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کنسرسیوم .کار در هر اقتصاد توجه به کارآفرینی است و هاي مرتبط با محیط کسب لفهؤترین م یکی از مهم

هاي کارآفرینانه را در  ساله فعالیت هر 1999ترین مرجع از سال  عنوان مهم بان جهانی کارآفرینی به دیده
 با استفاده ازاین مقاله که  نماید. در قالب گزارش ساالنه منتشر می کشورهاي مختلف مورد ارزیابی قرار داده و

بـان جهـانی    هـاي دیـده   ضـمن معرفـی شـاخص    شده استبان جهانی کارآفرینی تهیه  گزارشات دیده
) به جایگاه ایران در مراحل توسعه و مقایسه 1387-1391سال ( 5کارآفرینی و بررسی وضعیت ایران در 

 دهد بان کارآفرینی نشان می نتایج گزارش جهانی دیدهپردازد.  می اقتصادي رازت وضعیت کشور با کشورهاي هم
نماید و مشکالتی مانند عدم ثبات در بسترها  از نیروي کار غیرماهر و منابع طبیعی استفاده می اغلبایران 

 اداري فرایندهاي پیچیدگی والمللی  شاخص کارآفرینی بینها،  هاي فرهنگی، اجتماعی، رسانه مایتو ح
باشـد،   نوآورانه، محصول محور و فناورانه نمی اغلبتولیدات ایران همچنین ، داردصادرات و واردات 

ـ افزوده زیادي براي اقتصاد ایجـاد نمایـد.    تواند ارزش بلکه بیشتر سنتی بوده و نمی ایج نظرسـنجی از  نت
دسترسی  ها بجز لفهؤدهد ایران در تمام م هاي کارآفرینی در ایران نشان می خبرگان در رابطه با چالش

 ،وضعیت مناسبی در مقایسه با متوسط جهانی ندارد. در ایـن میـان   هاي فیزیکی و خدمات به زیرساخت
، دولـت  يها برنامه، رشد باالحمایت از کسب و کارهاي با ، مدي حقوق مالکیت فکرياکارهاي  شاخص

بدترین وضعیت را در مقایسه با متوسط جهانی  ارزش اجتماعی کارآفرینانو  شبکه همکاري بین شرکتی
  شده است.  ارائههایی در این خصوص  توصیه انتها. در دارند

  
  .JEL : JO8, L26, O34, O31بندي طبقه

  .بان جهانی کارآفرینی دیده محیط کسب و کار ایران، کارآفرینی، :کلیديکلیدي  هايهاي  هه  واژواژ
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  مقدمه . 1
هاي مختلف مورد تحلیل قرار داد.  توان از طریق شاخص کار هر کشور را می و فضاي کسب

 وکار دارند نباید از این مهم هاي محیط کسب شاخص از هایی که هر یک ها و کاستی رغم قوت به
هاي  شاخص آنکه نخستد. ها از ابعاد متعددي حائز اهمیت هستن غفلت نمود که این شاخص

اي فضاي  وضع مقایسهمسیر و د بیانگر نتوان تا حدودي می المللی توسط نهادهاي بین شده  محاسبه
ها  دوم اینکه این شاخص د.ندر مقایسه با دیگر کشورهاي جهان باش ویژه بهوکار کشور  کسب

هاي اقتصادي باشند.  يهاي بازدارنده کشور براي سیاستگذار توانند نمایانگر برخی گلوگاه می
 المللی توسط نهادهاي بین شده هاي منتشر المللی با کشور از نتایج شاخص سوم آنکه کنش نظام بین

عنوان  را بهها  المللی و فعاالن اقتصادي نتایج این شاخص پذیرد و عموماً سیاستگذاران بین تأثیر می
همچنین  ،دهند د استفاده قرار میوکار کشورها مور گیري در ارزیابی محیط کسب معیار تصمیم

این  ها توجه داشته و همواره بر مبناي بندي گذاران و فعاالن اقتصادي خارجی به این رتبه سرمایه
  زنند.  ها و آمارها دست به انتخاب می شاخص

 و یافتگی توسعه عدم بیکاري، تورم، فناوري، جمعیت، تغییرات جهان سراسر در امروزه
 ها چالش و داده تغییر گذشته از متفاوت بسیارصورت  به را بشري جامعه محیطی عوامل دیگر

 نیروهاي این که به هایی پاسخ و ها واکنش بین است. نهاده رو پیش را جدیدي هاي فرصت و
 عمومی افکار و ها سازمان ها، دولت ناحیه از کارآفرینی بر بسیاري تأکید است شده داده تغییر حال در

 کارآفرینی مفهومی است از این منظر 2.شود می اقتصادي یاد توسعه عنوان موتور به و 1دارد وجود
 توسعه و پیشرفت اقتصادي ثري درؤعنوان پدیده نوین نقش م که همواره همراه بشر بوده و به

 کلیدي است، از این رو عاملداراي  که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار طوري  کشورها یافته است، به
  .استمحصوالت و خدمات جدید  خلق حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوري، ابداع و تضمین

 هاي مختلفی در وکار شاخص کید بر این بعد از فضاي کسبأدر شرایط کنونی به فراخور ت
 جهت مقایسه وضعیت فضاي فعالیت واحدهاي اقتصادي بان جهانی کارآفرینی دیدهگزارش 

                                                
1. Entrepreneurship 

 )،1934شومپیتر ( مانند اي برجسته توسط متخصصان هستند کشور یک اقتصادي بهبود و توسعه کلید کارآفرینان که ایده این. 2

  ت.اس گرفته قرار تأکید مورد حوزه این در )1990جاریلو ( و استیونسون
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 هاي ها ماهیت ترکیبی داشته و از شاخص شود. این شاخص می کار گرفته هکشورهاي مختلف ب
   قرار گرفته است. مدنظر نیزهاي بومی  اند. ضمن اینکه در کشور موضوع استخراج شاخص متعددي حاصل شده

 اشاره به موضوعضمن مقاله در این  عنوان شدت روزافزون کارآفرینی که یاهم به با توجه
 سال گذشته 5بان جهانی وضعیت ایران در  هاي دیده فی شاخصمعروکارآفرینی و رشد اقتصادي 

 اقتصادي و کشورهاي منطقه زارت گیرد و وضعیت ایران در مقایسه با کشورهاي هم مورد بررسی قرار می
  گیرد. مورد ارزیابی قرار می 2012بر اساس گزارش سال 

  

  کارآفرینی و رشد اقتصادي  .2
 از اهمیت باالیی مربوط به کارآفرینی و تجربی مباحث نظريي در قرن حاضر در ادبیات رشد اقتصاد

   گردد: است که در ذیل برخی از آنها مرور می برخوردار
  

  مباحث نظري  .2-1
هاي  هاي پیشین ارتباط بین کارآفرینی و رشد اقتصادي از دیدگاه بر اساس پژوهش 20در اواخر قرن 

 )1934(ها دیدگاه شومیپتر و بامول است. شومیپترترین آن متفاوت مورد بررسی قرار گرفت که مهم
ها و  مجموعه ابداعوي کارآفرینی  عقیدهاست. به  نمودهکارآفرینی را موتور توسعه اقتصادي معرفی 

