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 مقدمه

 ،عالوه بهاست.  یاقتصاد ةرشد و توسع یاز ابزارها یکی المللی ینب یوکارها کسب ةتوسع

(. Gumede, 2004کنند ) یمعمل  وکارها کسب یربهتر از سا گرا صادرات یوکارها کسب

 اکنوناما  ،بود بزرگ یها شرکتمختص  المللی ینب ارهایبازدر  فعالیت ،درگذشته

 ،نژاد یموسوو  رضوانیند )ا فعال المللی ینب بازارهای در نیزکوچک و نوپا  یوکارها کسب

 یکی نهادهادارد.  یتاهم المللی ینب ینیکارآفر نرختوجه به عوامل مؤثر بر  بنابراین، ؛(4: 1393

. از (Zahra & George, 2002; Peng et al., 2008هستند ) المللی ینب کارآفرینیبر  ثرمؤاز عوامل 

مدنظر قرار  المللی ینب ینیکارآفر نرخبر  یسنجش اثر عوامل نهاد حاضر پژوهشدر  ،رو ینا

 13کمتر از  توسعه درحال یدر کشورها ،ارآفرینیک یجهان بان یدهد یها داده طبق گرفته است.

 یشب یافته توسعه ینسبت در کشورها ینا که یدرحال ،شوند یم المللی ینب یناندرصد از کارآفر

بر  گسترده طور به ینیکارآفر یها پژوهش ،همچنین(. GEM, 2015است ) درصد 20از 

است روند را دنبال کرده  همین المللی ینب ینیو کارآفر اند دهمتمرکز ش یافته توسعه کشورهای

(Kiss et al., 2012 .)و  ینهاد مناسباتو  یو اقتصاد یاسیس شرایطاست که  یدر حال این

 ةیدپد ةمطالع یرا برا متفاوت ای زمینه ،توسعه درحال یدر کشورها مختلفبه منابع  یدسترس

 یبرا ها یشنهادپاز  یکی ،درنتیجهکشورها فراهم کرده است.  یندر ا المللی ینب ینیکارآفر

 یدر کشورها یکشور ینب یها پژوهش دادن انجام ینی،کارآفر مطالعاتدر  یندهآ یقاتتحق

 ینهاد اعتباری یب ،توسعه درحال یکشورها در .(Terjesen et al., 2013است ) توسعه درحال

 یطمح اصالح. (Covin & Miller, 2014کنند ) ینمعمل  یدرست به نهادها عنیی ؛وجود دارد

 یطدر مح یتفعال یبرا یدبا ینانکارآفر ،ینبنابرا ؛است بر زمانو  یچیدهپ یمعموالً امر ی،نهاد

نهادها و  ینبه تعامل ب با توجه حاضر یقدر تحق تا،راس ینانامناسب آماده باشند. در  ینهاد

 توجه یسازمان یسازوکارهااز  یکی عنوان به پذیری یسکر به (،Peng, 2003) یگرانباز راهبرد

 توضیحات به توجه با. گزینند یبرمنامناسب  ینهاد یطدر شرا ینانکه کارآفر استشده 

در  المللی ینب ینیکارآفر نرخبر  یعوامل نهاد یرسنجش تأث پژوهش ینا یهدف اصل ،یادشده

 است. پذیری یسکر یگریلتعدنقش  گرفتنبا درنظر توسعه درحال یکشورها
 



  341 توسعه درحال کشورهای در المللی بین کارآفرینی نرخ بر نهادی عوامل تأثیر

 قیتحق ةنیشیو پ ینظر یمبانبر  یمرور
 یالملل نیب ینیکارآفر

 ,Keupp & Gassmann) داد ارائهرا  المللی ینب ینیاز کارآفر یفتعر اولین( 1989ال )دوگ مک

 یا یدجد یوکارها کسب توسعة»کرد:  یفتعر گونه ینارا  المللی ینب ینی. او کارآفر(2009

 عملیاتی دامنةمشارکت دارند و  المللی ینب اروک کسبخود در  یدایشکه از آغاز پ ییها استارتاپ

 ،تعریف این. (McDougall, 1989) «بینند یم المللی ینبشرکت،  عملیات اولیةخود را از مراحل 

کوچک و جوان محدود  تأسیستازه یرپذ مخاطره یوکارها کسبرا به  المللی ینب ینیکارآفر

 & Keuppشود ) یماستفاده  یفتعر یناز ا یراخ یها پژوهشاز  یدر برخ هنوز اما ،کند یم

Gassmann, 2009). ( 1993زهرا) داد گسترش  یشرکت ینیرا به کارآفر المللی ینب کارآفرینی دامنة

(McDougall - Covin et al., 2014.) دش ارائه پس این از که یفیتعار رویکرد، این تأثیر تحت، 

 (2002جورج )و  زهرا سپس. (Zahra & George, 2002است )مستقل از اندازه و سن شرکت 

 ,Zahra & Georgeکردند ) المللی ینب ینیکارآفر یاتاز فرصت را وارد ادب یبردار بهرهکشف و 

 ,.Peiris et alگرفت )موضوع مورد توجه قرار  ینا یعناصر اصل عنوان بهبعد از آن  که (2002

توسط  شده ارائه اولیة تعریف به ،نوپا ینانکارآفر به توجه دلیلبه ،حاضر پژوهش در(. 2012

 است. شده توجه (1989دوگال ) مک
 

 نهاد

به  یگاه یو حت یتموقع یک یافرد  یک به گاهی پایه، قوانین به گاهی ،ها سازمانبه  یگاه نهاد

 یشوب کم یها برداشتمختلف نهاد،  یفتعار .قرارداد اطالق شده است یکمثل  یموارد جزئ
(. 1391و همکاران،  آراستیشود ) یم یادآور یو نظم اجتماع یاجتماع یتواقع یترا از ماه یمتفاوت

 یاجتماع یها گروهدر محافل و  ها کنشو  ینهادها را شامل عادات مرسوم فکر (1904وبلن )
از  نهاد مفهوم ،(1924کامونز )اعتقاد  به. دکن یم توجه یررسمیغ نهادهای به بنابراین، ؛داند می

او  اساس،اینبر .گیرد یم نشئت جمعی کنش و حاکم قواعد ،ها مجتمعو  ها تشکلمانند  ییها مقوله

