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Abstract 

	
Innovation and entrepreneurship are important driving forces for economic growth, and the Internet plays 
an essential role in entrepreneurship activities. This paper studies the impact of the Internet on 
entrepreneurship and its mechanism by using China Family Panel Studies (CFPS) dataset in 2014 and 2016. 
Our empirical findings indicate that the Internet has a significant and positive influence on entrepreneurship, 
and the results remain robust even after addressing endogeneity. Moreover, heterogeneous examinations 
suggest that the Internet is more beneficial for opportunistic entrepreneurship and in rural areas. Further 
mechanism analysis shows that the Internet promotes entrepreneurship mainly through facilitating 
entrepreneurs to access information and helping entrepreneurs obtain informal financing. 

The rest of this paper is organized as follows. Section two will introduce data and summary statistics. 
Section three investigates at the individual level how the Internet will affect entrepreneurship. Section four 
analyzes two mechanisms of information and finance. The final section includes conclusions and 
discussion. 
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 ینیکارآفرو رشد اقتصادي بر  نترنتیاشبکه جهانی  ریتاثمکانیسم 

 
 محمدصادق صدقی شهرکی

 

 علوم ترجمان عالی آموزش موسسه MBA آموخته دانش

 چکیده

 فایا ینیکارآفر يها تیدر فعال ینقش اساس نترنتیهستند و ا يرشد اقتصاد يبرا یمهم عوامل تعیین کننده ینیو کارآفر ينوآور
 نیپانل مطالعات خانواده چ يهارا با استفاده از مجموعه داده این تاثیر سمیو مکان ینیبر کارآفر نترنتیا ریمقاله تأث نیکند. ا یم
)CFPSيمعنادارمثبت و  ریتأث نترنتیکه ا دهدیما نشان م یتجرب يهاافتهی. دهدیقرار م بررسی ردمو 2016و  2014 يها) در سال 

 ياه یبررس ن،ی. عالوه بر امانندیم یباقمعتبر همچنان  درونزایی مسائل پس از برطرف کردن یحت جیدارد و نتا ینیبر کارآفر
 تکمیلی مسیمکان آنالیزاست.  سودمندتر ییوستاو در مناطق ر انهفرصت طلب ینیکارآفر يبرا نترنتیدهد که ا ینشان م ناهمگنی
منابع  به دست آوردن يبرا نانیبه اطالعات و کمک به کارآفر نانیکارآفر یدسترس لیتسه قیعمدتاً از طر نترنتیدهد که ا ینشان م

 .دهد یم ارتقاءرا  ینیکارآفر ،یررسمیغ یمال

 رشد اقتصادي، منابع مالی ،ینی: کارآفريدیکل واژگان

 

 .مقدمه1

بر  ینمبت يفناور راتییدر حال ظهور هستند. تغ کسب و کارها یاتیعمل دیجد يهامدل نترنت،یا مبتنی بر اقتصاد عیبا رشد سر
 نیبزرگترین که در چ ینیبر کارآفر نترنتیا چشمگیر ریتأث د.ندار يتوسعه اقتصاد نیو همچن ینیبر کارآفر یقیعم راتیتأث نترنتیا

 در حال توسعه خواهد داشت. يکشورها ریو کاهش فقر در سا يتوسعه اقتصاد يبرا یمهم يامدهایپمی باشد کشور در حال توسعه 

در عصر اینترنت توجه محققان را به خود جلب کرده است. چندین تحقیق نظري و تجربی به بررسی روابط بین فناوري  کارآفرینی
، 2012، فورمان و همکاران، 1999در اواخر دهه پیش پرداخته اند (جانسون و ریزا،  1مالی و کارآفرینی از زمان شیوع اقتصاد دات کام

تا از آنالیز تجربی و مطالعات موردي به منظور بررسی تاثیر زیرساخت اطالعاتی ناشی از فناوري ). برخی محققان عمد2018زئو و فا، 
) پی بردند که اینترنت فعالیت هاي کارآفرینانه 2010جدید بر فعالیت هاي کارآفرینی استفاده کردند. به عنوان مثال، کومینگ و جان (

) از اطالعات متخصصان انگلیسی استفاده 2005تحریک می کند. مصطفی و همکارانش ( تمامی حوزه هادر  تجمیع اطالعاترا با 
کردند که کارآفرینان به احتمال زیاد از اینترنت به منظور توسعه فرصت هاي بازار صادرات و عملکرد بهتر صادرات  بیانکردند و 

ن ردند که تاثیر اینترنت بر کارآفرینی ناهمگن بوده و اینسبت به شرکت هاي غیرکارآفرین استفاده می کنند. برخی از محققان پی ب
 ). 2004، سینا و والدفوگل، 2012اثرات در نواحی روستایی نسبت به نواحی شهري قابل توجه تر است (فورمان و همکاران، 

 مسیرهاياول،  .تمرکز کنند ،کندیم جیرا ترو ینیکارآفر يهاتیکه فعال نترنتیا ی ازسمیمکان حیدارند بر توض لیمطالعات موجود تما
) تاکید کردند که تبادل اطالعات براي کارآفرینان با تاثیر بر توسعه 2000د. شان و وانکارامان (نبر تاثیر اطالعات تاکید دار یتحقیقات

