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 ینوع مقاله: پژوهش

 پانل ی ها داده افتیرهکیفیت حکمرانی و کارآفرینی در 
 کشورهای منتخب 

 ( 17/10/1398: تصویب تاریخ -20/04/1397: دریافت تاریخ)

  1پروانه سالطین 

 چکیده 

 مربوط به   مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث  مطالعاتاخير،    هایدر دهه
معطوف گشته است.    دولت کيفيت دخالت  اندازه دولت و وظایف آن به مقوله  

ارائه   موجب  اقتصاد،  در  دولت  مقوله  به  نگاه  تغيير  تحت  این  جدیدی  دیدگاه 
  گسترده   یکردی رو   ازمند ين   خوب  یکمرانح  . استعنوان حکمرانی خوب گشته  

  بخش  وی  مدن  جامعه  دولت،   شامل  هاگروه  از   ی عيوس  فيط  مشارکت  به  نسبت
 دهنده نشان حکمرانیباشد. در این راستا کيفيت می شفاف  صورت  به یخصوص

تأثيرگذار در بهبود فضای  هایسياست اجرای و تدوین در  هادولت توانایی
و   کار، رشد  و  کارآفرینیکسب  و گسترش  اقتصادی  این توسعه  از    رو است. 

ميزان تاثيرگذاری    که  است  مهم  پرسشین  ا  ی برا  پاسخ  ن افتی   ، قالهم  یاصل  هدف
  قيتحقبر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب چيست؟ این    یحکمران کيفيت  

شيوه    یکاربرد   قي تحق  یک  ، هدف   نظر  از و  ماهيت  تحقيق،  روش  نظر  از  و 
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است.   استنباطی  مسأله،  به  پرداختن  آماری    مطالعه  این   در نگرش  اطالعات  به 
دیده و  جهانی  بانک  در  مدلموجود  با  و  مراجعه  کارآفرینی  جهانی  سازی  بان 

از رگرسيون کيفيت حکمرانی  بر  تاکيد  با  کارآفرینی  بر  موثر  های چند  عوامل 
استفاده شده است.    Eviewsو     Excelافزارهای  نرم  پانل و  هایمتغيره و داده

  2016-2000نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت در دوره زمانی  
داری بر کارآفرینی در گروه  نشان داد که کيفيت حکمرانی تاثير مثبت و معنی

در  کشورهای منتخب دارند. ميزان تاثيرگذاری کيفيت حکمرانی بر کارآفرینی  
کشورهای  گروه  از  بيشتر  باال  درآمد  با  نوآورمحور  منتخب  کشورهای  گروه 

متوسط میمنتخب کارایی با درآمد  راستا دولتمحور  این  در  ایجاد  باشد.  با  ها 
می کارآمد  افراد  نهادهای  اقتصادی  روابط  تنظيم  برای  را  مناسبی  محيط  توانند 

ین طریق زمينه تقویت و توسعه هزینه فراهم سازند تا از ا ای کمجامعه به گونه 
 کارآفرینی فراهم شود.   

 ی حکمران  تي فيک ،ین ی ،کارآفر پانل یهاداده :یدیکل واژگان
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 مقدمه 

محور مباحث دولت در اقتصاد، تعيين اندازه بهينه دولت    ، های متمادیدههطی  
مطرح  است  بوده   اقتصاد  در  باز  سؤال  یک  عنوان  به  هنوز  بحث  این  البته  که 
  ،های اخيرگيری ادبيات مربوط به اندازه بهينه دولت در سالپس از شکل.  است

:  2005،  1)تنزی و همکاران   بحث به سمت حکمرانی خوب معطوف گشته است
اداره(.  1 و  سياست  ميان  پيوند  از  که  است  جدیدی  مفهوم  خوب،    حکمرانی 

کار افزایش  آن،  هدف  و  است  آمده  وجود  به  جامعه  نظام  آکردن  یک  مدی 
به است؛  جامعه  اداره  برای  اقتصادی  و  توسعه    طوری  سياسی  از  شواهدی  که 

سازد   نمایان  کشور  در  را  همکاران،  دانایی)پایدار  و  مفهوم (.  47:  1391فر 
است و محصول مشارکت سه نهاد  2رایی گرفته از مکتب نهادگحکمرانی خوب بر

حکمرانی خوب نه تنها روایتی نو    . دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است
وق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکميت  قاز مفاهيمی همچون دموکراسی، ح

در بلکه  است،  می  ن عي  قانون  دست  به  چارچوبی  و  حال  اهداف  همه  که  دهد 
عه انسانی اعم از توسعه اقتصادی،  ا جمع شوند و اهداف توسج  ها در یک شارز 

  ، همکاران  سامتی و )  سياسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم، دنبال شود
مدیریت  185:  1390 در  قدرت  از  استفاده  شيوه  را  حکمرانی  جهانی،  بانک   .)

است   نموده  تعریف  پایدار  توسعه  به  دستيابی  برای  اجتماعی  و  اقتصادی  منابع 
تعامل سازنده دولت قمعت 4تز ي گلياست .  (295:   1992،   3)لطيف  بازار    -د است 

موفمی راهگشای  اصقتواند  فرایند  باشدال يت  اقتصادی  ای   . حات    ، اساس   ن بر 
،  لوريتاز دیدگاه    ن همچني.  رقيب دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند، نه دو نهاد

اجتماعی   و  اقتصادی  منابع  اثربخش  مدیریت  خوب،  بباشدمیحکمرانی  ه  ؛ 

 
1. Afonso, A., Schuknecht, L., & Tanzi, V 
2. Institutionalism 
3. Lateef, K. Sawar.  
4. Stiglitz 
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چنينهگو که  شفاف   نای  پ  مدیریتی  )تيلور   اسخگوو  در  (.  110:  2000، 1باشد 
بي شراکت  خوب  رک  ن حکمرانی  بخش    ن سه  و  مدنی  جامعه  دولت،  اصلی 

ا در  فعاليتنجخصوصی  که  ام  دارد  وجود  است  گاها  مشارکت  از  فراتر  هی 
و)  به   یعموم  امور  از  که  شودیم  سبب   امر  نیا (.  4:  1394تقوی،    آقانساب 

 ، نهاد  سه  نيب  یعموم  اداره  تي مسئول  رای ز  شود،   یبرداربهره  یترنهيبه  شکل
 یاگونه  به  دارند،   قرار  گریکدی   با  تعامل  در  مذکور  بخش   سه  هر  و  شده  ميتقس
  زد   خواهد  هم  بر  را  یاجتماع  تعادل  آنها  از  یک ی   حد  از  شي ب  قدرت  و  ضعف  که

 دهنده نشان  حکمرانی (. در این راستا کيفيت  2  : 1389  ن، يطال س  و   یجانيکم)

به   منجر که  مقرراتی و تأثيرگذار هایسياست اجرای و تدوین در دولت توانایی
کارافرینی بخش توسعه و ترویج و  دولتشود، میمی خصوصی  باباشد.   ها 

 موجود،  ساختارهای ساختن ترشفاف طریق از مناسب مقررات تصویب

 طریق از همچنين و جویانهرانت  هایکاهش هزینه  و هافرصت برابرسازی

برای  الزم در بسترسازی توجهی قابل نقش توانندمی حقوقی نظام سازیهنگامبه
دهند  باشند. مطالعات مختلف نشان می داشته اقتصاد در بازار مناسب کارکرد

میدولت اعمال  کشورها   در  را  دخالت  سطح  باالترین  که  دارای  کنند،  هایی 
بيشترین قوانين و مقررات هستند. هر چه تعداد قوانين و مقررات بيشتر باشد،  

تر و  دست و پاگيری آنها هم زیادتر بوده و در نهایت ساختارهای دولتی حجيم
میبزرگ را طلب  فعاليتتری  مانع شکوفایی  امر  این  که  و کند  اقتصادی  های 

می مایور کارآفرینی  الپور  1995) 2شود.   ، همکاران (  بررسی  1998) 3و  با   )
اثرات   کيفيت حکمرانی  که  دادند  نشان  نهادها  کيفيت  و  ساختارهای حکمرانی 
مستقيمی را بر بهبود فضای کسب و کار، کارآفرینی و رشد و توسعه اقتصادی  

  دولت،  به  افراد  اعتماد  بر  موثر  ینهاد  عامل  کی  عنوان  به  یحکمراندارد. کيفيت  

 
1. Taylor, D. W. Fact, Myths, and Mosters 
2. Mauro, P.  
3. La Porto, R, Lopez- de- silanes, f., shleifer, A. and vishny, R.  
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ف  بر  تواندیم کارآفرینیبهبود  و  کار  و  کسب    شرفتيپ.  باشد  گذار  اثر  ضای 
 تفکر   یبرقرار  که  نمایدیم  تیتقو  را  ده ی ا  نیا  افتهی   توسعه  یکشورها  یاقتصاد
  نی ا  که   کرد  خواهد   جاد ی ا  جامعه  در   را   نهادها  از   یامجموعه  خوب،  ی حکمران
  و   بود  خواهند   دار ی پا  توسعه  به  ی ابيدست  و  مستمر  رشد  کننده   ن يتضم  خود  نهادها

