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Abstract 

This paper examines the institutional and economic barriers to entrepreneurship 

development in Iran and the role of government in moderating them. For this 

purpose, first, using the grounded theory model the relationships between the 

variables are examined and then, using a Structural Equation Modeling 

technique, the model is estimated and the hypotheses are tested. The results of 

the grounded theory model showed that a total of 27 main concepts can be 

mentioned as obstacles to entrepreneurship development in Iran. Thus, the 10 

concepts of political, cultural, legal, educational, technological environment, 

government structure, macroeconomics, financial environment, geographical 

environment and production structure are causal conditions that are under two 

categories of institutional and economic factors. 7 concepts of efficiency, 

opportunity, creativity, risk-taking, need for success, desire for independence 

and power-seeking Entrepreneurs under the category of characteristics of 
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entrepreneurs are the underlying conditions of entrepreneurship development. In 

addition, 7 concepts of creating a legal framework, drawing special policies, 

infrastructure development, culture building, providing special services, industry 

relations and financial aid, under the category of government role, conditions of 

intervention of the lack of entrepreneurship development and finally, the three 

concepts of reducing economic growth, increasing poverty and income 

inequality and reducing the employment rate are the consequences of lack of 

entrepreneurship development in Iran. The results of structural equation 

modeling showed that the government can play a significant moderating role 

between causal conditions (institutional and economic barriers) and lack of 

entrepreneurship development in Iran and increase the positive effect of 

institutional and economic barriers on lack of entrepreneurship development. 

Keywords: Entrepreneurship, Government, Grounded Theory Model, Structural 

Equation Modeling 

JEL Classification: C51 ،L26 ،O17 
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 دهکیچ
این مقاله به بررسی موانع نهادی و اقتصادی توسعه کارآفرینی در ایران و نقش دولت  در 

( GT) یاظمینته منظور، ابتتدا بتا استتهادز اظ نظریتهها پرداخته اس . برای این تعدیل آن

روابط بین متغیرها مورد بررسی و سپس با استتهادز اظ سیتتتم معتادسا ستاختاری بته 

ای نشتان داد ظمینته نتایج الگوی نظریهپرداخته شدز اس .  هایهفرضبرآورد الگو و آظمون 

کتارآفرینی در ایتران بیتان  یتوسعهعنوان موانع تواند بهمههوم اصلی می 27که مجموعاً 

مههوم محیط سیاسی، فرهنگی، حقوقی، آموظشی، فناوری، ستاختار  10که طوریشود؛ به

و  هتتند شرایط علّی ، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولیداقتصاد کالندول ، 

، فرصت مههتوم کارآمتدی 7ی عوامل نهادی و اقتصادی دسته بندی شتدند. با دو مقوله

طلبتی قتدرا و لالاستتق پتيیری، نیتاظ بته موفقیت ، تمایتل بتهریتك قی ،الخطلبی، 

ی کتارآفرینی ای عدم توستعههای کارآفرینان، شرایط ظمینهی ویژگیکارآفرینان با مقوله

ویژز،  هایمشیقانونی، ترسیم خط بتتر مههوم ایجاد 7تشخیص دادز شدند. عالوز بر این، 

هتای صنع  و کمتك با خدماا ویژز، ارتباط یساظی، ارائهها، فرهنگظیرساخ  یتوسعه
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ی کتارآفرینی و در عدم توستعه گری نقش دول  و به عنوان شرایط مداخلهمالی، با مقوله

مههوم کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقتر و نتابرابری درآمتدی و کتاهش نتر   3نهای ، 

معادسا  الگوی ی کارآفرینی در ایران شناخته شدند. نتایجهاشتغال، پیامدهای عدم توسع

گر معناداری بین شرایط علّتی )موانتع تواند نقش تعدیلدول  میکه  دادنشان ساختاری 

ی کارآفرینی در ایران داشته باشد؛ هر چند ختود دولت  نهادی و اقتصادی( و عدم توسعه

 صادی بر عدم توسعه کارآفرینی شدز اس .باعث افزایش اثر منهی موانع نهادی و اقت

معتادسا  ای، الگتویظمینته کارآفرینی، نقتش دولت ، الگتوی نظریته های كلیدی:واژه

 ساختاری، ایران

 JEL: C51 ،L26 ،O17بندی طبقه

 12/12/99تاریخ پذیرش:    06/11/99تاریخ بازبینی:    16/09/99تاریخ دریافت: 

 108-71، صص 1٤00بهار ، 1، شماره 10سال ، راهبرد اقتصادیفصلنامه 

 



 

 مقدمه

شناساان اا هاه ی اخیر توجه اقتصاددانان و جامعهاز مفاهیمی که طی چند دههیکی 
اناد ی کااآفرینی است. مطالعات تجرهی هسیاای نشان دادهخود معطوف کرده، واژه

وکااهای جدید اثر مثبت و معناداای هار اشاد و توساعه اقتصاادی که خلق کسب
اهمیات ییادا کاردن مف او  . (Aghion, 2010کشاواها هار جاای شتاشاته اسات  

های اخیر منجر شده است که محققین از زوایاای شونااشونی هاه کااآفرینی دا دهه
های ی فعالیتهرندهکننده و ییشعوامل تس یلهر آن یرداخته و  مؤثرهراسی عوامل 

هاا اا ها و همچنین موانع سد ااه تحقق ایان ناوا از فعالیاتوکااکسبنوآواانه و 
دا این ااستا، اهعاد مختلف اثرشتاا هر کااآفرینی از جمله محیط کالن  ند.هراسی کن

(، محایط 2018، 2(، محایط سیاسای  دامدی2016، 1نیکجو ه جکرنوشا  اقتصاد
، 4( محایط علمای و آموزشای  هاودایکه و همکاااان2017، 3 اشاییگل فرهنگی
محایط  دنمسااعد هاو( و غیره مواد هراسی قراا شرفته است. دا ایان میاان 2019
ی دا توساعه ماؤثروکاا و وجود محیط ن ادی قوی هه عنوان یکی از عوامل کسب

( محایط ن اادی 1992  5و جاون  کااآفرینی شناخته شده است هه طوای کاه هاا 
ی مولاد، مشاوا انباشات سارمایه، هااتیفعالمطلوب اا هه عنوان محیط هسترساز 

 .انددانستهی فنّاواکسب م اات، اختراا و انتقا  
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 ،جایگااه علمایهای هاال از نظار ایران یکی از کشواهایی است که دااای اتبه
اسات  هاه  مساتعد و تواناا یکردههای تحصایلوفوا مناهع طبیعی و اازان، نیروی

نخست تولید علا   یاتبه 1399سا  ی او  و شش ماهه 1398سا  طوای که دا 
داداد از کال تولیادات  20 یاکن دو  هه خود اختصاا  داده اا دا ج ان اسال 

 16 یاتباه 2019سا  اا دااا هوده است. ایران دا کشواهای اسالمی  دا هین علمی
اساتدال   ( هاا هفات2016  1هریاددا ج ان کسب کارده اسات. ماکتولید عل  ا  

شاود  2نیتواناد تبادیل هاه یاک نیروشااه کاااآفریایران می کند کهمختلف هیان می
(. ها این وجود، هراسای اتباه و جایگااه کاااآفرینی 2017، 3 اضایی، دانا و ویالند

نامناسب هودن آن است  هاه طاوای کاه جایگااه ه ایران دا سطح ج ان نشان دهند
و دا هین کشواهای خاوامیانه  72دنیا  کشوا 137 ینهایران از حیث کااآفرینی دا 

شود این اسات که هه ذهن متبادا می سؤالی (.,GEI 2019است   11و شما  آفریقا 
هاای چرا ها توجه هه جایگاه علمی ایران و وفاوا منااهع طبیعای و اازان، نیرویکه 

ساایر  از حیاث کاااآفرینی دا هاینمناسابی جایگااه  مستعد و توانا یکردهتحصیل
ی ، هدف مطالعاهسؤا ج ان هرخواداا نیست؟ دا ااستای یاسخ هه این  هایکشوا

ی کااآفرینی دا ایران است. هدین منظاوا، هاا توجاه هاه حاضر، یافتن موانع توسعه
که عوامل ن ادی و اقتصادی اا عاملی دا ج ت عد  توساعه-( 2003  4شین نظریه

ی کاااآفرینی دا ایاران اهتدا موانع اقتصادی و ن ادی توسعه -داندی کااآفرینی می
نقاش دولات دا اقتصااد،  ه اهمیت و جایگااهو ها توجه ه مواد هراسی قراا شرفته

 موانع کااآفرینی، هراسی شده است. کنندهلیتس یک عامل  عنوانهه
مقاله حاضر دا شش قسمت تدوین شده است. هخاش دو  هاه مباانی نظاری 

ی حاضار ماروا اختصا  یافته و دا هخش سو  مطالعات مرتبط ها موضوا مقالاه
یژوهش و نتایج یاژوهش  ج  هه ترتیب اوشهای چ اا  و ینشده است. دا هخش

 شیری و ییشن ادات است.ااائه شردیده و هخش آخر نی  شامل نتیجه
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 . مبانی نظری1

 ی كارآفرینی. موانع نهادی و اقتصادی توسعه1-1

 هاایاشاته کاه اسات ایاشتههین و سطحی چند چندهعدی، مف و  یک کااآفرینی
این  .اندداشته هه س ایی نقش آن توسعه و تکمیل دا اوانشناسی و مدیریت اقتصاد،

ها  تااایخ، ای طوالنی دااد اما دا ادهیات اقتصادی نسبت هه سایر اشتهمف و  ساهقه
 شناسی( کمتار ماواد توجاه قاراا شرفتاه اساتشناسی و انساناوانشناسی، جامعه