ارن و عدم تقو استفاده از فرصت هاي کارآفرینانه حیاتی است. استفاده از اینترنت می تواند تبادل اطالعات را تسهیل بخشیده 
اطالعاتی را هنگام تصمیم گیري افراد براي شروع کسب و کارها کاهش دهد. اینترنت اطالعات دقیق تر و به موقع تر را به کارآفرینان 

و کاهش خطرات کمتر ارائه کرده که می تواند به آن ها در افزایش فرصت هاي کسب و کار، تنظیم مدل هاي کسب و کار در زمان 
). عالوه بر این، اینترنت می تواند دریافت دانش از خوشه هاي کارآفرینی را براي کارآفرینان تسهیل 2017ي و وانگ، کمک کند (شا

 ). 2018، لی، 2018بخشد (یی و همکاران، 

 

																																																													
 اقتصاد ھای مبتنی بر شرکت ھای اینترنتی 1	



هد دثانیا، اینترنت داراي ویژگی عدم تمرکز است، مدل هاي کسب و کار سنتی را تغییر و کارآفرینی را به کل بازار توسعه می 
 با کمتر احتمال دارد که بازار). با اینترنت و تجارت الکترونیک، 2018؛ یی و همکاران، 2015؛ هو و همکاران، 2016(گو و همکاران، 

بنابراین، کارآفرینان احتماال از اندازه بازار استفاده می کنند و هزینه کارآفرینی را کاهش می دهند، که فاصله فیزیکی محدود شود. 
 ). 2005؛ مصطفی و همکاران، 2010اقتصاد متراکم را تسهیل می کند (گلیسر و همکاران، 

نند توانند از اینترنت استفاده مناسبی کفناوري است. با وجود اینترنت، صنایع مختلف می  متداولداراي ویژگی  تاینترنثالثا، 
مین مالی دیجیتال می تواند به عنوان مثال، تأ). 2008؛ بوون و دا کلرك، 2007(آگیون و همکاران،  موجب رشد کارآفرینی شوندو 

وند، خوردار شکه مناطق توسعه نیافته نیز می توانند از خدمات مالی مناسب برداري سنتی را جبران کند، به طوریهاي بانککمبود
) دریافتند 2014). عالوه براین، مالیک و کوپوسوامی (2007ارتقا می دهند (آگیون و همکاران،  بنابراین فعالیت هاي کارآفرینی را

 که تأمین مالی جمعی آنالین می تواند به کارآفرینان کمک کند تا با هزینه کمتري تأمین مالی کنند. 

مطالعه تجربی رابطه بین استفاده از اینترنت و کارآفرینی وجود داشته باشد. ممکن  مشکالت درون زایی ممکن است هنگام
استفاده از اینترنت بر کارآفرینی تأثیر می گذارد، اما افرادي که یک کسب و کار را آغاز می  است علیت معکوس وجود داشته باشد.

یرهاي عالوه براین، ممکن است مشکلی با متغاستفاده نمایند.  کنند ممکن است به دلیل فعالیت هاي کارآفرینانه بیشتر از اینترنت
حذف شده در مدل وجود داشته باشد. به عنوان مثال، توانایی فردي ممکن است بر استفاده از اینترنت و تصمیم کارآفرینی تأثیر 

نادا اجرا شد براي مطالعه تأثیر ) از آزمایش طبیعی معروف به سوپرنت که در نواحی روستایی کا2010کامینگ و یوهان ( بگذارد.
 فناوري اینترنت بر کارآفرینی استفاده کردند. 

به طور گسترده توسط  که از آن زمان د یافتآغاز شد و زیرساخت اینترنت به سرعت بهبو 1994عصر اینترنت چین در سال 
افرادي که از اینترنت استفاده می کنند به تعداد  2020تا  1999. از سال صنایع و مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

اقتصاد  2رسید. %70.4میلیون و پوشش شبکه به  989چین به  اینترنتیشهروندان  2020تا پایان سال شدت افزایش یافته است. 
، کارآفرینی دانش 1997از سال می کند.  ایجاد بر اساس دانش و اینترنترا  تحریک شده توسط اینترنت موج جدیدي از کارآفرینی 

بر اساس اینترنت با تکنولوژي باال در چین افزایش یافته است و توجه جهانیان را با افزایش شرکت هاي معروف جهان از قبیل بایدو، 
یرهاي سعلی بابا، تنسنت جلب می کند که بیشتر محیط تجارت الکترونیک را افزایش می دهد. افزایش کارآفرینی انبوه مدل ها و م

 توسعه کارآفرینی را به شدت تغییر داده است. 

به طور عمده توسط تجارت الکترونیک مبتنی بر اینترنت تغییر  معامالتموفقیت آمیز، مدل کسب و کار  معاملهاز زمان اولین 
)، کسب و کار به B2B( درنتیجه، کارآفرینان به طور گسترده مدل هاي جدید از قبیل کسب و کار به کسب و کارشکل داده است. 