 رانهادها  (1990نورث ) .(1390 همکاران، و متوسلیدارد ) یدتأک یرسم یبر نهادها
را ساختار  یاسیو س یاقتصاد ی،که تعامالت اجتماع کند یم تعریف یانسان های یتمحدود
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تا در مبادالت نظم برقرار کنند و  اند دهکر طراحی را نهادهاها  انسان ،(1990نورث )از نگاه  .دهند یم
 یانداز راه یجهدرنتو مبادله و  تولید هزینة ةکنند یینتع ها یتمحدود ینا .را کاهش دهند ینانعدم اطم

 .(Veciana & Urbano, 2008هستند ) یاقتصاد یتفعال یریپذ امکانو  وریو سودآ وکار کسب

 ابزارهای) یهنجارمقررات و قواعد(،  ،ها قانون) یقانون ةسه دست نهادها را در (1995اسکات )

 اشارهشده  مسلم فرض یباورها هب) یشناختو  (کند یم یفتعر ها ارزش یگیریپ یروع را برامش
 یممانعت از رفتار اجتماع یا یتهدا یالزم را برا های یزهانگ که( Scott, 1995دهد ) یم قرار (دارد

 یط،مح ینقانو بعد. (Stenholm et al., 2013کند ) یمفراهم  اقتصاد یک در ینانهکارآفر یتفعال مثل
بعد  .افراد مؤثرند ینانهکه بر رفتار کارآفر شود یم ینیقواعد و قوان ها، یاستبه مقررات، س مربوط
 افراد کارآفرینانةاست که به رفتار  ییو باورها ها ارزش ی،اجتماع یشامل هنجارها یطمح یهنجار

است  یو دانش اجتماع یشناخت یها چارچوبشامل  محیط شناختی بعد .شود یمدر جامعه مربوط 
کنند  یم یرو تفس انتخاب را اطالعات طریق، آن ازو  گذارند یمجامعه به اشتراک  یککه افراد در 

 یگریبعد د (2013همکاران )و  استنهلم(.  ;1394Veciana & Urbano, 2008; Scott, 1995 کریمی،)
. اند کردهاضافه  (1995اسکات ) یو شناخت یونقان ی،به سه بعد هنجار محیط 1گریتهدارا به نام بعد 

 کنندگان ینتأمو  یانبه مشتر دسترسیشامل  کنندهبارور صنایع و طیاز شرا یا مجموعه گریتهدا بعد

 ثیرتأ یستمس یک در یبردار بهره مورد یها فرصتنوع  بربرتر است که  یها دانشگاهبه  یکیو نزد
کند  یمرشد باال فراهم  یلمولد، نوآور و با پتانس ینیکارآفر یرا برا الزم زمینة و گذارد یم

(Stenholm et al., 2013 .)ی،قانون در چهار بعد ینهاد یطمح حاضر به پژوهش در اساس،اینبر 
 .است شده توجه یتگرهداو  یو شناخت یهنجار

 

 یالملل نیب ینیکارآفر نرخ و ینهاد عوامل انیم تباطار

 ;Zahra & George, 2002) دپذیر می تأثیر یعوامل نهاد از المللی ینب کارآفرینی ،نهادی نظریة طبق

Peng et al., 2008 .)است )مؤثر  ینیبر نرخ کارآفر ینهاد یطمح یقانون بعدStenholm et al., 

-Elشوند ) یم منجر یشترب وکار کسب یها فرصتکاهش موانع ورود و  بهبهتر  ینقوان یراز ،(2013

Namaki, 1988) یادبلکه به احتمال ز ،یندرا برگز المللی ینب ینیکارآفر ین،ندارد کارآفر لزومی. البته 

                                                           
1. Conducive dimension 
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. (Stenholm et al., 2013) است تر سانآ یا دارد کمتری ریسک که کند یمانتخاب  را فعالیتی
 ندارد ضرورتی ،باشد مناسب وکار کسب یانداز راه یبرا قانونی یطشرا که یدرصورت مچنین،ه

 یبعد قانون رسد یمنظر  به درنتیجه، .باشد فراهم نیز المللی ینب رینیکارآف یبرا وکار کسب یطشرا
 فعالیت مصادیق از یکی که -المللی ینب کارآفرینی های یتفعالبر نرخ  ثیریتأ ینهاد یطمح

به رشد باال، اهداف خود را  یلبا تما رینانآفکار یراز ،درندا -ستباال رشد پتانسیل با کارآفرینانه
 ةیاول یمبر تصم یشترب یو موانع قانون کنند یمدنبال  یزبالقوه ن یادار های یچیدگیپبدون توجه به 

 Stenholmکنند ) یمکه انتخاب  یوکار کسبدارد تا بر نوع  یرتأث وکار کسب یانداز راه یبرا ها آن

et al., 2013; Bowen & De Clercq, 2008). یتاز فعال یطمح یبعد هنجار یتحما صورتدر 
 یرشممکن است پذ یراز ،وجود ندارد المللی ینب ینیاز کارآفر یتبه حما یملزو یزن ینانهکارآفر

 و کند ایجاد محدود ثروتی کارآفرینی فعالیت کهمثبت باشد  یتا حد ینیکارآفر زمینةدر  یاجتماع
 یگر،د رتعبا به(؛ Stenholm et al., 2013باشد )موفق مصداق نداشته  یاربس انکارآفرین مورددر

 ،شود می محسوبخوب از نظر اجتماع  یرفتار اقتصاد یک رینیکارآفکه  یکشور دراست  ممکن
 -است المللی ینب ینیآن کارآفر یقاز مصاد یکیکه  -باال رشد به گرایش با کارآفرینی کردن دنبال

 یو دانش اجتماع یشناخت یها چارچوبمقابل،  در (.Volchek et al., 2015نشود ) یتلق خوب

 کارآفرینی ،کارآفرینان از برخی مؤثر است. المللی ینب کارآفرینی برجامعه  یک در مشترک
آن  های ینههزو  ها یسکر برخالفدرست،  یکارکشور و  یتمهم به موفق یکمک را المللی ینب

 مشخص ها آن یبرا یاجتماع یکاال یک عنوان به شدن المللی ینبارزش  گر،ید عبارت به ؛دانند یم
 یکه نوع المللی ینب کارآفرینی اند دادهنشان  ها پژوهش ،همچنین (.Yamakava et al., 2008است )
بلکه به  ،پذیرد نمی أثیرت یو هنجار یشناخت ی،قانون نهادهای ازرشدمحور است، فقط  ینیکارآفر

