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ABSTRACT

Article type:

This study investigates the role of government policies on innovation by
considering the mediating role of risk-taking (fear of failure) in Iran,
according to Global Entrepreneurship Monitor (GEM) reports. This
research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of nature.
A questionnaire technique has been used to collect data in this
quantitative research. The statistical population of this study is business
owners and managers in Iran. The data analysis tools used in this research
are SPSS statistical software and AMOS modeling software. In this study,
the source of data collection was the global report and the database of the
Global Entrepreneurship Monitor website. A linear regression model has
been used in order to evaluate the research data. The Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) measures government policies on
entrepreneurship through two subcomponents: protectionist and businessrelated policies; and government policies related to taxes, duties, and
bureaucracy. According to the findings of this study, government policies
on entrepreneurship in Iran have had a significant and positive impact on
innovation, and the risk-taking (fear of failure) index has played a
mediating role in the relationship between the government's policies and
innovation. Therefore, in the current economic conditions in Iran,
attention to the government's policies and its executive behavior should
be paid more attention to develop innovative activities and strengthen
entrepreneurial competencies.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقالۀ پژوهشی

این پژوهشِ نقش سیاستهای کارآفرینی دولت بر نوآوری و با درنظر گرفتن نقش میانجی ریسکککپذیری در کشککور
ایران ،بر مبنای گزارشهای دیدهبان جهانی کارآفرینی ( )GEMمورد بررسی قرار داده است .در این پژوهش کمّی ،از
شیوۀ پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شده و جامعۀ آماری مالکان /مدیران کسک وکارها در ایککران اسککت.

تاریخ دریافت1401/01/15 :
تاریخ ویرایش1401/03/04 :
تاریخ پذیرش1401/03/26 :

ابزار تجزیه و تحلیل دادهها نرمافزار آماری  SPSSو نرمافزار مدلسازی  AMOSو منبع گردآوری اطالعات گزارش
جهانی و پایگاه دادۀ وبگاه دیدهبان جهانی کارآفرینی است .بهمنظور ارزیابی دادهها از مدل رگرسیونی خطی استفاده
شدهاست .دیدهبان جهانی کارآفرینی ،سیاستهای دولت دربارۀ کککارآفرینی را بککه کمککک دو زیرمؤلفککه سیاسککتهای
حمایتی و مرتبط با کس وکارها ،و سیاستهای دولتی مرتبط با مالیات ،عوارض و کاهش دیوانساالری (بروکراسی)

واژههای کلیدی:

اندازهگیری میکند .طبق یافتههای این پژوهش ،سیاستهای دولت دربارۀ کارآفرینی در ایران ،تأثیر معنادار و مثبتکی

نوآوری ،سیاستهای کارآفرینی
دولت ،ریسکپذیری ،دیدهبان
جهانی کارآفرینی ،ایران.

بر نوآوری داشتهاست و مؤلفۀ ریسکپذیری نقش میانجی را در رابطه بین سیاستهای کارآفرینی دولت و نوآوری ایفا
کردهاست .بنابراین ،در شرایط کنونی اقتصادی در ایران ،بککه سیاسککتها و رفتارهککای اجرایککی دولککت ،بککرای توسککعۀ
فعالیتهای نوآورانه و تقویت شایستگیهای کارآفرینانه ،باید بیشازپیش توجه شود.
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مقدمه

