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Entrepreneurship can have an impact on the economic growth through innovation, invention, 
and competition. Entrepreneurship gives space to new ideas in the process of production to 
open the door for technology, product, and service. Entrepreneurship provides a condition for 
efficient economy, economic productivity, and technological advancement. This study investi-
gates the impact of entrepreneurship on the economic growth. Accordingly, the global entrepre-
neurship index was employed to measure it. Other variables such as economic growth, GDP, 
the interaction of global entrepreneurship index and three sub-indexes of tendency, capability, 
and entrepreneurship motivation in the GDP of central Asia countries from 2017 to 2019 were 
analyzed as well. The econometrics model was suggested through PANTEL data approach via 
OLS method. So far as the main assumption is concerned, the findings showed a significantly 
positive impact of entrepreneurship on economic growth; however, the potentiality of entrepre-
neurship did not show a significant relationship with the economic growth. The results indicated 
a more comprehensive approach towards productive entrepreneurship for achieving economic 
development in the related countries. 
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ــر می گــذارد.  ــر رشــد اقتصــادی تأثی ــری ب ــراع و رقابت پذی ــوآوری، اخت ــق ن کارآفرینــی از طری
ــاوری، محصــوالت و  ــش فن ــد، ســبب پیدای ــد تولی ــو در فراین ــای ن ــق ایده ه ــا خل ــن ب کارآفری
خدمــات می شــود. کارآفرینــی عامــل ایجــاد فضــای ســالم اقتصــادی، رونــق اقتصــادی و عامــل 
انتقــال فنــاوری اســت. در ایــن پژوهــش، اثــر کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی مــورد بررســی قرار 
ــی از  ــوان سنجش ــی )GEI( به عن ــی کارآفرین ــاخص جهان ــر ش ــور از متغی ــن منظ ــت. بدی گرف
کارآفرینــی اســتفاده شــد. در کنــار شــاخص جهانــی کارآفرینــی، متغیرهــای رشــد اقتصــادی و 
درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه و متغیرهــای تعاملــی حاصل ضــرب شــاخص جهانــی کارآفرینــی 
ــی  ــص مل ــد ناخال ــه در درآم ــتیاق کارآفرینان ــا و اش ــا، قابلیت ه ــاخص گرایش ه ــه زیرش و س
ســرانه بــرای کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی، در دورۀ زمانــی 2017 تــا 2019 م بــه کار 
ــل  ــا بهره گیــری از رویکــرد پان ــح الگــوی اقتصادســنجی پژوهــش حاضــر ب گرفتــه شــد. تصری
دیتــا بــا روش حداقــل مربعــات معمولــی )OLS( صــورت گرفــت. نتایــج آن در بخــش فرضیــۀ 
اصلــی حاکــی از اثــر مثبــت و معنــادار کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی بــود. در حالــی کــه نتایــج 
بیانگــر رابطــۀ مثبــت و معنــادار گرایــش کارآفرینانــه و اشــتیاق کارآفرینانــه بــا رشــد اقتصــادی 
اســت، قابلیــت کارآفرینانــه ارتبــاط معنــاداری بــا رشــد اقتصــادی نشــان نــداد. نتایــج بیانگــر 
لــزوم اتخــاذ رویکــرد جامع نگــر در توســعۀ کارآفرینــی مولــد بــه هــدف تحقــق رشــد اقتصــادی 

در کشورهای مورد مطالعه است.
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1. مقدمه 
ــش  ــی نق ــرای بررس ــا ب ــن تالش ه ــاد، اولی ــم اقتص ــوآوری در عل ــث ن ــردن بح ــا وارد ک ــومپیتر ب ش
فنــاوری در رشــد اقتصــادی را رقــم زد؛ اگرچــه چارچــوب نظــری اثــرات نــوآوری بــر کارایــی، بهــره  وری 
ــت.  ــعه یاف ــولو4 توس ــر،2 آررو3 و س ــوکاس،1 روم ــد درون زای ل ــۀ رش ــۀ نظری ــادی برپای ــد اقتص و رش
نــوآوری نیــز خــود شــامل دو بخــش تحقیــق و توســعه اســت. تحقیــق بــه تولیــد اطالعــات و توســعه 
 .)Carree & Thurik, 2010( بــه اســتفاده از آن هــا بــرای ایجــاد کاالهــا و محصــوالت جدیــد می پــردازد
ــه کار  ــاوری ب ــراه فن ــا را به هم ــی از دارایی ه ــا ترکیب ــاز دارد ت ــوآور نی ــگاه ن ــه بن ــز ب ــازی نی تجاری س
ــت رقابتــی را به وجــود آورد.   ــد و مزی ــل کن ــه کاال تبدی ــاوری( را ب ــش عمومــی )فن ــن دان ــرد و ای گی

کارآفرینــی از مســیرهای مختلفــی بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر می گــذارد؛ بــرای مثــال ایجاد اشــتغال 
)Salgado, 2014(، افزایــش رقابت پذیــری )Eliasson, 2006; Kirzner, 2009(، پیشــرفت فنــاوری 
)Schumpeter, 2014( و بهبــود بهــره وری )Aghion & Howitt, 1992(. در کشــورهای آســیای مرکــزی 
و ایــران، هماننــد دیگــر کشــورها، ســهم چشــمگیری از رشــد اقتصــادی بــه کارآفرینانــی نســبت داده 
ــی  ــد؛ در حال ــا می کنن ــش نقــش ایف ــق دان ــی در خل ــری ســرمایه گذاری مل ــا به کارگی ــه ب می شــود ک
کــه در ایــن کشــورها ایــن اثــر دیــده نمی شــود. نــوآوری و ایجــاد کســب وکار در قالــب انتظــارات بــاالی 
کارآفرینانــه، از عوامــل برجســتۀ رشــد اقتصــادی در کشــورهای آســیای مرکــزی اســت. کارآفرینــی در 
کشــورهای آســیای مرکــزی عمدتــاً مبتنــی بــر ضــرورت اســت تــا مبتنــی بــر فرصــت و انتظــارات بــاال؛ 
ــع اقتصــادی از  ــی بیشــتر کشــورهای درحال توســعه، مناف ــرا در کشــورهای آســیای مرکــزی و حت زی
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــا اینک ــود ت ــل می ش ــات و...( حاص ــفافیت اطالع ــدم ش ــار، ع ــازار5 )انحص ــص ب نواق
موجــودی دانــش و اطالعــات به دســت آیــد )Valliere & Peterson, 2009(. بــر ایــن اســاس، دیده بــان 
جهانــی کارآفرینــی6 ضــرورت7، فرصــت8 و انتظــارات بــاالی کارآفرینانــه9 را این گونــه تعریــف می کنــد: 

ــای کاری  ــتن گزینه ه ــل نداش ــه به دلی ــراد ک ــی از اف ــت بخش ــه فعالی ــه ب ــرورت کارآفرینان ض
ــه فعالیــت بخشــی  ــه ب ــد، گفتــه می شــود. فرصــت کارآفرینان ــه کارآفرینــی روی آورده ان دیگــر ب
از افــراد کــه قــادر بــه دســتیابی بــه شــغل و انتخــاب شــغل هســتند ولــی اقــدام بــه راه انــدازی 
کســب وکار می کننــد، گفتــه می شــود و انتظــارات بــاالی کارآفرینانــه نیــز بــه فعالیــت درصــدی 

1. Locus  
2. Rumer 
3. Arrow 
4. Solow 
5. Market imperfection
6. Global entrepreneurship monitor
7. Necessity entrepreneurial activity
8. Opportunity entrepreneurial activity
9. High-expectation entrepreneurial activity
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 Bosma( از افــراد اطــالق می شــود کــه در پنــج ســال آتــی بیــش از پنــج نفــر را بــه کار گیرنــد
.)& Kelley, 2019

ــق شــکل  ــن محق ــه در ذه ــی اســت ک ــن فرضیه های ــر موضــوع یافت ــل طــرح ه ــه دلی از آنجــا ک
ــن فرضیه هــا به عنــوان اصلی تریــن دغدغه هــای ذهنــی پژوهشــگر  می گیــرد، در ایــن پژوهــش نیــز ای

طــرح شــده اســت:

1. فعالیت هــای کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی اثــر مثبــت 
و معنــادار دارد؛

2. گرایش هــا، قابلیت هــا و اشــتیاق کارآفرینانــه تأثیــر مثبــت و معنــادار بــر رشــد اقتصــادی ایــران 
و  کشــورهای حــوزۀ ســند چشــم انداز دارد. 