 2018Samadi, .) هر کدا  هر 4فیلیون و 3کانتیلون ،2اوزن شومییتر، ،1سی مثل افرادی 

خادی از کااآفرینی ااائه کارده هایخود، تعریف تحقیقاتی کاا شناسیشاو اساس
 هارای کاااآفرینی اداطال  1775 ساا  دا (.Wadhwani and Geoffrey, 2014اند  
 اا کاااآفرین وی شرفات. قاراا ماواد اساتفاده (1775  5کاانتیلون توسط هاا اولین
 (1954شومییتر   که تعریفی هه واسطه هیست ، قرن کرد. دا معرفی یتیرایسک فردی

هاه  تعریاف کاااآفرینی دا تأثیرشاتاا و متفاوت چرخشی کرد، ااائه فردکااآفرین از
 معرفی 6«خالا تخریب»طریق  از اقتصاد دا تغییر عامل اا کااآفرین وی آمد. وجود

هاازاا  اقااهتی(  هه اا ودخ یخالقانه محصو  تی ( نوآوا  یا فرد کرد  هدین معنا که
 اقادا  شاردد.مای هاازاا از واه اره کمتار هاایهنگااه خروج موجب و کندمی وااد

 سااختاا  تغییار موجاب و شرفتاه قاراا تقلیاد مواد موفقیت دوات دا کااآفرینانه
(. از دیادشاه García and Toninelli, 2010شاود  مای شساترده ساطح دانعت( دا

وکاا، اهبار، نامیاده فردی ناوآوا اسات کاه دا ادهیاات کسابشومییتر، کااآفرین 
شود و کسی است که عمالً ها یک مدیر متفااوت اسات. شاومییتر همچناین دا می

کاااآفرینی و ناوآوای  نیه ،خودی اقتصادی ی تکاملی توسعهدا نظریه 1934سا  
خالقیات او ی یک کااآفرین، عملکرد و فرد هرقراا کرد. مشخصهااتباطی منحصرهه
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دا ااتباط ها محیط است که از مدیریت متماای  اسات. همچناین ماهیات عملکارد 
شاردد. کااآفریناان ممکان اسات دا کااآفرینان تن اا دا اوناد ناوآوای رااهر می

های مختلف ه  یک مدیر خوب هاشند و ه  نوآوای و عملکارد مطلاوهی از زمان
 (.Schumpeter, 1934خود هروز دهند  
( دو عامل محیط ن ادی و محیط اقتصادی اا هار 2003  1ری، شینهه لحاظ نظ

داند. محیط ن ادی متشکل از محیط می مؤثری( کااآفرینی  و یا عد  توسعه توسعه
و  یحقاوقی، محایط قاانونی و فرهنگای، محیط علمای و آموزشای، محایط اسیس

قتصااد هاای محایط او محیط اقتصادی شامل زیر هخاش دولتساختاا و عملکرد 
دا اداماه توضایح  اسات. یی و سااختاا تولیادایاجغرافی، محایط مال، محیط کالن

 .شودمی ااائههرکدا  از این عوامل هر کااآفرینی  تأثیرمختصری از 

 ی كارآفرینینهادی توسعه موانع الف(

قاوانین و مقاراات اقتصاادی حااک  هار ف اای دا یک تعریف کلی، ن ادها شامل 
هاای مادت و داازمادت دولات، نظاا هاای کوتااهجامعه، سیاسات یک اقتصادی

شاکل توأمااً است که این مجموعه عوامال،، اداای، حقوقی و ق ایی یشتااقانون
تلقای مای شتاای دا یک کشاوامحیط اقتصادی تولید، تجاات و سرمایه یدهنده
ی دا عملکارد ادال و( عامل م   2005  3نواث .(86: 2،1992ها  و جون   شوند

یژشایوی و راسامیغایشان قوانین اسمی، هنجااهاای  .ینداادیماقتصادی اا ن اد 
وه ردو شا دادا ادهیاات ن اادشرایی، ن ادهاا . شمردیهرماا ن اد  هاآنی اجرایی ها

، یراسامین ادهاای غ .شاوندهندی میطبقه 5و ن ادهای غیراسمی 4ن ادهای اسمی
غیاره ، هنجااهاای اجتمااعی و فرهنگای و و اسو  آدابشامل قواعد غیراسمی، 

از ییچیادشی، تناوا و مانادشاای هیشاتری نسابت هاه ن ادهاای اسامی  هستند و
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هاشاند کاه ماین ادهاای سیاسای و حقاوقی  شاامل ن ادهای اسامی. هرخوادااند
مجموعه قواعد و قاوانین  و ق ایی و یشتاانظا  اجرایی، نظا  قانون ییرندهداهرش

هاای کااآفریناناه اا عالیاتطوا مستقی  یا غیرمساتقی  فکه هه هستند اسمی کشوا
قاوانین نسابتاً  ییرنادهداهرش محیط ن اادی یاک کشاوا دهند.قراا می تأثیرتحت 

های اقتصادی است که فعالیت اجتماعی 1هنجااهای و هاثبات، ساختااهای شناختی
 (.Scott and Christensen, 1995سازد  می متأثرداخلی اا 

هه دوات مختصر توضیح داده  ینیکااآفرهر  هایطمحهرکدا  از  تأثیردا ادامه 
 شده است.
توسعه داده  اا کااآفرینی تواندسیاسی: محیط سیاسی اثرهخش و کااا می محیط

و دا نقطه مقاهل، محیط سیاسی ناکااا، ایسک سیاسی و ماداخالت سیاسای، ماانع 
تاانا سیاسای، هاایهاازی معار  دا . همچنین، هازااهایتوسعه کااآفرینی شود

هی نتیجه ف ای دا و داده اف ایش اا مولد کااآفرینان ه ینه ثروت، تصاحب و جویی
 (.&Sobel, 2008 Samadi, 2018آید  می کااآفرینی هه وجود هایفعالیت توج ی هه
ای و هاای حرفاههای آموزشی، آموزشآموزشی: ایجاد فردت -علمی محیط

 سارمایه خلاق دا کلیادی عناوان عااملی های آموزشی ههدا ن ایت توسعه سرمایه

 هه کااآفرینی یتوسعه و یشتیبانی کند. ایجاد کااآفرینی یتوسعه از تواندمی انسانی،

مؤسساات آماوزش  هاه کنناد،می ایجاد که نوآوای و تحقیق آموزش، یج ت زمینه
 Terjesen and Hessles, 2009 & Fuentelsaz etشوند  مرتبط می هاعالی و دانشگاه

al, 2018 Boudreaux et al, 2019,.) 
عقایاد، فرهناک کااا، ایساک هاا،اازش هرحسب فرهنگی: این محیط محیط

و  هاااز فردت هرداایه ره هرای هاییانگی ه کااآفرینانه، فعالیت یتیری و نگرش هه
 ,Suresh and Ramraj, 2012 &Volchek et alکناد  مای ی کااآفرینی ایجاادتوسعه

2015, Spigel, 2017)  ،و عقایاد هاا،اازش از نظاامی هاه عبااات دیگار، فرهناک 
جامعاه دا دااد. از ایان او، اثر کااها انجا  اوش و هافعالیت هر که است مفروضات

 هااآن هه اعایت متع د افراد هاال هاشد و هنجااهای فرهنگی و هااازش که سطح ای

                                                                                                                                 

1. Norms. 
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فردات طلباناه  افتااا دا شادن داشیر هه تمایل و دااد وجودمتقاهل  اعتماد هستند،
 شیارد. داهای کااآفرینانه شکل مایی فعالیتی کافی هرای توسعهمحدود و انگی ه

هنجااهاا  ایان از ضعیفی حمایت و یایین هوده هنجااها که سطح ایجامعه دا مقاهل،
شردیاده  جدی ایمسئله یطلبفردتو  نداشته متقاهل وجود اعتماد شیرد،دوات می

 ای هرای کااآفرینی وجود نخواهد داشت.و هناهراین، انگی ه
محیط قانونی و حقوقی: این محیط  مشتمل هر کیفیت مقراات، حقوا مالکیت، 

ی تعیاین ی ملی، قانون کااا، نحاوهقوانین مالیاتی، ساختااهای قانونی، قوانین توسعه
ی کاااآفرینی شاود. دا یاک تواند منجر هاه توساعهمینرخ مالیات، قانون هیمه و ...( 

هاای کاااآفرینی های انجاا  فعالیتمناد و مبتنای هار قاانون کاه اویاهی نظا جامعه
ها نسبت هاه ساایر جواماع شونه فعالیتمشخص و واضح هست، شروا و انجا  این

 ( ,Stenholm et al, 2013 Ali et al, 2020 Kwapisz, 2019 &تر است  اوان
ساختاا و عملکرد دولت: این محیط اشر مشتمل هر فساد و ناکااآمدی دولات 

کااش ااان تواند مانع کااآفرینی شود. هرای مثا ، این امکان وجود دااد که شردد می
ها محدود کردن دسترسی هه وجوه و مجوزهای دولتی، مشااکت دا هرخای  ،دولتی

همچناین، کنناد.  خاود آشانایاناا محدود هه دوساتان و  های کااآفرینانهاز فعالیت
اندازه ه اگ آن منجر هه عد  تحرک فعالیات هخاش  یژهوههچنانچه ساختاا دولت 

