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  چکیده

گرا (بهبودگرا)  نسبت انگیزش فرصتهدف این پژوهش شناسایی متغیرهاي تأثیرگذار بر شاخص انگیزش کارآفرینی (
اي است.  توسعه- کاربرديهاي بهبود آن است. این پژوهش از نظر هدف،  ) به منظور طراحی سیاستبه انگیزش اجباري

هاي شاخص انگیزش  ها، الگوي سیستمی از پویایی شناسی سیستم بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از روش پویایی
هاي اکوسیستم کارآفرینی ایران در بازه  کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینانه ایران ارائه کرده است. در این راستا، داده

آوري و سپس  بان جهانی کارآفرینی و شاخص جهانی کارآفرینی جمع المللی دیده هاي بین از گزارش 1397تا  1387زمانی 
سازي  در نمودارهاي سطح و نرخ طراحی و شبیه DSS افزار ونسیم ورژن روابط علی و معلولی میان متغیرها با استفاده از نرم

هاي آماري اعتبارسنجی، مشخص شد، عوامل نهادي  شد. پس از اطمینان از عملکرد الگوي سیستمی بر اساس آزمون
اکوسیستم کارآفرینی نظیر پیچیدگی اقتصاد، کنترل فساد، سهم ناخالص تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، حاکمیت 

هاي کسب و کار نقش  دي کسب و کار، کارایی بازار مالی، شاخص مالیات، کیفیت رقابت و پیچیدگی استراتژيقانون، آزا
گذاران کشور، با استفاده از نتایج این  سیاستکنند.  ایفا می 1404مؤثري در بهبود امتیاز شاخص انگیزش کارآفرینی در افق 

هاي  کارآفرینی را شناسایی کرده و سیاستشاخص انگیزش  گذاري سیاست  هاي کنونی حوزه توانند ضعف مطالعه می
  برگزینند.کارآفرینی را شاخص انگیزش ي  مناسب توسعه

  
  شناسی سیستمی، شاخص انگیزش کارآفرینی ایران گرا، پویایی انگیزش اجباري، انگیزش فرصت :کلیدي هاي واژه

                                                        
 :نویسندة مسئول  Email: ranaei@shirazu.ac.ir   
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 مقدمه
پذیري پایین  قتصاد نفتی و رقابتنوسانات ا، وجود مشکالتی نظیر نرخ باالي بیکاري و تورم

در ایـن راسـتا،    .سـطح فعالیـت کـارآفرینی مولّـد در ایـران اسـت      حاکی از پایین بـودن  ، اقتصاد
) از امتیـاز شـاخص انگیـزش کـارآفرینی بـه      2018بان جهانی کارآفرینی ( گزارش دیده ارزیابی

، کـارآفرینی بـا انگیـزش اجبـاري    بـه   گرا (بهبودگرا) عنوان نسبت کارآفرینی با انگیزش فرصت
در مقایسـه بـا   ، ي مولّـد در ایـران   حاکی از آن است که میزان سطح فعالیت کارآفرینی با انگیزه

) نشـان داده  1همانطورکـه در جـدول (   .باشـد  سایر کشورها از وضعیت مطلوبی برخـوردار نمـی  
انـداز   رقبـاي چشـم   نسبت به ،امتیاز شاخص انگیزش کارآفرینی ایران به طور خاص، شده است

  .تر است قطر و فلسطین اشغالی پایین، امارات متحده عربی نظیر 1404

  مقایسه امتیاز شاخص انگیزش کارآفرینی ایران با سایر کشورها .1جدول 
  فلسطین اشغالی  تایلند  تایوان  کره جنوبی  قطر امارات متحده عربی  ایران

27/1  48/2 40/3  20/3  32/2  56/3 30/3  
 (GEM, 2018)منبع: 

رسد یکی از عواملی که منجر به تشدید بیکـاري و سـطح    به نظر می، با توجه به جدول فوق
مسـئله پـایین بـودن شـاخص انگیـزش کـارآفرینی       ، پذیري پایین اقتصاد ایران شده اسـت  رقابت
Acs & Varga, , 2005, ng, Ho & AutiooW( هـاي متعـدد نظیـر    بدین دلیل کـه پـژوهش   .است

Van Gelderen  ,Hessels , 2006;Morris, Miyasaki, Watters & Coombes Acs, 2006;2005; 
& Thurik, 2008; Block & Sandner, 2009; Mrożewski & Kratzer, 2017(     نشـان دادنـد کـه

رآفرینی با انگیزش اجبـاري در  کارآفرینی مولّد و کا گرا در زمره فرینی با انگیزش فرصتکارآ
ها حاکی از عملکـرد بهتـر    در واقع این پژوهش .بندي شده است غیرمولّد دستهکارآفرینی  زمره

نسبت به کارآفرینی با انگیزش اجباري در سطح کالن و خرد  گرا کارآفرینی با انگیزش فرصت
اشـاره بـه اشخاصـی    ، (بهبـودگرا)  گـرا  فرصـت  يکارآفرینی نوپاکه  بدین دلیل .باشند اقتصاد می

 و جامعه کیفیت زندگی خود ءفرصت و نوآوري به دنبال افزایش درآمد و ارتقا ۀدارد که بر پای
حـداقل معشـیت    تـأمین اشاره به اشخاصی دارد که به دنبـال   اجباري ينوپا یهستند و کارآفرین

 :Reynolds et al., 2001شـوند (  اندازي یک کسب و کـار مـی   مجبور به کارآفرینی یا راه، خود
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اقتصاددان معـروف پرویـی از کـارآفرینی اجبـاري بـه عنـوان بخـش        ، وسوت که دي طوري به .)8
در مقابـل  ). Valliere & Peterson, 2009: 461( غیررسمی یا زیرزمینی اقتصـاد یـاد کـرده اسـت    

