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 چکیده 
با   پویاییدرون رشد    یهامدلمطابق  تعیین  در  کلیدی  نقش  کارآفرینی  رشد  زا،  های 

های انسانی و  سرمایه ها،کند. زیرا براساس این مدلایفا می  هاکشور  رفاهو سطح  اقتصادی  

کند تا  گذارند. براین اساس مقاله حاضر تالش میرشد اقتصادی تاثیر میآوری بر  سرریز فن

خوداشتغالی با سطح تحصیالت  به صورت تجربی نشان دهد که چگونه کارآفرین با تنظیم  

-خود بر رشد اقتصادی ناثیر خواهد گذاشت.  به منظور مطالعه این اثر ، به تبعیت از تئوری

( ضمن بکار بردن فرم لگاریتمی تابع تولید کاب  2003)زا و مطالعات بارو  های رشد درون

داده و  عضو  داگالس  کشورهای  کارآفرینی  متغیر  عنوان  به  جهانی  بانک  خوداشتغالی  های 

زمانی   دوره  طی  منا  اقتصادی  نتایج  1991-2018منطقه  است.  شده  برآورد  پانل  مدل   ،

ی که شامل  انسان  ه یرماشده س  ل یتعد  ینیکارآفردهد سطح  رگرسیون اثرات ثابت نشان می

بر  اثر مثبت و معنادار    باشد، های تحصیل میضرب خوداشتغالی و میانگین سالمتغیر حاصل

افراد    یکاریباشتغال دارای اثر منفی بوده و  مورد مطالعه دارد.    یدر کشورها  یرشد اقتصاد

وادار به خوداشتغالی می -کارآفرینی و حمایت از فنهای مشوق  سیاست  نی بنابرا  نماید،را 

کشورهای  آوری اقتصادی  رشد  بر  کارآفرینان  تحصیالت  افزایش سطح  طریق  از  نوین  های 

 مورد مطالعه توسط تاثیر مثبت خواهند گذاشت.  

 های پانل.کارآفرینی، رشد اقتصادی، داده های کلیدی:واژه

 .JEL :C23   ،B52  ،O47بندی طبقه
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 مقدمه -1
های بارز اقتصاد است و جوامعی که قابلیت تطبیق با این  تغییرات سریع از ویژگی امروزه  

بین   بتوانند  بدین معنی که کشورهایی که  بود.  باشند موفق خواهند  داشته  را  تغییرات 

های مدیریتی و کارآفرینی خود رابطه معنادار برقرار سازند، پیروز  منابع کمیاب و قابلیت

بر   زیرا  شد.  نظریهخواهند  از  اساس  متعددی  عوامل  نتیجه  در  رشد  نئوکالسیک،  های 

گذاری موسسات خصوصی و  جمله انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، تعامل بین سرمایه

در  دهد.  های جدید و انباشت دانش تکنولوژیک رخ می دولتی، اقتصاد خارجی، اتخاذ ایده

تئوری نقش  این  است.  ینیکارآفرها  شده  گرفته  رشد    نادیده  تئوری  تکمیل  جهت  در 

نتیجه  2003)  1بارو   سولو،   در  و  آموزش  و  تحصیالت  سطح  نمودن  اضافه  به  اقدام    )

ای  کارآفرینی مجموعه( معتقد بود  1934)  2کارآفرینی به تابع تولید نمود. زیرا شومپیتر 

د  هایی است که به اقتصاد نیروی جدیدی در جهت رشد اقتصادی وار از ابداعات و نوآوری

بهمی بهره  نماید.  و  ارزیابی  شناسایی،  فرآیند  عنوان  به  کارآفرینی  از  عالوه،  برداری 

کارهای جدید با هدف ارائه کاال یا خدمات  و اندازی و مدیریت کسبها در قالب راهفرصت

( و  2004،  3کند )اکس و آرمینگتونجدید نقش بسزایی در فرآیندهای اقتصادی ایفا می

همکار و  و    .(1999،  4ان رینولدز  نوآوری  انجام  نقش  دو  داشتن  با  بنابراین،کارآفرین 

اقتصادی کمک می  به رشد  ادبیات    .(1999،  5کند )ونکرز و توریکافزایش رقابت  مرور 

نیز نشان می بر رشد  موجود  دهند مطالعات متعددی در جهت بررسی نقش کارآفرینی 

دهند هر چه  نشان می اقتصادی کشورهای مختلف انجام یافته است. نتایج این مطالعات  

های کارآفرینانه در یک کشور باالتر باشند، آن کشور در اقتصاد جهانی از  میزان فعالیت

د عبارت  به  بود.  خواهد  برخوردار  باالتری  فعالیتموقعیت  با  اقتصادی  رشد  های  یگر 

(، کری  2009، 7(، استم و استل 2016، 6کارآفرینانه رابطه مستقیم دارد )اربانو و آپارسشو 

 (. 2003، 8و توریک

 
1 Solow & Barow 
2 Schumpeter  
3 Acs & Armington   
4 Reynolds et al.  
5 Wennekers & Thurik 
6 Urbano & Aparício 
7 Stam & Stel 
8 Caree & Thurik 
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اقتصادی منا نشان   منطقه نیافتگیتوسعه علل زمینه یافتن اقتصادی متعدد در تحقیقات

نفتی زیاد با مشکل   درآمدهای و جمعیت رغم داشتنعلی دهند که کشورهای عضومی

ثبات نرخ رشد سرانه روبرو های خارجی، افزایش نیروی انسانی، ضعف و بیافزایش بدهی

بایست عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورهای  هستند؛ بنابراین برای حل این معضل می

  ی رشد اقتصاد  بر  ینیکارآفراثر    ،مقاله  در ایناز این رو  منطقه مورد مطالعه قرار گیرند.  

بارو   از  تبعیت  با  تحقیق،  اهداف  به  رسیدن  منظور  به  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

تولید کاب2003) تابع  فرم لگاریتمی  از  به کمک    داگالس استفاده نموده(  پانل  و مدل 

دوره  داده طی  منا  اقتصادی  منطقه  عضو  کشورهای  خوداشتغالی    1991-2018های 

شود. در ادامه، در بخش دوم، مبانی نظری ارائه شده است. بخش سوم به  تخمین زده می

می  استفاده  مورد  متغیرهای  معرفی  و  مدل  ارائه  به  چهارم  بخش  و  تحقیق  -پیشینه 

تحقیق و تخمین مدل ارائه شده و در بخش پنجم، تفسیر نتایج    هایپردازند. سپس داده

بندی و پیشنهادها در بخش  حاصل از برآورد بیان شده است. در نهایت این مقاله با جمع

 یابد.  آخر پایان می

 ادبیات موضوع  -2
کارآفرین  ریسک  اصلپذیری  است.    نظریه   یهسته  یک  شومپیتر  شومپیتر  نظریه  مطابق 

های هر بنگاه اقتصادی  تعادل رقابت کامل قرار داشته که در بطن آن هزینهاقتصاد در  

   های کسب سود وجود ندارد. معادل درآمدهای آن بوده و سود صفر است، بنابراین فرصت

شومپیتر،   نظر  میبنابر  اقتصادی  رشد  ایجاد  منظور  چرخهبه  جریان  این  از  بایست  ای 

، از  موجود ی اشباع بازارها توجه به با کارآفرین   طریق نوآوری قطع گردد.  بدین معنی که

ی در محصوالت جدید به سود دست خواهد  ارگذهیسرماطریق نوآوری و پذیرش ریسک  

 آن طی و شودمی بازار در تعادلعدم باعث نقش، این ایفای با کارآفرین نتیجه، در. یافت

-می خارج بازار از خودخودبه و نیستند کارآفرینان با رقابت به قادر موجود هایبنگاه

این تخریب فرآیند شوند.  اصل،  است.   معروف 1خالق به  همین  لبر  و   2نک یهبرت 

س1989) حداقل  متما  زده ی(  طبقهکه    زینقش  به  ادب  نان ی کارآفربندی  منجر    ات یدر 

با توجه به متفاوت بودن نقش کارآفرینی در مطالعات  .  انداند، شناسایی کردهموضوع شده

 
1 Creative Destruction 
2 Hébert & Link 
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معرفی شده است. این مساله، محاسبه    یچند بعد  یمفهومبه عنوان    ین یکارآفرمختلف،  

 سازد. را دشوار می  یعملکرد اقتصادهای کارآفرینی بر میزان تاثیرگذاری  فعالیت

  را یز  باشد.میچوب  چاراقتصادی نیازمند تعریف یک    روند رشد  بر  کارآفرینیدرک نقش  

از  نقش بنگاه  ،، تنوع عرضهینوآورهای متنوع کارآفرینی اعم  ها )رقابت(،  ورود و خروج 