  بهبود  و  هادولت  یتوانمندساز  لذا  .داشت   خواهند  دنبال  به  را   توسعه کارآفرینی 
  را   جامعه  یاستعدادها  و  هاییتوانا  یتمام  از  استفاده  تيقابل  یحکمرانکيفيت  

  هم   مکمل  که   دهدیم  قرار   هم  مقابل  چنان  را  بازار  و  دولت   و  آورد   خواهد  فراهم 
 (. 44: 1376)رنانی،  باشند

  در یاساس  و مهم  م يمفاه از   یک ی  کار  و کسب جادی ا  و  ین ی کارآفر  گر،ید سوی  از
کارآفرینی کشورهاست  اقتصادیۀ  توسع   و  رشد   بحث   و   مهم   منابع  از   . 
باز    هاانسان   خالقيت   توان   به  که   منبعی.  اسـت  بشری  جوامع  همه  ناپذیر پایان

یک  .میگردد   ناپـذیرپایـان  و  ارزشمند   بسيار  دیگر  سوی  از   و  ارزان   سواز 
 ترینراهبردی به کارآفرینی امروزه (.1994، 2؛ جنينگز 1993، 1)کوهن  اسـت

 و رشد واقع  در است. شده پيشرفته تبدیل جوامع اقتصادی ابزار مهمترین و
 کارآفرینانه است. از هایفعاليت و کارآفرینان مرهون کشورها توسعه اقتصادی

 کارآفرینی توسعه کشورها،  پيشرفت اقتصادی و توسعه به دستيابی الزمه رواین

  ایجاد و است. صاحبنظران بر نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی
توریک   اشتغال و  )کری  دارند  نظر  :  2011،  4ی موت)    ( 438:  2003،  3اتفاق 

40 .) 
وری  ایش بهرهتواند بـه عنـوان عوامل کليدی در افزهای کارآفرینی مـیفعاليت

حاصـل   رقابـتپـذیری؛  و  اقتصادی  موفقيت  دیدگاه،  این  اساس  بـر  باشد. 
از   جدیدی  ترکيب  ایجاد  و  نوآورانه  رفتار  کارآفرینی،  مساعد  محيط  ترکيب 

 
1. Kuhn 
2. Jennings 
3. Carry, Touric  
4. Motiei, M.  
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می اقتصادی  رشد  موتور  به  تبدیل  که  است  توليد  راستاعوامل  این  در    شوند. 
بر کارآفرینی در    ی حکمران  کيفيت گذاری  ري تاثميزان    ی بررس  قالهم  ی اصل  هدف 
این  پاسخگو  و کارآفرینی    برموثر    یاقتصاد   کالن   یرهايمتغ  ر ی سا  کنار به  یی 

بر کارآفرینی   ميزان تاثيرگذاری کيفيت حکمرانی  که پرسش اصلی تحقيق است 
کيفيت   تاثيرگذاری  ميزان  همچنين  چيست؟  منتخب  کشورهای  گروه  در 

کشور  ی حکمران گروه  در  کارآفرینی  کاراییبر  منتخب  درآمد  های  با  محور 
باال؟ درآمد  با  نوآورمحور  منتخب  یا گروه کشورهای  است  بيشتر   در  متوسط 

  دهیگرد ارائه ق ي تحق روش پژوهش،  سابقه و نظری یمبان حی تشر از  پس ادامه
 . است  شده  اورده شنهادهايپ و مدل  براورد  جی نتا T ق ي تحق روش سپس .   است

 مبانی نظری 

عرصهنظریه   در  اندیشه  حوزه  مباحث  از  سياست، حکمرانی  اقتصاد،    های 
حقوق،  می  شناسی، جامعه  مدیریت،  محسوب  اجتماعی  زمينه  علوم  در  شود. 

المللی ارائه  حکمرانی خوب، تعاریف متعددی از اشخاص و نهادهای ملی و بين
ب  شده است که در این مقاله مبنای اصلی تجزیه و تحليل تعریف حکمرانی خو

می جهانی  بانک  دیدگاه  سنتاز  عنوان  به  را  حکمرانی  جهانی  بانک  و  باشد.  ها 
تعریف می عمومی در  نهادهایی  منظور مصلحت  به  آنها قدرت  توسط  نماید که 

اعمال می بر  یک کشور  فرایندی که از طریق آن صاحبان    -1شود که مشتمل 
نایی دولت برای  ظرفيت و توا  -2شوند؛  قدرت، انتخاب ، نظارت و تفویض می

ـ احترام شهروندان و دولت  3های درست؛  اداره کارآمد منابع و اجرای سياست
می اداره  را  آنها  ميان  اقتصادی  و  اجتماعی  تعامالت  که  نهادهایی  کنند  به 

 (. 558: 2007( )کافمن و همکاران، 265: 2007و همکاران،  1)کافمن
  از  یعيوس  فيط   مشارکت   به  نسبت  گسترده  یکردی رو   ازمند ين  خوب  یحکمران

 
1. Koufmann, D, Kraay, A. and Matruzzi, M.  
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  و   شفاف  صورت   به  یخصوص  بخش  وی  مدن   جامعه  دولت،   شامل  هاگروه
بانک  176:   1390  ، ی اردکان  یی اعال  ی ميمق)  است   انهی پاسخگو   ، ی جهان(. 
است   ف ی تعر  شاخص  شش  اساس  بر  را   خوب  یحکمران   :از   عبارتند   که  نموده 

 ( 92:1391ی، بزرگ و جامه سپهردوست ، یآباد شاه)
  برابر   در  را   دولت  بتوانند   مردمبدین مفهوم که      :1یی پاسخگو  و  اظهارنظر   حق *  
  قادر   افراد.  دهند  قرار   بازخواست   و   سوال   مورد  گذارد یم   ريتأث  آنها  بر   که  چه   آن

  ان يب  را  خود  نظرات  آزادانه  و  ندی نما  یريگي پ  و  انتخاب  را  خود  اهداف  باشند
  ی برا  یعامل  مشارکت  نی ا   و  شودیم  افراد  مشارکت   سبب   انيب  یآزاد  .کنند
  و  افراد  شتريب  تی رضا  و  نهادها  و  هاسازمان  به  دنيبخش  تيمشروع  و  یرهبر
 (. 28:  2008، 2)سيمون  است  یزندگ  تي فيک بهبود

  و  دولتمردان  که  یعمل  احترام  زانيم  قانون  تي حاکم:  3قانون   تي حاکم*  
  یاجرا  و  وضع   هدف  با  که  هستند   قائل  یینهادها  ی برا  کشور  کی   شهروندان

  حقوق   و   بوده  کسانی   قانون  برابر   در   افراد.  است  شده   جادی ا   اختالف   حل   و   قانون
  احساس  و   تي امن  قانون  ت يحاکم.  رديگیم  قرار   توجه  مورد   تي اقل  و   تیاکثر

  ،مستقل  هيقضائ  قوه  نهي زم  ن ی ا  در.  کند   فراهم  را   ی زندگ  از   تیرضا  و   یخوشبخت 
 (. 101: 1393  پور،  یقل ) است از ينشي پ  کی 

 محوله  فیوظا  انجام  در  دولت  یکارآمد  دولت  یاثربخش:  4دولت   ی اثربخش  *
  ا ی   یعموم  خدمات   تدارک  و   ه يته  ت يفيک  همچون  ی ذهن  مقوالت   شامل  که
  خدمات  استقالل  و  کارگزاران  یستگی شا  و   تي صالح  ، یادار  نظام  تيفيک

ی اثربخش  . (11:  2008  ، 5عمان   و   آرنت)  است   ی اسيس  یفشارها  از   یهمگان
  و   سازد  برآورده  را  جامعه  یازهاين  که  اوردي ب  بار   به  را  یجی نتا   تواندیم  دولت

 
1. Voice and Accountability. 
2. Simion 
3. Rule of law. 
4. Govermment Effectivenes. 
5. Christiane Arndt and Charles Oman. 
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  بهبود   به  و   ببرد  را  استفاده  ن ی شتريب  خود  ارياخت   تحت   محدود   منابع  از   دولت
  واقع  در.  شود  منجر   شتريب  رفاه   جه ينت  در   و   یاقتصاد  ی آزاد  و   کار   و   کسب

ی برا  هادولت  یناکاف  توان  و  ادی ز  یکار  حجم  ها، دولت  نامناسب  عملکرد
ی  ذهن  دغدغه  ش ی افزا   جه ينت  در   و   شهروندان  اعتماد  سلب   نهي زم  ی رسانخدمت

 ( 28: 2008، 1)سيمون  آورد یم فراهم  را آنان
  آن،   رهبران  و  حاکم  میرژ  ثبات  زانيم  به:  2خشونت   عدم  و  یاسيس   ثبات*  

  و  مرگ  صورت   در  یجار  یهااستيس   و  دولت  موثر  اتيح  تدوام  احتمال  درجه
ی  اسيس  یها یثباتیب  وجود.  پردازدیم  یفعل  دولتمردان  و  رهبران  رييتغ  ای   ريم

  مؤثر  کنش  و  یی کارا  در   و   شودیم  کشور   ی اجتماع  یمايس  در   تزلزل   موجب
فرد،  گذار است )داناییر يتأث  یخارج   یهایگذارهی سرما  جذب   نيهمچن   و   دولت

1388 :150 .) 
  بخش   کارکنان  از   دسته  آن   یرفتارها  مجموعه  به   یادار  فساد:  3فساد   کنترل *  

  مقررات  و   قواعد  ، یشخص   منافع  نيتأم  جهت  در  که  شودیم  اطالق  یعموم
تحميل  90 :1385  گتون، يهانت)   رنديگیم  دهیناد  را   شده   رفتهی پذ به  فساد   .)