دســتاورد راهبــردي سیاســت کارآفرینانــه دو پیامــد مهــم ایجــاد اشــتغال و ایجــاد رفــاه اســت کــه 
ایــن دو بــا هــم در خدمــت توســعۀ اجتماعــي خواهــد بــود. از ســوي دیگــر دگرگوني هــاي شــگرف و 
عظیمــي کــه به دلیــل رشــد فزاینــدۀ دانــش، صنعــت و فنــاوري در ســطح زندگــی کشــورهای منطقــه 
ــري  ــراي بهره گی ــري را ب ــب و مؤث ــاي مناس ــف راهکاره ــورهاي مختل ــا کش ــده ت ــب ش رخ داده، موج
ــی از  ــز یک ــی نی ــی کارآفرین ــد. ارزیاب ــه کار گیرن ــا را ب ــد و آن ه ــوالت بیابن ــن تح ــتر از ای ــه بیش هرچ
ــق،  ــن تحقی ــن رو در ای ــی اســت؛ از ای ــۀ توســعۀ کارآفرین ــق در زمین راه هــای مقایســۀ کشــورهای موف
ــران و کشــورهای  ــه مقایســۀ شــاخص های کارآفرینــی در ای ــا اســتفاده از شــاخص های کارآفرینــی ب ب

حــوزۀ ســند چشــم انداز و مقایســۀ آن هــا پرداختــه شــده اســت. 

حــال کــه دسترســی بــه آمــار فعالیــت کارآفرینــی از طریــق محاســبات دیده بــان جهانــی کارآفرینی 
ــش  ــی نق ــه بررس ــد درون زا، ب ــای رش ــه نظریه ه ــکا ب ــا ات ــت، ب ــده اس ــم ش ــر فراه ــال های اخی در س
فعالیــت کارآفرینــی به عنــوان ســرریز دانــش در رشــد اقتصــادی کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی 
)ازبکســتان، تاجیکســتان، ترکمنســتان، قرقیزســتان، قزاقســتان، افغانســتان و ایــران( خواهیــم پرداخت. 

2. پیشینۀ تحقیق  
ــۀ کار و  ــه، مؤسس ــن زمین ــدارد. در ای ــران ن ــی در ای ــابقۀ طوالن ــی س ــه کارآفرین ــوط ب ــات مرب مطالع
تأمیــن اجتماعــی ـ ســازمان آموزشــی و پژوهشــی وابســته بــه وزارت کار و امــور اجتماعــی، بــا ترجمــۀ 
 )ILO( مجموعه مقاالتــی دربــارۀ اشــتغال آزاد و خوداشــتغالی بــا همــکاری دفتــر بین المللــی کار
ــوزش  ــورای عالی آم ــرد. ش ــرح ک ــال 1367 مط ــی« را در س ــوزش کارآفرین ــرح »آم ــار ط ــتین ب نخس
ــی از  ــی را در برخ ــال 1368 دروس کارآفرین ــتغالی در س ــای خوداش ــرای طرح ه ــرای اج ــرورش ب و پ

ــی، 1393(. ــرد )هزارجریب ــنهاد ک ــته ها پیش رش
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 در زمینــۀ تجــارب توســعۀ کارآفرینــی در ســایر کشــورها نیــز، مطالعــه  ای در دو طــرح تحقیقاتــی 
ــارب  ــوان تج ــا عن ــی ب ــج آن در کتاب ــه و نتای ــورت گرفت ــی، 1395( ص ــی و مفیم ــور داریان )احمدپ

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــب )1397( به چ ــورهای منتخ ــی در کش کارآفرین

ــر  ــی اث ــوان بررس ــا عن ــردی ب ــی کارب ــلیمانی )1392( در پژوهش ــی و س ــی، ناجی میدان صباح
کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی در کشــورهای منتخــب، بــه واکاوی اثــر کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی 
ــا وارد کــردن متغیــر کارآفرینــی در مــدل رشــد درون زای رومــر10 در کنــار  در کشــورهای منتخــب ب
ســایر متغیرهــای مهــم اثرگــذار بــر رشــد اقتصــادی پرداختنــد. نتایــج حاصــل از بــرآورد مــدل بــه روش 
ــا دار  ــر معن ــی از اث ــاخص حاک ــه ش ــر س ــی در ه ــای مقطع ــرای داده ه ــی ب ــات معمول ــل مربع حداق
ــر رشــد  ــی ب ــل کارآفرین ــذاری عام ــوع اثرگ ــزان و ن ــه می ــر رشــد اقتصــادی اســت. البت ــی ب کارآفرین
ــرانۀ  ــد س ــا درآم ــرای کشــورهای ب ــی و ب ــر منف ــد و نســبتاً فقی ــرای کشــورهای کم درآم اقتصــادی ب
ــوآوری  ــاال مثبــت اســت. کارآفرینــی در کشــورهای توســعه یافته به خصــوص بایــد براســاس جنبــۀ ن ب
ــرای  ــا ب ــعه سیاســت های تشــویقی دولت ه ــرد و در کشــورهای درحال توس ــرار گی ــد ق ــورد تأکی آن م

ــت.  ــی الزم اس ــکل کارآفرین ــاد به ش ــارکت در اقتص ــش مش افزای

کیان پــور )1392( در بررســی رشــد کارآفرینــی در ایــران در مقایســه بــا کشــورهای حــوزۀ ســند 
ــا  ــران ب ــی، ای ــی کارآفرین ــان جهان ــۀ دیده ب ــق برنام ــه مطاب ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم انداز، ب چش
ــه متوســط  ــک ب ــۀ نزدی ــازمان، در رتب ــن س ــان کشــورهای عضــو ای ــا در می ــی نوپ شــاخص کارآفرین
جهانــی آن قــرار داشــته اســت. ایــن شــاخص طــی پنــج ســال گذشــته تقریبــاً رونــد صعــودی داشــته و 
مقــدار آن بیــش از ســایر کشــورهای خاورمیانــه بــوده اســت. همچنیــن رتبــۀ شــاخص قصــد کارآفرینانۀ 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــی آن ق ــر از متوســط جهان ــان کشــورهای عضــو در جایگاهــی پایین ت ــران در می ای
ــا  ــه ب ــه، در مقایس ــای کارآفرینان ــاخص های فعالیت ه ــان ش ــرا در می ــی فرصت گ ــاخص کارآفرین ش
ســال های گذشــته رشــد پیــدا کــرده اســت. ایــن به معنــای آن اســت کــه کارآفرینــی اجبــاری کاهــش 
ــه و اینکــه  ــش یافت ــز افزای ــه نی ــای کارآفرینان ــن اســاس، شــاخص درک فرصت ه ــر ای ــه اســت. ب یافت
رتبــۀ ایــران در شــاخص تــرس از شکســت حاکــی از تمایــل کم خطرپذیــری ایرانیــان بــرای راه انــدازی 

کســب وکار اســت.

شــهبازی،  حســن زاده و جعفــر زاده )1393( در مطالعــۀ اثــر کارآفرینــی و نــوآوری بر رشــد اقتصادی، 
ــا بهره گیــری از تکنیــک داده هــای  ــا 2011 م، ب ــه بررســی ســی کشــور در طــی ســال های 2001 ت ب
ــدل رشــد گســترش یافتۀ نئوکالســیک  ــن پژوهــش م ــتفاده در ای ــورد اس ــوی م ــد. الگ ــل پرداختن پان
 TEA براســاس یــک تابــع تولیــد کاب ـ داگالس بــا بــازده ثابــت نســبت بــه مقیــاس اســت. شــاخص
ــی  ــازمان جهان ــده از س ــات ثبت ش ــداد اختراع ــی و تع ــار کارآفرین ــوان معی ــات GEM به عن در مطالع

10. The endogenous growth theory
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ــر  ــر اث ــق بیانگ ــن تحقی ــج ای ــت. نتای ــده اس ــاظ ش ــوآوری لح ــار ن ــوان معی ــوی11 به عن ــت معن مالکی
مثبــت و معنــادار کارآفرینــی و نــوآوری بــر رشــد اقتصــادی اســت. 