 را اتخاذ می کنند.  )C2C( )، و مشتري به مشتريB2C( مشتري

در حال  3تجارت الکترونیک مبتنی بر اینترنت نیز کارآفرینی را در منطقه روستایی چین افزایش می دهد و روستاهاي تائوبائو
افزایش یافته است و بیش از یک میلیون کشاورز  5425تا  3از  2تائوبائو ، روستاهاي2020تا سال  2009. از سال افزایش می باشند

میلیارد یوان  32550به بیش از  2018در کسب و کارهاي آنالین شرکت کرده اند. معامالت تجارت الکترونیک در چین در سال 
  4میلیون نفر رسیدند. 30به بیش از  شدندرسید و افرادي که توسط اقتصاد جدید استخدام 

یک رشته تحقیق بر تأثیر ویژگی  بسیاري از پژوهشگران تعداد زیادي از مطالعات کارآفرینی را در چین انجام داده اند.اخیرا 
هاي فردي بر تصمیم گیري کارآفرینی و عملکرد کارآفرینی تأکید می کند. اکثر یافته ها با مطالعات مشابه انجام شده در کشورهاي 

متأهل به احتمال بیشتري یک کسب و کار را آغاز می کنند و موفق می شوند (دي جانکوف و  دیگر مطابقت دارند، افراد مرد و
 ). 2009؛ جیانتی و سیمونوف، 2006همکاران، 

سمی مالی غیرر تامینو  رسمی مالی تامینرشته دیگري از تحقیقات پیرامون تعامل بین کارآفرینی و عوامل خارجی از قبیل 
دهند که قابلیت  نشان می )2021( لو و همکاران). 2009ش مهمی در کارآفرینی ایفا می کنند (یوئه، بحث و شبکه هاي اجتماعی نق

گذاري در عملکرد کارآفرینی مؤثر باشد. برخی از پژوهشگران  هاي فروش، استقراض و سرمایهتواند از طریق کانال مالی دیجیتال می 
؛ شی و وانگ، 2017؛ ژو و اچ، 2018ا در یک ناحیه بهبود می بخشد (ژو و اف، به طور تجربی دریافتند که اینترنت کارآفرینی ر

																																																													
 ).2020( نیچ نترنتیگزارش توسعھ ا): CNNIA( نیچ نترنتیانجمن توسعھ اطالعات شبکھ ا2	
تراکنش در  وانی ونیلیم 10از  شیو ب ھستند نیبھ صورت آنال فروشگاه ھا درصد  10از  شیبکھ شود  یگفتھ م ییتائوبائو بھ روستاھا یروستاھا3

 .سال دارند

، 2018در سال  نیچ کیبازار تجارت الکترون یگزارش نظارت بر داده ھا: کیتجارت الکترون قاتیمرکز تحق 43	
http://www.100ec.cn/zt/2018dsscbg./ 



). برخی از محققان از موارد یا داده ها استفاده و به طورتجربی اثرات تجارت الکترونیک بر کارآفرینی را بررسی می کنند (وانگ 2017
نی به بخشد و وابستگی سنتی کارآفری اطق روستایی بهبود می). بسیاري دریافتند که اینترنت، کارآفرینی را در من2019و همکاران، 

 ).2019؛ وانگ و همکاران، 2016هاي اجتماعی در منطقه روستایی چین را تسهیل می کند (گو و همکاران، شبکه 

ده پراکن با اینحال، نظرسنجی هاي موجود در مورد اثرات اینترنت بر کارآفرینی، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه، هنوز
چین شهروندان اینترنتی زیادي دارد و مطالعات تجربی پیرامون چین داراي پیامدهاي مهمی براي سایر کشورهاي در حال هستند. 

هاي نظرسنجی در سطح خرد بهره می گیرد تا چگونگی تأثیر اینترنت بر انتخاب کارآفرینی در سطح این مقاله از داده توسعه است. 
هاي مختلف مردم را بررسی نماید. ما دو مکانیسم اصلی را بیشتر بررسی خواهیم کرد: اطالعات  فردي و تأثیرات ناهمگن آن بر گروه

 نترنت بر کارآفرینی در چین تأثیر می گذارد. مالی که از طریق آنها ای تامینو 

بخش سه نحوه  را معرفی می کند.داده ها و آماره هاي خالصه  بخش دو مابقی این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است.
 می کند. یلدو مکانیسم اطالعات و مالی را تجزیه و تحل بخش چهارتأثیر اینترنت بر کارآفرینی را در سطح فردي بررسی می کند. 

 بخش پایانی شامل نتیجه گیري و بحث است.

