin & Dess
7- Stel
8- Denis
9- Taylor
10- Reynolds & White
11- Denis
12- Newman

)تیلــور9، 2001(. رینولــدز و وایــت10 در پژوهــش خــود در مــورد 2624 
گــزارش دادنــد  ــازه تأســیس در اواســط دهــه 1980 چنیــن  شــركت ت
كــه شــركت ها  خ هــای رشــد بــا ســطح حمایــت مالــی اولیــه  كــه نر
دریافــت می نمودنــد به گونــه ای مثبــت دارای همبســتگی بودنــد 
)رینولــدز و وایــت، 1997(. یكــی از مهم تریــن مســائل پیــش روی 
كارآفرینــی توانایــی آن هــا بــرای دسترســی بــه ســرمایه  شــركت های 
كــه چنیــن شــركت هایی به طورمعمــول هنــوز ســودآور  اســت. ازآنجا
از  مالــی  تأمیــن  هســتند،  ملمــوس  دارایی هــای  فاقــد  و  نبــوده 
نیســت.  كاربــردی  قابــل  گزینــه  معمــواًل  وام،  دریافــت  طریــق 
كارآفرینــان تمایــل دارنــد جهــت تأمیــن مالــی فعالیــت  درنتیجــه، 
كارآفرینــان عمدتــًا  خــود از راهكارهــای مناســبی اســتفاده نماینــد. 
می نماینــد:  اتــكا  ج  خــار از  مالــی  تأمیــن  اصلــی  منبــع  ســه  بــه 
و  فرشــته  ســرمایه گذاران  پذیــر،  مخاطــره  ســرمایه گذاری  وجــوه 

شــركتی. ســرمایه گذاران 
مشــاركت  پذیــر،  مخاطــره  ســرمایه گذاری  وجــوه  از  منظــور 
كــه در آن شــركای مدیــر بــه نمایندگــی از شــركای  محــدودی اســت 
ســرمایه گذاران  می نماینــد.  مبــادرت  ســرمایه گذاری  بــه  محــدود 
كه وجــوه خود را در  فرشــته بــه افــراد بــاارزش خالــص باال اشــاره دارد 
ــد.  ــرمایه گذاری می نماین ــركت های س ــک از ش كوچ ــه  ــک مجموع ی
اســتدالل های  بــا  از ســهامداران خــود،  نمایندگــی  بــه  شــركت ها 
مالــی و / یــا راهُبــردی ســرمایه گذاری می نماینــد )دنیــز11، 2004(.

بیمه و نقش آن در کارآفرینی   2   2
گرفتــه  بــا ریســک در نظــر  كارآفرینــی به عنــوان فعالیــت همــراه 
كــه اقــدام بــه  می شــود )نیومــن12، 2007(؛ بنابرایــن تمامــی افــرادی 
كشــورها  كاردارنــد.  كارآفرینانــه می نماینــد بــا ریســک ســر و  فعالیــت 
كاهــش یــا تخفیــف مالیاتــی، پرداخــت وام هــای ضــروری،  از طریــق 
تنظیمــی،  برنامه هــای  دیگــر  و  حمایتــی  بیمه هــای  ارائه هــای 
اینكــه  كارآفرینــی را پشــتیبانی می كننــد و بدیــن طریــق احتمــال 
كننــد و درنتیجــه تصمیــم  مــردم، یــك فرصــت جــذاب را شناســایی 
كننــد، افزایــش می دهنــد.  كســب و كار خــود را راه انــدازی  بگیرنــد 
از  یكــی  متوســط  و  كوچــك  شــركت های  بــرای  مالــی  پشــتیبانی 
كارآفرینــی در سراســر جهــان  ــرای ارتقــای  معمول تریــن رویكردهــا ب
پشــتیبانی  ایــن  جهــت  ابزارهــا  مهم تریــن  از  یكــی  بیمــه  و  بــوده 
شــاخص های  از  یكــی  به عنــوان  بیمــه  صنعــت  اســت.  مالــی 
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توســعه یافتگی از ســویی به عنــوان یكــی از عمده تریــن نهادهــای 
ح بــوده و از دیگــر ســوی فعالیــت دیگــر نهادهــا را  اقتصــادی مطــر
گــردآوری حــق  پشــتیبانی می كنــد. بــه عبارتــی صنعــت بیمــه بــا 
و  اســت  نقــش  دارای  اقتصــادی  توســعه  در  دریافتــی  بیمه هــای 
بــرای فعالیت هــای  امنیــت و اطمینــان  ایجــاد  بــا  از طــرف دیگــر 
خدماتــی، تولیــدی و... در جامعــه رونــد ســازندگی، پیشــرفت و 