ــر رشــد اقتصــادی در  ــی ب ــر کارآفرین ــوان بررســی اث ــا عن ــاره )1397( در پژوهشــی ب محمدی خی
مراحــل مختلــف توســعۀ اقتصــادی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه هرچــه کشــورها به ســمت مراحــل باالتــر 
ــدا کاهــش و ســپس افزایــش  ــرخ فعالیت هــای کارآفرینــی ابت ــد، ن توســعۀ اقتصــادی حرکــت می کنن
ــعه یافتگی  ــش توس ــا افزای ــد، ب ــتر باش ــات بیش ــی دارای ثب ــت کارآفرین ــدازه فعالی ــر ان ــد و ه می یاب
کشــورها، نــرخ کاهــش در فعالیت هــای کارآفرینانــه کمتــر خواهــد بــود. هرچــه کشــورها بــه مراحــل 
باالتــر توســعه می رســند، انگیــزۀ فعالیت هــای کارآفرینانــه رابطــۀ قــوی و منفــی بــا توســعۀ اقتصــادی 
خواهــد داشــت؛ در حالــی کــه ســطوح کارآفرینــی تثبیت شــده کمتریــن میــزان کاهــش را درصــورت 

توســعه یافتگی بیشــتر اقتصادهــا در پــی خواهــد داشــت.

احمدخانــی، قالونــدی و مهاجــران )1398( در مطالعــه ای بــا عنــوان شناســایی و رتبه بنــدی موانــع 
ــذاری دو دســته  ــد کدگ ــان فراین ــا و پای ــدی مصاحبه ه ــه بررســی و جمع بن ــی دانشــگاهی، ب کارآفرین
از موانــع کارآفرینــی دانشــگاهی در قالــب عوامــل داخلــی و عوامــل محیطــی پرداختنــد. موانــع داخلــی 
شــامل مشــکالت مربــوط بــه مأموریــت دانشــگاه، فقــدان نیــروی انســانی ماهــر، نبــود منابــع آموزشــی، 
نبــود برنامه هــای کارآفرینــی، وجــود فســاد مدیریتــی و نبــود فرهنــگ کارآفرینانــه و موانــع محیطــی 
ــی، نبــود  شــامل عــدم حمایــت دولــت، مشــکالت امنیتــی، مشــکالت اقتصــادی، ضعــف آمــوزش عال
فرهنــگ کارآفرینــی در جامعــه و گسســت دولــت از دانشــگاه اســت. بــر ایــن اســاس، از میــان موانــع 
داخلــی نبــود برنامه هــای کارآفرینــی رتبــۀ اول را بــه خــود اختصــاص داد و از میــان عوامــل محیطــی 

نیــز عــدم حمایــت دولــت و ضعــف آمــوزش عالــی به ترتیــب در رتبــۀ دوم و ســوم قــرار گرفــت. 

ــه تأثیــر کارآفرینــی  کــری و توریــک12 )2010( در کتــاب نقــش کارآفرینــی در رشــد اقتصــادی ب
ــا در  ــه اســت. آن ه ــف توســعه یافته و درحال توســعه پرداخت ــر رشــد اقتصــادی در کشــورهای مختل ب
ــای پیشــرو  ــی، آگاهــی و درک مشــارکت ها و بینش ه ــت بین رشــته ای کارآفرین ــه ماهی ــاب ب ــن کت ای
ــدام  ــه هرک ــا ک ــه ای از راهنمایی ه ــردآوری مجموع ــه گ ــه  و ب ــورها پرداخت ــادی کش ــعۀ اقتص در توس
ــای  ــاب راهنم ــدف کت ــته اند. ه ــت گماش ــاص دارد، هم ــی اختص ــی در کارآفرین ــوع خاص ــه موض ب
ــه شــده،  ــی آموخت ــارۀ کارآفرین ــۀ پوششــی پیشــرفته از آنچــه درب ــی جهــت ارائ ــی کارآفرین بین الملل

اســت و در آن، کارآفرینــی رشــتۀ آکادمیــک در حــال ظهــور معرفــی شــده اســت. 

ــر رشــد اقتصــادی 25 کشــور منتخــب در  ــر کارآفرینــی ب ــو13 )2010( اث ــا وز و نت ــدو، نورنه گالین
ــی  ــای کارآفرین ــاخص کل فعالیت ه ــه از ش ــا ک ــد. آن ه ــی کردن ــا 2006 م بررس ــال های 2000 ت س

11. World Intellectual Property Organization 
12. Carree & Thurik
13. Galindo, Noronha Vaz & Neto
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)TEA( به عنــوان شــاخص کارآفرینــی اســتفاده کردنــد، بــا بــرآورد مدل هــای رگرســیونی مطرح شــده 
بــا روش آثــار ثابــت نتیجــه گرفتنــد کارآفرینــی از طریــق رونــق ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی اثــر 

مثبــت غیرمســتقیم بــر رشــد اقتصــاد دارد.  

گالینــدو و منــدز14 )2014( در پژوهــش خــود ارتبــاط میــان کارآفرینــی، نــوآوری و رشــد اقتصــادی 
را تجزیه وتحلیــل کــرده و وجــود اثــرات بازخــورد15 در ایــن ارتباطــات را نشــان داده انــد. بدیــن منظــور 
در بــازۀ زمانــی 2008 تــا 2013 م و بــرای ســیزده کشــور توســعه یافته، بــا اســتفاده از روش داده هــای 
ــرای ســهولت تجزیه وتحلیل هــای  ــد. ب ــی انجــام دادن ــرات ثابــت تجزیه وتحلیــل تجرب ــا روش اث ــل ب پان
صورت گرفتــه رویکــرد شــومپیتری بــه کار رفــت. یافته هــای پژوهــش نشــان داد کارآفرینــی و نــوآوری 
هــر دو دارای رابطــۀ مثبــت بــا رشــد اقتصــادی اســت. بدیــن ترتیــب، باعــث اثــر دایــره ای می شــود کــه 
ــوآوری  ــی و ن ــای کارآفرین ــت. فعالیت ه ــد گذاش ــم خواه ــر ه ــت ب ــار مثب ــا آث ــب آن، متغیره به موج
ــوآوری و  ــر ن ــت ب ــر مثب ــز اث ــای اقتصــادی نی ــد و فعالیت ه ــش می ده ــای اقتصــادی را افزای فعالیت ه
ــر ایــن، نتایــج تجزیه وتحلیل هــا حاکــی از تأثیــر مثبــت  ــه می گــذارد. افــزون ب فعالیت هــای کارآفرینان

سیاســت های پولــی و وضعیــت اجتماعــی بــر نــوآوری و کارآفرینــی اســت.

محرک هــای  از  یکــی  را  کارآفرینــان  فعالیت هــای  خــود  پژوهــش  در   )2015( کریتیکــوز16 
ــا  ــوند. آن ه ــده دار می ش ــی در اقتصــاد عه ــف حیات ــان وظای ــای اقتصــاد می شــمارد. کارآفرین پویایی ه
ــر از  ــتند؛ فرات ــراد هس ــر اف ــرای دیگ ــه ب ــود، بلک ــرای خ ــط ب ــغلی نه فق ــای ش ــدۀ فرصت ه ایجادکنن
ــرار  ــر ق ــق تحــت  تأثی ــی اقتصــاد را از چنــد طری ــه عملکــرد کل ایجــاد شــغل، فعالیت هــای کارآفرینان
ــازار  ــو وارد ب ــد ن ــای تولی ــد و فراینده ــای جدی ــوالت و فناوری  ه ــا محص ــان ب ــد: 1. کارآفرین می ده
ــرات  ــه تغیی ــی ب ــد؛ 3. کارآفرین ــش می دهن ــت را افزای ــره وری و رقاب ــان به ــوند؛ 2. کارآفرین می ش
ــع  ــی منب ــطۀ کارآفرین ــد به واس ــب وکارهای جدی ــاد کس ــن ایج ــد. بنابرای ــتاب می بخش ــاختاری ش س

مهــم رشــد اقتصــادی اســت. 