با دسترسی هرچه بیشتر به فناوریهای پیشرفته ،کارآفرینان در اقتصادهای پیشرفتهتر ابزار و امکانککات بیشککتری بککرای نککورآوری
دارند .همچنین بسیاری از کشورهای توسعهیافته دارای فضای رقابتی هستند و در نتیجه ،بازار به ابککدار راهحلهککای پیشککرفته رو
آوردهاست .کارآفرینان ملزم به ارائۀ راهحلهای بدیع برای موفقیت در رقابتها هستند (گزارش  GEMایران .)2015 ،برای بقککا و
زیست موفقیتآمیز سازمانها ،در جهان مملو از رقابت امروز ،نوآوری امری حیاتی است .سرعت رشککد و توسککعۀ اقتصککاد جهککانی،
تقاضای محدود و عرضۀ بسیار زیاد نرخ رقابت را افککزایش دادهاسککت .نککوآوری از اعمککال کلیکدی در فراینککد کککارآفرینی اسککت و
کارآفرین بهکمک این ابزار ،منابع خلق ثروت جدید ایجاد میکند ،یا منابع موجود را غنا میبخشد تا پتانسیل آنها بککهمنظور خلککق
ثروت افزایش یابد (سلجوقی.)1387 ،
شاخص جهانی نوآوری ( 1)GIIهرساله ازسوی سازمان جهککانی مالکیکت فکککری ( 2)WIPOگککزارش میشککود و بککا بککهکارگیری
مجموعهای وسیع از شاخصها و معیارهای تعیینشده ،وضککعیت نککوآوری در منککاطق مختلککر ج رافیکایی را بررسکی و ردهبنککدی
کشورها از این منظر را منتشر میکند .شاخص جهانی نوآوری از هفت رُکن تشکیل شدهاسککت .ارککان شککاخص جهککانی نککوآوری
شامل دو دسته ورودی و خروجی است .در دستۀ ورودیها که نشاندهندۀ توانایی اقتصاد هر کشور بککهمنظور انجککام فعالیتهککای
نوآورانه است ،ارکان نهادی ،سرمایۀ انسانی و تحقیقات ،زیرساختها ،پیچیدگی بازار و پیچیدگی کس وکار و در دستۀ خروجیهککا
که نتایج فعالیتهای نوآورانه در اقتصاد هر کشور را نشان میدهد ،دو رکن خروجیهککای دانشکی و فناورانککه و خروجکی خالقانککه
وجود دارد .ایران در گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال  2021برای اولین بار به باالترین رتبۀ خود در طول مدت حضککور در
این گزارش دست یافت و در ردۀ شصتم جهان قرار گرفت .یکی از ارکانی که همواره سب تضککعیر جایگککاه ایکران در شککاخص
جهانی نوآوری بوده ،رکن نهادی است .ایران در دو زیرمؤلفۀ رکن نهادی ،یعنی محیط سیاسی و محیط تنظیمگری ،افت جایگککاه
داشته است .با وجود علم به تفاوت نگرش و مبانی ایران با سازمانها و مؤسساتی که منبع دادهای  GIIدر رکن نهادی (مسککائل
حکمرانی و سیاسی) هستند ،نمیتوان از تأثیرات آن بر خوانندگان بینالمللی غافل شد .گزارش شاخص جهککانی نککوآوری امککروزه
عالوه بر سیاستگذاران ،مورد استقبال بخش کس وکار و سرمایهگذاران غیردولتکی نیکز هسککت و مشککاهدۀ چنکین وضککعیتی در
شاخصهای رکن نهادی ،سب رانده شدن آنها از همکاری یا سرمایهگذاری در ایران میشککود .ایکن موضککور سککب اخککتالل در
اتصال زیستبوم (اکوسیستم) نوآوری ایران به جهان خارج و محروم شدن از بازارهای صادراتی بینالمللی و همچنین نککاتوانی در