تســهیل می كنــد. را  ترقــی 
كارآفرینــی مهم تریــن منبــع رشــد و توســعه اقتصــادی در اغلــب 
جامعــه  ســطوح  و  بخش هــا  همــه  در  آن  تأثیــر  و  كشورهاســت 
ــوآوری، رقابــت، بهــره وری، ایجــاد  ــه ن كــه ب به ویــژه در بخش هایــی 
مربــوط  جدیــد  كســب وكارهای  و  صنایــع  شــكل گیری  و  شــغل 
گســترش اســتفاده از  اســت احســاس می شــود. در راســتای ایــن 

13- Lazear
14- Keynes

ــی  كارآفرین ــای  ــعه فعالیت ه ــدف توس ــت باه ــه هم جه ك ــی  ابزارهای
كــه  كشــورهای مختلــف دنیــا می باشــد نیــز امــری ضــروری اســت  در 
از میــان ایــن ابزارهــا می تــوان بــه موضــوع پوشــش های بیمــه ای 
به عنــوان  می توانــد  بهینــه  اســتفاده  صــورت  در  كــه  كــرد  اشــاره 
فعالیت هــای  رســیدن  نتیجــه  بــه  بــرای  كننــده ای  ضمانــت 

)الزیــر13، 2005(. آیــد  بشــمار  كارآفرینــی 
كاهــش  كارآفرینــی رابطــه مســتقیم   جریــان عمــده ای در ادبیــات 
ــی  ریســک و عــدم اطمینــان و همچنیــن بهبــود شــرایط تأمیــن مال
ــر  ــد. جــدول زی را در توســعه فعالیت هــای بنگاه هــا را نشــان داده ان
گرفتــه در ایــن حــوزه  خالصــه ای از مهم تریــن پژوهش هــای صــورت 

پژوهشــی اســت.

كارآفرینی جدول 1. مطالعات انجام شده درزمینٔه نقش بیمه در توسعه فعالیت های 

نتایجموضوع تحقیقمحقق

عدم اطمینان و کینز )1963(
گأإاری که عدم اطمینان با ناپایداری انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط تنگاتنگ است.سرمایه  استنتاج نمود 

بیمه های خارجی در اسکیپر )1997(
بازارهای نوظهور

کسب وکار جدید، سرمایه گذاران مخاطره پذیر تنها هنگامی که  به دلیل ریسک باالی شکست 
کارآفرین بیمه شده باشد وجوهی را فراهم می آورند. دارایی های مشهود وزندگی 

وای وایت 
)2003(

کمبود سرمایه  نقش 
کسب وکار  در شروع 

جدید

عدم دسترسی به سرمایه های مکمل بازار و احتمال ورشکستگی و قوانین آن باعث به وجود آمدن مکانیزم 
مقدماتی بیمه در ایاالت متحده گشت که باعث تشویق کارآفرینان برای شروع کسب وکارهای جدید شد.

هارت و لوساردی 
)2004(

محدودیت های مالی 
کارآفرینی و 

کسب وکار می باشد و نقش سیستم های  محدودیت های مالی، هنوز یکی از مهم ترین موانع شروع 
حمایتی نظیر بیمه بسیار مهم می باشد.

هالتز، پنرود و 
روزن )1994(، 

زیسیموپولوس، 
میستاس و 

کارولی  )2007(

نقش بیمه درمان در 
کارآفرینی ترویج 

که عدم وجود بیمه درمان باعث جلوگیری از بسیاری از  کارآفرینان متوجه شد  با تحقیقات بر روی 
کسب وکارهای جدید می شود.

ضرورت های بیمه برینارد )2008(
کارآفرینی کارکنان برای درمان، عمر، معلولیتبرای  ضرورت بیمه اموال و حوادث )مسئولیت( و بیمه مزایای 

جکسون )2010(
تأملی بر بیمه عمر و 
کارآفرینان در منطقه 

ماساچوست

کارآفرینان، آن ها بیشتر بر روی خود ایده تمرکز دارند سپس بر  کسب وکار توسط  در ابتدای شروع یک 
که انجام می دهند به بررسی سود و هزینه پروژه می پردازند در این مرحله  اساس ارزیابی اقتصادی 
تمامی هزینه ها همچون مباحث بیمه نیز وارد چارچوب تحلیل امکان سنجی می شود. شواهد نشان 
کسب وکار خود  که آن ها در چنین شرایطی قرار می گیرند، کارآفرینان بالقوه از راه اندازی  می دهد زمانی 
منصرف می شوند و یا به کاهش هزینه ی این قراردادها روی می آورند که این امر از طریق ارتباط با مجاری 
کارگران شکل می گیرد. قانونی و بر روی موضوعات بیمه خدمات درمانی، بیمه عمر و بیمه امنیت 

