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چکیده
امروزه توسعه کارآفرینی به یکی از راهبردهاي مهم و اساسی اکثر کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه تبدیل شده است .اما
واقعیت این است که یکی از اقدامات اساسی برای توسعه کارآفرینی ،ارزیابی آن است .ارزیابی کارآفرینی باید بر اساس شاخصها و
استاندارهای جهانی انجام گیرد که نه تنها تصویر روشنی از وضعیت کارآفرینی در سطح ملی ارائه کند ،بلکه امکان محکزنی و مقایسه
با سایر کشورهای موفق در زمینه توسعه کارآفرینی را نیز فراهم سازد .اقتصاد کشورهاي عضو ديدهبان جهاني ،بيش از  95درصد
توليد ناخالص جهاني را تشکيل ميدهد .برنامه ديدهبان جهاني کارآفريني بر اساس سه دسته شاخصهاي «ادراکها و گرايشهاي
کارآفرينانه»« ،فعاليتهاي کارآفرينانه» و «اشتياق کارآفرينانه» ارزيابي ميشوند .مطابق برنامه ،ايران با شاخص کارآفريني نوپا برابر با
 11درصد ،در ميان  67کشور ،در رتبه سيام قرار دارد .اين شاخص طي پنج سال گذشته تقريباً روند صعودي داشته و مقدار آن بيش

از ساير کشورهاي خاورميانه بوده است .همچنين شاخص قصد کارآفرينانه در ايران  22/28درصد است که کشورمان را در ميان 67
کشور عضو در جايگاه سيو پنجم قرار ميدهد .شاخص کارآفريني فرصتگرا در ميان شاخصهاي فعاليتهاي کارآفرينانه ،نسبت به
سالهاي گذشته ( 5/67درصد در سال  1390و 6/24درصد در سال  )1391رشد يافته است .اين به معناي آن است که کارآفريني
اجباري کاهش يافته است .بر ايناساس شاخص درک فرصتهاي کارآفرينانه نيز از  32درصد در سال  1390به 39/2درصد در سال
 1391افزايش يافته است .سرانجام رتبه ايران در شاخص ترس از شکست در ميان  67کشور در رتبه  39قرار دارد که حاکي از تمايل
کم خطرپذيري ايرانيان براي راهاندازي کسب و کار است.
واژگان كليدي
کارآفرینی ،سند چشمانداز ،شاخص کارآفرینی ،کارآفرینی فرصتگرا ،توسعه کارآفرینی.

مقدمه

سند چشمانداز بیست ساله ایران (سال

 ۱۴۰۴خورشیدی ۲۰۲۵ ،میالدی) افق
چشمانداز است ،سندی جهت تبیین افقی
برای توسعه ایران در زمینههای مختلف
فرهنگی ،علمی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی

است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
تدوین شده است .اجرای این چشمانداز از

سال  ۱۳۸۴و در قالب چهار برنامه توسعه پنج

ساله انجام میگیرد .بر اساس سند چشمانداز

" 1404كشورهاي منطقه آسياي جنوب
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غربي (شامل آسياي ميانه  ،قفقاز ،خاورميانه

ميشود كه كشورهاي زير بر اساس سند مذكور

محسوب ميگردند و هدف بر این مبنا است

ميبايستي مورد توجه و پايش قرار گرفته و در

و كشورهاي همسايه)" رقباي ما در منطقه
که ایران کشوری است توسعهیافته با جایگاه
اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح

منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش

نرمافزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر
اقتصادی ،ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و
رسیدن به اشتغال کامل [ .]1بر اساس تعريف

مذكور ،محققان مختلف فهرستهاي مختلفي

را ارائه كردهاند ولي در مجموع استنباط

به عنوان کشورهای منطقه چشمانداز 1404
برنامهريزي هاي ساليانه و دورهاي وضعيت آنها
مد نظر قرار گيرند :آذربايجان ،اردن ،ارمنستان،

عربستان سعودي ،قطر ،ازبكستان ،ايران،
تركمنستان ،عمان ،كويت ،رژیم اشغالگر قدس
(اسرائیل) ،بحرين ،تركيه ،فلسطين ،گرجستان،

