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 چکيده 
را بر رشد اقتصادی حقیقی  GEMکارآفرینی  و شاخص LEGکامیابی )لگاتوم(  شاخصاین پژوهش اثر 

از مدل رگرسیون پانل انتقال  بررسی نمود. برای بررسی اثر،  6087-6002کشورهای منتخب اسلامی در دوره 

سرعت انتقال  وماول و ددر مدل با استفاده از دو تابع انتقال ملایم مجزا  استفاده شد. ( PSTRای )ملایم آستانه

 8/972و  88/28، حد آستانه نیز  8619/0و  919/7 به ترتیب بین دو رژیم

برآورد شد. سرعت انتقال بین دو رژیم در مدل اول بسیار بالا بود که منجر به شکست منحنی و رویه  

در مدل اول و ضرایب  0688/0و  6291/0و شاخص کارآفرینی با ضرایب  انتقال شد. متغیرهای شاخص کامیابی

دار بر دار بر رشد اقتصادی بودند. بالاترین تاثیر معنیدر مدل دوم دارای تاثیر مثبت و معنی6099/0و  7696/0

و  9081/0رشد اقتصادی را در هر دو رژیم کامیابی، متغیر نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب با ضرایب 

ای نیز است و با انتقال به رژیم بالا تاثیر نرخ مشارکت اقتصادی در رشد اقتصادی داشت و دارای اثر آستانه2922/0

دار بر رشد اقتصادی حقیقی در رژیم پائین و در رژیم بالای کارآفرینی را  افزایش یافت. بیشترین تاثیر معنی

دار  بر رشد اقتصادی را داشت. کمترین تاثیر معنی 169/6و   9087/0تشکیل سرمایه داخلی به ترتیب با ضرایب 

نیز در رژیم پائین کامیابی استفاده از اینترنت و در رژیم بالای کامیابی و کارآفرینی سرمایه انسانی داشت. به این 

 های کامیابی و کارآفرینی بهیافتگی بر شاخصترتیب پیشنهاد گردید کشورهای اسلامی در مسیر گذار به توسعه

 طور همزمان، به منظور حمایت از تاثیر سایر متغیرهای اقتصادی بر رشد اقتصادی حقیقی توجه ویژه داشته باشند.

 یاسلام یکشورها م،یملا انتقال تابع ،یابیکام ،ینیکارآفر اقتصادی، رشد :کليدي گانواژ

 F43, O47, L26 :بنديطبقه
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 مقدمه -9

 از رشد اقتصـادی برسرمایه انسانی  بط باعوامل مرت اثر در طول چند دهه اخیر مطالعه

شده است؛ از جمله عوامل مرتبط با  اقتصاد در مطالعه و پژوهش های زمینه ترین عمده

کارآفرینی منبع مهم و . سرمایه انسانی، کارآفرینی و کامیابی این سرمایه می باشد

د. )صباحی و گردها بر میناپذیر جامعه بشری است که به توان خلاقیت انسانپایان

دهد که در هر سطحی از توسعه، (. نتایج مطالعات مختلف نشان می8996همکاران، 

 ,Caree and Thurikکارآفرینی بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت دارد )

بخش اصلی رشد اقتصادی کشورها توسط نهادهای سنتی نیروی کار و سرمایه (. 2003

وری کل که به افزایش بهره وابسته استعواملی به مجموعه و  شودتوضیح داده نمی

(. در الگوهای رشد 8912اوغلی،  عوامل تولید سنتی منجر می شوند )نادری و شربت

 وزا اعتقاد بر این است که سازوکارهای درونی یک اقتصاد که شرایط مناسبی درون

ای رشد را بر و رشد کارآفرینی های مناسب اجتماعی نظیر احساس کامیابیزیرساخت

)محقق و همکاران، ، بایستی در الگوی رشد بکار گرفته شود تکنولوژی فراهم آورند

8999.)  

یافته همچنین آزادی اقتصادی یکی از ملزومات توسعه کارآفرینی در کشورهای توسعه

نقل به ( 6086طبق گفته زارزوسا و سومریبا ) (.8999بوده است )محمدزاده و همکاران، 

میابی سه جز اساسی دارد هیجانات مثبت، رضایت از زندگی و فقدان کا ،آرگایل از 

وری کاری افراد می عواطف منفی و داشتن خلق وخوی مثبت که منجر به افزایش بهره

ای در . کامیابی از زندگی اهمیت ویژه(Zarzosa & Somariba ,2012)شوند

انایی، انگیزه و به هوش، توافزایش زیرا موجب  ،عملکردهای اقتصادی برخوردار است

دنبال آن افزایش بهره روی می گردد. در حالی که غم واندوه سبب بی تفاوتی و رخوت 

ندگی زوری می گردد. بنابراین در کشورهایی که مردم از و در نتیجه کاهش بهره

 ,Li and Luرشد اقتصادی نیز بالاتر خواهد بود )، به دلایل مختلف ، ترند راضی

تواند از طرق مختلف ازقبیل تاثیر بر توسعه میابی نیروی انسانی میشرایط کا (.2009
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مالی، تاثیر بر نابرابری و توزیع درآمد، تاثیر بر سطح امنیت، تاثیر بر مصرف خانوارها، 

دولت، ترغیب برای پیگیری منافع شخصی، انتقال کارای اطلاعات، شفافیت  اندازهکاهش 

ی، ترویج رقابت و رقابت پذیری، کاهش بخش وربهره افزایش و کاهش فساد مالی، 

، بسترسازی برای تبلور انگیزه های نوآورانه بر عملکرد اقتصاد موثر باشد غیررسمی

احساس  کارآفرینی و ردر این راستا هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثی. (6008بهکیش، )

س دسترسی به منتخب، براسا کامیابی بر نرخ رشد اقتصادی در گروه کشورهای اسلامی

که برای این منظور از تئوری رشد درون زا با داده های پانل کشورهای  است. داده ها،

 حداقلتجزیه و تحلیل  روش از استفاده باو  6087 -6002منتخب اسلامی در دوره 

 استفاده شد  (ML) یینما درست حداکثر زن نیتخم و( NLS) یرخطیغ مربعات

 پيشينه پژوهش -2

گیری جمعی هیچ قاعده تصمیم نشان داد اَرو یا سومین قضیه بنیادینقضیه عدم امکان 

وجود ندارد که بتوان ترجیحات افراد را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را به یک نظم 

تابع سازگاری به نام تابع رفاه اجتماعی  ، یعنیسازگار و هماهنگ جمعی تبدیل کرد

ای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی دسترسی به هرگونه روش عقلایی برو  وجود ندارد

توان ترجیحات اجتماعی را اتکا به قاعده اکثریت آراء نمی . پسممکن نخواهد بود

افراد در هر  بندی ترجیحاتهای شدیدتری بر رتبهکه محدودیتبندی نمود. مگر آنرتبه

و  (، برای اقتصاد دو منشأ قائل است: اخلاق8991آمارتیاسن ) جامعه اعمال شود.