عقد قرارداد انتقال فناوری به داخل کشور میشود .فارغ از صحت و سُقم دادههای رکن نهادی ،به موضور تنظیمگری نککوآوری و
توسعۀ نوآوری در کشور باید بیشازپیش توجه شود تا کس وکارهای بخککش خصوصکی بتواننککد بککدون دغدغککه از وضککع قککوانین
خلقالساعه و فاقد وجاهت ،به کار خود در زیستبوم نوآوری کشور ادامه دهند (کریمی.)1400 ،
در دیدهبان جهانی کارآفرینی ( ،)GEMسیاستهای دولت دربارۀ کارآفرینی شامل دو مؤلفه است:
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الر) سیاستهای حمایتی و مرتبط با کس وکارها1؛
ب) سیاستهای دولتی مرتبط با مالیات ،عوارض و کاهش دیوانساالری (بروکراسی).2
در دیدهبان جهانی کارآفرینی ،از دو سنجه برای اندازهگیری نوآوری استفاده میشود .1 :درصد کارآفرینانی که اذعان داشتهاند
محصول یا خدمت آنها برای همه یا برخی از مشتریان جدید بودهاست؛  .2درصدی از آنان که معتقدند محصولشان در بازار جدید
است و کس وکاری نیست که محصول آنها را عرضه کند یا اگر هم وجود دارد تعداد آن بسیار کم است (گزارش  GEMایران،
 .)2013برای دستیابی به درکی از میزان نوآوری کارآفرینان GEM ،نسبت معرفی محصوالت و خدماتی که برای بخشی یا تمام
مشتریان جدید است و در عین حال ،یا توسط هیچ رقیبی ارائه نمیشود یا اینکه تعداد رقبای عرضهکنندۀ آن ناچیزند ،را ارزیابی
میکند .سنجۀ نوآوری به محیط کس وکار کشورها بستگی دارد ،چراکه برخالف شاخص کارآفرینی بینالمللی ،گاه بازار داخلی
بسیاری از کشورها محصول یا خدمتی را جدید تلقی میکنند ،در حالی که همان محصول در کشور دیگر وجود داشته و جدید
نیست (گزارش  GEMایران.)2015 ،
در کشورهای مختلر ،بهواسطۀ دالیل فرهنگی و فردی متنور ،مسائلی همچون میزان پذیرش پیامدهای راهانککدازی کسک وکار،
مفهوم تلقی از شکست و خطرپذیری متفاوت است .چنانکه ممکن اسککت در کشککوری فرهنککس شکسککت جککا افتککاده باشککد و در
کشوری دیگر پیروزی پس از شکست امری بعید نباشد .بنابراین اشخاص مختلر با دیککدگاهای متفککاوتی کککه نسککبت بککه مقولکۀ
ریسکپذیری و قبول شکست دارند ،ممکن است بعضاً اقدام به راهاندازی کس وکار نکنند و این ترس از شکست ،عامککل امتنککار
آنها از فعالیت کارآفرینی شود .از طرفی ،در کشورهای مختلر ،نور کس وکاری که افککراد بککرای خودشککان متصککور میشککوند ،از
لحاظ میزان ریسک واقعی ،در ابعاد متفاوتی است .یکی از مواردی که میتواند دلیل زیاد بودن ترس از شکست در کشوری باشد،
شاید این باشد که فرصتهایی که افراد شناسایی میکنند ،دارای ریسک بیشتری اسککت .از دیککدگاه دیککدهبان جهککانی کککارآفرینی
شاخص ریسکپذیری درصد جمعیت  18تا  64سال است که فرصتهای خوب را درک کردهاند و اذعان داشککتهاند کککه تککرس از
شکست توانسته مانع از راهاندازی کس وکار آنها شود (گزارش  GEMایران.)2018 ،
با توجه به آنچه ذکر شد ،مدل مفهومی پژوهش در شکل  1ترسیم شدهاست.
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