گـرا بـه عنـوان یکـی از مـؤثرترین       ) به اهمیت کـارآفرینی بـا انگیـزش فرصـت    2017ساچارت (
 ,Suchart(ایجاد شغل و رفاه ملّی تأکید کرده است ، اجتماعی -ي اقتصادي هاي توسعه مکانسیم

هاي کـارآفرینی بـا انگیـزش     ویژگی، )2008بان جهانی کارآفرینی ( همچنین دیده .)781 :2017
ریـزي و انتخـاب    در ارتبـاط بـا برنامـه   ، گرا را نسبت به کـارآفرینی بـا انگیـزش اجبـاري     فرصت

 .)GEM, 2008: 38( بـاال بیـان کـرده اسـت    هاي برتر کسـب و کـار و انتظـارات رشـد      استراتژي
میان نسبت کارآفرینی بـا انگیـزه   ، بیان کرده است، )2005بان جهانی کارآفرینی ( همچنین دیده

گرا به اجباري و میزان گذر کارآفرینان نوپا به مرحله کارآفرینی تثبیت شده رابطه مثبت  فرصت
 اثرگـذاري دیگـري نشـان دادنـد کـه     هـاي    پـژوهش  .)GEM, 2005: 23(داري وجود دارد  معنی

Szerb,  &Terjesen et al., 2008;  Hesselsهاي کـارآفرینی (  هاي کارآفرینی بر اشتیاق انگیزش

) ,Block, Kohn, Miller & Ullrich استراتژي ورود به بـازار  ها در انتخاب عملکرد آن ) و2008

که با افـزایش   ند) نشان داد2006آکس ( هاي دیگر نظیر همچنین پژوهش .متفاوت است (2015
مــودتی، ترابــی، معمــارنژاد و یابــد ( درآمــد ســرانه افــزایش مــی، شــاخص انگیــزش کــارآفرینی

) و کـولیگر و توریـک   2009همچنین بلوك و سـندرر (  .)Acs, 2006: 101؛ 1397محمودزاده، 
گـرا ایجـاد    تة کـارآفرینی فرصـ  هایی کـه بـر اسـاس انگیـز     کسب وکاري، ) نشان دادند2012(

 Block(تر و پایدارتري نسبت به کارآفرینی اجبـاري هسـتند    داراي چرخۀ عمر طوالنی، اند شده

& Sandner, 2009: 15.(  از سـطح  که کارآفرینی با انگیزش اجباري نظیر فرد بیکاربدین دلیل ،
 Thurik, Carree, Van( باشـد  تري برخـوردار مـی   پایینهاي کارآفرینی  مهارت سرمایه انسانی و

Stel & Audretsch, 2008(. اشـتغالی غیرداوطلبانـه   کارآفرینی اجبارگرا در زمـرة خـود    بنابراین
در ایـن   ).30201Guerrero, -Abad &Moreno -Guerrero, Pérez-Angulo :7( شـود  واقـع مـی  

) نشـان دادنـد کـه اگـر ایـن نـوع کـارآفرینی غیرمولّـد در         2016( مسدرزسکی و کارتزرراستا، 
 1130( باشــد ســطح نـوآوري آن کشـور پـایین مـی    ، سـاختار کـارآفرینی کشـوري غالـب باشـد     

Mrożewski & Kratzer, 2017 :(.  ) ــاران ــوریس و همک ــین م ــد 2006همچن ــوان کردن  ،) عن
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نقـش  ، مـالی و فنـاوري  ، یه انسـانی کارآفرینان با انگیزش اجباري به دلیل عدم دسترسی به سرما
بنابراین با توجه  .)Morris et al., 2006: 239-241نوآوري و صادرات دارد (، ناچیزي در اشتغال

هـاي   تـدوین سیاسـت  ، گـرا نسـبت بـه انگیـزش اجبـاري      به منافع کارآفرینی با انگیزش فرصـت 
مشـکالت اقتصـادي    کـاهش توانـد نقـش کلیـدي در     ي شاخص انگیزش کارآفرینی مـی  توسعه

توانـد   به عبارتی شناخت عوامل تأثیرگذار بر ترکیب انگیزشی کارآفرینی مـی  .ایران داشته باشد
ي اقتصادي  پیشبرد کارآفرینی مولّد و سپس توسعه، نقش مهمی در کاهش کارآفرینی غیرمولّد

نند کدام متغیرهـا  ریزان کشور مهم است که بدا بنابراین براي سیاستگذاران و برنامه .فراهم سازد
هـاي آنهـا چگونـه بـر نـوع کـارآفرینی تـأثیر         هاي کارآفرینی مؤثر اسـت و سیاسـت   بر انگیزش

هـاي   مسـئله بهبـود شـاخص انگیـزش کـارآفرینی وابسـته بـه پویـایی        ، در ایـن راسـتا   .گذارد می
، ینیکه مولّد و یا غیرمولّد بودن ماهیت فعالیـت کـارآفر   بدین دلیل .اکوسیستم کارآفرینی است

هاي مناسـب   بنابراین تدوین سیاست .یابد مجرد نبوده و در بستر اکوسیستم کارآفرینی تجلّی می
 .نگر است کلکارگیري رویکرد سیستمی، جامع و هبتوسعه شاخص انگیزش کارآفرینی نیازمند 