های اخلاقی اقتصاد به بررسی انگیزش، یعنی این که ها و محدودیتمهندسی. چارچوب

های پردازد. تکنیکیک فرد چگونه باید زندگی کند و دستاوردهای اجتماعی بشر، می

اند بر وابستگی متقابل متغیرهای مهم تأکید مهندسی، که اکنون بر اقتصاد تسلط یافته

بایست از طریق تقویت شاخه رای داشتن توازن بهتر میدارند. سن معتقد است که ب

علاوه وی معتقد است که اخلاق اقتصاد، میان این دو شاخه مکمل تلاقی ایجاد شود. به

 ,Peil and vanتوانند از فلسفه اخلاقی بهتر الهام بگیرند )ساختار میهای خوشتحلیل



 

 9398 اول ينيمه ،27 يشماره ،چهاردهم سال ،اقتصاد کلان يپژوهشنامه ........................262

 جامعه که اسمیت آدام یدهعق با بنتام، . جرمی(8911و )متوسلی و پاداش، (2009

 اندازه توان می را رفاه دید بنتام، از بود. موافق نیست، آن آحاد مجموع به جز چیزی

 و کرد ترکیب باهم را فردی که رفاه دهد می اجازه اندازه گیری قابلیت این و گرفت

، عیاجتما رفاه معنی به این گیری کرد. اندازه مجموع در را اجتماعی رفاه متراکم سطح

 با و اجتماعی مندیبهره با اجتماعی رفاه است. فردی رفاهای مکانیکی و ساده تراکم

یکی  (.8918)پاتریک، است مردم مساوی آحاد حداکثر برای خوشبختی و خیر حداکثر

از شاخص های قابل اندازه گیری رفاه اجتماعی نیروی انسانی، شاخص کامیابی لگاتوم 

 فاده گردیده استمی باشد که در این تحقیق است

علاوه بر رفاه شرایط نمود سرمایه انسانی مهم می باشد  که این امر با نوآوری حاصل از  

کارآفرینی جلوه می نماید، تعریف یکسانی از کارآفرینی وجود ندارد اما در بسیاری از 

، اند. بر این اساسها، کارآفرینی را به عنوان ایجاد کسب و کار جدید پذیرفتهارزیابی

هرگونه تلاش افزاد بزرگسال را برای ایجاد   (GEM)8دیده بان جهانی کار آفرینی 

 یجهان باندهیدترین شاخصی که توسط کند. مهمخوداشتغالی را کارآفرینی تعریف می

های کارآفرینانه معرفی شده و در اکثر مقالات و ی جهت سنجش فعالیتنیآفر کار

 هاییشتال(. اخیرا 8999ود ) شهبازی و همکاران، شهای کار آفرینی مشاهده میگزارش

 هـک موقعیتی یا فرینرآکا یاـیهـیژگرا ورای و فرینیرآاـک هدـپدی اـت تـگرفت روـص

(. کارآفرینی 8991)عربیون و همکاران، د ـکن    هـمطالع ،دهدیـمرخ  فرینیرآاـکدر آن 

ی اقتصادی ز ابعاد توسعهکارآفرینی فرهنگی یکی ادارای ابعاد مختلفی است برای مثال 

یافته است که تمرکز روی آن، از جمله عوامل پیشرفت و موفقیت کشورهای توسعه

ای که موجب شده در ایران نیز بیش از پیش به این مقوله توجه رود؛ نکتهشمار میبه

 (.8997)محمدی و همکاران،  شود

جا کنند و از آنرآمد دریافت میدهند دکامیابی افراد براساس آن چه که انجام میبا احساس 

باشند بنابراین شادمانی آنها تاثیر مثبتی در افزایش بازدهی تر نیز میتر، فعالکه افراد راضی

                                                           
1 Global Entrepreneurship Monito 
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بهبود شاخص های رضایت از زندگی و کامیابی و در  (.Como, 2001فعالیت هایشان دارد )

ساکز و . (Kula & etal, 2011) نظر گرفتن آن، در رشد تولید ناخالص داخلی موثر  است

( به بررسی رابطه بین رفاه ذهنی )شادی و رضایت از ندگی( با تولید ناخالص 6086) 8همکاران

در تمام دوران  دادمدت و بلندمدت پرداختند. نتایج نشان داخلی در سه دوره کوتاه مدت، میان

کامیابی را نتیجه  ها کامیابی بر رشد اقتصادی موثر است. رشد اقتصادی بیشتر، رشد بالاتر

افزایش کامیابی عامل موثری در رشد اقتصادی است چرا که سبب افزایش . دهد و بالعکسمی

سرانه و کامیابی در  GDP. رابطه پویا بین (Tian & yang, 2007) ثروت می شود

. ارتباط بین کامیابی و (Pfaff & Hirata, 2013)کشورهای آلمان و انگلستان وجود دارد 

صادی می تواند یک رابطه دو طرفه باشد. البته گاهًا این رابطه در برخی از مطالعات رشد اقت

که اگرچه نشان داد در مورد رابطه درآمد و خوشبختی افراد ( 8971) 6استرلینشود. تایید نمی

کنند در داخل یک کشور افرادی که سطح درآمد بالاتری دارند احساس خوشبختی بیشتری می

داری میان درآمد بیشتر و ه افراد کشورهای مختلف مقایسه شوند، ارتباط معناک اما هنگامی

احساس خوشبختی بیشتر وجود ندارد. به این معنی که اگرچه تحقیقات نشان داده فردی که 

هزار دلار درآمد دارد، احساس  9هزار دلار درآمد دارد از فردی که در همان کشور  80در آمریکا 

هزار دلار  9توان ادعا کرد که وی از یک سوئدی که کند اما لزوما نمیخوشبختی بیشتری می

ای درآمد دارد هم بیشتر احساس خوشبختی خواهد کرد. توضیح استرلین برای چنین نتیجه

توان آن را به یکسری استانداردهای مطلق در این بود که احساس خوشبختی نسبی است و نمی

 ،مندی از زندگی زناشویی شادمسائلی مانند بهره (.8911 ران،زندگی تقلیل داد )شیانی و همکا

و  GDPاما  ،شغل ثابت و شرکت در زندگی اجتماعی بر احساس خوشبختی افراد موثر است

میانگین درآمد به همراه سایر متغیرها از قبیل سطوح بهداشت همچنان یکی از بهترین 

ارتباطی قوی با  GDPست. البته ا اهگیری میزان خوشبختی انسانها برای اندازهشاخص

مندی از ملزوماتی مانند بهداشت و تر و بهرهتوانایی افراد برای داشتن زندگی با کیفیت

تحصیلات بهتر دارد. در بررسی جز به جز کامیابی و رفاه می توان دید که اجزا شاخص احساس 

ضمن اینکه بطور تاثیر پذیرند.  کامیابی هر یک می تواند بر رشداقتصادی اثر گذار باشند و از آن

                                                           
1 . Sacks, D. W., Stevenson, B. & Wolfers, J. 
2 . Sterlin, R.A. 
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مت، دانش و مهارت و های انسانی، همچون بهبود در سلاایجاد قابلیت باکلی کامیابی 

از طریق سرمایه ها و اهداف شان برای فرصتشدههای کسباستفاده افراد از قابلیت

کاهش  و در نهایت توسعه مالی اجتماعی، توسعه انسانی ، افزایش بهره وری نیروی کار؛

 می تواند بر رشداقتصادی اثر داشته باشد.اطلاعات نامتقارن، 

دهد. می قرار بررسی مورد را کارآفرینی نوآوری دید با شومپیتر همانند نیز (8990) بامول

افزایش  به منجر که است برخوردار هاییروش یافتن در خلاقیت و ابتکار قوه از کارآفرین

 برونزا رشد مدل در نیز هانئوکلاسیک .(Bmol, 1990ود )ش وی اعتبار و قدرت ها،دارایی

 داده توضیح (8992سولو ) رشد قالب مدل در بیشتر که اندداده قرار توجه مورد را کارآفرینی

 دانش عامل وجود طریق اما از ندارد، وجود مستقیم به طور سولو مدل در شود. کارآفرینیمی

 دقیق به طور مدل مذکور در دانش عامل شود.می بیان اقتصادی رشد در نقش کارآفرینی

 در نیز اتریشی دیدگاه .شودمی گرفته نظر در برونزا عاملی به عنوان و است نشده تعریف

 شناسایی فرآیند مذکور کارآفرینی دیدگاه است. در گرفته قرار توجه مورد مربوط هایپژوهش