حال سؤال پژوهش اینگونه مطرح میشود :آیا سیاستهای کارآفرینی دولت در ایران بر نوآوری کس وکارها تأثیرگذار است؟ و
آیا ریسکپذیری در رابطه بین سیاستهای کارآفرینی دولت و نوآوری نقش تأثیرگذاری دارد؟ برای دستیابی به پاسخ این
سؤالها ،در ادامه ضمن مرور پیشینۀ پژوهش ،به تحلیل دادههای در دسترس از کشور ایران در پایگاه اطالعاتی دیدهبان جهانی
کارآفرینی خواهیم پرداخت.
پیشینۀ پژوهش

یکی از مهمترین مؤلفهها در اقتصاد هر کشور دولت است .در میان همۀ متفکران علم اقتصاد علیرغم دیدگاههای متفاوت آنهککا،
دخالت دولت در اقتصاد موضوعی مشترک است و تنهککا تفککاوت دیککدگاه در میکزان و انککدازۀ دخالککت دولککت در اقتصککاد میباشککد
(خداویسی و عزتیشورگلی .)1392 ،ازسویی ،فرایند «تخری خالقانه» که به موج آن کارآفرینان کاالها و خککدمات جدیکدی را
ایجاد میکنند که جایگزین کاالهای قدیمی میشوند ،هم مهم و هم مخرب است (شومپیتر .)1934 ،1شکسککتهای تجککاری کککه
بخشی از این چرخه است ،بازخورد و دانش الزم برای کمک به هدایت کل فرایند مذکور را فراهم میکنککد (سککوبل 2و همکککاران،
 .)2019اطالعات پایگاه دادۀ دیدهبان جهانی کارآفرینی نشان میدهد مؤلفۀ ترس از شکست ،مانع مهمی برای کککارآفرینی اسککت
(دووتا و سوبل.)2021 ،3
کرمیپور و همکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان «دولت چگونه میتواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاههای بککزرح حمایکت
کند؟» به بررسی مصادیق حمایت دولت از رشد مبتنی بر نوآوری بنگاههای بزرح پرداختهاند .نتایج پژوهش نشککان میدهککد کککه
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تحریک سمت تقاضا ،برقراری توازن در قدرت چانهزنی ،حمایتهای مالی از فعالیتهککای تحقیکق و توسککعه ،کمککک بککه توسککعۀ
توانمندی یکپارچهسازی بنگاهها و سعی در کاهش /حذف اثر تحریمهای بینالمللی ،ازجمله مواردی هستند که دولتها میتوانند
از آن طریق در تقویت توانمندی نوآوری بنگاهها نقشآفرینی کنند.
امیدی و همکاران ( )1398در پژوهشی با عنوان «اثر سیاستهای دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه» به بررسکی
نقش سیاستهای سمت تقاضای دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه پرداختککه و میکزان اثرگککذاری دولککت در ایکن
فرایند را ارزیابی کردهاند .برپایۀ نتایج این مطالعه ،افزایش نرخ بهره ،مخارج دولت و نرخ تعرفه تجاری اثر مثبت و معنککاداری بککر
رشد نوآوری داشتهاست و دولت باید سیاستهای سمت تقاضا را هماهنس با سیاستهای سمت عرضه اعمککال کنککد و بککا ایجککاد
ت ییر در قیمتهای نسبی عوامل تولید ،تقاضا برای نوآوری داخلی را تشویق نماید.
حسینپور و مرادی ( )1400مطالعهای با عنوان «نقش نهککاد دولککت در توسککعه نککوآوری کسک وکارهای هایتککک بککرای ورود بککه
بازارهای بینالمللی» انجام دادهاند .براساس نتایج این مطالعه ،نهککاد دولککت رابطکۀ مسککتقیم و معنککاداری بککر توسککعۀ نککوآوری در
کس وکارهای هایتک برای ورود به بازارهای بینالمللی دارد .بنابراین باید توجه به تأمین زیرساختها و رفتارهای اجرایککی نهککاد
دولت بیشازپیش برای توسعۀ نوآوری کس وکارهای هایتک درجهت حضور در بازارهای بینالمللی باشد.
دووتا و سوبل ( )2021در مقالهای با عنوان «ترس از شکست ،کارآفرینی و سیاست اقتصادی» ،بیان داشتند که ترس از شکست،
تأثیر منفی قابلتوجهی بر انتخاب افراد برای کارآفرین شدن دارد .این اثر در اقتصادهایی با تعداد فرصتهای کارآفرینی بیشتر ،به
دلیل وجود جایگزینهای بیشتر برای ادامۀ مسیر کارآفرینی درصورت بروز شکست ،کاهش مییابد .همچنین تعککداد فرصککتهای
کارآفرینی بهطور قابلتوجهی با داشتن سیاستها و نهادهای سازگار با سطوح باالتر آزادی اقتصککادی افککزایش مییابککد .بنککابراین
ترس از شکست زمانی که آزادی اقتصادی بیشتر است ،کمتر به فرایند کارآفرینی آسی میزند ،زیرا فرصتهای بیشککتری بککرای
کارآفرینان شکستخورده وجود دارد.
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی با استفاده از روش همبستگی و مدلسازی ریاضی است.
براساس نمونۀ آماری مورداستفادۀ دیدهبان جهانی کارآفرینی در دو بخش خبرگان ملی ( 1)NESو بخش جمعیت بزرحسال
( ،2)APSحجم نمونه تعریر میشود GEM .در هر کشور ،یک تیم برای انجام پایش ساالنه تشکیل میدهد که این تیمِ
کشوری موظر به نظارت بر اجرای فرایندها و نیز جمعآوری ،پاالیش و ارسال دادهها به  GEMاست .درمورد پرسشنامۀ ،NES
به کمک روش نمونهگیری ساده ،براساس میزان شهرت و تجربۀ کاری کارشناسان ملی یا منطقهای ،هر سال  36کارشناس در
هر کشور ازسوی تیم ملی  GEMانتخاب میشوند و از آنها خواسته میشود تا پرسشنامه  NESرا تکمیل کنند .درمورد
پرسشنامۀ  ،APSدر هر کشور باید حداقل  2000نفر در تکمیل پرسشنامه شرکت کنند .روش شناسایی شرکتکنندگان عمدتاً
National Expert Survey
Adult Population Survey

