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Abstract 

 
In recent decades, economic growth has become one of the main objectives of economic policy 
because of its positive effect. Higher economic growth means, among other things, more goods and 
services, less unemployment and ultimately greater welfare for the economy. Consequently, a large 
amount of literature seeking to determine the most influential variables on economic growth to design 
an appropriate economic policy has been produced. A series of measures have to be taken to reach 
and maintain this growth phase over time (Nissan, Galindo Martín, & Méndez Picazo, 2011; Rodrik, 
2005). Several variables have been considered, especially after improving the available statistical 
information. This means that a more complete study including quantitative variables, such as human 
capital (e.g., Capelleras, Contin-Pilart, Larraza-Kintana, & Martin- Sanchez, 2019; Nasiri & Hamelin, 
2018) and public expenditures (e.g., Aschauer, 1989; Sasmal & Sasmal, 2016) but also and qualitative 
variables, such as the income distribution (e.g., Breen & García- Peñalosa, 2005; Neves, Afonso, & 
Silva, 2016), corruption (e.g., Cieślik & Goczek, 2018; Mo, 2001), and institutions (e.g., Boudreaux, 
Nikolaev, & Klein, 2019; Galindo-Martín, Méndez-Picazo, & Castaño-Martínez, 2020; Urbano, 
Turró, & Aparicio, 2019), can be conducted, leading to a better understanding of the growth 
dynamics. Special attention has been paid to entrepreneurship as one of these variables. Schumpeter 
(1934, 1947) indicated the relevant role that the entrepreneur plays and the positive consequences for 
economic growth, which is due to the innovation that the entrepreneur introduces in the production 
process. In this sense, there is extensive literature that analyses the relationship between 
entrepreneurship and economic growth. 
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 مقدمه.1

در دهه هاي اخیر ، رشد اقتصادي به دلیل اثرات مثبت خود، به یکی از اهداف اصلی سیاست هاي اقتصادي تبدیل شده   

 بیشتر صادياقت رفاه نهایت در و کمتر بیکاري ، خدمات و کاالها افزایش  است. رشد اقتصادي باالتر عالوه بر سایر موارد موجب
مبانی نظري در راستاي تعیین تأثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادي براي طراحی  از  اي عمده بخش ، نتیجه در. شود می

 .یک سیاست اقتصادي مناسب ایجاد شده اند

ندو مارتین و براي دستیابی و حفظ مرحله رشد اقتصادي در طی زمان باید مجموعه اي از اقدامات انجام شود (نیسان ، گالی
). متغیرهاي زیادي، به ویژه پس از اصالح اطالعات آماري موجود در نظر گرفته شده 2005؛ رودریک ،  2011مندز پیکازو ، 

است. این بدان معنی است که یک مطالعه کامل تر با در نظر گرفتن متغیرهاي کمی ، مانند سرمایه انسانی (به عنوان مثال، 
) و هزینه هاي عمومی (به عنوان مثال 2018؛ نصیري و هاملن، 2019سانچز،  -کینتانا، و مارتین-الرازا پیالرت،-کاپلرا، کونتین

) و همچنین متغیرهاي کیفی ، مانند توزیع درآمد (به عنوان مثال ، برین و 2016؛ ساسمال و ساسمال ،  1989، آسچائور ، 
) ، و 2001؛ مو ،  2018، فساد (به عنوان مثال ، کیسیک و گوزلک ، ) 2016؛ آفونسو،نوس و سیلوا ،  2005پینالوسا ، -گارسیا

؛  2020؛ گالیندو مارتین ، مندز پیکازو و کاستانو مارتینز ،  2019موسسات( به عنوان مثال ، بودرو ، نیکوالیف و کالین ، 
 . ایی رشد می شود) ، می تواند انجام شود ، که منجر به درك بهتر پوی2019اوربانو ، تورو و آپاریسیو ، 

 نیرا که کارآفر ی) نقش مهم1947،  1934( تریشومپ شده است. يا ژهیتوجه و رهایمتغ نیاز ا یکیبه عنوان  ینیبه کارآفر
را نشان  کند یم ارائه  دیدر روند تول نیاست که کارآفر ياز نوآور ی، که ناش يمثبت رشد اقتصاد پیامدهاي و  ایفا می کند

کند (به عنوان  یم لیو تحل هیرا تجز يو رشد اقتصاد ینیکارآفر نیوجود دارد که رابطه ب يگسترده ا اتیادب نظر ، نیاز ا .داد
و  مندز،  کاستانو؛  2004a  ،b،  آدرستچ و کیلبچ؛  2005،  آدرستچ؛  2012،  کارلسونو  براونلر،  آدرستچ،  اکسمثال ، 
، رومان و  کای؛ استو 2012،  انویسور-رویبی، و ر نیمارت -ندوی، گال کازویپ-؛ مندز 2014و مندز ،  ندوی؛ گال 2016،  گالبندو

 آکماوگلوگذارند در نظر گرفته شده اند: موسسات (به عنوان مثال ،  یم ریتأث ینیکه بر کارآفر یاصل ریدو متغ ).2020روسو ، 
،  گرانیو د بودراکس؛  2018،  و استام،  درزسان،  کانتنت،  بوسما؛  2018،  و سزرب،  میکیویز،  استرین،  اکس؛  2003، 

(به  ها ي) و نوآور2019،  گرانی، و د تورو،  اوربانو؛  2020،  گرانیو د نیمارت-ندویل؛ گا 2017،  هنرکسونو  الرت؛  2019
،  2013،  زوکایپ-و مندز ندوی؛ گال 2019،  یتسکی، آودرچ ، و بل ي؛ چوودور 2018،  نینیعنوان مثال ، بتس ، لود ، و کرت

، اوربانو ،  تزی؛ اشم 2020، مارکز ، گالوئو ، و براگا ،  روسی؛ مد 2019،  ي؛ مالربا و مک کلو 2014و مندز ،  ندویگال
 بر اساس. یجو اجتماع -توان در نظر گرفت  یم زیسوم را ن ریمتغ کیحال ،  نیبا ا ).2017، د سوزا و گوئرو ،  ینیداندول

 تیفعال نیاشاره دارد که در آن کارآفر يو نهاد ي، اقتصاد یجامعه شناخت طی) ، به مح1934،  تری(شومپ يتریشومپ دگاهید
و همکاران ،  کاستانوکند ( یم کیتحر يتجار تیرا به توسعه فعال نانیمناسب ، کارآفر یجو اجتماع دهد. یخود را توسعه م

2016(. 

ها) اقتصادها وجود ندارد که امکان مختلف اقتصادي (توسعه و بحران اما تحقیقاتی درباره تحلیل رفتار این روابط در مراحل
تمرکز بر رابطه بین کارآفرینان و رشد اقتصادي در هر مرحله از چرخه اقتصادي وجود داشته باشد تا اقدامات  اقتصادي 

 مناسبی براي ادامه رشد اقتصادي روبه توسعه طراحی شود. 