 مدل نظری- 3
بــه  بیمــه  ارائــه  داشــتند  بیــان   2002 ســال  در  وایــت  وای 
بــرای  مزایایــی  دارای  هســتند  گریــز  ریســک  كــه  كارآفرینانــی 
افزایــش  بیمــه ای  خدمــات  ســطح  هرچــه  ازایــن رو  و  آن هاســت 

كســب وكارها خواهــد شــد)كینز14،  یابــد منجــر بــه افزایــش تعــداد 
1936(. از طــرف دیگــر هرســت و لوســاردی در ســال 2004 اظهــار 
كــه محدودیت هــای مالــی، هنــوز یكــی از مهم تریــن موانــع  نمودنــد 
كســب وكار می باشــد)هارت و لوســاردی، 2004(. اســكیپر نیــز  شــروع 
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كــه بیمــه از تجــارت  در ســال 1997 این گونــه اســتدالل می نمایــد 
كارآفرینــی پشــتیبانی نمــوده و بســیاری از فعالیت هــای  و فعالیــت 
تجــاری منــوط بــه وجــود بیمه هایــی ماننــد بیمــه امــوال اســت؛ وی 
همچنیــن بیــان مــی دارد بیمــه به وســیله افزایــش ارزش اعتبــاری 
مشــتریان از فعالیــت تجــاری پشــتیبانی می كنــد؛ بنابرایــن بانک هــا 
و اعتباردهنــدگان بــر بیمــه شــدن وثیقــه وام پافشــاری دارنــد یــا در 
غیــر ایــن صــورت از پرداخــت وام خــودداری می كننــد همچنیــن بــه 

15- Structural Equetion Modeling
16- Causal Models
17- Confidence Level
18- Confidence Interval

ــاالی شكســت  ــه دلیــل ریســک ب كــه ب ــر ایــن مطلــب می پــردازد  ذك
ــر تنهــا هنگامی كــه  ــد، ســرمایه گذاران مخاطــره پذی كســب وكار جدی
كارآفریــن بیمه شــده باشــد وجوهــی  دارایی هــای مشــهود و زندگــی 
ــر ایــن مبنــا چارچــوب نظــری  را فراهــم می آورنــد )اســکیپر، 1997(. ب
ــه در  ــت بیم ــی صنع ــه نمایندگ ــه ب ــه بیمه نام ــای س ــش برمبن پژوه
قالــب شــكل 1 تعیین شــده و فرضیــات نیــز به صــورت زیــر شــكل 

گرفــت:

شكل 1. چارچوب نظری پژوهش 

روش شناسی- 4
كّمــی بــوده و بــا توجــه بــه هــدف  تحقیــق حاضــر از نــوع تحقیقــات 
ــن  ــی بی ــط عّل ــتر از رواب ــه درک بیش ــرای ارائ ــالش ب ــه در ت ك ــق  تحقی
كارآفرینانــه می باشــد، لــذا  پوشــش بیمــه ای و توســعه ی فعالیــت 
كاربــردی بــه شــمار  تحقیــق حاضــر ازنظــر هــدف جــزو تحقیقــات 
اســاس  بــر  طبقه بنــدی  در  حاضــر،  مطالعــه  همچنیــن  مــی رود. 
ــی  ــدل یاب ــوع م ــتگی از ن ــی- همبس ــات توصیف ــوع تحقیق روش از ن
 )SEM( 15معــادالت ســاختاری اســت. مــدل معــادالت ســاختاری
كــه هــدف آن آزمــون  كاربــرد دارد  یــا مدل هــای عّلــی16 در تحقیقاتــی 
مــدل  به عنــوان  كــه  متغیرهاســت  بیــن  رابطــه   از  خاصــی  مــدل 

نظــری مبنــا توســط محقــق تعریــف می شــود.

 جامعه آماری و نمونه آماری   2   4
كــه  كارآفرینانــی اســت  نفــر  آمــاری تحقیــق شــامل 110  جامعــه 
نســبت بــه خریــد و اســتفاده از محصــوالت بیمــه ای موردنظــر از 
گرفتــه شــد.  ــد در نظــر  شــركت ســهامی بیمــه ملــت اقــدام نموده ان
شناخته شــده اند،  كارآفریــن  به عنــوان  افــراد  كــه  شــاخص هایی 
ــوده و شــامل  ــر ب كارآفرینــان برت ــر اســاس شــاخص های جشــنواره  ب
اقتصــاد  ســنجش  اشــتغال،  آینده نگــری،  خطرپذیــری،  نــوآوری، 
بــرای تعییــن  لــوح و نشــان های دریافتــی می باشــد.  مقاومتــی و 
ســطح  گرفتــن  نظــر  در  بــا  و  مــورگان  جــدول  از  نمونــه  حجــم 

اطمینــان17  95% و فاصلــه اطمینــان18  5% عــدد 86 بــه دســت آمــد 
ــا اســتفاده از روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده  ــه ب و اعضــای نمون

انتخــاب شــدند. 