1.
2.
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با درصد پوشش شبکۀ تلفن ثابت تعیین میشود .در مواردی که پوشش تلفن ثابت بیش از  85درصد از کل خانوارها باشد،
تیمهای ملی مجاز به استفاده از پرسشنامه مبتنی بر تلفن ثابت ،برای ایجاد یک لیست مناس از شرکتکنندگان برای تماس
هستند .در کشورهایی که پوشش تلفن ثابت چندان گسترده نیست ،این رویکرد کمتر مناس است ،بنابراین از شیوههای مصاحبۀ
حضوری یا استفاده از تلفن همراه نیز استفاده میشود (وبگاه .)GEM
دادههای مربوط به پژوهش ،در پایگاههای اطالعاتی  GEMقرار دارد و فایل خروجی با فرمتهای  SPSSو فایل  Excelدر
وبگاه دیدهبان جهانی کارآفرینی به آدرس  www.gemconsortium.orgدر دسترس است .این دادهها ،نتیجۀ ورود اطالعات
پرسشنامههای تکمیلشده (پرسشنامۀ  NESو  )APSازسوی صاحبان کس وکارها است .در این پژوهش ،از آخرین دادههای
منتشرشده در وبگاه دیدهبان جهانی کارآفرینی که مربوط به سال  2018میباشد ،استفاده شدهاست .روش پژوهش براساس
مدلهای مبتنی بر اطالعات دادههای ترکیبی و با استفاده از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  AMOSاست.
یافتههای پژوهش

برای پاسخ به سؤال پژوهش که عبارت است از« :آیا سیاستهای دولت در ایران بر نوآوری کس وکارها تأثیرگذار است؟»
بهکمک نرمافزار  ،AMOSمدل پژوهش براساس مت یر مستقل (سیاستهای دولت) و مت یر وابسته (نوآوری) ترسیم و نتایج
حاصل از آزمون در جدول  1گزارش شدهاست.
جدول  .1خروجی استانداردشدۀ وزنهای رگرسیونی و آزمون بوتاسترپ
خروجی استانداردشدۀ وزنهای رگرسیونی
مت یرهای پژوهش