. دینما جادیا بازار در را ورسودآ دیجدفرصت های  که است کسی ها است. کارآفرینفرصت

 بهبود قیطر از نیکارآفر که دیآیم وجود به یزمان اقتصادی رشد و ینیکارآفر نیب ارتباط

 دینما افتیدر را خود نظر مورد سود تعادل عدم تیوضع در ناکارا و تیکفای ب بازارهای

(Kirzner, 1973). از اقتصادی رشد و ینیکارآفر به مربوط اتیادب در که گریید دگاهید 

 یاصل کننده نییتع نهادی چارچوب. است یینهادگرا دگاهید است برخوردار ای ژهیو تیاهم

 سازمان که دیآیم دیپد یزمان رشد واقع، در. بود خوهد اقتصادی رشد بر مؤثر ینیکارآفر ظهور

ذاری به عقیده آدرچ و توریک سه مسیر برای اثرگ .باشد کارا اقتصاد در موجود نهادهای و ها

  .(8996کارآقرینی بر رشد اقتصادی وجود دارد ) صباحی و همکاران، 

ایجاد سرریز دانش : در نظریه های رشد، زمانی که اقتصاد به حالت پایدار دست  -کانال اول

یابد، رشد درآمد سرانه تنها از طریق رشد دانش میسر خواهد بود و این امر، منجر به ظهور 

وری بیشتر می گردد. انباشت و سرریز دانش مبنای رشد تر و بهرهتکنولوژی های تولید کارا

زای یک اقتصاد است. در درجه اول دانش به عنوان سرریزی از سطح انباشت سرمایه و درون

 . (Romer, 1986)سپس سرریزی از انباشت دانش است 
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در اتخاذ ایده  افزایش رقابت: افزایش تعداد بنگاه ها نه تنها موجب افزایش رقابت-کانال دوم

های جدید می شود، بلکه رقابت بیشتر بین بنگاه ها، سبب تسهیل ورود بنگاه های جدیدی 

شود، که در زمینه تولیدی محصولات خاص جدیدی ؛ تخصص دارند. کارآفرینان از طریق می

وری را افزایش می دهند. آنها از طریق معرفی گونه های  محصولات و افزایش رقابت، بهره

ات موجوددر بازار، دانش را افزایش مبی دهد . در نتیجه انتخاب بهترین ترکیب ها بازار خدم

 کنند. محصول میسر می شود . دراین فرایند، سرریزهای دانش نقش مهمی را بازی می

ارایه تنوع و نوآوری: کارآفرینی در قالب نوآوری، عنوان نقش کلیدی در پیشبرد -0کانال سوم

های نوآورانه کارآفرینان با ایجاد اختلالات ثابت به یک سیستم رد. فعالیتتوسعه اقتصادی دا

ها برای منافع اقتصادی، روند تخریب خلاق را به جلو اقتصادی در حال تعادل و ایجاد فرصت

های دیگری ایجاد شده و کارآفرینان بیشتری وارد سیستم برد. در تنظیم تعادل، نوآوریمی

کند، بینی میترتیب نظریه شومپیتر پیش(. بدینSchumpeter, 1911شوند )اقتصادی می

شود. مطابق نظریه شومپیتر، در افزایش تعداد کار آفرینان منجر به افزایش رشد اقتصاد می

جریان پیشرفت ادبیات اقتصادی تجربی، نوآوری به عنوان یک منبع رشد اقتصادی شناخته 

 ,Kirznerار، یک نمونه از کارآفرینی است )شده است. هر فعالیت اقتصادی جدید در باز

(. کارآفرینی نه تنها با ورود نوآورانه و تقلیدی بنگاه ها به بازار بیان شده است. از این 1973

(. Wong et al, 2003چشم انداز، نوآوری های تکنولوژیکی یک شکل از کارآفرینی است )

 کارآفرینی جهانی گزارش دیده بان در است. گوناگون تعاریف با چندوجهی ایپدیده کارآفرینی

 کسب وکار جدید )حتی خوداشتغالی( مدیریت یا ایجاد برای تلاش نوع هر به عنوان پدیده این

 باندیده گزارش در است. تعریف شده سازمان یا گروه یا فرد توسط موجود کسب وکار توسعه یا

به  جدید و کارآفرینی نوظهور( یکسب وکار )کارآفرین راه اندازی مؤلفه دو کارآفرینی جهانی

 یکدیگر با مقایسه کشورها در اصلی معیار شاخص این که شودمی تعریف نوپا کارآفرینی عنوان

 و تثبیت کسب وکار یعنی بعدی مراحل کارآفرینی جهانی باندیده حال، این با می باشد.

  .می دهد قرار رمدنظ نیز را کسب وکار از خروج و کارآفرینی پتانسیل های و گرایش ها

مطالعات درخصوص اثر کارآفرینی و کامیابی بر رشد اقتصادی به طور خلاصه در جدول 

 ( ذکر شد.8)
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 ( مطالعات مرتبط با کارآفرینی، شاخص کامیابی و رشد اقتصادی8جدول  )
عامل موثر بر  سال محققين

 رشد

 عامل موثر بر رشد سال محققين

Perez-Trujillo & 

Calderon  

 ینوآور و ینیکارآفر Jian et al 2020 دانش و ینوآور 2020

Pradhan et al  2020 و ینیکارآفر 

 ینوآور

González 

et al 
 ینیکارآفر هیروح 2020

Xiong et al 2020 یگذار هیسرما 

 توسعه و قیتحق

Nguyen et 

al 
 و اطلاعات یفناور 2020

 ینوآور و ارتباطات

Radu 6087   استیسارتباط 

 داقتصا و

مودتی و 

 همکاران

عوامل نهادی و  8997

 کارآفرینی بر رشد

Adeniyi. 6089 نهادهای سیاسی 8992 ناقلی و مداح توسعه مالی 

Bartolini&Sarracino 6081 کیمیایی و  رفاه روانی

 ارباب 

 عوامل نهادی 8999

Adrianaa 6088 رضازاده و  سرمایه انسانی

 رحیمیان 

کیفیت نهادها و رانت  8999

 منابع

Anchorena & Anjos 6001 ه های وگر

 اجتماعی 

مجاوریان 

 وهمکاران

 رضایت از زندگی 8999

Bartolini et al. 6007  سرمایه

 اجتماعی

چراتیان و 

 قربانی

های پولی و سیاست 8999

 مالی بر کارآفرینی

Chu et al. 6002  سرمایه

 اجتماعی

کاظمی و 

 مبارکی

کارآفرینی و رشد  8998

 اقتصادی

Soda & Isis 6009 پاداش و  انواع سرمایه

 همکاران

 نهادی محیط 8990

سرمایه ونامساعد

 انسانی

Wong et al. 6009 مویدفر و  کارآفرینی

 همکاران

 سرمایه اجتماعی 8911

نهادهای  6009 و آذرمند صمیمی

اقتصادی و 

 حقوقی

صفدری و 

 همکاران

 عیجتمای اسرمایه 8917

 8999، های پژوهشمنبع: یافته

 تحقيقشناسی روش  -3
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را بر رشد   و کارآفرینی  های کامیابی )لگاتوم( این پژوهش اثر شاخص

را با استفاده از مدل  6087-6002اقتصادی حقیقی کشورهای منتخب اسلامی در دوره 

به این  .دهد( مورد ارزیابی قرار میPSTR) 8ایرگرسیون پانل انتقال ملایم آستانه

یک   و کارآفرینی  کامیابی )لگاتوم( های منظور برای هر یک از شاخص

کامیابی با تابع انتقال  دو رژیمی PSTRمدل  تابع انتقال ملایم مجزا در نظر گرفته شد.

