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  چکیده

هاي کارآفرینانه در کشور ایران پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی تأثیر شاخص آزادي اقتصادي بر چرخه فعالیت
همبستگی بود که به روش  - ها، توصیفی گردآوري و تحلیل دادهبه لحاظ هدف، کاربردي و در  انجام شد. این پژوهش

بان جهانی کارآفرینی و مؤسسۀ فریزر در هاي سازمان دیدهخودرگرسیونی توزیعی با وقفه انجام شد. براي این منظور ازداده
و تحلیل شدند. نتایج ه تجزی 9افزار ایویوز نسخه  ها با استفاده از نرمبهره گرفته شد. داده 2017تا  2005هاي طی سال

هاي آزادي اقتصادي (اندازه دولت، امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادي  پژوهش نشان داد که شاخص
هاي کارآفرینانه (نوظهور، جدید، نوپا،  تجارت خارجی و تنظیم قوانین و مقررات) به صورت مثبت یا منفی بر چرخۀ فعالیت

گذارند. براي مثال، نتایج پژوهش نشان داد که متغیر اندازه دولت به  و کار) در ایران تأثیر میثبیت شده و خروج از کسب 
هاي کارآفرینانه نوظهور، جدید، نوپا و ثبیت شده و به صورت مثبت و معنادار بر نرخ صورت منفی و معناداري بر فعالیت

اوردهاي نظري و کاربردي مناسبی براي کمک به هاي این مطالعه دستخروج از کسب وکارها تأثیرگذار بود. یافته
  هاي کارآفرینانه دارد.گذاران در زمینه توسعه فعالیتپژوهشگران و سیاست

  
  هاي کارآفرینانهمحور، آزادي اقتصادي، فعالیتاقتصاد منبع :هاي کلیدي واژه
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 مقدمه
و دیگـر   یـافتگی توسـعه  عـدم  بیکـاري،  تـورم،  فنـاوري،  جمعیت، تغییراتدر عصر حاضر، 

 هـا و چـالش  و داده تغییـر  گذشـته  از متفـاوت  بسـیار  صورتبه را بشري محیطی، جامعه عوامل

تـرین  اي که بیکاري به عنوان یکی از اصـلی گونهفراهم آورده است؛ به را جدیدي هايفرصت
الم عاجتماعی در نتیجه این تغییر و تحوالت به وجود آمده است (مدرسی -هاي اقتصاديبحران

). در این راسـتا، بـه کـارآفرینی بـه عنـوان رهیـافتی نـوین بـراي تسـریع رشـد           1393و داوودي، 
 ,Kuckertz,et.al, 2016, Bradley & Klein(اقتصادي، توسعه شـغلی و رفـاه توجـه شـده اسـت      

دارد؛  پیشرفت اقتصادي کشورها و توسعه در مؤثري نقش است که مفهومی کارآفرینی .)2016
 رو، تضـمین این از است؛ کلیدي نقش داراي بازار، بر مبتنی و رقابتی اقتصاهاي در کهطوريبه

اسـت   جدیـد  خـدمات  و محصـوالت  خلـق  و ابـداع  نـوآوري،  کشـورها نیازمنـد   بقاي و حیات
هـاي مختلــف  ). در تأییـد ایــن ادعـا، براسـاس نتــایج گـزارش    1393(مدرسـی عـالم و داوودي،   

ایاالت متحده، اروپا و برخی کشـورهاي آسـیایی،    مشخص شده است که رشد ناخالص داخلی
 ,Haltiwanger, Jarminباشد (و متوسط میهاي کوچک هاي کارآفرینانه شرکتمدیون فعالیت

& Miranda, 2013; McMillan & Woodruff, 2002; Guzman & Stern, 2016 .(  تـوان  لـذا مـی
، اشـتغال  رونـد  توسـعه  زایـی، غالاشـت  جهت در هارهیاف تریناساسی زا یکیگفت کارآفرینی 

پـور و  در کشـورها اسـت (ایمـانی    اقتصـاد  پویایی کلی طورهب و خلق و ابداع محصوالت جدید
تـوان  می توسعه نظیر ایران حال در ویژه در کشورهايبه ترویج و توسعه آن) و با 1387زیودار، 

  زایی برداشت. گامی در جهت کاهش نرخ بیکاري و افزایش اشتغال
تواند نقش مـؤثري در افـزایش   آزادي اقتصادي و جهانی شدن یکی از عواملی است که می

هاي کارآفرینانه و خوداشتغالی داشـته باشـد، بـا جهـانی شـدن و آزادي اقتصـادي،       نرخ فعالیت
حرکـت بــه ســمت بهبــود کــارآیی و بهینــه ســاختن اســتفاده از منــابع آغــاز شــده و اشــتغال در  

هایی که صرفاً با حمایت دولت قابل دوام است از بین خواهد ظیر فعالیتهاي ناکارآمد ن فعالیت
المللـی، هـر   اي که با توجه به فضاي آزادتر حاکم بر بازارهـاي بـین  گونه)؛ به(Lall, 2004رفت 

هـا آمـادگی   تـري حـاکم شـود، بنگـاه    هاي کماندازه در بازارهاي داخلی، دخالت و محدودیت
آورند. دست میو فعالیت در بخش خصوصی و بازارهاي جهانی بهتري براي خوداشتغالی بیش
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آزادي اقتصادي با ایجاد فضایی مناسب و با از بین بردن محدودیت بر تولید، توزیـع و مصـرف   
گذاري و خلق اي مناسب جهت سرمایهتر براي کارآفرینان، زمینهکاالها و خدمات و سود بیش

کنـد. همچنـین، بـا اصـالح     تـر را ایجـاد مـی   ري بـیش هایی براي اشتغال و نوآوو کشف فرصت
تـوان گـامی   تنهـا مـی  هاي کارآفرینی در عرصـه جهـانی، نـه   وکار و بهبود شاخصفضاي کسب

مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشـارکت بخـش خصوصـی در عرصـه اقتصـاد و ارتقـاء       
-ران خارجی را نیـز مـی  گذاسطح اشتغال و تولید در کشور برداشت؛ بلکه زمینه فعالیت سرمایه

هاي کارآفرینانه در سطح توان فراهم کرد. با این اوصاف، نظر به اهمیت موضوع توسعه فعالیت
هـاي آزادي اقتصـادي در چرخـه    المللی، پژوهش حاضر بـه واکـاوي نقـش شـاخص    ملی و بین

  هاي کارآفرینانه در ایران پرداخته است.فعالیت

  پژوهشمروري بر مبانی نظري و پیشینۀ 
.کـارآفرینی  1جهانی کـارآفرینی، شـامل؛    بان دیده هاي کارآفرینانه بر اساس تعریففعالیت