 توصیفی ه هاي. داده ها و آمار2

است که یک  2016تا  2014) از سال CFPSداده هاي به کار رفته در این پژوهش، داده هاي مطالعات صفحه خانوادگی چین (
مطالعه هم گروهی آینده نگر طولی با نظرسنجی هاي دوساالنه است که از طریق مؤسسه نظرسنجی علوم اجتماعی دانشگاه پکن 

 پیراموناستان چین را پوشش می دهد و تقریبا یک نمونه احتمالی ملی و اطالعات دقیقی را  CFPS  ،25شود. پروژه انجام می 
ها، رفتار کاربر اینترنت  ها و دارایی هاي اقتصادي، بدهی شناختی، فعالیت جمعیت اصلیهاي  هاي چینی، از جمله ویژگی نوادهخا

 .خواهد بود. این اطالعات داده ها پایه تحقیقات تجربی بعدي کندآوري می جمع

یک نظرسنجی تکمیلی طولی است که شناسایی تأثیر علّی استفاده از اینترنت  CFPS هاي خرد، پروژهدر مقایسه با سایر داده
با درنظرگرفتن تأثیر بالقوه تحصیل و بازنشستگی بر تصمیم هاي سازد.  هاي بعدي کارآفرینی خانواده ها را ممکن میبر تصمیم 

سال محدود می کنیم. نمونه نهایی شامل حداکثر  65تا  18کارآفرینی، ما نمونه را به خانواده هایی با سرپرست خانواده هاي بین 
 تعریف و آماره هاي خالصه از متغیرهاي اصلی را نشان می دهد.  1جدول  خانواده است. 14238

ز جمله ا کسب و کاردر عملیات  فرینی برابر با یک است اگر خانوادهمتغیر وابسته ما کارآفرینی است و متغیر ساختگی کارآ
متغیر  درصد از کل را تشکیل می دهند. 11.6نشان می دهد که کارآفرینان  1. جدول شرکت کند سازمانیلیات عملیات کوچک و عم

 پروژه درصد از خانواده ها از اینترنت استفاده می کنند. 27.1در نمونه ما  مستقل اولیه در این مطالعه استفاده از اینترنت است.
CFPS و ما می توانیم فراوانی یادگیري آنالین، اجتماعی شدن آنالین و سرگرمی آنالین را  رفتار کاربر اینترنت را بررسی می کند

 بدست آوریم که به ما کمک می نماید تا مکانیسم تأثیر را تجزیه و تحلیل کنیم. 

، وضعیت تأهل، سال تحصیلی، (مرد بودن)طبق پژوهش هاي موجود، ما ویژگی هاي جمعیت شناختی شامل سن، جنسیت
و هوکو را به عنوان متغیرهاي کمکی داریم. هوکو نوعی سیستم ثبت جمعیت از دوران  (مقیاس خانواده)اندازه خانواده ،بهداشت

 .اي است که در آن زندگی می کند ناحیههر فردي به طور خاص مربوط به  يهوکواقتصاد برنامه ریزي شده در چین بوده است. 
 دارد. در رابطه با ویژگی هاي پاسخگو و خانواده، میانگین شهري و روستایی حل سکونتمتفاوت بین داللت بر بنابراین، وضعیت هوکو 

 هل بوده اند. متأ % 82.64آنها مرد و  % 52.30سال است که  42.54سنی پاسخگویان حدود 

مقایسه ا رنمی کنند  تفاوت بین زیر گروه هاي افرادي که از اینترنت استفاده می کنند و افرادي که از اینترنت استفاده 2جدول 
که انتخاب  توان دریافتبنابراین، می .درصد مشاهدات مربوط به گروه درمان است 27.1مشاهده کل نمونه،  14238از . کندمی 

 توجهی در دو نمونه فرعی متفاوت هستند.به طور قابل هاي خانواده کارآفرینی، ویژگی

 . استراتژي شناسایی تجربی و نتایج تجربی3

 معیار. مدل 3.1

 استفاده می کنیم: به منظور تجزیه و تحلیل تأثیر اینترنت بر کارآفرینی، از مدل پروبیت زیر



)1(                              

 #"𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡انتخاب می کند یا خیر. 𝑡 کارآفرینی را در زمان 𝑖 یک متغیر ساختگی است که نشان می دهد آیا خانواده #"𝑌که در آن 

نشان دهنده میزان تأثیر اینترنت بر تصمیم هاي کارآفرینی  δمتغیر ساختگی است که استفاده از اینترنت را نشان می دهد. ضریب 

اثر ثابت  "𝜆. ، اندازه خانواده و هوکو هستندبهداشتمتغیرهاي کنترل شامل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سال تحصیلی،  #"𝑋است. 

 جمله خطا است.  #"𝑢اثر ثابت سال است.  #𝜃ناحیه و 

به تدریج براي بررسی تأثیر استفاده از اینترنت  معیارما روش رگرسیون مرحله به مرحله را با افزودن متغیرهاي کنترل در مدل 
) متغیرهاي کنترل سن، 1دهد. در ستون (را نشان می  معیارنتایج رگرسیون  3کنیم. جدول بر تصمیم هاي کارآفرینی اتخاذ می 

بنابراین، نتایج نشان مثبت است.  درصد به طورقابل توجهی 1ی در سطح معناداري مجذور سن و جنسیت هستند و ضریب کارآفرین
جمله  اي جمعیت شناختی از)، ویژگی ه6) به ستون (2از ستون ( می دهد که اینترنت می تواند احتمال کارآفرینی را افزایش دهد.

) است که نشان 1را اضافه می کنیم و نتایج رگرسیون مشابه ستون ( بهداشتهل، سال تحصیلی، هوکو، اندازه خانواده و وضعیت تأ
 می دهد برآوردها قوي هستند. 