معتقد  وي .کند هایی است که به اقتصاد انرژي جدیدي براي رشد و موفقیت تزریق می نوآوري
  هاي موجود است.  هم زدن تعادلنقش کارآفرین تخصیص مجدد منابع با بر است

 عقیدهدهد. به  نیز همانند شومپیتر با دید نوآوري کارآفرینی را مورد بررسی قرار می )1990( بامول
 هایی برخوردار است که منجر به افزایش کارآفرین از قوه ابتکار و خالقیت در یافتن روش وي

 ها، قدرت و اعتبار وي شود.  دارایی

 اند که بیشتر در قالب زا کارآفرینی را مورد توجه قرار داده در مدل رشد برونها نیز  نئوکالسیک
 اما طور مستقیم وجود ندارد، شود. کارآفرینی در مدل سولو به توضیح داده می )1956( سولومدل رشد 

 شود. عامل دانش در مدل از طریق وجود عامل دانش نقش کارآفرینی در رشد اقتصادي بیان می
  شود.  زا در نظر گرفته می عنوان عاملی برون ور دقیق تعریف نشده است و بهط مذکور به

هاي مربوط مورد توجه قرار گرفته است. در دیدگاه مذکور  دیدگاه اتریشی نیز در پژوهش
هاي  فرصت کارآفرین کسی است که)1973هاست. به اعتقاد کرزنر ( کارآفرینی فرایند شناسایی فرصت
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معتقد است ارتباط بین کارآفرینی و رشد اقتصادي . وي نمایدزار ایجاد جدید سودآور را در با
کفایت و ناکارا در وضعیت  که کارآفرین از طریق بهبود بازارهاي بی آید وجود می بهزمانی 

  .نمایدعدم تعادل سود موردنظر خود را دریافت 
اي  یت ویژهدیدگاه دیگري که در ادبیات مربوط به کارآفرینی و رشد اقتصادي از اهم

کننده  نهادي تعین چارچوب )1990( نورثعقیده  بهبرخوردار است دیدگاه نهادگرایی است. 
که  آید میرشد زمانی پدید  ،در واقع ثر بر رشد اقتصادي خوهد بود.ؤاصلی ظهور کارآفرینی م

  ها و نهادهاي موجود در اقتصاد کارا باشد. سازمان
  

  مباحث عملی. 2-2
 تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادي انجام شده است که در ادامه خصوصر هاي تجربی د پژوهش

 ترین آنها اشاره شده است.  مهمبه 
کشور منتخب در  25بر رشد اقتصادي  ) اثر کارآفرینی2010مارتین و همکاران (گالیندو 

 )TEA(ی هاي کارآفرین مورد آزمون قرار دادند. آنها که از شاخص کل فعالیترا ) 2000-2006دوره (
 شده با روش هاي رگرسیونی مطرح با برآورد مدل نمودندعنوان شاخص کارآفرینی استفاده  به

گذاري بخش خصوصی اثر مثبت  آثار ثابت نتیجه گرفتند کارآفرینی از طریق رونق سرمایه
  غیرمستقیمی بر رشد اقتصاد دارد. 

بررسی ن معیار کارآفرینی به عنوا گرفتن ثبت اختراعات به) با در نظر 2009لی و همکاران (
 ارتباط میان کارآفرینی و رشد اقتصادي در کشور چین پرداختند. آنها این ارتباط را با استفاده از

 )1983 -2003ساله ( 20استان کشور چین در دوره  29براي  GMM1زننده  هاي پانلو تخمین داده
 ورد بررسی کارآفرینی بر رشد اقتصاديتحلیل قرار دادند و نتیجه گرفتند در دوره م و تجزیهمورد 

  چین اثر مثبت و معناداري داشته است. 
در دوره را کشور جهان  36کارآفرینی بر رشد اقتصادي  ) اثر2004وان استل و همکاران (

را  )TEA(هاي کارآفرینی  شاخص کل فعالیت آنهامورد بررسی قرار دادند.  )1999 - 2003(
و پس از برآورد مدل رگرسیونی موردنظر با روش  ندر نظر گرفتعنوان شاخص کارآفرینی د به

GMM به سطح  گذارد، اما این تأثیر نتیجه گرفتند که کارآفرینی بر رشد اقتصادي تأثیر می
                                                

1. Generalized Method of Moments 
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هاي  در کشورهاي فقیر بین سطح کل فعالیت ،عبارتی به. داردبستگی درآمد سرانه کشورها 
 که ارتباط براي کشورهاي ثروتمند ود دارد، در حالیمنفی وج  کارآفرینی و رشد اقتصادي رابطه

هاي کارآفرینی بر  که اثر کل فعالیت ادعا شد ،اساس این و با درآمد سرانه باال مثبت است. بر
تأثیر  بایست میرشد اقتصادي پیچیده است و براي بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادي 

  . شوندطور مجزا بررسی  انواع کارآفرینی به
 به OECDکشور عضو  23هاي سري زمانی مربوط به  از داده ) با استفاده2000( بالنچفلور

 پرداخت. )1966- 1996(بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادي کشورهاي مذکور در دوره 
 نتیجه گرفت کهبا برآورد مدل  گرفت وخوداشتغالی را معیاري براي کارآفرینی در نظر  این پژوهشگر

 داري بین خوداشتغالی و رشد اقتصادي وجود ندارد. رابطه معنا
 "رشد اقتصادى در غیرمولد و مولد کارآفرینى نقش"اي تحت عنوان  ) در مقاله1391آبادى ( نوش نجارزاده

 عنوان به شاخص خوداشتغالى 2کشورها از طریق  اقتصادى رشد در غیرمولد و مولد کارآفرینى نقش
اند  نموده بررسی مولد کارآفرینى براى شاخصى عنوان به نوآورى و غیرمولد کارآفرینى براى شاخصى

 دهد ) نشان می1996-2008حال توسعه براي دوره ( در و یافته توسعه منتخب کشور 60و نتایج براي 
   .دارد اقتصادى رشد بر مثبت اثرى نوآورى و منفى خوداشتغالى اثر

 "در کارآفرینی GEM هاي مفهومی از شاخص رائه مدلی"اي تحت عنوان  ) در مقاله1391آقاجانی (
 ضمن مرور ادبیات موضوعی مربوط به ارائه مدل مفهومی از نقش کارآفرینی در رشد اقتصاد ملی

پیشنهاداتی و  تشریح اجزاي مدل پرداخت بان جهانی کارآفرینی و دیده کشورها بر اساس الگوي
سیس مراکز توسعه کارآفرینی جهت أو تتدوین سند راهبردي توسعه کارآفرینی در کشور  از جمله

   داد. بان جهانی کارآفرینی در تمام شهرهاي کشور ارائه اجراي هر چه بهتر برنامه دیده
 را با استفاده از زاي رومر اثر کارآفرینی و نوآوري ) با استفاده از مدل رشد درون1388ربیعی (

 شد اقتصادي ایران مورد بررسی قرار دادبر ر )1347-1383(آمار سري زمانی اقتصاد ایران در دوره 
ی و کاي، نیروي کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزی ترتیب کاالهاي واسطه نتیجه گرفت به و

  شود.  آالت باعث افزایش تولید در اقتصاد ایران می واردات ماشین
 ارآفرینیبا عنوان آموزش عالی، کارآفرینی و رشد اقتصادي نقش ک ) با ارائه مدلی1387مداح (