هایی است که با در نظر گرفتن مراحل یا دوره OECDفرین در گروهی از کشورهاي هدف از مقاله حاضر تحلیل نقش کارآ
اقتصادهایشان سپري کرده است: توسعه، بحران، و احیاي بعدي. دو جنبه در نظر گرفته شده است. جنبه اول رابطه بین 

سه عامل براي این منظور در نظر گرفته  کارافرین و رشد اقتصادي با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار بر فعالیت کارافرینی است.
شده  است: نهادها، جو اجتماعی، و نوآوري. جنبه دیگر مراحل مختلفی است که اقتصادها پشت سر گداشتند. پنجاه کشور 



OECD  ،2010؛ (ب) بحران اقتصادي (2004-2006و سه دوره در نظر گرفته شده است: (الف) قبل از بحران اقتصادي-

 . 2016-2014احیاي اقتصادي پس از بحران، )؛ و (پ) 2008

پردازد و مدل معادله می OECDبه تحلیل تجربی پنجاه کشور  3چارچوب نظري این روابط ارائه شد است. بخش  2در بخش 

شود. تکنیک آماري براي ارزیابی همزمان، سیستماتیک و کامل روابط بین در هر دوره مورد بررسی برآورد می (SEM)آماري 
کند. بعالوه، براي اي مسنجم فراهم میساختار وابسته و غیروابسته انتخاب شد. زیرا امکان بررسی اکتشافی را بدون نظریه چند

هاي کوچک و براي کار با متغیرهاي نهفته و قابل مشاهده با نمونه (PLS(، حداقل مربعات نسبی SEMبرآورد این مدل 
؛ ساراست، 2017؛ ریگدون، ساراست و رینگل، 2019ریشر، ساراستد و رینگل، هاي نسل دوم بکار خواهد رفت (هیر، داده

 هاي اصلی ارا ئه شده است. گیرينتیجه 4). در بخش 2018بنگارت، شالتونی، و لمان، 

 کارآفرینی، سیاست هاي اقتصادي، رشد اقتصادي ژگان کلیدي:وا

 

 . عوامل تاثیرگذار بر کارافرینی و رشد اقتصادي2

در این حوزه شد که سعی کردند متغیرهاي بحرانی که کشورها در پایان دهه اول مواجه شدند منجر به چندین تحقیق 
تاثیرگذار بر رشد اقتصادي را براي حفظ یا  افزایش رفاه تعیین کنند. طبق نظر محففان، کارآفرینی یکی از عوامل کلیدي است 

ب و هاي جدید و ایجاد کسوشد.  به طور کلی مردم باید از بودجه براي ایجاد و توسعه شرکتکه رشد اقتصادي را موجب می
هاي اجتناب ناپذیر رانیز در این فرآیند در نظر بگیرند (آدروش و کیلباخ، کارهاي جدید استفاده کنند و در عین حال ریسک

2004a ،؛ ویلسون، رایت، و کاسر، 2013مارتین، -پیکازو، و گالیندو-مارتینز، مندز-؛ کاسوتانو2006، ادرش، کیلباخ و لمان

2018 .( 

مارتین و -ما دو گروه اقدامات در برقراري رابطه بین کارافرینی و رشد اقتصادي داریم (کالیندو با توجه به این شرایط،
). گروه اول شامل اقداماتی است که 2005؛ رودریک، 2011پیکازو، -؛ نیسان، گالیندو، مارتین و مندز2020همکارانش، 

کنند. متغ متغیرهاي گذاري ایجاد میرآیند سرمایهگیري از دستاوردها و تاثیرات مثبت حاصل از فمحیط کافی براي بهره
ها، سیاست مالیات، سیاست اعتبار، و غیره. گروه دوم شامل اقداماتی براي حفظ رشد توان در نظر گرفت: نوآوريمختلفی را می

-یا حذف شوك شان ارتقاي فعالیت بازار براي کاهشاقتصادي است که بر ایجاد موسسات مناسبی داللت دارد که هدف  اصلی
توان دفاع از حقوق مالکیت، حاکمیت ). در این حوزه دوم، می2001هاي اقتصادي باشد (عجم اوغلو، جانسون و رابینسون، 
 قانون، سهولت دسترسی به اعتبار و غیره را شامل کرد. 

رست تعیین کرد که امکان حفظ توان عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی را براي ایجاد محیط دبا در نظر گرفتن این دو گروه می
ها و جو اجتماعی در نظر گرفته شده کند. در مورد اقدامات گروه اول، دو متغیر نوآوريچنین رشدي را در طول زمان فراهم می

 است. در گروه دوم، موسسات به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است. 

ها و کارافرینی در فرآیند رشد اقتصادي ) بر نقش اساسی نوآوري1947ها و کارافرینی، شامپیتر (در مورد رابطه بین نوآوري

ها در قلب گوید نوآوري) مورد تاکید قرار گرفته است، که می1998تاکید دارد. اهمیت نوآوري و فعالیت تجاري توسط دراکر (
ساس باید توجه داشته باشیم که به کارآفرینی هستند زیرا کارآفرینان مسئول ایجاد نوآوري در فرآیند تولید هستند. بر این ا

آفرینی، ممکن است کارآفرینان دیگر به توسعه فعالیت خود و حتی ایجاد نوآوري ها به فعالیت کارخاطر افزوده شدن نوآوري
 ). 2019بیشتر تشویق شوند (باقري، میشلمور، بامیاتزي و نیکولوپولوز، 

) براي اشاره به 1934ر گرفته شده است. این مفهوم توسط شامپیتر (جو اجتماعی متغیر دومی است که در این گروه در نظ
خواهد انجام دهد. اگر آورد یا میشناختی، اقتصادي و سازمانی ایجاد شد که در آن کارآفرین کارش را بوجود میمحیط جامعه

-ر مثبتی بر رشد اقتصادي میشوند در نتیجه تاثیجو اجتماعی کافی باشد، عوامل اقتصادي به توسعه کسب و کار تشویق می
 ). 2014گذارد (گالیندو و مندز، 

شود: اقتصادي و سازمانی. در گروه اول بسه به رفتار برخی متغیرها عوامل تاثیرگذار بر این جو اجتماعی به دو گروه تقسیم می
توان زد. دو عامل اصلی را میساتر میشوند که جو را منفیهاي اجتماعی مییا اهداف، عوامل اقتصادي  کمابیش موجب تنش

شود، و در نتیجه اقدامات هاي  اجتماعی میدر این گروه شامل کرد. عامل اول بیکاري است. بیکاري باال موجب افزایش تنش
شود. برعکس، شود که منجر به افزایش مالیات و تشویق فعالیت کارآفرینی میگیري از موقعیت طراحی میمالی براي بهره