ــورهای  ــادی در کش ــد اقتص ــر رش ــی ب ــر کارآفرین ــی اث ــور بررس ــید17 )2016( به منظ ــی و رش زک
ــه  ــا 2014 م مطالع ــی 2004 ت ــازۀ زمان ــور را در ب ــت کشــور نوظه ــی هف ــای مقطع ــور،18 داده ه نوظه
ــد  ــی و رش ــان کارآفرین ــادار می ــی و معن ــۀ منف ــود رابط ــر وج ــش بیانگ ــن پژوه ــج ای ــد. نتای کرده ان
اقتصــادی در ایــن کشورهاســت؛ در حالــی  کــه ارتبــاط میــان بهــره وری نیــروی کار و ســطح 
توســعه یافتگی بــا رشــد اقتصــادی مثبــت اســت. بنابرایــن کشــورهای نوظهــور در وهلــۀ اول بایــد بــر 
ــا  ــد. تشــویق دولت ه ــز گردن ــره وری متمرک ــش به ــرمایۀ انســانی به منظــور افزای ــرمایه گذاری در س س

14. Galindo & Méndez
15. Feedback effects
16. Kritikos
17. Zaki & Rashid
18. Emerging countries
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بــه راه انــدازی کســب و کارهای نوپــا بــدون فراهــم و تقویــت  کــردن اکوسیســتم کارآفرینانــه و محیــط 
ــر رشــد خواهــد داشــت.  ــر معکوســی ب کســب وکار مســاعد، تأثی

3. چارچوب نظری 
کشــورهاي منطقــۀ آســیاي میانــه و کشــورهاي همســایه از دیربــاز رقبــاي ایــران در منطقــه محســوب 
می شــدند. در مقایســه بــا ایــن کشــورها، ایــران کشــوری اســت توســعه یافته بــا جایــگاه اول 
ــتاب و  ــد پرش ــم، رش ــد عل ــزاری و تولی ــش نرم اف ــر جنب ــد ب ــا تأکی ــاوری، ب ــی و فن ــادی، علم اقتص
ــه اشــتغال کامــل. کشــورهای  ــد ســرانه و رســیدن ب ــای نســبی ســطح درآم مســتمر اقتصــادی، ارتق
ــورد  ــالیانه م ــاي س ــت گذاری و برنامه ریزي ه ــد در سیاس ــم انداز 1404 بای ــند چش ــر در س ــورد نظ م
توجــه قــرار گیرنــد. نقــش کارآفرینــي و تأثیــر آن در رشــد و توســعۀ اقتصــادي، رقابــت، شــغل آفریني، 
ــاي  ــال در بازاره ــترده و فع ــور گس ــي، حض ــت اجتماع ــعۀ عدال ــتقرار و توس ــدار، اس ــتغال زایي پای اش
جهانــي، فقرزدایــي و افزایــش امیــد بــه زندگــي، شادزیســتي و ســایر آرمان هــاي اجتماعــي موضوعــات 
مهمــی در کشــورهای مــورد بررســی اســت. از ســوی دیگــر در دهه هــای گذشــته، عالقــه و گرایــش 
ــه و  ــرار گرفت ــورد توجــه کشــورها ق ــی به شــدت م ــم رشــد و توســعۀ اقتصــادی و کارآفرین ــه مفاهی ب
ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه  ــاب انجــام شــده اســت. محققــان ب مطالعــات متعــددی هــم در ایــن ب
ــی  ــی کارآفرین ــۀ عموم ــد نظری ــادی فاق ــعۀ اقتص ــۀ توس ــه نظری ــرد ک ــتدالل ک ــوان اس ــه می ت اگرچ
ــرای گســترش  ــدۀ پیامدهــای متنــوع توســعه باشــد؛ امــا پیشــرفت هایی ب ــد دربرگیرن اســت کــه بتوان
مفهــوم و درک کارآفرینــی در توســعۀ اقتصــادی انجــام شــده اســت )Naude, 2019(. در ســمت دیگــر، 
ســازمان های بین المللــی، دولت هــا و سیاســت  گذاران توجــه بیشــتری بــه نقــش کارآفرینــی در 
ایجــاد رشــد و توســعۀ اقتصــادی نشــان داده انــد. کارشناســان اقتصــادی رویکــرد ســنتی خــود را بــه 
رشــد و توســعۀ اقتصــادی عمدتــاً براســاس اســتخدام شــرکت های بــزرگ بــا انگیزه هــای مختلــف مالــی 
و اعتبــاری رهــا کرده انــد. امــروزه آن هــا بیــش از پیــش بــه تشــکیالت اقتصــادی کوچــک و متوســط19 

ــد.  ــکا دارن ــره20 ات ــد بامخاط ــب وکارهای جدی و کس

ــن  ــه ای ــه ک ــادی و آنچ ــد اقتص ــی، رش ــارۀ کارآفرین ــک21 )1999( درب ــرز و توری ــی های ونک بررس
ــت دادن  ــل به دس ــت. دلی ــده اس ــه ش ــن و ارائ ــوب تعیی ــک چارچ ــب ی ــد، در قال ــد می ده دو را پیون
ــی و رشــد اقتصــادی  ــان کارآفرین ــاط مســتقیمی می ــه معمــوالً ارتب ــن اســت ک ــی ای ــن چارچوب چنی
وجــود نــدارد و کارآفرینــی مفهومــی اســت کــه به خوبــی تعریــف نشــده اســت؛ بــه همیــن علــت بــرای 
ــاز  ــط23 نی ــا راب ــر واســطه22 ی ــه متغی ــر رشــد اقتصــادی ب ــی ب ــح چگونگــی اثرگــذاری کارآفرین توضی

19. Small and Medium Enterprises (SMEs)
20. New Ventures
21. Wennkers & Torrick 
22. Intermediate variables
23. Linkage
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اســت. نــوآوری و رقابــت نمونــه ای از ایــن متغیرهاســت. در بررســی ارتبــاط میــان کارآفرینــی و رشــد 
ــان  ــه در آن، کارآفرین ــردی24 ک ــطح ف ــود: س ــخص می ش ــل مش ــطح تجزیه وتحلی ــه س ــادی، س اقتص
ــی  ــع، مناطــق و در ســطح مل ــگاه25 و ســطح کل26 صنای ــا به صــورت تیمــی، ســطح بن ــرای خــود ی ب
فعالیــت می کننــد. اساســاً کارآفرینــی بــا فعالیت هــای فــردی همــراه اســت و مفهــوم رشــد اقتصــادی 
بــا ســطوح بنگاه هــا، صنایــع و ملــل ارتبــاط دارد. ایجــاد ارتبــاط میــان کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی 
به معنــای مرتبــط کــردن ســطح فــردی بــه ســطوح کل اســت؛ بــه بیــان دیگــر ایجــاد ارتبــاط میــان 
کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی به معنــای مرتبــط کــردن ســطح فــردی بــه ســطح بنــگاه و ســطح کالن 
ــا کســب وکار  ــرد. کارآفرینــی متــرادف ب ــه ســطح بنــگاه می ب ــا را ب ــه م اســت. فعالیت هــای کارآفرینان
کوچــک نیســت. کارآفریــن بایــد به طریقــی ایده هــای خــود را واقعــی ســازد؛ کســب وکار کوچــک کــه 

ــرای او فراهــم می کنــد.   ــن امــکان را ب ــر آن دارد، ای ــن کنتــرل بیشــتری ب کارآفری

ــاد نهــادن کارآفرینــی ســازمانی27 شبیه ســازی  ــودن را به منظــور بنی ــر کوچــک ب بنگاه هــای بزرگ ت
می کننــد )بــا به کارگیــری اشــکال ســازمانی ماننــد واحدهــای تجــاری،28 شــرکت های تابعــه29 و 
کســب وکار مشــترک30(. دســتاورد ایــن مظاهــر کارآفرینانــه در ســطح بنــگاه عمومــاً بــا تازگــی همــراه 
اســت. تازگــی به واســطۀ محصــول، فراینــد، نوآوری هــای ســازمانی، ورود بــه بازارهــای جدیــد و 
کســب وکارهای نــوآور رخ می دهــد. در ســطوح کل از صنایــع، مناطــق و اقتصادهــای ملــی، فعالیت هــای 
ــۀ فــردی تجربیــات جدیــدی ایجــاد می کننــد کــه می تــوان آن هــا را تنــوع بخشــید. فراینــد  کارآفرینان
رقابــت میــان ایــن ایده هــای جدیــد و ابتــکارات بــه گزینــش قابــل دوام تریــن بنگاه هــا و صنایــع منجــر 
می شــود. همچنیــن تنــوع، رقابــت، گزینــش و  تقلیــد31 بســط و تحــول پتانســیل های مولــد منطقــه ای و 
ملــی را موجــب می شــود )به وســیلۀ جایگزینــی یــا جابه جایــی بنگاه هــای منســوخ، بــا بهــره وری باالتــر 
یــا بســط و توســعۀ صنایــع جدیــد(. دســتاورد ایــن زنجیــرۀ متغیرهــا کــه ســطح فــردی را به ســطح کالن 
پیونــد می دهــد، رشــد اقتصــادی خواهــد بــود. در کنــار مرتبــط شــدن ســطح انفــرادی بــه ســطح کل، 
وجــود مکانیســم های بازخــورد محتمــل اســت. رقابــت و گزینــش بــدون شــک افــراد و بنگاه هــا را قــادر 
ــری  ــای یادگی ــن فراینده ــد. ای ــران درس بگیرن ــا و شکســت های خــود و دیگ ــا از موفقیت ه می ســازد ت
ــای  ــرریز، فعالیت ه ــن س ــتاورد ای ــد. دس ــش دهن ــود افزای ــای خ ــد مهارت ه ــکان می ده ــراد ام ــه اف ب

کارآفرینانــۀ جدیــد و ایجــاد زنجیــرۀ ارتباطــی بازگشــتی اســت. 