 ضریب همبستگی خطی با محاسبهکشور منتخب مورد بررسی قرار داد. وي  14را در رشد اقتصادي 
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هاي کارآفرینی و نرخ  عنوان شاخص جانشین فعالیت هاي تازه تأسیس به میان نرخ رشد شرکت
   است. 79/0نتیجه گرفت که ضریب همبستگی میان کارآفرینی و رشد اقصادي کشور  14 دررشد اقتصادي 

  

  بان جهانی کارآفرینی نگاهی به تاریخچه گزارش دیده. 3
و  شدکشور تهیه و منتشر  14در رابطه با  1999بان جهانی کارآفرینی در سال  گزارش شاخص دیده نخستین

کشـور   69این شاخص بـراي   2012در گزارش سال  1کشورهاي بیشتري به این گزارش افزوده شدند. پس از آن
  داد.  درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را پوشش می 87درصد جمعیت جهان و  74قریباً محاسبه شد که ت

مطابق با  و شدتشکیل  در دانشکده کارآفرینی بان جهانی ایران دفتر دیده در ایران 1387سال از 
 درایران در را  بار این پروژه تحقیقاتی نخستینهمزمان با سایر کشورها براي  شده و اعالم برنامه زمانی

کارآفرینی وضعیت ایران در  بان جهانی از آن زمان تاکنون در گزارش دیده آورد.اجرا در به 1387سال 
  گیرد. نظر کارآفرینی مورد بررسی قرار می مقایسه با سایر کشورها از نقطه

  

  بان جهانی کارآفرینی تعریف شاخص کارآفرینی از منظر شاخص دیده. 4
 است، با این حال در گزارش گوناگون تعاریف و معانی با وجهی چند اي پدیده کارآفرینی

 وکار کسب مدیریت یا ایجاد براي تالش نوع عنوان هر بان جهانی کارآفرینی این پدیده به دیده
سازمان تعریف  یا گروه یا فرد توسط موجود وکار کسب توسعه یا )حتی خوداشتغالی( جدید

 و (کارآفرینی نوظهور)وکار  کسباندازي  لفه راهؤرآفرینی دو مبان جهانی کا در گزارش دیده شده است.
مقایسه  شود که این شاخص معیار اصلی در نوپا تعریف می عنوان کارآفرینی کارآفرینی جدید به

 تثبیت بعدي یعنی بان جهانی کارآفرینی مراحل دیده ،باشد. با این حال کشورها با یکدیگر می
  دهد. مدنظر قرار می را نیزوکار  کسبو خروج از  کارآفرینی هاي لپتانسی و ها و گرایش وکار کسب

  
  
  
  
  
  

                                                
ــان . دیــده1 ــاولپروفســورکــارآفرینی توســطجهــانیب ــدزپ ــا  1997ســال درهــیمایکــلایــدهاســاس بــرورینول ب

 لندن و با حمایت وکار کسب دانشجویان برجسته کشورهاي انگلیس، آمریکا، فنالند و ایرلند در بابسون کالج و دانشکدهمشارکت
ارائـه  رینولـدز هـدف کـار قلمـداد گردیـد.    و کسـب جهـانی استانداردشاخصعنوان هقوي بنیاد کارآفرینی کافمن ایجاد شد و ب

.شد میمنتشراقتصاديجهانیاجالسسويازکهبودجهانیپذیري بترقامدلمکملمدلی
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  بان جهانی کارآفرینی  . چارچوب نظري و رویکرد شاخص دیده5
ها و  ا، فعالیته محور گرایش 3هاي کارآفرینانه در جهان را که بر  بان جهانی کارآفرینی فعالیت دیده

   1کند. و ارزیابی می استوار است سنجشوکار  کسباشتیاق به توسعه 
  

 کارآفرینانه ها و ادراکات . گرایش5-1
 ها قابلیت و کارآفرینان و درك کارآفرینی خصوص در مردم عموم دیدگاه این محور بیانگر

 هاي لفهؤکه درك مردم و هنجارهاي اجتماعی م طوريه ب، هاي کارآفرینانه است فرصت و
 محیط در وکار آغاز کسب براي مناسب يها فرصت به نسبت باشند. هوشیاري اصلی آن می

 فردي گیري و جهتوکار  کسب اندازي راه فردي براي تجربیات و ها به مهارت اعتماد فردي،
 همچنین ،باشد هاي درك مردم نسبت به محیط کارآفرینی می لفهؤشکست از م به نسبت

 در کارآفرینان باالي اجتماعی منزلت مناسب شغلی عنوان گزینه به وکار کسب اندازي راه
 عنوان هنجارهاي اجتماعی مرتبط با کارآفرینی در این کارآفرینی به به ها رسانه توجه و جامعه

  گیرد. محور مدنظر قرار می
 

 کارآفرینانه  هاي . فعالیت5-2
و با سابقه  جدید وکار کسب یا مدیریت اندازي راه به مربوط هاي فعالیت این محور شامل انواع

هاي کارآفرینانه  فعالیتپذیرد. در حوزه  دیگران انجام کمک به یا تنهایی به دتوان می است که
 .در کانون توجه قرار داردرساندن آنها  فعلیت  هاي کارآفرینی و به ایده شدن اجرایی میزان

 اجباري، -نوپا گرا، کارآفرینی فرصت - نوپا کارآفرینی نوپا، کارآفرینی نوظهور، کارآفرینی
  هاي مختلف این حوزه هستند.  از شاخصوکار  کسب از خروج و شده تکارآفرینی تثبی

  
  
  
  
 

                                                
 از کشورها دو یک هر پژوهشی کنند و تیم در این راستا کشورهاي عضو از برنامه مشترك استاندارد ساالنه استفاده می .1

اسـت و   نفـر  200ل حـداق  شـامل  کـه (APS) ساله  64تا  18جمعیت بزرگسال  نماید: یکی مطالعه می سرپرستی را مطالعه
 کارآفرینی بر که عواملی خصوص در را ملی منتخب خبرگان دقیق نظرات که (NES) ملی خبرگان از دیگري نظرسنجی

 .کند ارزیابی می است اثرگذار اقتصاد هر در
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  کارآفرینانه  . اشتیاق5-3
وکار جدید  اندازي کسب اشتیاق کارآفرینانه در ارتباط با فعالیت هاي کارآفرینان پس از راه

زایی در  هاي سیاستی یک اقتصاد را براي اشتغال گیري هاي این محور جهت است و شاخص
 با رشد نوپا هاي این محور کارآفرینی نماید. از شاخص می مشخص ه و توسعه اقتصاديآیند

  باشند. المللی و ... می بین کارآفرینی باال، نوآوري،
  
   1در ایرانبان جهانی کارآفرینی  هاي دیده . روند شاخص6

فرینانـه،  هـا و ادراکـات کارآ   نظـر گـرایش   بان جهانی کارآفرینی وضعیت ایـران را از نقطـه   دیده
 )1(به شرح جدول ) 1387-1391(هاي  سال 5هاي کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه طی  فعالیت

  است.  نمودهگزارش 
  

  )1387-1391(هاي  بانی جهانی کارآفرینی ایران طی سال هاي دیده . شاخص1جدول 
 (درصد)