 فراهم را الزم نوآوری و( Bowen & De Clercq, 2008ها ) مهارت ،یمال دارد که منابع یازن یطیمح
 (.Stenholm et al., 2013) پذیرد یم تأثیر نیز گریتهدا نهاد از المللی ینب ینیکارآفر ،بنابراین آورد؛

 نانیکارآفر راهبرد و نهاد

 یوکارها کسبشرکت، بر عملکرد  راهبرد کنندگی یلتعدبا درنظرگرفتن اثر  نهادی عوامل
 شود یم واقع زمانی 1ینهاد اعتباری یب(. Hitt et al., 2001گذارند ) یماثر  یرپذ مخاطره یدجد

                                                           
1. Institutional Void 
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نهادها هنوز  که یزمان(. Covin & Miller, 2014کنند )نعمل  یدرست بهجامعه  یک ینهادها که
 زیرا ،است 1کارآفرینانه تدبیر کارآفرینان، استفادةمورد  یسازوکارهااز  یکی ،اند یافتهنتوسعه 

بلکه مجبورند با  ،رقابت کنند شده یتتثب یها شرکتبا  یسادگ به توانند ینم کارآفرینان
 یها مصداقاز  یکی پذیری یسکر(. Peng, 2003) کنند رقابت یو کاردان تدبیر درنظرگرفتن

 نظراز آن  المللی ینب کارآفرینیدر  ریسک .(Misra & Kumar, 2000است ) ینانهکارآفر یرتدب
 کارآفرینانة یتقابل ابعاد از یکیرا  پذیری یسکر( 2009همکاران )و  ژانگدارد که  اهمیت

 (.Zhang et al., 2009کنند ) یم معرفی المللی ینب

 

 پژوهش یتجرب نةیشیپ

 اقتصاد 27 در ینانکارآفر شدن المللی ینبنهادها بر  یرتأث یبررس منظور به( 2015همکاران )و  ولچک

 یتفعال یطمح یابعاد نهاد سنجش زمینة در را( 2013همکاران )ظهور، مدل استنهلم و  حالدر

 نیز را محورصنعت عوامل و فرهنگی محیط نهادی، عوامل بر عالوهدادند و  توسعه ینیکارآفر

 یساز مدلو  یهثانو یها دادهبا استفاده از  یلتحل یجمستقل در مدل وارد کردند. نتا یرهایمتغ عنوان به

 نرخو  یقانون یطمح ینب ی،ناخالص داخل تولید نةسرا یرنشان داد که با کنترل متغ یمعادالت ساختار

 یمنف ةرابط المللی ینب ینیکارآفر نرخبا  یهنجار یطمح ینب ومثبت  ةرابط المللی ینب ینیکارآفر

آموزش  ی،صنعت روابطنهادها ) تأثیر (2009هسلز )و  ترجسن(. Volchek et al., 2015دارد )وجود 

 شدن المللی ینب بر را (کارگری روابط و شرکتی حاکمیت کتی،شر درون روابط ،یا حرفه

که  کشورهایی رگرسیون، تحلیل نتایج براساس. کردند بررسی یاییآس یکشورها در ینانکارآفر

آموزش  ،یرپذ انعطاف یداشتن روابط صنعت به دارند، المللی ینب کارآفرینی یتاز فعال یشتریسهم ب

(. Terjesen & Hessles, 2009دارند ) تمایل یا مقابله یکارفرما-و روابط کارگر یفیتبا ک یا حرفه

 یطمح یرا برا یچندبعد یاسمق یک ی،نهاد یکردرو اساسبر (2013همکاران )و  استنهلم

 یتو نوع فعال ینیخ کارآفررا بر نر ینهاد یباتاثر ترت یاس،مق ینو با ا اند دادهارائه  ینانهکارآفر

 یرهایپژوهش، متغ ینا ی. در مدل مفهوماند کرده یبررس المللی ینب ینیشامل کارآفر ینانهکارآفر

 شدة  یگردآور ثانویة یها دادههستند.  یطمح یتگرهداو  یهنجار ی،شناخت ی،مستقل ابعاد قانون

                                                           
1. Entrepreneurial Resourcefulness 
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 کنترل با دهد یمنشان  یمعادالت ساختار یساز مدلبا استفاده از  یلتحل یجنتا وکشور  63به  مربوط

بر نوع  یطمح یتگرمثبت و بعد هدا یرتأث ینیبر نرخ کارآفر یطمح یبعد قانون ،GDP ةسران متغیر

 (.Stenholm et al, 2013د )دارمثبت  یرتأث ینیکارآفر
 

 توسعه درحال یکشورها ةنیزم مرور

 ترین یجرااز  یکی یاسیو مجامع س یدر محافل علم یراخ ةچند ده یط توسعه درحال کشورهای

اما  ،اند متفاوت ها یژگیواز  ینظر برخ ازکه  اند بوده کشورها از گروهی کردن مشخص یبرا ینعناو

فراوان  یها مشابهتبا وجود  سوم جهان ورهایکش. نددار مشترک یسرنوشت یدر ساختار نظام جهان

دارند و  یکدیگربا  یادیز یو اجتماع یاقتصاد یاسی،س ی،فرهنگ یها تفاوتمشترک،  های ویژگیو 

 یاسیس آداب و سنن و ساختار ی،فرهنگ ی،و انسان یمنابع ماد یایی،جغراف های یژگیواز  یناش ینا

 ها آن بیشترکشورها وجود دارد که در  یندر ا هایی یژگیو ،حال یناکشورهاست. با  یناز ا یکهر

 یعبودن سطح درآمد سرانه و توز یینپا ی،اقتصاد یدوگانگ ی،خارج ی. وابستگمشترک است

. (1392 ،زادگان صداقتهستند ) ها یژگیو یناز ا یو فناورانه برخ یضعف علم درآمد، ناعادالنة

 ؛ندا هگرفت یشدر پ یافتگی توسعهبه مقصد  یدنرس یرا برا ییراهبردها یادشده یکشورها ساس،ا براین

 یراخ یها سالکوچک که در  یوکارها کسبو  ینیکارآفر یارتقا و یصادرات یریگ جهتمانند 

 یازن برخالف(. Acs & Virgill, 2010است ) بودهتوسعه مورد توجه  یبرا یزتجو یک عنوان به