-ای در نظر گرفته میبه عنوان متغیر واسطه  رهیو غ   نانی کارآفر  قدرتو    ژهیو  یهاتالش

نشان می را  اقتصادی  بر رشد  کارآفرینی  تاثیرگذاری  از سوی    دهند.شوند که چگونگی 

یک مفهوم    ی رشد اقتصاد  کهفردی اشاره دارد در حالی   ی هاتیبه فعال  ی ن یکارآفر،  دیگر

با    یسطح فرد  وندیپ  یبه معنا  یبا رشد اقتصاد  ینیکارآفر  وندیرو، پ  نی. از اکالن است

تعریف گردد.    "ین یکارآفر"  بایستمیابتدا    وندیپ  نیا  یبررس  یبرا  باشد.ن میسطوح کال

به صورت  آشکار افراد،    لی و تما   یی توانا( کارآفرینی را به عنوان  1999وینکرز و توریک )

-جاد فرصتیدرک و ا  به منظورموجود    یهاخارج از سازمان  داخل و،  یا گروهی  فردی

موانع،   ر یو سا  نانیاطم خود در بازار، در مواجهه با عدم  یها دهیا  ی و معرف   ی اقتصاد  یها

 اند.  وسسات تعریف نمودهدر مورد مکان، شکل و استفاده از منابع و م گیری تصمیم با 

به سه طبقه تقسیم    های کارآفرینی رانظریه(  1( به مانند شکل )1999توریک و ونکرز )

بیان شده است.  (  1755)  1لون یکانتمطالعات  در    طبقات   ن یاز ا  کیمنشأ هر  نمایند.  می

تکنولوژی نوین و    پذیری و بکارگیریر را به کمک ریسکنوآو  نیکارآفر  جایگاه   تریشومپ

، را در طبقه  دی کاالها و محصوالت جد  د یتول  به منظور موجود    د یعوامل تولترکیب جدید  

است. داده  قرار  ا  اول  کارآفرجایگاه  نیدر  ب  نی،  اقتصادیثبات   یباعث  این  شودیم   ی   .

برعکس  مساله   نئوکالسیک  کامال  تئوری  زیرا  است.  نئوکالسیک  م تئوری  کند  یفرض 

 .  دهدیبازار را به سمت تعادل خود سوق م  ن یکارآفر یاقتصاد  تیفعال 
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 های کارآفرینی(: چارچوب مقدماتی نظریه1شکل )

 
 ( 1999یک )ونکرز و تورمنبع: 

نئوکالس  هینظر و ک ی رشد  به  سوان1956سولو)  ی هامدل  ژهی،  و  بر    (1956)1(  عمدتاً 

تغ  ی انسان  هیسرما نادیده  میمتمرکز    یورآفن  راتییو  کارآفرینی  نظریه  این  در  باشند، 

  ح یها توضتوان توسط مدلیرا نمی  ورناف   شرفتی پلحاظ نشده است. زیرا در این تئوری،  

توان  کند میشومپیتر بیان می های  با در نظر گرفتن مدل(  2007سولو )  حال،   نیبا ا.  داد

مدل    ژهیها، به ومدل  نیاهای رشد درونزای نوین را جبران نمود.  نقص و مشکل نظریه

-واسطه یکه منجر به بهبود کاالها "خالق ب یتخر" تی بر اهم (1993) 2آقیون و هوایت

تأکنشویموجود م  یتخصص  یا این مدلکنند.  یم   دید،  نوآوری و  در  ابداعات نتیجه  ها، 

المللی است و از  المللی ناشی از تجارت بینها و سرریز دانش بینتحقیق و توسعه بنگاه

فعالیت رو،  اصلیاین  توسعه،  و  تحقیق  تعیین های  اقتصادی  ترین  رشد  نرخ  کننده 

های تحقیق و توسعه، تولید را از طریق افزایش تعداد، بهبود  شوند. فعالیتمحسوب می

نهاد واسطههکیفیت،  میهای  افزایش   ... و  دسترس  در  )رومر ای   نیبد  (.1383،  3دهند 

از سوی دیگر بسیاری    شوند.یم   هینوع نظر  ن یباعث رشد در ا  یعمود  یهاینوآور  بیترت

نقش    تیبر اهم(  1992)   5(، منکیو، رومر و ویل 1988)  4از اقتصاددانان از جمله لوکاس 

 
1 Swan  
2 Aghion & Howitt 
3 Romer (2004) 
4 Lucas 
5 Mankiw, Romer & Weil 

(شخصی، فرهنگی، نهادی)شرایط 

(چند بعدی)کارآفرینی 

(نوآوری، تنوع، رقابت، تالش های کارآفرینی و غیره)متغیرهای واسطه ای 

رشد اقتصادی
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های انسانی که  دی تاکید داشتند. بنابراین سرمایهی بر رشد و توسعه اقتصاانسان   هیسرما

باشند به مدل سولو اضافه  های مختلف میمشتمل بر تحصیل، آموزش و داشتن مهارت

-ها، افزایش تعداد افراد تحصیل کرده با سطح باالیی از بهرهشدند. بر اساس این تئوری

 وری همراه خواهند بود. 

  ی روهاینبیشتر  تعداد  در اختیار داشتن    یبه معنا  ( این امر1994)  1به عقیده بارو و لی 

بعالوه، .  شودتلقی می  شرفتهی پ  ی از کشورهاجدید    یورادر جذب فن  باالتر   ییماهر و توانا

،  یکودکان، بارور  ریمانند مرگ و م  یاجتماع   جیبر نتای  ل یتحص  شرفتی پ  عیسطح و توز

توز  التیتحص و  تئوری رشد تاثیر خواهدرآمد    ع یکودکان  نتیجه طبق  در   ند گذاشت. 

انباشت   و فیزیکی سرمایه در  را منابع خود بخش اعظم که کشورهایی سولو، یافتهتکامل

 ضعیف  امر  این در که کشورهایی و هستند  ثروتمند  کنندمی  گذاری سرمایه ها مهارت

می کمتری درآمد نمایند،عمل  شومپیتر سرانه  همچنین،   بحث واردکردنبا   دارند. 

لذا، چارچوب رشد در تکنولوژی نقش نوآوری، است.  پررنگ کرده  را   نظری  اقتصادی 

 زای سولو،درون رشد  تئوری پایه  بر اقتصادی رشد و وریبهره کارایی، بر نوآوری اثرات

( توریک  و  آدرچ  یافت.  توسعه  لوکاس  و  رومر  )2001ارو،  توریک  و  ونکرز  و   )1999  )

بودند،   بهمعتقد   به منجر یافته  توسعه کشورهای در  کارآفرینانه اقتصاد  سمت  حرکت 

 طی در فقیر و ثروتمند کشورهای  اقتصادی رشد بر کارآفرینی تاثیر متفاوت پیدایش

زیرا شده زمان  مساعد محیط ترکیب پذیری حاصلرقابت و اقتصادی  موفقیت  است. 

 تبدیل به که هستند تولید عوامل از جدیدی ترکیب ایجاد و  نوآورانه رفتار کارآفرینی،

  د دهینشان م (  2003بارو )اند. بر این اساس  و ایجاد اشتغال شده اقتصادی رشد موتور

رشد سرانه نرخ  در  تفاوت  متغ  ی ابا مجموعهکشورها    که  ارتباط    ی حیتوض   یرهایاز  در 

همچنین   می است.  نشان  به  خودیبه    ی نیکارآفر  دهدبارو  منجر    ی اقتصادرشد  خود 

اقتصاد  یبرا  یانسان  هیسرما  شدهلیتعد   ینی کارآفر  بلکه  گردد،نمی و  یرشد  در    ژهیبه 

  GDPرو، با توجه به سطح معین  از اینضروری و الزامی است.  در حال توسعه    یکشورها

-ه یرماقانون و نسبت س  تی حاکم ی، رشد اقتصادی رابطه مثبت با  انسان  هیسرما  وسرانه  

و نرخ    یناخالص داخل   د یدولت به تول  مخارج ، نسبت  ینرخ باروری و رابطه منفی با  گذار

خواهد داشت. همچنین رشد اقتصادی با نوسانات مطلوب تجارت و افزایش درجه  تورم  

این هستند   بر  نتایج دال  این،  بر  افزایش خواهد یافت. عالوه  اقتصاد به شدت  بودن  باز 

 
1 Barro & Lee 
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یاف  خواهد  افزایش  رشد  نرخ  اولیه  زمانی  که سطح  باسرانه    GDPت  مقایسه  مقدار    در 

به انسان  ه یسرما  اولیه باشد  پایین  دارد.    ی،  وجود  همگرایی  اثر  ساالعبارتی  و    یی بارو 

تر از  کنند تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادهای فقیرتر سریعبیان می ( 2004) 1ن یمارت

نئوکالسیک و نتیجه همگرایی    کنند که این مساله به مدلاقتصادهای غنی رشد پیدا می 

 اشاره دارد. 