. نـرخ خـروج از   5شـده و  . کارآفرینی تثبیت4. کارآفرینی نوپا 3. کارآفرینی جدید، 2نوظهور؛ 
شاخص آزادي اقتصادي شامل پنج حوزه یا ). Reynolds & Curtin, 2008باشد (وکار میکسب

گـذاري،  گذاري دولت نسبت بـه کـل سـرمایه   زیرگروه؛ اندازه دولت (مالکیت دولتی و سرمایه
بـاالترین نــرخ مالیــات)، سـاختار قــانونی و امنیــت حقــوق مالکیـت (اســتقالل قضــایی، عــدالت    
قضایی)، دسترسی به پول سـالم (آزادي مالکیـت ارزهـاي خـارجی، تغییـر نـرخ تـورم)، آزادي        

اي تجـارت،  اي و غیرتعرفـه المللی، موانع تعرفـه هاي بازار داخلی و بینرلالملل (کنتتجارت بین
کنترل بازار سرمایه)، تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مربوط به بازار، اعتبـاري، کسـب و کـار و    

ــین شــاخص آزادي اقتصــادي و  1399باشــد (رضــائی، نیــروي کــار) مــی ــاط ب ــه ارتب ). در زمین
در ایـن راسـتا،   طالعات معدودي در سراسر جهـان انجـام شـده اسـت.     هاي کارآفرینانه م فعالیت

گـذاري، کیفیـت   که رابطه مثبت و معناداري بـین سـرمایه   ) نشان دادند2013( 1هیمن و همکاران
 و نهـــادي، آزادي اقتصـــادي و کـــارآفرینی نوآورانـــه در حـــال ظهـــور وجـــود دارد. چـــاري

                                                        
1 Hernán et al. 
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 بـا  تجـاري  هـاي گروه سوي از رسمی رتتجا شروع ) بیان داشتند که احتمال2015(1دیکسیت

دوران و  .اسـت  تـر بـیش  خـارجی  هـاي شرکت حضور با و سازيخصوصی هايتوسعۀ سیاست
هاي نوآورانـه بـه افـزایش تولیـد ناخـالص      ها و فعالیت) نشان دادند که نگرش2018( 2همکاران

در اقتصـادهایی بـا   داخلی در کشورهایی با درآمد باال منجر شده است در حالی که، تأثیر منفی 
 ) نشـان دادنـد کـه آزادي   2019( 3درآمد متوسط و کـم درآمـد دارد. بودریـوکس و همکـاران    

 بـر  بلکـه  کنـد؛ تولیـدي کـارآفرینی را هـدایت مـی     هـاي  فعالیـت  فـردي  تـالش  تنها نه اقتصادي
 کـارآفرینی  بـه  منجر و اند شده بسیج زیاد احتمال به افراد اجتماعی - شناختی منابع که اي حوزه

اي نشـان دادنـد   ) در مطالعـه 1391زاده و مهرانفر ( عیسی .گذارد می تاثیر نیز شوند می باال رشد با
که اندازه کوچک دولت، ساختار بهتر قانون و حمایت از حقوق مالکیت افـراد باعـث افـزایش    

خـارجی  گذاري مسـتقیم  ) نشان دادند که سرمایه1391شوند. فدائی و کاظمی (خوداشتغالی می
داري بر سـطح اشـتغال تأثیرگـذار    طور مستقیم و معنیمدت و بلندمدت بهدر هر دو دوره کوتاه

) نشان دادنـد کـه   1395آبادي و مرادي (بوده و فرآیند ایجاد اشتغال را بهبود بخشیده است. شاه
هاي آزادي اقتصادي کل، سـاختار قـانونی امنیـت حقـوق مالکیـت، پـول سـالم و        تأثیر شاخص

گـذاري بخـش خصوصـی مثبـت و معنـادار بـوده اسـت.        المللـی بـر سـرمایه   ادي تجارت بـین آز
کشور منتخب در طـی   50) در مطالعه بررسی آزادي اقتصادي در 1395محمدزاده و همکاران (

هاي تابلویی موسسه فریزر و بنیاد هریتیج، نشان دادند کـه  با استفاده از داده 2013تا  2004دوره 
گـذاري مسـتقیم خـارجی تـأثیر مثبـت و      تقویت اثربخشی دولت و جذب سرمایهتوسعه انسانی، 

) در پژوهشـی نشـان داد کـه    1395هـاي کـارآفرینی دارد. متوسـلی (   معناداري بر توسعه فعالیت
هاي ذهنی و نیاز بـه  بدیل مستلزم سه بنیاد کلیدي آزادي ذهن، تفاوت در قابلیتفرآیند خلق بی

اي نشـان داد   ) در مطالعـه 1397قدرت تخیل فرد اسـت. انتظـاري (   هاي منحصر به فرد و آموزش
هـاي کلیـدي زیسـت بـوم کـارآفرینی      که اقتصاد آزاد و محیط سیاسی کـارا و اثـربخش مؤلفـه   

) نشـان  1398گیرند. بهور و همکـاران (  ها شکل می ها براساس آن نوآورانه هستند و دیگر مؤلفه

                                                        
1 Chari and Dixit 
2 Doran et al. 
3 Boudreaux et al. 
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هـاي کارآفرینانـه نوآورانـه دارد. در    با سطح فعالیـت  دادند که آزادي اقتصادي رابطه معناداري
هاي آزادي تجـارت خـارجی، تنظـیم قـوانین و مقـررات و      این مطالعه مشخص شد که شاخص

نوآورانـه دارنـد.    هـاي کارآفرینانـه   ترین میزان تأثیر بر سطح فعالیـت امنیت حقوق مالکیت بیش
دسترســی بــه منــابع مــالی بــر  نــادارمعتــاثیر مثبــت و ) در پژوهشــی 1398زیــوري و همکــاران (

را تأیید کردند. با توجه به مبـانی نظـري و   هاي کارآفرینانه در کشورهاي در حال توسعه  فعالیت
هاي کارآفرینی هاي آزادي اقتصادي با فعالیتتوان گفت که شاخصپیشینۀ تجربی پژوهش می

در کشورهاي مختلف در ارتباط هستند؛ بنابراین، چارچوب مفهومی پژوهش را به صورت زیـر  
  ).  1تدوین کرد (شکل 

  
  
  
  
  

  

  چارچوب نظري پژوهش .1شکل 

  شناسیروش
هاي کمی و با توجه بـه هـدف، کـاربردي     پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت در دستۀ پژوهش

همبسـتگی بهـره    -ها از طرح تحقیق توصـیفی  تحلیل دادهشود. جهت گردآوري و محسوب می
هـاي   هـاي ثانویـه اسـتفاده شـد. داده     هـا و اطالعـات از داده   آوري داده منظور جمع گرفته شد. به