شود؛ آنها کارشان را به جاي جستجوي فرصتف بر اساس تر موجب تغییر دالیل کارآفرینان براي انجام کارشان میبیکاري کم
یابد، تعداد قابل توجهی از این کند و سطح بیکاري کاهش میضرورت انجام خواهند داد. یعنی وقتی شرایط اقتصادي تغییر می

 (HDI)شوند (به جاي کارفرما بودن). دومی شاخص توسعه انسانی د میکنند و کارمنکارآفرینان موقعیت خود را رها می

ایجاد شد و سه مشخصه سالمت (که بر اساس امید به زندگی  (UNDP)است، شاخصی که توسط برنامه توسعه سازمان ملل 
) و رفاه (که بر شودشود) آموزش (که بر اساس نرخ سواد بزرگساالن سنجیده میبا عمر متوسط در هنگام تولد سنجیده می

باال به این معنی است که  HDIتوان در این گروه در نظر گرفت. شود) را میاساس سرانه تولید ناخالص ملی سنجیده می
 هاي کمتر اجتماعی وجود دارد زیرا سالمت، آموزش و رفاه بهتري وجود دارد.   تري براي تنشمحیط مطلوب

ها فراهم کردن انگیزه کافی براي کارآفرینان است تا که چون یکی از کارهاي سازمان در مورد عوامل سازمانی، باید توجه داشت
ها بتوانند فعالیت خود را عمدتاً از طریق حاکمیت قانون و حفاظت از مالکیت شخصی بوجود آورند و توسعه دهند، سازمان

)، با فراهم کردن چارچوبی مناسب براي عوامل 2018؛ دیلی، الرت و هرمان، 2018عالوه بر تاثیرگذاري بر کارآفرین (باسما، 
-شان، بر این جو اجتماعی نیز تاثیرگذار هستند. کاهش شوكهاي غیرتجارياقتصادي جهت توسعه کسب و کارشان و فعالیت

 کند. -یابد و در نتیجه تنش اجتماعی کاهش پیدا میهاي اقتصادي بر این فرض است که انتظارت عوامل اقتصادي بهبود می

آفرینی را تقویت کنند توانند فعالیت کارها نه تنها میبه منظور انجام تحلیل باید این مسئله را نیز در نظر داشت که سازمان
؛ سیروي 1993؛ پرزوسکی و لیمانگی، 2018توانند موحب تقویت رشد اقتصادي نیز شوند (باسما و همکارانش، بلکه می

کنند که عوامل اقتصادي باید در توسعه فعالیت خود از آنها تبعیت کنند و قوانینی ایجاد می هاها انگیزه). سازمان1990اینکلز، 
). بر اساس طرح این قواعد و قوانین، عوامل اقتصادي امکاتات بیشتر 286-387؛ ص. 2005(عجم اوغلو، جانسون و رابینسون، 

و براي بهبود انتظارات یا کاهش عدم اطمینان خواند هاي بیشتري براي انجام فعالیت خود و روابط اقتصادي یا محدودیت
ها ممکن است در رسیدن به نتایج اقتصادي از طریق توزیع منابع حاصل از دهند که سازمانداشت. برخی تحقیقات نشان می

 ). 2019؛ الرت و هنرکسون، 2019فعالیت خود تاثیرگذار باشند (علم، الدین، و یزدیفر، 

، باسما و 2018ها، کارآفرینی و رشد اقتصادي تعیین کرد (عکس و همکارانش، اي بین سازمانرابطه توانبه این ترتیب می
)، که به این معناست که 2019؛ اوربانو، آپاریسیو و آئودرش، 2020مارتین و همکارانش، -؛ کالیندو2018همکارانش، 

 شوند. شد پایدار در طی زمان میها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق کارآفرینی موجب رسازمان

توان فرض کرد اي تحلیل شده است. یعنی میمعموالً این روابط بدون توجه به مرحله اقتصادي کشور، در دوره زمانی گسترده
که در یک دوره اقتصادي توسعه، رفتار و یا وزن متغیرها در روابط مورد نظر ممکن است در مقایسه با دوره کسادي اقتصادي 

 کند.  فرق

هاي ها، کارآفرینی و رشد در سه دوره با در نظر گرفتن فرضیهها، جو اجتماعی، نوآوربه همین دلیل تحلیل روابط بین سازمان
 زیر انجام گرفته است. 

H1 رابطه مثبت وجود دارد. ینیها و کارآفر ينوآور نیب 

هایی را در فرآیندهاي مکن است مواجه شوند، نوآوريهایی که مکارآفرینان با در نظر گرفتن عدم اطمینان موجود و ریسک
کنند که از آنها تقلید کنند، و در کنند. در نتیجه کارآفرینان دیگر را تشویق میتولید خود براي گسترش کارشان ایجاد می

رود براین انتظار می). بنا1998؛ دراکر، 2014شود (آیوتیو، کنی، موستار، سیگل و رایت، هایی جدیدي ایجاد مینتیجه نوآوري
 R&Dهاي که رابطه مثبتی بین نوآوري و کارافرینی وجود داشته باشد اما رابطه در مراحل توسعه قویتر خواهد بود زیرا هزینه

 کمتر از مراحل احیاي اقتصادي است. 

H2 رابطه مثبت وجود دارد. ینیو کارآفر یجو اجتماع نیب 

کارآفرینی و براي تشویق عوام اقتصادي به ایجاد کسب و کارهاي جدید ضروري جو اجتماعی مناسب براي انگیزش فعالیت 
هاي اجتماعی بیشتر است، یعنی تمایل کمتري به انجام و بنابراین در مواقعی که توسعه اقتصادي پایین است، تنش است

ضرورت است (ایوانز و لیگتون،  ها بر حسبهاي کارآفرینی وجود دارد. بعالوه، در چنین مراحلی، بیشتر کارآفرینیفعالیت
کنند و هاي ا قتصادي وجود دارد، کارفرینان بر حسب ضرورت فعالیت میهایی که بحران). در دوره2011؛ تامسون، 1989

دهد، هاي بالتصدي که ناشی از افزایش بیکاري روي میبیشتر به دلیل از دست دادن داوطلبانه شغل یا به خاطر کمبود پست
). اما پس از تغییر مرحله اقتصادي، تعدادشان به د لیل 2018شوند (راچر و کونتی، هاي کارآفرینی تشویق میعالیتبه انجام ف

 کند. شان کاهش پیدا میاز بین رفتن عالقه آنها به انجام فعالیت



H3 رابطه وجود دارد. یو جو اجتماع موسسات نیب 

هاي کنند تاثیر مثبتی بر بازار کار و اشتغال دارد و موجب کاهش تنشهاي ایجاد میمحیط مناسب و اصالحاتی که سازمان
هاي جدید توسط این عوامل و شود و در نتیجه ایجاد فناوريشود. بعالوه موجب بهبود آموزش عوامل اقتصادي میاجتماعی می