 روش و ابزار گردآوری داده ها   2   4
پرسشــنامه های محقــق ســاخته بــرای آزمــون فرضیــات تحقیــق، 
بیمــه  و  كارآفرینــی  صاحب نظــران  و  خبــرگان  نظــر  اســاس  بــر 
كــه شــاخص های استخراج شــده از ادبیــات در قالــب  تهیــه شــد 
كلــی طبقه بندی شــده اســت. ایــن طبقه بنــدی عمدتــًا  عناویــن 
كــه  بــر طبــق همگونــی معنایــی شــكل گرفته اســت بدین صــورت 
بــرای بیمه نامه هــای عمــر مانــده بدهــكار و مرهونــات بانكــی در 
بعــد:  كارآفرینــی ســه  تأمیــن مالــی فعالیت هــای  بخــش تســهیل 
1- خدمــات مشــتری: بــا شــاخص های مبلــغ دریافــت وام، زمــان 
از  رضایــت  و  وام  دریافــت  خدمــات  ارائــه  كیفیــت  وام،  دریافــت 
پرداخــت اقســاط وام، 2- بعــد انگیزشــی: بــا شــاخص های اعتمــاد 
گــران تأمیــن مالــی،  گــران تأمیــن مالــی، رغبــت تســهیل  تســهیل 
ــع  ــارات مناب ــداری انتظ ــب وكار، ناپای كس ــتگی  ــری از ورشكس جلوگی
و  مالــی  تأمیــن  گــران  تســهیل  ارتباطــات  و  كســب وكار  انســانی 
3- بعــد نــگاه ســرمایه گذاران: بــا شــاخص های تدویــن برنامه هــای 
جــذب  و  ســرمایه گذاران  انتظــارات  ناپایــداری  ســاالنه،  مالــی 
گرفته شــده اســت. همچنیــن در  ســرمایه های مكمــل مالــی در نظــر 
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كارآفرینــی ســه بعــد: 1- انــواع  كاهــش ریســک فعالیت هــای  بخــش 
ریســک: بــا شــاخص های بــرآورد و ارزیابــی ریســک و فرآیندهــای 
ــا شــاخص های از  ــا ســود: ب مدیریــت ریســک، 2- ریســک مرتبــط ب
از دســت دادن دارایی هــای  دســت دادن دارایی هــای فیزیكــی، 
ــل  ــک های قاب ــش دادن ریس ــی، پوش ــک های طبیع ــوی، ریس معن
بیمــه شــدن، عــدم توانایــی بازپرداخــت و از دســت دادن ســود و 
3- ریســک پرســنل: بــا شــاخص های پرداخــت حــق بیمــه پرســنل 
و پرداخــت انــواع غرامــت مدنظــر قرارگرفتــه اســت. ایــن پرسشــنامه 
كــه شــامل 40 ســؤال به صــورت یــک طیــف لیكــرت پنج درجــه ای 
تنظیم شــده اســت بیــن افــراد انتخاب شــده توزیــع و از ایــن تعــداد 
خ بازگشــت 89%(. در روایــی  77 پرسشــنامه برگشــت داده شــد )نــر
گرفــت  ــرار  ــی ق ــد روش موردبررس ــه چن و پایایــی در ایــن پژوهــش ب
كــه بــرای بررســی روایــی از روایــی محتــوا و روایــی  بدیــن ترتیــب 
اندازه گیــری  بــرای  اســت.  استفاده شــده  پژوهــش  ابــزار  در  ســازه 
كــه موضوعــات و ابعــاد  بــه نظــر 6 نفــر از خبــرگان  روایــی محتــوا 

19- Composite reliability 
20- Chronbach’s Alpha
21- Average variance extracted (AVE)
22- Adcock & Collier

بــرای  می نماییــم.  اســتناد  گرفتنــد  قــرار  تأییــد  و  موردبررســی 
كــرون  محاســبه پایایــی ابــزار اندازه گیــری تحقیــق از روش آلفــای 

ــت.  ــده اس گردی ــتفاده  ــاخ اس ب
بــرای بررســی روابــط علــی بیــن متغیرهــا از روش  مــدل معــادالت 
مكنــون  متغیرهــای  بــا  متغیــری  چنــد  تحلیــل  یــا  ســاختاری 
پایایــی  ضرایــب  از  پایایــی  ســنجش  بــرای  استفاده شده اســت. 
بــاخ20   كــرون  آلفــای  تركیبــی19  )پایایــی تركیبــی بزرگ تــر از 0/7( و 
ــه در صــورت  ك ــر از 0/7( اســتفاده می شــود  ــاخ بزرگ ت ــرون ب ك )آلفــا 
ــش  ــنامه پژوه ــت پرسش گف ــوان  ــب می ت ــن ضرای ــودن ای ــب ب مناس
پایاســت. بــرای تعییــن روایــی همگــرا از شــاخص میانگیــن واریانــس 
قابل قبــول  میــزان  حداقــل  می شــود.  اســتفاده  استخراج شــده21 
می باشــد)ادكوک   0/5 استخراج شــده  واریانــس  میانگیــن  بــرای 
واریانــس  میانگیــن  ضرایــب  میــزان   7 جــدول   .)2001 كلیــر22،  و 
نشــان  را  بــاخ  كــرون  آلفــای  و  تركیبــی  پایایــی  استخراج شــده، 