 ,Veiga et alشاود  کااآفریناناه  هااییتفعالمانع انجاا   تواندیمخصودی شود، 

2008 Irene, 2010 & Hanteau et al, 2011, .) 

 ی كارآفرینیسعهاقتصادی تو موانع ب(

هاای محایط (، محایط اقتصاادی، شاامل زیار هخاش2003دیدشاه شین   هر اساس
 تاأثیریی و ساختاا تولید اسات. دا اداماه ایجغرافی، محیط مال، محیط کالناقتصاد 

 .شودمیتوضیح داده  ینیکااآفرهر توسعه  هایطمحمختصر این 

ی دااداات و توساعهمحیط اقتصاد کاالن: آزادی اقتصاادی، ج اانی شادن، 
هاای ماالی و یاولی، داآمادهای نفتای دا داخلی، سیاست ناخالص یدتولواادات، 

ی کاااآفرینی شاده یاا توانند منجر هاه توساعهکشواهای داداکننده نفت و ... می
عباات دیگر، ثبات محیط اقتصااد کاالن نقاش کلیادی دا مانعی هرای آن هاشند. هه
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ثبااتی آن منجار هاه ایجااد ف اایی ماب   هارای و های ی کاااآفرینی داشاتهتوسعه
 Vining and Kluijver, 2007شاود  شیری هرای آیناده مایکااآفرینان ج ت تصمی 

Herrera-Echeverri et al, 2014 & Majbouri, 2016, .) 
های مالی، امنیت ماالی و ... مالی، انگی ه تأمینهای مالی، محیط مالی: حمایت

 ماالی ی کااآفرینی شده یا مانعی هرای آن هاشاند. محایطمنجر هه توسعهتوانند می

 تاأمینی ه یناه طریاق از او ، دهاد.مای قاراا تأثیر تحت شکل دو هه کااآفرینی اا
 از دو ، دهاد.می قراا تأثیر تحت کلی طواهه اا شتاایسرمایه تصمیمات که سرمایه

 Alfaro and &هاای کااآفریناناه  ماالی فردات تاأمینی ویژشای و نحاوه طریاق

Charlton, 2006 & Tsai and Kuo, 2011 Hopkins, 2016 .)مناهع مالی هارای  تأمین
هیشاتری نسابت هاه  نا اطمیناانیعات و الت جدید ها مسئله عد  تقاان اطالمحصو

عاد  تقااان  اسات. اوهاروی تولیدی هستند تولیدات محصوالتی که دااای تجرهه
هارداای ه اره یعات سری داهااهالتمایل کااآفرین دا حفظ هرخی اطعات هه الاط

 کننادشانتأمینطلباناه علیاه اما این امر امکان افتااا فرداتشردد  هرمیاز فردت 
شتااان ها احتیاط هیشاتری وااد ایان ناوا و هناهراین سرمایه کندسرمایه اا ایجاد می

 شوند.ها میفعالیت
اش ااان اقتصادی تمایل دااند کاه محال کااا و زنادشی محیط جغرافیایی: کا

 ی جغرافیایی و دا کناا ه  هاشد و هاه هماین دلیال محایطدا یک محدوده هاآن

ساازند.  متاأثراا  جدیاد هاایشارکت شیاریتوانند شکلها میخوشه و جغرافیایی
 اواهاط همچنین محادود هاودن محایط جغرافیاایی از طریاق ااتباطاات مالکیات،

 ن ادها و های مختلفااهطه هین شرکت و مشترک هایانجمن شیریتماعی، شکلاج

 امار کند. اینمی ایجاد اا ترمناسب مقیاس ها جغرافیایی، اقتصادهای یحوزه یک دا

 (.Roja, 2015شود  می منجر جدید هایخلق فردت مبادله و هایه ینه کاهش هه
ویژه ف ای کسب و کاا دا یک دنعت و یا  ساختاا تولید: ساختاا تولید و هه

 توانادمای دنعت ی کااآفرینی شود. ساختااتواند منجر هه توسعهمقیاس تولید می

 سارمایه، انتظاا، شادت مواد سودآوای ینتیجه عنوانهه اا جدید هایشرکت خلق

 قراا تأثیر تحت دنعت دا هاشرکت ییکااا یهانداز حداقل و تمرک  تبلیغات، شدت
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تراک  شارکت و یکیااچگی هرتر، هایطراحی وجود زندشی، دهد. همچنین، چرخه
 &دهاد  قاراا مای تأثیرهای کااآفرینانه دا آن دنعت خا  اا تحت ها، فردت

Aidis, 2008 Acs et al, 2018.) 

 دولت در توسعه كارآفرینی نقش .1-2

هاشاد. هارای نموناه،  مؤثری کااآفرینی تواند هر توسعهدولت از ج ات مختلفی می
ی یاک انادازااهی کاااآفرینی تقویات شاردد و فارد ج ات هاا هیانگهرای اینکاه 

ی هیشتری ییدا کند، دولت هاید شرایطی اا فراه  کند کاه تماامی انگی ه وکااکسب
ی هاه منااهع دسترسای داشاته هاشاند. آساانههعادالناه و  دواتههاین افراد هتوانند 

دا ج ات  توانادیمی آموزشی و کااهردی هاهرنامهی از ریشه رهنین دولت ها همچ
ی هااتیفعالتقویت فعالیات کااآفریناناه اقادا  نمایاد. دا یاک شارایط مطلاوب، 

کااآفرینی زمانی اهمیت دااد که جامعه هتواند هر قوانین و سنن موجود فاائق آماده 
ت تحکمای و دساتوای هکاهاد. های قوانین و مقراایریشسختو هدین ترتیب از 

هاین کااآفریناان و  منادقاعدهمانظ  و  ااتبااطکه یاک  افتدیماین امر زمانی اتفاا 
ی هاایدشیاچییی اداای از هاهیااوزیرا تاا زماانی کاه   فعالین سیاسی هرقراا شود

ی هاااتیفعالی افااراد ج اات واود هااه خااا  خااود هرخااواداا هاشااند، از انگیاا ه
(. دولات از 1383 داایانی، .  احمدیواشودیماا زیادی کاسته کااآفرینی تا حد هسی

های تنظیمای طریق معافیت و یا کاهش مالیاتی، یرداخت تس یالت و دیگار هرناماه
(. همچناین اشار Dana, 1982نماید  های کااآفرینی میسعی دا حمایت از فعالیت

رینی تغییراتی دا های اداای، قوانین و مقراات حاک  هر ف ای کااآفدولت دا اویه
 های کااآفرینی انجا  دهدشدن واود و خروج کااآفرینان هه فعالیت ترآسانج ت 

تا حد هسیاا زیادی هه وریفه هنجاای خود عمل نموده است. این دا حاالی اسات 
توانناد نمی های الز  عمومی و اختصادی کسب ننماوده هاشاندکه تا افراد م اات

هاای کاااآفرینی ه نناد. از آنجاایی کاه شاروا فعالیتدست هه یک فعالیت موفق 
تواناد تاا هموااه ها یک عد  اطمینان همراه است، دولت ها آماوزش و مشااواه می

حد هسیاای دا ج ت تقویت و توانایی افراد مؤثر هاشد. دولت ها استفاده از وریفاه
د کناد محایط کاااآفرینی کاه محیطای جدیای شناختی که هه ع ده دااد سعی می
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 (.Hawkins,1993اوشنی ترسی  نماید  هاشد اا ج ت کااآفرینان ههمی

 . مرور مطالعات2

هاای دولات و اشاد دا یژوهشای، نقاش سیاسات (2011  1خاکساا و همکاااان
ناد. اهدا هناد اا هراسای کارد (SMEs  کوچک و متوساط هایهنگاهکااآفرینی دا 

 اسات. هوده هاآنو عملکرد  SMEs داهااهدولت  مشیی خطاازیاه ،این مقالههدف 
 کوچاک و متوساط هایهنگاه هاید س   که اندیدهاساین یژوهشگران هه این نتیجه 

دا یژوهشای هاه هراسای ( 2011  2چاکوامکاا .اف ایش یاهدایجاد اشتغا  کشوا  دا
هادین  ه اسات.هار کاااآفرینی دا نیجریاه یرداختا دولت های عمومیسیاست تأثیر

مساتقی ،  یها اساتفاده از یرسشانامه هاه داوات مصااحبهاا ها دادهمنظوا، ایشان 
کارده آوای های داسی و سایر ماوااد جماعت، کتابالشروهی متمرک ، مج ثهح

های مالی اا هه ناداستی فرمو که دولت، سیاست ه استنشان دادوی . نتایج است
 دن اوند توسعه کااآفرینی دا نیجریه شدهکند ش ثهندی و اجرا کرده است که هاع

ده هساتند کاه ه یناه چییی قداآنهای عمومی هسیاای از سیاست همچنین، است.
( دا مطالعاه2013  3سوهل و اویدوتا و . استهوده حل مشکل هیشتر از منافع آن 

اناد. هادین یرداختاه هه هراسی اثر ایسک سیاسی هار شااخص کاااآفرینیی خود 
 2009تا  2004طی دواه  توسعهداحا و  یافتهتوسعه کشوا 9 یهاداده هاآنمنظوا 

هیاانگر آن  هااآن ی. نتاایج مطالعاهانداستفاده کرده GMM از اوشاا هه کاا هرده و 
تر کاااآفرینی و خلاق الهای هارخن دااای هیشتر کشواهای ها ثبات سیاسی است که

هاای دادهی خود ها اساتفاده از دا مطالعه( 2015  هایکین ا هستند. ثروت هرخوادا
هاای ماالی دولات هار ن ادهاا و انگیا ه اثر هه هراسی مرهوط هه دولت فداا  کانادا