مقدار استانداردشده

نسبت بحرانی

سطح معناداری

تأثیر سیاستهای کارآفرینی دولت بر ریسکپذیری

0/20

4/32

0/03

خروجی آزمون بوتاسترپ
مقدار استانداردشده (ضری تعیین  )R2در آزمون بوتاسترپ

حد پایین

حد باال

سطح معناداری

0/04

0/02

0/08

0/04

با توجه به مدل رگرسیونی ساده و خروجی استاندارد آن در نرمافزار  AMOSکه در جدول  1نشان داده شدهاست ،چنین میتوان
استنباط کرد که میزان تأثیر مت یر مستقل بر مت یر وابسته  0/20گزارش شدهاست که این میزان تأثیر ،تأثیر با شدت مناسبی بوده
و ضری تعیین  R2آن نیز برابر با  0/04است و بیانگر آن است که  4درصد واریانس مت یر وابسته (نوآوری) توسط مت یر مستقل
(سیاستهای کارآفرین دولت) تبیین شدهاست .به عبارت سادهتر 4 ،درصد از عامل نوآوری مربوط به مت یر سیاستهای دولت
میباشد .مقدار سطح معناداری نیز  0/03گزارش شدهاست که از نسبت بحرانی  0/05کوچکتر بوده و معنادار بودن این تأثیر را
از لحاظ آماری گزارش میکند .بهطور کلی با توجه به خروجی آزمون بوتاسترپ برای روشن شدن معناداری یا نبود معناداری
ضری تعیین  4( 0/04درصدی مدل در جامعۀ آماری) چون مقدار سطح معناداری در این آزمون برابر با  0/04گزارش شده و از
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سطح خطای  0/05کوچکتر است و در بازههای حد پایین و حد باال صفر واقع نشدهاست ،میتوان استنباط کرد که بهطور کلی
این اثرات (تأثیر مت یر مستقل بر مت یر وابسته) معنادار است؛ پس در کشور ایران ،سیاستهای دولت بر نوآوری تأثیرگذار است.
نتیجۀ کلی این فرضیه آن است که میتوان نوآوری را براساس سیاستهای دولت ،در جامعۀ آماری پیشبینی کرد.
در ادامه ،برای پاسخ به سؤال پژوهش که عبارت است از« :آیا ریسکپذیری در رابطه بین سیاستهای کارآفرینی دولت و
نوآوری نقش تأثیرگذاری دارد؟» ،به کمک نرمافزار  ،AMOSمدل میانجی مربوط ترسیم و نتایج حاصل از آزمون در جدول 2
گزارش شدهاست.
جدول  .2خروجی استانداردشدۀ وزنهای رگرسیونی و آزمون بوتاسترپ
خروجی آزمون بوتاسترپ

خروجی استانداردشدۀ وزنهای رگرسیونی
مقادیر

نقاط

سطح

اثر

استانداردشده

بحرانی

معناداری

مستقیم

تأثیر سیاستهای کارآفرینی دولت بر
نوآوری

0/37

4/19

0/02

0/02

0/03

تأثیر سیاستهای کارآفرینی دولت بر
ریسکپذیری

0/40

6/21

0/01

0/03

***

***

تأثیر ریسکپذیری بر نوآوری

0/18

4/22

0/01

0/01

***

***

شاخصها

اثر غیرمستقیم

اثر کل

0/04

با توجه به خروجی وزن های رگرسیونی و مقادیر سطوح معناداری اثرات مستقیم و غیرمستقیم (جدول  )2میتوان استنباط کرد:
• تأثیر مستقیم و غیرمستقیم سیاستهای کارآفرینی دولت بر نوآوری معنادار است.
• تأثیر مستقیم سیاستهای کارآفرینی دولت بر ریسکپذیری معنادار است.
• تأثیر مستقیم ریسکپذیری بر نوآوری معنادار است.
با توجه به آزمون بوتاسترپ یا خودگردانسازی که برای این مدل استفاده شدهاست و همچنین با توجه به اصول حاکم بر بحث
میانجیگری در مدلسازی معادالت ساختاری ،میتوان استنباط کرد که در این مدل ،چون هردو اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم
سیاستهای کارآفرینی دولت بر نوآوری معنادار گزارش شدهاست ،میتوان استنباط کرد که میانجیگری وجود دارد و مت یر
ریسکپذیری نقش میانجی جزئی در تأثیر سیاستهای کارآفرینی دولت بر نوآوری دارد.
نتیجهگیری