داده از  استفاده  با  مقاله  این  در  موجود،  ادبیات  اساس  عنوان  بر  به  اشتغالی  خود  های 

شود.  پروکسی متغیر کارآفرینی به بررسی رابطه کارآفرینی و رشد اقتصادی پرداخته می

به خاق   بر اساس دیدگاه شومپیتر، کارآفرین، مبتکری است که  -و نشر دانش می زیرا 

کارآفرینی   بر  دانش  سطح  و  خوداشتغالی  میزان  تنظیم  با  کارآفرین  بنابراین  پردازد. 

 گردد.  تعدیل شده سرمایه انسانی موثر بوده و منجر به رشد اقتصادی می

همکاران  و  پویایی2020)  2پرادان  اقتصادی  (  رشد  و  نوآوری  کارآفرینی،  میان  های 

را   یورو  نمودند وکشورهای منطقه  رقابت جهانی،    مطالعه  افزایش  دلیل  به  نشان دادند 

های سیاسی، رشد اقتصادی منطقه یورو ناچیز  های مالی و اقتصادی و نااطمینانیبحران

هم  می بلندمدت  در  که  داد  نشان  برداری  خطای  تصحیح  مدل  همچنین،  باشد. 

اقتصادی می به رشد  نوآوری منجر  در کوتکارآفرینی و هم  و  رابطه علیت  اهشوند  مدت 

 گرنجری قوی وجود دارد اما این رابطه همیشه یکنواخت نخواهد بود. 

کشور مورد مطالعه نشان    20های کارآفرینی  ( به کمک داده2018)  3آیدوگان و سونکان 

نهاده بر  مثبت  اثری  دارای  کارآفرینی  که  رشد  دادن  به  منجر  و  داشته  تولید  های 

 گردد.  اقتصادی می 

ه و  به رشد کسب2016)  4مکاران دویس  منجر  که  کارآفرینی  اساسی  عوامل  در  و(  کار 

ویژگی در جهت شناسایی  مطالعه کردند.  را  اقتصادی  و  شرایط مختلف  کارآفرینی  های 

های کارآفرینی )ضرورت کارآفرینی در مقابل فرصت کارآفرینی( از روش تحلیل  محرک

کیفی )-تطبیق  کردند.  FS QCAفازی  استفاده  م  جیانت (  کارآفرینشان  که    ی نیدهد 

 
1 Martin 
2 Pradhan et al.  
3 Aydoğan and Sevencan 
4 Devece et al. 
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ب  یمبتن  رکود  زمان  در  ضرورت  نوآوریبر  و  است  اهم  یاثر  از  فرصت  شناخت    ت یو 

 . شوندمی  تیموفق منجر بهو در دوره رونق  هستند برخوردار  یشتریب

( و  2016)  3(، آداسی 2017)  2(، دوبرایت و استاتین 2019)  1مطالعات آبابتین و آکینوال 

استل  و  نشان می2009)  4استیم  و رشد  (  ثروت  ایجاد  نقطه عطف  کارآفرینی  دهند که 

بخش مردم،  زندگی  کیفیت  در  عظیمی  سهم  زیرا  است  کل  اقتصادی  و  اقتصاد  های 

دهد. به عبارتی کارآفرینان با ایجاد نوآوری به خلق ثروت،  اقتصاد به خود اختصاص می

 نمایند.  امعه کمک میاشتغال و رشد اقتصادی در ج

هولکامب 1985)  5دراکر  همکاران 1998)  6(،  و  آکینوال  و  که  2018)  7(  دادند  نشان   )

را می به  نوآوری  منجر  زیرا  نظر گرفت  در  کارآفرینی  بهبود  برای  ابزاری  عنوان  به  توان 

(.  2011، 8گردد )کیم های اقتصادی می وری تمام بخشتسهیل رشد اشتغال و بهبود بهره

 نوین هایروش با جدید محصول تولید به دنبال شود، کارآفرینبر این اساس بیان می

با  این و است بود. در  و ریسک  پذیرش  رویکرد   با کارآفرین  نتیجه،  نااطمینان خواهد 

 به قادر  موجود هایزمان، بنگاهخواهد شد.  هم بازار  در  تعادلعدم باعث  نقش، این ایفای 

بود کارآفرینان با رقابت به  می خارج  بازار از خودخودبه و نخواهند  فرآیند  این  شوند. 

های  باشد. زیرا بنگاه یا کارآفرینی رقیب که در معرفی نوآوریتخریب خالق معروف می

بنگاه زیرا  شد.  خواهد  خارج  رقابت  از صحنه  نکند،  عمل  موفق  به  خود  مرتبا  که  هایی 

می قابلنوآوری  تنها  نه  برای    پردازند  را  خود  بازار  سهم  و  موقعیت  بلکه  نبوده،  رقابت 

 تر حفظ خواهند کرد. مدت طوالنی

همکاران  و  رشد  1398)  9علیزاده  صنعت،  بخش  در  کارآفرینی  بین  متقابل  رابطه   )

بررسی نمودند. نتایج    SVARو    SURاقتصادی و اشتغال در ایران با استفاده از الگوهای  

می در  نشان  کارآفرینی  با  دهد  صنعت  معنی  6بخش  و  مثبت  اثر  رشد  وقفه  بر  داری 

 دوره وقفه اثر مثبت بر نرخ اشتغال دارد.  5اقتصادی و با 

 
1 Ababtain & Akinwale 
2 Daubaraitė & Startiene 
3 Adusei 
4 Stam & Stel 
5 Drucker 
6 Holcombe 
7 Akinwale et al. 
8 Kim 
9 Alizadeh et al. (2019) 
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و همکاران  به  1397)  1صباحی  را  منتخب  اقتصادی کشورهای  بر رشد  کارآفرینی  اثر   )

داده دسته  سه  برای  معمولی  مربعات  حداقل  شاخص  روش  سه  هر  در  مقطعی،  های 

های تحقیق حاکی از اثر مثبت  ان جهانی کارآفرینی مطالعه نمودند. یافتهبسازمانی دیده

باشد. البته میزان و نوع تاثیر به سطح درآمد  و معنادار کارآفرینی بر رشد اقتصادی می

 سرانه کشورها بستگی دارد. 

و همکاران  برای  1397)  2مودتی  اقتصادی  بر رشد  نهادی  و محیط  کارآفرینی  ارتباط   )

زمانی    30 دوره  طی  منتخب  تعمیم  2009-2017کشور  گشتاورهای  کمک  یافته  به 

نشان تحقیق  نتایج  نمودند.  فرصتبررسی  کارآفرین  میان  معنادار  ارتباط  و  دهنده  گرا 

نتایج دال بر این است    باشد. همچنین،نهادهای رسمی و غیررسمی بر رشد اقتصادی می

به   دستیابی  گردد،  تاکید  سیاستگذاری  در  کارآفرینی  انگیزش  نوع  بر  بیشتر  هرچه  که 

 تر خواهد بود.رشد و توسعه اقتصادی سریع

( همکاران  و  و  1396علیزاده  کارآفرینی  توسعه  بر  کار  و  کسب  محیط  اثر  بررسی  به   )

کمک   به  توسعه  حال  در  منتخب  کشورهای  اقتصادی  معادالت  رشد  سیستم  مدل 

داده  (2SLS)همزمان   سالو  طی  تابلویی  نتایجپرداخته  2010-2015های  های   اند. 

 کارآفرینی شاخص و غیرمستقیم طور به کار و مقررات کسب شاخص دهندمی  نشان

 داخلی ناخالص ثابت سرمایه و تشکیل کار نیروی خارجی، مستقیم گذاریسرمایه نوپا،

 و دارند منتخب اقتصادی کشورهای رشد بر داری معنی و مثبت تأثیر مستقیم طور به

 و مثبت تأثیر رشد اقتصادی نرخ و آموزش در دولت هزینه کار،  و کسب مقررات  شاخص

 دارند.   کارآفرینی بر معناداری 

(، به بررسی اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران،  1395)  3مهربانی و همکاران 

تعمیم OECD و MENA کشورهای از روش گشتاور  استفاده  زمانی  با  دوره  یافته طی 

شاخص بررسی  نتایج  این  پرداختند.  که  است  آن  از  حاکی  کار  و  کسب  فضای  های 

برخوردار نمی شاخص از جایگاه مناسبی  با کشورهای منتخب  ایران در مقایسه  -ها در 

ادار بین بهبود فضای  باشند. همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معن

 کسب و کار و رشد اقتصادی است. 