ها هارای که انگی هیرداخته است. نتایج وی حاکی از آن است نوآوای و کااآفرینی 
 یهاا ههاای هاا انگیاانسازمکه طوای هه  استکااآفرینی و نوآوای مسئله م می 

ا استفاده ( ه2016  نیکجو ه جکرنوشا. دااند هرای نوآوای ی هاالتریر، انگی هیشته

                                                                                                                                 

1. Khaksar 

2. Chukwuemeka 

3. Dutta, N., R. S. Sobel. and S. Roy 
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ههه این نتیجاه اساید 2010- 2006 یهواطی د الکشوا ها داآمد ها 24های از داده
. اساتکاااآفرینی تولیادی  یهثبات هار توساعدااای اثار م ند که آزادی اقتصادیا

قاهال طاوا تصمی  فردی هرای کاااآفرینی هاه دهد کهنشان می هاآننتایج  همچنین
( 2016  مجباوای تبط است.های اجتماعی مرتوج ی هه هنجااهای فرهنگی و نر 

داآمادهای نفتای هار کاااآفرینی هاا اساتفاده از  اثارهاه هراسای ی خود دا مطالعه
افا ایش  است کاههیانگر آن وی  ی. نتایج مطالعهه استاشرسیون یانل یویا یرداخت

دا کشواهای ها ن ادهای ضعیف و فاساد منجار ، داآمدهای حادل از مناهع طبیعی
شدت ایان  ،هیشتری اوهرو هاشد دافسها  جامعهر چه ینی شده و ههه کاهش کااآفر

اشاد هاین  یااهطاه( هاه هراسای 2018  آکاه و همکاااان. کاهش هیشاتر اسات
اا هراسی  ها این موضوا. آناندیرداخته عوامل تولید، ن ادها و کااآفرینی ،اقتصادی

ااتبااط  ،استفاده هارای هراسای اشاد اقتصاادی تاهع تولید مواددا که آیا اند کرده
لحاظ شود یا خیار.  ها دا اکوسیست  اقتصادی، هایدکااآفرینی و ن ادها و ترکیب آن

ی عوامل تولید ااهطهنقش اکوسیست  کااآفرینی دا  اهمیتاز حاکی ها نآ هاییافته
هاه هراسای اثار اناواا ( نیا  2018  1فونتلساز و همکااااناست. اشد اقتصادی و 

ی اسمی  حقوا مالکیت، آزادی کسب و کااا، آزادی ماالی، آزادی نیاروی ن ادها
طای ساا  و ضاروات هر کااآفرینی فردت کاا، سرمایه مالی و سرمایه آموزشی(

ها استفاده  حا  توسعه یافته و داکشوا منتخب توسعه 189دا  2012تا  2005های 
ه باود  دهد کهها نشان میآن یمطالعههای یافتهند. اهیرداختاز اوش یانل نامتوازن 

اثار منفای هار و  ی کااآفرینی فرداتوضعیت ن ادهای اسمی اثر مثبت هر توسعه
( هه هراسای نقاش دولات هار 2018  2وسما و همکااانه دااد. کااآفرینی ضروات

 یتعماند. هرای این منظوا از الگوی اشد کااآفرینی دا کشواهای ااویایی یرداخته
یرداختاه هایهفرضاای هه هراسی و آزمون و اوش حداقل مرهعات سه مرحله افتهی

دهد که ن ادها هر شساترش و ماهیات کاااآفرینی نشان می هاآنی اند. نتایج مطالعه
ی کااآفرینی، ساه هس ایی دااند. همچنین، دا خصو  نقش دولت دا توسعه تأثیر

                                                                                                                                 

1. Fuentelsaz 

2. Bosma 
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 1اسات. کاوایی  شادهنقش هنجاای، شناختی و تنظیمی هرای دولت دا نظر شرفتاه 
عای هه این سؤا  هوده است که آیا موانع قانونی و دولتی واق ( هه دنبا  یاسخ2019 

هاای سد ااه کااآفرینی دا آمریکاا هاوده اسات و یاا خیار. دا ایان ااساتا، از داده
ساا  شتشاته( و  6هاای نویاا دا طاو  مشتمل هر اساتاات آ  کااآفرینی آمریکا 

ی اند. نتایج مطالعاههمچنین شاخص آزادی اقتصادی آمریکای شمالی استفاده کرده
ز یاسخ دهندشان معتقدند کاه دولات ماانع دادد ا 6نشان داده است که تن ا  هاآن

دادااد از کااآفرینااان مقااراات اا مااانعی هاارای  1و هاشااد اداالی کااااآفرینی ماای
دهد که موانع دولتی و قاانونی کنند. نتایج هه طوا کلی نشان میکااآفرینی تلقی می

 شوند.هه طوا معناداای هه عنوان سد ااه کااآفرینی محسوب نمی
هاای یاولی و تحلیل آثااا سیاساتای هه ( دا مطالعه1393نی  چراتیان و قرها

هاا اساتفاده از اناد. هادین منظاوا یرداخته مالی هر کااآفرینی ها تأکید هر هخش زنان
تاا  2002 یطای دواه یاانلیهاای داده هاا اساتفاده ازهای اشد اقتصادی و الگوی
اا ماواد ن اقتصاادی الک متغیرهای اتباط هین متغیر کااآفرینی زنان ها سایرا ،2007

داا هاین مثبات و معنای یهااهطاوجاود . نتایج تحقیاق هیاانگر اندهراسی قراا داده
اعماا   ت  هاه طاوای کاه هاااسا کااآفرینی ها های یولی و مالیسیاست هایمتغیر

 داداد 52/1زنان کااآفرینی  شاخص، سیاست مالی انبساطیاف ایش یک داددی 
ترتیاب  هاه و تولید ناخالص داخلی داددی متغیرهای حج  یو  اف ایش یکها  و

افا ایش یافتاه اسات. فتااحی و طباخیاان داداد  1505/0و  1947/0 یههه اناداز
های کااآفرینانه اا مواد هرداای از فردتهای دولت دا ه ره( نقش سیاست1395 

و از هراسی، تحلیال و  دااای ماهیت مروای هوده هاآناند. تحقیق هراسی قراا داده
 ی چاااچوب نظاریهندی اسناد، متون و مبانی نظاری مرهوطاه ج ات ااائاهجمع

هاای دولات مایحاکی از آن است که سیاسات هاآنهای استفاده شده است. یافته
های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و یا آموزشی هار تواند دا حوزه

هاای کااآفریناناه تأثیرشاتاا هاشاد. ایماانی و همکاااان هرداای فردتفرآیند ه ره
هخاش دا کاااآفرینی  یهای توساعهمشیهندی خطشناسایی و اولویت( هه 1396 

                                                                                                                                 

1. Kwapisz 
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تعااون و اع اای  یهیاژوهش مادیران اداااین آماای  یهجامعاند. یرداخته تعاون
 که نداهن هودمدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و هلوچستا یههیأت علمی دانشکد

. های مواد نیااز شاردآوای شاده اساتداده ،ساختهمحقق یهو یرسشناماز طریق د
دا  70/0وزن هسترسازی ها  یههای حوزمشیخط ه است کهنتایج تحقیق نشان داد

 یهدو  و حاوز یهدا اتب 20/0وزن هدایت و عملیاتی ها  یهنخست، حوزی هاتب
 تارین زیارد. م ا ناساو  قاراا داا یهدا اتبا 08/0وزن ها سازی تثبیت و ن ادینه
های آماوزش و م ااات هاا مشیسازی، خطهسترسازی و ن ادینه یهمعیااهای حوز

انگیا ش هاا  یههای حاوزمشیعملیاتی، خطی هو دا حوز 69/0و  73/0های وزن
هیشترین توجاه  ه است کهشدشتااان تودیه مشیهه خطاو . از ایناست 80/0وزن 

( هاه هراسای 1398. کردحیادای و همکاااان  سازی معطاوف شاودها هه هسترآن
 نویاا دا اکوسیسات  کاااآفرینی یوکااهای فناوااناهکسب یوامل مؤثر هر توسعهع

های محتمال دا فرآیند تحقیق، اهتدا ها اوش فراترکیب، اهعااد و مؤلفاهاند. یرداخته
شیری از نظار خبرشاان، نتاایج حادال از ایان ا ه رهسیه ه و اکوسیست  شناسایی

 یمؤلفااه 12اساااس  . هاار ایاانه اسااتآزمایی قااراا شرفتاااوش مااواد ااسااتی
شران، عوامال ها، حمایاتهای آماوزش عاالی و دانشاگاهشتااان، مؤسساهسیاست

 شتااان،رمایهسنفعان، دهندشان، ن ادها، هازیگران و ذیسازمانی، انکوهاتواها، شتاب
هُعاد  3دا کاه مف او   36اجتماا و عوامل فردی هاا دا هرداشاتن  ،ازااها، فرهنکه

( 1398. شایراوند و همکاااان  شده اسات شناسایی قراا دااند خرد، میانی و کالن
چناین تارس حاکمیت قانون و کنتر  فساد  عوامل ن ادی( و ه  تأثیرای دا مطالعه

ن ادی غیراسامی( هار کاااآفرینی و از شکست و داک قاهلیت کااآفرینانه  عوامل 
طای  ،مناامنطقاه  یتوساعه حا  هر اشد اقتصادی کشواهای دا تأثیراین  ینتیجه

هاای هاا اساتفاده از داده اناد.دادهقاراا  هراسیمواد اا ( 2008-2015دواه زمانی  
کاه  ه اساتدسات آمادایان نتاایج هه اییانلی و اوش حداقل مرهعات سه مرحلاه