  مولد  یهاتي فعال  از   شدن   دور  و  یاقتصاد  یهاهی پا  ب یتخر  و  ناعادالنه  یهاهزینه
  بهبود   به  فساد   با  مبارزه.  دهدیم  ليتقل  را   عامه  رفاه  و   شودیم  منجر   کارا  و

  رشد  شتر، يب  ی خارج  یگذارهی سرما  رينظ  یاقتصاد  و  یاجتماع  یهاشاخص
  و  شودمی  کار  و   کسب  ش ی افزا   و   تری قو   تي مالک  حقوق  باالتر،   سواد  ، یاقتصاد

 . شودیم فراهم ی زندگ ت يف يک بهبود ی برا نهيزم
: در بحث بار مالی مقررات، به تلقی مردم، کارآفرینان و  4مقررات   بار مالی    *  

زمينهسرمایه در  اضافی  مقررات  وضع  از  حاصل  موانع  از  مانند  گذاران  هایی 
ميزان سياست و  توجه شده، حدود  کار  توسعه کسب و  و  های  تجارت خارجی 

 
1. Simion 
2. Poitical Instablity and Violince. 
3. Control of Corruption 
4. Regulatory Burden. 
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  ن، يسالط  و   یجانيکمگردد )میها تعيين  نابازاری همچون مقررات کنترل قيمت
1389 :6 .) 
اقتصادی  دولت روابط  تنظيم  برای  مناسبی  محيط  کارآمد،  نهادهای  ایجاد  با  ها 

سازند تا از این طریق زمينه تقویت  هزینه فراهم  میای کمافراد جامعه به گونه
اعتماد به  اقتصاد و توسعه کارآفرینی را فراهم نمایند. وجود حکمرانی خوب و 

ریسک  نها پذیرفتن  برای  را  شهروندان  تمایل  آن،  اثربخشی  و  دولتی  دهای 
دهد. با  گذاری، مدیریت و یا شروع یک کسب و کار جدید افزایش میسرمایه

از   بيش  باید  جدید  کار  و  مدیریت کسب  و  عملی شروع  منافع  که  منطق  این 
ریسک و  دیگموانع  طرف  از  شود.  ایجاد  عمال  کارآفرینی  تا  باشد  آن  ر  های 

باال   سياسی،  ثبات  اثربخش، عدم شفافيت، عدم  دولتی  نبود  و  ضعف حکمرانی 
تعرفه سختبودن  و  پاگير  و  دست  مقررات  و  مالياتی  کنترل  های  و  گيرانه 

شود.  دستوری بازار با افزایش ریسک و موانع، به تضعيف کارآفرینی منجر می
موانع حاصل از وضع  گذاران از  با بهبود کيفيت حکمرانی، کارآفرینان و سرمایه

زمينه در  اضافی  کار  مقررات  و  کسب  توسعه  و  خارجی  تجارت  مانند  هایی 
 (. 160: 1395یابند )فتاحی و صباخيان،  رهایی می

های مثبت مانند حاکميت قانون، پاسخگویی و  در این تعریف، هر اندازه ویژگی
بی و  اضافی  مقـررات  فساد،  و  بيشتر  جامعه  یک  در  دولت  ـاتی  ثباثربخشی 

سياسی و خشونت کمتر باشد کيفيت حکمرانی در آن جامعه برای نيل به توسعه  
بود. مطالعات نشان دهنده رابطه مثبت ميان کيفيت  اقتصادی مناسب تر خواهد 

می کارآفرینی  نتيجه  در  و  اقتصادی  رشد  با  )کناک حکمرانی  :  1997،  1باشند 
 (.  220:  1995، 2( )کناک و کيفر 600

راستا  این  انحا  ی نیکارآفر  فساد،  در  به  تاث  ی را  تحت  م  ر يمختلف  دهد.  یقرار 
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دولت دسترس  یکارگزاران  کردن  محدود  مجوزها  یبا  و  وجوه    ،ی دولت  یبه 
  شانی را محدود به دوستان و خو  نانهی کارآفر  یهاتي از فعال  ی مشارکت در برخ

بلکه به   ابندی ینم  اصاختص  شنهادهايپ   نی کنند. وجوه و قراردادها به بهتریخود م
م  ییشنهادهايپ مس  ابندی یاختصاص  نهاد  در  از حمائکه  برخوردار    ی کاف  تیول 

  ت یباور را تقو نی را کاهش داده و ا  ی ستگی شا یهاپاداش ،در ضمن فساد . باشند
و    ت ياست و نه صالح  یفساد ادار  ای شانس    ؛ تي موفق  یرهايکه تنها مس  نمایدیم

  اجتماع،   ی اساس   خدمات  به  یدسترس   کردن  محدود   با  فسادهمچنين    .یستگی شا
این.  دهدیم  شیاز اف  را  یرسانخدمت  یهانهزی ه سبب  از    ر،قف  شی ا زافرو 

  ب،ي ترت  نیا   به  . شودیم   دولت  ت يمشروع  ييفتضع  و   ی مال  ستم يس  یناکارآمد
  که  است  عدالت   ضد  و  یگذارهی سرما  ضد  و  رشد  ضد  توسعه،   ضد  عامل  فساد، 

می  جه ينت  در باال  خيلی  کشورها  برای  فساد  یونس هزینه  و  سليم   1باشد. 
همکاران 2009) و  المبرت    )،2 (2007( همکاران  و  کریميان    و (1390(، 
نموده  (2005) 3وال ی آ احتمال  استدالل  این  یابد،  افزایش  فساد  کنترل  اگر  اند؛ 

 . اماگذاری شودوجود دارد که قسمت بيشتری از درامد کارآفرین جذب سرمایه

( بر این باورند در  2014) 5و همکاران  ( و فستوس2009) 4اسجولز  و آنوخين
کشورهایی که از قوانين و مقررات ساده و تثبيت شده، ساز و کارهای ادارای  

 ی برا  مانع  عنوان  به  فساد  هستند،   برخوردار  هزینه کمشفاف، روشن و صریح و  
  رشد  بر   مثبتثری  ا  فساد  کنترل  کشورها  نیا   در   . شودیم  ان يب  یاقتصاد  رشد 

  اعتماد  تجارت،   قواعد  و  نيقوان  کنترل  بر  ريثات  با  فساد  کنترل  دارد؛  یاقتصاد
  از  امانماید.  یم  شتر يب  کار   و   کسب   ی اندازراه  و   شروع   به  نسبت   را   نان ی کارآفر

  ی ادار  یندهای فرآ   رند،يمتغ  و  ده ي چپي  نيقوان  کشورها  از   ی برخ  در  که  جا   آن
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  ی هانهزی ه   کاهش   سبب   فساد  و   هستند  نامفهوم  و پرهزینه    و   برزمان  مبهم،
 با   آن  کنترل  و  فساد  با  بلهقام  ، کشورها  نآ  در  نی بنابرا   شود؛یم  هابنگاه  مبادالت

کارآفرینی اقتصاد  رشد  گسترش  نتيجه  در  و    داشت   خواهد کوس  مع  ارتباط   ی 
  يز ن   (1991) 1اران کهم  و   ی مورف (.  140:  1386ی،  السادات  مالک  و   ی صباح)

  خشک   نظام  تواندیم   رشوه  باالست  فساد  که  ییکشورها  در   کنندیم  استدالل
( معتقد  1996) 2بخشد. ودمن   سرعت  معامالت  به  و  کند پذیر  طفمنع  را  یادار

سرمایه و  مالی  فساد  همبستگی  دارای  است  کشورهای  در  است  ممکن  گذاری 
قوی   اندک،  مالی  فساد  فساد  باالی  سطوح  دارای  کشورهای  برای  اما  باشد، 

از دست می را  نيرومندی خود  به طور  مالی،  مالی  این فرض که فساد  لذا  دهد. 
سرمایهنظام نرخ  طریق  از  اقتصیافته  رشد  کاهش  گذاری  را  کارافرینی  و  ادی 
 (. 150: 1997دهد، به طور کامل قابل اثبات نيست )ودمن،  می