آوري شدند و نیـازي   ها و یا مؤسساتی دیگر جمع هایی است که قبالً توسط شرکت ثانویه، داده
هـاي  مطالعه پژوهش نیست.  براي این منظـور از داده  ها از جامعه مورد آوري مستقیم آن به جمع

هـاي  در طـی سـال   2و مؤسسۀ فریـزر  1بان جهانی کارآفرینیثانویه بانک اطالعاتی سازمان دیده
(قابل دستیابی تا زمان انجام این مطالعه) استفاده شـده اسـت. در ادامـه مفـاهیم و      2017تا  2005

                                                        
  https://www.gemconsortium.org/data/sets?id=aps قابل دسترس در سایت:   1
  https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/datasetقابل دسترس در سایت:   2

 شاخص آزادي اقتصادي:
 امنیت حقوق مالکیت -
 آزادي از قوانین و مقررات -
 اندازه دولت -
 دسترسی به پول سالم -
 گذاري آزادي تجارت و سرمایه -

 هاي کارآفرینانه:فعالیت
 نوظهور ینیکارآفر -
 دیجد ینیکارآفر -
 نوپا ینیکارآفر -
 شده تیتثب ینیکارآفر -
 از کسب و کار خروج -
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  ). 1نماد متغیرها ارائه شده است (جدول 
 پژوهش يرهایمتغ نوع و میمفاه .1 جدول

مقیاس   شرح  نماد  متغیرها
  متغیر

نوع 
  متغیر

 سهم جمعیت درگیر در مرحله کارآفرینی نوظهور   Nas  کارآفرینی نوظهور
 وابسته  اي فاصله  سال) 64تا  18(جمعیت 

 وابسته  اي فاصله  سهم جمعیت درگیر در مرحله کارآفرینی جدید  New  کارآفرینی جدید
 وابسته اي فاصله  سهم جمعیت درگیر در مرحله کارآفرینی نوپا Es  کارآفرینی نوپا

 وابسته اي فاصله  سهم جمعیت درگیر در مرحله کارآفرینی تثبیت شده Est  کارآفرینی تثبیت شده
 وابسته اي فاصله  سهم جمعیت درگیر در مرحله خروج از کسب وکار Dis  خروج از کسب و کار

، که در آن یک مقدار بزرگتر به 10تا  0ارزش شاخص بین   EF  آزادي اقتصادي
 مستقل  اي فاصله  معنی آزادي اقتصادي بیشتر است

، که در آن یک مقدار بزرگتر به 10تا  0ارزش شاخص بین   Lpr  امنیت حقوق مالکیت
 مستقل  اي فاصله  معنی امنیت حقوق مالکیت بیشتر است

نامه (قوانین و آزادي از آیین
، که در آن یک مقدار بزرگتر به 10تا  0ارزش شاخص بین   R  مقررات)

 مستقل  اي فاصله  معنی پیچیدگی نظارتی کمتر است

 مستقل  اي فاصله  سهم مصرف دولت از تولید ناخالص داخلی  Sg  اندازه دولت

، که در آن یک مقدار بزرگتر به 10تا  0ارزش شاخص بین   Sm  دسترسی به پول سالم
 مستقل  اي فاصله  مالیات (بر درآمد نهایی) کمتر استمعنی 

-آزادي تجارت و سرمایه
  المللی گذاري بین

Fti 
  

، که در آن یک مقدار بزرگتر به 10تا  0ارزش شاخص بین 
 مستقل  اي فاصله  معنی آزادي بیشتر در تجارت بین المللی و سرمایه گذاري است

  

فـولر  -متغیرهـا از آزمـون ریشـه واحـد دیکـی     در این پژوهش جهت بررسی مانایی (پایایی) 
هـا بـا    وتحلیـل داده انباشتگی یوهانسن استفاده شده است. تجزیـه  ) و آزمون همADFیافته (تعمیم

انجام شد.  92افزار ایویوز نسخه در محیط نرم 1استفاده از روش خود رگرسیونی توزیعی با وقفه
رگرسیونی توزیعی با وقفه، شکل عمـومی  با توجه به فرم محاسباتی روش خود در این پژوهش 

ها که به بررسی تأثیر متغیرهاي اندازه دولت، تنظـیم قـوانین و مقـررات، دسترسـی بـه پـول       مدل
)، 1ســالم، امنیــت حقــوق مالکیــت و آزادي تجــارت خــارجی بــر کــارآفرینی نوظهــور (مــدل  

) و خـروج  4شـده (مـدل   ) کارآفرینی ثبیت 3)، کارآفرینی نوپا (مدل 2کارآفرینی جدید (مدل 
  پردازد، به صورت زیر است: ) می5از کسب و کار (مدل 

  NAS= α1t + β11 SGt + β21 LPRt + β31 SMt + β41 FTIt + β51 Rt + Ɛ1t:    1مدل 
                                                        

1 ARDL Bounds 
2 Eviews9 
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  NEW= α2t + β12 SGt + β22 LPRt + β32 SMt + β42 FTIt + β52 Rt + Ɛ2t:   2مدل 
   ES= α3t + β13 SGt + β23 LPRt + β33 SMt + β43 FTIt + β53 Rt + Ɛ3t:        3مدل 
   EST= α4t + β14 SGt + β24 LPRt + β34 SMt + β44 FTIt + β54 Rt + Ɛ4t:      4مدل 
  DIS= α4t + β15 SGt + β25 LPRt + β35 SMt + β45 FTIt + β55 Rt + Ɛ5t:       5مدل 

مدل خود رگرسیونی توزیعی با وقفه از  رانیدر ا رهایمتغ نیارتباط ب یبررس يبرادر نهایت، 
  :است ریآن به صورت ز یاستفاده شده است که فرم عمومتوزیعی باند 

∆푌 = 훽0 + 훽1푌t−i

푝

푖=1
+ 훽2푋t−j

푞

푗=1
+ 휃1푌t−i + 휃2푋t−j + 푈푡 

∑که در رابطه فوق  훽1푌1 +∑ 훽2푋1 مدت میـان متغیرهـاي   دهندة رابطه کوتاهنشان
휃1푌مدل است؛ جـز   + 휃2푋       دهـد (کریمـی و   رابطـه بلندمـدت میـان متغیرهـا را نشـان مـی

متغیر مسـتقل و   Xمتغیر وابسته،  Yنیز بیانگر جز اخالل است.  همچنین،  Ut)؛ و 1398همکاران، 
푈 باشد. نیز جزء اخالل می 

  هایافته
  الف) تحلیل مانایی (پایایی)

  ).2زمانی در جدول زیر نمایش داده شد (جدول نتایج آزمون مانایی متغیرهاي مدل سري 

  یافته در سطحفولر تعمیم-واحد دیکیآزمون ریشه .2جدول 
  I(0,1,2)  احتمال  فولر- دیکی  مقادیر بحرانی  متغیر