یکی از رویکردهاي ابتکـاري و نـوین بـر اسـاس     ، ها شناسی سیستم رویکرد پویاییدر این راستا 
   .نگر است و کل کر سیستمیتف

شـاخص انگیـزش   در تحلیل   انعکاس پویایی و پیچیدگی، پژوهش هدف اصلی اینبنابراین 
به منظور شناسایی عوامل اثرگذار  ها شناسی سیستم پویاییبا استفاده از رویکرد کارآفرینی ایران 

  است. 1404در افق  آنبر بهبود 

 ي پژوهش مبانی نظري و پیشینهمروري بر 
پژوهشـی  ، دهد هاي انجام شده در زمینه شاخص انگیزش کارآفرینی نشان می مرور پژوهش

گرفتـه باشـد،   ماهیـت پویـا و پیچیـده آن را در نظـر     ، که در تحلیل شاخص انگیزش کارآفرینی
همچنین فقدان جامعیت الزم (در نظر گرفتن عوامل کـارآفرینی و نهـادي در    .انجام نشده است

هـاي تحقیقـاتی    ) در تحلیل شاخص انگیزش کارآفرینی از دیگـر شـکاف  اکوسیستم کارآفرینی
هاي انجام شده در زمینه شناسایی عوامـل   به عبارتی پژوهش .موجود در حوزه کارآفرینی است

 ,ThurikStorey & Van Stel;2006 , (تأثیرگــذار بــر شــاخص انگیــزش کــارآفرینی نظیــر  
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Fuentelsaz, González, Ma2016 , ;یUrbano & AudretschAparicio, 2015;  ,& Montero cas
2016 ,& Hessels Van der Zwan, Thurik, Verheul(  دتاً از رویکردهـاي خطـی و ایسـتا    عمـ

بررسی اثرات منفرد و خطی عوامل تأثیرگذار بر شاخص انگیزش ، که درحالی، اند استفاده کرده
شاخص انگیـزش   بدین دلیل که .کند نمیشناخت جامعی را جهت بهبود آن فراهم ، کارآفرینی
رویکـرد متناسـب بـا ماهیـت آن     اي پویا و پیچیده است و تحلیل آن نیازمنـد   پدیده، کارآفرینی

گرفتن عوامـل کـارآفرینی و نهـادي در اکوسیسـتم     الزم (در نظرهمچنین فقدان جامعیت  .است
حقیقـاتی موجـود در   هـاي ت  کارآفرینی) در تحلیل شاخص انگیزش کارآفرینی از دیگر شکاف

با توجه به این تعریف که کـارآفرینی فراینـدي پویـا و پیچیـده     . بنابراین حوزه کارآفرینی است
 ;GEM, 2008: 10(باشد  است و همواره تحت تأثیر عوامل نهادي در اکوسیستم کارآفرینانه می

Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI), 2016: 19  ،(حاظ نمودن دو ل
در کنار  "عوامل نهادي"و  "فرایند کارآفرینی"زیرسیستم اکوسیستم کارآفرینانه تحت عناوین 

فـراهم  ایـران  تـري از شـاخص انگیـزش کـارآفرینی      تحلیـل جـامع  ، یکدیگر و در تعامل بـا هـم  
بدین دلیل که بهبود شاخص انگیزش کارآفرینی به عنـوان عضـوي از اجـزاي فراینـد      .سازد می
، "عوامل نهـادي "و  "فرایند کارآفرینی"هاي داخلی هر زیرسیستم  عالوه بر پویایی، رآفرینیکا

. در ایـن پـژوهش بـه    در اکوسیستم کارآفرینانه استفوق وابسته به تعامالت میان دو زیرسیستم 
ایـن روش  شناسی سیستمی اسـتفاده شـده اسـت.     هاي فوق، رویکرد پویایی منظور جبران ضعف

 یرخطـ یغ رفتـار  نیـی تب و ییشناسـا  يبـرا  2از دانشـگاه ام. اي. تـی   1فارسـتر  جی توسط پروفسور
 ي) بـرا 2000(اسـترمن  ه اسـت.  شد مطرح گریکدیبا  آنها تعامل یچگونگ و دهیچیپ هاي یستمس

 انیـ ب .1: از عبارتنـد  کـه  کند یم شنهادیرا پ ي در تعامل با یکدیگر مرحله 5رویکرد،  نیا ياجرا
ـ  روابـط  فیـ تعر و يدیـ کل يرهـا یمتغ فیـ تعر .2پـژوهش،   مسئله . 3هـا   ن آ نیبـ  یمعلـول  و یعلّ
و  يسـاز  هیشب .4سطح،  و نرخ يرهایمتغ تیوضع نییتع و ستمیس هاي یاییپو ينمودارها یطراح

                                                        
1 Jay W. Forester 
2 M.I.T 
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 ,Sterman( هـا  هـاي بهبـود و ارزیـابی آن    طراحـی سیاسـت   .5 وریاضی  مدل جینتا یاعتبارسنج

2000.(   

  شناسی روش
هـاي   بـه منظـور گـردآوري داده    اسـت. اي  توسعه -کاربردي، هدفپژوهش حاضر از منظر 

المللـی و مقــاالت علمـی، متغیرهــاي    هـاي بــین  پـژوهش، در ابتـدا بــا اسـتفاده از مــرور گـزارش    
اکوسیستم کارآفرینی و به طور خاص اثرگذار بر شاخص انگیـزش کـارآفرینی شناسـایی شـد.     