 ها و اداراکات کارآفرینانه گرایش

  1387  1388  1389  1390  1391  
  39  32  42  31  34  فرصت کارآفرینانهدرك 
 54 46 66 58 61 ابلیت کارآفرینانهقدرك 

 40 33 30 32 20  نرخ ترس از شکست

 22 9/29 4/31 3/22 8/35  قصد کارآفرینانه

  61 58  62 61 53  اي به کارآفرینی توجه رسانه
 73 73 85  78 82 منزلت اجتماعی کارآفرینان موفق

 60 61 64 56 57  ه کاري خوبعنوان گزین کارآفرینی به

                                                
   APS (Adult Population Survey)هاي بر اساس داده .1
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 . 1ادامه جدول 

 هاي کارآفرینانه فعالیت

  1387  1388  1389  1390  1391  
 TEA(  2/9 1/12 3/12 5/14 11(نرخ کارآفرینی نوپا 

  4  8/10  8/4 3/8  9/5  نرخ کارآفرینی نوظهور
 6 9/3 7/7 1/4 4/3  نرخ کارآفرینی جدید

  5  8  5  4  3 اجباري نوپا کارآفرینی
  6  6  7  7  6 گرا فرصت نوپاي رآفرینیکا

 10 2/11 2/12 5/6 8/6 شده کارآفرینی تثبیت

 3 5 4 4 3 کار و نرخ خروج از کسب

  اشتیاق کارآفرینانه
  1387 1388  1389  1390  1391  

  3/0  11  --  --  --  کارآفرینی نوپاي با انتظار رشد باال
 2 2 1 1 3 المللی کارآفرینی نوپاي بین

 11 16  38 53 24 نوپاي نوآورانهکارآفرینی 

 7 2/4 5 1/4 2/3 غیررسمیگذاري  سرمایه

  آمده است. )1(هاي جدول فوق در پیوست  یک از شاخص تعریف هر* 
 www.gemiran.ir.خذ: أم

 

 بوده است: ذیلشرح  هاي کارآفرینی در ایران به بان جهانی کارآفرینی روند شاخص بر اساس گزارش دیده

ها و ادراکات کارآفرینانه که بسترهاي فرهنگی، اجتماعی، آموزشی،  یشدر حوزه گرا - 
 ها نوسان قابل توجهی دهد شاخص پذیري براي کارآفرینی در جامعه را نشان می روانی و مخاطره

اي و آموزشی در جامعه  هاي هنجاري، فرهنگی، رسانه که این امر از عدم ثبات حمایت اند داشته
  .  است) روندي نوسانی داشته 1387-1391سال ( 5کند. این شاخص ها طی  از کارآفرینی حکایت می

بان جهانی کارآفرینی  ترین بخش گزارش دیده هاي کارآفرینانه که مهم در حوزه فعالیت - 
 نرخ کارآفرینی نوپا که تلفیقی از شاخص نرخ کارآفرینی نوظهور و جدید دهد شاخص را تشکیل می

نوپا در شود. شاخص نرخ کارآفرینی   گیري و گزارش می اندازهباشد در کشورهاي مختلف  می
با کاهش  1391درصد رسیده، اما در سال  5/14به  2/9با طی روندي افزایشی از  1387ایران از سال 

هاي کارآفرینانه  درصد تنزل یافته است که این امر حاکی از کاهش فعالیت 11توجهی به  قابل
قیمت هاي اقتصادي، افزایش  حتماالً کاهش رشد فعالیتباشد. ا می 1391کشور در سال 
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را  ثیر جديأانداز نامناسب اقتصاد کشور ت هاي انرژي و قیمت دیگر عوامل تولید و چشم حامل
گرا  ثابت شاخص نرخ کارآفرینی فرصت روند نسبتاً ،عالوه متوجه این شاخص نموده است. به

ینی براي کارآفرینان طی دوره مورد بررسی هاي کارآفر دهد که فرصت طی این دوره نشان می
نیز کاهش محدودي را تجربه  1391و  1390هاي  تغییر محسوسی نداشته، ضمن آنکه طی سال

 حاکی از افزایش کارآفرینی در اثر نیز عمالً 1390است. افزایش نرخ کارآفرینی اجباري  نموده
 ها بوده است.  ارانهی نمودن شرایط اجباري محیطی از جمله اجراي قانون هدفمند

در حوزه اشتیاق کارآفرینانه در عمل کارآفرینی نوپاي با رشد باال که شاخصی براي  - 
کشور کاهش بسیار شدیدي را  1391زایی از ناحیه کارآفرینی است در سال  انداز اشتغال چشم

تعامالت  دلیل عدم گشایش محسوسی در روند هالمللی ب است. کارآفرینی نوپاي بین نمودهتجربه 
هاي رقابتی و ارائه  مزیت مانده است. در زمینه کارآفرینی نوآورانه که ناظر بر خلق تغییر المللی بال بین

بر کشور حاکم  1388باشد روند کاهشی بسیار شدید از سال  محصوالت جدید به بازار می
ري به تعبی 1391گذاري غیررسمی در سال  رشد شاخص سرمایه ،عالوه گردیده است. به

گذاران  هاي کارآفرینانه و ورود سرمایه مین مالی رسمی در حوزهأعنوان کاهش ت تواند به می
توجهی از این روند به عملکرد ضعیف صندوق  غیررسمی به بازار سرمایه تلقی شود. بخش قابل

 نوآوري و شکوفایی قابل انتساب است.
  

  المللی  بینیافتگی ایران در مقیاس  هاي کارآفرینی و توسعه . شاخص7
  هاي کارآفرینی  . جایگاه ایران در شاخص7-1

ها، رفتارها و  گرایش بعد اساسی 3در  توان می را مقوله این کارآفرینی الفباي مدل بر اساس
ها در ایران با متوسط جهانی  . مقایسه میانگین این شاخصنمود وتحلیل نتایج کارآفرینانه تجزیه

 که طوريه ب ،است کارآفرینی مؤلفه 3 هر در جهان میانگین با توجه ایران قابل تفاوت حاکی از
باشد.  درصد می 5/44درصد و در جهان  5/42میانگین کل گرایشات کارآفرینی در ایران 

شده) در ایران منفی، اما  شکاف بین میانگین رفتار کارآفرینانه (اعم از کارآفرینی نوپا و تثبیت
هاي پس از  در بخش نتایج کارآفرینانه که به فعالیتاما شکاف آشکاري  ،بسیار محدود است

المللی و انتظارات رشد باال) با متوسط جهانی  ویژه کارآفرینی بین هگردد (ب کارآفرینی بازمی
  باشد.  درصد می 17که این میزان معادل  طوريه وجود دارد، ب
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Source: Global Entrepreneurship Monitor Report, 2012. 
  