 یتفعال براینهادها  ،گرا صادرات یوکارها کسبو  ینیکارآفر یبه ارتقا توسعه درحال یکشورها

 ،افتهی توسعه یدسته از کشورها، نسبت به کشورها ینا در المللی ینب ینیکارآفر ویژه به ینانهکارآفر

 یزن نشان( 2016متحد )ملل  ةتوسعتجارت و  کنفرانس یها داده .(GEM,2015) ندیستن مناسب

 ،است بودهدالر  یلیونم 9حدود  2015در سال  توسعه درحال کشورهای در صادرات میزان دهد یم

 یتجمع هرچند ،دالر است یلیونم 5/11از  یشترب یافته توسعه یاشاخص در کشوره ینا که یدرحال

 (.UNCTAD, 2016است ) یافته توسعه یکشورها یتبرابر جمع 6از  یشب توسعه درحال یکشورها

 

 نظری چارچوب
 ,Zahra & Georgeرد )پذی می تأثیر ینهاد عوامل از المللی ینب رآفرینیکاموجود،  یاتادب اساسبر
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2002; Peng et al., 2008 فعالیت بر مؤثر ادینه یطسنجش مح یها چارچوباز  یکی( و 
را در  ینهاد یطمح ها آن .اند کرده( ارائه 2013همکاران )است که استنهلم و  ارچوبیچ کارآفرینی،

(. Stenholm et al., 2013د )نده یمقرار  یتگرهداو  یشناخت ی،هنجار ی،قانون نهادهای دستة چهار
 متغیرو  شدهاستفاده  ینهاد یطسنجش مح یبرا مستقل یرمتغ عنوان به بعد چهار این از اساس،اینبر

 ،پذیری یسکر یرمتغ ینهمچن .است شده هگرفت نظردروابسته  متغیر المللی ینب ینیکارآفر نرخ
 ،است شدهگرفته  درنظر المللی ینب ینیکارآفر نرخو  یعوامل نهاد بین رابطةدر  گریلتعد متغیرهای

 استفادةمورد  یسازوکارهااز  یکی پذیری یسکر ،ندشبا یافتهن توسعهنهادها  که یزمان یراز
در  یقتحق یمفهوم مدل (.Peng, 2003; Misra & Kumar, 2000) شود می محسوب کارآفرینان

 شرح است: ینبه ا یقتحق های یهفرضپژوهش،  ی. طبق مدل مفهومشود میارائه  1شکل 

 ندارد. یردرحال توسعه تأث یدر کشورها المللی ینب ینیبر نرخ کارآفر یقانون عوامل .1
 ندارد. یرتأث توسعه درحال یدر کشورها المللی ینب ینیبر نرخ کارآفر یهنجار عوامل .2

 دارد. یرتأث توسعه درحال یدر کشورها المللی ینب ینیبر نرخ کارآفر یشناخت عوامل .3
 دارد. یرتأث توسعه درحال یدر کشورها المللی ینب ینیبر نرخ کارآفر گریتهدا عوامل .4

 یدر کشورها را المللی ینب ینیو نرخ کارآفر ینهاد قانون بین ابطةر پذیری یسکر .5

 .کند یم یلتعد یمنف صورت به توسعه درحال

 یدر کشورها را المللی ینب ینیو نرخ کارآفر ینهاد هنجار بین رابطة پذیری یسکر .6

 .کند یم یلتعد یمنف صورت به توسعه درحال

 یکشورها در را المللی ینب ینیو نرخ کارآفر ینهاد شناخت بین رابطة پذیری یسکر .7
 .کند یم یلتعد یمنف صورت به توسعه درحال

 یکشورها در را المللی ینب ینیو نرخ کارآفر گریتهدانهاد  بین ةرابط پذیری یسکر .8
 .کند یم یلتعد یمنف صورت به توسعه درحال

 

 تحقیق روش

-گردآوری اطالعات، از نوع توصیفی برحسبهدف، کاربردی و  برحسباین پژوهش 

براساس پول  المللی ینباست. صندوق  توسعه درحالة مورد نظر کشورهای جامعهمبستگی است. 

 دستة کشورها را به دو یافته، توسعهسطح درآمد باال، ساختار اقتصادی متنوع و نهادهای مالی 
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 پژوهش یچارچوب مفهوم .1شکل 

 

مطلق،  صورت به را معیارها این اما ،(Nielsen, 2013) کند یم تقسیم توسعه درحالو  یافته توسعه

 بقیةگرفته و  نظردر یافته توسعه کشور را 37، 2015سال  در صندوق، این. دهد ینممالک قرار 

پژوهش  ینکه در ا (IMF, 2015است )قرار داده  توسعه درحال کشورهای دستةرا در  کشورها

 برنامةهستند که در  ییکشورها 1پژوهش ةنمون کشورهای درنتیجه، .شود یمدرنظر گرفته  جامعه

در سال  (IMFپول ) المللی ینب صندوقو از نظر  اند داشتهمشارکت  ینیکارآفر یجهان بان یدهد

 یاآس های هقاردر  یقتحق ةنمون کشورهای .اند گرفتهقرار  توسعه درحال یکشورها ةدر دست ،2015

 قرار( درصد 3) یانوسیهاق( و درصد 34) یشمالو  یجنوب یکای(، آمردرصد 31) یقاآفردرصد(،  32)

 حاوی 2015و  2014، 2013 یها سال به مربوط یها گزارش ،ها داده یآور جمع منظور به .دارند

و شاخص  یبانک جهان ،2یتیجهر یادبن ینی،کارآفر یجهان بان یدهد یها گاه وباز  ،تحقیق متغیرهای

 یها داده ،ها گزارشدر  یرهامتغ ینا ةاسبمح اساس. شد بارگیری 1 جدول طبق یجهان یریپذ رقابت

 یآور جمع مختلف یمستقر در کشورها یمحل یاز شرکا یا شبکه یقطر ازاست که  یمایشیپ

 .شود میارائه  1جدول  درپژوهش  یها داده منبع. شود یم

                                                           
 یه،سور ی،قطر، عربستان سعود یلیپین،ف ین،پاکستان، فلسط ی،اردن، لبنان، مالز یران،ا ی،هند، اندونز ین،چ بنگالدش، .1
 غنا، اتیوپی، مصر، کامرون، بورکینوفاسو، بوتسوانا، آنگوال، الجزیره، یمن، ویتنام، عربی، متحدةامارات  یه،ترک یلند،تا