 گردد:به این شکل تصریح می  )لگاتوم( 

  

                                      

(8)  

 

به این شکل تصریح   کارآفرینی با تابع انتقال شاخص  دو رژیمی PSTRمدل 

 گردد:می

 

                              

(6)  

 

توابع انتقال ملایم  و   

هستند. این توابع  کارآفرینی و شاخص  ی )لگاتوم( کامیاببرای متغیرهای 

 ,.Gonzalez et alدارای توزیع لاجیت پیوسته، کراندار و محدود به صفر و یک است )

نماید. به این ترتیب ممکن (. این پژوهش از تابع انتقال دو رژیمی استفاده می2005

و کارآفرینی  پائین کامیابیاز گروه کشورهای با  است کشوری از حد آستانه بگذرد و
                                                           

1 . Panel Smooth Tershold Regression (PSTR) 
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منتقل گردد. به منظور تعیین سرعت  با کامیابی بالا و کارآفرینی قویبه گروه  ضعیف

شود ( با فرض مثبت استفاده میانتقال بین دو رژیم از پارامتر شیب تابع انتقال ملایم )

کمتر از حد آستانه  شاخص کامیابیاگر   مثالبرای  ای است کهکه این پارامتر به گونه

و اگر بیشتر از حد آستانه باشد   باشد

همچنین در حالت حدی   (Lee et al., 2013) است 

گردد. یعنی تابع انتقال ملایم با یک تابع شاخص تبدیل می  اگر 

اگر   و  باشد اگر  

( در این صورت دارای PSTRای )باشد. پس مدل تابع انتقال ملایم آستانه 

(. در مقابل وقتی که Hansen, 1999ای دو رژیمی خواهد بود )یک تابع انتقال آستانه

یک مقدار ثابت خواهد  ای تابع انتقال ملایم آستانه 

اشت و مدل همگرا به یک مدل پانل خطی با اثرات ثابت خواهد شد. این پژوهش به د

زایی بالقوه که ناکاریی برآوردها را منظور جلوگیری از تصریح ناقص مدل و تورش برون

با  .نیز بهره خواهد برد رشد اقتصادیدرپی دارد از سایر متغیرهای ابزاری موثر بر 

( 6009(، سودا و ایشیس )6002) (، چو6007و همکاران ) استفاده از مطالعات بارتولینی

و با توجه به مبانی نظری ذکر شده، به منظور ارزیابی میزان تاثیرگذاری شاخص 

اسلامی  8کارآفرینی و احساس کامیابی بر نرخ رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب

لبنان و امارت در دوره  شامل ترکیه، مالزی، ایران، پاکستان، مصر، عربستان، اردن، قطر،

 گردد:میبه صورت زیر تصریح  PSTRای ، مدل پانل انتقال ملایم آستانه6002-6087

(9)  

                                                           

  کشورهای اسلامی است که اطلاعات آنها در دسترس بوده است. . حوزه مکانی این پژوهش 1
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 هاتعریف متغیرها و منابع داده  (6) جدول

 متغیر تعریف منبع

WDI  رشد تولید ناخالص داخلی واقعی GDP 

GE

M 
 GEM شاخص کارآفرینی

LPI گاتوم(شاخص کامیابی )ل LEG 

WDI  
به ازای هرصد نفر به عنوان شاخص فناوری اطلاعات  استفاده از اینترنت

 وارتباطات
IT 

WDI  
به عنوان شاخص سرمایه  GDPنسبت به  تشکیل سرمایه ناخالص داخلی

 فیزیکی
CAP 

WDI  افراد دارای تحصیلات متوسطه به عنوان شاخص سرمایه انسانی  HC 

WDI   تصادینرخ مشارکت اق PA 

WDI  نرخ تورم INF 

WDI   به عنوان شاخص اندازه دولتهزینه های مصرفی نهایی دولتی CG 

WDI  
TRA سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص درجه آزادی اقتصادی

D 

 8999های پژوهش، منبع: یافته

تا اثر اسمی  حقیقی شدند 6080متغیرهایی که به صورت نسبت نیستند به سال پایه 

ها بین متغیرهای مستقل و وابسته حذف گردد. به همین افزایش سطح عمومی قیمت

با حذف اثرات ثابت  PSTRمدل دلیل متغیر تورم به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شد. 

تخمین  و( NLSهای انفرادی با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی )میانگین و

 ( برآورد خواهد شد.ML)زن حداکثر درست نمایی 

 هاي پژوهشیافته -2

پرون مانایی متغیرهای پانلی را در مقاطع مختلف  -فیشر مبتنی بر آزمون فلپسآزمون 

کند، یعنی هر متغیر را در طول زمان برای هر کشور به صورت مجزا آزمون آزمون می
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( Poolجا )ها که مانایی متغیرهای پانل را به صورت یککند، بر عکس برخی آزمونمی

 دادنشان  پرون -فیشر مبتنی بر آزمون فلپسآزمون کنند. به این ترتیب آزمون می

حداقل دارای یک های دولت ی کامیابی، کارآفرینی، تشکیل سرمایه و هزینهمتغیرها

از  .شدندریشه واحد هستند که با یک تفاضل، مانا  مقطع )حداقل در یک کشور دارای( 

آماره  9دو آماره آخر با لحاظ فرض همبستگی سریالی محاسبه و آماره آزمون کائو،  9

  اول با آزاد کردن فرض همبستگی سریالی تعدیل شدند.

  پرون -فلپس -فیشر ( آزمون مانایی آزمون 9جدول )

 آماره متغیر
P 

 آماره احتمال
Z 

 آماره احتمال
*L 

 آماره احتمال

mP 
 مانایی احتمال

GDP 9/11 000/0 10/9- 000/0 78/9- 0006/0 92/1 000/0 
 

LEG 9/81 929/0 981/0 189/0 88/8- 129/0 69/0- 208/0 - 

d.LEG 0/96 000/0 10/2- 000/0 92/7- 000/0 9/88 000/0  
GEM 6/61 806/0 882/0- 199/0 812/0- 116/0 90/8 099/0 - 

d.GEM 1/99 000/0 17/9- 000/0 91/1- 000/0 90/2 000/0 
 

IT 91/1 999/0 97/6 991/0 60/9 991/0 60/9 998/0 - 

d.IT 9/99 000/0 80/9- 000/0 69/9- 0009/0 92/9 000/0 
 

CAP 9/67 88/0 86/8- 890/0 86/8- 896/0 89/8 889/0 - 

d.CAP 8/11 000/0 98/2- 000/0 69/7- 000/0 8/80 000/0 
 

HC 866 000/0 89/7- 000/0 96/9- 000/0 8/82 000/0 
 

PA 2/19 000/0 82/0 929/0 986/0- 909/0 71/9 0008/0 
 

INF 817 000/0 78/7- 000/0 2/89- 000/0 1/62 000/0 
 

CG 1/69 698/0 29/0- 626/0 26/0- 627/0 208/0 679/0 - 

d.GC 2/19 000/0 29/2- 000/0 77/7- 000/0 0/88 000/0 
 

TRAD 9/12 000/0 90/0- 907/0 16/8- 010/0 89/1 000/0 
 

 8999های پژوهش، منبع: یافته
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 ( آزمون هم انباشتگی پانلی کائو1جدول )