  2012. شکاف کارآفرینان در ایران و جهان در سال 1نمودار 
  

  یافتگی  . جایگاه ایران در مراحل توسعه7-2
 اقتصادي توسعه مراحل نظریه اساس (بر عضو بان جهانی کارآفرینی کشورهاي در گزارش دیده
 ییاکار اياقتصاده سنتی)، تولید (اقتصادهاي بر عوامل مبتنی اقتصادهاي دسته 3 مایکل پورتر) به

یافتگی  مرحله اول توسعه اساسی شده است. الزامات تقسیم محور نوآوري اقتصادهاي محور و
 شرایط ابتدایی تحصیالت و سالمت ها، زیرساخت نهادها، کشور، کالن ثبات اقتصاد شامل

 حیاتی است. خوب کار و کسب محیط یک مناسب عملکرد که عمالً براي باشد می زیربنایی
 هستند. محور کشورهاي عوامل تولید در توسعه براي ها تمرکز تالش نقطه معموالً تالزاما این

 محوري) کارایی بعدي (اقتصاد مرحله به کشور شوند نسبی برقرار طور به عوامل این که زمانی
 چون توسعه عوامل بر بایست می اي توسعه و هاي مالی تالش در این زمان ،نمودخواهد  صعود

 فناورانه آمادگی مالی، بازار پیچیدگی کار، و نیروي کاال کارایی بازار آموزش، و عالیه تحصیالت
 که براي رسیدن به مرحله سوم توسعه (نوآوري محور) در حالی ،متمرکز شود بازار اندازه و

  تکیه کرد.  کند می تهییج را هاي نوآورانه و کارآفرینانه فعالیت عواملی که بایست بر می
 نییدلیل محوریت عوامل طبیعی در فرایندهاي تولید، سطح پا هرتر ایران بدر چارچوب مدل پو

 شود. می بندي مهارت نیروي کار و عدم تولید محصوالت نو در گروه کشورهاي منابع محور طبقه

  

  

  

  

  

 



 





ه ان ن ری ف رآ ا ک ي  ا ه ش  رای گ ه  ان ن ری ف رآ ا ک ي  ا ه ت  ی ال ع ف ه  ان ن ری ف رآ ا ک ج  ای ت و ن ق  ا ی ت ش ا
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نظریه مراحل  اساس بر جهانی کارآفرینی بان دیده عضو کشورهاي اقتصاد اعانو )2( در جدول
  1.اند بندي شده هدست پورتر اقتصادي توسعه

  
  2012بان جهانی کارآفرینی  بندي کشورها بر اساس مراحل توسعه اقتصادي پورتر در گزارش دیده . تقسیم2جدول 

  کشورها  توضیح  اقتصاد نوع
مبتنی  اقتصاد

 عوامل بر
  تولید

 قیمتند سر رقابت بر درگیر ها شرکت اقتصادها، نوع این در
  .کنند می استفاده بیعیمنابع ط و غیرماهر کار نیروي از و

الجرایر، مصر، ایران، فلسطین، آنگوال، بوستوانا، 
  ماالوي، غنا، اتیوپی، زامبیا، اوگاندا، نیجریه، پاکستان

اقتصاد 
  محور ییاکار

 تولید به ییاکار هاي روش اقتصادها نوع این در
آموزش  کند. سطح می کمک بهتر عملکرد

 وري موجودفنا از برداري بهره توانایی و باالتر
 .شود می پذیري رقابت به منجر

آرژانتین، باربادوس، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، 
اکوادور، السالوادور، مکزیک، پاناما، پرو، ترینداد و 

تباکو، اروگوئه، تونس، نامیبیا، آفریقاي جنوبی، چین، 
مالزي و تایلند، استونی، مجارستان، التونا، لیتوانی، 

نی، بوسنی و هرزگوین، کراواسی، لهستان و روما
  مقدونیه، روسیه و ترکیه

اقتصاد 
 نوآوري
  محور

کمک  به ها شرکت اقتصادها، نوع این در
 محصوالت نوآورانه ،ICTپبچیده  هاي تکنولوژي

  .هاست شرکت راه بقاي تنها نوآوري و کنند می تولید

ارك، فنالند، فرانسه، آلمان، اسرائیل، اتریش، بلژیک، دانم
یونان، ایرلند، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، 

  سوئد، انگلیس نروژ، سوییس، ایاالت متحده آمریکا
Source: Global Entrepreneurship Monitor Report, 2012. 
 

  بندي کشورها بر اساس مراحل توسعه و مناطق مختلف جهان طبقه .7-3
 2012بان جهانی کارآفرینی در سـال   ا توجه به افزایش تعداد کشورهاي عضو در گزارش دیدهب

 بندي براساس مراحل توسعه صورت گرفته است. ایـران در ایـن   تقسیم بندي جغرافیایی عالوه بر طبقه
 جمله بندي در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و عوامل تولید محور قرار دارد اغلب کشورها از تقسیم

الجزایز، مصر، فلسطین و ایران در این منطقه در دسته کشورهاي عوامل تولیـد محـور هسـتند و    
 ،کشور تونس در مرحله کارایی محور و رژیم صهیونستی در مرحله نـوآوري محـور قـرار دارد   

 همچنین غالب کشورهاي زیر صحراي آفریقا و کشور پاکستان از کشورهاي جنـوب آسـیا از جملـه   
در مرحله اول اقتصادي هستند. کشورهاي آمریکاي التین و حوزه کارائیب، چـین،   کشورهاي

مالزي و تایلند از کشورهاي منطقه جنوب آسیا، کشورهاي استونی، مجارستان، التونا، لیتـوانی،  
                                                

اي دیگري نیز  بندي منطقه بان جهانی کارآفرینی تقسیم گزارش دیدهافزایش تعداد کشورها در  دلیل الزم به ذکر است به .1
 . گیرد انجام می
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از  لهستان و رومانی از منطقه اتحادیه اروپا و بوسنی و هرزگوین، کراواسی، مقدونیه، روسیه و ترکیـه 
 اتحادیه اروپا در دسته کشورهاي کارایی محور هستند و سایر کشورها در مرحله سـوم توسـعه  خارج 

  (نوآوري محور) قرار گرفته است.
  

   2012بانی جهانی کارآفرینی  بندي کشورها بر اساس مراحل توسعه و مناطق در شاخص دیده . طبقه3جدول 
یی محوراکار عوامل تولید محور  شرح  نوآوري محور 

اي آمریکاي کشوره
  -  و حوزه کارائیب التین

آرژانتین، باربادوس، برزیل، شیلی، 
کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، 

السالوادور، مکزیک، پاناما، پرو، 
  ترینداد و تباکو، اروگوئه.

-  

منطقه خاورمیانه و 
  شمال آفریقا

الجرایر، مصر، ایران، 
  اسرائیل  تونس  فلسطین

  زیر صحراي آفریقا
توانا، ماالوي، آنگوال، بوس

غنا، اتیوپی، زامبیا، 
  اوگاندا، نیجریه

  -  نامیبیا، آفریقاي جنوبی

  -  چین، مالزي و تایلند  پاکستان  جنوب آسیا

استونی، مجارستان، التونا، لیتوانی،   -  اتحادیه اروپا
  لهستان و رومانی

اتریش، بلژیک، دانمارك، 
فنالند، فرانسه، آلمان، 

هلند، یونان، ایرلند، ایتالیا، 
پرتغال، اسلواکی، اسلونی، 

  اسپانیا، سوئد، انگلیس
خارج از اتحادیه 

بوسنی و هرزگوین، کراواسی،   -  اروپا
  نروژ، سوییس  مقدونیه، روسیه و ترکیه

ایاالت متحده 
  ایاالت متحده آمریکا  -  -  آمریکا

Source: Global Entrepreneurship Monitor Report, 2012. 
  