 کاستاریکا، بلیزه، باربادوس، زامبیا، اوگاندا، تونس، جنوبی، آفریقای سنگال، نیجریه، ا،نامیبی موروکو، ماالوی، لیبی،
 کلمبیا، شیلی، برزیل، بولیوی، آرژانتین، توباگو، و ترینیداد پاناما، مکزیک، جامائیکا، گواتماال، السالوادور، دومینیکا،
 .ووانوات تونگا، ونزوئال، اوروگوئه، نامی، سوری پرو، اکوادور،

2. The Heritage Foundationبه   اقتصادی آزادی شاخص به مربوط گزارش استخراج منظور

 کنترل متغیر

 هنجاری

 قانونی

GDP سرانه 

 شناختی
 شدنالمللیبین

 نوپا کارآفرینان 

 گرهدایت

 نهادی محیط ابعاد
 پذیریریسک
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 رهایمتغ یفیتوص یها شاخصو  پژوهش یها داده. منبع 1 جدول
 معیار انحراف میانگین هداد پایگاه متغیر بعد

 21/0 22/0 1ینیکارآفر یجهان بان یدهد نوپا کارآفرینان شدن المللی ینب وابسته متغیر
 22/0 42/0 2اقتصادی آزادی شاخص وکار کسب آزادی قانونی نهاد

 21/0 37/0 مالکیت حقوق
 21/0 64/0 3جهانی بانک وکار کسب یانداز راه سهولت

 27/0 50/0 وکار کسب خاتمة سهولت
 19/0 55/0 ینیکارآفر یجهان بان یدهد فرصت درک شناختی نهاد

 22/0 44/0 کارآفرین یک شناختن
 22/0 60/0 ها مهارت

 22/0 54/0 کارآفرین شأن هنجاری نهاد
 22/0 52/0 رسانه توجه

 یریپذ رقابت شاخص ICT قوانین هدایتگر نهاد
 4یجهان

47/0 21/0 
 21/0 46/0 صنعت -دانشگاه همکاری

 VC 29/0 24/0به  دسترسی
 23/0 44/0 یفناور ینبه آخر دسترسی

 20/0 69/0 ینیکارآفر یجهان بان یدهد پذیری یسکر گریلتعد متغیر

 

 اکسلاستخراج و در  اه گزارش یناز ا تحقیق، نمونة یکشورها برای نظرمورد متغیرهای

 منتقل شد. SmartPLS3 افزار نرمثبت و به 

 ینانکارآفر یاننسبت مشتر یانگینبا م ،(وابسته متغیرکشور )در هر  المللی ینب ینیکارآفر نرخ

سنجش  منظور به(. GEM, 2015شود ) یم یدهسنج ،کنند یم ینوپا که در خارج از کشور زندگ

( استفاده 2013توسط استنهلم و همکاران ) شده ارائهمستقل( از ابزار  هایمتغیر) ینهاد یطمح

 یآزاد یاس. مقشود یم یدهچهار شاخص سنج طریق از ینهاد یطمح یقانون بعد. دشو یم

شاخص از  یناست. ا وکار کسب ةحوز در دولت قوانین کارآمدی از کلی شاخصی ،وکار کسب

 ،وکار کسب یانداز راه یبرا یهو حداقل سرما ینهزمان، هز یه،مربوط به تعداد رو یازهایامت یانگینم

 وکار کسب ةخاتم برای برگشت نرخ و هزینه زمان، و مجوز دریافت برای هزینه و زمان رویه، تعداد

                                                           
1. Global Entrepreneurship Monitor 
2. Index of Economic Freedom 
3. World Bank’s Ease of Doing Business Index 
4. Global Competitiveness Index 
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اموال  کردن جمع منظور بهافراد  ییتوانا یابیارز یبرا مالکیت حقوق مقیاس از. شود یم محاسبه

 یک ةو سهولت خاتم وکار کسب یانداز سهولت راه یاس. دو مقدشو یم استفاده یخصوص

 سنجش در شاخص دو این اهمیت بر تأکید دلیلبه یزن وکار کسباز شاخص سهولت  وکار کسب

از دو  ینهاد یطمح هنجاری بعد سنجش برای(. Stenholm et al., 2013) ندشو یم استفاده قانونی بعد

 شأنموفق  یناندر کشورشان کارآفر معتقدندسال که  64تا  16 ینبالغ ب یتشاخص درصد جمع

کشورشان  یعموم یها سال که معتقدند در رسانه 64تا  16 ینبالغ ب یتجمع درصد ازو  دارند ییباال

(. Stenholm et al., 2013د )وش می استفاده ،بینند یمموفق  ینانکارآفر مورددر ییها داستاناغلب 

سال که در  64تا  16 ینبالغ ب یتاز سه شاخص درصد جمع ینهاد یطمح شناختی بعد سنجش برای

سال  64تا  16 ینبالغ ب یتجمع درصد ،بینند یم یخوب وکار کسب یها فرصتخود  زندگی منطقة

درصد  ودارند  را وکار کسب یک یانداز راه یبرا یازو دانش مورد ن ها مهارتکه باور دارند 

را  یوکار کسبدو سال گذشته  طی شناسند یمرا  کسیسال که  64تا  16 ینبالغ ب یتجمع

از  گریتهداسنجش بعد  منظور به(. Stenholm et al., 2013شود ) یمستفاده کرده باشد، ا یانداز راه

به  یصنعت، دسترس-دانشگاه یاطالعات، همکار یارتباطات و فناور ینقوان یرمتغ یها شاخص

 (.Stenholm et al., 2013د )وش میاستفاده  یاورفن ینبه آخر یو دسترس یرخطرپذ گذاری یهسرما

سال در هر کشور که ترس از شکست،  64تا  16 یندرصد افراد ب اساسبر یزن پذیری یسکر یرمتغ

 (.Acs et al., 2016) شود یم یدهسنج ،شود ینم یدجد وکار کسب یانداز راه ازها  آنمانع 

موجود مربوط به  ةداد آخرینکه  طییدر شرا یاست، ول 2015به سال  مربوط ها داده بیشتر

 مربوط 2015از  یربه غ یگریسال د به ،کشور یک یبرا المللی ینب ینیکارآفر نرخ ةوابست یرمتغ