گذارد. سعه انسانی، بویژه آموزش میهایی توشود و تاثیر مثبتی بر شاخصهاي فناوري تسهیل میگیري از مزایاي پیشرفتبهره
 گذارند. همه این عوامل تاثیر مثبتی بر جو می

H4  گذارند. یم ریبر رشد تأث میرمستقیو غ میبه طور مستق ینیکارآفر قیموسسات از طر 

محیطی کافی  گذارند. اگر چنینکنند که تاثیر مستقیم بر شرایط ایجاد فعالیت کارآفرینی میها قوانینی ایجاد میسازمان
نباشد و حقوق مالکیت تضمین نشود، کارآفرینان تمایل بیشتري به قرار دادن منابع خود در جایی امن مثل ملک، فلزات 

 ). 2013؛ تاموزوسکی، 2014هاي تجاري خواهند داشت (آیوتیو و همکارانش، گرانبها و غیره، به جاي فعالیت

یابد و استانداردهایی صادي دارند زیرا فعالیت اقتصادي از طریق اصالحات افزایش میها تاثیر مستقیم بر رشد اقتبعالوه، سازمان
ها موجب رشد آید. همینطور، توزیع منابع اقتصادي سازمانبراي ایجاد الگوهاي رفتاري عوامل اقتصادي بازارها بوجود می

 ). 2017؛ الرت و هنرکسون، 2019اقتصادي خواهد شد (علم و همکارانش، 

H5 وجود دارد. یمیرابطه مستق يو رشد اقتصاد ینیکارآفر نیب 

؛ اندرش و 2005؛ آندرش، 2012دهد که رابطه مثبت بین هر دو متغیر وجود دارد (عکس و همکارانش، تحقیقات نشان می
یکا و ؛ استو2012پیکازو و همکارانش، -؛ مندز2014؛ گالیندو و مندز، 2016؛ کاستاریو و همکارانش، 2004a,bکیلباخ، 

 توان کارآفرینی را عامل دیگر در ارتقاي رشد اقتصادي کشور محسوب کرد. )، و در نتیجه می2020همکارانش، 
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 ها ها و داده. روش3.1

جام شده است. سه دوره انتخاب شده شرح داده شده در باال ان يروابط نظر دییتا يبرا یتجرب لیو تحل هیبخش ، تجز نیدر ا
پس از  ي؛ و ج) بهبود اقتصاد 2010-2010،  ي؛ ب)در طول بحران اقتصاد 2006-2004،  ياست: الف) قبل از بحران اقتصاد

،  رلندی، دانمارك ، فنالند ، فرانسه ، آلمان ، ا کیاست: بلژ OECDکشور  هنمونه شامل پانزد نی. ا2016-2014بحران ، 
 .متحده االتی، انگلستان و ا سی، سوئد ، سوئ ای، ژاپن ، هلند ، نروژ ، اسپان ایتالیا

را بر اساس کار کریستیانو، ایکنبام، و  (GDP)براي تعیین سه دوره تحلیل تجربی، ارزیابی نرخ رشد سرانه تولید ناخالص 
آغاز رکود بزرگ اخیر  2008ام دادیم. سال ) انج2017)، و مارتین و فیلیپن (2017لوپز (-)، دیوران و فریرا2015تراباندت (

. دوره 1). بر اساس این رویکردها سه دوره در نظر گرفته شد: 2017؛ مارتین و فیلیپون، 2017لوپز، -است (دیوران و فریرا

دوره بحران اقتصادي است زیرا نرخ  2010-2008. دوره 2مثبت است؛  GDPیک دوره توسعه است زیرا نرخ  2006-2004
مثبت است که یک دوره توسعه  GDPاي با نرخ دوره 2016-2014. دوره 3منفی یا نزدیک به صفر است؛ و  GDPرشد 

 شود. اقتصادي محسوب می

کنند که همانند مورد حاضر، قابل متغیرهاي نهفته امکان کار با مفاهیم نظري (در برخی موارد مفاهیم انتزاعی) را فراهم می
سنحید. این روش چندین  (SEM)توان با چند شاخص بوسیله مدل معادله ساختاري ها را میمشاهده نیستند. این ساختار

) ادغام 2) بررسی همزمان، سیستماتیک و کامل رابطه بین چند ساختار وابسته و غیروابسته؛ (1مزیت دیگر نیز دارد: (

ها (بارکلی، ها و دادهري قبل با فرضیه) اصالح تئو4) محاسبه خطاهاي سنجش؛ و (3متغیرهاي تشکیل دهنده و انعکاسی؛ (
هاي ساختاري وجود ). دو روش براي طراحی مدل2000؛ گیفن، استراب، و بوریو، 1982؛ فارنل، 1995هایگینز و تامسون، 

 . (PLS)دارد: کواریانس و حداقل مربعات نسبی 



هاي چند متغیره امکان ایجاد سل دوم تکنیکروش دوم  براي مقایسه روابط نظري که قبالً تحلیل شدند، انتخاب شد زیرا ن
هایی با اندازه کوچک مناسب است. این مدل مرکب و علّی کند، که براي نمونهمتغیرهاي نهفته را با چندین شاخص فراهم می

؛ تنایوس، 1995کند (بارکلی و همکارانش، است و نرمالیته چند متغیره نیاز نیست؛ و برآوردهاي نامتناقضی از پارامتر ایجاد می

روند که روابط پیچیده بین متغیرها وجود دارد و هدف ). بعالوه، در علوم اجتماعی براي تحقیقات توصیفی بکار می1998
؛ سارست و 2017؛ ریگدون و همکارانش، 2019هاي شناخته شده است (هیر و همکارانش، بررسی بسط نظري نظریه

 ). 2018همکارانش، 

. هر نمونه (ww.smartpls.de)انجام گرفت  SmartPLSبا برنامه  (PLS)وش حداقل مربعات نسبی برآورد با استفاده از ر

مورد است و این نمونه کوچک براي برآورد حداقل مربعات نسبی مناسب است (هیر، هیو، رینگل، و سارست،  45شامل 
2016 .( 

 : سازه ها و شاخص ها1جدول 

 رشد اقتصادي
،  یبانک جهان) (EG1) (دالر 2011 یالملل نیثابت ب(PPP ه ، سران یناخالص داخل دیتول •

2019( 

 2019،  یبانک جهان) PPP 2011) (EG2) ثابت( هر نفر شاغل يبرا یناخالص داخل دیتول •

 کارآفرینی
 (2019،  (GEM) یجهان ینینظارت بر کارآفر( (TEA) هیدر مراحل اول ینیکارآفر تیکل فعال •

 نوآوري
 2019،  یبانک جهان( (PATR) افراد مقیمثبت اختراع ،  يبرنامه ها •

 2019،  یبانک جهان( (PATNR) میمق ریثبت اختراع ، افراد غ يبرنامه ها •

 تحقیق و توسعه
 یبانک اطالعات( (RDE) ياقتصاد يو توسعه توسط بخش بنگاه ها قیتحق يها نهیهز •