 نام آزمون
 آماره آزمون نوع آزمون

آماره 

 احتمال

 Modified Dickey-Fuller t 2192/8- 0199/0 فولر تعدیل شده -دیکی

 Dickey-Fuller t 1269/9- 0009/0 دیکی فولر

 Augmented Dickey-Fuller t 9002/1- 0000/0 یافتهفولر تعمیم -دیکی

یافته دیکی فولر تعیم

 تعدیل نشده

Unadjusted modified Dickey-

Fuller t 
9017/9- 0006/0 

 Unadjusted Dickey-Fuller t 6179/1- 0000/0 دیکی فولر تعدیل نشده

 8999های پژوهش، منبع: یافته

آماره، با لحاظ میانگین  9کائو، هر  انباشتگی پانلیآماره ارایه شده در آزمون هم 9از بین 

دهد که در سطح خطای خاص پانلی و بدون متغیر روند زمان و با یک وقفه نشان می

 متغیر این پژوهش وجود دارد. 80درصد، حداقل یک رابطه بلندمدت بین  9نوع اول 

به  لایمم اینکه که شیب تابع انتقال اطمینان از ای یابرای اطمینان از وجود اثر آستانه

 نماید سمت صفر میل نمی

یک مقدار ثابت نخواهد ایتابع انتقال ملایم آستانهو  

مدل پانل خطی با . اگر تابع اتقال ملایم به سمت صفر میل کند، مدل به یک داشت

 ور به این منظ ای وجود نخواهد داشت.همگرا خواهد شد و دیگر اثر آستانه اثرات ثابت

 ،( تصریح شده9که در معادله ) PSTRنیاز به آزمون خطی بودن یا همگن بودن مدل 

 1( گزارش شد.9در جدول ) 9است. آزمون برای وجود اثر خطی، درجه دو و درجه نیاز 

 است.  توزیع  مختلف ارایه شده است که دارای آماره

 نل تصریح شدهآزمون خطی بودن یا همگن بودن مدل پا (9جدول )

  کارآفرینی   کامیابی  متغیر رژیم

 m=1 m=2 m=1 m=2 نوع رژیم

 آماره )احتمال( آماره )احتمال( آماره )احتمال( آماره )احتمال( آزمون
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90/82(060/0) 11/69(097/0) 19/69(0002/0) 10/61(0001/0) 

 
899/1(0061/0) 7199/0(707/0) 886/6(0718/0) 811/8(911/0) 

 
991/1(220/0) 976/1(912/0) 008/9(299/0) 998/9(977/0) 

 
1891/0(119/0) 8929/0(999/0) 181/0(119/0) 879/0(969/0) 

 8999های پژوهش، منبع: یافته

های مدل ماندهباقی ( که با استفاده از9نتایج حاصل از آزمون غیرخطی بودن در جدول )

و  شامل متغیرهای   و   تابع دوای مبتنی بر ع انتقال آستانهپانل با تاب

دهد که وجود نشان می درصد 9در سطح خطای نوع اول  انجام شده است، 

ارزیابی رابطه بین شاخص کامیابی و کارآفرینی با رشد  ای درحداقل یک رابطه آستانه

 شود و باید از مدلی غیر از پانل با اثرات ثابت استفاده گردد.رد نمیدی حقیقی، اقتصا

آزمون تعداد آستانه یا رژیم بسیار نزدیک به آزمون خطی بودن است. در این آزمون 

آزمون  و وجود حالت سه رژیمی  فرضیه وجود حالت دو رژیمی 

های مدل پانل با ون تعداد سوئیچ که مبتنی بر باقیمانده. نتایج حاصل از آزمشودمی

انجام شده،  و  شامل متغیرهای   و  استفاده از تابع انتقال ملایم 

( نشان داد که تعداد حداکثر یک حد آستانه در مدل یا فرضیه دو رژیمی 2در جدول )

 گردد.رد نمی
 های )حد آستانه( انتقال ملایم در مدل پانل( آزمون تعداد بهینه سوئیچ2)جدول 

  کارآفرینی   کامیابی  متغیر رژیم

 m=1 m=2 m=1 m=2 نوع رژیم

 آماره )احتمال( آماره )احتمال( آماره )احتمال( آماره )احتمال( آزمون

 
90/82(060/0) 92/80(810/0) 19/69(0002/0) 88/69(0007/0) 

 
899/1(006/0) 219/0(210/0) 886/6(0718/0) 971/8(891/0) 

 
991/1(220/0) 000/9(220/0) 008/9(299/0) 999/1(220/0) 

 
1891/0(119/0) 981/0(999/0) 1811/0(119/0) 9816/0(9997/0) 

 8999های پژوهش، منبع: یافته
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 رژیمی با یک سوئیچ با تابع انتقال شاخص دو  PSTRبرآورد مدل  این بخش به

در  کامیابیهای خطی و تعداد بهینه رژیم، فرضیه دو رژیم طبق نتایج آزمونپردازد. می

شاخص کامیابی و رژیم دوم با شاخص کامیابی پائین این پژوهش رد نشد، و رژیم اول با 

دهد. ابتدا سه برآورد انجام می PSTRمدل شده،  های تعیینبر اساس رژیم. بالا است

یعنی به صورت یک مدل پانل خطی با اثرات ثابت و با فرض  مدل را به صورت غیرخطی

 نماید.برآورد می ،اینکه تابع انتقال ملایم یک عدد ثابت است و شیب آن صفر است

و با لحاظ  سپس مدل غیرخطی را با لحاظ متغیرهایی که دارای اثرات غیرخطی هستند

نماید. در نهایت مدل را با برآورد می بع انتقال در رژیم دوم و با لحاظ متغیرهای جدیدتا

و اثرات انتقال از رژیم اول به  نمایدلحاظ اثرات دو رژیمی و تابع انتقال ملایم برآورد می

رژیم دوم را با استفاده از ضریب سرعت انتقال و شیب تابع انتقال را در ضرایب محاسبه 

  .نمایدمی
 دو رژیمی با یک سوئیچ  با تابع انتقال متغیر مستقل  PSTR( برآورد مدل 7جدول )

 مدل         

 ضرایب

 برآورد قسمت خطی مدل

 رژیم اول

برآورد قسمت غیرخطی 

 مدل

 برآورد ضرایب در

 رژیم دوم

 آماره آزمون ضریب آماره آزمون ضریب آماره آزمون ضریب

LEG 6291/0 161/8 
متغیر 

 انتقال
- 6291/0 161/8 

GEM 0688/0 806/9 
متغیر 

 انتقال
- 0688/0 806/9 

IT 8927/0- 196/8 9909/0 689/9 8916/0 168/6 

CAP 0199/0 8988/0 6761/0 9696/0 9687/0 9870/0 

HC 0097/0 9910/0 0711/0 729/6 0116/0 722/6 

PA 9081/0 289/8 8911/0 920/8 2922/0 920/8 

INF 0799/0- 2879/0 0171/0 6210/0 0612/0- 6628/0 

GC 719/8 699/9 908/6- 9689/9 7882/0- 017/8 

TRAD 0192/0 9710/0 0261/0 7829/0 8861/0 919/1 

 مدل لاجیت برآورد پارامترهای غیرخطی در 
 

آماره 

  آزمون
 آماره آزمون

88/28 289/1 919/7 677/9 

 داری در سطح ده درصدداری در سطح یک درصد و ** معنی* معنی 8999، های پژوهشهمنبع: یافت

داری متغیر یا افزایش و تواند به شکل تغییر علامت متغیر، معنیای میوجود اثر آستانه

های مختلف بروز نماید. کاهش ضرایب برآورد شده در قبل و بعد از آستانه و تحت رژیم
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سرعت انتقال بین دو رژیم  مدل با تابع انتقال  ( در7) با توجه به نتایج جدول