  ازين  یامالحظه  قابل  طور  به  نانی کارآفر (  2010) 3اران کهم  و  هارتگ از دیدگاه  
  سم يانکم  دیبا  شود؛  اراج  و  یفتعر  وضوح  به  دیبا  وقشانقح  و  دارند  تکيمال  به

ی برا  قانون  نظام  هک  است  الزم  يزن  و  باشد  داشته  وجود  توافق  یبرا  قرارداد
  کی   وضوح  به  (2008) 4نيستروم   .شود  ی طراح   ییقراردادها  نيچن  یاجرا

نشان    ی نی کارآفر   و   ت لکي ما  وققح  ت يامن  ،یوق قح  ساختار   ن يب  یقو  ارتباط  را 
  و  یاسيس  وققح  از  که  است  تيامن   جادی ا  قانون،   تيحاکم  اصل  راتاثيت  دهد.می
 بر   قانون  تيحاکم  مهم  ريتاث  مورد،   نی ا  در.  کند یم  تیحما  افراد  بشر  وققح

  حاکميت   .است   مولد   یهایگذارهی سرما  به  منابع  درست  ت ی هدا   ی،ن ی کارآفر
  کارآفرین   یک  نماید.می  تشویق  را  کار  و  کسب  توسعه  و   کارآفرینی  قانون، 

.  باشد  آزاد  شودمی  اداره  قانون  حاکميت  بدون  که  کشوری  در  تواندنمی
  ورود   برای  کمی   موانع  شوند می  حکمرانی  قانون  حاکميت   توسط   که   کشورهایی
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  اصل   که  توسعه  حال  در   کشورهای  در   اما  کنند می  وضع  رسمی   سيستم   به
  جهت   کارآفرینان  برای  زیادی  موانع  شودنمی  اجرا  آنها  در  قانون  حاکميت

 دارد.  وجود منسجم کار و  کسب یک  به غيرقانونی وضعيت یک  از  حرکت 
 هرگونه  بروز  که  دارد یم  انيب (  9:  2007،  1گوپتا )  ینظر  کردی رو   ک ی   در

  کاهش  موجبات   جامعه،   یاسيس   ثبات  عدم  و  دولت   به  افراد   یاعتمادیب
ثباتی، یک شاخص  بی  شود. ی، رشد اقتصادی و در نتيجه کارآفرینی میوربهره

می اقتصادی  کارکرد  در  کارآمد  و  توسعه،  موثر  حال  در  کشورهای  در  باشد، 
پدید میاطمينانی که در فضای بیبی پدیدهثباتی  قبيل  آید سبب وقوع  هایی از 

پس کاهش  و  نقدینگی  افزایش  مهاجرت،  و  مغزها  فرار  سرمایه،  انداز،  فرار 
عالوه بر کيفيت حکمرانی، عوامل مختلفی  شود.  گذاری و کارآفرینی میسرمایه

 ( 36: 1385بر کارآفرینی موثر هستند که عبارتند از: )مهدوی عادلی، 
دارد.  :  توسعه  و   قي تحق*   کارآفرینی  فرآیند  با  متقابلی  رابطه  توسعه  و  تحقيق 

بلندمدت میسرمایه فناوریگذاری  و  ابداعات  به  و  تواند  منجر شود  های جدید 
د اقتصادی پایدار فراهم آورد. فقر اطالعات، دانش و تجربه به  عرصه را برای رش 

بهره و  ضعيف  میمدیریت  منجر  انسانی  منابع  کم  به  برداری  عمل  این  و  شود 
می ضعيف  توليد  شرکتفرآیند  ضعيف  عملکرد  نهایت  در  که  به  انجامد  را  ها 

 دنبال دارد. 

ه رشد و توسعه در  نيروی کار ماهر، انگيزه و نگرش مثبت ب  :یانسان  هی سرما*  
سبب   کار،  و  کسب  تقویت  و  فناوری  افزایش  موجبات  کارآفرینی  عرصه 
پدید   را  توسعه  و  اقتصادی  رشد  موجبات  و  درآمد  کسب  قدرت  افزایش 

های پذیری و قابليت انطباق باال یکی از مشخصهآورد. در این مورد انعطافمی
 نيروی انسانی کارآفرین است. 

بر سطح در   :یاقتصاد   ی آزادساز *   به طور خاص  اقتصادی منطقه  جه آزادسازی 
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ماليات فعاليت  است.  مؤثر  کارآفرینی  حقوق های  و  اندک  قوانين  کمتر،  های 
دارایی  امنيت  و  فعاليت شخصی  تشویق  برای  رشد ها  الزمه  که  کارآفرینی  های 

باشد، ضروری است. چرا که آزادسازی اقتصادی، بخش خصوصی را اقتصادی می 
س  توسعه سرمایه فعال کرده  از طریق ها می گذاری بب  اقتصادی  آزادسازی  گردد. 

شود، همچنين سبب افزایش شاخص های اقتصادی می سازی سبب صرفه خصوصی 
اقتصادی  بازدهی  اقتصادی 1کل  رشد  نهایت  در  و  کارآفرینی  بستر  تحکيم   ،

ی های نوین (. باز بودن اقتصاد، فرصت 314: 2010  2گردد )بژورنسکو و فوس،می 
نماید تا از نيروی اقتصاد جهانی استفاده نموده و ميزان را برای کارآفرینان خلق می 

های وری را افزایش دهند. همچنين آزادی تجاری، فرصت کارایی، نوآوری و بهره 
ای برای کارآفرینان در زمينه دسترسی به بازارها فراهم آورده و محصول فزاینده 

ا از طرف دیگر باز بودن اقتصاد بين کشورها شدت کند. ام تر را  فراهم می گسترده 
می  افزایش  را  ورود رقابت  برای  موانع  افزایش  و  انگيزه  کاهش  سبب  و  دهد 

می  بازار  به  بالقوه  جدید  یک کارآفرینان  بودن  باز  اگرچه  دیگر،  عبارت  به  شود. 
اجتناب  اشتغال عامل  اقتصادی،  رشد  ایجاد  در  کارآفرینی ناپذیر  توسعه  و  زایی 

نمی ا  موفقيت  به  منجر  تنهایی  به  اقتصاد  بودن   باز  درجه  اما  شود. ست. 
کند که یک کشور تا چه پيوسته، تعيين می پذیری اقتصادها در جهان به هم رقابت 

آمده از طریق دسترسی به بازار جهانی را به های پدید  ميزان توانایی دارد پتانسيل 
 ل نماید. ها و کارآفرینان تبدی هایی برای بنگاه فرصت 

 پیشینه پژوهش

کشور    59در    کارآفرینی  بر  فسادبا بررسی نقش   (2017) 3پلتونن و همکاران 
گذاری مستقيم  سرمایهنشان دادند که فساد و    2015  -  2008در دوره زمانی  
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در     (2017) 1های آمنتی و همکاران ی دارد. یافتهبر کارآفرین  اثر مثبتی  خارج
زمانی   خصوصی  2017-2008دوره  که  داد  ایجاد  نشان  طریق  از  سازی 

سرمایهفعاليت جدید  بنگاههای  بين  ریسک  تقبل  و  نوآوری  و  های گذاری 
(  2016)  2شود. نتایج مطالعه استرین و همکاران مختلف به کارآفرینی منجر می
کشور    37در    2012  -  2009در دوره زمانی   3با استفاده از روش مدل لوجيت 

که داد  سرمایه  نشان  و    مثبت  رابطه   فرینانهرآ کا  رفتار  وزرـبو    نسانیا  ميان 
برداری  ی وجود دارد. تایيد رابطه مثبت سرمایه انسانی با شناسایی و بهرهدارمعنا

فرصت سرمایهاز  چه  هر  است  آن  بيانگر  کارآفرینی  تقویت  های  انسانی  های 
کارآفرینانه   رفتارهای  میشود،  (  2016) 4ی حاج   سمبوجا  مزالعهیابد.  افزایش 

که   داد  تضعيف   صخا  مالياتی  معافيتهای  ئهارانشان  در    مالياتی  پایه   سبب 
زمانی   دوره  در  تانزانيا  است  2012ـ2008کشور  ا شده  در    م، نظا  ین. 

ا  هـک  اییـههاـبنگ   بيشتری   ت ماليا  ندرمجبو  نيستند  رداربرخو  معافيتها   یناز 
بنابردازبپر   ترپرهزینهآن    مدیریت و    هشد  کاسته  منظا  ینا   شفافيتاز    ینا ند. 