   )MENA(ن در مقایسه با کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه ایرا .7-4
 کشورهاي منطقه 2012بان جهانی کارآفرینی در سال  آخرین آمار موجود در گزارش دیده بر اساس

خاورمیانه و شمال آفریقا شامل کشورهاي الجزیره، مصر، ایران و فلسطین (عوامل تولید محور)، 
) مقایسـه  4باشـند. در جـدول (   م صهیونستی (نـوآوري محـور) مـی   یی محور) و رژیاتونس (کار
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 2012بان جهانی کارآفرینی در کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقـا در سـال    هاي دیده شاخص
هایی که در جدول ذیل نشان داده شده است شاخص کـارآفرینی   آمده است. بین سایر شاخص

ن کشورهاي مورد بررسـی بهتـرین وضـعیت را در    شده، نوپا و نوپاي اجباري رتبه ایران بی تثبیت
، نـرخ تـرس از شکسـت   ، ابلیـت کارآفرینانـه  قدرك هاي  در شاخص ،منطقه داراست. در مقابل

 قصـد کارآفرینانـه  و  منزلت اجتماعی کارآفرینان موفق، عنوان گزینه کاري خوب کارآفرینی به
  هاي پایین قرار دارد.  در منطقه در رتبهشود ایران  در رده گرایشات کارآفرینانه گنجانده می اغلبکه 

  
   2012هاي دیده بان جهانی کارآفرینی در کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا  . مقایسه شاخص4جدول 

رژیم  تونس فلسطین ایران مصر الجزایر ها شاخص
 صهیونستی

میانگین 
 رتبه ایران* منطقه 

 4 41 31 33 46 39 54 45 درك فرصت کارآفرینانه
 5 54 29 62 59 54 67 54 ابلیت کارآفرینانهقرك د

 5 34 42 20 40 40 36 31 نرخ ترس از شکست

 5 78 59 88 85 60 83 95 عنوان گزینه کاري خوب کارآفرینی به
 3 56 47 48 71 61 64 47 اي به کارآفرینی توجه رسانه

 5 81 72 94 80 73 87 81 منزلت اجتماعی کارآفرینان موفق
 5 27 14 24 37 22 44 22  آفرینانهقصد کار

5/3 2 6 4 3 2 نرخ کارآفرینی نوظهور  3 2 
 TEA( 9 8 11 10 5 7 8 1(نرخ کارآفرینی نوپا 

 1 3 1 2 4 5 3 3 اجباري نوپا کارآفرینی
 1 5 5 3 6 6 3 6 گرا فرصت نوپا کارآفرینی

 1 5 4 4 3 10 4 3 شده کارآفرینی تثبیت
5/2 4 5 3 4 6  نرخ خروج از کسب و کار  4 2 

  شود.  *: رتبه بر اساس اعداد قبل از گرد کردن تعیین می
Source: Global Entrepreneurship Monitor Report, 2012. 
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  بان جهانی کارآفرینی در ایران و جهان در مراحل مختلف توسعه   هاي دیده . مقایسه شاخص7-5
فرینی ایران و برخی دیگر از کشورهاي جهـان  بان جهانی کارآ هاي دیده شاخص )3(در جدول 

 میـانگین رتبـه هـر یـک از     ،عالوه بهمورد مقایسه قرار است.  2012در مراحل مختلف توسعه در سال 
  ها با متوسط جهانی مقایسه شده است. شاخص

  
   ،محور بندي اقتصادهاي عوامل تولید بان جهانی کارآفرینی بر اساس تقسیم هاي دیده . مقایسه شاخص5جدول 

   2012آوري محور  و نوع کارایی محور

میانگین کل  ایران  ها شاخص
 کشورها

میانگین 
کشورهاي 

عوامل تولید 
 محور 

میانگین 
کشورهاي 

یی اکار
 محور

میانگین 
کشورهاي 
نوآوري 

 محور 

رتبه ایران در 
کشورهاي 

عوامل تولید 
 محور

رتبه ایران در  
 کل کشورها

5/41 63 42 39 درك فرصت کارآفرینانه 13از  13  32  67از  35    
13از  11  38 52 71 51 54 ابلیت کارآفرینانهقدرك  67از  26   

13از  13 44 37 28 38 40 نرخ ترس از شکست 67از  39   

10از  10 55 70 76 66 60 عنوان گزینه کاري خوب کارآفرینی به 57از  39   

10 از 8 56 60 68 60 61 اي به کارآفرینی توجه رسانه 57از  28   
10از  9 70 69 80 71 73 منزلت اجتماعی کارآفرینان موفق 57از  30   

13از  13 13 29 49 27 22  قصد کارآفرینانه 67از  35   
13از  11 4 8 12 7 4 نرخ کارآفرینی نوظهور 67از  41   

13از  TEA( 11 13 24 13 7 10( نرخ کارآفرینی نوپا 67از  30   
13از  9 1 3 8 4 5 رياجبا نوپاي کارآفرینی 67از  17   

13از  9 5 9 15 9 6 گرا فرصت نوپاي کارآفرینی 67از  35   
13از  6 7 8 11 8 10 شده کارآفرینی تثبیت 67از  13   

13از  3 2 3 10 4 3 نرخ خروج از کسب و کار  67از  36   
Source: Global Entrepreneurship Monitor Report, 2012. 

  

نظـر   دهـد ایـران از نقطـه    نشان مـی  )3(ي ایران و متوسط جهان در جدول ها مقایسه شاخص
هاي کارآفرینانه در حد متوسط جهـانی قـرار دارد. بـین کشـورهاي عوامـل       گرایشات و فعالیت

رتبـه   شـده  کـارآفرینی تثبیـت  وکـار و میـزان    تولید محور ایران در کاهش نرخ خروج از کسب
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و  نـرخ تـرس از شکسـت    کارآفرینانـه  هاي رك فرصتدهاي  بهتري را داراست، اما در شاخص
هـاي کارآفرینانـه    هـاي فعالیـت   است. در شـاخص  نمودهبدترین رتبه را احراز  قصد کارآفرینانه

ایران حتی بین کشورهاي منابع محور نیز از وضعیت مطلوبی برخـوردار نیسـت و عـدد شـاخص     
    1کمتر است. نیزمل تولید حتی از نصف متوسط کشورهاي عوا )TEA(نرخ کارآفرینی نوپا 

  

  . شناسایی نقاط قوت و ضعف ایران بر اساس نظرسنجی از نخبگان 8
 هـاي  راه درك منظور حصول بینشی براي ملی به سطح در 2(NES) خبرگان نظرات آوري جمع

بـان   از ایـن رو شـاخص دیـده    ،گیـرد  صـورت مـی   کـارآفرینی  محیط ثر عوامل برؤم اثرگذاري
 بـر  کـه  عـواملی  خصـوص  در را منتخب ملی خبرگان دقیق ر ساله نظراتجهانی کارآفرینی ه

  نماید.  سنجد و اعالم می است می اثرگذار اقتصاد هر در کارآفرینی

کارآفرینی بر اساس نظـر خبرگـان    جهانی بان ی که در گزارش دیدههای شرایط و چارچوب
 آمـوزش،  و دولـت، تحصـیالت   يها هدولت، برنام هاي تمالی، سیاس پشتیبانی شود شامل بررسی می