 2019،  ورواستاتی

 2019،  وروستاتیداده  گاهیپا( (RDG) یتوسط بخش دولتو توسعه  قیتحق يها نهیهز •

 جو اجتماعی
 .(UNDP  ،2019 برنامه توسعه سازمان ملل متحدHDI-1( یشاخص توسعه انسان •

 )2019،  یبانک جهان( (U) کار) يرونی کل ٪( يکاریکل ب •

 موسسات
 )2019،  یفرهنگ راثیم ادیبن) (EF) ياقتصاد يشاخص آزاد •

 ) 2019،  یبانک جهان( (GE) دولت یخشاثرب •

 ) 2019،  یبانک جهان( (RL) حاکمیت قانونی  •

 )2019،  یبانک جهان( (SB) تجارت کیشروع  •

 

 ):         1کنند، در زیر آمده است (رجوع کنید به جدول هایی که هر یک از متغیرهاي نهفته را تعریف میشاخص

) PPPناخالص داخلی، که برمبناي برابري قدرت خرید (تولید با دو شاخص مشخص می شود: سرانۀ » رشد اقتصادي«الف) 

 ص داخلی به ازاي هر فرد شاغل، که در آنسرانۀ تولید ناخال؛ و ) تبدیل شدهEGI( 2011 وده و به دالرهاي ثابت بین المللیب



) تقسیم می شود و به دالرهاي PPPل در اقتصاد برمبناي برابري قدرت خرید () بر کل افراد شاغGDPتولید ناخالص داخلی (

 آ). 2019. (بانک جهانی، ه است) تبدیل شدEG2( 2011ثابت بین المللی 

اندازه گیري می شود. فعالیت کل  )TEA» (فعالیت کل کارآفرینی« با یک شاخص واحد به نام » فعالیت کارآفرینی«ب) 

از آنجایی  .کارآفرینی را اندازه گیري می کندفعالیت  ،) می باشد. این شاخصGEMکارآفرینی جهانی ( نظارت بر کارآفرینی،
سال) که در روند راه اندازي یک شرکت سخت  64تا  18، کارآفرینان فعال بالغ ( بین است که نظارت بر کارآفرینی جهانی

تغالی در نظر گرفته می شوند. این یز از جملۀ خود اش، ندهستن شرکت یا کل آن مشغول هستند و مدیران مالک بخشی از
. « 1که نظرسنجی نظارت بر کارآفرینی جهانی در نظر گرفته است:  می باشدانگیزه براي انجام کارآفرینی  شامل سه شاخص

رآفرین قصد ، زمانی است که کا»ضرورت ناشی ازکارآفرینی . « 2از فرصت شغلی؛  ، یعنی استفاده»کارآفرینی به وسیلۀ فرصت
، که شامل کارآفرینی »کارآفرینی به دالیل دیگر« . 3دارد موقعیت خود را قبل از فقدارن گزینه هاي کاري دیگر ایجاد کند؛ و 

 ).13، ص. 2012بنابر دالیل دیگر می شود و شرایط متوسطی بین دو مورد قبلی را دارد ( کلی، سینگر و هرینگتون، 

) و کسانی که با افراد PATRمحاسبه شده است: برنامه هاي ارسال شده توسط ساکنان (برمبناي دوشاخص » نوآوري«ج) 
آ). این تقاضاهاي ثبت اختراع مربوط به سراسر جهان است که از  2019) معرفی شدند ( بانک جهانی، PATNRغیر ساکن (

 شوند.یا هر ادارة ثبت اختراعات ملی دیگري پر می همکاري ثبت اختراع  معاهدة روشطریق 

ق و توسعه شود: هزینه هاي تحقی) می2019اتحادیۀ اروپا ( پایگاه دادة ازشاخص  شامل دو )R&Dد) تحقیق و توسعه (
) به عنوان درصدي از تولید RDGهزینه هاي تحقیق و توسعه توسط بخش دولتی () و RDE( توسط بخش بنگاه تجاري

 ناخالص داخلی.

) می باشد. یک، براي دستیابی به ساختاري HDI-1آ) و ( 2019( بانک جهانی اريبرمبناي نرخ بیک» م اجتماعیاقلی«ي) 
) یک شاخص آماري است که دستاورد کلی اجتماعی و HDIکم می شود. شاخص توسعۀ انسانی ( HDIمنسجم، از نشانگر 

و سطح  سالم، داشتن دانشاقتصادي را اندازه گیري می کند. ابعاد اجتماعی و اقتصادي یک کشور برمبناي زندگی طوالنی و 
میانگین هندسی شاخص هاي نرمال شده براي هر یک از سه بعد می باشد. مقادیر  HDI. می باشداستاندارد زندگی مناسب 

) محاسبه HDI-1د. بنابراین، اگر (وش یک به بیشترین مقدار مربوط می بین صفر تا یک است، که صفر به کمترین مقدار و
کم مطابقت دارند، که منجر به  HDIي بیشترین مقدار این متغیر جدید به کشورهاي داراي شود، سپس کشورهاي دارا

 افزایش نرخ بیکاري می شود. 

مدیریت و مطالعۀ اثرات نهادها بر رشد اقتصادي و فعالیت کارآفرینی درحال تبدیل شدن به روندي معمول ». نهادها«ف) 
شده است. در این پژوهش ما بر چهار شاخص از  نهادهاازه گیري کیفیت است، که منجر به ظهور چندین رویکرد براي اند
 منابع مختلف براي تنظیم این متغیر تمرکز کردیم:

- EF  بعد کمی و کیفی اندازه گیري می کند. این عوامل به چهار دستۀ  12شاخصی است که آزادي اقتصادي را برمبناي
گروه است، که شامل حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت، و اثربخشی دادرسی  »مداريقانون«بزرگ تقسم می شوند: اولین دسته 

است، و هزینه هاي دولت، بار مالی، سالمت مالی را درنظر می گیرد؛ سومین دسته » اندازة دولت«می باشد؛ دومین دسته 
هستند، » بازارهاي آزاد«سته متشکل از آزادي نیروي کار، آزادي پولی می باشد؛ آخرین د می باشد که» کارایی نظارتی«شامل 

که شامل آزادي تجاري، آزادي سرمایه گزاري و آزادي مالی است. هریک از دوازده آزادي اقتصادي موجود در این گروه در 
 ).2019، د درجه بندي می شود (بنیاد هریتجمقیاس صفر تا ص

- GE ان استقالل فشار سیاسی، کیفیت تدوین مربوط به کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات حقوقی و میز برداشت هاي
ها می باشد. مقادیر بین صفر تا صد است، که صفر کمترین مقدار و  تعهد دولت ها نسبت به این سیاست و اجراي سیاست، و

 ب). 2019صد بیشترین مقدار را شامل می شود (بانک جهانی، 

- RL  ،لکیت، پلیس و دادگاه را می کیفیت اجراي قرارداد، حقوق مامیزان اعتماد و اینکه نمایندگان تا چه حد قوانین جامعه
این شاخص احتمال ارتکاب جرم را نیز درنظر می گیرد. مقادیر این شاخص از صفر تا صد است،  اندازه گیري می کند. پذیرند،

 ب). 2019که صفر کمترین مقدار و صد بیشترین مقدار است. ( بانک جهانی، 



- SB اندازه گیري می کند (به عنوان  راآفرینان باید براي آغاز فعالیت تجاري خود از آن پیروي کنند کلیۀ مقرراتی که کار

شامل منابعی براي هریک از شاخص هاي مؤلفه می شود: روش  SBمثال، مجوزها، پروانه ها، جوازکسب هاو غیره). به ویژه، 
مچنین حداقل سرمایه کسب و کار را آغاز و اجرا کند و هها، زمان و هزینه هاي یک کارآفرین براي اینکه به طور رسمی یک 

 را پرداخت کند.