 : تعریف متغیر و خالصه آماري1جدول 

انحراف  میانگین تعاریف متغیر متغیرها
 استاندارد

 حداکثر حداقل

، در غیر 1خانوار درگیر در عملیات کسب و کار =  کارآفرینی
 0اینصورت = 

116/0 320/0 0 1 

 1 0 444/0 271/0 0، در غیر اینصورت = 1استفاده از اینترنت =  اینترنت
 65 18 74/12 54/42 سن سرپرست خانوار سن
 1 0 499/0 523/0 0، در غیر اینصورت = 1مرد =  مرد

 1 0 362/0 845/0 0غیر اینصورت = ، در 1متاهل =  وضعیت تاهل
 22 0 723/4 242/8 سال تحصیالت تحصیالت
 1 0 499/0 528/0 0، در غیر اینصورت = 1بخش روستایی =  روستایی
، در غیر 1وضعیت بهداشت نسبتا سالم و باال =  بهداشت

 0اینصورت = 
710/0 454/0 0 1 

 19 1 043/2 344/4 تعداد اعضاي خانواده مقیاس خانواده
اینترنت به عنوان منبع مهم دسترسی به اطالعات  کانال اطالعاتی

 0، در غیر اینصورت = 1= 
383/0 486/0 0 1 

استفاده از اینترنت تقریبا هر روز براي یادگیري =  یادگیري آنالین
 0، در غیر اینصورت = 1

044/0 204/0 0 1 

 براي اجتماعیاستفاده از اینترنت تقریبا هر روز  جامعه آنالین
 0، در غیر اینصورت = 1شدن = 

063/0 243/0 0 1 

استفاده از اینترنت تقریبا هر روز براي سرگرمی =  سرگرمی آنالین
 0، در غیر اینصورت = 1

102/0 303/0 0 1 

تامین مالی 
 غیررسمی

، در غیر اینصورت = 1وام دهی مالی خصوصی = 
0 

193/0 397/0 0 1 

 1 0 263/0 075/0 0، در غیر اینصورت = 1دهی بانک =  وام تامین مالی رسمی
 

  



 کنند. یاستفاده نم نترنتیکه از ا يو افراد نترنتیافراد استفاده کننده از ا يگروه ها ریز نیب سهیمقا: 2جدول 

 

 : نتایج رگرسیون معیار3جدول 

 

 هستند. نهاییاثرات  ونیرگرس بی. ضراp <0.01 ،**p <0.05 ،*p <0.1استاندارد داخل پرانتز هستند. *** ي: خطاهانکته

 درون زایی مسئله. 3.2

نتایج رگرسیون بخش قبل نشان می دهد که استفاده از اینترنت می تواند احتمال کارآفرینی را به طورقابل توجهی افزایش 
ممکن است با چالش مشکالت درون زایی مواجه باشد. با توجه به اینکه افراد ممکن است به  معیاردهد. با اینحال، مدل رگرسیون 

ن، ممکن . عالوه براییک مشکل علیت معکوس باشد می تواند دارايدلیل فعالیت کارآفرینانه از اینترنت استفاده کنند، مدل معیار 
عنوان مثال، توانایی فردي می تواند بر استفاده از اینترنت و به  است مشکلی با متغیرهاي حذف شده در مدل وجود داشته باشد.

 تصمیم کارآفرینی تأثیر بگذارد. 

 دیجد ینیبر کارآفر نترنتیا ریتاث: 4جدول 

 

 هستند. نهاییاثرات  ونیرگرس بی. ضراp <0.01 ،**p <0.05 ،*p <0.1استاندارد داخل پرانتز هستند. *** ي: خطاهانکته
 هستند. اریکنترل مشابه مدل مع يرهایمتغ



 2014هاي در سال CFPS هاي جهت شناسایی تأثیر علّی اینترنت بر کارآفرینی، متغیر کارآفرینان جدید را با استفاده از داده
اند اما  در عملیات کسب و کار شرکت نکرده 2014کند که در سال  سازیم. کارآفرینی جدید به خانواده هایی اشاره می می 2016و 

نتایج رگرسیون تأثیر اینترنت بر کارآفرینان  4اند. جدول نام کرده در عملیات کسب و کار ثبت  2016در نظرسنجی تکمیلی سال 
، متغیرهاي مستقل 2016بر کارآفرینی در سال  2014جهت شناسایی دقیق تأثیر استفاده از اینترنت در سال  جدید را نشان می دهد.

سایر اند. کارآفرین بودند حذف شده  2014هایی که خانواده ها در سال کنند و نمونه  استفاده می 2014هاي سال در مدل از داده 
 ینشان ماین یافته مثبت است.  %1داري توان دریافت که ضریب اینترنت هنوز در سطح معنامی  است. معیارمشخصات مشابه مدل 
 مطابقت اریدر مدل مع هارا ارتقا دهد، که با برآورد ینیکارآفر يها تیفعال معناداريور تواند به ط یم نترنتیدهد که استفاده از ا

 دارد.