 فیزیکـی و  داخلـی، زیرسـاخت   بـازار  بـودن  بـاز  تجـاري،  زیرسـاخت  توسـعه،  و تحقیق انتقال
عنوان در نظر گرفته شده است که  18 ،باشند. در این خصوص فرهنگی می اجتماعی هنجارهاي

  ها با متوسط جهانی نشان داده شده است.  ان تفاوت این شاخصز) می2در نمودار (
فیزیکی هاي  دسترسی به زیرساخت انطور که در نمودار مشخص است در تمام موارد بجزهم

ـاي   در شـاخص  ،ایران تفاوت معناداري با متوسط جهانی دارد. در این میان و خدمات حقـوق   مـدي اکاره
 شبکه همکاري بین شرکتی، دولت يها برنامه، وکارهاي با رشد باال حمایت از کسب، مالکیت فکري

  شود.  بیشترین تفاوت با متوسط جهانی مشاهده می اجتماعی کارآفرینانارزش و 

                                                
ها در قسمت  هاي کارآفرینی بر اساس مراحل توسعه حاکی از آنست که همواره متوسط تمام شاخص مقایسه شاخص. 1

باشد،  ارایی محور و نوآوري محور میهاي کارآفرینانه میان اقتصادهاي منبع محور باالتر از اقتصادهاي ک ها و فعالیت گرایش
وکار جدید  کسب ایجاد براي کمتري نشده برداري بهره هاي یافته فرصت این امر آن است که در کشورهاي توسعه دلیل

وکارهاي جدید و نوآور میدان رقابت براي افراد با توانمندي و  که با افزایش تعداد و انواع کسب وجود دارد، به طوري
و  ظهور رسیده است هاي مختلف کارآفرینی به رینی تنگ و بسیار دشوار است. در واقع، در اقتصادهاي پیشرفته فرصتمهارت کارآف

شود آنست که تفاوت  هایی که در کشورهاي با اقتصاد سطح باال مالحظه می . یکی از تفاوتاست دشوارورود به این عرصه 
آن است که این کشورها دسترسی بیشتري به منابع  دلیلشتر است و گرا و اجباري در این اقتصادها بی کارآفرینی فرصت

  گردد.  گرا می بازارها دارند که این خود باعث ایجاد کارآفرینی فرصت
2. National Expert Survey 
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Source: Global Entrepreneurship Monitor Report, 2012. 
  

  2012هاي محیط کارآفرینانه از نظر خبرگان در ایران و متوسط جهانی در سال  . تفاوت شاخص2نمودار 
  

   سیاستی هاي توصیه بندي و . جمع9
 ها و ادراکـات،  حیطه گرایش 3هاي کارآفرینی در  بان جهانی کارآفرینی شاخص در گزارش دیده -

همچنین کشورها بر اساس مراحـل توسـعه    ،گردد بندي می ها و اشتیاق کارآفرینانه تقسیم فعالیت
از نیـروي کـار غیرمـاهر و     اغلـب شوند که از این منظر با توجه به اینکه در کشور  بندي می طبقه

هـا و ... بـراي محـیط     شـود و الزامـات اساسـی نظیـر نهادهـا، زیرسـاخت       ابع طبیعی استفاده میمن
  شود.   بندي می وکار وجود دارد ایران در مرحله اول توسعه یعنی اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید طبقه کسب
 سـال  5ها در بخش گرایشـات و ادراکـات در    هاي کارآفرینی روند شاخص بر اساس شاخص -

هـاي   ) در کشور نوسانی بوده است که نشـان از عـدم ثبـات در بسـترها و حمایـت     1391-1387(
هاي درك و قصـد   ها و ... در کارآفرینی دارد. در این بخش شاخص فرهنگی، اجتماعی، رسانه

هاي کارآفرینانه در ایران بدترین عملکرد بین کشورهاي عوامل تولید محور را داراست.  فرصت
سطح اقتصادي (عوامل تولید محور)  کست ایران گرچه بین کشورهاي همدر شاخص ترس از ش

 برابر افزایش یافته است و ایـن موضـوع   2سال گذشته این شاخص به  5، اما طی دوضعیت مناسبی دار
  برابر شدن ترس کارآفرینان از شکست دارد.   2نشان از 

ـا کـه       در بخش فعالیت - ـارآفرینی نوپ ـاخص ک ـاي کارآفرینانـه در ش ـاخص   یکـی از مهـم   ه ـاي   تـرین ش ه
  تقریباً عملکردي نصف کشورهاي عوامل تولید محور را دارا بوده است.   2012ایران در سال  استکارآفرینی 
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بدترین شاخص ایران در شاخص کارآفرینی هاي اشتیاق و نتایج کارآفرینانه  بین شاخص -
 باشـد. در دیگـر   میادرات و واردات ص اداري فرایندهاي پیچیدگیآن  دلیلالمللی بوده است که  بین

و نـوآوري   کارآفرینی نوپاي با انتظار رشد بـاال هاي مربوط به نتایج کارآفرینانه از جمله  شاخص
شکاف آشکاري در مقایسـه بـا متوسـط جهـانی وجـود دارد. ایـن نکتـه حـاکی از آنسـت کـه           

بلکه بیشتر سـنتی بـوده و   ، نیستکارآفرینی در ایران چندان نوآورانه، محصول محور و فناورانه 
  افزوده زیادي براي اقتصاد ایجاد نماید.  تواند ارزش نمی

دهـد کـه    هاي کارآفرینی در ایران نشان می نتایج نظرسنجی از خبرگان در رابطه با چالش -
 وضعیت مناسبی در مقایسـه  هاي فیزیکی و خدمات دسترسی به زیرساخت ها بجز لفهؤایران در تمام م
حمایـت از  ، مدي حقوق مالکیت فکـري اکارهاي  شاخص ،انی ندارد. در این میانبا متوسط جه

ارزش اجتمـاعی  و  شبکه همکـاري بـین شـرکتی   ، دولت يها برنامه، وکارهاي با رشد باال کسب
بدترین وضعیت را در مقایسه با متوسط جهانی دارا هستند. در خصوص شتاب دادن  کارآفرینان

  هاي زیر را ارائه نموده است: بان جهانی کارآفرینی توصیه دهتوسعه کارآفرینی در ایران دی
  اختراعات سازي بهینه فکري و تجاري مالکیت قانون از حمایت -
هاي موجود با هدف افزایش  باال و کشف پتانسیل رشد با کارآفرینی حمایت در جهت توسعه -

 افزوده اشتغال و ارزش

  خود  زنجیره وکارهاي رابطه فعاالن اقتصادي و کسب برقراري با هدف ها شرکت میان شبکه ایجاد -
مناسـب   آمـوزش  قبیـل  از جوانـان از طریـق ایجـاد امکانـاتی     کـارآفرینی  بـه  جـدي  توجـه  -

 مالی پشتیبانی و کمک و کارآفرینی

  تحقیقات سازي تجاري و صنعت با دانشگاه ارتباط بنیان از طریق ایجاد دانش و دانشگاهی هاي شرکت توسعه - 

 بـراي  شـبکه  کارآفرینی جهت ایجـاد  هاي بازارچه به شهرها هایی در سطح پارك تصاصاخ -