 . نتایج3.2

؛ هنسلر، رینگل و 2015مدل سازي معادالت ساختاري از دو عنصر تشکیل شده است (هنسلر، رینگل و سارستد، 

ه و رابطۀ بین متغیرهاي ): الف) مدل ساختاري یا مدل داخلی که سازه ها (دایره ها) یا متغیرهاي نهفت2009سنکوویکس،
برون زا و درون زا را نشان می دهد و (ب) مدل هاي اندازه گیري یا مدل هاي بیرونی سازه ها و متغیرهاي شاخص (مستطیل 

 ).2011؛ هیر، رینگل و سارستد، 2016ها) (هیر و همکاران، 

معموالً در علوم اجتماعی استفاده می شود و  سه مدل با متغیرهاي نهفتۀ انعکاسی و تکوینی ارائه شده است. مدل انعکاسی
) مدل اندازه گیري نمایانگر اثرات (یا جلوه 1994ک است. بنابر گفتۀ نونالی و برنشتین (یمستقیماً برمبناي نظریۀ آزمون کالس

(  هاي) یک زیر ساختار است. به عالوه، درصورت قابل تعویض و همبسته بودن شاخص ها، این مدل انعکاسی می باشد
کس کنندة سه مدل پیشنهادي هستند، ع). متغیرهاي نهفته من2012دیامنتوپولوس، سارستد، فوشس، ویلچنسکی و کایسر، 

که در آن یک ساختار سازنده وجود دارد. در این مورد، این شاخص هاي علیت هستند که متغیرهاي » تحقیق و توسعه«به جز 
) RDG) و نهادهاي عمومی یا دولتی (RDEشرکت ها (» حقیق و توسعۀت«نهفته را به عنوان ترکیب خطی از شاخص هاي 

تشکیل می دهند. یک ویژگی مهم شاخص هاي آموزشی این است که قابل تعویض نیستند (دیامنتوپولوس و وینکلوفر، 
2001.( 

واریانس  %50آن  باشد، که سطحی است که در 0.70بارگزاري هاي عامل در مدل هاي اندازه گیري انعکاسی باید بیشتر از 

در مدل سوم و  SB). تمامی بارگزاري هاي شاخص به جز درمورد 2016شاخص را می توان توضیح داد (هیر و همکاران، 
PART  هستند. 0.7در مدل اول و دوم، بیشتر از 

 يریو اعتبار مدل اندازه گ نانیاطم تیقابل :2جدول 

 



مایانگر سهم نسبی یک شاخص در تعریف این متغیر هستند. همچنین ختارهاي تکوینی،ندرمورد ساوزن هاي مدل بیرونی 
 ).2016است، یک متغیر مهم است (هیر و همکاران،  0.5وزن ها بین صفر تا یک هستند، و زمانی که وزن بیشتر از 

 

 pو *** =  p ≤ 5٪: مرحله انبساط. توجه: ** = يقبل از بحران اقتصاد 2006-2004 يزده شده برا نیمدل تخم: 1شکل 
 . منبع: شرح خود.1٪ ≥

مدل اندازه گیري را نشان می دهد. پایایی سازگاري داخلی با استفاده از پایایی ترکیبی جورسکوگ  پایایی و روایی 2جدول 

). 2012پایایی بیشتري را نشان می دهند (دیامنتوپولوس و همکاران،  ،) اندازه گیري شد. به طور کلی مقادیر باالتر1971(
مشخص ازه گیري پایایی مهم دیگر، ارتباط بین هر شاخص و ساختار آن است، که با کرونباخ آلفا اندازه گیري می شود. اند
؛ 1995باشد (بارکلی و همکاران،  0.7یک ساختار هنگامی سازگاري درونی دارد که اندازة کرونباخ آلفاي آن بیش از  ،شد

ا نسبت به پایایی ترکیبی، به دلیل غیروزنی بودن آیتم ها با دقت کمتري پایایی ). گرچه، کرونباخ آلف1994نونالی و برنستین، 
را اندازه گیري می کند. درمقابل، به وسیلۀ پایایی ترکیبی، آیتم ها برمبناي بارگزاري فردي شاخص هاي ساختاري وزن می 

). متغیرهاي نهفته به جز درمورد 2019ران، شوند و از این رو این پایایی نسبت به کرونباخ آلفا بزرگتر است (هیر و همکا

 دارد. 0.7یایی ترکیبی بزرگتر از پادر دو مدل اول این معیار را دارند، اما سه مدل پیشنهادي در متغیر نهفته » نوآوري«



 

 pو *** =  p ≤ 10٪. توجه: * = رکود: مرحله يبحران اقتصاد در طول 2010-2008 يزده شده برا نیمدل تخم: 2شکل 
 .منبع: شرح خود.1٪ ≥

 

 pو *** =  p ≤ 10٪: مرحله انبساط. توجه: * = يپس از بحران اقتصاد 2016-2014 يزده شده برا نیمدل تخم: 3شکل 
 . منبع: شرح خود1٪ ≥

 



) نشان دهندة روایی همگرا و روایی استخراج شده از شاخص ها، نمایانگر تنوع AVEمیانگین واریانس استخراج شده (

 AVE>0.5)، روایی همگرا زمانی وجود دارد که 1981اشی از متغیر پنهان هستند. بنابر گفتۀ فورنل و الرکر (مشترك ن
 باشد. تمامی متغیرهاي ما مطابق این معیار هستند.