. 1است شده گردآوری سال همان از نیز کشور آن برایپژوهش  یها داده یرسا ،است بوده

کشور مربوط به سال  10 ی، برا2015کشور مربوط به سال  28مربوط به  یها داده ،ترتیب ینا به

 است. 2013کشور مربوط به سال  21 یو برا 2014

 .است یافته توسعه (2013همکاران )و  استنهلم استفادةمورد  یریگ اندازه مدل همچنین،

 .شود می مشاهده 2 جدول در نیز یریگ اندازه ابزار یهمگرا ییو روا پایایی

                                                           
 (2013ر پژوهش استنهلم و همکاران )ها د داده یروش گردآور مطابق. 1
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 یریگ اندازه ابزار ییو روا ییایپا .2جدول 

 متغیر سازه
 همگرا روایی پایایی

 CR 5/0<AVE >7/0 کرونباخ آلفای>7/0 عاملی بار>5/0

 قانونی

 83/0 وکار کسب آزادی
 60/0 مالکیت حقوق 64/0 84/0 72/0

 71/0 وکار کسب یانداز راه سهولت
 متغیر حذف -02/0 وکار کسب خاتمة سهولت

 شناختی
 88/0 فرصت درک

 89/0 کارآفرین یک شناختن 71/0 88/0 81/0
 74/0 ها مهارت

 00/1 85/0 کارآفرین شأن هنجاری
 حذف -31/0 رسانه توجه

 هدایتگر

 ICT 92/0 قوانین

 85/0 صنعت-نشگاهدا همکاری 78/0 93/0 91/0
 VC 82/0 به دسترسی

 93/0 اوریفن آخرین به دسترسی

 

توجه رسانه،  و وکار کسب خاتمةسهولت  یها شاخص یایی،پا یلتحل یجبه نتا با توجه

. شوند یمحذف  یریگ اندازهاز مدل  ،بنابراینهستند؛  -31/0 و -02/0 عاملی بار دارای یبترت به

 ینکهبه ا با توجه همچنین،. شود میارائه  3 ولدر جد یزواگرا ن ییروا یها آزمون نتایج

 یکدیگرو با  اند جداگانه یمفهوم ها سازهاز  یکهر یبرا یریگ اندازهمدل  یها شاخص

 یزن ها شاخص ینب یخطهم ،نتیجهدراز نوع سازنده است.  یریگ اندازهندارند، مدل  یپوشان هم

 5از  یشترب یاشاخص برابر  یک یبرا یانسنرخ وار یشفاکتور افزا یارمع اگر که دشو یم بررسی

 (.Duarte & Raposo, 2010شود )حذف  یریگ اندازهبود، آن شاخص از مدل 

 یها سازها ب ها شاخصمشخص است، مقدار همبستگی میان  3که در جدول  گونه همان

 . همچنین، طبق آزمون فورنلبیشتر است ها سازهو سایر  ها آنمربوط به خود از همبستگی میان 

روایی واگرای  ةدهند نشانو الرکر، قطر اصلی ماتریس بیشتر از اعداد زیرین خود است که 

 ICT، فاکتور افزایش نرخ واریانس شاخص قوانین عالوه بهاست.  یریگ اندازهمناسب مدل 

 .شود یمحذف  یریگ اندازهاست؛ بنابراین، این شاخص از مدل  5بیشتر از 
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 ها شاخص نیب یخطهمواگرا و  یی. روا3جدول 
 سازه

 شاخص

 آزمون فورنل و الرکر متقابل عاملی بارهای
5> VIF 

 هدایتگر هنجاری شناختی قانونی هدایتگر هنجاری شناختی قانونی

 497/0 -004/0 -330/0 887/0 وکار کسب آزادی
803/0    

734/1 

 721/1 491/0 -233/0 -300/0 779/0 وکار کسب اندازی راه سهولت
 220/1 586/0 -217/0 -137/0 734/0 مالکیت حقوق
 -219/0 234/0 884/0 -213/0 فرصت درک

317/0- 841/0   

937/1 

 750/1 -225/0 044/0 894/0 -340/0 کارآفرین یک شناختن
 623/1 -197/0 148/0 736/0 -241/0 ها مهارت

 000/1  000/1 157/0 -155/0 -119/0 000/1 157/0 -155/0 کارآفرین شأن
 ICT 611/0 257/0- 145/0- 922/0 قوانین

646/0 252/0- 119/0- 882/0 

229/7 
 731/4 854/0 -274/0 -229/0 430/0 صنعت-دانشگاه همکاری
 VC 405/0 256/0- 114/- 822/0 415/2 به دسترسی
 411/2 927/0 -065/0 -193/0 686/0 فناوری آخرین به دسترسی

 

و  ییمدل نها ةو ارائ یرمس یبضرا ةمحاسب یبرا PLS یکردبا رو یمدل معادالت ساختار از

 یها مدل و ها داده یعنمونه، توز ةانداز یبرا رویکرد این رازی ،شود یم استفاده ها یهفرضآزمون 

 (.Vinzi, Trinchera & Amato, 2010دارد ) یبرتر یریگ اندازه

 

 ها یافته
 ؛اند شدهنرمال  یرهامتغ ةهم. ارائه شده است 1در جدول  تحقیق یرهایمتغ یفیتوص یها شاخص

 .دارند قرار یک و صفر بین ،ینبنابرا

 یدر مدل ساختار معناداری ضرایب و مسیر استاندارد ضریب: ساختاری مدل ارزیابی

R معیار. شد محاسبه یهاول
Q و 416/0 برابر 2

است.  090/0( مدل بینی یشپ)شاخص قدرت  2

 یرتأث ةاندازابتدا  ،مدل اصالح برای. کمتر از متوسط است یهمدل اول بینی یشپقدرت  ،درنتیجه

(f
 شدحذف  ییتا جا تر یینپا یرتأث ةبا انداز گریلتعد یرهایمتغ ومحاسبه  گریلتعد یرهایمتغ (2

 متغیر دوبا حذف  ،ترتیب ینا به. یابد افزایش متوسط حد تا حداقل مدل بینی یشپ قدرتکه 

Q یهمدل اول از تعدیلگر
متوسط مدل است.  بینی یشپ قدرت ةدهند نشانکه  شد 162/0با  برابر 2

 .شود میداده  نشان 2 شکلدر  نهاییمدل  یمعنادار یبو ضرا یراستاندارد مس یبضرا
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پژوهش، برازش  یمدل کل یو بخش ساختار یریگ اندازهپس از برازش بخش  GoF معیار