موجب   دمیشو  اـههاـبنگ  ارـی ز   دوـمیش  نتجویی را  یابر  شنگيزا  دیجاا  و 
درآ  یرستکاد  مانند  هایی روش  اـب  دـهناخویـم   کمتری  تماليا   مدهادر 

فعاليت.  نددازبپر نهایتا  و  اطمينان شده  باعث عدم  نوع فساد  این  نتيجه  های  در 
 کند.  کارآفرینانه را محدود می

به بررسی نقش خالقيت کارآفرینی در تجارت   (2016) 5آپاریکيو و همکاران 
در   را  مهمی  نقش  کارآفرینی  و  خالقيت  که  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  کلمبيا 

دار ميان رشد اقتصادی  رشد اقتصادی این کشور ایفا نموده است و ارتباط معنی
 بایستی تشویق شوند.  ها میکارآفرینی وجود دارد و این فعاليتو 

 
1. Amanati 
2. Estrin 
3. Logit 
4. Haji 
5. Aparicio, Urbano, Gomez 
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کشور نشان   50در    2009-2001( در دوره زمانی  2015)   1نتایج مطالعه اسالم 
در  عمومی  و  اجتماعی  محصوالت  سهم  افزایش  ميان  مثبت  ارتباط  که  داد 

و هزینه  دولت  مصرف  ميان  منفی  ارتباط  و  کارآفرینی  و  خصوصی  های 
( به بررسی دليل تمایل 2011و همکاران )   2ای کارآفرینی وجود دارد. لیه فعاليت 

افراد برای ترک شغل خود و شروع کسب کار جدید در سنگاپور پرداختند. نتایج 
نشان داد که محيط کار با شرایط نامناسب، عدم رضایت شغلی و فقدان تخصص 

 دید شود.تواند سبب ترک شغل و شروع کسب و کار ج در زمينه شغل، می 
( یکی از عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی  2010) 3از دیدگاه یورکوف و فاس 
بهره ارتقای  نهایت  در  آزادی  و  که  صورتی  در  است.  اقتصادی  آزادی  وری، 

مهيا   کارآفرینی  توسعه  برای  الزم  بسترهای  و  فضا  یابد،  گسترش  اقتصادی 
عنوانمی به  نرخ خوداشتغالی  از  مطالعه  این  استفاده    شود. در  معيار کارآفرینی 

 انسانی منابع ( تشریح نمودند که مدیریت1396صدرآبادی ) شده است. حسنی

 باید است و کارآفرینان کارآفرینان و کارآفرینی استراتژیک شریک  یک

نتایج مطالعه  داشته انسانی منابع مدیریت به مثبت نسبت  رویکردی باشند. 
( ا 1395فتاحی و همکاران  آن  از  تواند  های دولت میست که سياست( حاکی 

حوزه یا  در  و  اجتماعی  فرهنگی،  سياسی،  اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  های 
 های کارآفرینانه تاثيرگذار باشد. نتایجبرداری از فرصتآموزشی بر فرآیند بهره

)  پژوهش همکاران  و  پور  حاکی1394حسين  دار  معنی و مثبت تاثير از ( 
مطالعه  می کارآفرینانه رفتاربروز   بر انسانی سرمایه   (1390)ی  مشدئباشد. 
کـه  نشـان شبکه  داد  و  اطالعات  اجتماعی  منبع  و  سه  مربيان  غيررسمی،  های 

حرفه فرصتاجتماعات  شناسایی  بر  دارند.  ای  مثبت  تاثير  کارآفرینی  های 
و  اطالعات  پردازشگری  قدرت  شخصی،  خودکارآمدی  متغير  سه  همچنين 

 
1. Islam 
2. Lee 
3. Bjornskov, C. & Foss, N 
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ها تاثير  های اجتماعی و شناسایی فرصتابطه بين شبکهضریب کارآفرینی بر ر
( همکاران  و  عادلی  مهدوی  مطالعه  نتایج  دهنده  1385گذارند.  نشان  اثر  ( 

 دار کارآفرینی بر رشد اقتصادی است.  معنی
ها و مدل مفهومی این مطالعه بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، فرضيه

 باشند: به صورت زیر می

 اصلی فرضیه 

حکمرانی  معنی  کيفيت  بر  تاثير  منتخب  داری  کشورهای  گروه  در  کارآفرینی 
 . دارد

 های فرعیفرضیه 

 .کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب داردداری بر تاثير معنی سرمایه انسانی

 .کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب دارد داری بر نوآوری تاثير معنی

 .کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب داردداری بر  تاثير معنی رشد اقتصادی 

اقتصادی آزادی  معنی  درجه  بر  تاثير  کشورهای داری  گروه  در  کارآفرینی 
 .منتخب دارد

 است:   این پژوهشنمودار زیر بيانگر مدل مفهومی 

 : مدل مفهومی تحقیق1نمودار شماره  
 

 

 ینیکارآفر

 
 ینوآور

 انسانی سرمایه

 یحکمران تیفیک

 یاقتصاد رشد

 یآزاد درجه
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 روش تحقیق 

این مقاله از نظر هدف، یک تحقيق کاربردی و از نظر روش تحقيق و ماهيت و  
اطالعات   به  مطالعه  این  در  است.  استنباطی  مسأله،  به  پرداختن  نگرش  شيوه 

مراجعه و استناد   2بان جهانی کارآفرینی دهو دی 1آماری موجود در بانک جهانی 
مدل با  و  است  کيفيت  گردیده  بر  تاکيد  با  کارآفرینی  بر  موثر  عوامل  سازی 
رگرسيون از  دادهحکمرانی  و  متغيره  چند  )پانل( های  های  و  3ترکيبی 

 استفاده شده است.   Eviewsو   Excel افزارهاینرم
همکاران    و  ینظر  ی مبان  از   استفاده   با  مقاله  ن ی ا   در و  پلتونن  تجربی  مطالعات 
(2017( همکاران  و  یاداو   ،)2017 ( همکاران  و  آمنتی  و   (، 2017(،  استرین 

(   ی، التی تعد  با  کارآفرینی  بر  رگذاريتاث  مختلف  یرهايمتغ  و(  2016همکاران 
 ( تدوین شده است. 1به صورت رابطه ) پژوهش ن ی ا رگرسيونی  مدل

 : 1رابطه 

𝐿𝐾it = β0 + β1𝐺𝐼it + β2LRDit + 𝛽3LOPEN𝑖𝑡 + 𝛽4LGDP𝑖𝑡
+ 𝛽5LSHT𝑖𝑡 + 𝑈𝑖𝑡  

رگرسيونی،      معادله  این  توليد    LRDدر  از  توسعه  و  تحقيق  سهم  لگاریتم 
لگاریتم ثبت نام ناخالص    LSHTبه عنوان شاخص نوآوری،   4ناخالص داخلی 

عالی  آموزش  انسانی،   5در  سرمایه  شاخص  عنوان  حکمرانی   GIبه  ،  6کيفيت 
LOPEN    7توليد ناخالص داخلی نسبت مجموع صادرات و واردات به  لگاریتم 

لگاریتم توليد ناخالص داخلی    LGDPبه عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد و
لگاریتم    LKبه عنوان شاخص رشد اقتصادی،  20108سرانه به قيمت ثابت سال 

 
1. World Development Indicator   
2. Global Entrepreunership Monitor (GEM), www.gemconsortium.org   
3. Panel Data  
4. Research and development expenditure (% of GDP) 
5. Gross enrolment ratio, tertiary, both sexes (%) 
6. Governance Quality 
7. Trade (% of GDP) 
8. GDP per capita (constant 2010 US$) 
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دهنده کشور  نشان   i ،t  جمله خطای معادله و  U  فعاليت کارآفرینانه نوپا و  تراکم
نوپا از جمله شاخص  باشند.و زمان می های مهم کارآفرینی  شاخص کارآفرینی 

باشد که از تقسيم شاخص فعاليت کارآفرینانه نوپا بر جمعيت کل افراد در  می
می دست  به  کار  کا سن  تراکم  شاخص  دیگر  عبارت  به  در  آید.  نوپا  رآفرینی 

شرکت تعداد  هر  برگيرنده  ازای  به  جدید  منطقه    1000های  یک  در  نفر 
کمپانی تاثير  تحت  افراد  تعداد  یا  و  تراکم  جغرافيایی  یا  و  جوان  و  جدید  های 

کارآفرینانهکمپانی فعاليت  است.  بخش مشخص  یک  در  نوپا  شامل   های  نوپا 
بينفعاليت در  جدید  و  نوظهور  کارآفرینانه  )  های  بزرگسال    18-64جمعيت 

ویژگی اساس  بر  شاخص  این  است.  جمعيتسال(  جنسيت،  های  مانند  شناختی 
نوآوری،   رشد،  مانند  نوپا  کارهای  و  کسب  نتایج  و  اثرات  همچنين  و  سن 

باشد. در  های مختلف اقتصادی قابل محاسبه میصادرات و حتی بر حسب بخش
و   گانی  مطالعه  از  الهام  با  مطالعه  از  2004) 1دونکن این  حکمرانی  کيفيت   ،)

،  3ثباتی سياسی و خشونت ، بی2ميانگين ساده شش حق اظهارنظر و پاسخگویی 
مالی مقررات 4اثربخشی دولت  بار  قانون 5،  محاسبه   7، کنترل فساد 6، حاکميت 