می دهــد.
كرون باخ   جدول 2. ضرایب میانگین واریانس استخراج شده، پایایی تركیبی و آلفای 

کرون باخپایایی ترکیبیمیانگین واریانس استخراج شده آلفای 

0/77840/93350/9054خدمات مشتری- بیمه مرهونات بانکی

0/93930/97890/9677انگیزشی- بیمه مرهونات بانکی

0/86190/96150/9468نگاه سرمایه گذاران- بیمه مرهونات بانکی

0/62940/90970/8871خدمات مشتری- بیمه عمر مانده بدهکار

0/7320/88980/8384انگیزشی- بیمه عمر مانده بدهکار

0/78790/93680/9137نگاه سرمایه گذاران- بیمه عمر مانده بدهکار

0/79370/920/8773انواع ریسک- بیمه عدم النفع

0/63990/83850/7447ریسک مرتبط با سود- بیمه عدم النفع

0/62570/86720/7953ریسک مرتبط با پرسنل- بیمه عدم النفع

از  كــه در جــدول 2 مشــخص اســت همــه متغیرهــا  همان طــور 
پایایــی باالیــی در مــدل برخوردارنــد. پایایــی تركیبــی متغیرهــا بــاالی 
كــرون بــاخ نیــز در همه متغیرها  0.7 اســت و همچنیــن ضریــب آلفــای 

باالتــر از 0.7 اســت، همچنیــن روایــی همگــرا بــاالی 0.5 هســتند.  

تجزیه وتحلیل داده ها- 5
 مشخصات جمعیت شناختی نمونه   2   5

پاســخ دهندگان  از   %7 جمع آوری شــده،  داده هــای  طبــق  بــر 
كمتــر از ســی ســال، 38% بیــن 30 الــی 40، 42% بیــن  دارای ســن 
41 الــی 50 ســال و 13% باالتــر از 50 ســال ســن داشــته اند؛ همچنیــن 

زیــر دیپلــم، %35  مــدرک تحصیلــی  پاســخ دهندگان دارای  از   %5
مــدرک  دارای   %3 و  لیســانس   %37 فوق دیپلــم،   %20 دیپلــم، 
در  پاســخ دهندگان  از   %27 می باشــند.  باالتــر  و  فوق لیســانس 
كــه در مرحلــه راه انــدازی مــی باشــد، میزان  شــركتی فعالیــت می كننــد 
33% بیــن 1 الــی 5 ســال، 29% در 5 الــی 10 ســال و 11% در شــركت 
كار بودنــد. 60% از پاســخ دهندگان در  10 الــی 20 ســاله مشــغول بــه 
كمتــر از 5 نفــر بــوده  كاركنــان آن  كــه تعــداد  شــركتی فعالیــت می كننــد 
و بــه همیــن ترتیــب میــزان 31% از آن هــا در شــركت هایی بــا 5 الــی 9 
ــد  كارمن ــر  ــی 20 نف ــا 10 ال ــركت هایی ب ــا در ش ــد و 9% از آن ه كارمن ــر  نف

فعالیــت می كننــد. 
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نتایج تحلیل های آماری   2   5
جامعــه  یــک  میانگیــن  خصــوص  در  تحقیــق  فرضیه هــای 
می باشــد بنابرایــن بــا اســتفاده از آزمــون میانگیــن یــک جامعــه23  

دهیــم. قــرار  موردبررســی  را  موردنظــر  فرضیه هــا  می توانیــم 
میانگیــن  مــورد  در  ح شــده  مطر فرضیه هــای  آزمــون  ایــن  در 

23- One-Sample T Test

می گیــرد.  قــرار  موردبررســی   0/05 خطــای  ســطح  در  جامعــه 
كــه در ســؤاالت آمــده اســت بــا اس تفــاده  ح شــده  كتورهــای مطر فا
گرفــت. بــرای تائیــد ایــن فرضیه هــا  از آزمــون تــی مــورد بررســی قــرار 
ــد  ــن آن بای ــا میانگی ــن متغیره ــودن ای ــر ب ــرای مؤث ــه ب ك ــد  ــرض ش ف