. سرعت انتقال بین دو رژیم با تابع انتقال ملایم شاخص کامیابی است 919/7

 دهد قبل و بعد از حد آستانه که در این پژوهشبسیار بالا است، که نشان می

ه بین متغیرهای اقتصادی و رشد اقتصادی، به برآورد شده است، رابط 88/28

کشورهای با  دهد کهگیرند. حد آستانه نشان میمیزان زیادی تحت تاثیر قرار می

و کشورهای  بالای کامیابیکشورهای با رژیم  800تا   88/28بالاتر از  کامیابی

متغیرهای شاخص  ند.هست پائین کامیابیکشورهای با رژیم  ،کمتر از این عدد تا صفر

دار معنی دارای تاثیر مثبت و 0688/0و  6291/0کامیابی و شاخص کارآفرینی با ضرایب 

بر رشد اقتصادی هستند. در رژیم پائین و بالای کامیابی بالاترین تاثیر بر رشد اقتصادی 

های مربوط به متغیر سیاست مالی یعنی هزینه -7882/0و  719/8واقعی، به ترتیب 

تری از نهاد بازار دارد. نهایی دولت است، زیرا دولت در کشورهای مورد مطالعه نقش مهم

معنی  بر های دولت دارای تاثیر منفی اما بیژیم بالای کامیابی تغییرات هزینهالبته در ر

های دولت در رژیم بالا از حد بهینه دولت دهد هزینهرشد اقتصادی است، که نشان می

رانی است. همچنین با توجه به اینکه شاخص کامیابی بالاتر بوده است و دارای اثر برون

زار و آزادی است، با بهبود این متغیر نقش دولت و مبتنی بر معیارهای قدرت با

دار بر رشد یابد. بالاترین تاثیر معنیهای دولت در رشد اقتصادی کاهش میسیاست

و  9081/0اقتصادی را در هر دو رژیم، متغیر نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب با ضرایب 

ژیم بالا تاثیر نرخ مشارکت ای نیز است. با انتقال به ردارد و دارای اثر آستانه2922/0

یابد که ممکن است به دلیل افزایش سهم اشتغال اقتصادی در رشد اقتصادی افزایش می

نسبت به بیکاری در مشارکت اقتصادی باشد. کمترین تاثیر  بر رشد اقتصادی را نیز، 

دار نیست. اما دارای اثر دارد، که در رژیم پائین معنی 0097/0شاخص سرمایه انسانی 

دار شده است و هم ضریب آن افزایش یافته ای است و با انتقال به رژیم بالا معنیآستانه

دار در رژیم پائین بر رشد اقتصادی را شاخص فناوری اطلاعات است. کمترین تاثیر معنی

با تعریف استفاده از اینترنت به ازای هر صد نفر داشته است. این متغیر دارای اثر 
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طوری که در رژیم پائین دارای تاثیر منفی و در رژیم بالا دارای تاثیر ای است، به آستانه

داری نیز بهبود یافته است، که نشان مثبت بر رشد اقتصادی است، ضریب و معنی

مانند کشور ایران که بخش گردد نمی GDPدهد در رژیم پائین اینترنت صرف تولید می

در صورتی که باید در راستای  گرددهای اجتماعی میگسترده اینترنت صرف شبکه

وری و رشد تولید ملی باید استفاده شود. تشکیل سرمایه ناخالص داخلی با ارتقای بهره

و در کشورهای منتخب اسلامی دارای تاثیر  6087-6002تابع انتقال کامیابی در دوره 

طح تواند چند موضوع متفاوت مانند سمی دار بر رشد اقتصاد واقعی نیست، دلیلمعنی

گذاری داخلی در برخی کشورها مانند پاکستان، اردن، مصر و ایران و سهم پائین سرمایه

گذاری خارجی در کشورهایی مانند مالزی، ترکیه، قطر، عربستان و امارات بالای سرمایه

 باشد. 

 ( تابع انتقال ملایم برآورد شده برای شاخص کامیابی 8نمودار )

  8999، پژوهشهای منبع: یافته
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همچنین ممکن است به دلیل تاثیر تابع انتقال باشد، همچنان که با تغییر تابع انتقال در 

دار بر رشد اقتصادی است. تورم بر نرخ مدل بعدی این متغیر دارای تاثیر مثبت و معنی

ی ادار ندارد. متغیر باز بودن اقتصاد دارای اثر آستانهرشد اقتصادی حقیقی تاثیر معنی

یابد و افزایش می 8861/0به  0192/0است و با حرکت به رژیم بالا ضریب آن از 

به شکل معادله  کامیابی تابع انتقال ملایم برای متغیر انتقال گردد. دار میمعنی

( نیز تابع لاجیت انتقال ملایم برآورد 8گردد. نمودار دو بُعدی شماره )(  برآورد می1)

به دلیل سرعت بالای انتقال از دهد. ( برای ریسک سیاسی را نشان می1)شده شماره 

 88/28( در نقطه آستانه 8نمودار )  919/7رژیم پائین کامیابی به رژیم بالا، 

 شکسته است.

      

(1)  

. استشده رسم  (1که بر اساس معادله ) (8( تصویر سه ُبعدی نمودار )8) رویه سه بُعدی

( و نحوه انتقال ملایم X)روی محور افقی  سرمایه انسانیای متغیر اثر آستانه( 8رویه )

)نقطه شکست محور افقی  دهدپائین کامیابی به رژیم بالا را نشان می این متغیر از رژیم

محور عمودی مقادیر  . تعیین کننده نقطه تغییر رژیم است( Y 88/28 

( 1معادله )در تابع انتقال ملایم   مختلف دیر از مقا کهتابع واکنش است 

( به دلیل سرعت بالای انتقال شکسته 8( نیز مانند نمودار )8رویه شماره ). شدمحاسبه 

 که در ابتدا و انتهای مسیر سرعت نزدیک صفر و رویه افقی است و در میانهاست،  

 رویه و اگهانی و شکست دررویه عمودی است که منجر به انتقال ن نزدیک آستانه،

برای سایر متغیرهای مستقل این گروه نیز چنین حالت انتقالی رخ  منحنی شده است.

 داده است.

 سرمایه انسانی -کامیابی( تابع واکنش متغیر انتقال ملایم برآورد شده در فضای 8رویه )

  8999، های پژوهشمنبع: یافته
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 با یک سوئیچ با تابع انتقال دو رژیمی  PSTRبرآورد مدل این بخش به 

شاخص  در مدل با تابع انتقال ملایم  (1نتایج جدول )با توجه به . پردازدمی

دار بر رشد اقتصادی حقیقی است. همچنین دارای تاثیر مثبت و معنی 7696/0کامیابی 

دی است. اینترنت دارای دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصا 6099/0شاخص کارآفرینی نیز 

دار نیست. در حرکت از رژیم پائین به رژیم بالای ای است، اما تاثیر آن معنیاثر آستانه

کارآفرینی اینترنت دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی است. نکته مهم دیگر تاثیر 

به  9087/0ای متغیر تشکیل سرمایه داخلی است که از رژیم پائین کارآفرینی آستانه

دهد ضریب آن رشد چشمگیری داشته است، که نشان می 169/6رژیم بالای کارآفرینی 

دار بر ارتباط مثبتی بین کارآفرینی و تشکیل سرمایه وجود دارد. بیشترین تاثیر معنی

رشد اقتصادی حقیقی در رژیم پایئن و بالای کارافرینی را تشکیل سرمایه داخلی دارد. 