 شده است. 
 آماری در این مقاله بر اساس دو معيار زیر انتخاب شده است:  جامعه

جهانی  بانک  گروه  8معيار  به  سرانه  درآمد  اساس  بر  را  کشورها  جهانی  بانک   :
بندی نموده است. در  کشورهای درآمد پایين، درآمد متوسط و درآمد باال طبقه

 باشد. ، ایران جزء کشورهای درآمد متوسط می2017بندی سال  طبقه

رقابت رقابت9پذیری جهانی گزارش  اساس گزارش  بر  در سال  :  پذیری جهانی 
 

1. Gani and Donkenen 
2. Voice and Accountability.  
3. Political Instability and Violence.  
4. Government Effectiveness.   
5. Regulatory Burden.  
6. Rule of Law.  
7. Corraption.  
8. World Bank 
9. The Global Competetivnss Report  
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بندی  محور و نوآورمحور تقسيممحور، کاراییکشورها به سه گروه عامل  2017
پذیری جهانی مبنای بررسی و  بندی گزارش  اند. الزم به ذکر است که طبقهشده

های کارآفرینی  شاخصبرای مطالعه    (GEM)بان کارآفرینی جهانی  تحليل دیده
طبقه اساس  بر  رقابتاست.  گزارش  کشوری بندی  ایران  جهانی،  پذیری 

 محور است. کارایی
این انتخاب شدهاز  مقاله کشورهایی  این  هستند   محوراند که هم کاراییرو در 

گروه   این  ایران(.  )شامل  دارند  متوسط  درآمد  هم  و  ایران(    شامل)شامل 
  ا، يکلمب  ن،يچ  بلغارستان،   ل،ی برز   ن،ی هرزگو  و   ی بوسن  ،یآلبان  هایکشور
  ا،يب ينام  نگرو،   مونته  ه،يمقدون  کا، یيجاما  ران، ی ا  اکوادر،   کن،ين يومد  یجمهور

 باشند.  می لند ی تا ی وجنوب یقای فرآ صربستان،  ، یرومان  پرو،  پاراگوئه، 
تاثيرگذاری   ميزان  مقایسه  منظور  به  ارتباطات    یفناورهمچنين  و  اطالعات 

)فاوا( بر کارآفرینی در دو ساختار متفاوت، گروه دیگری در این مقاله انتخاب  
باشند و  باشد که هم نوآورمحور میگردید. این گروه در برگيرنده کشورهایی می

   هم  درآمد باال دارند.
گ قبرس،    های، کشور  شامل روه  این  کانادا،  بلژیک،  بحرین،  اتریش،  استراليا، 

هنگ یونان،  آلمان،  فرانسه،  فنالند،  استونی،  دانمارک،  چک،  کنگ،  جمهوری 
ایسلند، ایرلند، اسرایيل، ایتاليا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالت، هلند،  

اسپان اسلونی،  سنگاپور،  قطر،  پرتقال،  نروژ،  سویيس،  نيوزلند،  سوئد،  يا، 
 باشند.  ترینيدادو توباگو، امارت متحده عربی، بریتانيا و آمریکا می

مدل راستا  این  از رگرسيوندر  استفاده  با  مطالعه  این  و  سازی  متغيره  های چند 
)پانل( های  داده داده 1ترکيبی  بردن  کار  به  است.  گرفته  پانل صورت  های 

امزیت از  یکی  به  را  آن  که  دارد  تبدیل  بزارهایی  اقتصادسنجی  پيشرفته  های 
داده بيشتر، همنموده است.  تغييرپذیری  بيشتر،  دارای اطالعات  پانل  خطی  های 

 
1. Panel Data  
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داده و  زمانی  سری  به  نسبت  باالتر  کارآیی  و  باالتر  آزادی  درجه  های  کمتر، 
خطی، ترکيب  های کاهش همباشند. به خصوص این که یکی از روشمقطعی می

و  داده مقطعی  میهای  پانل  صورت  به  مجموعه  زمانی  پانل  های  داده  باشد. 
متغيرهای  داده از  تعدادی  وسيله  به  مشاهدات  آن  اساس  بر  که  باشند  می  هایی 

های  مقطعی در طول یک دوره زمانی مشخص مورد بررسی قرار می گيرند. داده
داده کننده  بيان  واقع  در  ترکيب  پانل  از  و  هستند  زمان  طی  در  مقطعی  های 

دادهداده و  زمانی  سری  میهای  دست  به  مقطعی  حجم  های  بنابراین  آیند. 
توان به پنج  های پانل نسبتًا زیاد است. مدل خطی پانل را میمشاهدات در داده

 بندی نمود: حالت زیر طبقه
می فرض  و  ثابتند  ضرایب  تمامی  تمام  *  است.  قادر  اخالل  جمله  که  شود 

 ن را دریافت کند و توضيح دهد. های ميان واحدهای مقطعی و زماتفاوت 

(1) 
1

J

it j jit it

j

Y X e 
=

= + +
 

)شيب متغيرها  به  مربوط  ضرایب  برای  *  مبدأ  از  عرض  تنها  و  ثابتند  ها( 
 واحدهای مختلف مقطعی متفاوت است. 

(2) 
1

J
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=
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ها و  زمانها( ثابتند و تنها عرض از مبدأ در  * ضرایب مربوط به متغيرها )شيب 
 کند. واحدهای مختلف مقطعی تغيير می

(3) 
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 * همه ضرایب برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است. 

(4) 
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متفاوت   مقطعی،  به واحدهای  نسبت  زمان و هم  به  نسبت  تمام ضرایب هم   *
 است. 

(5) 
1

J

it it jit jit it

j

Y X e 
=

= + +
 

قابل   2و اثرات تصادفی  1های اثرات ثابت این پنج مورد در دو قالب کلی مدل
تصادفی برآورد می یا  ثابت  اثرات  به روش  این که مدل  برای تشخيص  باشند. 

برآورد شود از آزمون هاسمن به صورت زیر  
 شود: استفاده می

  

(6) 
−



 qqAqnH 1
/

))var(( 
 که در آن: 



q  تفاضل ضرایب برآورد شده برای متغيرهای توضيحی لحاظ شده در روش :

اثرات ثابت و تصادفی ) 


−= REFEq  ) 

)var(


qA واریانس مجانبی :


q  

 n  تعداد مشاهدات : 

اثرات تصادفی و اثرات ثابت به  زنفرضيه صفر این است که تخمين های مدل 
اثرات   روش  شود.  رد  فرضيه صفر  اگر  ندارند.  یکدیگر  با  تفاوتی  اساسی  طور 

شود.   استفاده  ثابت  اثرات  روش  از  است  بهتر  و  نيست  مناسب    آمارهتصادفی 
رایب تخمين زده  دو با درجه آزادی برابر تعداد ض  ـ     دارای توزیع کای  هاسمن

توزیع  شده در مدل می از  معين  احتمال  آماره محاسبه شده در سطح  اگر  باشد. 

 
1. Fixed Effects 
2. Random Effects 

0

1

H : Random Effects 

H : Fixed Effects
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می  -کای رد  صفر  فرضيه  صورت  این  در  باشد  بزرگتر  جدول  شود  دو 
 (. 2000، 1)بالتاجی

 ( رگرسيونی  مدل  تخمين  منظور  تخمين  1به  روش  نوع  تا  است  الزم  ابتدا   )
داده خاص  نوع  تعيين  جهت  پانل  وجود  های  تعيين  برای  ابتدا  بنابراین  شود. 

استفاده    F)عدم وجود( عرض از مبدا جداگانه برای هریک از کشورها از آماره  
محاسبه شده فرضيه صفر آزمون مبنی بر استفاده    Fشد. با توجه به ميزان آماره  

شود. در نتيجه رگرسيون مقيد )حداقل  از روش حداقل مربعات معمولی رد می
معمو نمیمربعات  اعتبار  دارای  مختلفی  لی(  مبدأهای  از  عرض  باید  و  باشد 

)روش اثرات ثابت یا تصادفی( را در مدل لحاظ نمود. سپس برای آزمون این  
گيری از روش اثرات ثابت یا تصادفی برآورد گردد، از آزمون  که مدل با بهره

انجام    EVEIWSانجام این آزمون با استفاده از نرم افزار    .هاسمن استفاده شد

آماره   ميزان  به  توجه  با  گرفت. 
2   روش محاسبات  انجام  از  آمده  دست  به 

اثرات ثابت در تخمين مدل مورد استفاده قرار گرفت که نتایج مربوط به برآورد  
 ( ارائه شده است. 1مدل درجدول )

 
1. Baltagi. 
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 . نتایج برآورد تاثیر کیفیت حکمرانی بر  کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب1جدول

 متغیرها

 ضرایب
 { t}آماره 

(p-valu ) 

 ضرایب
 { t}آماره 

(p-valu ) 

کشورهای منتخب  کارایی گروه  
 محور با درآمد متوسط 

گروه کشورهای منتخب  نوآور 
 محور با درآمد بال 

C 

313/4- 
{739/6- } 
(0.0000) 

41/6- 
{74/6-} 
(0.0000) 

GI 

082/0 
{817/2 } 
(0.0056) 

158/0 
{44/2} 
(0149/0) 

LOPEN 

42/0 
{33/5} 
(0.0000) 

396/0 
{864/2 } 
(0.0045) 

LRD 

122/0 
{015/2 } 
(0.0459) 

144/0 
{853/1 } 
(0.0648) 

LSHT 

25/0 
{17/4} 
(0.0001) 

119/0 
{098/2 } 
(0.0367) 

LGDP 

509/0 
{44/2} 
(0.0158) 

802/0 
{32/3} 
(0.0010) 

R2 91/0 82/0 

 Fآماره 
8128/226 

(0.0000) 

00692/50 
(0.0000) 

 منبع:  محاسبات محقق 
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( رگرسيون  برآورد  از  حاصل  روش    (1نتایج  به  منتخب  کشورهای  گروه  در 
 دهد: می نشان (1) اثرات ثابت در جـدول 

معنی و  مثبت  تاثير  حکمرانی  کيفيت  فعاليت  *  تراکم  لگاریتم  بر  داری 
کارآفرینانه نوپا به عنوان شاخص کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب دارد.  