ااهطه منفی  ،مثبت و معناداا و ترس از شکست تأثیرحاکمیت قانون و کنتر  فساد 
مثبات و  تاأثیرچنین داک قاهلیات کااآفریناناه . ه اندداشتهو معناداا هر کااآفرینی 

مثبات  تاأثیرمعناداا هر کااآفرینی نداشته و دا ن ایت کااآفرینی هر اشد اقتصاادی 
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 .داشته است
هه سه شروه ادلی عوامل ن ادی ماؤثر  توانیملعات مختلف هه طوا کلی، مطا

ی هر کااآفرینی، عوامل اقتصاادی ماؤثر هار کاااآفرینی و نقاش دولات دا توساعه
کرد. همچنین، مطالعات مارتبط هاا عوامال ن اادی ماؤثر هار  یهنددستهکااآفرینی 

. 3زشای، آمو -. محیط علمی2. محیط سیاسی، 1هه ینج شروه  توانیمکااآفرینی اا 
. سااختاا و عملکارد دولات  و 5. محایط قاانونی و حقاوقی و 4محیط فرهنگی، 

. محایط 1مطالعات مرتبط ها عوامل اقتصادی مؤثر هر کااآفرینی اا هه چ ااا شاروه 
 یهنددساته. سااختاا تولیاد 4. محیط جغرافیاایی و 3. محیط مالی، 2اقتصاد کالن، 
 (.1 کرد.  جدو 

 
ورت گرفته در زمینه توسعه کارآفرینی به تفکیک عوامل اقتصادی، عوامل نهادی و اهم مطالعات ص .1 جدول

 نقش دولت

 مجللا  عوامل فرعی عوامل کلی

عوامل 
 نهادی

 (1397( و انتظاری )1396(،  باری )2018) (، صمدی2013) دوما و همکارا (، 2008) سوبل مجاط سااسی
 -مجاط علمی
  مو شی

(، یعلوبی 2019) (، بودریکس و همکارا 2018) فونتلسا  و همکارا  (،2009) مرجس  و هسلز
 (1398( و کردحادری و همکارا  )1392فرانی و همکارا  )

مجاط 
 فرههای

( 1396مرادی و همکارا  ) (،2017) (، اشپاال2015) و چم و همکارا (، 2012)ج ورش و رامراس 
 (1397و ههدیجانی فرد و حجا ی )

مجاط قانونی 
 حلوقیو 

 استههلم و همکارا (، 2007) 2درهر و گاسبهر(، 2006) ها  و سوبل(، 2002) 1ج ورجلاس و وا 

( و شاراوند و 1396(، صمدی و مارهاشمی )2019) (، کواپاز2019(، علی و همکارا  )2013)
 (1398همکارا  )

ساختار و 
 عملکرد دو ت

(، 2011) و همکارا  هانتی (،2010یر  )(، ا2008همکارا  )و  ااوی(، 2006) 3پا فاکادر مطا عات 

 (1397( و مجمدی خااره )1395مجمد اده و همکارا  )

عوامل 
 اقتصادی

مجاط اقتصاد 
 کال 

(، 2015) 4و و همکارا ش پاری، (2014) اچوری و همکارا  -هررا(، 2007ور )جویهاگ و کلو

(، 1391)ر و بزرگی الدیوسا(، 1389طابی و فخری ) (،2016) مجبوری(، 2016) هامجو ه جکرنوگا
 (1397( و مودمی و همکارا  )1393(، چراماا  و قربانی )1391کاظمی مرقبا  و مبارکی )

 مجاط ما ی
(، یادگار 1392(،  راستی و همکارا  )2015) هاپکاهز(، 2011سای و کو )(، می2006)   فارو و چار ت 

 (1396همکارا  )( و داوری و 1393و همکارا  )
مجاط 
 جغرافاایی

( و حساهی گل افشانی و 1396(، فالح حلالی و همکارا  )1396فر )(، غالمی و قلی2015ا )روژ
 (1397صمد اده )

                                                                                                                                 

1. Georgellis and Wall 

2. Dreher and Gassebner 

3. Palifka 

4. Aparicio 
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 ساختار مو اد
(، علالی و 1391 اده و جهانبخش )(، عاسی2018)  کس و همکارا (، 2008و همکارا  )  یدیس

 (1394های مجلس شورای اسالمی )ش( و مرکز پژوه1391همکارا  )

 نلش دو ت دو ت

 2و ا او اوباجی(، 2011) 1چاکوامکا، (2011) خاکسار و همکارا (، 2009طابی و همکارا  )

(، داوری و رضایی 2019(، کواپاز )2018(، بوسما و همکارا  )2015) 3و همکارا  گوپتا(، 2014)

( و مراد اده و 1396(، ایمانی و همکارا  )1395(، فتاحی و طباخاا  )1386(، دانایی فرد )1385)
 (1397همکارا  )

 های تحقیقخت: یافتهأم

 
وامال ها مروا مطالعات خااجی و داخلی دوات شرفته دا ااهطه ها کاااآفرینی و ع

ی جاامعی کاه هاه داوات هر آن و هراساس اطالعاات نویساندشان، مطالعاه مؤثر
اا مواد هراسی  هاآنهم مان اثر عوامل ن ادی، اقتصادی و همچنین نقش دولت هر 

هم مان ایان متغیار هار توساعه  تأثیرهناهراین هراسی   قراا داده هاشند مشاهده نشد
 .شودمیسوب کااآفرینی، از دستاوادهای این مقاله مح

 پژوهش یشناسروش. 3

ی حاضر، اوش کاا دا دو مرحله یشات دنباا  شاده هرای اسیدن هه هدف مطالعه
هه هراسی اواهاط هاین  GT)4ای  زمینه است. دا مرحله نخست ها استفاده از نظریه
 یسااختاا ی دو  از الگاوی معاادالتمتغیرها یرداخته شده است. سیه دا مرحله

 SEM)5   استفاده شده و هه اوش حداقل مرهعات ج ئیSEM-PLS)6  تخماین زده
 (.1 شده است  شکل

 
 

                                                                                                                                 

1. Chukwuemeka 

2. Obaji and Olugu 

3. Gupta 

4. Grounded Theory 

5. Structural equation modeling 

6. Partial Least Squares 
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 حاضر یمطالعه روش انجام مراحل. 1شکل 

 (1998کواهین   و خت: استراوسأم

 (GTای یا داده بنیاد )زمینه الف( نظریه

آن هاا اساتفاده از یاک  سایلهیژوهش کیفی است که هاه و یوهشیک  ایزمینه نظریه
هنیااد فرآیناد  داده یظریاههه عباات دیگار، ن  یاهدمی ای تکوین، نظریهدساته داده

هاا و داده ییافتاه مستند و مدون از طریق شردآوای ساازمان یساخت یک نظریه
، 1اسات  اساتراوس و کاواهین های شردآوای شادهتحلیل استقرایی مجموعه داده

، کشف یا تولید نظریه هر مبنای حقایق و واقعیاات موجاود و اوشین ادا (. 1998
 یجواناب هاالقوه یها و ها مدنظر قراا دادن کلیاهمند دادهآوای نظا از طریق جمع

مراحل مختلفی آوای شده های جمعشیرد. دادهمرتبط ها موضوا تحقیق دوات می
داده هنیااد  یهکنناد. اوش نظریاطی می نظریهسیر تکاملی خود تا اسیدن هه اا دا 

اجارا مای اااساازش یهنوخاسته و شیو یهتماتیک، شیوسسی یمعموالً هه سه شیوه
کاه هاه -ها از اوش سیساتماتیک هرای تج یه و تحلیل داده مقاله حاضر،. دا شود

. اوش شاده اساتاساتفاده  -شاودنسابت داده مای (1998  استراوس و کاواهین
ادلی کدشاتاای هااز، کدشاتاای محاوای و  یهسیستماتیک خود دااای سه مرحل

                                                                                                                                 

1. Strauss and Corbin 
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 هاایهای مناساب هاه هخاشکاداهتادا کدشتاای هااز دا  است.کدشتاای انتخاهی 
 شاوند.تعیاین مای مف او  ها دا قالابکادایان و سیه  ها اختصا مختلف داده

ها هه افتن ییوند میان آنی و (1)هافاوت مقولهتیژوهشگر ها اندیشیدن دا مواد اهعاد م
ها، یژوهشگر ها استفاده از شتاایکدکند. دا جریان این می اقدا  شتاای محوایکد

ها، هه شردآوای دادهشده از د  داده شیری نظری و ها توجه هه مفاهی  یدیداانمونه
تری از یردازد که تصویر غنیهای مختلف میها دا مواد افراد، اخدادها و موقعیت

کدشاتاای انتخااهی،  . سارانجا ، هااشادفراه  خواهند  های حادلمفاهی  و مقوله
شود  م راهای ها یاالیش شده و ها طی این فرآیند چااچوب نظری یدیداا میمقوله

ای مشتمل هار شارایط الگوی مف ومی اوش زمینه 2شکل (. دا 1390ن، او همکاا
ها  هستر(، ااهبردها و ییامدها نشاان داده زمینهشر، علی  ییشامدها(، شرایط مداخله

 شده است.
هراسای جاامع مطالعاات ییشاین داخلای و  طریاق از هااداده حاضر، مقاله دا

حوزه کااآفرینی  خبرشان ها چ ره هه چ ره یخااجی مرتبط ها کااآفرینی و مصاحبه
 جایی تا هامقوله نظری ی اشباامرحله ها نی  تاداده آوایجمع است. شده شردآوای

از  یافتاه اسات. یاه اداماه نبود، فراه  دیگری جدید هایداده هه دستیاهی امکان که
 هراسی جامع مطالعات ییشاین داخلای و خاااجی مارتبط هاا کاااآفرینی و اتماا 