ایــران از  هــاي اکوسیســتم کــارآفرینی ناســایی شــده، شــاخصســپس در راســتا بــا متغیرهــاي ش
بان جهانی کارآفرینی و شاخص جهانی کارآفرینی در بـازه زمـانی    المللی دیده هاي بین گزارش

) بـه  2008بـان جهـانی کـارآفرینی (    گردآوري شد. در این راستا، گزارش دیـده  1397تا  1387
ت. همچنین گـزارش جهـانی کـارآفرینی بـر     هاي فرایند کارآفرینی پرداخته اس ارزیابی شاخص

بـان جهـانی کـارآفرینی، عوامـل نهـادي تأثیرگـذار بـر اجـزاي          هاي کارآفرینی دیده اساس داده
هـاي   فرایند کارآفرینی را در اکوسیستم کارآفرینی شناسایی نموده است. در مجموع از گزارش

ــراي زیرسیســتم  هــا و ادراك  گــرایشهــاي  هــاي شــاخص ، داده"فراینــد کــارآفرینی"فــوق، ب
هـا،   هـا، ادراك از فرصـت   کارآفرینانه (ترس از شکست، قصـد کـارآفرینی، ادراك از مهـارت   

هــاي  هـاي فعالیــت  منزلـت اجتمــاعی کارآفرینـان، شــناخت کارآفرینــان از یکـدیگر)، شــاخص   
، گـرا و اجبـاري)   نوپا (فرصـت  کارآفرینیهاي  نوع انگیزشي کل، نوپا (کارآفرینی کارآفرینانه
هاي کارآفرینانه (رقبـا   هاي توانمندي )، شاخصتثبیت شده و خروج کسب و کارها کارآفرینان

هـاي کارآفرینانـه (نـوآوري فراینـد و محصـول،       هـاي اشـتیاق   و کارآفرینی فناورانه) و شـاخص 
عوامـل  "ها یا کارآفرینان با انتظار رشد بـاال) و بـراي زیرسیسـتم     گرا، غزال کارآفرینی صادرات

هاي فساد، آزادي کسـب وکـار، حاکمیـت     ي شاخص در اکوسیستم کارآفرینانه، دادها "نهادي
هاي کسب وکار، جهـانی شـدن    قانون، کارایی بازار مالی، شاخص مالیات، پیچیدگی استراتژي

  آوري شد.  جمعاقتصاد، اثربخشی دولت و ... 
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بـه واسـطه گـروه     المللـی،  هـاي بـین   در مرحله بعد، عالوه بر مرور مقاالت علمی و گـزارش 
نفر خبره کارآفرینی (افرادي فعال و با تجربه در زمینـه همکـاري بـا مراکـز      5کانونیِ متشکل از 

کـارآفرینی، آمـوزش کــارآفرینی، تحقیقـات علمــی کـارآفرینی و آشـنا بــا فضـاي اکوسیســتم       
آوري شـده، تعیـین و سـپس الگـوي      هـاي جمـع   کارآفرینی ایران)، روابـط علّـی میـان شـاخص    

 DSS1 ورژن شناسی سیستمی و نـرم افـزار ونسـیم    رویکرد پویاییمی پژوهش با استفاده از سیست
سـازي، از   . افق زمانی پژوهش براي شبیه سطح و نرخ) طراحی شدریاضی (نمودارهاي قالب  در

در راسـتاي تحلیـل    1397تـا   1387اسـت. در ایـن پـژوهش از بـازه زمـانی       1404تـا   1387  سال
گـرا، انگیـزش اجبـاري و شـاخص انگیـزش       صلی مدل نظیر انگیزش فرصـت رفتاري متغیرهاي ا

سـازي   شناسی سیستمی، بـر اسـاس نتـایج شـبیه     کارآفرینی و همچنین سنجش اعتبار مدل پویایی
 يخطـا  حـداقل هـاي اعتبارسـنجی آمـاري مختلـف شـامل       استفاده شد. در این راسـتا از آزمـون  

  استفاده شده است. هاي خطا یشهر ییشناساو  RMSPE(2مجذورات (

  ها یافته
نتایج اعتبارسنجی مرتبط بـا آن و سـپس   ، در این بخش ابتدا الگوي سیستمی نهایی پژوهش

عوامل اثرگذار بر بهبود شاخص انگیزش کارآفرینی و ترکیـب انگیزشـی   نتایج مرحله شناسایی 
  : آن بیان شده است

  الگوي سیستمی پژوهش
ان داده شده اسـت. در ایـن الگـو، عوامـل کـالن      )، الگوي سیستمی پژوهش نش1در شکل (

اکوسیستم کارآفرینی نظیر فساد، آزادي کسب وکار، جهانی شدن اقتصاد و ... بر اجزاي فرایند 
کـارآفرینی اثرگـذار هسـتند. در مقابـل اجــزاي فراینـد کـارآفرینی از طریـق شـاخص انگیــزش         

  د.کارآفرینی بر عوامل کالن اکوسیستم کارآفرینی تأثیرگذارن
  

                                                        
1 Decision Support System 
2 Root Mean Squares Percentage Error 
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  )منبع: نویسندگانهش (الگوي سیستمی پژو .)1شکل (
  