معنی تاثير  به  مربوط  فرضيه  نتيجه  کدر  بر  حکمرانی  کيفيت  در  دار  ارآفرینی 
نمی را  منتخب  کشورهای  کيفيت  گروه  تاثيرگذاری  ميزان  کرد.  رد  توان 

باال   درآمد  با  نوآورمحور  منتخب  کشورهای  گروه  در  کارآفرینی  بر  حکمرانی 
می متوسط  درآمد  با  محور  کارایی  منتخب  کشورهای  گروه  از  با  بيشتر  باشد. 

ميز  متوسط  طور  به  حکمرانی  کيفيت  در  واحد  یک  در  افزایش  کارآفرینی  ان 
باال   درآمد  با  نوآورمحور  منتخب  کشورهای  گروه    0.158گروه  در  و  درصد 

یابد.  درصد افزایش می 0.082محور با درآمد متوسط کشورهای منتخب کارایی
تمایل   آن،  اثربخشی  و  دولتی  نهادهای  به  اعتماد  و  شایسته  حکمرانی  وجود 

سرمایه ریسک  پذیرفتن  برای  را  یک  گذاری شهروندان  شروع  یا  و  مدیریت   ،
می افزایش  جدید  کار  و  و  کسب  شروع  عملی  منافع  که  منطق  این  با  دهد. 

ریسک و  موانع  از  بيش  باید  جدید  کار  و  کسب  تا  مدیریت  باشد  آن  های 
دولتی   نبود  و  حکمرانی  ضعف  دیگر  طرف  از  شود.  ایجاد  عمال  کارآفرینی 

بودن   باال  سياسی،  ثبات  عدم  شفافيت،  عدم  و  تعرفهاثربخش،  مالياتی  های 
گيرانه و کنترل دستوری بازار با افزایش ریسک  مقررات دست و پاگير و سخت

می منجر  کارآفرینی  تضعيف  به  موانع  حکمرانی،  و  کيفيت  بهبود  با  شود. 
سرمایه و  در  کارآفرینان  اضافی  مقررات  وضع  از  حاصل  موانع  از  گذاران 

یابند )فتاحی  و کار رهایی می  هایی مانند تجارت خارجی و توسعه کسبزمينه
 (. 160: 1395و صباخيان، 

به عنوان شاخص درجه    GDPنسبت مجموع صادرات و واردات به  * لگاریتم  
معنی و  مثبت  تاثير  اقتصادی  کارآفرینانه آزادی  فعاليت  تراکم  لگاریتم  بر  دار 

معنی تاثير  مربوط  فرضيه  نتيجه  در  دارد.  منتخب  کشورهای  گروه  در  دار  نوپا 
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توان رد  درجه آزادی اقتصادی بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب را نمی
گروه   در  کارآفرینی  بر  اقتصادی  آزادی  درجه  تاثيرگذاری  ميزان  کرد. 

کارایی منتخب  کشورهای کشورهای  گروه  از  بيشتر  متوسط  درآمد  با  محور 
 باشد.  نوآورمحور با درآمد باال میمنتخب

و   تحقيق  سهم  لگاریتم  عنوان *  به  داخلی  ناخالص  توليد  از  شاخص    توسعه 
معنی و  مثبت  تاثير  در  نوآوری  نوپا  کارآفرینانه  فعاليت  تراکم  لگاریتم  بر  دار 

دار نوآوری  گروه کشورهای منتخب دارد. در نتيجه فرضيه مربوط به تاثير معنی
نمی را  منتخب  کشورهای  گروه  در  کارآفرینی  ميزان  بر  کرد.  رد  توان 

با  تاثيرگذار بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب  نوآورمحور  ی نوآوری 
کارایی منتخب  کشورهای  گروه  از  بيشتر  باال  متوسط  درآمد  درآمد  با  محور 

 باشد.  می

شاخص سرمایه انسانی    به عنوان  یعال  آموزش  در   ناخالص   نام  ثبت  * لگاریتم 
معنی و  مثبت  فعاليت  تاثير  تراکم  لگاریتم  بر  گروه  داری  در  نوپا  کارآفرینانه 

معنی تاثير  به  مربوط  فرضيه  نتيجه  در  دارند.  منتخب  سرمایه  کشورهای  دار 
نمی را  منتخب  کشورهای  گروه  در  کارآفرینی  بر  ميزان  انسانی  کرد.  رد  توان 

منتخب   کشورهای  گروه  در  کارآفرینی  بر  انسانی  سرمایه  تاثيرگذاری 
بيشتر از  کارایی با درآمد متوسط  با  محور  گروه کشورهای منتخب نوآورمحور 

می باال  معنیدرآمد  تاثير  از  حاکی  بسياری  تجربی  و  تئوری  شواهد  دار  باشد. 
سرمایه انسانی )آموزش، تجربه، دانش و مهارت( بر تقویت فعاليت کارآفرینانه 
دارد. فرآیند توسعه رفتار کارآفرینانه، روندی است که به وسيله سرمایه انسانی 

برداری از  رد. سرمایه انسانی توانایی کارآفرینان برای کشف و بهرهگيشکل می
،  ها را افزایش میفرصت سرمایه  (.   115  :1393دهد )حسين پور و عبداللهی 

مهمی   منبع  است   برایانسانی  استراتژی  بازسازی  و  انسانی،  .  نوآوری  سرمایه 
 ستون فقرات توسعه انسانی و توسعه اقتصادی است.  

ت لگاریتم  عنوان*  به  واقعی  داخلی سرانه  ناخالص  اقتصادی    وليد  شاخص رشد 
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معنی و  مثبت  گروه  تاثير  در  نوپا  کارآفرینانه  فعاليت  تراکم  لگاریتم  بر  داری 
دار رشد اقتصادی  کشورهای منتخب دارد. در نتيجه فرضيه مربوط به تاثير معنی

نمی را  منتخب  کشورهای  گروه  در  کارآفرینی  ميبر  کرد.  رد  زان  توان 
نوآور   منتخب   کشورهای  گروه  در  کارآفرینی  بر  اقتصادی  رشد  تاثيرگذاری 

کارایی منتخب  کشورهای  گروه  از  بيشتر  باال  درآمد  با  درآمد  محور  با  محور 
می متقابل  متوسط  ارتباط  از  حاکی  بسياری  تجربی  و  تئوری  شواهد  باشد. 

ک بر  مبتنی  اقتصادی  نظام  در  است.  اقتصادی  رشد  و  ارآفرینی،  کارآفرینی 
سرمایه ایده،  و  فکر  صاحبان  و  از  نوآوران  و  اقتصادی  بنگاه  یک  اصلی  های 
با توسعه اقتصادی و  عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می شوند. کارآفرینی 

از شاخص یکی  امروزه  و  دارد  تنگاتنگی  ارتباط  توسعه اجتماعی کشورها  های 
می محسوب  رشد  به  رو  کشورهای  در  ااقتصادی  و  شود.  رشد  دیگر  طرف  ز 

می بهبود  کارآفرینی  و  کار  و  کسب  برای  را  شرایط  اقتصادی  بخشد  توسعه 
 (. 2012، 1)برتولد و کروندلر 

مدل در  تعيين  ضریب  مقدار  می*  نشان  از  ها  درصد  هشتاد  از  بيش  که  دهد 
منتخب   کشورهای  گروه  در  نوپا  کارآفرینانه  فعاليت  تراکم  لگاریتم  تغييرات 

 مستقل مدل توضيح داده شده است.  توسط متغيرهای 

پيشنهادهایی به    توانیمبا توجه به نتایج به دست آمده در چهارچوب این مطالعه 
 شرح زیر ارائه نمود:

فعا  آزادیگسترش    - مداخلۀ کمتر و کاهش تصدی  النعمل  و  گری  اقتصادی 
   .در فضای اقتصادی هادولت

  در   اعتماد به نيروهای بازار   آزادی اقتصادی و   افزایشکاهش دخالت دولت و    -
   ها .ای کشورهای توسعه برنامه 

مراحل    - و  الزامات  کاهش  مانند  بانکی  مقررات  و  قوانين  بازنگری  و  اصالح 

 
1. Norbert Berthold and Klaus Gründler 
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 قانونی برای ارائه تسهيالت بانکی با نرخ بهره بانکی مناسب به کارآفرینان.