  I(0)  0059/0  -444486/4  -144920/3  کارافرینی نوظهور
  I(1)  0008/0  -926464/5  -175352/3  کارآفرینی جدید
  I(1)  0227/0  -677650/3  -175352/3  کارآفرینی نوپا
 I(1)  0168/0  -868923/3  -175352/3  شدهکارآفرینی تثبیت

 I(1)  0040/0  -810237/4  -175352/3  نرخ خروج از فعالیت
 I(1)  0043/0  -757893/4  -175352/3  اندازه دولت

 I(1)  0006/0  -104806/6  -175352/3  امنیت حقوق مالکیت
 I(1)  0613/0  -076453/3  -212696/3  دسترسی به پول سالم

 I(1)  0009/0  -859990/5  -175352/3  آزادي تجارت خارجی
 I(1)  0111/0  -992589/0  -212696/3  تنظیم قوانین و مقررات
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دهد که در مرحلۀ اول تنها متغیر کارآفرینی نوظهور ؛ نشان می2نتایج ارائه شده در جدول 
-اند. در ادامه، نتایج آزمون همگیري مانا شدهمرتبه تفاضلمانا است و سایر متغیرها با یک 

  ). 3انباشتگی متغیرهاي مدل ارائه شده است (جدول 

  انباشتگی یوهانسنآزمون هم .3جدول 
  احتمال  آماره اثر  درصد 5مقادیر بحرانی در سطح   متغیر  ردیف

  0119/0  323971/6  841466/3  کارآفرینی نوظهور  1
  0563/0  642224/3  841466/3  کارآفرینی جدید  2
  0154/0  867892/5  841466/3  کارآفرینی نوپا  3
  0489/0  879585/3  841466/3  شدهکارآفرینی تثبیت  4
  2426/0  365449/1  841466/3  نرخ خروج از فعالیت  5

  
- رابطۀ هم 4و  3، 1هاي شود که که مدل؛ مشاهده می3براساس نتایج ارائه شده در جدول 

- هیچگونه رابطۀ هم 5و  2هاي بلندمدت برقرار است؛ این در حالی است که در مدلجمعی 

  شود. جمعی بلندمدتی بین متغیرها دیده نمی
  ب) آزمون مدل

) در ادامه 5) و بلندمدت (جدول 4مدت (جدول نتایج حاصل از تخمین مدل یک در کوتاه
  ارائه شده است.  

  )1تغیرها (مدل بررسی رابطه کوتاه مدت بین م. 4 جدول
  نتیجه  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر توضیحی

  رد فرض صفر  0204/0  - 8700/1  -641889/2  اندازه دولت
 رد فرض صفر  0379/0  5947/0  860859/0  امنیت حقوق مالکیت
 رد فرض صفر  0223/0  - 3704/0  -852268/0  دسترسی به پول سالم 
 فرض صفر رد  0454/0  4891/0  004815/1  ازادي تجارت خارجی
 رد فرض صفر  0304/0  - 5632/2  -501818/3  تنظیم قوانین و مقررات

    0605/0  - 4154/2  -334279/0  )-1ضریب تعدیل (

 )1بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها (مدل . 5 جدول
  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر توضیحی

  0397/0  - 2117/1  -980013/1  اندازه دولت
  0336/0  5071/0  645187/0  امنیت حقوق مالکیت
  0159/0  - 3283/0  -638748/0  دسترسی به پول سالم 
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  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر توضیحی
  0237/0  4144/0  753077/0  آزادي تجارت خارجی
  0022/0  - 9977/1  -624523/2  تنظیم قوانین و مقررات

  0244/0  8446/1  042523/31  عرض از مبدأ
    10%  5%   %5/2  1%  
  Fآماره 

203685/4  
  06/3  7/2  39/2  08/2  حد پایین
  15/4  73/3  38/3  3  حد باال

  

بین متغیرهاي ؛ بیانگر این است که  در کوتاه و بلندمدت 5و  4نتایج ارائه شده در جداول 
متغیر وابسته (کارآفرینی  دسترسی به پول سالم و تنظیم قوانین و مقررات بامستقل اندازه دولت، 

که بین سایر متغیرها یعنی امنیت حقوق  رابطۀ منفی و معناداري وجود دارد؛ در حالی ، نوظهور)
مالکیت و آزادي تجارت خارجی با متغیر وابسته یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

حاکی  ؛ ارائه شده است،4همچنین، خروجی مربوط به ضریب تعدیل که در سطر آخر جدول 
با توجه  شود. طرف میها بر تعادل  درصد از عدم 33مدت در هر دوره  از این است که در کوتاه

  شود: ؛ مدل سري زمانی مربوط به ایران به صورت زیر تخمین زده می5و  4به  نتایج جداول 
퐷푁퐴푆 = 훼 + 훽 퐷푆퐺 + 훽 퐷퐿푃푅 + 훽 퐷푆푀 + 훽 퐷퐹푇퐼 + 훽 퐷푅+훿 푆퐺

+ 훿 퐿푃푅 + 훿 푆푀 + 훿 퐹푇퐼 + 훿 푅 +푈  

훽بیانگر عرض از مبدأ و ضرایب  훼که در آن  ،	훽 ،	훽 ،	훽 ،	훽 دهندةبه ترتیب نشان 
دسترسی به پول ، امنیت حقوق مالکیتاندازه دولت،  مدت مربوط به متغیرهاي ضرایب کوتاه

훿باشد و  تنظیم قوانین و مقررات می و آزادي تجارت خارجی، سالم ،	훿 ،	훿 ،	훿 ،	훿  به
دهندة ضرایب مربوط به دوره بلندمدت هستند. با جایگزاري مقادیر عددي مربوط ترتیب نشان

  شود:) به صورت زیر برآورد می1به ضرایب، مدل (
DNAS = 31.04 – 2.64 DSG + 0.86 DLRP – 0.85 DSM + 1.00 DFTI – 3.50 DR – 1.98 
SG + 0.64 LPR – 0.64 SM + 0.75 FTI – 2.62 R + ε 

صفر رد شـده   ي از حد باالي باند باشد، فرضیه تر بزرگ F هرگاه مقدار آمارةر این مدل، د
؛ نشان 5جمعی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. نتایج ارائه شده در جدول  هم و در نتیجه رابطۀ

تـر از حـد بـاالي ارزش     در تمـام سـطوح معنـادار بـزرگ     F؛ مقدار آمارة 1دهد که در مدل می
  جمعی بلندمدت میان متغیرها وجود خواهد داشت.  بحرانی است؛ بنابراین، رابطۀ هم

) در ادامه 7) و بلندمدت (جدول 6مدت (جدول نتایج حاصل از تخمین مدل دو در کوتاه
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  ارائه شده است.  
  )2بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیرها (مدل . 6 جدول