ادراك از فرصت ها

منزلت اجتماعی
کارآفرینان

شناخت کارآفرینان

ترس از شکست

ادراك از مهارت ها

آموزش عالی

فسادکیفیت سیستم آموزشی
زیرساخت

اندازه بازار داخلیشهرنشینی 

ریسک کشوري 

-

+

+

+
+

سرمایه گذاري غیر>
رسمی<

+

< مالیات<

-

-

+

حاکمیت قانون 
+

< اثربخشی دولت<

+

< کارآفرینی صادرات گرا<

کارآفرینی صادرات>
گرا<

+

< جهانی شدن اقتصاد<
< کارایی بازار مالی<

+

+قصد کارآفرینی

+

< نوآوري فرایند <

< نوآوري محصول<

< نوآوري محصول< < نوآوري فرایند <

< شهرنشینی <

< آزادي کسب و کار<
+

< پیچیدگی اقتصاد<
خالص تغییرات قصد

کارآفرینی

-

< حاکمیت قانون <

آزادي کسب و کار

انگیزش فرصت گرا  

انگیزش اجباري 

شاخص انگیزش 

کارآفرینی
تثبیت شده  نرخ کاهش کسب و کار 

تثبیت شده

< انگیزش فرصت گرا  <

< انگیزش اجباري <

کارآفرینی نوپاي کل نرخ تثبیت کارآفرینی
نوپا

نرخ کاهش کارآفرینی نوپاي
(کل (اجباري 

نرخ افزایش کارآفرینی
نوپا

نرخ کاهش کارآفرینی نوپاي
(کل (فرصت گرا

نرخ کاهش انگیزش
اجباري   

نرخ کاهش انگیزش
فرصت گرا

< غزال ها<

< غزال ها<

انگیزش فرصت گراي  
بهبودگرا  

< آزادي کسب و کار<

< فساد<

< فساد<

اثربخشی دولت 
مالیات 

< مالیات <

< اثربخشی دولت <

پیچیدگی اقتصاد 

ریسک کشوري

< ریسک کشوري<

< حاکمیت قانون <

< کارایی بازار مالی<
< >رقابت< کیفیت سرمایه انسانی<

< ریسک کشوري<

نرخ افزایش انگیزش
اجباري   

نرخ افزایش انگیزش
فرصت گرا

< قصد کارآفرینی<

< حاکمیت قانون <

< شناخت کارآفرینان<

< سرمایه گذاري 
غیررسمی   <
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  )منبع: نویسندگانهش (الگوي سیستمی پژو .)1شکل (ادامه 

ھ ارآفرینی فناوران ک

ازاررقبا تسلط ب

اثربخشی سیاست ھای ضد
انحصاری

اوری ذب فن ج

آموزش نیروی کاری

ت ت رقاب کیفی

انی رمایھ انس ت س کیفی

آزادی نیروی کاری

اوری> ال فن <انتق +

انی شدن اقتصاد> <جھ

ای> تراتژی ھ دگی اس پیچی
<کسب و کار

ت> ارآفرینی تثبی ک
ده <ش

<آموزش نیروی کاری>
+

<آزادی کسب و کار>

یل ان تحص کارآفرین
رده ک

ا یرات رقب نرخ تغی

ارآفرینی یرات ک رخ تغی ن
فناورانھ

+

+

+

+

را> <کارآفرینی صادرات گ

+

<ریسک کشوری>

-

اد> دگی اقتص <پیچی

+

<نوآوری محصول>

+

د> <نوآوری فراین

انون> ت ق <حاکمی

+

+

++
+
+

+
+

+

+

+

اوری> ال فن <انتق

+

سرمایه گذاري غیر 
رسمی

کارآفرینی
صادرات گرا 

جهانی شدن اقتصاد  
کارایی بازار مالی  

انتقال فناوري 

نوآوري محصول 

نوآوري فرایند

پیچیدگی استراتژي هاي  
کسب وکار 

< کارآفرینی فناورانه<

غزال ها 

< رقبا <

< ریسک کشوري<

-

شاخص انگیزش >
کارآفرینی<

++

+

+

+

کیفیت نهادهاي علمی  

دسترسی به دانشمندان و   
مهندسان     

سهم تحقیق و توسعه از تولید     
ناخالص داخلی 

+ +
+

+

+

-

< شناخت کارآفرینان <
+

منزلت اجتماعی >
کارآفرینان  <

+

< حاکمیت قانون <

+

کیفیت سرمایه >
انسانی<

+

< کیفیت رقابت <

< انتقال فناوري <
+

< -ریسک کشوري<

+

نرخ تغییرات نوآوري 
محصول  

نرخ تغییرات نوآوري 
فرایند

نرخ تغییرات غزال ها   

نرخ تغییرات کارآفرینی
صادرات گرا  +

+

+

+ + +

+

پیچیدگی اقتصاد 

+

< حاکمیت قانون <

+

< کارایی بازار مالی  <

+

+

پیچیدگی استراتژي هاي  >
کسب وکار <

+

< غزال ها <

+

+
+

+

+

< جذب فناوري < +

< +اثربخشی دولت<

+

< آزادي نیروي کاري  <

< آزادي نیروي کاري  <

< فساد <

-
-

< کارایی بازار مالی  <

+
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  الگوي پژوهش یو اعتبارسنج يساز هیشب
نـرم   توسـط  يي متعددها آزمون، شده فیتعر روابط و الگو عملکرد اعتبار از نانیاطم يبرا

  : است ریز شرح به آنها جینتا که شد انجام DSSورژن  ونسیم افزار
 یواقعـ  يهـا  داده بـا  يسـاز  هیشـب  جینتـا  سـه یمقا آزمـون  نیااز  هدف: آزمون رفتار مجدد 

 مالحظـه  3و  2 هـاي  شـکل  در کـه  همانطور .است رفتار الگو عملکرد صحت از نانیاطم جهت
 شـده  داده نشـان  1397 یالـ  1387 يهـا  سـال  طـی  يسـاز  هیشب جینتا و یواقع اطالعات، شود یم

 شـده  يسـاز  هیشـب  یخـوب  بـه  یبررسـ  مـورد  يرهایمتغ رفتار که دهد یم نشان ها شکل نیا .است
  .است