 : اثرات ناهمگن3.3

آیا اینترنت داراي تاثیرات مختلفی بر انواع متفاوت کارآفرینی یا مناطق مختلف است؟ ما در این بخش، نمونه را به نمونه هاي فرعی 
 ناهمگن اینترنت بر کارآفرینی تقسیم کردیم. مختلف به منظور آنالیز تاثیر 

و  ی بر نیازمبتنابتدا، بر روي انواع مختلف کارآفرینی متمرکز شدیم. نظارت جهانی بر کارآفرینی انواع کارآفرینی را به کارآفرینی 
اند شغل است، چون نمی توفردي است که به کارآفرینی روي آورده  نیاز محورکارآفرینی مبتنی بر فرصت تقسیم می کند. کارآفرین 

را روش دیگري براي به دست آوردن پول بیابد. آن ها در فعالیت هاي شرکتی در مقیاس کوچک به منظور تحقق نیازهاي بقاء افراد 
مشغول به کارند. در مقابل، کارآفرینی مبتنی بر فرصت معموال داراي مقیاس و رشد بزرگتري بوده و فرصت هاي اشتغال بیشتري 

را از طریق اندازه کارآفرینی از هم تشخیص دهیم (گالسر و همکاران،  طلبو فرصت  نیاز محورمی کند. می توانیم کارآفرینان  ایجاد
 استفاده کردیم.  طلبانهو فرصت  نیاز محور). از استخدام کارکنان به عنوان معیاري براي تقسیم کارآفرینی 2018زانگ، 

را به ترتیب ارزیابی کردیم. با  طلب و فرصت نیاز محورات حاشیه اي اینترنت بر کارآفرینان ، اثر5) جدول 2) و (1در ستون هاي (
 طلبانه تو کارآفرینی فرص نیاز محور مقایسه نتایج رگرسیون، متوجه شدیم که استفاده از اینترنت به میزان قابل توجهی کارآفرینی

 خواهد کرد. نهطلبا رینی فرصتقاء بخشیده و کمک بیشتري به کارآفرا ارت

عالوه بر این، چین داراي ساختار شهري و روستایی معمول با تفاوت قابل توجه در فعالیت هاي اقتصادي بین نواحی شهري و روستایی 
ر د است. بنابراین، نمونه هاي فرعی روستایی و شهري را به منظور بررسی تفاوت هاي بین تاثیر اینترنت بر تصمیم گیري کارآفرینانه

نتاریج رگرسیون نمونه هاي روستایی و شهري را به ترتیب نشان  5جدول  4و  3نواحی شهري و روستایی تقسیم کردیم. ستون هاي 
می دهد. با مقایسه نتایج رگرسیون، متوجه شدیم که استفاده از اینترنت داراي تاثیر مثبت قابل توجهی بر کارآفرینی در هر دو مناطق 

ت، در حالی که تاثیر اینترنت در نواحی روستایی نسبت به نواحی شهري قابل توجه تر است. این مساله ممکن شهري و روستایی اس
است به دلیل پیشرفت مداوم زیرساخت روستایی در سال هاي اخیر باشد که منجر به توسعه سریع کارآفرینی شده است. به این 

 ع در چین است. ترتیب، کارآفرینی تجارت الکترونیک در حال توسعه سری

) از 2017استفاده از اینترنت می تواند کشاورزان را تشویق یه شروع کسب و کارهاي تجارت الکترونیک سازد. وانگ و همکارانش (
اطالعات نظرسنجی پروژه درآمد خانوار چین به منظور مطالعه تاثیر توسعه تجارت الکترونیک بر کارآفرینی روستایی در سطح 

استفاده کردند. نتایج تجربی نشان داد که رشد تجارت الکترونیک می تواند به میزان قابل توجهی احتمال شهرستان در چین 
 کارآفرینی، سرمایه گذاري در بخش کارآفرینی و مقیاس اشتغال را افزایش دهد.

 اثرات ناهمگن لیو تحل هیتجز: 5جدول 

 

هستند.  نهاییاثرات  ونیرگرس بی. ضراp <0.01 ،**p <0.05 ،*p <0.1استاندارد داخل پرانتز هستند. *** ي: خطاهانکته
 ، اندازه خانواده و هوکو است.بهداشت ،یلیتأهل، سال تحص تیوضع ت،یکنترل شامل سن، مجذور سن، جنسمتغیرهاي  يرهایمتغ



 

 

 

 

 : کانال اطالعات6جدول 

 

هستند.  نهاییاثرات  ونیرگرس بی. ضراp <0.01 ،**p <0.05 ،*p <0.1استاندارد داخل پرانتز هستند. *** ي: خطاهانکته
 ، اندازه خانواده و هوکو است.بهداشت ،یلیتأهل، سال تحص تیوضع ت،یکنترل شامل سن، مجذور سن، جنسمتغیرهاي  يرهایمتغ

 

 : کانال تامین مالی7جدول 

 

هستند.  نهاییاثرات  ونیرگرس بیضرا. p <0.01 ،**p <0.05 ،*p <0.1استاندارد داخل پرانتز هستند. *** ي: خطاهانکته
 ، اندازه خانواده و هوکو است.بهداشت ،یلیتأهل، سال تحص تیوضع ت،یکنترل شامل سن، مجذور سن، جنسمتغیرهاي  يرهایمتغ

 