 طای انجاا  شاده هاایکادهای مصااحبه شد. آغاز هاز کدشتاای فرایند ها،مصاحبه

هاا  کادهای ان اما  هاه هعد، کدهای مشاترک یمرحله دا و استخراج هاز کدشتاای
 مفااهی  هاین دقیاق هندیطبقه هرای اند.شده مشخص ن ایی کدهای عنوانهه اهمیت

 یوسایلههاه  خاا  هاایداده و خواده هرچسب تفکیک از هعد مف و ، های هرمقوله
هاا کاااآفرینی، مطالعات ییشین داخلی و خااجی دا دسترس مارتبط  دقیق هراسی

 اند.شده سازیمف و  ایزمینه هایو یادداشت هامصاحبه متن



 91    هابررسی موانع نهادی توسعه کارآفرینی و نقش دولت در تعدیل آن

 

 
 ای جهت بررسی روابط بین متغیرهازمینه الگوی نظریه .2شکل 

 (1998کواهین   و ماخت: استراوس

 
 یکدیگر ها مشخصات و اهعاد هه توجه ها هازیرمقوله و هامقوله محوای، دا کدشتاای

تحلیلای  اها اا از یکادیگر هاا هاامقولاه ی ااتباطنحوه کشف هرای شوند.می مرتبط
 شاامل تحلیلی اه اا این ادلی اه اا شده است. استفاده (1998کواهین   و استراوس

 و هااشار، ااهباردمداخلاه یطشاراای، ی محوای، شرایط زمینهمقوله شرایط علّی،
 هاا مارتبط مساائل و هاموقعیت که هستند اویدادهایی علّی شد. شرایطهامی ییامدها

 علّی کنند. این شرایطمی تشریح و کرده خلق ی کااآفرینی دا ایران ااموانع توسعه

ی کاااآفرینی دا موانع توساعه هر مستقی  هه طوا که است مقوالت مواادی از شامل
ایجادکننده موانع توساعه کاااآفرینی دا  ایشونههه عوامل این یا شتاادمی تأثیر ایران
 هاه مرهاوط هاایویژشای از خادای یمجموعه هیانگر ایزمینه هستند. شرایط ایران

 و اویادادها مکاان هاه عمومی شکل هه که است ی کااآفرینی دا ایرانموانع توسعه
 هاآن هدون که شوندمی عواملی شامل ایزمینه هایویژشی دااد. اشااه وقایع مرهوطه

 شارایط یزمیناه ونیسات  یاتیری کااآفرینی دا ایران امکااناهداف توسعه تحقق

 شیارد،مای داوات یدیده هه یاسخ و کنتر  ادااه، هرای ااهبردها آن دا که اا خادی

 ایزمیناه متغیرهاای و هاامقوله مفاهی ، از ایمجموعه اا این شرایط کنند.می فراه 
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 و ف اا زماان، همچاون تاریعاا  شرایط شامل شرمداخله دهند. شرایطمی تشکیل
ی ااهبردهاای توساعه محدودکنناده یاا شارتسا یل عناوانهاه  کاه شودمی فرهنک

 کنشی/ محدودیت یا تس یل ااستای دا شرایط کنند. اینمی کااآفرینی دا ایران عمل

 اا طیفای شارایط، از ایان یاک کنناد. هارمی عمل خادی یزمینه دا متقاهل کنشی

 هماان ییامادها است. متغیر زیاد، هسیاا تا ک  هسیاا از هاآن تأثیر که دهندمی تشکیل

 الگاوی ماواد اساتفاده آخار هاشند. هخشمی هاواکنش و هاکنش نتایج یا هروندادها
 هاه توجاه است. ها جامعه مرتبط هه که شودمی نامش ودی و مش ود ییامدهای شامل

 هاه توجاه ها سیه اند،هشد استخراج الگو ییامدهای هه مرهوط مفاهی  هاز، کدشتاای

 و اساتخراج ادالی هاایمقولاه مفااهی ، و هاامقولاه میان و هرششت افت حرکت
 کاااهاه اا کدشاتاای مراحل ییشاین نتایج انتخاهی، کدشتاای اند.شردیده یشتاانا 

می ااتباط هامقوله سایر مند ههنظا  شکل هه اا و آن انتخاب اا ادلی هایمقوله هرده،
 هیشاتری توسعه و هست هه نیاز که اا هاییمقوله و هخشدمی اعتباا اا ااتباطات دهد،

یاااادایمی مواناع  دهد. ها انجا  مراحل متکوا، دا ن ایت، الگویمی اا توسعه دااند
 شیرد.شکل می هادا تعدیل آن ی کااآفرینی و نقش دولتن ادی و اقتصادی توسعه

 معادالت ساختاری ب( الگوی

 ییک تکنیک تحلیل چناد متغیاری از خاانواده (SEM  ادالت ساختاایمع الگوی
اسات کاه هاه  1خطی عمومی تر هسط الگویو هه هیان دقیق اشرسیون چند متغیری

زماان ماواد ه  طواای از معادالت اشرسیون اا هه دهد مجموعهامکان می محققان
 د.نآزمون قراا ده

هاا ایان ( این است کاه SEM  یساختاامعادالت  الگوی نقاط قوت ینترم  
اا هر یکادیگر و هار متغیرهاای مشااهده شاده  (2)ین انمتغیرهای  اثرتوان اوش می

و البته امکان هراسی اواهط هاین متغیرهاای مساتقل و واهساته اا نیا   اازیاهی کرد
متغیر واهسته هاشد و هر یک از این  ηمتغیر مستقل و  ξآواد. فر  کنید فراه  می

هاا هاه ی خا  خود هاشند. ااتبااط هاین آنرها دااای متغیرهای مشاهده شدهمتغی
 شود:نشان داده می 1ااهطه شمااه دوات 

                                                                                                                                 

1. General linear model 
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 (1 ااهطه 
𝑋: 𝑥 = Λxξ + δ 

𝑌: 𝑦 = Λy𝜂 + ε 

 خواهد هود: 2ااهطه شمااه  ی ساختاای هه دواتهمچنین معادله
 (2 ااهطه 

ξ, η: Bη = Γξ + ζ 

هاای و وزن هاوده Yو  Xساز متغیرهای زمینه ین ان(  ηو  ξ، متغیرهای 1ااهطه دا 
ساز متغیرهاای که متغیرهای ین ان تا چه اندازه زمینه هیانگر این است Λyو Λxعاملی

X و Y ااتباط هین متغیار مساتقل و واهساته اا  چگونگی نی  دو  ی. ااهطههاشندمی
هاین متغیار واهساته و  ااهطهساختاای هرای هیان  یمعادلهدا آخر کند. تودیف می
 :شده است نوشته 3 شمااه یااهطه دواتمستقل هه 
 (3 ااهطه 

η = Γξ + ζ 

 واهساته و وزن اثر متغیرهای مستقل هر متغیرماتریه ماتریه ضریب یا  Γکه دا آن
ζ هاا حال ایان  .هاشادمای سااختاای یماتریه عنادر اختال  یا خطاها دا معادله

آماده و سایه نسابت هاه محاسابه و لگو هاه دسات معادالت، مقادیر یااامترهای ا
 شردد.های خوهی هرازش ج ت انتخاب ه ترین الگو اقدا  میهراسی آزمون

کوواایاانه  هاایتوان دا دو شروه اوشالگوسازی معادالت ساختاای اا می
محوا های کوواایانهمحوا  نسل دو ( جای داد. اوش مؤلفهمحوا  نسل او ( و 

ییچیاده و یکای از  هاایهای تج یه و تحلیل ساختاا دادهترین اوشادلییکی از 
 هرای هراسی اواهط علت و معلاولی هاوده و هاه معنای تج یاه و جدیدهای اوش

تحلیل متغیرهای مختلفی است که دا یک ساختاا مبتنی هر نظریه، تأثیرات هم مان 
هاای الگاوی دحتتوان وش میاین ای هه وسیلهد. ندهاا هه ه  نشان می متغیرها

های همبساتگی، غیار آزمایشای و ها استفاده از داده مختلفهای جامعه نظری اا دا
تاوان ترکیبای از اا میهای کوواایانه محوا اوش. مواد آزمون قراا داد آزمایشی

 اشرسیون چند متغیری تلقی نمود. یلتحلتحلیل عاملی و 
هرای کااا  کههوده  هاتأیید الگومعادالت الگوسازی این  هدف ادلی نسل او 

هایی ها حج  هاال نیاز دااند. چند سا  یاه از معرفای اوش کوواایاانه هه نمونه
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هاای معاادالت ایان اوش، نسال دو  اوش دمتعاد محوا، هه دلیل نقااط ضاعف
محوا که هاه اوش  مؤلفههای اوش محوا هودند، معرفی شدند. مؤلفهساختاای که 

هاای اوشاز هاا ، هارای تحلیال دادهش رت یافتناد PLS)1 حداقل مرهعات ج ئی 
. محققین دالیل متعددی اا هرای اساتفاده استفاده کردندمتفاوتی نسبت هه نسل او  

نموناه دا اساتفاده ازاین اوش  م یتدلیل،  ینترم   اند.ذکر نموده PLSاوش از 
اوهاه ها آن مطالعاتدا هرخی  محققینکه  هوده نرما  یرغی هاداده و های کوچک
کنناد، امکاان اساتفاده از مای شاااهم یت م   دیگر که محققین هه آن ا او هستند.