 

آزمون رفتار مجدد کارآفرینی با  .3شکل 
 انگیزش اجباري

آزمون رفتار مجدد شاخص  .2شکل 
 انگیزش کارآفرینی

  
 يساز هیشب جینتا از نانیاطم يبرا الگو رفتار دیبازتول بر عالوه: خطازان یآزمون محاسبه م

  .شد محاسبه ریز يها اساس روشر ب زین يدیکل يرهایمتغ يخطا، شده
 نیبـ  تفاوت زانیم چه هر شاخص نیا اساسر ب: RMSPE(1مجذورات ( يخطا حداقل .الف

 .کـرد  اعتمـاد  تـوان  یمـ  شـتر یب يساز هیشب جینتا به .باشد کمتر شده يساز هیشب و یواقع يها داده
  .شود یم محاسبه شمار یک رابطه اساسر ب روش نیا در خطا زانیم

                                                        
1 Root Mean Squares Percentage Error 

0
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 تعداد دهنده نشان θی، واقع يها داده 푦، الگو ریمتغ يساز هیشب جینتا 푦: فرمول نیا در
 يخطـا  مفهـوم  بـه  باشـد  تر یکنزد صفر به RMSPEزان یم چه هر اساس نیا بر .است مشاهدات

  ).Sterman, 2000( است باال يخطا دهنده نشان زین درصد 100 به بودن کینزد و کمتر
 از شـده  سـازي  شـبیه  مقـادیر  انحراف سنجش براي دیگر روش: هاي خطا یشهر ییشناسا .ب

  .آید یم بدست شماره دو رابطه طبق که است UT1 محاسبه، واقعی يها داده
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، باشـد  نزدیکتـر  صـفر  بـه  مقـدار  ایـن  هرچـه ، بود خواهد کیصفر و  بین همواره UT مقدار
 در خطـا  تیـ اهم بـه  توجه با .دارند یکدیگر از کمتري انحراف واقعی و شده سازي شبیه مقادیر

 مـوثر  اریبسـ  الگو جینتا به اعتماد شیافزا در تواند یم آن کاهش و خطا منابع شناختی، نیب شیپ
 کـه  یزمـان : 2مبنـا  يخطـا .1: دانـد  یمـ  عامـل  سـه  از یناشـ  را، خطـا  هاي یشهر) 1996ل (یت .باشد

ک یســتماتیس يخطـا  باشــند کـه بـه آن   نداشـته  تیسـنخ  هـم  بـا هــا  داده بـا  الگـو  هـاي  یخروجـ 
 هـم  بـا  يسـاز  هیشـب  و یواقعـ  يهـا  داده هـاي  یانسوار که یزمان: 3انحراف يخطا .2.، گویند یم

 باها  داده و الگو جینتا که یزمان: 4ها انسیکووار ينابرابر يخطا .3باشند و  داشته يادیز تفاوت
 .)Theil, 1996( شود یم دهینام کیستماتیرسیغ يخطا اصطالحاً که، باشند نداشته یهمبستگ هم
  : شود یم استفاده از رابطه شماره سه خطا هاي یشهر محاسبه يبرا

)3(  1 csm UUU  
 بـه  شـود  کمتـر  کیسـتمات یرسیغ و کیسـتمات یس يخطـا  زانیـ م که چقدر هر نهیبه حالت در

                                                        
1 U-Theil’s 
2 Fundamental Error 
3 Deviation Error 
4 Unequity Covariance 
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ــوم ــحت مفه ــو  ص ــرد الگ ــب يعملک ــاز هیش ــت يس ــارت د  .اس ــه عب ــر دریب ــت گ ــده حال  آل ای
푈 = 푈 = 푈و  0 =  ,Sterman( باشـد  کیـ  برابـر  دیـ با خطاهـا  نیا شد و مجموع خواهد 1

  .آیند یمپنج و شش بدست ، ق روابط شماره چهاریفوق از طر يرهایمتغ ).2000

)4(     ])(1/[)( 2

1

2 a
iT

i

s
iT

asm YYYYU 


  



  

)5(  ])(1/[)( 2

1

2 a
iT

i

s
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s YYSDASDSU 


  



  

)6(  ])(1/[)]*(*)1(*2[ 2

1
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i

s
iT

c YYSDASDSrU 


  


 
 الگـو  يدیـ کل يرهـا یمتغ حسـب  بـر ) 2( جـدول  خطا در محاسبه يها آزمون از حاصل جینتا
 یبررسـ  مـورد  يرهایمتغ هیکل در خطا زانیم شود یم مالحظه همانطور که .است شده داده نشان

  .است یقبول قابل سطح در

  الگو یمربوط به اعتبارسنج ي آماريها آزموننتایج  .2 جدول
Um +Us + Uc Uc  Us  Um  UT RMSPE متغیرهاي کلیدي الگو  

  شاخص انگیزش کارآفرینی  02/0  002/0  000/0  28/0  72/0  1
  اجباريانگیزش   016/0  002/0  51/0  05/0  79/0  1
  گرا انگیزش فرصت  016/0  007/0  000/0  28/0  72/0  1
  کارآفرینی نوپاي کل  007/0  003/0  042/0  000/0  95/0  1
  هاي کسب و کار پیچیدگی استراتژي  003/0  000/0  000/0  17/0  83/0  1
  کارایی بازار مالی  002/0  07/0  000/0  03/0  97/0  1

  شناسایی عوامل سیاستی
 متغیرهاي سیاستی حسب بر يدیکل يرهایمتغ روند تغییرات يساز نهیبه، هدف مرحله نیادر 
) امتیـاز  3)، در جـدول ( 2018در این راستا مطابق با گزارش جهانی کـارآفرینی (  .است مختلف