 
1 Sabahi et al. (2018) 
2 Mavedati et al. (2018) 
3 Mehrabani et al. (2016) 
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همکاران  و  اقتصادی  1393)  1هشیار  رشد  بر  کارآفرینی  تاثیر  دوره   طی کشور  51( 

 به دولت مخارج های رشد اقتصادی، کارآفرینی، نسبترا به کمک داده   2011-2004

را بررسی   مدارس در نام ثبت نرخ خالص و تورم تجاری، آزادی ناخالص داخلی،  تولید

 دارد. معنادار و  مثبت تاثیر اقتصادی رشد بر کارآفرینی دهند می نشان اند. نتایجکرده

 مثبت تاثیر اقتصادی رشد بر آزادی تجاری و مدارس در نام ثبت خالص متغیر همچنین

 داخلی تاثیر منفی دارد.   ناخالص تولید به  دولت مخارج  نسبت و تورم و

و   داده1390)  2همکاران سلیمانی  از  استفاده  با  خود  مطالعه  در  سال  (  اثر    2008های 

به   رسیدن  برای  نمودند.  بررسی  را  منتخب  کشورهای  در  اقتصادی  رشد  بر  کارآفرینی 

دهد کارآفرینی اثر  هدف از مدل رشد درونزای رومر استفاده شده است. نتایج نشان می

و  معنی میزان  و  دارد  اقتصادی  رشد  بر  کشورها  دار  سرانه  درآمد  سطح  به  تاثیر  نوع 

 بستگی دارد.  

می نشان  موجود  مطالعات  پژوهشبررسی  اغلب  که  آزمون  دهند  زمینه  در  موجود  های 

یافته    رابطه کارآفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی به بررسی و مقایسه اقتصادهای توسعه

توسعه کمتر مورد توجه    اند و به دلیل ضعف اطالعات آماری، کشورهای در حالپرداخته

گرفته تاثیر  قرار  بررسی  به  مقاله  این  در  موجود،  ادبیات  به  کمک  منظور  به  لذا  اند. 

اغلب  زیرا  است.  شده  پرداخته  منا  منطقه  کشورهای  اقتصادی  رشد  بر  کارآفرینی 

و   فراوان  جوان  کار  نیروی  با  زیاد  جمعیت  داشتن  علیرغم  منطقه  این  کشورهای 

ثباتی در رشد اقتصادی روبرو هستند. لذا جهت رفع این نقیصه   با بیدرآمدهای نفتی باال 

توان  با  با استناد به تعداد نیرو کار فعال و جوان و مهم دانستن نقش سطح دانش به می

 خلق ایده و تبدیل آن به محصول به رشد اقتصادی پرداخت. 

 روش تحقیق و ارائه مدل-3
( م (  2003بارو  در   د دهینشان  تفاوت  سرانه  که  رشد  مجموعهکشورها    نرخ  از  ی  ابا 

برای تفسیر نرخ رشد تولید ناخالص سرانه  در ارتباط است. بنابراین    یحی توض  یرهایمتغ

 ( تعریف گردید:1)داگالس -بکا   یخط  دی تابع تولزا، با استناد به تئوری رشد درون
𝑦𝑖𝑡 = 𝐹(ℎ𝑖𝑡 , 𝑧𝑖𝑡)                                                                                              

(1 )  

 
1 Hoshyar et al. (2014) 
2  Solymani et al. (2011) 
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: سرمایه انسانی هر فرد در  t  ،ℎ𝑖𝑡در زمان    iسرانه کشور    GDP: لگاریتم  𝑦𝑖𝑡که در آن  

زمان    iکشور   آرا  Zو    tدر  متغ  یاهیشامل  رشد    یتئور. طبق  است  توضیحی  یرهایاز 

سرما  ییکشورها،  ک ینئوکالس از  هستند   ی باالتر  ه یکه  کمتر،  برخوردار  رشد    ی نرخ 

مبتنی بر نرخ   های فیزیکیجایی که در این تئوری محاسبه سرمایهاز آن  خواهند داشت.

به    نیاهستند،    یگذار  هیو سرما  هیاول   هیسرماتقریبی    ریو مقاد  استهالک  فرضی فرض 

بنابراین به منظور حصول نتایج مطلوب، فرم لگاریتمی تابع  نخواهد شد.    یابی ارز  یدرست 

 ( معرفی شد:2تولید کاب داگالس به صورت معادله )
𝑙𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃𝐶) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑙𝑖𝑓𝑒𝑥𝑝) + 𝛽2𝑙𝑜𝑔(𝑠𝑒𝑙𝑓𝑒𝑚𝑝) +
𝛽3𝑙𝑜𝑔(𝑔𝑜𝑣𝑐𝑜𝑛) + 𝛽4𝑙𝑜𝑔(𝑖𝑛𝑣) + 𝛽5𝑙𝑜𝑔(𝑜𝑝𝑒𝑛) + 𝛽6𝑙𝑜𝑔(𝐹𝐷𝐼) +

𝛽7𝑙𝑜𝑔(𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝) + 𝛽8𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑒𝑟) + 𝛽9𝑙𝑜𝑔(𝑠𝑒𝑙𝑓𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝑠𝑐ℎ𝑙) + 
𝑖
+ 𝜀𝑖𝑡       (2)  

  گردد، نمی   یرشد اقتصادخود منجر به  خودیبه    ینیکارآفر  (2003بر اساس نظر بارو )

اقتصاد  یبرا  یانسان  هیسرما  یشدهلیتعد  ینیکارآفر  بلکه   ی در کشورها  ژهیبه و  یرشد 

  وسرانه    GDPرو، با توجه به سطح معین  از اینضروری و الزامی است.  در حال توسعه  

با  انسان  هیسرما رابطه مثبت  اقتصادی  و نسبت س  تیحاکم ی، رشد  ی و  گذار ه یرماقانون 

با   منفی  باروررابطه  نسبت  ینرخ  تول  مخارج،  به  داخل   د یدولت  تورم    یناخالص  نرخ  و 

نوسانات   با  اقتصادی  رشد  همچنین  داشت.  باز  خواهد  درجه  افزایش  و  تجارت  مطلوب 

 بودن اقتصاد به شدت افزایش خواهد یافت.  

: تولید ناخالص داخلی سرانه برای نشان  (GDPC)  1تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه 

بین   زندگی  استاندارد  مقایسه  و  کشور  یک  ساکنان  زندگی  استاندارد  میانگین  دادن 

دوره طی  برده  کشورها  بکار  مختلف  ابتدا  میهای  در  شاخص،  این  محاسبه  برای  شود. 

تابعی از مخارج مصرف خصوصی، مخارج سرمایه گذاری،  تولید ناخالص داخلی که خود 

مخارج دولت و خالص صادرات است، احتساب خواهد شد. سپس تولید ناخالص داخلی  

 دست پیدا کنیم.  GDPCرا بر تعداد جمعیت تقسیم نموده تا به 

تئوری(inv)  2ص ناخال  ه یسرما  لیتشک براساس  کالن  :  اقتصاد  ناخالص    ل یتشکهای 

خالص در    رات ییثابت اقتصاد به عالوه تغ  ی هاییبه دارا  یاضاف  یها نهیشامل هز  هیسرما

تول  ی درصد  صورت به    گردد و  تعریف می کاال    یسطح موجود در    ی ناخالص داخل  دیاز 

 
1 Real GDP per capita (GDPC) 
2 Gross Capital Formation  
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اساس  .  شودنظر گرفته می استاندارد رشد بر   بر  فیزیکی   هیسرماموجودی  ،  درونزا  مدل 

تول دارد   د یعملکرد  مثبت  کلتاثیر  طور  به  تشکی.  هرچه  باالتر    کی  هیسرما  ل ی،  اقتصاد 

 خواهد بود. ترعیاقتصاد سررشد  باشد،

گردد.  (: به عنوان میانگین تعداد فرزندان هر زن تعریف میfer)  1کل زنان   ینرخ بارور

اساس نئوکالس  بر  متغیر اثر    کی مدل  نشان   .باشدمی  ی منف  این    ی منف  ریتأثدهنده  زیرا 

 است.   ی از نرخ بارور یناش ی بر عملکرد اقتصاد تیجمع

شود. این متغیر به همراه سطح  (: نشان داده میlifexp)  2تولددر بدو    ی به زندگ  دیام

های کلیدی  یکی از شاخصهای انسانی موثر است. امید به زندگی  تحصیالت بر سرمایه

باشد. و هر چه امید به زندگی باالتر باشد، سطح سالمت و در نتیجه  سالمت جامعه می

دهند یک رابطه مثبت میان امید  های انسانی باالتر خواهد بود. مطالعات نشان میسرمایه

 به زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه وجود دارد.  