ایان  محقاق. ایان اوش هاه اسات( شاخص  سؤا شیری ها یک های اندازهالگوی
شیری ها یاک اندازه هایخود از الگو مطالعاتیدا الگوی  هتواند دهد کهامکان اا می

اعتباایااهی الگاوی مواناع ن اادی و تا دا ایان مطالعاه ج ات ل .استفاده کند سؤا 
اوش  ازهاا ی کاااآفرینی دا ایاران و نقاش دولات دا تعادیل آناقتصادی توسعه
 شده است.متکوا استفاده 

 . نتایج تجربی٤

یشاین مارتبط هاا هراسای مطالعاات ی طریاق از هاامتغیرهاا و داده مقاله حاضر، دا
وزاات تعااون،  ی کااآفرینیحوزه خبرشان ها چ ره هه چ ره یکااآفرینی و مصاحبه

است. دا این ااستا افراد خبره هاه اوش شلولاه  شده کاا و افاه اجتماعی شردآوای
ی آمااای، هاای جامعاهای( انتخاب شدند. ها توجه هه ویژشی ااجاا زنجیره 2هرفی
ی مواد نیااز ج ات شیری تصادفی ساده هرش یده شده و حج  نمونهی نمونهشیوه

شیری غیر تصادفی و فرماو  کاوکران ها، ها استفاده از اوش نمونهتوزیع یرسشنامه
 .شودمی ااائهتعیین شد. دا ادامه نتایج 

 . نتایج كدگذاری باز1-٤

 فرایناد ها،احبهمص از هراسی کلیه مطالعات ییشین مرتبط ها کااآفرینی و اتما  یه

 اساتخراج هاز کدشتاای طی انجا  شده هایکدهای مصاحبه شد. آغاز هاز کدشتاای

                                                                                                                                 

1. Partial Least Squares 

2. Snow Ball 
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 کادهای عناوانهاه هااهمیت کدهای ان ما  هه هعد، کدهای مشترک مرحله دا و شد

 از هعاد مف و ، هر هایمقوله مفاهی  هین دقیق هندیطبقه هرای شدند. مشخص ن ایی

ی مطالعاات کلیاه دقیاق هراسای وسایلههاه خا  هایداده و خواده هرچسب تفکیک
شدند. نتایج کدشاتاای  سازیمف و  ایزمینه هایو یادداشت هامصاحبه ییشین، متن

مف و  ادلی ها عناوین شرایط علًی، ویژشی کااآفریناان، نقاش  27هاز نشان داد که 
 (.3شکل شناسایی کرد   توانیمدولت و ییامدهای کااآفرینی 

 نتایج كدگذاری محوری .2-٤

 شرایط علّی 

مف و  ادلی محیط سیاسای، محایط فرهنگای، محایط حقاوقی،  10مطالعه  این دا
محیط آموزشی، محیط فناوای، ساختاا دولت، محیط اقتصاد کاالن، محایط ماالی، 

شاناخته  شارایط علّای ها( و ساختاا تولیاد،محیط جغرافیایی  زیرساختاا و خوشه
ماانع  تواننادی موانع ن اادی و عوامال اقتصاادی مایهرچسب دو مقوله هاشدند و 
مواناع  علّای شارایط هاه مرهاوط هاایی کااآفرینی دا ایاران هاشاند. مقولاهتوسعه

 ااائه شده است. 2 کااآفرینی دا ایران دا جدو 
 

 شرایط علّی موانع توسعه کارآفرینی در ایران .2جدول 
 مفاهام اصلی ی فرعیملو ه ی کلیملو ه

 یشرایط علّی موانع موسعه
 کار فریهی در ایرا 

 موانع نهادی

 مجاط فرههای -مجاط سااسی

 مجاط  مو شی -مجاط حلوقی

 ساختار دو ت -مجاط فهاوری

 موانع اقتصادی
 مجاط ما ی -مجاط اقتصاد کال 

 ساختار مو اد -مجاط جغرافاایی

 های تحقیقمأخت: یافته

 ایزمینه شرایط 

یاتیری، نیااز هاه موفقیات، ایساک قیت،الخطلبی، هفت مف و  کااآمدی، فردت
هاای کااآفریناان ی ویژشایطلبی کااآفریناان هاا مقولاهقدات و  الاستق تمایل هه
 آمده است. 3 جدو  دا که ی کااآفرینی شناخته شدندای عد  توسعهزمینه شرایط
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 کارآفرینی در ایران ای موانع توسعهشرایط زمینه. 3جدول 

 مفاهام اصلی ی فرعیملو ه ی کلیملو ه

 ای موانعشرایط  ماهه
 موسعه کار فریهی در ایرا 

 های کار فریها ویژگی

 طلبیفرصت -کار مدی

 پذیریریسم -قاتالخ

  الاستل ممایل به -ناا  به موفلات

 طلبیقدرت

 های تحقیقمأخت: یافته

 گرمداخله شرایط 

ویاژه،  هاییمشاخطقاانونی، ترسای   هستر مطالعه هفت مف و  ادلی ایجاد این دا
دانعت و  هاا خادمات ویاژه، ااتبااط یسازی، ااائهها، فرهنکزیرساخت یتوسعه
توساعه یاا عاد   شری نقش دولت و شرایط مداخلههای مالی، ها عنوان مقولهکمک
 اند.شده آواده 4 جدو  دا که شدندی کااآفرینی دا ایران شناخته توسعه

 گر موانع توسعه کارآفرینی در ایرانشرایط مداخله. ٤جدول 
 مفاهام اصلی ی فرعیملو ه ی کلیملو ه

 گر موانعشرایط مداخله
 ی کار فریهی در ایرا موسعه

 نلش دو ت

 ویژه هاییمشخطمرسام  -قانونی بستر ایجاد

 یسا فرههگ -ها یرساخت موسعه

 صهعت با ارمباط -خدمات ویژه ارائه

 های ما یکمم

 های تحقیقمأخت: یافته

 پیامدها 

اشد اقتصادی، اف ایش فقر و ناهراهری داآمادی و  کاهش یرمتغیژوهش سه  این دا
 کاه ی کااآفرینی دا ایران شناخته شدندکاهش نرخ اشتغا ، ییامدهای عد  توسعه

 است. آواده شده 5 جدو  دا
 پیامدهای موانع توسعه کارآفرینی در ایران .5جدول 
 مفاهام اصلی ی فرعیملو ه ی کلیملو ه

 پاامدهای موانع موسعه
 کار فریهی در ایرا 

 پاامدها
 کاهش رشد اقتصادی

 افزایش فلر و نابرابری در مدی

 کاهش نرخ اشتغا 

 های تحقیقمأخت: یافته

 . كدگذاری انتخابی3-٤
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 ادالی هایمقوله شرفته و کااهه اا کدشتاای مراحل ییشین نتایج انتخاهی کدشتاای

 و سایه دهادمای ااتباط هامقوله سایر مند ههنظا  شکل هه اا کرده و آن انتخاب اا

 دهد.می اا توسعه دااند هیشتری شسترش و هست هه نیاز که اا هاییمقوله
یااادایمی مواناع ن اادی و اقتصاادی توساعه کاااآفرینی اا  دا ن ایت، الگوی

 داد. نشان 3 شکل شر  هه توانیم
 

 
 پارادایمی موانع نهادی و اقتصادی توسعه کارآفرینی : الگوی3شکل

 های تحقیقماخت: یافته

 

 الگو . برآورد٤-٤

ها اوش حداقل مرهعاات ج ئای  (3)معادالت ساختاای نتایج هرآواد الگوی 4 شکل
 PLS) آواده شاده اسات.  8شامااه  دهد. توضیحات الگاو دا جادو اا نشان می

هاای و الگاو داداد 87ا داونای هراهار های ( الگوها 𝑅2نتایج آماا ضریب تعیین  
است. همچنین هراسی  خوهی هرازش الگواست که نشان دهنده  دادد 89 یرونیبه

 99 ینااناطم ن است که ضرایب هر ساه مسایر دا ساطحضرایب مسیر نی  هیانگر آ
 هاشند.معتبر می دادد
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 PLS روش به یساختار معادالت الگوی برآوردنتایج  .٤شکل 

 های تحقیقخت: یافتهأم

 
 ااائه شادهین ان متغیرهای آشکاا هر متغیرهای  تأثیر، (4 مطاهق شکل  8 دا جدو 

هاای الگاوی هعد مرهوط هاه مؤلفاه 26که . ها توجه هه جدو  مشخص است است
هاشاند و تن اا دادد معنااداا مای 95سطح ای هراسی شده حداقل دا زمینه نظریه
. هاا توجاه هاه (4)هاشادفوا معناداا نمی یهامؤلفهااتباط ها دنعت دا هین  یمؤلفه

و محایط آموزشای کا   ینماؤثرترنتایج همچنین مشخص است که محیط سیاسی 
کااآفرینانه دا ایران است. همچناین دا  هاییتفعالهر  اثرشتاااثرترین عامل ن ادی 

 یناثرشاتااترهین عوامل اقتصادی، محیط اقتصادکالن و محیط جغرافیایی هه ترتیب 
های کااآفریناان نیا  هاه ویژشی یندا هاقتصادی هستند.  مؤثرو ک  اثرترین عوامل 

طلبای و تیری و کااآمدی دااای هیشترین اهمیت هساتند و قاداتیترتیب ایسک
اند. دا میاان نقاشنیاز هه موفقیت کمترین می ان اهمیت اا هه خود اختصا  داده

ها هه ترتیاب دااای هیشاترین و ی زیرساختسازی و توسعههای دولت نی  فرهنک
دا هاین ییامادها اهمیات  ی قاهل توجه این است کههاشند. نکتهکمترین اهمیت می

یکسان است  اما کاهش نرخ اشتغا  هه می ان یاک داداد هیشاتر از  یباًتقرضرایب 
 دو ییامد دیگر است.