  نتیجه  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر توضیحی
 رد فرض صفر  0053/0  - 1384/0  -300342/0  اندازه دولت

 رد فرض صفر  0233/0  - 1971/0  -266996/0  امنیت حقوق مالکیت
 رد فرض صفر  0001/0  7997/0  428868/1  دسترسی به پول سالم 
 رد فرض صفر  0001/0  - 5153/1  -972700/1  ازادي تجارت خارجی

 رد فرض صفر  0008/0  - 2660/0  -784879/0  مقرراتتنظیم قوانین و 
    0052/0  - 2542/1  -705371/0  )-1ضریب تعدیل (

 )2بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها (مدل  .7جدول 
  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر توضیحی

  0462/0  - 1505/0  -425792/0  اندازه دولت
  0469/0  - 2033/0  -378519/0  امنیت حقوق مالکیت
  0068/0  5644/0  025698/2  دسترسی به پول سالم 
  0017/0  - 8158/0  -796684/2  آزادي تجارت خارجی
  0408/0  - 3215/0  -112717/1  تنظیم قوانین و مقررات

  0017/0  3133/0  122810/13  عرض از مبدأ
    10%  5%   %5/2  1%  
  Fآماره 

354356/4  
  06/3  7/2  39/2  08/2  حد پایین
  15/4  73/3  38/3  3  حد باال

  

؛ بیانگر این است که در کوتاه و بلندمدت بین تمام 7و  6نتایج ارائه شده در جداول 
تنها متغیر دسترسی به پول و متغیرهاي مستقل با کارآفرینی جدید رابطه معناداري وجود دارد 

همچنین، خروجی مربوط به  مثبت و معناداري با متغیر کارآفرینی جدید دارد.رابطۀ سالم 
حاکی از این است که در  ؛ ارائه شده است،6ضریب تعدیل که در سطر آخر جدول 

 6با توجه به نتایج جداول شود.  ها برطرف می تعادل  درصد از عدم 70مدت در هر دوره  کوتاه
  شود: ؛ مدل سري زمانی مربوط به ایران به صورت زیر تخمین زده می7و 

퐷푁푒푤 = 훼 + 훽 퐷푆퐺 + 훽 퐷퐿푃푅 + 훽 퐷푆푀 + 훽 퐷퐹푇퐼 + 훽 퐷푅+훿 푆퐺
+ 훿 퐿푃푅 + 훿 푆푀 + 훿 퐹푇퐼 + 훿 푅 +푈  

  شود:) به صورت زیر برآورد می2با جایگزاري مقادیر عددي مربوط به ضرایب، مدل (
NEW = 13.12 – 0.30 DSG – 0.27 DLRP + 1.43 DSM – 1.97 DFTI – 0.78 DR – 0.42 SG 
– 0.38 LPR + 2.02 SM – 2.80 FTI - 1.11 R + ε 
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در تمـام سـطوح    F؛ مقـدار آمـارة   2دهد که در مـدل  ؛ نشان می7نتایج ارائه شده در جدول 
جمعـی بلندمـدت میـان     تر از حد باالي ارزش بحرانی است؛ بنـابراین، رابطـۀ هـم    معنادار بزرگ

  متغیرها وجود خواهد داشت. 
) در ادامه 9) و بلندمدت (جدول 8مدت (جدول مین مدل سه در کوتاهنتایج حاصل از تخ

  ارائه شده است.  
  )3بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیرها (مدل .8 جدول

  نتیجه  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر توضیحی
 رد فرض صفر  0011/0  - 0461/2  -008358/3  اندازه دولت

 رد فرض صفر  0076/0  5681/1  472018/2  امنیت حقوق مالکیت
 رد فرض صفر  0083/0  - 1079/1  -809541/1  دسترسی به پول سالم 
 رد فرض صفر  0081/0  9449/0  359750/1  آزادي تجارت خارجی
 رد فرض صفر  0074/0  - 8049/0  -045605/2  تنظیم قوانین و مقررات

    0062/0  - 9932/0  -380279/0  )-1ضریب تعدیل (

 )3بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها (مدل  .9جدول 
  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر توضیحی

  0039/0  - 0691/1  -910932/7  اندازه دولت
  0013/0  6721/0  500545/6  امنیت حقوق مالکیت
  0087/0  - 6260/0  -758462/4  دسترسی به پول سالم 
  0036/0  5380/0  575667/3  آزادي تجارت خارجی

  0060/0  - 3803/1  -379228/5  و مقرراتتنظیم قوانین 
  0358/0  7763/1  427902/77  عرض از مبدأ

    10%  5%   %5/2  1%  
  Fآماره 

942899/4  
  06/3  7/2  39/2  08/2  حد پایین
  15/4  73/3  38/3  3  حد باال

مدت و بلندمدت شود که در کوتاه؛ مشخص می9و  8براساس نتایج ارائه شده در جداول 
حقوق مالکیت و آزادي تجارت خارجی به صورت مثبت و معنادار و دیگر متغیرهاي امنیت 

متغیرها به صورت منفی و معنادار با کارآفرینی نوپا در ارتباط هستند. خروجی ضریب تعدیل 
شود و ها برطرف میدرصد از عدم تعادل 38مدت در هر سال که در کوتاهدهد نیز  نشان می

؛ 9و  8با توجه به  نتایج جداول لندمدت برقرار خواهد شد. سال، تعادل ب 3در مدت کمتر از 
  شود: مدل سري زمانی مربوط به ایران به صورت زیر تخمین زده می
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퐷퐸푠 = 훼 + 훽 퐷푆퐺 + 훽 퐷퐿푃푅 + 훽 퐷푆푀 + 훽 퐷퐹푇퐼 + 훽 퐷푅+훿 푆퐺 + 훿 퐿푃푅
+ 훿 푆푀 + 훿 퐹푇퐼 + 훿 푅 +푈  

  شود:) به صورت زیر برآورد می3عددي مربوط به ضرایب، مدل (با جایگزاري مقادیر 
Es = 77.43 – 3.01 DSG + 2.47 DLRP - 1.81 DSM + 1.35 DFTI – 2.04 DR – 7.91 SG + 
6.50 LPR – 4.76 SM + 3.57 FTI – 5.38 R + ε 

در تمـام سـطوح    F؛ مقـدار آمـارة   3دهد که در مـدل  ؛ نشان می9نتایج ارائه شده در جدول 
جمعـی بلندمـدت میـان     تر از حد باالي ارزش بحرانی است؛ بنـابراین، رابطـۀ هـم    معنادار بزرگ

  متغیرها وجود خواهد داشت. 
) 11) و در بلندمدت (جدول 10مدت (جدول نتایج حاصل از تخمین مدل چهار در کوتاه

  در ادامه ارائه شده است. 
  )4بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیرها (مدل  .10جدول