24. Individual level
25. Firm level
26. Aggregate levels
27. Corporate entrepreneurship
28. Business units
29. Subsidiaries
30. Joint ventures
31. Imitation
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واضــح اســت کــه دســتاورد ایــن فرایندهــای پویــا بــه مجموعــه ای از شــرایط وابســته اســت؛ بنابراین 
چندیــن شــرط بــرای کارآفرینــی مطــرح می شــود؛ زیــرا منشــأ و خاســتگاه کارآفرینــی بــر ویژگی هــا و 
صفــات شــخصی واقــع شــده و کارآفرینــی مشــخصۀ رفتــاری افــراد اســت. به عــالوه کارآفرینــی و عامــل 
واســطه ای و مرتبط کننــده بــه شــرایط فرهنگــی و نهــادی محیــط زندگــی و کســب وکار وابســته اســت. 
ــراد در  ــه اف ــه محیطــی بازمی گــردد ک ــن شــرایط ب ــت، ای ــی32 جمعی ــه موهبت هــای روان ــا توجــه ب ب
آن فعالیت هــای کارآفرینانــۀ خــود را انجــام می دهنــد؛ هماننــد فرهنــگ محیطــی ملــی یــا منطقــه ای 
ــوب  ــت. چارچ ــاده نیس ــی س ــی ارتباط ــگ و کارآفرین ــان فرهن ــاط می ــازمانی. ارتب ــگ درون س و فرهن
نهــادی در ســطح ملــی و درون بنگاهــی انگیزه هــا و محرک هــای فــرد بــرای تبدیــل ایــده بــه واقعیــت 
را مشــخص و تعییــن می کنــد کــه موانــع غیرضــروری تــا چــه حــد مانــع آن هــا خواهــد بــود. نهادهــا در 
توســعۀ کارآفرینــی از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. چارچــوب ارائه شــده از ســوی ونکــرز و توریــک 
ــاط  ــه ارتب ــع ب ــون راج ــای گوناگ ــای حوزه ه ــع و پژوهش ه ــا و مناب ــدی دیدگاه ه ــه از جمع بن برگرفت

کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی اســت. 

4. روش  تحقیق
ــرای  ــل ب ــای پان ــتفاده از داده ه ــا اس ــنجی، ب ــی و اقتصادس ــر روش تحلیل ــی ب ــر مبتن ــش حاض پژوه
ــش،  ــن پژوه ــت. در ای ــا 2019 م اس ــی 2017 ت ــزی در دورۀ زمان ــیای مرک ــب آس ــورهای منتخ کش
ــای  ــه، قابلیت ه ــای کارآفرینان ــی، گرایش ه ــی کارآفرین ــاخص جهان ــادی، ش ــد اقتص ــای رش از متغیره
ــن حاصل ضــرب شــاخص  ــی ســرانه و همچنی ــص مل ــد ناخال ــه، درآم ــه، اشــتیاق کارآفرینان کارآفرینان
جهانــی کارآفرینــی و درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه و حاصل ضــرب هریــک از ســه زیرشــاخص 
ــی(  ــای تعامل ــی ســرانه )متغیره ــص مل ــد ناخال ــه در درآم ــا و اشــتیاق کارآفرینان ــا، قابلیت ه گرایش ه

اســتفاده شــده اســت.  

در پژوهــش حاضــر، شــش کشــور از کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی )ازبکســتان، تاجیکســتان، 
ترکمنســتان، قرقیزســتان، قزاقســتان و افغانســتان( به همــراه ایــران بــا اســتفاده از اطالعــات 
ــا و  ــن، نهاده ــی بررســی شــده اســت. چارچــوب سیاســت ها، قوانی مؤسســۀ توســعۀ کارآفرینــی جهان
زیرســاخت های کارآفرینــی در اغلــب کشــورهای مــورد بررســی در جهــت ترویــج، پــرورش و حمایــت 
ــوآور به نحــو کارآمــدی در تعامــل اســت. در ایــن ســطح از توســعه یافتگی،  ــۀ ن فعالیت هــای کارآفرینان
ــادی  ــعۀ اقتص ــد و توس ــتگی رش ــری و وابس ــظ رقابت پذی ــی در حف ــی کارآفرین ــش اساس ــل نق به دلی
ایــن کشــورها بــه نــوآوری، کارآفرینــی مولــد در ســطح قابــل قبولــی قــرار دارد. از ایــن رو نتایــج ایــن 
ــران  ــه ای ــرای کشــورهای در مســیر توســعه  ازجمل ــد حــاوی پیام هــا و راهکارهایــی ب پژوهــش می توان
ــوآوری باشــد. به منظــور  ــر ن ــه و مبتنــی ب جهــت ایجــاد کارآفرینــی و توســعۀ فعالیت هــای کارآفرینان
تبییــن بهتــر و دقیق تــر ویژگی هــای کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی )ازبکســتان، تاجیکســتان، 

32. Psychological endowments
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ــطوح  ــورها، س ــن کش ــز ای ــوه تمای ــران( و وج ــتان و ای ــتان، افغانس ــتان، قزاقس ــتان، قرقیزس ترکمنس
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــن پژوهــش م ــا در ای توســعه یافتگی آن ه

4ـ1. معرفی متغیرهای مدل 
در ایــن پژوهــش، از نمادهــای زیــر بــرای متغیرهــای معرفی شــده در بخــش تحلیــل داده هــا اســتفاده 

شــده اســت:

رشد اقتصادی  

شاخص جهانی کارآفرینی  

زیرشاخص گرایش های کارآفرینانه   

زیرشاخص اشتیاق کارآفرینانه    

قابلیت های کارآفرینانه  

درآمد ناخالص ملی سرانه    

حاصل ضرب شاخص جهانی کارآفرینی و درآمد ناخالص ملی سرانه 

حاصل ضرب شاخص جهانی کارآفرینی و گرایش های کارآفرینانه 

درآمد ناخالص ملی سرانه و قابلیت های کارآفرینانه 

درآمد ناخالص ملی سرانۀ کارآفرینی و اشتیاق کارآفرینانه 

GR

GEI

ATT

ASP

ABT

GNIPC

GEI*GNIPC

ATT*GNIPC

ABT*GNIPC

ASP*GNIPC

ــت  ــش جه ــده در پژوه ــدل تخمین زده ش ــی م ــکل منطق ــرده، ش ــای نام ب ــه متغیره ــه ب ــا توج ب
ــت: ــر اس ــورت زی ــی به ص ــۀ اصل ــون فرضی آزم

ــی  ــای فرع ــون فرضیه ه ــور آزم ــش به منظ ــده در پژوه ــای تخمین زده ش ــی مدل ه ــکل منطق و ش
ــر اســت:  به صــورت زی
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5. یافته های تحقیق
ــر رشــد اقتصــادی بررســی  ــی ب ــر کارآفرین ــادار اث ــت و معن ــاط مثب ــی پژوهــش، ارتب ــۀ اصل در فرضی

ــود. ــت می ش ــه کار گرف ــا ب ــل دیت ــا رّد روش پان ــد ی ــرای تأیی ــون ب ــر آزم ــدا F لیم ــود. ابت می ش
جدول 1. آزمون F لیمر برای کشورهای کشورهای منتخب آسیای مرکزی

ProbStatisticEffect Test

0/00009/159101Cross Section-F

0/0000166/317482 Cross Section X2

)منبع: یافته های پژوهش(

همان طــور کــه در جــدول 1 مشــاهده می شــود، مقــدار آمــارۀ آزمــون F بیشــتر از کّمیــت بحرانــی 
ــۀ  ــع فرضی ــه نف ــر ب ــۀ صف ــن فرضی ــت(؛ بنابرای ــد اس ــر از 5 درص ــال کمت ــزان ارزش احتم ــت )می اس
مقابــل، مبنــی بــر اینکــه اســتفاده از روش اثــرات ثابــت مناســب اســت، رد می شــود. درنتیجــه انجــام 