 99    هابررسی موانع نهادی توسعه کارآفرینی و نقش دولت در تعدیل آن

 

 (PLS) یساختاراستفاده از روش معادالت با بررسی شده متغیرهای الگوی  ضرایب .6جدول 
 t ی ماره بار عاملی نماد متغارهای  شکار متغارهای پهها 

 نهادیعوامل 

 POIN 83/0 *06/27 مجاط سااسی

 CUIN 75/0 11 مجاط فرههای

 LEIN 73/0 62/10 مجاط حلوقی

 EDIN 64/0 87/8 مجاط  مو شی

 TEIN 65/0 70/9 مجاط فهاوری

 GOST 74/0 50/10 ساختار دو ت

 عوامل اقتصادی
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دهد که تمامی متغیرهای ین ان الگوی هراسی شده از تاأثیر نشان می 7های جدو  یافته
همچناین، دولات از نقاش  هاشاند.( هر یکدیگر هرخواداا مای%95معناداای  دا سطح 

شر معناداای هین شرایط علّی  موانع ن ادی و اقتصادی( و عد  توسعه کاااآفرینی تعدیل
مثبات شارایط علّای  مواناع ن اادی و ( و اثار %95دا ایران هرخواداا هوده  دا ساطح 

دهد  هه تعبیر دیگار منجار ی کااآفرینی دا ایران اا اف ایش میاقتصادی( هر عد  توسعه
ی کااآفرینی اف ایش یاهاد(. ایان شود که اثر منفی موانع ن ادی و اقتصادی هر توسعهمی

نی نقاش مناسابی ی کاااآفرییافته هدین معنی است که دولت نه تن ا دا تس یل توساعه
 ی کااآفرینی هوده است.نتوانسته ایفا هکند، هلکه خود مانعی هر ااه توسعه

 گیری و پیشنهادهانتیجه

چرا هاا کلیدی دوات شرفته است که  سؤا دهی هه این مطالعه حاضر هه دنبا  یاسخ
 یهکردهای تحصایلتوجه هه جایگاه علمی ایران و وفوا مناهع طبیعی و اازان، نیروی

ج اان  هایکشاواساایر  از حیث کااآفرینی دا هینمناسبی جایگاه از مستعد و توانا، 
ی هرخواداا نیست. هرای این منظوا، تأثیر عوامل اقتصادی و ن ادی ماؤثر هار توساعه

ای ماواد هراسای کااآفرینی و نقش تعدیلی دولت ها استفاده از الگوی نظریاه زمیناه
معادالت ساختاای هراسی شده اسات. نتاایج  ه از الگویقراا شرفته و سیه ها استفاد

مف و  ادلی مرتبط هاا مواناع  27توان ای نشان داد که مجموعاً میالگوی نظریه زمینه
مف او  ادالی محایط  10 یاانمی کااآفرینی دا ایران دا نظر شرفت. دا ایان توسعه

فنااوای، سااختاا سیاسی، محیط فرهنگی، محیط حقوقی، محایط آموزشای، محایط 
هاا( و دولت، محیط اقتصاد کالن، محیط مالی، محیط جغرافیایی  زیرساختاا و خوشه

ی موانع ن ادی و عوامال اقتصاادی( ها دو مقوله (که هستند شرایط علّی ساختاا تولید
مف او  ادالی  7ی کاااآفرینی دا ایاران هاشاند. مواناع توساعه توانند هاه عناوانمی

 و  الاستق یتیری، نیاز هه موفقیت، تمایل ههایسک قیت،الخطلبی، کااآمدی، فردت
ای عاد  زمیناه هاای کااآفریناان( شارایطی ویژشایطلبی کااآفرینان  ها مقولهقدات

قاانونی،  هستر مف و  ادلی ایجاد 7توسعه کااآفرینی دا ایران هستند. از طرف دیگر، 
خادمات  یساازی، ااائاههاا، فرهناکتزیرساخ یویژه، توسعه هاییمشخطترسی  

 شاری نقش دولت( شرایط مداخلههای مالی  ها مقولهدنعت و کمک ها ویژه، ااتباط
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متغیر کاهش اشاد  3هاشند. دا ن ایت، ی کااآفرینی دا ایران میتوسعه یا عد  توسعه
عاد   اقتصادی، اف ایش فقر و ناهراهری داآمادی و کااهش نارخ اشاتغا ، ییامادهای

تخمین الگاوی معاادالت سااختاای هاه  هاشند. نتایجی کااآفرینی دا ایران میتوسعه
الگاوی ، خاوهی هارازش هاایکه ها توجه هاه مقاادیر شااخص دادنشان  PLSاوش 

هاای هاشاد. تماامی اهعااد مرهاوط هاه مؤلفاههراسی شده از اعتباا الز  هرخواداا می
ی ااتبااط هاا دانعت(، مؤلفاهن ان آن  هه غیر از ای و متغیرهای یزمینه الگوی نظریه

شار عاالوه هار ایان، دولات از نقاش تعادیل هاشند.معناداا می %95حداقل دا سطح 
ی کاااآفرینی دا معناداای هین شرایط علّی  موانع ن ادی و اقتصادی( و عد  توساعه

( هار عاد  ایران هرخواداا هوده و اثر مثبت شرایط علّای  مواناع ن اادی و اقتصاادی
شار دولات هار دهد و دا واقع اثار تعادیلی کااآفرینی دا ایران اا اف ایش میتوسعه
هاشد هه طوای کاه دولات ناه تن اا دا تسا یل ی کااآفرینی هه شکل منفی میتوسعه
ی ی کااآفرینی نقش مثبت و م می ایفا نکرده است  هلکه خود مواناع توساعهتوسعه

 وده است.کااآفرینی اا تقویت نم
نتایج این مقاله همچنین نشان داد که دو عامل محیط سیاسی و محیط اقتصااد 

ی کاااآفرینی هساتند، لاتا افا ایش کالن دااای هیشترین اهمیات دا عاد  توساعه
اثرهخشی و کااایی محیط سیاسی و کااهش فسااد، ایساک سیاسای و ماداخالت 

ی کاااآفرینی منجار هاه توساعهتواند سیاسی و همچنین اف ایش ثبات اقتصادی می
تواند منجر هه اف ایش اثرات نامطلوب شردد. همچنین از آنجایی که نقش دولت می

شاود لاتا هاا توجاه ی کااآفرینی دا ایاران موانع ن ادی و اقتصادی هر عد  توسعه
های دولت دا اقتصاد، هه مسئوالن حاوزه کاااآفرینی حج  وسیع ح وا و دخالت

شود کاه دا سیاساتیژه وزاات کاا، تعاون و افاه اجتماعی ییشن اد میکشوا هه و
هاای تعادیلی های خود دقت هیشتری داشته هاشند تا هتوانند از طریق نقاششتاای

 هاییمشخطقانونی، ترسی   هستر ی حاضر از جمله ایجادشناسایی شده دا مطالعه

هاای ماالی، خدمات ویژه و کمک یسازی، ااائهها، فرهنکزیرساخت ویژه، توسعه
ی کااآفرینی دا کشوا و دا نتیجه اف ایش اشد اقتصاادی، کااهش موجبات توسعه

 فقر و ناهراهری و اف ایش نرخ اشتغا  اا فراه  آواند.



 

 

 هانوشتپی
آن ا از  دهند.می هاالتر اا نشان و سطحی تر هودهانت اعی مافاهی ، هاا مقایسه دا هامقوله. 1

ها و ساازی شاباهتهرجسته هارای هااهطریق همان فرآیند تحلیلای انجاا  مقایسا
 .شردنادمی تولید شودمی استفاده تر هرای تولید مفاهی سطح یایین دا که هاتفاوت
 یوسیلهکنند که ههاه اای فراه  می و ناظریه هستند ی سااختنهاشالوده ،هامقوله

 .دنتوانند یکیااچه شوآن نظریه می

شیاری دوات مساتقی  قاهال انادازهه متغیرهایی هستند که ه یا ین ان متغیرهای مکنون. 2
هاا یاا متغیرهاای مشااهده یاتیر هلکه از طریق یک مجموعاه از شااخص نیستند

 شوند.هراسی می
 استفاده شده است. Smart PLSنر  اف اا  تخمین الگو، دا مقاله حاضر از هرای .3
لفه دا مد  منجر هه نامناسب شدن معیااهای خاوهی ؤهه ذکر است که واود این م الز  .4

 هرازش نی  شده و هناهراین از مد  خااج شردیده است.
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 .521-539 دص .(3 11 .آفرینیششتاوا تعمی  یافته. توسعه کاا
شناسایی عوامال تأثیرشاتاا دا قصاد (. 1397هندیجانی فرد، مرت ی. حجازی، سیداضا  
 .581-600دص  .(3 11.. توسعه کااآفرینیکااآفرینانه اجتماعی دا هستر اسالمی

قصاد کااآفریناناه (. 1393یادشاا، نسی . معماایانی، محمدم دی و ددا آمی ، عبدالرضا  
. عی: اثر متقاهل نگرش کااآفرینانه اجتماعی، امنیت مالی و سرمایه اجتمااعیاجتما

 .133-152 دص .(1 7 .توسعه کااآفرینی

 تاأثیر(. 1392یعقوهی فرانی، احمد. سلیمانی، عطیه. موحدی، اضاا و اساکندای، فارزاد  
عوامل آموزشی و ن اادی هار کاااآفرینی زناان اوساتایی  ماواد مطالعاه: اساتان 
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