شاخص  ینا محاسبه ةنتیج. (Tenenhaus, Amato & Vinzi, 2004کند ) یمرا کنترل  یبخش کل

 یمتوسط و قو یف،ضع مقادیر ترتیب به 36/0و  25/0، 01/0سه مقدار  است. 4 جدولشرح  به

 (.Akter et al., 2011اند ) شده یمعرف GoF یبرا
 

 ها سازه یتجمع شاخص ةمحاسب .4 جدول
 تجمعی شاخص متغیر تجمعی شاخص متغیر

 000/1 پذیری یسکر 000/1 المللی ینب ینیکارآفر نرخ
 000/1 پذیری یسکر*شناختی 55/0 شناختی
 000/1 پذیری یسکر*قانونی 000/1 هنجاری
 GDP per capita 000/1 49/0 قانونی

 81/0 میانگین 24/0 گریتهدا

GOF=√𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅   GOF= 57/0   

 .شود یم یابیارز یمدل، قو یبرازش کل ،بنابراین

 .شود میارائه  5در جدول  ها یهفرضآزمون  نتایج :ها یهفرض آزمون

و  یهنجار ی،ابعاد قانون یرتأث 3و  2، 1 های یهمشخص است، در فرض 5طور که در جدول  همان

 های یهفرض ین،بنابرا یست؛درصد معنادار ن 95 ینانسطح اطم در المللی ینب ینیبر نرخ کارآفر یناختش

به  ی،نهاد یطمح یتگرو بعد هدا شود یم تأیید 4 فرضیة مقابل، در. شود یرد م 3 یةو فرض ییدتأ 2و  1

 های یهفرض ینةزم. در کند یم یینرا تب المللی ینب ینیکارآفر نرخ ییراتدرصد از تغ 2/15 یزانم

 ییدتأ 7و  5 های یهفرض ی،معنادار یببا توجه به ضرا پذیری یسکر یرمتغ یگریلمربوط به نقش تعد

خود، به  یانگیناز م یارانحراف مع یکبه اندازة  پذیری یسکر یرمتغ افزایش ین،بنابرا شود؛ یم

و  -472/0 یزانبه م یالملل ینب ینیو نرخ کارآفر یبعد قانون ینمربوط به رابطة ب یبکاهش ضر

 -253/0 یزانبه م المللی ینب ینیو نرخ کارآفر یبعد شناخت ینمربوط به رابطة ب یرمس یبضر کاهش

 .شود می ارائه 2 شکل در نهایی مدل. شود یم منجر
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 ها هیفرض آزمون ةجینت. 5 جدول

 t-value فرضیه
 ضریب
 مسیر

 نتیجة
 آزمون

 تأیید -035/0 306/0 ندارد. یرتأث توسعه درحال یدر کشورها المللی ینب ینیکارآفربر نرخ  یقانون عوامل .1
 تأیید -131/0 128/1 ندارد. یرتأث توسعه درحال یدر کشورها المللی ینب ینیبر نرخ کارآفر یهنجار عوامل .2

 رد -110/0 894/0 دارد. یرتأث سعهتو درحال یدر کشورها المللی ینب ینیبر نرخ کارآفر یشناخت عوامل .3
 تأیید 390/0 281/2 دارد. یرتأث توسعه درحال یدر کشورها المللی ینب ینیبر نرخ کارآفر گریتهدا عوامل .4

 یدر کشورها را المللی ینب ینیو نرخ کارآفر ینهاد قانون بین رابطة پذیری یسکر .5
 .کند یم یلتعد یمنف صورت به توسعه درحال

 تأیید -472/0 698/2

 یکشورها در را المللی ینب ینیو نرخ کارآفر ینهاد هنجار بین رابطة پذیری یسکر .6
 .کند یم یلتعد یمنف صورت به توسعه درحال

 رد 105/0 691/0

 یکشورها در را المللی ینب ینیکارآفر و نرخ ینهاد شناخت بین رابطة پذیری یسکر .7
 .کند یم یلتعد یمنف صورت به توسعه درحال

 تأیید -253/0 563/2

 یکشورها در را المللی ینب ینیکارآفر نرخو  گریتهدانهاد  بین رابطة پذیری یسکر .8
 .کند یم یلتعد یمنف صورت به توسعه درحال

 رد -109/0 734/0

 

 
R

2
=0.397 

 یینهامدل  یمعنادار بیو ضرا ریاستاندارد مس بی. ضرا2 شکل
 

 یریگ جهینتو  بحث
 یدر کشورها المللی ینب ینیکارآفر نرخبر  یعوامل نهاد یرپژوهش، سنجش تأث ینا یاصل هدف

 یکهر تأثیر ،اول فرضیةچهار  در است. پذیری یسکر گرییلتعدنقش  گرفتنبا درنظر توسعه درحال
 گرییلتعدنقش  همچنین،. است شده یدهسنج المللی ینب ینیکارآفر نرخبر  ینهاد یطاز ابعاد مح

 چهار در المللی بین یکارآفرین نرخ و نهادی محیط ابعاد از هریک بین رابطة در پذیری یسکر متغیر

 کنترل متغیر

 هنجاری

 قانونی

GDP سرانه 

 شناختی
 شدنالمللیبین

 نوپا کارآفرینان 

 گرهدایت

 پذیریریسک نهادی محیط ابعاد
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 نهادی، محیط بعد چهار بین از دهد یمنشان  ها یهفرضآزمون  نتایج. است شده آزمون نخست ةفرضی
 که دارد مثبت تأثیر توسعه درحال یکشورها در المللی ینب ینیرکارآف نرخبر  یتگرهدا نهاد فقط

نهاد  تأثیرفقط  نیز مذکور پژوهش در. است( 2013همکاران )استنهلم و  پژوهش ةیجنت با مطابق
است  یلتطابق در حا ینا (.Stenholm et al., 2013است ) معنادار و مثبت ینیکارآفر نوع بر گریتهدا
 یراست و متغ توسعه درحالو  یافته توسعه ی( کشورها2013همکاران )استنهلم و  آماری جامعةکه 

با رشد باال و  ینینرخ کارآفر ،المللی ینب ینینرخ کارآفر بر عالوهاست که  ینیوابسته نوع کارآفر
دارد  یهمخوان یز( ن2008کلرک ) یو د باون مطالعةبا  یادشده جةنتی. سنجد یم یزرا ن محور ینوآور