با توجه به آنچه بیان شد ،نتیجۀ کلی بهدستآمده از تجزیه و تحلیل دادهها آن است که میتوان در جامعۀ آماری ،نوآوری را
براساس سیاستهای کارآفرینی دولت پیشبینی کرد .این نتیجه با نتایج بهدستآمده از پژوهشهای امیدی و همکاران ()1398
و حسینپور و مرادی ( )1400مطابقت دارد .یکی از عوامل اصلی پایین بودن سطح رشکد اقتصکادی در کشکورهای درحکال
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توسعه ،کمبود نوآوری است و تا وقتی که میزان نوآوری در این کشورها ارتقا نیابد ،بازدهی و کارایی نیروی کار و سکرمایه ،پایین
میماند و رشد اقتصادی کاهش مییابد (ربیعی .)1388 ،وجود مشروعیت نهادی میتواند پایبندی به قوانین و مقررات را تضمین
کند .بدون مشروعیت نهاد دولت ،توجهی به سیاستگذاریهای انجامشده نیز صورت نخواهد پذیرفت .بنابراین مشروعیت زمینه
را برای سیاستگذاری درجهت توسعۀ نوآوری مساعد میکند .همچنین ،شفافیت ،بسترهای فساد را ازبین میبرد و زمینه را جهت
سرمایهگذاری و ایجاد کس وکارها تقویت میکند .کنترل فساد زمینه را برای فعالیت استعدادهای ملی فراهم میآورد و توسعۀ
نوآوری را میتوان با نیروهای مستعد داخلی فراهم آورد (حسینپور و مرادی.)1400 ،
همچنین ،با توجه به نتایج میتوان گفت ریسکپذیری کارآفرینان نقش میانجی در رابطه بین سیاسککتهای کککارآفرینی دولککت و
نوآوری دارد .این نتیجه با نتایج بهدستآمده از پککژوهش دووتککا و سککوبل ( )2021مطابقککت دارد .در اقتصککادهای بککا فرصککتهای
کارآفرینی کم ،مقدار تالش و زمان صرفشده برای کس مهارتها ،میزان سرمایه و نیز مجوزهای الزم برای شرور کس وکار،
اقدامی پرخطر است .به این معنا که هزینۀ شکست زمانی کاهش مییابد که کارآفرینان بتوانند بهراحتی فرصتهای ش لی بعدی
بیشتری را درصورت شکست فرصت فعلی دنبال کنند (دووتا و سوبل .)2021 ،محققان دریافتهاند کککه در ایککران میککزان تککرس از
شکست کارآفرین باعث کاهش  3تا  6درصدی در احتمال کارآفرینی میشود (خیاره و مظهری .)2016 ،1ایدۀ اساسی پشت ایکن
نتیجه این است که نگرش نسبت به ریسک بر این مسئله که آیا افراد بهجای جستجوی ش ل ثابککت دولتککی ،کککارآفرین شککدن را
انتخاب میکنند ،تأثیرگذار است (ولر و ونگر .)2017 ،2همچنین ،پس از اینکه چرخهکای هکدایت ککارآفرینی در مرحلکککۀ عمکککل
بکه جریکان افتکاد ،باید اقداماتی صورت پذیرد تا توسعۀ کارآفرینی تداوم یابد و تثبیت و نهادینه شود .بههمین جهت دولکککت بایککد
نقش خود را در تشویق کارآفرینی ازطریق ایجاد مراککز نوآوری بهدرستی ایفا کند (داوری و رضایی .)1385 ،بنابراین ،در شککرایط
کنونی اقتصادی در ایران ،به سیاستها و رفتارهای اجرایی نهاد دولت ،برای بروز و توسعۀ فعالیتهای نوآورانه در کسک وکارها و
تقویت شایستگیهای کارآفرینانه در افراد ،باید بیشازپیش توجه کرد.

Khyareh & Mazhari
Weller & Wenger
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