آزمــون هاســمن33 مــورد نیــاز اســت. 
جدول 2. آزمون هاسمن برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی 

ProbStatisticEffect Test

0/35080/277662Cross- section random

)منبع: یافته های پژوهش(

متغیــر آمــارۀ آزمــون هاســمن کمتــر از کّمیــت بحرانــی اســت )مقــدار ارزش احتمــال بیشــتر از 5 
ــدان معناســت کــه بیــن اجــزای اخــالل  درصــد اســت(؛ بنابرایــن فرضیــۀ صفــر رد نمی شــود. ایــن ب
ــرات تصادفــی  ــا روش اث ــن تخمیــن مــدل ب ــدارد. بنابرای و متغیرهــای توضیحــی هم بســتگی وجــود ن

ــود.  ــام می ش انج

ــرات  ــورت اث ــدل به ص ــن م ــب تخمی ــدول 2، روش مناس ــمن در ج ــون هاس ــج آزم ــاس نتای براس
تصادفــی پذیرفتــه می شــود. اکنــون پــس از انتخــاب و تعییــن نــوع مــدل بــه تبییــن و تشــریح تخمیــن 
ــورهای  ــرای کش ــر ب ــدل زی ــه م ــود ک ــادآوری ش ــت ی ــود. الزم اس ــه می ش ــدل پرداخت ــل از م حاص
ــرخ رشــد  منتخــب آســیای مرکــزی تخمیــن زده شــده و همان طــور کــه بیــان شــد، از متغیرهــای ن

33. Hausman
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اقتصــادی به عنــوان متغیــر وابســته و از شــاخص جهانــی کارآفرینــی، درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه و 
حاصل ضــرب شــاخص جهانــی کارآفرینــی و درآمــد ناخالــص ملــی ســرانه )متغیــر تعاملــی( به عنــوان 

متغیــر توضیحــی اســتفاده شــده اســت. 
جدول 3. تخمین مدل با اثرات تصادفی کشورهای منتخب آسیای مرکزی 

ProbCoefficientVariable

0/000-49/47368C

0/00060/752280CEI

0/00004/896121Log (GNIPC)

0/0004-0/071260GEI*log (GNIPC)

)منبع: یافته های پژوهش(

در جدول 4، برخی آماره های مهم تخمین فوق گزارش شده است.
جدول 4. آماره های تخمین مدل کشورهای منتخب آسیای مرکزی 

0/052646R-squared

0/021754Adjusted R-squared

0/694839S.E.of regression

0/007493Durbin-Watson stat

)منبع: یافته های پژوهش(

ــا رشــد اقتصــادی در ســطح 5 درصــد  طبــق جــدول 4، رابطــۀ شــاخص اثــر کارآفرینــی )GEI( ب
ــی ســرانه )GNIPC( و  ــص مل ــد ناخال ــی درآم ــا، یعن ــن رابطــۀ ســایر متغیره ــادار اســت. همچنی معن

ــادار اســت. ــا رشــد اقتصــادی معن ــی )GEI*GNIPC(، در ســطح 5 درصــد ب ــر تعامل متغی

ــدل )R2( 5 درصــد اســت.  ــی م ــدل در جــدول 4، توضیح دهندگ ــن م ــای تخمی براســاس آماره ه
همچنیــن آمــارۀ دوربیــن ـ واتســون )D-W( 2/007 اســت کــه عــدم خودهم بســتگی در مــدل را نشــان 

می دهــد. 

 .)GEI 0/752280 اســت )اثــر مســتقیم ،GEI بــرای کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی ضریــب
ــر شــاخص  ــن اث ــه منفــی اســت؛ بنابرای ــوده ک ــی GEI*GNIPC 0/071260- ب ــر تعامل ــب متغی ضری
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GEI بــا افزایــش GNIPC کاهــش می یابــد )اثــر غیرمســتقیم GEI(. بــا وجــود متغیــر تعاملــی تفســیر 
 )GR( ــادی ــد اقتص ــر رش ــر GEI ب ــه اث ــب ک ــن ترتی ــود؛ بدی ــد ب ــر خواه ــه ای دیگ ــب به گون ضرای
ــوان  ــر GR را می ت ــر  GEI ب ــود. پــس اث ــر مختلــف درآمــد ســرانه متفــاوت خواهــد ب برحســب مقادی
ــودن ایــن عبــارت بیانگــر  به صــورتlog (GNIPC) )0/071260-( + 0/752280 نوشــت کــه مثبــت ب
تأثیــر مثبــت اثــر کارآفرینــی بــر رشــد اقتصــادی اســت؛ بدیــن معنــا کــه ارتقــای گرایــش کارآفرینانــه 
کــه حامــی کســب وکارهای کارآفرینانــۀ مولــد و نــوآور اســت، بــه افزایــش رشــد اقتصــادی می انجامــد 

کــه ایــن خــود تأییدکننــدۀ مبانــی نظــری و فرضیــۀ اصلــی پژوهــش اســت.

ــد  ــر رش ــرانه ب ــد س ــت درآم ــر مثب ــرای GNIPC اث ــت آمده ب ــت 4/896121 به دس ــب مثب ضری
ــد.  ــان می ده ــادی را نش اقتص

ــکیل دهندۀ  ــاخص تش ــه زیرش ــادار س ــت و معن ــر مثب ــش تأثی ــن پژوه ــی ای ــای فرع در فرضیه ه
 GEI بــر رشــد اقتصــادی مــورد آزمــون قــرار می گیــرد. شــاخص )GEI( شــاخص جهانــی کارآفرینــی
ــه و اشــتیاق  ــای کارآفرینان ــه، قابلیت ه ــای کارآفرینان ــی از ســه زیرشــاخص گرایش ه ــن معمول میانگی

کارآفرینانــه اســت.
جدول F .5 لیمر برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی )فرضیه های فرعی(

ProbStatisticEffect Test

0/000010/106998Cross Section-F

0/0000175/495990Cross Section

)منبع: یافته های پژوهش(

همان طــور کــه در جــدول 5 مشــاهده می شــود، مقــدار آمــارۀ آزمــون F بیشــتر از کّمیــت بحرانــی 
اســت )میــزان ارزش احتمــال کمتــر از 5 درصــد اســت(؛ بنابرایــن فرضیــۀ صفــر بــه نفــع فرضیــۀ مقابــل 
ــرآورد  ــه ب ــن ب ــود. بنابرای ــت، رد می ش ــب اس ــت مناس ــرات ثاب ــتفاده از روش اث ــه اس ــر اینک ــی ب مبن

آزمــون هاســمن نیــاز داریــم. 
جدول 6. آزمون هاسمن برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی )فرضیه های فرعی(

ProbStatisticEffect Test

0/53733/123980Cross-Section
Random 

)منبع: یافته های پژوهش(
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ــه عبــارت دیگــر، مقــدار ارزش  ــی اســت )ب مقــدار آمــارۀ آزمــون هاســمن کمتــر از کّمیــت بحران
ــدان معناســت کــه  احتمــال بیشــتر از 5 درصــد اســت(؛ بنابرایــن فرضیــۀ صفــر رد نمی شــود. ایــن ب
ــا  ــدل ب ــن م ــن تخمی ــدارد. بنابرای ــای توضیحــی هم بســتگی وجــود ن ــن اجــزای اخــالل و متغیره بی

ــود.  ــام می ش ــی انج ــرات تصادف روش اث

براســاس نتایــج جــدول 6، روش مناســب تخمیــن مــدل به صــورت اثــرات تصادفــی اســت. پــس از 
انتخــاب و تعییــن نــوع مــدل، بــه تبییــن و تشــریح تخمیــن حاصــل از مــدل پرداختــه می شــود. الزم 
اســت یــادآوری شــود کــه مــدل زیــر بــرای کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی تخمیــن زده شــده و 
ــر  ــوان متغی ــرخ رشــد اقتصــادی به عن ــان شــد، از متغیرهــای ن ــه در ســطور پیشــین بی همان طــور ک
ــه، زیرشــاخص  ــای کارآفرینان ــه، زیرشــاخص قابلیت ه ــای کارآفرینان وابســته و از زیرشــاخص گرایش ه
ــی و  ــی کارآفرین ــاخص جهان ــرب ش ــرانه، حاصل ض ــی س ــص مل ــد ناخال ــه، درآم ــتیاق کارآفرینان اش
ــی کارآفرینــی و قابلیت هــای  ــی(، حاصل ضــرب شــاخص جهان ــر تعامل ــه )متغی گرایش هــای کارآفرینان
ــه  ــتیاق کارآفرینان ــی و اش ــی کارآفرین ــاخص جهان ــرب ش ــی( و حاصل ض ــر تعامل ــه )متغی کارآفرینان