مصر ،افغانستان ،پاكستان ،سوريه ،قرقيزستان،

لبنان ،امارات متحده عربي ،تاجيكستان ،عراق،

قزاقستان ،يمن [.]2

نقش شايسته کارآفريني و تأثير آن در

جدول  -1شاخص ادراکها و گرایشهای کارآفرینانه ایران (]7[ )2012

رشد و توسعه اقتصادي ،رقابت ،شغل آفريني،
اشتغالزايي پايدار ،استقرار و توسعه عدالت
جهاني ،فقرزدايي و افزايش اميد به زندگي،

شاد زيستي و ساير آرمانهاي اجتماعي بر
کسي پوشيده نيست .دستاورد راهبردي
سياست کارآفرينانه ،دو پيامد مهم ايجاد
اشتغال و ايجاد رفاه است که اين دو با هم

در خدمت توسعه اجتماعي خواهند بود [.]3

شاخص کارآفرینی

یافت [ .]8دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران

دیدهبان جهانی کارآفرینی بزرگترین و
1

از سوي ديگر ،تحوالت و دگرگونيهاي

تخصصیترین کنسرسیوم دانشگاهی در زمینه

افزايش دانش ،صنعت و فناوري در زندگي نوع

دانشگاهي جهاني مركب از تيمهاي علمي –

راهکارهاي مناسب و مؤثري را براي بهرهگيري

و ارائه دادههاي پژوهشي معتبر در سطح

بندند .انديشمندان و خردورزان ،کارآفريني

است .به طور كلي اهداف برنامه پژوهشي

جهان کنوني مورد توجه بسياري از کشورها

 -سنجش و ارزيابي سطح فعاليت كارآفرينانه

دستيابي به اهداف آرماني سند چشمانداز

-كشف رابطه نظاممند ميان كارآفريني و رشد

کارآفريني به عنوان عامل و محرک اصلي

 -شناسايي عوامل مؤثر در توسعه كارآفريني

و محرک اصلي در دستيابي به اهداف آرماني

تعداد كشورهاي عضو ديدهبان جهاني

ارزیابی کارآفرینی نیز یکی از راههای

به  21كشور در سال  2000و  29كشور در

کارآفرینی است از این رو در این تحقیق با

تعداد اعضاي ديدهبان جهاني كارآفريني به 42

شاخصهای کارآفرینی در ایران و کشورهای

مهر  ،)1386با پيوستن ايران ،تعداد كشورهاي

پرداخت.

از سال  1387به حداقل  67کشور افزایش

شگرف و عظيمي که به دليل رشد فزاينده

پژوهشهای کارآفرینی در دنیا يك كنسرسيوم

بشر رخ داده موجب شده تا کشورهاي مختلف

پژوهشي است [ ]6كه هدف اصلي آن ارزيابي

هرچه بيشتر از اين تحوالت بيابند و به کار

بينالمللي در خصوص فعاليتهاي كارآفرينانه

را از مهمترين اين راهکارها دانستهاند که در

ديدهبان جهاني كارآفريني عبارتند از:

قرار گرفته است [.]4

ميان كشورهاي عضو؛

 20ساله مستلزم توسعه فرهنگ و دانش

اقتصاد ملي؛

است .توسعه فرهنگ و دانش کارآفريني عامل

[.]7

سند چشمانداز  20ساله است [.]5

كارآفريني ( )GEMاز  4عضو در سال 1997

مقایسه کشورهای موفق در زمینه توسعه

سال  2001افزايش يافت .در سال 2006

استفاده از شاخصهای کارآفرینی به مقایسه

كشور رسيد و سرانجام در سال 18( 2007

حوزه سند چشمانداز و مقایسه آنها خواهیم

عضو  GEMبه  47كشور افزايش يافت و

متولي اجرايي برنامه پژوهشي  GEMدر ايران

ميباشد [ ،]6این کنسرسیوم شاخصهای

کارآفرینانه را در  3حوزه دستهبندی میکند:
ادراکها و گرایشهای کارآفرینانه

بیانگر دیدگاه عموم مردم در خصوص

کارآفرینی و کارآفرینان است .به طور کلی
جامعه از حضور افراد دارای توان درک

فرصتهای کارآفرینی و مهارتهای الزم
برای بهرهبرداری از آنها سود خواهد برد.
ادراکها و گرایشهای کارآفرینانه شامل پنج