 . آنالیز مکانیزم4

 : کانال اطالعاتی4.1

 با استفاده از اینترنت به دست آورند. بنابراین، اینترنت داراي به طور کلی، افراد می توانند منابع اطالعاتی را به راحتی و به طور کارامد
تاثیر اطالعاتی قوي به ویژه براي کارآفرینان است. حجم  زیاد اطالعات ارائه شده توسط اینترنت به کاهش عدم تقارن اطالعاتی 

آفرینی و تحقق تخصیص منابع کارامد کارآفرینان، شناسایی موثر فرصت هاي کارآفرینی، کاهش هزینه هاي معامالت و خطرات کار
). ما مستقیما تاثیر اطالعات را با افزودن برخی متغیرهاي مرتبط با کاربران اینترنت بررسی 2019کمک می کند (وانگ و همکاران، 

ی را اضافه کردیم اینترنت با کانال هاي اطالعات اثر متقابل، 1تاثیرات اطالعات اینترنت را نشان می دهد. در ستون  6کردیم و جدول 



درصد مثبت بود. نتایج نشان داد که اینترنت کارآفرینی را عمدتا با تسهیل دستیابی  1در سطح معنی داري  اثر متقابلو ضریب 
 کارآفرینان به اطالعات ارتقاء می بخشد. 

عبارت ن، اینترنت و یادگیري آنالی تقابلعبارت هاي اثر معالوه بر این، تاثیر عملکردهاي مختلف شبکه اطالعاتی را نیز آنالیز کردیم. 
 6در جدول  4تا  2اینترنت و سرگرمی آنالین به ستون هاي  عبارت هاي اثرات متقابلاینترنت و جامعه آنالین و  هاي اثرات متقابل

شده  ارائه 6جدول  اضافه شد. تاثیر یادگیري اینترنت، اجتماعی سازي اینترنت و سرگرمی اینترنتی بر فعالیت هاي کارآفرینانه در
اینترنت و یادگیري آنالین به طور معنی داري مثبت است که نشان می دهد استفاده  ار متقابلاست. نتایج نشان داد که تنها ضریب 

ا راز اینترنت براي یادگیري آنالین می تواند احتمال کارآفرینی را افزایش دهد.از دیدگاه سرمایه انسانی دیجیتال می توان این مساله 
توضیح داد. تابع کسب اطالعات اینترنتی می تواند سرمایه انسانی دیجیتال شکل گرفته توسط مهارت هاي شخصی و ارتقاء فعالیت 

 ).2008هاي کارآفرینانه را بهبود بخشد (لی، 

 : کانال مالی4.2

فرینی ایفا می کند و کاهش محدودیت اکثر مطالعات اینترنت بر این باور است که محدودیت هاي مالی نقش مهمی در تصمیمات کارآ
، 2010، کومینگ و جاهن، 2008، باون و دي کلرك، 2007هاي مالی در ارتقاء کارآفرینی بسیار مهم است (آگیون، فالی و اسکارپتا، 

د که ). مطالعات اولیه بر روي محدودیت هاي مالی داخلی توسط سطح دارایی هاي آن ها شکل گرفت و پی بردن2010کر و نادا، 
خانوارهایی با تجمع سرمایه باالتر و محدودیت هاي مالی کمتر به احتمال بیشتري کسب و کار خود را شروع می کنند (پائولسون و 

). در سال هاي اخیر، کانال مالی اینترنت که متکی بر فناوري هاي نوآورانه مانند فناوري اطالعات، 2019، زانگ و زانگ، 2004تونسد، 
زرگ و محاسبات ابري است، فضاي توسعه عظیمی به منظور کاهش هزینه هاي معامالت مالی و گسترش محدوده فناوري داده ب

خدمات مالی ارائه کرده است. کانال مالی اینترنت می تواند کاستی هاي تامین مالی اینترنتی را جبران کند، به طوري که مناطق 
، مولیک 2007ارتقاي فعالیت هاي کارآفرینانه برخوردار گردند (آگیون و همکاران، توسعه نیافته نیز بتوانند از خدمات مالی مناسب و 

 ).2004و کوپاوامی، 

این بخش بر روي مکانیزم تاثیر اینترنت بر فعالیت هاي کارآفرینانه از کانال مالی متمرکز است. چین به عنوان یک قطب اقتصادي با 
عه اقتصادي در چین دو ویژگی به هم مرتبط را نشان می دهد. اول، بازار مالی مشکالت رکود مالی شدید در نظر گرفته شد. توس

). این پدیده در نرخ بهره رسمی 2011چین به آرامی در حال توسعه است و مشکل رکود اقتصادي در این کشور شدید است (لیو، 
ي و دسترسی حد آستانه بانک هاي خصوصی که بسیار پایین تر از نرخ بهره بازار براي طوالنی مدت است و در موقعیت انحصار

منعکس شده است. دوم، اقتصاد خصوصی با تبعیض هاي مختلفی از نظر اعتبار مالی روبروست. اگرچه بخش غیردولتی به بیش از 
درصد وام هاي سنتی بانک ها را در دهه گذشته دریافت کرده  20درصد تولید ناخالص داخلی چین کمک کرده، اما کمتر از  70

). اعتقاد بر این است که روند رو به افزایش استفاده از اینترنت در سراسر چین یک اقدام کلیدي براي کاهش 2004است (لیو و یو، 
 رکود مالی به ویژه در مناطق روستایی این کشور باشد. 