سال باال  15  تیعجم   کل  یل یتحصهای  میانگین  به  سال(schl)  سال  تعداد  های  : 

بر سرمایه مثبت  اثر  و سطح سواد  بر رشد  تحصیلی  مثبت  اثر  نتیجه  در  و  انسانی  های 

بایست در ابتدا مطابق با مطالعه  اقتصادی خواهد داشت. برای این نشان دادن این اثر می

ل  و  نخست    schl (  2013)  3ی بارو  لذا  گردد.  سالمحاسبه    یبرا  ل یتحص  یها تعداد 

 به شکل زیر تعریف خواهد شد:  (𝑆𝑡)   ساله و باالتر 15 تیجمع

𝑆𝑡 = ∑ 𝑙𝑡
𝑎𝑆𝑡

𝑎𝐴
𝑎=1                                                                               (1)                        

𝑙𝑡
𝑎  گروه    تیسهم جمعg  و    به باال  15  تی در جمع𝑆𝑡

𝑎  های تحصیلی در گروهتعداد سال-

های سنی مختلف  است که  دال بر گروه  aدهند. همچنین های سنی مختلف را نشان می

از:   سنی  a=1عبارتند  گروه  سنی  a=2سال،    19-15،  گروه   ،24-20    ... و  سال 

a=13باال.    75،گروه سنی سال برابر   tدر زمان    a  ی گروه سن   لیتحص   ی هاتعداد سالبه 

 :است

𝑆𝑡 = ∑ ℎ𝑗,𝑡
𝑎𝐴

𝑎=1 𝐷𝑢𝑟𝑗,𝑡
𝑎                                                                        (2)      

ℎ𝑗,𝑡
𝑎  گروه    یکسر تحص  aاز  سطح  به  که  و  j = p   التیاست  کامل(    s)تحصیالت 

یافته دست  ناقص(  تحصیلی  مدت  ،  Durو  اند  )تحصیالت  سنوات  تعداد  یا  دوره  زمان 

دهد که با توجه به سیستم  نشان می  را   ی آموزش متوسطه هر کشورره اول  و دو  یی ابتدا

 
1 Total Fertility Rate 
2 Life Expectancy 
3 Barro and Lee  
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می استخراج  کشور  هر  آماری  آموزشی  زمانی  سری  بانک  از  آن  محاسبه  برای  و  گردد 

می  1یونسکو فرض  جا  این  در  سادگی  برای  است.  شده  تحصیلی  استفاده  سنوات  کنیم 

ترتیب   به  متوسطه  اول  دوره  و  ابتدایی  متوسطه    3و    5دوره  دوره دوم  برای  و    4سال 

 سال در نظر گرفته شده است.  

  د ی به تول  خالص صادرات  نسبت  درصد  یع یطب  تمیلگار:  (open)  2بودن اقتصادباز    درجه

های اقتصاد کالن  باشد. بر اساس تئوریدال با درجه باز بودن اقتصاد می  ی ناخالص داخل

 باشد.  خالص صادرات دارای اثر مثبت بر تولید ناخالص می

به عنوان  FDI)  3ی خارج  میمستق   یگذار  هیسرما  انیجر به    یذارگ هیخالص سرما(: 

اقتصاد   داری پا  یت یریمدکسب سود    منظور بیانگر  نی. اشودتعریف می  خارجی  در    متغیر 

(   1956باشد. مدل رشد سولو )می ی داخل  لصناخا  د یتول ی بهخارج  ی گذار ه یسرمانسبت 

باالتر باشد، رشد تولید ناخالص سرانه نیز باالتر خواهد    FDIدهد هر چه میزان  نشان می

( رومر  ) 1986بود.  لوکاس  و  ساالمارتین 1988(  و  بارو  داد1995)  4(،  نشان  تحت  (  ند 

فن انتقال  نتیجه  اقتصادی  توسعه  درونزا،  رشد  سرریز  چارچوب  اثرات  و  انتشار  آوری، 

 دهد.  سرمایه رخ می

کل(:  govcon) 5دولتی  مخارج برا  ی جار  ی هانهیهز  ه یشامل  و    دیخر  یدولت  کاالها 

 کارکنان( است.   پاداش خدمات )از جمله  

هستند که    نیروی کاری همان    یخود اشتغال   نیروی کار (: selfemp)  6ینرخ خود اشتغال 

برای  کارفرمای خاصی کار نمی   برای بلکه    یتعاون  ای  ک ی چند شر  ای  ک ی با    ایخود  کنند 

 .  باشدمی یخود اشتغال  زانیمطالعه م  ن یدر ا  ینیکارآفر  یعامل اصل . کنندی کار م

خوداشتغال حاصل نرخ  م  ی ضرب  با    اینی:  ل یتحص  یهاسال  نیانگیو  نماد  متغیر 

(selfemp * schlنشان داده می )تحصیالت خوداشتغالی  شده    لیسطح تعد  شود و تأثیر

 دهد.یرا نشان م  ی بر رشد اقتصاد

 
1 www. uis.unesco.org 
2 Degree of Opennss 
3 Foreign Direct Investment 
4 Barro & Salamartin 
5 Government expenditures 
6 Self Emplotment 

http://uis.unesco.org/
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: بیکاری پایدار و باال منجر به افزایش نابرابری اقتصادی اتالف منابع  (unemp)  1بیکاری 

 گردد.و محدود کردن نقدینگی می 

در   شده  بیان  مطالب  به  توجه  بارو  بخشبا  نظر  به  توجه  با  مقاله  این  در  قبل،  های 

 4و تورک   ی کار(،  1996)   3تورک،  (1990)  2تس یبموجود مانند    اتیادبو سایر    (2003)

پلو(2002) مول  ارتی،  تأث(  2011)   5ترنویو  مورد  اقتصادی  ن یکارآفر  ریدر  رشد  دو    ی بر 

 مورد آزمون قرار خواهد گرفت: ه یفرض

بر رشد    و معناداری  مثبت  ریتأث(  𝛽2ی ) خود اشتغال   بیضراز طریق    ی نیکارآفر:1  ه یفرض

 . دارد منطقه اقتصادی منا  یکشورها ی اقتصاد

و    مثبت   ریتأث(  𝛽8  ب یضری )انسان   ه یشده سرما  ل یتعدی  ن ی کارآفر  ی هاتیفعال  :2  ه یفرض

 . دارد منطقه اقتصادی منا  یکشورها ی بر رشد اقتصاد معنادار 

بررسی اثر کارآفرینی بر روی رشد اقتصادی منطقه منا از رهیافت پانل  بنابراین به منظور 

این رهیافت، می  شود.استفاده می  به منظوردر  -سری  نبودن کاذب از اطمینان بایست 

 هنگامی  تصادفی  فرآیند  یک قرار گیرند. بررسی مورد متغیرها مانایی ابتدا  زمانی های

 کوواریانس مقدار باشد. همچنین، زمان ثابت طی آن واریانس و میانگین که است مانا

 زمان به ارتباطی و بستگی داشته دوره دو این بین وقفه به تنها زمانی، دوره دو بین

-نکته دوم در رابطه با داده  (.1378 ،6گجراتی (باشد   نداشته کوواریانس محاسبه  واقعی

از   این است که وقتی تعداد مشاهدات سری زمانی در هر کدام  باشد،  پانل  مقاطع زیاد 

مهممی داد.  قرار  بررسی  مورد  مقاطع  آن  از  کدام  هر  برای  را  مانایی  آزمون  ترین  توان 

ایم   ،(LLC)  7های ترکیبی عبارتند از آزمون لوین و همکاران های ریشه واحد دادهآزمون

پرون  فلیپس    -و فیشر  (ADF)یافته  دیکی فولر تعمیم  -آزمون فیشر  ،(IPS)  8و همکاران 

لگاریتم تولید  (،  2003باشند. با توجه به فرم لگاریتمی تابع تولید کاب داگالس بارو )می

وابسته متغیر  عنوان  به  سرانه  واقعی  ملی  نشان  می  ناخالص  منظور  به  همچنین  باشد. 