بیشــتر از 3 باشــد.
جدول 3. آزمون فرضیه 1

مقدار آزمون=3

t تفاوت میانگینسطح معنی داریدرجه آزادیمقدار
فاصله اطمینان 95% تفاوت میانگین ها

حد باالحد پایین

میانگین عوامل در بیمه 
46/863850/0001/195021/14481/2453مرهونات بانکی

جدول 4. آزمون فرضیه 2 

مقدار آزمون=3

t تفاوت میانگینسطح معنی داریدرجه آزادیمقدار
فاصله اطمینان 95% تفاوت میانگین ها

حد باالحد پایین

میانگین عوامل در 
27/782850/0001/336101/24141/4308بیمه مانده بدهکار

جدول 5. آزمون فرضیه 3

مقدار آزمون=3

t تفاوت میانگینسطح معنی داریدرجه آزادیمقدار
فاصله اطمینان 95% تفاوت میانگین ها

حد باالحد پایین

میانگین عوامل در بیمه 
16/197850/0000/834020/73260/9355عدم النفع

كــه ســطح معنــاداری بــا توجــه  در جــداول مشــخص می باشــد 
ــر می باشــد تمــام فرضیــات مــورد تائیــد  كوچک ت ــه اینكــه از 0/05  ب
قــرار می گیــرد. بــا توجــه بــه مقادیــر حــد بــاال )Upper( و حــد پاییــن 
پاییــن  و  بــاال  حــد  هــر دو  در جــداول، چــون  )Lower( ذكرشــده 
مــورد  از مقــدار  كــه میانگیــن  گفــت  مثبــت می باشــند، می تــوان 
آزمــون )عــدد 3( بزرگ تــر اســت و درنتیجــه فرضیــات صحیــح اســت.
ــط بیــن متغیرهــا از آزمــون همبســتگی پیرســون  ــرای بررســی رواب ب
بــه بررســی فرضیــه اول تحقیــق می پردازیــم.  اســتفاده شــد. ابتــدا 
بیمــه  بیــن  پیرســون  همبســتگی  آزمــون  نشــان دهنده   3 جــدول 
كارآفرینی اســت. مرهونــات بانكی و تســهیل تأمیــن مالی فعالیت های 

جدول 6. آزمون همبستگی پیرسون - مرهونات بانكی و تأمین مالی

بیمه مرهونات بانکی

تأمین مالی 
فعالیت های 

کارآفرینانه

 Pearson
Correlation 0/077

Sig. )2-tailed( 0/043

N 86

بــا توجــه بــه جــدول 3 نتایــج نشــان می دهنــد ضریب همبســتگی 
ــی فعالیت هــای  ــات بانكــی و تســهیل تأمیــن مال بیــن بیمــه مرهون
ــادار  ــر از 0.05 معن كوچک ت ــاداری  ــدد معن ــه ع ــه ب ــا توج ــی ب كارآفرین

اســت؛ بنابرایــن می تــوان ایــن رابطــه را مــورد تأییــد قــرارداد.  
بیــن  پیرســون  همبســتگی  آزمــون  نشــان دهنده   4 جــدول 
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بیمــه عمــر   مانــده بدهــكار و تســهیل تأمیــن مالــی فعالیت هــای 
كارآفرینــی اســت )فرضیــه دوم(.

جــدول 7. آزمــون همبســتگی بیمــه عمــر مانــده بدهــكار و تأمیــن مالــی 

بیمه عمر مانده بدهکار

تأمین مالی 
فعالیت های 

کارآفرینانه

 Pearson
Correlation 0/064

Sig. )2-tailed( 0/0326

N 86

جــدول 4 نتایــج نشــان می دهنــد ضریــب همبســتگی بیــن بیمــه 
كارآفرینــی  عمــر مانــده بدهــكار و تســهیل تأمیــن مالــی فعالیت هــای 
اســت؛  معنــادار   0.05 از  كوچک تــر  معنــاداری  عــدد  بــه  توجــه  بــا 

بنابرایــن می تــوان ایــن رابطــه را مــورد تأییــد قــرارداد.  
جــدول 5 نشــان دهنده آزمــون همبســتگی پیرســون بیــن بیمــه 
اســت  كارآفرینــی  فعالیت هــای  ریســک  كاهــش  در  النفــع  عــدم 

)فرضیــه ســوم(.