سازي و جذب فناوري، نسـبت   اندازي کسب وکار، شبکه هاي راه ایران تنها در سه رکن مهارت
که در سایر ارکان اکوسیسـتم کـارآفرینی از وضـعیت     درحالیبه متوسط منطقه منا باالتر است، 

گـذاري بـه منظـور بهبـود      باشد. بـر همـین اسـاس تمرکـز نقـاط سیاسـت       مطلوبی برخوردار نمی
  هاي عوامل نهادي اکوسیستم کارآفرینی ایران است.  انگیزش کارآفرینی، بر ضعف  شاخص
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  ران با متوسط منطقه منامقایسه امتیاز ارکان اکوسیستم کارآفرینی ای. 3جدول 
  منطقه منا  ایران  ارکان اکوسیستم کارآفرینی 

  39/0  10/0  ها؛ آزادي کسب و کار و حاکمیت قانون) ها (ادراك از فرصت فرصت  درك
  29/0  01/0  ریسک پذیري (ترس از شکست؛ ریسک کشوري)

  49/0  99/0  کیفیت آموزش)ها؛ آموزش عالی و  اندازي کسب وکار (ادراك از مهارت هاي راه مهارت
  56/0  59/0  سازي (شناخت کارآفرینان؛ نرخ شهرنشینی و زیرساخت) شبکه

  41/0  17/0  پشتیبانی فرهنگی (منزلت اجتماعی کارآفرینان؛ فساد)
  47/0  27/0  گرا؛ شاخص مالیات و اثربخشی دولت) گرا (کارآفرینی با انگیزش فرصت کسب و کار فرصت

  36/0  49/0  هاي اقتصادي) نی فناورانه؛ توانایی جذب فناوري توسط بنگاهجذب فناوري (کارآفری
  61/0  27/0  نوآوري محصول (نوآوري محصول؛ انتقال فناوري)

نوآوري فرایند (نوآوري فرایند؛ سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، کیفیت نهادهاي 
  علمی و دسترسی به دانشمندان و مهندسان)

20/0  43/0  

  28/0  23/0  رقابت (رقبا؛ اثربخشی قوانین ضد انحصاري و تسلط بازار)
  52/0  43/0  سرمایه انسانی (کارآفرینی با تحصیالت باال؛ آموزش ضمن خدمت و کارایی بازار نیروي کاري)

  52/0  37/0  هاي کسب و کار) ها؛ پیچیدگی استراتژي رشد باال (غزال
  42/0  16/0  گرا؛ پیچیدگی اقتصاد) صادراتسازي (کارآفرینی  المللی بین

  59/0  34/0  گذاري غیررسمی؛ عمق بازار سرمایه) پذیر (سرمایه ریسک  سرمایه
  )2018منبع: گزارش جهانی کارآفرینی (

  
نـوآوري فراینـد (سـهم      بـه صـورت جداگانـه شـاخص     در الگوي سیستمی پژوهشبنابراین 

هـاي   هاي رقابـت (شـاخص   شاخص، )8/0به  646/0تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی از 
شـاخص کنتـرل فسـاد    ، )15/4به  4و اثربخشی قوانین ضد انحصاري از  4به  78/3تسلط بازار از 

 67/20، شاخص حاکمیت قانون از 15/3به  3، شاخص کارایی بازار مالی از 27/28به  27/24از 
هاي کسب  استراتژيپیچیدگی و شاخص  62به  8/55 از ، شاخص آزادي کسب وکار30/22به 

پیچیـدگی   هـاي  شـاخص  هاي رتبهاند. همچنین  افزایش (بهبود) داده شده 60/3به  55/3 از وکار
انــد. همچنــین امتیــاز  کــاهش (بهبــود) داده شــده 95بــه  97و مالیــات از  100بــه  122 ازاقتصــاد 

افـزایش (بهبـود) داده شـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه         73بـه   22/70شاخص ریسک کشـوري از  
ها صورت گرفته است. نتایج هر کدام از  هاي فوق متناسب با روند تاریخی آن تغییرات شاخص

) نشان داده شده است. الزم به 4تغییرات فوق بر شاخص انگیزش کارآفرینی اجباري در شکل (
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دهد.  اجباري را در حالت فعلی نشان می  ) وضعیت انگیزش1ذکر است که نمودار آبی (شماره 
آزادي کسب و کار منجر به کاهش بیشتر شاخص انگیـزش    از میان عوامل فوق، بهبود شاخص

هـاي رقابـت    ) و بهبـود شـاخص  بـه رنـگ قرمـز    2درصد (نمـودار شـماره    4به  38/8اجباري از 
 23/4بـه   38/8انگیـزش اجبـاري از   شـاخص  ) منجـر بـه کـاهش    به رنگ سبز A(نمودار شماره 

  .درصد شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بر شاخص انگیزش اجباري. اثر بهبود عوامل سیاستی 4شکل 
 

) تغییـرات عوامـل سیاسـتی منجـر بـه افـزایش کـارآفرینی بـا انگیـزش          5همچنین در شکل (
) وضـعیت  1الزم به ذکـر اسـت کـه نمـودار آبـی (شـماره        شده است. 1404گرا در افق  فرصت

آزادي   دهد. از میان عوامل فوق، بهبود شـاخص  گرا را در حالت فعلی نشان می فرصت  انگیزش
درصـد   61/12بـه   88/5گـرا از   کسب و کار منجر به افـزایش بیشـتر شـاخص انگیـزش فرصـت     