)متغیــر تعاملــی( به عنــوان متغیــر توضیحــی اســتفاده شــده اســت.
جدول 7. تخمین مدل با اثرات تصادفی کشورهای منتخب )فرضیه های فرعی(

ProbCoefficientVariable

0/0000-34/84747C

0/003212/55712ATT

0/1428-7/622766ABT

0/00002/064580ASP

0/00001/633399Log (GNIPC)

0/0098-0/021038ATT*log (GNIPC)

0/11420/010063ABT*log (GNIPC)

0/0000-0/002881ASP*log (GNIPC)

)منبع: یافته های پژوهش(

همان طــور کــه در جــدول 7 مشــاهده می شــود، در کشــورهای منتخــب آســیای مرکــزی رابطــۀ 
تمــام متغیرهــا بــا رشــد اقتصــادی به جــز زیرشــاخص قابلیت هــای کارآفرینانــه )ABT( و حاصل ضــرب 
ــی ABT*GNIPC( در ســطح  ــر تعامل ــی ســرانه )متغی ــص مل ــه و درآمــد ناخال قابلیت هــای کارآفرینان

5 درصــد معنــا دار اســت.
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در جدول 8، برخی آماره های مهم تخمین فوق گزارش شده است.
جدول 8. آماره های تخمین مدل کشورهای منتخب آسیای مرکزی )فرضیه های فرعی(

0/156422R-squared

0/089319Adjusted R-squared

0/702194S.E.of regression

1/918838Durbin- Watson star

)منبع: یافته های پژوهش(

بــر اســاس آماره هــای تخمیــن مــدل در جــدول 8، توضیح دهندگــی مــدل )R2(، 15 درصــد اســت. 
همچنیــن آمــارۀ دوربیــن ـ واتســون )D-W( 1/9188 بیانگــر نبــوِد خودهم بســتگی در مــدل اســت.

ــت آن  ــان از اثرمثب ــودن آن نش ــت ب ــه مثب ــت ک ــا 12/55712 اس ــر ب ــر ATT براب ــب متغی ضری
بــر رشــد اقتصــادی اســت. ضریــب متغیــر تعاملــیATT*log (GNIPC) برابــر بــا 0/021038- 
 )GNIPC ــال ــر رشــد اقتصــادی از کان ــر آن ب ــر رشــد اقتصــادی )تأثی ــر غیرمســتقیم آن ب  اســت و اث
 log (GNIPC) ــا ــر ب ــادی براب ــد اقتص ــر رش ــه )ATT( ب ــش کارآفرینان ــر گرای ــد. اث ــان می ده را نش
)021038/-( + 12/55712 اســت؛ بنابرایــن ارتقــای زیرشــاخص گرایش هــای کارآفرینانــه کــه یکــی از 

ــد. ــد اقتصــادی می  انجام ــش رش ــه افزای ــی اســت، ب ــر کارآفرین ــدی اث ــتون های کلی س

ــتیاق  ــت اش ــر مثب ــودن آن اث ــت ب ــه مثب ــت ک ــا 2/06458 اس ــر ب ــرASP  براب ــب متغی ضری
 ASP*log (GNIPC) ــی ــر تعامل ــب متغی ــد. ضری ــان می ده ــادی را نش ــد اقتص ــر رش ــه ب کارآفرینان
برابــر بــا 0/002881- اســت و اثــر غیرمســتقیم آن بــر رشــد اقتصــادی )تأثیــر آن بــر رشــد اقتصــادی 
از کانــال GNIPC( را نمایــان می ســازد. اثــر اشــتیاق کارآفرینانــه )ASP( بــر رشــد اقتصــادی برابــر بــا

log (GNIPC) )0/002881-( + 2/064580 اســت؛ بنابرایــن ارتقــای زیرشــاخص اشــتیاق کارآفرینانــه 
ــا افزایــش رشــد اقتصــادی همــراه اســت.  ــر کارآفرینــی اســت، ب کــه یکــی از ســتون های کلیــدی اث
ضریــب حاصل شــده بــرای GNIPC برابــر بــا 1/633399 اســت و رابطــۀ مثبــت درآمــد ســرانه بــا رشــد 

ــد.  ــان می ده ــادی را نش اقتص

6. نتیجه 
در پــی لــزوم اتخــاذ رویکــرد جامع نگــر بــه مقولــۀ ترویــج کارآفرینــی مولــد کــه بــه رشــد اقتصــادی 
ــریح  ــادی و تش ــد اقتص ــی و رش ــاط کارآفرین ــن ارتب ــن تبیی ــر ضم ــش حاض ــد، در پژوه می انجام
مؤلفه هــا و ماهیــت اثــر کارآفرینــی، ارتبــاط کارآفرینــی و رشــد اقتصــادی بررســی شــد. همچنیــن بــا 
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ــه ماهیــت کارآفرینــی و ضــرورت ایجــاد تغییــرات سیســتمی و همه جانبــه در ایــن رویکــرد،  توجــه ب
تأثیــر ســه زیرشــاخص گرایــش کارآفرینانــه، قابلیــت کارآفرینانــه و اشــتیاق کارآفرینانــه نیــز بــر رشــد 
اقتصــادی از چارچــوب ســنجش کارآفرینــی مؤسســۀ توســعۀ کارآفرینــی جهانــی اســتفاده شــد. نتایــج 
بررســی های اقتصادســنجی فرضیــۀ اصلــی پژوهــش، یعنــی تأثیــر مثبــت و معنــادار اثــر کارآفرینــی بــر 
ــا یافته هــای تحقیقــات صباحــی و دیگــران )1392(، کیان پــور  رشــد اقتصــادی، را تأییــد می کنــد و ب
)1392(، شــهبازی و دیگــران )1393(، محمدی خیــاره )1397(، دیوســاالر و بزرگــی )1391( و 

کریتیکــوز )2015(  همســو بــوده اســت.

ــر رشــد  ــه زیرشــاخص ب ــدام از س ــادار هرک ــت و معن ــر مثب ــر تأثی ــی ب ــی، مبتن ــای فرع فرضیه ه
ــه و  ــش کارآفرینان ــادار گرای ــت و معن ــۀ مثب ــت و رابط ــرار گرف ــون ق ــی و آزم ــورد بررس ــادی، م اقتص
اشــتیاق کارآفرینانــه بــا رشــد اقتصــادی تأییــد شــد؛ امــا رابطــۀ قابلیــت کارآفرینانــه بــا رشــد اقتصــادی 
ــر  ــه در ســتون های کلیــدی اث ــرات سیســتمی و همه جانب ــزوم تغیی ــی ل ــن موضــوع به خوب رد شــد. ای
کارآفرینــی را به منظــور گســترش کارآفرینــی مولــد و نیــل بــه رشــد اقتصــادی نشــان می دهــد. ایــن 
شــاخص ها در عیــن اســتقالل، مکمــل یکدیگــر نیــز هســتند؛ بنابرایــن بــرای بهبــود عملکــرد هریــک 
از عناصــر، رشــد و تقویــت توأمــان همــۀ زیرشــاخص ها ضــروری اســت. البتــه ممکــن اســت تقویــت 
ــرای  ــا ب ــی و رشــد اقتصــادی منجــر شــود، ام ــه کارآفرین ــدی به طــور مجــزا ب ــک از عناصــر کلی هری
حفــظ و تقویــت اثــر کارآفرینــی کافــی نیســت. نتایــج ایــن پژوهــش بــا یافته هــای تحقیقــات کریمــی 
ــی و عیوضــی )1392(، کاردون، وین ســنت، ســینگ و درنووســکی34  ــی، رضای ــی )1394(، زال و رحمان
ــک )2012(  ــت )2011( و مورنی ــر35 )2006(، بروگس ــگ و کروگ ــرس رود، الف وین ــک، ک )2005(، برنب
ــر  ــاخص اث ــه ش ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــق می ت ــن تحقی ــج ای ــا و نتای ــو آن ه ــوده و در پرت ــو ب همس
ــه  ــه، قابلیت هــای کارآفرینان ــی از ســه زیرشــاخص گرایش هــای کارآفرینان کارآفرینــی میانگیــن معمول
ــی  ــی زمان ــی کارآفرین ــه توســعۀ واقع ــد ک ــرگ36 اســتدالل می کن ــه اســت. ایزنب و اشــتیاق کارآفرینان
ــد  ــی ندارن ــی شــود؛ اگرچــه لزوم ــان عمل ــف اکوسیســتم توأم ــه اجــزای مختل ــدد ک ــوع می پیون به وق
ــم  ــت به ه ــن ماهی ــس در نظــر گرفت ــال باشــیم. پ ــز در درجــۀ کم ــارۀ همه چی ــر  یک ب ــال تغیی به دنب
پیوســتن عناصــر اثــر کارآفرینــی ضــروری اســت. بــه بیــان دیگــر، تغییــر یــک جنبــه از اثــر کارآفرینــی 
ــه  ــرد. همان گون ــوازی صــورت گی ــگام و م ــد به طــور هم ــت عناصــر بای ــد نیســت و تقوی ــدان مفی چن
کــه در نتایــج بررســی فرضیه هــای اصلــی و فرعــی در یافته هــای پژوهــش مشــاهده شــد، زمانــی کــه 
ــر کارآفرینــی )GEI( توأمــان لحــاظ می شــود،  ــا بهره گیــری از شــاخص اث همــۀ اجــزای کارآفرینــی ب