 
1 Unemployment 
2 Bates 
3 Thurik 
4 Carree & Thurik 
5 Ployhart & Moliterno 
6 Gojarati (1999) 
7 Levin et al. 
8 Im et al. 
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به عنوان متغیر    1تاخیریمتغیر مستقل  دادن اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از  

  شده است. ابزاری استفاده

یا عدم به منظور بررسی وجود  از آزمون همدر گام بعدی  بلندمدت  جمعی  وجود روابط 

-مجموعه ارتباط و  اقتصادی ینظریه یک بودن صحیح  صورت در   شود.کائو استفاده می

 روند بدون و ایستا بلندمدت، در متغیرها این از ترکیبی  داریم  انتظار متغیرها، این از یا

آزمون همدر   .  باشند فرضیه  این  فرضیه  وجود همبیانگر عدم  𝐻0جمعی کائو،  و  جمعی 

 بیانگر وجود همجمعی بین متغیرها است. 𝐻1مقابل آن یعنی  

پرداخته می  نوع مدل  انتخاب  به  رابطه همجمعی  تایید وجود  از  تعیین  پس  برای  شود. 

داده نوع  آزمون چاو  از  استفاده  با  ابتدا  در  برآورد،  ترکیبی مشخص  ی  هانوع  یا  تلفیقی 

بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات تجمیع شده و    𝐻0شود. در این آزمون، فرضیه  می

و قبول روش   𝐻0  بیانگر روش پانل است. در صورت رد فرضیه 𝐻1فرضیه مقابل آن یعنی  

 ساس اپانل از آزمون هاسمن برای انتخاب نوع مدل پانل مناسب استفاده خواهد شد.  

 و شده زده تخمین رگرسیون خطای ارتباط وجود عدم یا وجود یپایه بر هاسمن نآزمو

 اثر مدل باشد، داشته وجود ارتباط این گرا.  است گرفته شکل مدل، مستقل متغیرهای

مدل اثر تصادفی کاربر خواهد داشت. در این    باشد، نداشته وجود ارتباط این اگر و ثابت

دهنده عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه  نشان  𝐻0آزمون فرضیه  

𝐻1  آزموننشان مرحله  دو  هر  مطالعه  این  در  است.  ارتباط  وجود  تشخیص  دهنده  های 

ای آماری در  هها انتخاب شده است. به دلیل فقدان دادهانجام شده و مدل مناسب آزمون

 ها از روش پانل نامتوازن استفاده شده است.  برخی دوره

نرخ  گردند.  های مورد استفاده در تخمین مدل معرفی میبرای تخمین مدل در ابتدا داده 

اشتغال آماری سری  ی خود  فعال   2ی بانک جهان  های  اول  ی نیکارآفر  تیو کل  مراحل    ه یدر 

(TEA)  جهانی  دیده عنوان    GEM)(4  3کارآفرینی بان  معبه  گیری  اندازه  ی اصل  اریدو 

 اند. موجود معرفی شده ات ی ادب ی توسطنی کارآفر

 
1 Lagged independent variables 
2 www.worldbank.org 
3 Global Entrepreneurship Monitor 
4 www.gemconsortium.org 

http://www.worldbank.org/
http://www.gemconsortium.org/
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-2018ی در طی دوره  نرخ خود اشتغالدر این مقاله برای تخمین مدل اقتصادسنجی از  

است.    1990 کشورها  یبرا  GEM  یهاداده  رایزاستفاده شده  اقتصادی    یهمه  منطقه 

باشد. کشورهای منطقه اقتصادی منا عبارتند  نمیموجود    مورد مطالعهدوره  در طی    منا

اشغالی،  ایران  عراق  ،مصر،  جیبوتی،  بحرین  ،الجزایراز:   ،  لبنان،  کویت،  اردن،  فلسطین 

سعودی،  عمان،  مراکش،  مالت،  لیبی متحده  ،  تونس،  عربستان  کرانه ،  عربیامارات 

 وسوریه.  یمن ، باختری رود اردن

م کشورهای  سرانه  ناخالص  تولید  مطالعه  رشد  مورد  دوره  طی  در  منا  اقتصادی  نطقه 

( نمایش داده شده است. رشد تولید ناخالص داخلی در طی این دوره  1توسط نمودار )

بیکاری،   فقر،  بنابراین  دارد.   اقتصادی داللت  افول وضعیت  بر  مساله  این  و  بوده  منفی 

 های عمومی در حال افزایش است. کسری بودجه و بدهی
 

 1991-2018تولیدناخالص سرانه طی دوره  (: رشد  1نمودار)

 
 منبع: بانک سری زمانی بانک جهانی 

 1990-2018: آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه طی دوره  1جدول  

تعداد   نام متغیر  

 مشاهدات 

انحراف   حداقل حداکثر  میانگین 

 معیار 

 031/0 228/4 341/9 538/6 507 نرخ رشد اقتصادی 

 537/8 020/1 861/30 577/11 310 بیکاری 

 388/15 421/0 416/45 264/22 560 خوداشتغالی

 42/28 001/0 402/197 689/56 491 درجه باز بودن اقتصاد 

 684/6 83/56 80/85 11/72 560 امید به زندگی 

 340/6 298/0 260/72 060/17 298 ناخالص   هیسرما  لیتشک

http://www.hamshahrionline.ir/news/60346
http://www.hamshahrionline.ir/news/60360
http://www.hamshahrionline.ir/news/48129
http://www.hamshahrionline.ir/news/60370
http://www.hamshahrionline.ir/news/29951
http://www.hamshahrionline.ir/news/391654/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://www.hamshahrionline.ir/news/60455
http://www.hamshahrionline.ir/news/60536
http://www.hamshahrionline.ir/news/37938
http://www.hamshahrionline.ir/news/49465
http://www.hamshahrionline.ir/news/45969
http://www.hamshahrionline.ir/news/15028/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://www.hamshahrionline.ir/news/60709
http://www.hamshahrionline.ir/news/60863
http://www.hamshahrionline.ir/news/51030
http://www.hamshahrionline.ir/news/60962
http://www.hamshahrionline.ir/news/60962
http://www.hamshahrionline.ir/news/60962
http://www.hamshahrionline.ir/news/24510
http://www.hamshahrionline.ir/news/24510
http://www.hamshahrionline.ir/news/61646
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 199/1 -162/2 652/0 076/0 488 یدولت  مخارج

 می مستق  یگذار   هیسرما  انیجر

 یخارج

342 975/0 644/29 822/16- 709/5 

 942/2 23/1 46/8 290/3 560 کل زنان  ینرخ بارور   یعیطب  تمیلگار

سال   کل   یلیتحصهای  میانگین 

 سال به باال   15  تیجمع

468 198/6 766/15 107/0 853/4 

 199/1 -162/2 652/0 076/0 488 یدولت  مخارج

 می مستق  یگذار   هیسرما  انیجر

 یخارج

342 975/0 644/29 822/16- 709/5 

های بانک  از داده سال به باال  15 تیجمع کل  یلیتحصهای میانگین سالمنبع: برای کلیه متغیرها به استثنای 

 جهانی استفاده شده است.

 های تجربی تحلیل  -5
برای تابع تولید کاب داگالس تعریف   حالت 5های مختلف، در ابتدا قبل از تخمین آزمون

گردد. در هر حالت، لگاریتم تولید ناخالص ملی واقعی سرانه به عنوان متغیر وابسته و  می

به عنوان متغیر ابزاری لحاظ خواهند شد. پس از معرفی متغیرها،    تاخیری  متغیر مستقل 

گردد. بدین منظور از  از ایجاد رگرسیون کاذب می شود زیرا مانایی مانعمانایی بررسی می

شود زیرا، فرض اساسی در این آزمون، مستقل  استفاده می  (LLC)آزمون لوین، لو و چو  

باشد. بر این اساس لوین، لو و چو معتقدند که در  بودن واحدهای مقطعی از یکدیگر می

ها دارای قدرت بیشتری  ترکیب دادههای تابلویی، استفاده از آزمون ریشه واحد برای  داده

نتایج   است.  به صورت جداگانه  مقطع  هر  برای  واحد  ریشه  آزمون  از  استفاده  به  نسبت 

برخی متغیرها ایستا از مرتبه صفر و برخی متغیرها   دهند( نشان می 2مندرج در جدول )

 از مرتبه اول هستند.