24- Tenenhaus

جدول 8. آزمون همبستگی بیمه عدم النفع و كاهش ریسک فعالیت كارآفرینی

بیمه عدم النفع

کاهش ریسک 
فعالیت های 

کارآفرینی

 Pearson
Correlation 0/049

Sig. )2-tailed( 0/0417

N 86

جــدول 5 نتایــج نشــان می دهنــد ضریــب همبســتگی بیــن بیمــه 
ــه  ــا توج ــی، ب كارآفرین ــای  ــک فعالیت ه ــش ریس كاه ــع در  ــدم النف ع
كوچک تــر از 0.05، معنــادار اســت؛ بنابرایــن  بــه عــدد معنــاداری 

ــرارداد. ــوان ایــن رابطــه را مــورد تأییــد ق می ت

معناداری متغیرها و ضرایب مسیر   2   5
مكنــون  متغیرهــای  بیــن  رابطــه  نتایــج  بررســی  بــه  ادامــه  در 

یــم.  ز می پردا

جدول 9. معناداری متغیرها و ضرایب مسیر

مقدار تیانحراف استانداردضریب مسیرمتغیر

کارآفرینی 0/30730/10172/6794خدمات مشتری )مرهونات بانکی( -< تأمین مالی فعالیت 

کارآفرینی 0/29230/12232/415انگیزش )مرهونات بانکی( -< تأمین مالی فعالیت 

کارآفرینی 0/15630/18432/0226نگاه سرمایه گذاران )مرهونات بانکی( -< تأمین مالی فعالیت 

کارآفرینی 0/31180/09282/8841خدمات مشتری )عمر مانده بدهکار( -< تأمین مالی فعالیت 

کارآفرینی 0/48420/06293/5346انگیزش )عمر مانده بدهکار( -< تأمین مالی فعالیت 

کارآفرینی 0/26040/11422/311نگاه سرمایه گذاران )عمر مانده بدهکار( -< تأمین مالی فعالیت 

کارآفرینی 0/19450/16332/1126انواع ریسک )عدم النفع( -< کاهش ریسک فعالیت 

کارآفرینی 0/37590/08162/9122ریسک مرتبط با سود )عدم النفع( -< کاهش ریسک فعالیت 

کارآفرینی 0/4010/07333/3021ریسک پرسنل )عدم النفع( -< کاهش ریسک فعالیت 

روابــط بیــن ابعــاد بیمــه مرهونــات بانكــی نشــان می دهــد متغیــر 
خدمــات مشــتری بــه میــزان 0/3، انگیــزش 0/29، نــگاه ســرمایه 
كارآفرینانــه ارتبــاط دارنــد. روابــط  0/15، بــا توســعه فعالیت هــای 
می دهــد  نشــان  بانكــی  بدهــكار  مانــده  عمــر  بیمــه  ابعــاد  بیــن 
ســرمایه گذاران  نــگاه   0/48 انگیــزش  و   0/31 مشــتری  خدمــات 
كارآفرینانــه ارتبــاط دارنــد و بــا توجــه  0/26 بــا توســعه فعالیت هــای 
بــه عــدد معنــاداری بزرگ تــر از 1/96 مــورد تأییــد قــرار می گیرنــد. 
همچنیــن روابــط بیــن ابعــاد بیمــه عــدم النفــع نیــز نشــان می دهــد 
بــا  مرتبــط  ریســک  و   0/19 میــزان  بــه  ریســک  انــواع  متغیرهــای 
ــر  ــا متغی ــزان 0/4 ب ــه می ــنل ب ــک پرس ــزان 0/37 و ریس ــه می ــود ب س

كارآفرینــی ارتبــاط دارنــد. در ایــن زمینــه بــا  كاهــش ریســک فعالیــت 
توجــه بــه مقادیــر تــی بزرگ تــر از 1/96 ایــن روابــط مــورد تأییــد قــرار 

می گیرنــد. 
برازش کلی مدل تحلیل مسیر   4   5

بــر اســاس نظــر )تنهــاوس و همــكاران24، 2005( می تــوان بــرای 
زیــر  فرمــول  از  اس  ال  پــی  در  مــدل  تناســب  شــاخص  محاســبه 

كــرد: اســتفاده 



29

ستگــݡی
ش

ی بازن
صلنامه راهبردها

ف

بــا توجــه بــه اینكــه حداقــل میــزان قابل قبــول بــرای ســنجش 
كین و همــكاران، 2009( و امتیــاز  ایــن شــاخص 0/36 می باشــد)آ
گفــت  ایــن شــاخص 0/63 اســت می تــوان  بــرای  به دســت آمده 

مــدل از بــرازش مناســب برخــوردار اســت.