 کوچک تولیدکنندگان یا خانگی کارآفرینان

 و نـوآوري  خالقیت، ها جهت تشویق دانشگاه و مدارس در کارآفرینی هاي بازارچه برپایی -
 کارآفرینی عملی

 هت خلق ایده و توانمندسازي افراد وکار در ج کسب اندازي راه آموزشی هاي دوره برگزاري -

  شده   کلی تدوین هاي سیاست تحقق جهت عملیاتی از سوي دولت در مناسب و هاي اتخاذ برنامه -
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 زیر کشور راهکارهاي در کارآفرینی توسعه روي پیش هاي رفع چالش براي ،طور کلی به

  شود: می پیشنهاد
هـا بهتـرین مکـان بـراي شناسـایی       هدانشـگا  :ها جدي گرفتن بحث کارآفرینی در دانشگاه -

عنوان کارآفرین وارد جامعـه   التحصیالن دانشگاهی به در شرایط فعلی فارغ .باشند کارآفرینان می
هـاي   انتخاب رشته در دانشگاه بسیاري از افراد با توجه به عالقه آنها نیست و مهارت و شوند نمی

  کنند.  الزم جهت کارآفرینی را کسب نمی
 نظیـر اقـداماتی   :سـازي در زمینـه کـارآفرینی در ایـران     فرهنـگ  برايمات مؤثر انجام اقدا -

 و میـدانی  تحقیـق و درسی کتبمضامین کارآفرینی در  نمودنوارد  کارآفرینی، ادبیات و بررسی تاریخچه
  مورد توجه قرار گیرد. بایست می کشوردر مفهوم این بومی تعریف
 :کشور در توسعه کارآفرینی سیاستگذاري دواح متولی و مسئول مرکز یا سازمان ایجاد -
 ثبات و نموده جلوگیري ها فعالیت و امور پراکندگی و ها کاري موازي از سازمانی چنین ایجاد

  خواهد داشت. در پیرا واحد نهادي با کارآفرینان بودن مواجه و ها گیري تصمیم
 :ت عمیق و گسترده در سطح ملیکارآفرینی تکنولوژیک از طریق مطالعا اتخاذ تدابیري براي توسعه -

از اهمیـت   هاي کشورهاي دیگر بـا شـرایط بـومی مـا     تناسب بسیاري از سیاست در این راستا برقراري
   تواند مدنظر قرار گیرد. می هاي مهندسی گنجاندن این مقوله در دروس دانشکده باالیی برقرار است که

 افـزایش  جهت هدایت و محرك اقتصادي سیستم هاي جنبه تمام براي الزم هاي حمایت -
  ها و قوانین دست و پاگیر دولتی اصالح سیاست دولت نظیر سوياز  کارآفرینی هاي فعالیت سطوح
ترویج فرهنگ کـارآفرینی و  به  توان در ایران می راهکارهاي ترویج کارآفرینی دیگر از -

سـمینار، نشـر مقالـه و    برگـزاري   ،معرفی کارآفرینان نمونه از طریق مطبوعات و قدردانی از آنها
 و منظور تغییر دانش و معرفت مدیران و سیاستگذاران و کـارگزاران مؤسسـات   ارائه سخنرانی به

هاي دولتی و خصوصی جهت  حمایتو  گسترش فرهنگ کارآفرینی در بخش دولتی و تعاونی
   اشاره نمود. تر کارآفرینان فعالیت بیشتر و مطلوب
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  پیوست: 
  

  بان کارآفرینی تعاریف و مفاهیم اجزاي شاخص دیده
 هها و اداراکات کارآفرینان گرایش

 درك فرصت
  دهد. بعدي را نشان می ماه 6 در زندگی محل در وکار کسب اندازي راه خوب هاي فرصت درك  کارآفرینانه

درك قابلیت 
 کارآفرینانه

 شود. جدید در این بخش سنجیده می وکار کسب اندازي راه تجربه و مهارت دانش، از برخورداري

 است. وکار دهنده خطرپذیري در کسب نشان ترس از شکست

 قصد کارآفرینانه
اندازي  ماه آینده در صدد راه 12سال) که در  18-64این شاخص عبارتست از درصد افراد (
 وکار جدیدي هستند. کسب

اي به  توجه رسانه
 کارآفرینی

 شوند. ها عامل مهمی در ارتقاي سطح فرهنگی در جهت ایجاد شناخت کارآفرینی به مردم محسوب می رسانه

اعی منزلت اجتم
 کارآفرینان موفق

 ن و منزلت کارآفرینی در فرهنگ ملی کارآفرینانه توجه دارد.أاین شاخص به ش

عنوان  به بودن کارآفرین
 گزینه شغلی خوب

هاي کارآفرینانه از لحاظ فرهنگی جامعه و برتري گرایش  این شاخص میزان در جذابیب فعالیت
 دهد. به کارآفرینی بجاي کارمندي را نشان می

 هاي کارآفرینانه عالیتف

  نوظهور کارآفرین
 اندازي راه براي اي مالحظه قابل فعالیت گذشته ماه 42 طی که است این شاخص بیانگر فردي

 هیچ برايو  آن است از بخشی یا تمام صاحب شخصاً داده و انجام جدید يوکار کسب
 .است نکرده پرداخت ماه 3 از بیش حقوقی کارمندي

  دجدی کارآفرین
 کند، مدیریت می را جدید وکار کسب یک فعال طور به اکنون هم که است انگر فرديبی

 و حداقل ندارد عمر ماه 42 از وکاري است که بیش کسب آن از بخشییا  تمام مالک شخصاً
 .است نموده پرداخت به کارکنان حقوق ماه 42 از کمتر و ماه 3 از بیش

هاي کارآفرینی نوظهور و  ست که به مجموع شاخصاین شاخص یک شاخص ترکیبی ا  نوپا کارآفرین
 شود. سال گفته می 18-64کارآفرینی جدید در جمعیت بزرگسال 

 .اند آمده وجود کاري به هاي گزینه سایر وجود عدم دلیل به و اجبار روي از که دارد اشاره وکارهایی کسب به  اجباري ی نوپايکارآفرین

 یا تمام مالک شخصاً کند و می مدیریت را وکاري کسب اکنون هم که است کارآفرینی فرد  شده تثبیت کارآفرین
 .دارد فعالیت سابقه ماه 42 از بیش که است شرکت یا وکار آن کسب از بخشی

 اشتیاق کارآفرینانه
کارآفرینی نوپاي با 

  انتظار رشد باال
 20 توانند بیش از ه میسال آیند 5این شاخص بیانگر آن است که چه میزان از کارآفرینان نو پا در 

 شغل ایجاد نمایند.
 کارآفرینی نوپاي

  المللی بین
فروشند  این شاخص میزان کارآفرینان نوپا که محصول خود را به خارج از مرزهاي اقتصادي می

 دهد. وکار) نشان می (درصد مشتریان خارجی کسب
کارآفرینی نوپاي 

 است که داراي نوآوري هستند.نمایانگر کارآفرینان نوپایی  شاخص این  انهنوآور

گذاري  سرمایه
 ها به حوزه کارآفرینی است. بانک بجزگذارانی  دهنده ورود سرمایه این شاخص نشان  غیررسمی

 مأخذ: نتایج تحقیق.
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