 (LLC)  (: نتایج مانایی متغیرها به روش لوین، لو و چو2جدول )
آماره   روش ارزیابی متغیر

 آزمون 

مرتبه   احتمال 

 مانایی 

 سطح  لگاریتم خوداشتغالی

 دیفرانسیل مرتبه اول 

89/1- 

------ 

03/0 

------ 

I(0) 

 سطح  لگاریتم امید به زندگی 

 دیفرانسیل مرتبه اول 

28/3 

62/3- 

99/0 

00/0 

I(1) 

 I(0) 07/0 -58/1 سطح  ناخالص   هیسرما  لیتشک  تمیلگار
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 ------ ------ مرتبه اول دیفرانسیل  

 سطح  لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد 

 دیفرانسیل مرتبه اول 

45/16- 

------ 

00/0 

------ 

I(0) 

 سطح  یدولت  مخارج  تمیلگار

 دیفرانسیل مرتبه اول 

6325/16- 

------ 

00/0 

------ 

I(0) 

 کل زنان  ینرخ بارور   تمیلگار

 

 سطح 

 اول دیفرانسیل مرتبه  

19/4 

72/7- 

98/0 

00/0 

I(1) 

  یلیتحصهای  لگاریتم میانگین سال

 سال به باال  15  تیجمع  کل

 سطح 

 دیفرانسیل مرتبه اول 

7425/12- 

------ 

00/0 

------ 

I(0) 

  میمستق  یگذار  هیسرما  انیجر

 یخارج

 سطح 

 دیفرانسیل مرتبه اول 

289/8- 

------ 

00/0 

------ 

I(0) 

 سطح  ی کار یب  تمیلگار

 دیفرانسیل مرتبه اول 

62/0 

42/11- 

77/0 

00/0 

I(1) 

 یضرب نرخ خود اشتغال حاصل  تمیلگار

 یلیتحص  یهاسال  نیانگیو م

 سطح 

 دیفرانسیل مرتبه اول 

25/0 

12/8- 

84/0 

00/0 

I(1) 

 های پژوهش یافتهمنبع: 

 یا افزایشی تصادفی  روند یک  داشتن  و  زمانی ایهسری برخی  بودن  یستا اغیر وجود با

 بدون و ایستا  همواره بلندمدت متغیرها در  این از خطی ترکیب یک  است ممکن کاهشی

 روابط اینوجود  یا عدم کائو وجود  جمعی هم آزمون به کمک   تحقیق این در.  باشند روند

( دال بر وجود  3. نتایج حاصل از آزمون کائو مندرج در جدول )دنوشمی کشف بلندمدت

 جمعی در معادالت است.  هم
 جمعی کائو(: آزمون هم3جدول )

 1 2 3 4 5 
 003/0 02/0 06/0 004/0 02/0 معناداری آماری 

 های پژوهش یافتهمنبع: 

  Fدهند که احتمال برآورد شده آماره  ( نشان می 4نتایج آزمون چاو مندرج در جدول )
ها قابلیت تخمین به صورت  کلیه مدلدرصد است، لذا    05/0ها کمتر از  برای تمامی مدل

 های پانل را دارند.  داده
 (: نتایج آزمون چاو 4جدول )

 نتیجه احتمال  Fآماره   مدل 
 مدل پانل  000/0 95/15 : مدل پایه  1حالت  
 مدل پانل  000/0 64/28 2حالت  
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 مدل پانل  000/0 03/23 3حالت  
 مدل پانل  000/0 69/18 4حالت  
 مدل پانل  000/0 33/41 5حالت  

 های پژوهش یافتهمنبع: 

می نشان  هاسمن  آزمون  خینتایج  آماره  احتمال  اینکه  به  توجه  با  تمام  دهند  در  دو 

 درصد است، لذا، کلیه معادالت به صورت اثرات ثابت هستند.    05/0معادالت کمتر از 

 (: نتایج آزمون هاسمن5جدول )
آماره   مدل 

 دو خی

 نتیجه احتمال 

 اثرات ثابت  00/0 88/24 : مدل پایه  1حالت  

 اثرات ثابت  00/0 21/34 2حالت  

 اثرات ثابت  00/0 67/29 3حالت  

 اثرات ثابت  00/0 41/26 4حالت  

 اثرات ثابت  00/0 76/30 5حالت  
 های پژوهش یافتهمنبع: 

(  6حالت تابع تولید کاب داگالس در جدول )  5نتایج آزمون پانل نامتوازن با اثرات ثابت   

 ارائه شده است. 

سرمایه  (:  inv)  1ناخالص  هیسرما  لیتشک تشکیل  اثر  حاالت،  تمامی  نتایج  اساس  بر 

می معنادار  و  مثبت  اقتصادی  رشد  بر  نتیجه  ناخالص  با  منطبق  نتیجه  این  مدل  باشد. 

  باالتر باشد،   کشوری   کی  هی سرما  ل ی، هرچه تشکیبه طور کل درونزا است.    استاندارد رشد 

 خواهد بود. ترعیسرآن نیز اقتصاد رشد 

 1991-2018(: نتایج مدل پانل در کشورهای منطقه اقتصادی منا طی بازه  6جدول )
 اثرات ثابت کشورها  رگرسیون 

حالت  
(1) 

حالت  
(2) 

حالت  
(3) 

حالت  
(4) 

حالت  
(5) 

 -143/0 لگاریتم خوداشتغالی
(000/0 ) 

317/0- 
(000/0 ) 

482/0- 
(000/0 ) 

001/1- 
(000/0 ) 

162/0- 
(000.0 ) 

 -101/0 _____ _____ لگاریتم امید به زندگی 
(002/1 ) 

009/0 
(753/0 ) 

381/0- 
(469/0 ) 

 
1 Gross Capital Formation  
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 198/0 ناخالص   هیسرما  لیتشک  تمیلگار
(000/0 ) 

198/0 
(000/0 ) 

098/0 
(261/0 ) 

144/0 
(000/0 ) 

029/0 
(588/0 ) 

 069/0  _____ _____ لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد 
(161/0 ) 

_____ 

 178/0 _____ _____ یدولت  مخارج  تمیلگار
(118/0 ) 

030/0 
(689/0 ) 

417/0- 
(228/0 ) 

 کل زنان  ینرخ بارور   تمیلگار

 
_____ _____ 302/0- 

(180/0 ) 
115/0- 

(025/0 ) 
_____ 

  یلیتحصهای  لگاریتم میانگین سال
 سال به باال  15  تیجمع  کل

212/1 
(000/0 ) 

_____ _____ _____ _____ 

  میمستق  یگذار  هیسرما  انیجر
 یخارج

_____ _____ 008/0 
(108/0 ) 

  

 -034/0 _____ _____ _____ _____ ی کار یب  تمیلگار
(265/0 ) 

ضرب نرخ خود  حاصل  تمیلگار
 یلیتحص  یهاسال  نیانگی و م  یاشتغال

 212/1 
(000/0 ) 

369/0 
(000/0 ) 

998/0 
(000/0 ) 

420/1 
(000/0 ) 

 713/3 ضریب ثابت 
(000 )/ 

713/3 
(000 )/ 

722/5 
(031/0 ) 

259/3 
(000/0 ) 

_____ 

 71 71 71 71 71 تعداد مشاهدات 
J-statistic 025/16 025/16 982/10 438/29 013/15 

Sargan test (prob >χ2) 054/0 054/0 208/0 000/0 0089/0 
 های پژوهش منبع: یافته

بر   ی منف   ریتأث  یبارور  زانیم(  4( و )3: بر اساس حاالت )(fer)  1کل زنان   ینرخ بارور

دارد  ی کشورها  اقتصادیرشد   توسعه  حال  با  در  مطابق  نتیجه  این  نئوکالس .    کیمدل 

نشان  .باشدمی بارور  یناش   تیجمع افزایش    یمنف  ر یتأثدهنده  زیرا  نرخ  بر عملکرد    یاز 

 است.  ی اقتصاد

  ( این متغیر 5( و )4(، )3های ) بر اساس حالت(:  lifexp)  2تولد در بدو    ی به زندگ  دیام

توجه  ریتأث ورگرسیونبر    یقابل  ندارد  زده شده  تخمین  در طی    معناداریرابطه    های 

  ن یبارو و ساال مارتدوره مورد مطالعه مشاهده نشده است. این نتیجه مغایر نتایج مطالعه  

 
1 Total Fertility Rate 
2 Life Expectancy 
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که دال بر مثبت و معنادار بودن اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی بلندمدت  (  2004)

 باشد، است.  می

سال باال   15  تی جمع  کل  ی ل یتحصهای  میانگین  به  حالت  :  (schl)  سال  اساس  بر 

  ش اول، این متغیر تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. یعنی یک درصد افزای

  ی ناخالص داخل  دی در سطح تول  شدرصد افزای  2/1منجر به    لیتحص  یها در متوسط سال

)  .گرددیم بارو  مطالعه  نتایج  با  منطبق  نتیجه  می2003این  می  باشد(  نشان  دهند  که 