بـه رنـگ    6ره کارایی بازار مالی (نمودار شـما  به رنگ قرمز) و بهبود شاخص 2(نمودار شماره 
  درصد شده است. 82/12به  88/5از  گرا منجر به افزایش انگیزش فرصت )اي قهوه
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Time (Year)

Necessity Motivation : Current Percent1 1 1
Necessity Motivation : Increasing Business Freedom Percent2 2
Necessity Motivation : Increasing Rule of Law Percent3 3 3
Necessity Motivation : Improving Business Sophistication Percent4 4
Necessity Motivation : Improving Economic Complexity Percent5 5
Necessity Motivation : Improving Financial Market Efficiency Percent6 6
Necessity Motivation : Decreasing Country Risk Percent7 7 7
Necessity Motivation : Increasing Corruption Control Percent8 8 8
Necessity Motivation : Increasing Innovation Percent9 9 9
Necessity Motivation : Increasing Competition Quality PercentA A A
Necessity Motivation : Improving Tax Index PercentB B B B
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  گرا فرصتبر شاخص انگیزش . اثر بهبود عوامل سیاستی 5شکل 
  

رینی بـر شـاخص انگیـزش کـارآف     فـوق  هاي سیاست ) تأثیر مجموعه6(  شکلدر ، در نهایت
، کنتـرل  رقابـت کیفیـت  بهبـود  ، شود مطابق انتظار که مشاهده مینشان داده شده است. همانطور

، ارتقاء آزادي کسب و کار، افـزایش سـهم تحقیـق و توسـعه بـه      ریسک کشوريفساد، کاهش 
، افزایش کارایی بازار مالی، پیچیدگی اقتصادعنوان زیر شاخص نوآوري فرایند، بهبود شاخص 

منجـر بـه افـزایش شـاخص انگیـزش      هاي کسب وکار  ون و تقویت استراتژيبهبود حاکمیت قان
) وضعیت شاخص 1الزم به ذکر است که نمودار آبی (شماره  .اند شده 1404در افق کارآفرینی 

دهد. سایر نمودارها وضـعیت شـاخص انگیـزش     انگیزش کارآفرینی را در حالت فعلی نشان می
  دهند. ن میگذاري نشا کارآفرینی را در حالت سیاست
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  بر شاخص انگیزش کارآفرینی سیاستی عواملتأثیر  .6شکل 

  گیري بحث و نتیجه
بــا توجــه بــه ماهیــت پویــا و پیچیــده شــاخص انگیــزش کــارآفرینی (نســبت   ایــن پــژوهش

اسـتفاده از  بـا  ، گرا (بهبودگرا) به کارآفرینی با انگیـزش اجبـاري)   کارآفرینی با انگیزش فرصت
عوامل تأثیرگذار بـر ایـن شـاخص و ترکیـب انگیزشـی آن را      ، ها شناسی سیستم پویاییرویکرد 

آزادي کسـب وکـار مطـابق بـا     ، در ایـن راسـتا نتـایج پـژوهش نشـان داد      .شناسایی کرده اسـت 
et al 2010; Aparicio ,El Harbi & Anderson,. ؛ 1397و همکـاران، ، ،   داوريهـاي (  پژوهش

شاخص پیچیدگی اقتصـاد کـه معیـاري از    ، )Petrakis, 2014با (ریسک کشوري مطابق ، )2016
کـارگیري   محور و میزان بـه  هاي دانش یافتگی اقتصاد و کیفیت تعامالت میان شبکه سطح توسعه

 ;Carree et al., 2002(هـاي   مطابق بـا پـژوهش  ، باشد می دانش در تولید محصوالت تخصصی)

Thai & Turkina, 2014( ،شاخص مالیات مطابق ) ؛ کنترل 1397مودتی و همکاران، با پژوهش(
، )Nikolaev, Boudreaux & Palich2016;  .,et al Aparicio , 2018هـاي (  فسـاد نظیـر پـژوهش   
، کارایی )2015Castaño, Méndez & Galindo; Fuentelsaz et al., 2015 ,(حاکمیت قانون نظیر 
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بـر ترکیـب    )GEM, 2012و کیفیت رقابت نظیر ( )2016et al.,  Van der Zwanبازار مالی نظیر (
ي  بنابراین توصیه ما به سیاستگذاران حـوزه  .انگیزشی کارآفرینان و شاخص انگیزش اثرگذارند

، کـارایی  شـاخص مالیـات  ، هاي نهادي آزادي کسب و کار توجه به بهبود شاخص، کارآفرینی
، هاي پیشرفته در کسب و کـار  تژيتقویت استرا، رقابت، نوآوري، پیچیدگی اقتصادبازار مالی، 

   .کنترل فساد و حاکمیت قانون است
هاي شاخص انگیزش کـارآفرینی   الگوسازي پویایی، آتی پژوهشگراناز طرفی توصیه ما به 

هـاي   ، بررسی اثرگذاري شـاخص از دیگر پیشنهادات پژوهشی. بر اساس تفکیک جنسیت است
. پیشنهاد بعدي ما کاربرد رویکرد استرآفرینی هاي کا آوري اقتصاد بر انگیزش دیگر نظیر تاب

هـاي کـارآفرینی نظیـر شناسـایی عوامـل تأثیرگـذار بـر         شناسی سیسـتمی در سـایر حـوزه    پویایی
کارآفرینی اجتمـاعی اسـت. همچنـین چگـونگی اثرگـذاري شـاخص انگیـزش کـارآفرینی بـر          

 کارآفرینی اجتماعی از دیگر پیشنهادات پژوهشی است.
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