هاي درون زا منطبق با رگرسیون متغیر نهفته تنها با استفاده از ساخت 2Rهمانند زیرمدل ساختاري، اندازه گیري ضرایب 
توسط این مدل توضیح داده شده است. تمامی متغیرهاي نهفتۀ که  ،نشان می دهدواریانس مدل را  2Rکان پذیر است. ام

معموالً در مطالعات اکتشافی  2Rنشان داده شد. این مقادیر  را  نشان دادند که در سه دوره 0.1درون زا مقادیري بیش از 
 ).1992علوم اجتماعی پذیرفته می شوند (فالک و میلر، 

PLS  به ما  3و  2، 1تأثیرات غیرمستقیمی که به تأثیرات مستقیم افزوده می شود را محاسبه می کند. این نتایج در نمودار

 براي هر دوره درنظر گرفته شده را نشان می دهد.  3تأثیرات کلی بین متغیرهاي نهفته که در جدول 

استفاده شد. نمودارها شامل  PLSدر روابط بین متغیرهاي معنادار اري برنامۀ خودران براي مطالعۀ زدرنهایت، روش بارگ
قابل قبول است، که به این  %5). به طور معمول، p :*p≤10%،**p≤5%، ***p≤1%مقادیر متغیرها هستند ( مقادیر 

ن هاي روابط کمتر باشند تا معنادار باشند. هنگامی که محققان در آزمو 0.05براي روابط باید از  pمعناست که مقادیر 
استفاده می  %10تعیین می شود. گرچه در مطالعات اکتشافی، معموالً  %1محافظه کار یا سختگیر هستند، سطح معناداري در 

 ).153، ص، 2016شود (هیر و همکاران، 

به دوره هاي  می کنند. رابطۀ مثبت بین نوآوري و فعالیت کارآفرینانه در دوره هاي انبساط نسبت تأییدرا  1نتایج، فرضیۀ 
ر ) بیشت0.276) نسبت به دورة بحران اقتصادي (0.403( 2014-2016بحران اقتصادي بیشتر است.تأثیر نوآوري در دورة 

 ) را تأیید می کند.2019) و باقري و همکارانش (1998است؛ این نتایج پایان نامه هاي دروکر (

میزان نوآوري کشورها در این سه دوره نیز وارد است، اما تنها در تحقیق و توسعه  ۀاز این نظر، درنظر گرفتن متغیر نهفت
شوند. هنگامی که یک متغیر نهفته، تکوینی است، وزن چیزي را  للیاخص ها در متغیر نهفتۀ تکوینی تحدرصورتی که وزن ش

که وزن تحقیق د را نشان می دهد. در اینجا مشاهده می شود دهگیري آن متغیر نهفته مشارکت می که هر شاخص در شکل 
بخش عمومی نسبت به ) بیشتر بود؛ با وجود این وزن تحقیق و توسعۀ 2004-2006(ن توسعه توسط شرکت ها قبل از بحرا و

اهمیت سیاست هاي  ،بنابراین، به نظر می رسد نتایجبیشتر بود.  ،در هردو مرحلۀ، حین بحران و بهبودبخش خصوصی 
را نشان می دهد. این نتایج با نتایج حاصل اقتصادي کمتر  توسعۀدوره هاي داراي ک نوآوري در تکنولوژي عمومی براي تحری
 ) مطابقت خواهد داشت. 1998) و گریلیچز (2014از پژوهش آوتیو و همکاران (

درمورد فرضیۀ دوم مشاهده می شود که رابطۀ مثبتی بین فضاي اجتماعی و کارآفرینی وجود دارد اما در مدل هاي اول این 
) رابطۀ 2014-1-2016. با وجود این، پس از بحران اقتصادي در مرحلۀ بهبود (هستندغیرمعنادار  و ضرایب مسیر کم ،رابطه

مشاهده شد. بنابراین بهبود فضاي اجتماعی، فعالیت کارآفرینی را تحریک می کند. چنین فرض  p≤10%مثبت و معناداري با 
ا به دلیل نرخ بیکاري باال نشان می دهند و مقادیر مثبت رابطۀ بین می شود که مقادیر شاخص وجود تنش هاي اجتماعی ر

؛ روشه و کانتی، 1989اساساً به دلیل کارآفرینی باالي ناشی از ضرورت می باشد ( ایوانس و لیتون،  ،این متغیر و کارآفرینی

ان پایدار نیست زیرا معموالً با معموالً با گذر زم). مشکل این است که کارآفرینی ناشی از ضرورت 2011؛ تامپسون، 2018
 ،به ویژه با یک سیاست اشتغال فعال تر ،این فضاي اجتماعی براياز این نظر، طراحی اقداماتی بهبود بازار، کار از بین می رود. 

انسانی بیشتر باید مقررات و اقداماتی براي بهبود انتظارات، کاهش نابرابري و ایجاد سرمایۀ  نهادهامناسب خواهد بود. به عالوه، 
 معرفی کنند.

فضاي اجتماعی را بهبود می بخشند و این رابطه  نهادهانظریۀ سوم را نیز تأیید می کند. این نتایج نشان می دهد که  ،نتایج
در  نهادهاطبق برآوردها وزن را افزایش می دهد.  HDIو بیکاري را کاهش  نهادها) که عملکرد مناسب p≤1%معنادار است (
ظرفیت  نهادهاممکن است همانگونه که در باال نشان داده شد، اساساً به این دلیل باشد که  ،اطی بزرگتر استمراحل انبس

اثرات مثبتی بر  نهادهاو اشتغال است. بنابراین، عملکرد مناسب  HIDباالیی براي اجراي اقدامات داشته باشند که به نفع 
) را تأیید می 2014که رویکردهاي گالیندو و مندز ( فرینی می گذاردمی بر فعالیت کارآاثرات غیرمستقیفضاي اجتماعی و 

 کند.



و کارآفرینی، ضریب مسیر در مرحلۀ رکود  نهادهافرضیۀ چهار که در سه دوره در نظر گرفته شده، تأیید شد. درمورد رابطۀ بین 
ی دهد که نهادها باتوجه به اقدامات ) نسبت به مرحلۀ قبل افزایش یافت. به نظر می رسد این نشان م2008-2010اقتصادي (

انجام شده براي حمایت از فعالیت کارآفرینی به عنوان عاملی که رشد را تحت تأثیر قرار می دهد، درنظر گرفته می شود. این 
نقشی که  همچنان روي نهادهاکه نشان می دهد  افزایش یافت،نیز حتی در آخرین مرحلۀ درنظر گرفته شده  مسیرضریب 
 ایفا می کند، اطمینان دارند.ینی در تحریک و پایداري رشد کارآفر

و رشد اقتصادي در سه دوره، این روند مثبت و رو به رشد است. تمامی این نتایج نشان می دهد که  نهادهاباتوجه به رابطۀ بین 
ضاي اجتماعی که به نوبۀ خود با سه روش بر رشد تأثیر می گذارند: مستقیم، از طریق کارآفرینی و نهایتاً از طریق ف نهادها

 رشد را تحت تأثیر قرار می دهند.