بر سرمایهتعداد سال اثر مثبت  اثر  های تحصیلی و سطح سواد  نتیجه  انسانی و در  های 

( این  1994)  1مثبت بر رشد اقتصادی دارند. همچنین با توجه نتیجه مطالعه بارو و لی 

ندر اختیار    ی به معنا  امر توانابیشتر  ماهر    یروهایتعداد    ی آوردر جذب فن  شتریب  ییو 

 .  شودتلقی می شرفتهیپ  یاز کشورهاجدید 

اقتصادباز    درجهو    (FDI)  2یخارج  میمستق  یگذار  هیسرما  انیجر  3بودن 

(open  :)اساس حالت بر  ترتیب  )به  )3های  و  بر رشد  4(  دار  معنا  و  مثبت  اثر  دارای   )

به    ی خارج   م ی مستق   ی گذار  ه یو سرما  اقتصاد   باز بودن درجه  از  باشند. زیرا  اقتصادی می

  ا،رشد درونز  ی تئورشود و بر اساس  میاستفاده    آوریفنانتشار    ریتأث  ی ریگمنظور اندازه 

 است.  یمحور رشد اقتصاد ینوآور

)(:  govcon)  4دولتی  مخارج حاالت  )3نتایج  و  که  4(  هستند  آن  از  حاکی  مخارج  ( 

دارند.   اقتصادی  رشد  بر  منفی  و  معنادار  اثر  شوند،  کنترل  که  صورتی  در  طبق  دولتی 

  ی رشد اقتصاد  ابتدا در    رای ، زندشویم  ی دولت باعث رشد اقتصاد  یها نهیهز  ،بارو  هینظر

 .درسانیرا به حداکثر م  یبخش خصوص  یی کارآ

اشتغال خود  نتایج  نشان(  1)  حالت(:  selfemp)  5ینرخ  پادهنده  نتایج    هیمدل  است. 

می  بیان  پایه  متغیر  مدل  نماینده  عنوان  به  اشتغالی  خود  لگاریتم  که    ی ن یکارآفرکند 

می متغیرها  تمامی  بر  معنادار  و  منفی  اثر  شومپیتر  دارای  مطالعات  براساس  باشد. 

-فته کند، لذا یا آوری را از طریق دانش جذب میکارآفرین یک مبتکر خالق بوده که فن

 
1 Barro & Lee 
2 Foreign Direct Investment 
3 Degree of Opennss 
4 Government expenditures 
5 Self Emplotment 
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در   کشورهای  در  خوداشتغالی  نرخ  زیرا  دارد.  تطابق  شومپیتر  نظریه  با  پایه  مدل  های 

گردد و انگیزه کارآفرینان تنها  های بازار کار تعیین می حال توسعه به وسیله محدودیت

-باشد. که این مساله منجر به تایید فرضیه اول تحقیق میمحدود به ایجاد نوآوری نمی

 گردد.  

بر  : )selfemp * schl)ی ل ی تحص یهاسال نیانگیو م  ی خ خوداشتغال ضرب نرحاصل

و دال بر این   دارای اثر مثبت و معنادار بوده( این متغیر  5( و ) 4(، )3(، )2اساس حاالت )

توسعه   به  انسان   ه یشده سرما  ل یتعد  ی نیکارآفراست که در کشورهای در حال  ی منجر 

-ت یفعالگردد. این نتیجه فرضیه دوم که دال بر تاثیر مثبت  می  یتوسعه اقتصادتسریع  

منطقه منا را    یدر کشورها  ی بر رشد اقتصاد  ی انسان  هیشده سرما  لیتعد  ین یکارآفر  یها

نمی خوداشتغالیریتأثنماید.  رد  اقتصاد  گذاری  عملکرد  کل   ی بر  سطح    الت یحصت  یبا 

 .ابدی  یم  شیکشور افزا

را وادار  افراد    ی، کاری( ب1994و همکاران )  نولدز ی ر  نتایج مطابق با  (:  unemp)  1بیکاری 

می خوداشتغالی  تحر   ین یکارآفر  ت یفعال  نیبنابرا  نماید،به  اکندمی  ک یرا  در    اثر  ن ی. 

دارد. به    یشتری ب  تیاهم  برخودارند،   یباالتر  یکار یدر حال توسعه که از نرخ ب  یکشورها

دهد  ( نشان می 5مطالعه شده است. نتایج حالت )در ستون پنج اثر بیکاری  ،  لیدل   نیهم

 .باشدکه بیکاری دارای اثر منفی و معنادار می

 بندی و پیشنهاداتجمع -6
می تصریح  کهشومپیتر  در کند  می رشد کارآفرین  ایفا  کلیدی  نقش  به  اقتصادی  کند. 

و   از عبارتی کارآفرین نو  ایده  به خلق  اشتغالی و سطح تحصیالت  محصول  طریق خود 

می می اقدام  تولید  و  رقابت  افزایش  به  منجر  رو،  این  از  در  نماید.  مساله  این  گردد. 

سرمایه باال،  جمعیت  دارای  که  توسعه  حال  در  کشورهای  و  مطالعات  باال   انسانی  های 

گرفتهبی قرار  غفلت  مورد  هستند،  اقتصادی  رشد  اساس،  ثباتی  این  بر  این  است.  هدف 

کار تاثیر  بررسی  منا در طی  مقاله  اقتصادی  اقتصادی کشورهای منطقه  بر رشد  آفرینی 

های سری زمانی بانک جهانی برای تخمین مدل  باشد. لذا از دادهمی  1991-2018دوره  

بان جهانی کارآفرینی فاقد  های متوازن استفاده شده است. زیرا سازمان دیدهپانل با داده

مطال مورد  کشورهای  از  برخی  کارآفرینی  میاطالعات  مدل  عه  در  که  آنجایی  از  باشد. 

متغیرهای   مطالعه  اشتغالحاصل   تمی لگارمورد  خود  نرخ  م  ی ضرب    ی هاسال  نیانگی و 

 
1 Unemployment 
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بر  لیتحص دال  سرما  لیتعد  ین یکارآفری  میانسان   هیشده  رابطه  ی  سادگی  به  لذا  باشند. 

گردند، مورد  مثبت و معنادار کارآفرینی و سرمایه انسانی که منجر به رشد اقتصادی می 

مدل نتایج  براساس  است.  گرفته  قرار  سال  ،بررسی  افزایش  نوآوری با  تحصیل،  های 

کند. لذا به منظور تقویت رشد اقتصادی در کشورهای منطقه اقتصادی  افزایش پیدا می

می سیاستمنا  در  بایست  تا  باشند  متمرکز  آموزش  سطح  افزایش  بر  کارآفرینی  های 

های ارائه  ردند. زیرا براساس تئوری شومپیتر هر یک از فعالیتتطابق با تئوری شومپیتر گ

یافتن   نو،  بازار  یک  تولید،گشایش  فرآیند  در  نو  روش  یک  ارائه  جدید،  خدمات  یا  کاال 

می کارآفرینی  صنعت،  در  نو  نظام  گونه  هر  خلق  و  نو  رشد  منابع  نتیجه،  در  باشد. 

-کارآفرینی و حمایت از فن  های مشوقاقتصادی کشورهای منطقه منا متکی بر سیاست

کشورهای   عبارتی  به  بود.  خواهد  کارآفرینان  تحصیالت  سطح  افزایش  طریق  از  آوری 

از   کارآفرینی  آموزش  طریق  از  مناسب  کارآفرینی  اکوسیستم  یک  خلق  با  منطقه  عضو 

سنین پایین، استعدادیابی و پرورش ایده، به بهبود کارآفرینی و در نتیجه رشد اقتصادی  

نما بنابراین  کمک  بوده  دولتی  اقتصاد  دارای  منا  عضو  کشورهای  اغلب  همچنین  یند. 

سیاست با  سرمایهدولت  به  بخش خصوصی  تشوطیق  و  خود  محصوالت  های  در  گذاری 

تواند به استحکام روابط میان مراکز علمی و انتقال تحقیق و توسعه و نوآوری  جدید می

 کمک نماید. 

 تضاد منافع 

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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 فهرست منابع 
 نشر تهران،   تقوی،  مهدی پیشرفته. مترجم: دکتر کالن (. اقتصاد1383دیوید ) رومر، .1

 .اول چاپ تحقیقات، و علوم  واحد اسالمی آزاد دانشگاه

2. ( الهه  سلیمانی،  و  اکبر  علی  میدانی،  ناجی  احمد،  اثر  1392صباحی،  بررسی   .)
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