  نتیجه  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر توضیحی
 رد فرض صفر  0028/0  - 4186/0  -794850/0  اندازه دولت

 رد فرض صفر  0008/0  - 6226/0  -019923/1  امنیت حقوق مالکیت
 رد فرض صفر  0035/0  7383/0  347648/1  دسترسی به پول سالم 

 رد فرض صفر  0070/0  - 6288/0  -863968/0  خارجیآزادي تجارت 
 رد فرض صفر  0091/0  - 4410/1  - 3465540/3  تنظیم قوانین و مقررات

    0074/0  - 7674/1  - 6447/0  )-1ضریب تعدیل (

 )4بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها (مدل . 11 جدول
  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر توضیحی

  0028/0  - 4645/0  -232807/1  اندازه دولت
  0063/0  - 6840/0  -581894/1  امنیت حقوق مالکیت
  0026/0  6422/0  090194/2  دسترسی به پول سالم 
  0082/0  - 6269/0  -340009/1  آزادي تجارت خارجی
  0255/0  - 8376/1  -190465/5  تنظیم قوانین و مقررات

  0033/0  3898/1  400164/43  عرض از مبدأ
    10%  5%   %5/2  1%  
  Fآماره 

316573/4  
  06/3  7/2  39/2  08/2  حد پایین
  15/4  73/3  38/3  3  حد باال

؛ بیانگر این است که در کوتاه و بلندمدت بین تمام 11و  10نتایج ارائه شده در جداول 
تنها متغیر دسترسی به پول سالم و شده رابطه معنادار است متغیرهاي مستقل با کارآفرینی ثبیت

شده دارد. خروجی مثبت و معناداري با متغیر کارآفرینی تثبیترابطۀ در کوتاه و بلند مدت 
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ها درصد از عدم تعادل 64که در کوتاه مدت در هر سال دهد ضریب تعدیل نیز  نشان می
با توجه به  نتایج سال، تعادل بلندمدت برقرار خواهد شد.  5/1شود و در مدت برطرف می

  شود: به ایران به صورت زیر تخمین زده می؛ مدل سري زمانی مربوط 11و  10جداول 
퐷퐸푠푡 = 훼 + 훽 퐷푆퐺 + 훽 퐷퐿푃푅 + 훽 퐷푆푀 + 훽 퐷퐹푇퐼 + 훽 퐷푅+훿 푆퐺 + 훿 퐿푃푅

+ 훿 푆푀 + 훿 퐹푇퐼 + 훿 푅 +푈  
  شود:) به صورت زیر برآورد می4با جایگزاري مقادیر عددي مربوط به ضرایب، مدل (

EST = 43.40 – 0.79 DSG – 1.02 DLRP + 1.35 DSM – 0.86 DFTI – 3.35 DR – 1.23 
SG – 1.58 LPR + 2.09 SM – 1.34 FTI – 5.19 R + ε 

در تمام سطوح  F؛ مقدار آمارة 4دهد که در مدل ؛ نشان می11نتایج ارائه شده در جدول 
دمدت میان جمعی بلن تر از حد باالي ارزش بحرانی است؛ بنابراین، رابطۀ هم معنادار بزرگ

  متغیرها وجود خواهد داشت. 
) در 11) و در بلندمدت (جدول 10مدت (جدول نتایج حاصل از تخمین مدل پنج در کوتاه

  ادامه ارائه شده است. 

  )5بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیرها (مدل . 12 جدول
  نتیجه  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر توضیحی

 رد فرض صفر  0245/0  0336/0  067199/0  اندازه دولت
 رد فرض صفر  0135/0  - 2592/1  -121226/2  امنیت حقوق مالکیت
 رد فرض صفر  0421/0  1773/1  403710/2  دسترسی به پول سالم 
 رد فرض صفر  0400/0  - 8000/0  -237322/1  ازادي تجارت خارجی
 رد فرض صفر  0314/0  - 4501/0  -933462/0  تنظیم قوانین و مقررات

    0393/0  - 7712/2  -175585/0  )-1(ضریب تعدیل 

 )5بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها (مدل  .13جدول 
  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر توضیحی

  0046/0  0334/0  062476/0  اندازه دولت
  0096/0  - 2120/1  -972161/1  امنیت حقوق مالکیت
  0011/0  0262/1  234794/2  دسترسی به پول سالم 
  0065/0  - 7328/0  -150371/1  ازادي تجارت خارجی
  0014/0  - 4650/0  -867865/0  تنظیم قوانین و مقررات

  0067/0  442438/0  237581/9  عرض از مبدأ
    10%  5%   %5/2  1%  
  Fآماره 

876434/4  
  06/3  7/2  39/2  08/2  حد پایین
  15/4  73/3  38/3  3  حد باال
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مدت و بلندمدت است که در کوتاه؛ بیانگر این 13و  12هاي ارائه شده در جداول یافته
متغیرهاي اندازه دولت و دسترسی به پول سالم به صورت مثبت و معنادار و سایر متغیرها به 

وکار  در ارتباط هستند. خروجی ضریب تعدیل صورت منفی و معنادار با نرخ خروج از کسب
شود و ها برطرف میدرصد از عدم تعادل 17که در کوتاه مدت در هر سال، دهد نیز  نشان می

؛ 13و  12سال، تعادل بلندمدت برقرار خواهد شد. با توجه به نتایج جداول  6در مدت حدود 
  شود: مدل سري زمانی مربوط به ایران به صورت زیر تخمین زده می

퐷퐷푖푠 = 훼 + 훽 퐷푆퐺 + 훽 퐷퐿푃푅 + 훽 퐷푆푀 + 훽 퐷퐹푇퐼 + 훽 퐷푅+훿 푆퐺 + 훿 퐿푃푅
+ 훿 푆푀 + 훿 퐹푇퐼 + 훿 푅 +푈  

  شود:) به صورت زیر برآورد می5با جایگزاري مقادیر عددي مربوط به ضرایب، مدل (
DIS = 9.24 + 0.07 DSG – 2.12 DLRP + 2.40 DSM – 1.24 DFTI – 0.93 DR + 0.06 SG – 1.97 LPR 
+ 2.23 SM – 1.15 FTI – 0.87 R + ε  

در تمـام سـطوح معنـادار     F؛ مقـدار آمـارة   5دهـد کـه در مـدل    ان می؛ نش13نتایج ارائه شده در جدول 
جمعـی بلندمـدت میـان متغیرهـا وجـود       تر از حد باالي ارزش بحرانی است؛ بنـابراین، رابطـۀ هـم    بزرگ

  خواهد داشت. 