ر امین مالی اطالعات و اینترنت دت اثر متقابلتامین مالی غیررسمی مبتنی بر مدل رگرسیون معیار را اضافه کرد و  7جدول  1ستون 
شده و  4و  3با هم ترکیب شده است. متغیر تامین مالی رسمی جایگزین متغیر تامین مالی غیررسمی در ستون هاي  2ستون 

به طور  3و  1درصد در ستون هاي  1مشخصات دیگر مدل یکسان است. پی بردیم که ضریب مالی غیررسمی در سطح معنی داري 
به طور  2در ستون  اثرات متقابلبت است که نشان می دهد تامین مالی می تواند کارآفرینی را ارتقاء بخشد. ضریب معنی داري مث

معنی دار نیست. این نتایج نشان داد که اینترنت فعالیت هاي کارآفرینانه  4در ستون  اثر متقابلمعنی داري مثبت است، در حالی که 
اهش محدودیت هاي مالی بهبود می بخشد. وام دهی سنتی خصوصی عمدتا وابسته به آشنایی را با ارتقاء تامین مالی خصوصی و ک

و شبکه اجتماعی است، در حالی که با توسعه اینترنت، منبع سرمایه به طور گسترده از شبکه هاي اجتماعی سنتی به غریبه تر 
 گسترش می یابد.

 مالی غیررسمی است که برايتامین ي تاثیرات مثبت و معنی داري بر بخش نتایج آماري زیر نشان داد که استفاده از اینترنت دارا
ضروري است. وام گیرندگان بخش هاي مالی غیررسمی می توانند از داده هاي بزرگ به منظور کاهش دارایی  فعالیت هاي کارآفرینانه

هاي مورد نیاز و کاهش محدودیت هاي امنیتی استفاده کنند. اینترنت از اهمیت قابل توجهی در بخش مالی غیررسمی و کارآفرینی 
ت مالی سنتی را تا حد خاصی گسترده کرده، مشکالت هزینه هاي معامالتی برخوردار است. اگرچه اینترنت کانال هاي فروش محصوال

و عدم تقارن اطالعاتی را هنگام وام دهی موسسات مالی رسمی و بانک ها را نیز حل می کنند. با این حال، محصوالت مالی آنالین 
 ه اند.رسمی حمایت قابل توجهی براي رفع محدودیت هاي تامین مالی کارآفرینی ارائه نکرد
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) از CFPS( نیپانل مطالعات خانواده چ يهاآن را با استفاده از داده سمیو مکان ینیبر کارآفر نترنتیا ریتأث یمقاله به طور تجرب نیا
به  رنتنتیاز افردي که استفاده  نشان داد ت،یبا استفاده از برآورد مدل پروبنتایج این مطالعه . کندیم یبررس 2016تا  2014سال 
 يهاداده يهایژگیدهد. ما با توجه به و شیعوامل افزا ریدرصد پس از کنترل سا 5را تا حدود  ینیاحتمال کارآفر تواندیم یطور کل
 ونیرگرس جی. نتاایجاد می کنیم ینیکارآفر ي برايدیجد يرهایمتغ ، ونیدر مدل رگرس ییزاحل مشکالت درون يبرا CFPS گروهی

 دارد. نانهیآفرکار يریگ میبر تصم معناداريمثبت  ریتاث نترنتیاستفاده از ا و معتبر استهمچنان  ییمسائل درون زا رفعپس از  یاصل

الزم به ذکر است که استفاده از اینترنت براي انواع مختلف حوزه هاي متفاوت کارآفرینی ناهمگن است. استفاده از اینترنت داراي 
است. عالوه بر  بیشتر طلبانه بوده و این تاثیر براي کارآفرینی فرصت طلب و فرصت نیاز محورینان بر کارآفر معناداريتاثیر مثبت و 

 این، اینترنت می تواند براي کارآفرینان، به ویژه در نواحی روستایی مفید باشد.

د. از یک از دیدگاه مالی و اطالعاتی آنالیز کر را استفاده از اینترنت بر کارآفرینیتاثیر در مقایسه با مطالعات قبلی، این مقاله مکانیزم 
طرف، نتایج نشان داد که اینترنت می تواند به میزان قابل توجهی کارآفرینی را از طریق کانال هاي اطالعاتی ارتقاء بخشد. استفاده از 

از یتال ت بهبود سرمایه انسانی دیجیادگیري آنالین به منظور تشویق کارآفرینان بالقوه جه از اینترنت عمدتا از طریق کسب اطالعات
مهارت هاي شخصی ، فعالیت هاي کارآفرینانه را ارتقاء می بخشد. از طرف دیگر، اینترنت می تواند به طور قابل توجهی  طریق

اي ه ، اینترنت فعالیتو فینتک کارآفرینی را از طریق کانال هاي مالی کارآفرینانه بهبود بخشد. با توسعه بخش مالی دیجیتال
 و کاهش محدودیت هاي مالی ارتقاء بخشیده است.  یکارآفرینانه را با ارتقاء تامین مالی اینترنت
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