های دولت و در رژیم بالا را سرمایه کارآفرینی را هزینه کمترین تاثیر در رژیم پائین

ای است و با حرکت به رژیم بالای کارآفرینی انسانی دارد. سرمایه انسانی دارای اثر آستانه

دار بر رشد اقتصادی حقیقی است. نرخ دارای تاثیر بیشتر و معنی 2071/0با ضریب 

ای است و در رژیم پائین تاثیر ستانهمشارکت اقتصاد نیز مانند مدل اول دارای اثر آ

دار است. همچنان که ذکر شد دلیل آن دار ندارد اما در رژیم بالا دارای تاثیر معنیمعنی

های پائین باشد. در هر دو تواند سهم بالای نرخ بیکاری در مشارکت اقتصادی در رژیممی

انتظار تئوریک نیز دار بر رشد اقتصادی حقیقی نیست. مدل تورم دارای تاثیر معنی

اند و حقیقی شده 6080مبتنی بر همین نتیجه است، زیرا متغیرها نسبت به سال پایه 

های دولت دار داشته باشد. هزینهمتغیر اسمی نتوانسته است بر متغیر حقیقی تاثیر معنی

دار نشده است. دلایل نیز برعکس مدل اول، در مدل با تابع انتقال کارآفرینی معنی

ی نیز موید اسن مطلب است، زیرا با حرکت از رژیم پائین کارآفرینی و کامیابی به تئریک

شود، تر میگردد و اندازه دولت کوچکهای اقتصاد بازار تقویت میرژیم بالا شاخص
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های جاری به عمرانی گردد، نسبت هزینههای دولت در حد بهینه کنترل میهزینه

دار بر رشد اقتصادی نهایی دولت تاثیر معنیهای یابد، پس نباید هزینهکاهش می

 -0681/0حقیقی داشته باشد. درجه باز بودن اقتصاد نیز در رژیم پائین کارآفرینی 

های کارآفرینی، دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است. زیرا با وجود عدم رشد شاخص

، منجر به های بزرگ چندملیتیپیوستن به بازارهای رقابتی جهانی با وجود شرکت

واردات گسترده حتی در کالاهای با پیچیدگی بسیار پائین خواهد شد که تاثیر منفی بر 

ای است و در رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. اما این متغیر دارای اثر آستانه

بر رشد اقتصادی حقیقی  9101/0دار حرکت به رژیم بالا دارای تاثیر مثبت و معنی

 است.

دو رژیمی با یک سوئیچ )حد آستانه( با تابع انتقال  PSTRرد مدل ( برآو1جدول )

 ملایم 

 مدل         

 ضرایب

 برآورد قسمت خطی مدل

 رژیم اول

برآورد قسمت غیرخطی 

 مدل

 برآورد ضرایب در

 رژیم دوم

 آماره آزمون ضریب آماره آزمون ضریب آماره آزمون ضریب

LEG 7696/0 991/1 - - 7696/0 991/1 

GEM 6099/0 122/9 - - 6099/0 122/9 

IT 8116/0- 1266/0 9978/0 872/9 9769/0 2712/0 

CAP 9087/0 966/68 966/8 9062/0 169/6 976/9 

HC 0691/0 8196/0 9110/0 129/9 2071/0 720/6 

PA 6112/0 2812/0 910/8 992/9 229/8 911/8 

INF 8916/0- 9719/0 6088/0 8927/0 0229/0 0789/0 

GC 0817/0 001/0 9999/0 6976/0 9716/0 7996/0 

TRAD 0681/0- 8021/0 9266/0 10/6 9101/0 761/8 

لاجیت برآورد پارامترهای غیرخطی در مدل 

 شاخص کارآفرینی 
 آماره آزمون 

 
 آماره آزمون

8/972 196/9 8619/0 8819/0 

 داری در سطح ده درصدداری در سطح یک درصد و ** معنی* معنی های پژوهشمنبع: یافته
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  8619/0سرعت انتقال بین دو رژیم  در مدل با تابع انتقال ملایم 

از  کمتر شاخص کارآفرینیاست. کشورهای با   8/972 است و میزان آستانه

از  بالاترو کشورهای  پائین کارآفرینیم کشورهای با رژی صفرتا   8/972

بالا هستند. با توجه به نتایج  کارآفرینیکشورهای با رژیم  900تا   8/972

( برآورد 9به شکل معادله )  کارآفرینی( تابع انتقال ملایم برای متغیر 2جدول )

  کارآفرینیرآورد شده برای ( تابع انتقال ملایم ب9. نمودار دو بُعدی شماره )شد

( است و محور افقی 9( تابع لاجیت شماره )9دهد. محور عمودی نمودار )را نشان می

است که همان نقطه تغییر رژیم را  8/972نیز  انتقالاست و نقطه   کارآفرینی

آورد بدون تورش نیز مناسب است که منجر به بر 8619/0سرعت انتقال  دهد.نشان می

    ( شده است.6و دقیق تابع لاجیت مطابق نمودار )

 (9)      

مشارکت ای متغیر اثر آستانه که( است 6( تصویر سه بُعدی نمودار)6رویه سه بُعدی)   

پائین )نقطه  کارآفرینی( و نحوه انتقال ملایم این متغیر از رژیم با X)روی محور افقی 

تعیین کننده نقطه تغییر رژیم است( به رژیم   Y 8/972افقی شکست محور 

 دهد.بالا را نشان می کارآفرینیبا 

 ( تابع انتقال ملایم برآورد شده برای شاخص کارآفرینی 9نمودار )
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 8999، های پژوهشمنبع: یافته
  

 

 معادله در ر مختلف محور عمودی نیز مقادیر تابع واکنش است که از مقادی 

انتقال بین دو  مناسببه دلیل سرعت  (6رویه ). انحنای برآورد شده است (9) تابع انتقال

و  است که به شکل یک تابع لاجیت با شیب ملایم شبیه است 8619/0رژیم 

و   دهد که کارآفرینی با سرعت مناسب و در بلندمدت بر رشد اقتصادینشان می

 مشارکت اقتصادی موثر است.
 

نرخ مشارکت  –درفضای کارآفرینی ی ( تابع واکنش متغیر انتقال ملایم برآورد6رویه )

 اقتصادی

 . 8999، های پژوهشمنبع: یافته

 گيري نتيجهبحث و  -9

شد را بر ر  کارآفرینی  و شاخص کامیابی )لگاتوم(  این پژوهش اثر شاخص

ترکیه، مالزی، ایران، پاکستان، مصر،  شامل  اقتصادی حقیقی کشورهای منتخب اسلامی
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را با استفاده از مدل  6087-6002عربستان، اردن، قطر، لبنان و امارت در دوره 

با استفاده از دو تابع انتقال ملایم مجزا ( PSTRای )رگرسیون پانل انتقال ملایم آستانه

انباشتگی پانلی کائو، هر آماره ارایه شده در آزمون هم 9از از بین  .مورد ارزیابی قرار داد

آماره، با لحاظ میانگین خاص پانلی و بدون متغیر روند زمان و با یک وقفه نشان  9

 80درصد، حداقل یک رابطه بلندمدت بین  9دهد که در سطح خطای نوع اول می

تواند به شکل تغییر علامت متغیر، میای وجود اثر آستانهمتغیر این پژوهش وجود دارد. 