  گیريبحث و نتیجه
هـاي  نتایج پژوهش نشـان داد کـه متغیـر انـدازه دولـت تـأثیر منفـی و معنـاداري بـر فعالیـت          

توان اذعان نمود کـه  کارآفرینانه نوظهور، جدید، نوپا و تثبیت شده دارد. در توجیه این یافته می
)، Stam & Nooteboom, 2011چنانچه اندازه دولت بزرگ باشد حاکمیت قانون تقویـت شـده (  

-انداز کـردن کـاهش مـی   یابد و انگیزه و تمایل افراد براي پسدر نتیجه نرخ مالیات افزایش می
گذاري بخش خصوصی و کاهش امکانـات و سـرمایه   اي که با کاهش نرخ سرمایهگونهد؛ بهیاب

). بـه طـور کلـی،    Kuckertz,et.al, 2016یابـد ( هاي کارآفرینانه نیز کاهش میمورد نیاز، فعالیت
تـوان گفـت کـه وجــود دولـت بزرگتـر و بـا اختیــارات بیشـتر و تـدوین قـوانین و مقــررات          مـی 

هـاي کارآفرینانـه ایجـاد    هاي اداري مانعی جـدي بـراي فعالیـت   بوروکراسی سختگیرانه و ایجاد
کرده است. نتایج پژوهش نیز نشان داد که متغیر اندازه دولت تـأثیر مثبـت و معنـاداري بـر نـرخ      

) و 2015هاي اخیر بـا نتـایج مطالعـات چـاري و دیکسـیت (     خروج از کسب و کارها دارد. یافته
هـاي  شود که بـراي افـزایش فعالیـت   بقت دارد. بنابراین، توصیه می) مطا1398بهور و همکاران (
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وکارهــاي کارآفرینانـه نوظهــور، جدیــد، نوپـا و تثبیــت شــده و کــاهش نـرخ خــروج از کســب   
ها در جهت کاهش ساختارهاي دولتی در جامعه اقدام کنند و بـا اسـتفاده از   کارآفرینانه، دولت

هـاي دولتـی بـه    سـازي و واگـذاري فعالیـت   هاي مختلف در جهت خصوصیها و رهیافتروش
هـاي ضـمنی بـراي    تواند با در نظر گرفتن یارانـه بخش خصوصی اقدام کنند. همچنین دولت می

هـا گذشـته اسـت، از احتمـال ورشکسـتگی و      هاي بزرگ که چنـد سـال از تأسـیس آن   شرکت
و کارهـاي   هـایی بـراي کسـب   نابودي این کسب و کارها جلوگیري کرده و بـا ایجـاد اتحادیـه   

  ها تالش کند.هاي آنجدید در حفظ و تداوم فعالیت
هاي پـژوهش مشـخص شـد کـه متغیـر امنیـت حقـوق مالکیـت تـأثیر مثبـت و           براساس یافته

هـاي  هاي کارآفرینانه نوظهور و نوپا  و تـأثیر منفـی و معنـاداري بـر فعالیـت     معناداري بر فعالیت
که وجود یک نظام مالی مؤثر و کارآمد، نقـش  این کارآفرینانه جدید و ثبیت شده دارد. نظر به

گـذاري بـراي ایجـاد خودشـتغالی و کـارآفرینی دارد. داشـتن امنیـت        مهم و اساسـی در سـرمایه  
-هاي سـرمایه گیري کامل از فرصتحقوق مالکیت براي کارآفرینان یک شرط الزم براي بهره

اشد این نظام مالی کارآمد نیـز  گذاري است و اگر تضمینی براي حقوق مالکیت وجود نداشته ب
هـاي جدیـد   در دسترس نخواهد بود. بنابراین، براي کارآفرینان دشوار خواهد بود که از فرصت

توان گفت وجود امنیت حقوق مالکیت در طور کلی، می. به(Henrekson, 2005)استفاده نمایند 
ارآفرینانـه شـود؛   هـاي ک وکارهـا بایسـتی سـبب افـزایش فعالیـت     احقاق حقوق این نـوع کسـب  

هـاي  بنابراین، نتایج پژوهش مبنی بـر تـأثیر منفـی و معنـادار امنیـت حقـوق مالکیـت بـر فعالیـت         
-آور است و بایستی در مطالعات مختلـف بـراي شـفاف   کارآفرینانه جدید و ثبیت شده شگفت

سازي بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی اسـت کـه نتـایج پـژوهش نیـز نشـان داد کـه        
امنیت حقوق مالکیت تأثیر منفی و معناداري بر نرخ خروج از کسب و کارها دارد کـه تأییـدي   

هاي مذکور در خصوص تأثیر مثبت و معنـادار امنیـت حقـوق مالیکـت بـر برخـی از       بر استدالل
) و 1395آبـادي و همکـاران (  ها بـا نتـایج مطالعـات شـاه    هاي کارآفرینانه است. این یافتهفعالیت

شـود دولـت بـا    باشند. در راسـتاي ایـن نتـایج پیشـنهاد مـی     ) همراستا می1398مکاران (بهور و ه
تدوین و اجراي قوانینی در جهت حمایت از حقوق مالکیت، اجراي عادالنه قراردادها و حـل و  
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ها و ایجاد نهادهایی فصل قابل قبول و دو جانبه دو طرف قرارداد، گام بردارد و با اتخاذ سیاست
-ه را براي نرخ تورم پایین و با ثبات فراهم آورد و با ایجـاد فضـاي مناسـب بـراي راه    کارا، زمین

جایی نیروي کار، اندازي کسب و کار و  بهبود قوانین بازار کار در تسهیل ورود، خروج و جابه
  گذاري افراد جامعه را افزایش، و زمینه را براي توسعه خوداشتغالی فراهم نماید. حس سرمایه

ژوهش بیانگر این بود که متغیر دسترسـی بـه پـول سـالم تـأثیر مثبـت و معنـاداري بـر         نتایج پ
آبادي و مـرادي  هاي کارآفرینانه جدید و ثبیت شده دارد. این یافته با نتایج مطالعات شاهفعالیت

) مطابقت دارد. با این وجود نتایج پژوهش نیـز نشـان داد کـه    1398) و بهور و همکاران (1395(
هاي کارآفرینی نوظهور و نوپا دارد رسی به پول سالم تأثیر منفی و معناداري بر فعالیتمتغیر دست

هاي کارآفرینانـه دارد کـه بـا نتـایج مطالعـات      و تأثیر مثبت و معناداري بر نرخ خروج از فعالیت
وکارها و پیشین در تضاد است. در توجیه این یافته شاید به جرأت بتوان گفت؛ بسیاري از کسب

-هاي تولیدي در ایران در شرایط ناسالم، متشنج و نابسامان و با استفاده از رانت ایجاد شدهاهبنگ
ثبـاتی قیمتـی دارنـد. در    هاي رانتی جهت افزایش سود بیشتر، نیاز بـه بـی  اند، لذا این نوع فعالیت