اثــر ایــن شــاخص ترکیبــی بــر رشــد اقتصــادی مثبــت اســت.

ــم  ــوزش و تعلی ــج آم ــا تروی ــد ب ــت گذاران می توانن ــرفته، سیاس ــورهای پیش ــی در کش ــور کل به ط

34. Cardon, Wincent, Singh & Drnovsek
35. Brannback, Carsrud, Elfving & Krueger
36. Isenberg
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کارآفرینــی، تحریــک ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بیرونــی37 و تجــارت بین المللــی بــرای تســهیل 
ــیای  ــب آس ــورهای منتخ ــد. کش ــر بگذارن ــی اث ــر کارآفرین ــت ب ــور مثب ــادرات38 به ط ــرریزهای ص س
مرکــزی بایــد بــا تمرکــز بــر دســتیابی بــه فضــای نهــادی و محیــط کالن اقتصــادی باثبــات و پایــدار 
ــا قــادر ســاختن افــراد و کســب  وکارها بــه جــذب  و افزایــش ظرفیت هــای کارآفرینانــه )بــرای مثــال ب

.)Acs, Desai & Hessels, 2008( ــد ــالش کنن ــدن ت ــور ش ــرای کارایی مح ــش39( ب ــرریزهای دان س

ــد کشــور  ــی )Bosma & Kelley, 2019( نشــان می ده ــی کارآفرین ــان جهان ــی دیده ب ــج ارزیاب نتای
ایــران در وضعیــت مطلوبــی قــرار نــدارد؛ به طــوری کــه رتبــۀ ایــران در همــۀ زیرشــاخص ها و 
ــی کــه کارآفرینــی طــی دهــۀ  ــی آن اســت؛ در حال ــر از متوســط جهان مؤلفه هــای کارآفرینــی پایین ت
ــز  ــد؛ به ج ــان نمی ده ــی نش ــای کارآفرین ــرای مؤلفه ه ــبی را ب ــد و مناس ــه رش ــد رو ب ــته رون گذش
ــرورت  ــوع، ض ــن موض ــت ای ــت. اهمی ــته  اس ــدی داش ــه رش ــط و رو ب ــد متوس ــه رون ــتارت آپ ها ک اس
تحقیــق و پژوهــش در موضــوع کارآفرینــی در ایــران و مقایســه بــا کشــورهایی بــا ویژگی هــای مشــترک 

ــد.  ــدان می کن را دوچن

یکــی از واقعیت هــای مربــوط بــه پدیــدۀ کارآفرینــی در ایــران ایــن اســت کــه اغلــب فعالیت هــای 
کارآفرینــی در ایــران نوآورانــه نیســت و چنــدان از فناوری هــای ســطح بــاال برخــوردار نیســت. شــاید 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــا اینکــه بیــش از 90 درصــد کســب وکارهای ایرانــی کوچــک و متوســط 
ــاخص های  ــدارد. زیرش ــی( ن ــص داخل ــد ناخال ــور )تولی ــاد کش ــد اقتص ــادی در رش ــهم زی ــت، س اس
ــران  ــه در ای ــا و نوآوران ــی نوپ ــت، کارآفرین ــت و درک قابلی ــه، درک فرص ــد کارآفرینان ــِی قص کارآفرین
ــر  ــا کشــورهاي حــوزۀ ســند چشــم انداز )عــالوه ب ــران در مقایســه ب و بررســي رشــد کارآفرینــي در ای
ــۀ  ــی ده ــه ط ــد؛ اگرچ ــان نمی ده ــی را نش ــب و مطلوب ــت مناس ــزی( وضعی ــیای مرک ــورهای آس کش
گذشــته رونــد رو بــه رشــد و افزایشــی را در زیرشــاخص های کارآفرینــی بــرای کشــور شــاهد بوده ایــم 

ــد. ــد می ده ــی نوی ــرای شــاخص های کارآفرین ــی را ب ــدۀ خوب ــد امیدبخــش آین ــن رون ــه ای ک

کاربــرد مدیریتــی و سیاســت گذاری ایــن تحقیــق بــر بررســی ابعــاد مختلــف کارآفرینــی به عنــوان 
ــی و  ــارۀ کارآفرین ــه درب ــد. مطالع ــد می کن ــور تأکی ــادی کش ــد اقتص ــر رش ــذار ب ــد و اثرگ ــل مول عام
ــه  ــه ب ــی توج ــت؛ ول ــه اس ــکل گرفت ــعه یافته ش ــورهای توس ــه در کش ــش از دو ده ــای آن بی مؤلفه ه
موضــوع مهــم کارآفرینــی و عضویــت ایــران در ســازمان جهانــی کارآفرینــی عمــر کوتاهــی دارد. ایــن 
ــوع  ــود در موض ــای موج ــه ضعف ه ــد ک ــادآوری می کن ــوزه ی ــن ح ــت گذاران ای ــه سیاس ــش ب پژوه
کارآفرینــی کشــور و همچنیــن کشــورهای منطقــه ناشــی از چــه عوامــل ســاختاری و مدیریتــی اســت؛ 
ــد بیشــتر  ــی بای ــه چــه عوامل ــی ب ــردی در کارآفرین ــالوه اینکــه درخصــوص سیاســت گذاری راهب به ع

37. Outward FDI (FDI: Foreign Direct Investment)
38. Export spillovers
39. Knowledge spillovers
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ــا  ــی ب ــای کارآفرین ــق مؤلفه ه ــی از طری ــان کارآفرین ــن پژوهــش نشــان داد می ــج ای ــرد. نتای توجــه ک
ــد  رشــد اقتصــادی رابطــۀ تنگاتنگــی وجــود دارد؛ به طــوری کــه بیــش از هــر عامــل دیگــری می توان
ــر و  ــال های اخی ــرب در س ــای غ ــد. تحریم ه ــن کن ــادی را تضمی ــد اقتص ــش رش ــرک جه ــور مح موت
ــرده اســت.  ــد اقتصــادی کشــور را تشــدید ک ــد و رش ــش تولی ــی اقتصــاد کاه ــر مشــکالت داخل دیگ
ایــن مســئله هشــداری اســت بــرای سیاســت گذاران اقتصــادی کشــور کــه به دنبــال بررســی عوامــل و 
تصمیماتــی باشــند کــه بتوانــد از شــدت اثــر رونــد کاهــش تولیــد و رشــد اقتصــادی بکاهــد. براســاس 
ــه  ــن نقیص ــران ای ــث جب ــه باع ــت ک ــی اس ــی از گلوگاه های ــی یک ــق، کارآفرین ــن تحقی ــای ای یافته ه
ــوع  ــه موض ــود، ب ــای خ ــت گذاران در برنامه ریزی ه ــه سیاس ــد ک ــم می کن ــی را فراه ــود و فرصت می ش

ــد.     ــه کنن ــتر توج ــادی بیش ــد اقتص ــدۀ رش ــوان پیش برن ــی به عن کارآفرین
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