را تشکیل می دهند، مشاهده می  نهادهادرمورد فعالیت کارآفرینی، با درنظر گرفتن تأثیرات شاخص هایی که متغیرهاي نهفتۀ 
فیت بیشتري همیشه ظر ،شود که حاکمیت قانون، عملکرد مناسب خدمات عمومی و اجراي مناسب سیاست هاي اقتصادي

به ویژه این روند کارآفرینان باید درابتداي فعالیت تجاري خود با آن روبه رو شوند، دارند؛ نسبت به مقررات یا رویکردهایی که 
 ) مشاهده می شود.2014-2016( در مرحلۀ بهبود

) است، شاید به 2004-2006ن (درنهایت، فرضیۀ پنج نیز تأیید شد. مهم ترین و اصلی ترین تأثیر مربوط به دورة قبل از بحرا
شرکت هاي  آن هااز این دلیل که در دوران بحران و در مرحلۀ بهبود، بسیاري از مشاغل ناشی از نیاز مردم بوده است، که 

 تأثیر آن ها بر رشد کمتر است.بسیار کوچک ساخته و بنابراین 

 نهفته يرهایمتغ نیب راتیکل تأث :3جدول 

 

 

 



 . نتیجه گیري4

ود اقتصادي که در اواخر دهه گذشته تجربه شد منجر به ظهور مطالعاتی در زمینه بررسی رابطه بین کار آفرینی و مرحله رک
رشد اقتصادي شد. این موضوع موجب تمایل به گسترش این نوع مطالعه با تمرکز بر دو جنبه شده است. اول شامل فاکتورهاي 

رند و روابط غیرمستقیمی را که ممکن است بوجود آید در نظر می گیرد. جدیدي است که بر روند رشد اقتصادي تأثیر می گذا
از این نظر ، تجزیه و تحلیل انجام شده در این مقاله ،نقشی را که جو اجتماعی ایفا کرده ، در خود گنجانده است. دوم ، 

سه نتایجِ به دست آمده در نظر تحوالت مختلف فعالیت اقتصادي ، از جمله دوره هاي انبساطی و رکود اقتصادي ، براي مقای
و سه دوره را مورد توجه قرار  OECD کشور 15گرفته شده است. به طور خاص ، این تجزیه و تحلیل تجربی ،موارد موجود از 

؛ و ج) بهبود اقتصادي  2010-2010؛ ب) در طول بحران اقتصادي ،  2006-2004داده است: الف) قبل از بحران اقتصادي ، 
 .2016-2014،  پس از بحران

چهار نتیجۀ اصلی از تجزیه و تحلیل تجربی مقایسه اي مراحل مختلف چرخۀ اقتصادي به دست آمد. ابتدا، رابطۀ مثبت 
بزرگتري بین نوآوري و فعالیت کارآفرینی در مراحل انبساط اقتصادي نسبت به مراحل رکود اقتصادي وجود دارد. سرمایه 

کننده اي است که در سه دوره درنظر گرفته شده است، اما هزینه هاي تحقیق و توسعۀ گزاري تحقیق و توسعه عامل تعیین 
درنهایت فعالیت کارآفرینی اساسی است. در مرحلۀ بهبود پس از آن براي تحریک نوآوري و هم عمومی هم در دورة بحران و 

 برکند. گرچه سیاست عمومی تکنولوژي  د می) را تأیی1998) و گریلیچز (2014این نتایج پایان نامه هاي آوتیو و همکاران (
افزایش هزینه هاي تحقیق و توسعه مشاهده می شود، اما این عنصري اصلی براي تحریک نوآوري می باشد و سرمایه گزاري 

هزینه هاي  کمتري را در بخش خصوصی تحقیق و توسعه در طول بحران اقتصادي جبران می کند. بنابراین درصورتی که
 سعۀ عمومی در طول مراحل رکود اقتصادي باالتر باشند، کمک کننده خواهد بود.تحقیق و تو

ی رشد اقتصادي و فعالیت تجاري اثر مبه طور مثبت بر در هر سه دورة درنظر گرفته شده،  نهادهادوم، می توان تأیید کرد که 
افی و حفاظت از حقوق اموال، همراه با ککلی چارچوب نظارتی چنین برآورد می شود که  وزن ها تحلیل ازگذارند. با این حال، 

 اجراي کارآمد سیاست هاي عمومی، بیش از مقررات مربوط به کارآفرینی تأثیر می گذارند.

مناسب به طور قابل  ينهادهاو فضاي اجتماعی به گونه اي مرتبط هستند که عملکرد  نهادهاسوم، مشاهده می شود که 
 را افزایش می دهند. HID)، بیکاري را کاهش و 2014-2016توجهی در مرحلۀ بهبود اقتصادي (

می توان دریافت که فضاي اجتماعی به طور مثبت با فعالیت کارآفرینی ارتباط دارد، اما در تأثیر آن در مرحلۀ بهبود چهارم، 
تنش هاي اجتماعی ) بسیار قابل توجه است. با این حال، باید درنظر داشته باشیم که مقادیر شاخص ها، وجود 2016-2014(

را نشان می دهد و مقدار مثبت رابطۀ بین این متغیر و کارآفرینی اساساً به این دلیل است که کارآفرینی ناشی از ضرورت به 
؛ 1989دلیل فرصت هاي شغلی کمتر و نیاز به دست آوردن درآمد پس از رکود اقتصادي ضروري است (ایوانس و لیتون، 

)، اما این نوع کارآفرینی ناشی از ضرورت با بهبود اوضاع اقتصادي کاهش می یابد. 2011ون، ؛ تامپس2018روشه و کانتی، 
اندازه گیري اتخاذ کنند تا این کارآفرینی ناشی از ضرورت با فرصت به ضروري خواهد بود که تدابیري را براي  نهادهابراي 

هایت، رابطۀ مثبتی بین فعالیت کارآفرینی و رشد کارآفرینی تبدیل شود و براي مدت زمان طوالنی تري حفظ شود. در ن
 اقتصادي در این سه مرحله در نظر گرفته شد.

این پژوهش با چند روش می تواند بهبود یابد. ابتدا، نمونۀ کشورها با گنجاندن کشورهایی با ساختار متفاوت و سطوح توسعه 
عۀ اقتصادي را فراهم می کند. سپس، این اندازه گیري ها می افزایش می یابد که امکان تعیین و معرفی اقدامات مبتنی بر توس

تواند با اقدامات انجام شده در سایر کشورها با توسعۀ اقتصادي بیشتر مقایسه شود. در ثانی، رفتار بازار اعتبار هنگام تأمین 
مرحله مقایسه کرد. سوم، نقش فساد در هر می توان اعتبار فرآیند نوآورانه در اقتصاد را می توان در نظر گرفت و اثرات آن را 

با هدف نشان دادن اینکه چگونه می تواند بر تصمیمات تجاري و رشد باید در هر یک از مراحل در نظر گرفته شود،  نهادهادر 
ثیرات بازخوردي که می تواند بین متغیرهاي درنظر گرفته شده نیز وجود اقتصادي تأثیر بگذارد. در نهایت، در نظر گرفتن تأ

 داشته باشد، مهم خواهد بود.
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