نرخ  برمرتبط هستند  ینهاد یطمح یتگرهدابعد  یها شاخصبا  کهرا  یو انسان مالی سرمایةکه 
و  قانونی دابعا تأثیر ،همچنین (.Bowen & De Clercq, 2008داند ) یمرشدمحور مؤثر  ینیکارآفر
 یمطابق با پژوهش باون و د نتیجه این. نیست معنادار المللی ینب ینیبر نرخ کارآفر محیط یهنجار

به  ینیکارآفر های یتفعال یصکشور با تخص ی( است که در آن چارچوب قانون2008کلرک )
 ,Bowen & De Clercqندارد ) یمعنادار ةرابط( المللی ینب ینی)مانند کارآفررشدمحور  های یتفعال

 نوع بر یهنجار و یبعد قانون نداشتنتأثیر که کنند یم استدالل( 2013همکاران )استنهلم و  .(2008
 المللی ینب ینیو نه کارآفر کارآفرینی نرخ به دابعا ینا یها شاخص یتحساس دلیل به ارآفرینیک

 ابرا انتخ یتیفعال ینانکارآفر یادتمال زبه اح ی،و هنجار یقانون یطبا بهبود شرا دیگر، عبارتبه ؛است
بر نرخ  یبعد شناخت یرتأث ییدتأ عدم (.Stenholm et al., 2013باشد ) داشته یکمتر ریسککه  کنند یم

از  یکیدانست که  یطبعد از مح ینسنجش ا ةاز نحو یناش توان یم یزرا ن المللی ینب ینیکارآفر
 معکوس تأثیر است ممکناست که  ینکارآفر یزندگ یطمح در ها فرصت شناختآن  یها شاخص

 یممستق یرسنجش تأث برپژوهش حاضر، عالوه یدر مدل مفهوم داشته باشد. المللی ینب ارآفرینیک بر
 نرخنهادها بر  تأثیر کنندة یلتعد نیز پذیری یسکر راهبرد ،المللی ینب ینیکارآفر نرخنهادها بر 

گرفته نشده  نظردر یقبل یها پژوهشدر  مسئله ینکه ا شده است محسوب المللی ینب ینیکارآفر
عوامل  یرتأث زمینة در پذیری یسکر گریلتعد یرمربوط به نقش متغ های یهفرضآزمون  نتایجاست. 

 ینهادها تأثیر ،پذیری یسکرسطح  یشافزا با دهد یمنشان  المللی ینب ینیکارآفر نرخبر  ینهاد
مطابق با  نتیجه این .یابد یمکاهش  یمعنادار طور به ،المللی ینب ینیبر نرخ کارآفر یو قانون یشناخت

 یطدر شرا ینانکارآفر یرا برا نامشهود های یتقابلو استفاده از  یر( است که تدب2003پنگ ) ةینظر
 یکدر  قانونی و شناختی یضعف نهادها دیگر، بیان به (؛Peng, 2003داند ) یمر نامناسب مؤث ینهاد
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جبران  قابل ،کارآفرینانه سازوکار اینتوسط  خارجی، بازارهای در کارآفرینانه فعالیت برای کشور
 ,Pengت )سباال ینانهرآفرکا های یتفعال یسکر ،کنند ینمعمل  یدرست بهنهادها  که مانیز یرا،ز ،است

 تر یچیدهپو  تر خشن یطمح چههر ،دلیل همین به. است بخش یجهنتباال  پذیری یسکر ،بنابراین(؛ 2008
 .(Peng, 2001است ) یشترموفق ب رینانکارآف یندر ب پذیری یسکر ،باشد

 

 شنهادهایپ
 :شود یمارائه  یرز های یشنهادپپژوهش،  های یافتهبه  با توجه

 یتگرهدا بعد بهبود باید ،توسعه درحال یدر کشورها المللی ینب ینیکارآفر نرخ ویتتق منظور به  .1
کشور  53 یندر ب 43 ةتبر رد محیط از بعد این در ایران .گیرد قرار اولویت در نهادی یطمح

به  ینانکارآفر یدسترس شاملکشور،  درآن  یها شاخصبه  توجه ین،بنابرا ؛قرار دارد
 ینو قوان یفناور ینبه آخر یدانشگاه و صنعت، دسترس یهمکار یر،خطرپذ گذاری یهسرما

 .دارد ضرورتاطالعات و ارتباطات  یمربوط به فناور
 فعالیت براینامناسب  ینهاد یطمح در ینانکارآفر شود یب مموج پذیری یسکر افزایش .2

 ینیکارآفر نرخ یتتقو منظور به ،بنابراینرا مدنظر قرار دهند؛  یخارج یبازارها ،کارآفرینانه
 یتقابل ودش یم یشنهادپ ی،نهاد محیط اصالح بودنپرهزینه و بودنبر زمانبه  با توجه ،المللی ینب

 دارد اهمیت نظرنکته از آن  این شود. یتتقو موجود یها مدل راساسب ینانکارآفر پذیری یسکر
در  پذیری یسکردر شاخص  یران، ا2016در سال  ینیکارآفر یجهان بان یدهد یها دادهطبق  که

 است. کشور در پایین تقریباً ذیریپ یسکر ةدهند نشانکشور قرار دارد که  64 ینب 53 رتبة
از نظر  توسعه درحال یکشورها اما ،است توسعه درحال یکشورها پژوهش این آماری جامعة .3

مدل  شود یم پیشنهاد بنابراین، ؛اند متفاوت یکدیگربا  یاسیو س یاجتماع ی،ساختار اقتصاد
و  محور منبع یاقتصادهامثل  ،کشورها از همگنی یها گروه درهش پژو ینا یمفهوم

 شود. تکرار محور کارایی
2et al. Stenholm ,013; ) مشابه یها پژوهشپژوهش حاضر و  در شناختی سازة یرآنجاکه تأث از .4

015, 2Volchek et al. رسد یمظر نبوده است، به ن دار یمعن ینانهکارآفر یتفعال نوع و نرخ( بر 
 درنتیجه،. کند ینممنعکس  یمناسب طور بهرا  یمفهوم نهاد شناخت ،متغیر ینا یریگ اندازه یها شاخص
 مفهوم ارائه شود. ینا یبرا یبهتر یریگ اندازه ابزارهای ی،آت یها پژوهش در شود یم پیشنهاد
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