یـران  دست آمدن این نتیجه، در دسترس نبودن پول سـالم در ا توان گفت شاید دلیل بهنتیجه می
یابـد. در  وکـار افـزایش مـی   ها، نرخ خروج از کسـب باشد که با وجود شرایط ثبات نسبی قیمت

سازي بیشتر آن بایسـتی در آینـده مطالعـاتی    بینی بود و براي شفافکل، این نتیجه غیرقابل پیش
ات شود که دولت براي رسیدن به ثبدر این راستا طراحی و اجرا شود. در این راستا، پیشنهاد می

گـذاري خـارجی و توسـعه    قیمتی، کاهش نرخ تورم تالش کند تا زمینـه جهـت جـذب سـرمایه    
  هاي کارآفرینانه فراهم گردد.  فعالیت

هاي پژوهش نشان داد که متغیـر آزادي تجـارت خـارجی تـأثیر مثبـت و معنـاداري بـر        یافته
رخ خـروج از کسـب و   هاي کارآفرینانه نوظهور و نوپـا و تـأثیر منفـی و معنـاداري بـر نـ      فعالیت

آبـادي و   )، شـاه 2015کارهاي کارآفرینانه دارد. این یافته با نتایج مطالعات چاري و دیکسـیت ( 
هاي پژوهش رغم این نتایج، یافته) مطابقت دارد. علی1398) و بهور و همکاران (1395مرادي (

هـاي  بـر فعالیـت  نیز بیانگر این بود که متغیـر آزادي تجـارت خـارجی تـأثیر منفـی و معنـاداري       
کـه  کارآفرینانه جدید و ثبیت شده دارد که با نتایج مطالعات پیشین در تضاد است. نظـر بـه ایـن   
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ها ایجـاد  برداري از فرصتهاي بیشتري براي اشتغال و بهرهوجود بازارهاي تجاري آزاد فرصت
هـا  لمللی، از آناکرده و با در دسترس قرار دادن سرمایه و جریان آزاد مالی در سطح ملی و بین

رغم این، وجـود آزادي تجـارت   ). علی Kuckertz,et.al, 2016; Dereli, 2015( کندپشتیبانی می
خارجی در ابتداي یک فعالیت تازه تأسیس نیز با ورود کاالهاي وارداتی مانعی بـراي ایـن نـوع    

شـود. در ایـن   فعالیت ایجاد نموده و در نتیجه باعث تضعیف فعالیت این نوع کسب و کارها می
هاي کارآفرینانه قوانین و مقررات مناسـب در جهـت   شود براي توسعه فعالیتراستا، پیشنهاد می

هاي کارآفرینانه تدوین شود؛ چرا کـه آزادي تجـارت   آزادسازي تجارت خارجی براي فعالیت
خارجی در کشور انحصاري اسـت و تمـام محصـوالت و کاالهـاي تولیـدي کارآفرینانـه قابـل        

  ه در بازارهاي جهانی نیستند. معامل
هـاي پـژوهش بیـانگر ایـن بـود کـه تنظـیم قـوانین و مقـررات تـأثیر منفـی و            درنهایت، یافته

هـاي هـیمن و   هاي کارآفرینانه دارد. این یافته برخالف نتایج پژوهشمعناداري بر چرخه فعالیت
ــاران ( ــیت ( 2012همک ــاري و دیکس ــاران ( 2015)، چ ــوکس و همک ــور و  )2019)، بودری و به
باشد. دلیل این اختالف ممکن است به دلیل جوامع آماري متفاوت باشـد؛  ) می1398همکاران (

اند که شـرایط  محور انجام شدهمحور و کارآییچرا که مطالعات مذکور در کشورهاي نوآوري
-محور) متفاوت اسـت. در کـل، مـی   محور (منبعآنان با کشور ایران به عنوان یک اقتصاد عامل

وپـاگیر اداري کـه بـراي تثبیـت موقعیـت      توان اظهار نمود که به دلیل قـوانین و مقـررات دسـت   
هـاي کارآفرینانـه در کشـور مختـل     هاي کارآفرینانه در ایران وجود دارد، چرخه فعالیتفعالیت

شود. بنابراین، الزم است که با پیـروي  ها میشده و  موجب توقف و عدم ثبات این نوع فعالیت
رهاي پیشـرو و بـا توجـه بـه شـرایط بـومی و محلـی کشـور در جهـت تـدوین قـوانین و            از کشو

  هاي کارآفرینانه در کشور باشند، اقدام شود.مقرراتی که حامی فعالیت

  هاي پژوهش و پیشنهادهایی براي مطالعات آتی محدودیت
یـن  هـا اسـت؛ نظـر بـه ا     هاي پژوهش حاضر مربوط به نـوع داده  ترین محدودیت یکی از مهم

بان جهانی و مؤسسۀ فریز گرفته شده اسـت   هاي سازمان دیده هاي این مطالعه از پایگاه داده داده
که هر ساله به ترتیب به بررسی و پایش میزان کارآفرینی و شاخص آزادي اقتصـادي در سـطح   
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هـا وجـود دارد، چـرا کـه بـه دلیـل گسـتردگی         پردازند؛ بنابراین، امکان خطـا در داده  جهان می
لعاتی امکان مطالعۀ دقیق تمام ابعاد متناسب با نواحی جغرافیایی کشور وجود ندارد. در ایـن  مطا

شــود کـه بــا طراحـی مطالعــاتی طـولی در جهــت ارزیــابی    راسـتا، بــه پژوهشـگران پیشــنهاد مـی   
گونـه  هـاي کارآفرینانـه و شـاخص آزادي اقتصـادي در کشـور اقـدام کننـد. نتـایج ایـن          فعالیت

-هاي آزادي اقتصـادي و فعالیـت  د با درصد خطاي کمتري ارتباط بین شاخصتوانمطالعاتی می
هاي کارآفرینانه را در کشور نشان دهـد. محـدودیت دیگـر، در ارتبـاط بـا جـدا بـودن فعالیـت         

هـاي   بان جهانی کارآفرینی و مؤسسۀ فریز است؛ در واقع، ایـن مؤسسـات در زمـان   سازمان دیده
توانـد  کنند که این مورد مـی  آوري میتلفی اطالعات را جمعها و افراد مخ متفاوت و از شرکت

شود که در تحقیقات خـود   بر دقت نتایج تأثیر بگذارد. در این راستا، به پژوهشگران پیشنهاد می
هـاي مختلـف و    هـاي کـارآفرینی در بـین افـراد و شـرکت      به صورت همزمان به بررسی فعالیت

هـاي آزادي اقتصـادي در کشـور اقـدام شـود.      شـاخص ها نسبت به همچنین ارزیابی دیدگاه آن
سـازي بیشـتر    هـاي مؤسسـات دیگـر جهـت شـفاف     گـردد کـه از داده   افزون بر این، پیشنهاد مـی 

  موضوع استفاده گردد.  
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