بحث و نتیجه گیری- 6
)اسـكیپر،1997؛  تحقیقـات  تحقیـق،  فرضیـات  اثبـات  بـه  نظـر 
و  زیسـیموپولوس، مسـتاس  و  پنـرود و روزن،1994؛  ایكـن،  هالتـز 
دارد.همچنیـن  همخوانـی  دوم  و  اول  فرضیـه  بـا   )2007 كارولـی، 
2003؛  وایـت ،   وای  2008؛   برینـارد ،   1963؛  )كینـز،  تحقیقـات 
جكسـون، 2010(.  بـا فرضیـه سـوم تحقیـق حاضـر همخوانـی دارد.
در  ح شــده  مطر فرضیــات  به دســت آمده،  نتایــج  بــه  توجــه  بــا 
ایــن پژوهــش مــورد تأییــد قرارگرفتــه و پیشــنهاد می شــود بــرای 
افزایــش تأثیــر عوامــل بعــد مرهونــات بانكــی بــر توســعه فعالیت های 
كارآفرینــی، سیاســت گذاران برنامه هــای جامعــی جهــت حمایــت 
اســاس  بــر  كــه  نماینــد. چرا تدویــن  بیمه گــزار  و  بیمه گــر  طرفیــن 
نتایــج تحقیــق حاضــر، بعــد خدمــات مشــتری اهمیــت بســزایی 
كارآفرینــی دارد. جهــت تقویــت آن دســته  در توســعه فعالیت هــای 
ــی  كارآفرین ــای  ــعه فعالیت ه ــا توس ــه ب ك ــه  ــواع بیم ــای ان از مؤلفه ه
كمــی دارنــد، هدف گــذاری انجــام شــود و در مورداســتفاده  تطابــق 
بــرای  گــردد.  اتخــاذ  از آن هــا تصمیمــات الزم  یــا عــدم اســتفاده 
كارآفرینــی،  فعالیــت  توســعه  بــر  بیمه هــا  انــواع  تأثیــر  افزایــش 
رادارنــد،  تأثیــر  بیش تریــن  كــه  مؤلفه هایــی  می شــود  پیشــنهاد 
توجــه و تمركــز بیشــتری بدان هــا شــود. بــا توجــه بــه خــأ مطالعاتــی 
گیــرد  كشــور وجــود دارد، تحقیقــات ســازمان یافته ای شــكل  كــه در 
تــا از نمونه هــای موفــق خارجــی جهــت ایجــاد بســته های بیمــه ای 
جهــت  برنامه هایــی  شــود.  الگوبــرداری  كارآفرینــی  از  حمایــت 
ــه در  ــت بیم ــٔه اهمی ــان درزمین كارآفرین ــه  ــات الزم ب ــش اطالع افزای
گــردد. پژوهشــگران بعــدی نیــز  كاهــش و انتقــال ریســک تدویــن 
كــه در توســعه فعالیت هــای  بــا توجــه بــه انــواع بیمه نامه هایــی 
كارآفرینــی نقــش دارنــد، متغیرهــای اثرگــذار دیگــر را در مطالعــات 

كننــد. وارد 
كارآفرینــی  بــرای تحقیقــات آتــی جهــت حمایــت از فعالیت هــای 
و مكانیســم های حمایتــی صنعــت بیمــه و همچنیــن بــرای ارتقــاء و 
گســترش علمــی آن هــا پیشــنهاد می گــردد مــوارد زیــر توســط ســایر 

گیــرد: محققیــن موردپژوهــش قــرار 
ســایر 	  از  بهره گیــری  بــا  كتشــافی  ا مطالعــات  انجــام 

كیفــی پژوهــش  راهبردهــای 
ســازمان دهی 	  قالــب  در  تأییــدی  مطالعــات  انجــام 

آمیختــه پژوهــش  رویكــرد  بــا  پژوهش هایــی 

توســعه 	  بــر  بیمه نامه هــا  دیگــر  انــواع  تأثیــر  بررســی 
كارآفرینــی فعالیت هــای 

شناســایی و بررســی موانــع حمایتــی بیمــه از فعالیت هــای 	 
كارآفرینــی

آمــاری مشــابه 	  بررســی موضــوع حاضــر در ســایر جوامــع 
تحقیــق پایایــی  افزایــش  جهــت 

بــر  عــالوه  آتــی  مطالعــات  تــا  می شــود  پیشــنهاد  همچنیــن 
كــه در توســعه  گرفته شــده بــرای ایــن مطالعــه  متغیرهــای در نظــر 
ــذار دیگــر را  ــد، متغیرهــای اثرگ كارآفرینــی نقــش دارن فعالیت هــای 

كننــد. وارد  در مطالعــات 
از محدودیت های تحقیق نیز می توان موارد ذیل را نام برد:

ک شركت كننده ها از سوا الت پرسشنامه ها	  تفاوت در ادرا
عــدم اطمینــان از صداقــت شــركت كننده ها در پاســخ بــه 	 

ســؤاالت تحقیــق
ک شــركت كننده ها 	  اثــر احتمالــی وقایــع خاص و موقتی بر ادرا

در هنگام تكمیل پرسشنامه ها
كارآفرینی 	  كافــی محققان دانشــگاهی در حــوزه  گاهــی  عــدم آ

از صنعــت بیمه
مبهــم بــودن برخــی مفاهیــم بیمــه ای و عوامــل مؤثــر بــر 	 

موردمطالعــه آمــاری  جامعــه  نــزد  كارآفرینــی  توســعه 
كافــی تحقیقــات پیشــین در خصــوص موضــوع 	  عــدم وجــود 
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