صادرات   - مقررات  تجارت،  قانون  بازنگری  و  رویکرد    اصالح  با  واردات  و 
 کارآفرینی. 

هایی که متولی صدور مجوزهای قانونی  کاهش بوروکراسی اداری در سازمان  -
 الزم برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها هستند. 

ها و سازماندهی آنها در قالب  ایجاد و گسترش مراکز کارآفرینی در دانشگاه  -
 های کارآفرینی. شعبه

برای  الت  - جهانیش  بازارهای  در  منجر    رقابت  کارآفرینی  بيشتر  توسعۀ  به 
راستا  شودمی این  در  کسب.  شروع  زمان    موانع  مانند  اخذ    الزموکار  برای 

  مجوزهای مورد نياز، بوروکراسی گستردة اداری و خدمات مورد نياز کارآفرین
محدودیت  باید کنترلبرطرف شود.  و  ماها  بازارهای  در  اندازه  از  بيش  لی های 

بانکی) و  مالی  پولی    ( مقررات خدمات  نقدینگی)و  مدیریت  و  تجارت  ( تورم   ،
تعرفه) سرمایه  (هانظام  قانونی)گذاری  و  یکسان  برخورد  و  کهقوانين   )  

 ، باید تغيير نماید. دهدهای کارآفرینی را کاهش میانگيزه
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 منابع 

 فارسی  (الف 

 مطالعه  خوب یحکمران و یاجتماع  هیسرما»  ،(1393)  ی،مهد   ،یتقو و مانیا آقانسب،
 چهارم،   سال  ،یکاربرد  اقتصاد  «،( 1996-2010(  توسعه حال در  یکشورها  :یمورد

 .1شماره 
  عوامل   یبررس»  ،(1391)  ی،مجتب   ،یر يام  نیپاکد  و   رضايعل  ،یري ام  نیپاکد  ،ی عل  ،ییایثر

 شماره   نهم،  سال  ت،یریمد  فصلنامه  «،کشور  وزارت  در  یسازمان  ینیکارآفر  موانع  بر  موثر
27. 

 فصلنامه ی«،انسان منابع تی ریمد یاثربخش و ینیکارآفر، »(1396) ،جالل ،یصدرآباد  یحسن

 .1 شماره  ،3 دوره  ،یحسابدار  و تی ریمد مطالعات 

 رفتار بروز بر یانسان  ه یسرما ر يتاث»  ،(1394)   ،محمد  ،یعبدالله داوود،   پور، نيحس

 .78  شماره  ،(تحول و بهبود) تیری مد مطالعات  یپژوهشـ  یعلم فصلنامه  «،نانهیکارآفر

 . سمت: تهران ،رانی ا در یدولت تیریمد  یهاچالش  ،(1388) ،حسن فرد، ییدانا
 رفاه  در تحول»  ،(1391) ،اسداهلل ج،يکردنائ  و عادل آذر، جبار، ،یباباشاه  حسن، فرد، ییدانا

 سال ران، یا تی ریمد یها پژوهش  «،کند؟ یم فا یا یمهم نقش خوب یاحکمران یآ: یمل

 .4شماره  شانزدهم،
 در  بازار  یاقتصاد   نظام  ییکارا  ینهاد   موانع  یبررس  نابازار؟   ای  بازار  ،(1376)  ،محسن  ،یرنان

 . یاجتماع -ی اقتصاد مدارک مرکز بودجه، و برنامه سازمان: تهران ،رانیا اقتصاد
 یها شاخص ريتأث ليتحل»  ،(1390)  ،لتيفض  ،یمحسن  و  ونیهما  رنجبر،  ،یمرتض  ،یسامت

  «، ا يآس شرق جنوب یکشورها : یمورد مطالعه ،ی انسان توسعه شاخص  بر خوب یحکمران 
 .4 شماره  کم،ی  سال ،یاقتصاد  توسعه و رشد یهاپژوهش 

  ت ي فيک  اثر  یبررس  ،(1393)  ،نيحس  فرد،  زاده   یوسفی  و  سحر  ،یاسالمبولچ  پروانه،  ن،يسالط
  کنفرانس   در   شده   اراده   ، منتخب  یکشورها  گروه   در  ی اتي مال  یدرآمدها   بر  یحکمران 

 . 1393 آبان 5 و 4 ،یمال تیری مد و اقتصاد ،ی حسابدار یالمللنيب 
  از   تیحما  ريتاث»  ،(1391)  ،آمنه  ،یبزرگ  جامه  و  د يحم  سپهردوست،  ابوالفضل،  ،یآباد  شاه 

 توسعه  و  توسعه  حال  در  منتخب  یکشورها  از  نخبگان   مهاجرت  بر  یفکر   تيمالک  حقوق
 .1، شماره 5دوره  ،یفناور و علم استي س  «،افتهی

 فرهنگ   «،دولت   نقش  و  خوب  یحکمران »  ،(1393)  ،اهللرحمت  پور،یقل  و  فتاح   زاده،  فیشر
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 .4 شماره  زمستان و زیيپا اول، سال ت،یریمد

 رشد   بر  یمال   فساد  کنترل  ثرا»  (،1388  )  ،ديسع  ديس،  یالسادات  ملک  و  احمد،  یصباح  
 .53ی، شماره بازرگان یها پژوهش  فصلنامه ی«،اقتصاد 

  از   یبرداربهره   در  دولت  یهااست يس   نقش  یبررس، »(1395)  ،ندا  ان،يطباخ  درضا،يحم  ،یفتاح 
 .45 ،یاقتصاد  و یمال   یهااست يس  فصلنامه «،نانه یکارآفر یها فرصت 

» (1394)  ،آرشام  ،ییشرفا  و  محمد  ،ییشرفا  رسول،  ،یقاسم   ر ييتغ  یمتدولوژ   یمعرف، 
  کنفرانس   نياول   در  شده   ارائه  ،«ن یکارآفر  سازمان   به  شدن  ل یتبد  ی برا  ی امرحله

 . تهران دانشگاه  :تهران کشور، ینی کارآفر ییدانشجو
 ی مفهوم  مدل  یطراح   ،(1394)  ،احمد  رضوانفر،  و  رج یا  ،یمحمد   ملک  آصف،  ،یمیکر

 در  شده   ارائهی،  کشاورز   داریپا  توسعه  ندیفرا  در   یکشاورز   جیترو  یسازمان   ین یکارآفر
 آموزش  و  جیترو  انجمن  مشهد،  ،یکشاورز  آموزش   و  جیترو  علوم  کنگره   نيسوم

 . رانی ا یکشاورز

  ی سازمان   و  یادار   فساد  ،(1390)  ،نيحس  نژاد،  یسلطان  و   حسن  ل،يخل  ن،یوز  محمد  ان،يمیکر
. یتیری مد  یالملل  نيب   کنفرانس  نينهم  در  شده   ارائه   ،فساد  یهاشاخص   یبرا  الگو  ارائه  و

 .انای آر صنعت پژوهش گروه 
 گروه   یاقتصاد  رشد  بر  خوب  یحکمران   ريتاث »  ،(1389)  ،پروانه  ن،يسالط   و  اکبر  ،یجان يکم

، شماره 2  دوره   ،یاقتصاد   یمدلساز  فصلنامه  «،OPEC  و  OECD  منتخب  یکشورها
2. 

حوزه   کشورهای  با  مقایسه  در  ایران  در  کارآفرینی  رشد   (، »بررسی1392سعيد، )  پور،  کيان 
 . 34، شماره 9رشد، دروه  مراکز و هاپارک  تخصصی فصلنامه انداز«،چشم  سند

» (1390)  ی،عل  ،یمشدئ   ی هافرصت   ییشناسا  بر  یاجتماع  ی هاشبکه   اثرات  ليتحل، 
 .15 شماره  ششم، سال  ی،صنعت  تیریمد فصلنامه ی«،ن یکارآفر

 یحکمران   یهاشاخص  سنجش، » (1390) ی،مصطف ،یاردکان ییاعال و محمد ديس  ،یميمق
، شماره 3 دوره  ،یفناور  تیریمد مجله  «،آن یارتقا  در کي الکترون دولت  نقش و خوب

8. 

»(1385)  ،نيحس  ،یرافع  و  نيحس  محمد  ،یعادل   یمهدو   و   یسازیخصوص   انیجر  یبررس، 
 .18 شماره  توسعه، و دانش مجله  «،رانیا  در ینیکارآفر تیتقو بر آن  ريتاث

  محسن ترجمه ی،دگرگون دستخوش جوامع در یاسي س سامان ،(1385) ،ساموئل گتون،يهانت 
 .علم انتشارات :تهران ی،ثالث
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