داری متغیر یا افزایش و کاهش ضرایب برآورد شده در قبل و بعد از آستانه و تحت معنی

در مدل با تابع انتقال ( 2و )( 9های مختلف بروز نماید. با توجه به نتایج جدول )رژیم

یابی بسیار بالاتر از کامیابی سرعت انتقال بین دو رژیم با تابع انتقال ملایم شاخص کام

های دهد بهبود شاخصسرعت انتقال با تابع انتقال ملایم کارآفرینی است، که نشان می

مدت و به طور سریع بر متغیرهای اقتصادی موثر خواهد بود، اما در کامیابی در کوتاه

کارآفرینی در بلندمدت تاثیر خود را بر متغیرهای اقتصاد خواهند  هایمقابل شاخص

ت. همین امر منجر به شکست منحنی و رویه انتقال در مدل اول و انحنای مناسب گذاش

 کامیابیکشورهای با  دهد کهدر مدل دوم شده است. حد آستانه در مدل اول نشان می

و کشورهای کمتر از  بالای کامیابیکشورهای با رژیم  800تا   88/28بالاتر از 

در مدل با تابع انتقال ملایم  هستند. پائین کامیابیا رژیم کشورهای ب ،این عدد تا صفر

 8/972 است و میزان آستانه  8619/0سرعت انتقال بین دو رژیم  

تا   8/972از  کمتر شاخص کارآفرینیاست. یعنی کشورهای با  

 900تا   8/972از  بالاترو کشورهای  پائین کارآفرینیکشورهای با رژیم  صفر

متغیرهای شاخص کامیابی و شاخص بالا هستند.  کارآفرینیکشورهای با رژیم 

در مدل اول و با ضرایب بسیار بالاتر در مدل  0688/0و  6291/0کارآفرینی با ضرایب 

ستند. در رژیم دار بر رشد اقتصادی هدارای تاثیر مثبت و معنی 6099/0و  7696/0دوم 

و  719/8پائین و بالای کامیابی بالاترین تاثیر بر رشد اقتصادی واقعی، به ترتیب 

های نهایی دولت است، زیرا دولت مربوط به متغیر سیاست مالی یعنی هزینه -7882/0
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تری از نهاد بازار دارد. البته در رژیم بالای کامیابی در کشورهای مورد مطالعه نقش مهم

معنی  بر رشد اقتصادی است، که های دولت دارای تاثیر منفی اما بیهزینهتغییرات 

های دولت در رژیم بالا از حد بهینه دولت بالاتر بوده است و دارای دهد هزینهنشان می

دار بر های دولت در هر دو رژیم تاثیر معنیرانی است. در مدل دوم متغیر هزینهاثر برون

دهد اگر تابع انتقال متغیرکارآفرینی باشد، تقویت ن میرشد اقتصادی ندارد که نشا

تواند جایگزین تاثیرات سیاست مالی دولت در تاثیر بر رشد های کارآفرینی میشاخص

کامیابی و کارآفرینی مبتنی بر  هایاقتصادی باشد. همچنین با توجه به اینکه شاخص

های ا نقش دولت و سیاستهمعیارهای قدرت بازار و آزادی است، با بهبود این شاخص

دار بر رشد اقتصادی را در هر یابد. بالاترین تاثیر معنیدولت در رشد اقتصادی کاهش می

و  9081/0دو رژیم کامیابی، متغیر نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب با ضرایب 

ای نیز است. با انتقال به رژیم بالا تاثیر نرخ مشارکت دارد و دارای اثر آستانه2922/0

یابد که ممکن است به دلیل افزایش سهم اشتغال اقتصادی در رشد اقتصادی افزایش می

نسبت به بیکاری در مشارکت اقتصادی باشد. کمترین تاثیر  بر رشد اقتصادی را نیز در 

دار هر دو مدل، شاخص سرمایه انسانی دارد، که در هر دو مدل در رژیم پائین معنی

دار شده است و هم ای است و با انتقال به رژیم بالا معنینیست. اما دارای اثر آستانه

دار در رژیم پائین کامیابی بر رشد ضریب آن افزایش یافته است. کمترین تاثیر معنی

اقتصادی را شاخص فناوری اطلاعات با تعریف استفاده از اینترنت به ازای هر صد نفر 

طوری که در هر دو مدل در رژیم  ای است، بهداشته است. این متغیر دارای اثر آستانه

پائین دارای تاثیر منفی و در رژیم بالا دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی است، در هر 

دهد در داری نیز بهبود یافته است، که نشان میدو مدل ضریب و در مدل اول معنی

ر ایران گردد مانند کشونمی GDPرژیم پائین کامیابی و کارآفرینی اینترنت صرف تولید 

گردد تا تولید ملی. بیشترین های اجتماعی میکه بخش گسترده اینترنت صرف شبکه

دار بر رشد اقتصادی حقیقی در رژیم پایئن و بالای کارآفرینی را تشکیل تاثیر معنی

ای است و سرمایه داخلی دارد. نرخ مشارکت اقتصاد نیز مانند مدل اول دارای اثر آستانه
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دار است. همچنان دار ندارد اما در رژیم بالا دارای تاثیر معنییر معنیدر رژیم پائین تاث

های تواند سهم بالای نرخ بیکاری در مشارکت اقتصادی در رژیمکه ذکر شد دلیل آن می

دار بر پائین باشد. تشکیل سرمایه ناخالص داخلی با تابع انتقال کامیابی دارای تاثیر معنی

ا تغییر تابع انتقال در مدل کارآفرینی این متغیر دارای تاثیر رشد اقتصاد واقعی نیست و ب

دار بر رشد اقتصادی است. تورم در هر دو مدل بر رشد اقتصادی حقیقی مثبت و معنی

دهد متغیرهای اسمی بر متغیر حقیقی تاثیر ندارند. دار ندارد، که نشان میتاثیر معنی

ای است و صرف بالا ل دارای اثر آستانهمتغیر درجه باز بودن اقتصاد نیز در هر دو مد

بودن درجه آزادی اقتصادی دارای تاثیر مثبت بر اقتصاد نیست، بلکه ارتقای آن همزمان 

 های کامیابی و کارآفرینی در بلندمدت دارای تاثیرات مثبت اقتصادی است.با شاخص

اقتصادی، پیشنهاد دار شاخص کارآفرینی و کامیابی بر رشد با توجه به تاثیر مثبت و معنی

های متغیرهای فوق گذران در کشورهای اسلامی بر تقویت زیر شاخصگردد که سیاستمی

های زیرشاخص مورد ارزیابی نیاز به برنامه 89توجه ویژه داشته باشند، زیرا تقویت پایدار 

 های توسعه دارای اثرترین شاخصهدفمند و بلندمدت دارد. سرمایه انسانی به عنوان مهم

گردد، پس بهتر است که در ای است و با بهبود شرایط اقتصادی تاثیر آن تقویت میآستانه

های لازم برای تقویت پایدار این شاخص مورد توجه قرار گیرد. نتایج مراحل گذار زیرساخت

رانی است، به این های دولت دارای اثر برونپژوهش نشان داد که در رژیم بالای کامیابی هزینه

ها را در حد بهینه حفظ های جاری دولتشود، کشورهای اسلامی هزینهپیشنهاد می ترتیب

نمایند، تا از تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی بکاهند. نکته جالب توجه تاثیر منفی استفاده از 

اینترنت در هر دو تابع انتقال ملایم بر رشد اقتصاد حقیقی در رژیم پایئن و مثبت شدن آن در 

الا است، که نشان داد در رژیم پائین صرف افزایش استفاده از اینترنت مولد رشد اقتصادی رژیم ب

های کامیابی و کارآفرینی، اینترنت به عنوان یک ابزار مکمل منجر به نیست، اما با بهبود شاخص

تقویت رشد اقتصادی حقیقی خواهد شد. همچنین با توجه به تاثیر منفی بازبودن تجاری در 

ائین کارآفرینی، که ممکن است به دلیل تاثیر منفی واردات بر رشد اقتصاد باشد، رژیم پ

المللی در کشروهای اسلامی همزمان با تقویت گردد، پیوست به بازار آزاد بینپیشنهاد می

 های کامیابی و کارآفرینی باشد.شاخص
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