شاخص درک فرصت (مردم تا چه میزان فکر

میکنند که فرصتهای خوبی برای کارآفرینی

وجود دارد) ،درک قابلیت (آیا مردم توانایی
بهرهبرداری از فرصتها را دارند) ،قصد
کارآفرینانه ،ترس از شکست (میزان مخاطره

هر فرد در ایجاد کسب و کار) و هنجارهای

اجتماعی کارآفرینانه است[.]9

قابل ذکر است که شاخص درک فرصت

و درک قابلیت یعنی اينکه مردم تا چه

میزان فکر میکنند که فرصتهای خوبی
برای کارآفرینی وجود دارد ،طی سالهای

 1387-1391از روند افزایشی برخوردار بوده

است [.]5

)1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM
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نمودار -1روند کارآفرینی فرصت¬گرا و

نمودار  -1روند کارآفرینی فرصتگرا و اجباری در ایران (]6[ )1387-1391

اجباری در ایران (]6[ )1387-1391

در نمودار زیر به مقایسه ادراکات و گرایشات

کارآفرینانه در سه دسته بندی اقتصادی

پرداخته شده است .همان طور که مشاهده
می¬شود متوسط تمامی شاخص¬ها در میان
اقتصادهای منبع محور باالتر است.
فعالیتهای کارآفرینانه

فعاليتهاي کارآفرينانه يشامل  7مرحله

میباشد:

نمودار  -2متوسط گرايشهاي کارآفرينانه سطوح اقتصادي []12

 کارآفرینی جدید :شخصی که مالک تمامیا قسمتی از کسب و کار است ،آن شرکت

بیش از  42ماه عمر ندارد و بیش از سه
ماه و کمتر از  42ماه حقوق کارکنانش را

پرداخت کرده است.

 کارآفرینی نوظهور :شخصی که طی 42ماه گذشته فعالیت قابل مالحظهای برای

راهاندازی یک کسب و کار جدید انجام داده

است و به طور فعال درگیر مدیریت کسب
و کار جدید است.

جدول -2شاخص فعالیتهای کارآفرینانه ایران (]7[ )2012

 کارآفرینی نوپا (مجموع شاخصهایکارآفرینی جدید و نو ظهور)[.]6

 کارآفرینی تثبیت شده :شخصی که در حالاداره فعال کسب و کاری با بیش از  12ماه
عمر است.

 کلیه فعالیتهای کارآفرینانه (مجموعشاخصهای کارآفرینی نوپا و کارآفرینی

تثبیت شده).

و به دلیل عدم وجود سایر گزینههای کاری

سال گذشته روندی صعودی داشته است .در

اشاره دارد که بر اساس تشخیص فرصت

شاخص فعالیت کارآفرینانه فرصتگرا یعنی

اجباری یعنی فعالیتهایی که از روی اجبار و به

 -کارآفرینی اجباری :فعالیتی که از روی اجبار

بهرهبرداری از فرصت ایجاد شدهاند طی پنج

 کارآفرینی فرصتگرا :به فعالیتهاییو بهرهبرداری از فرصت ایجاد شده است.

....................................................
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به وجود آمده است [.]11

فعالیتهایی که بر اساس تشخیص فرصت و

کنار این موضوع شاخص فعالیت کارآفرینانه

دلیل عدم وجود سایر گزینههای کاری به وجود
آمده است ،روندی نزولی داشته است[.]12

یکی از شاخصهای پویایی کارآفرینانه

نمودار -3درک فرصت و درک قابلیت در ایران (]6[ )1387-1391

خروج کارآفرینان نوپا و تثبیت شده در 12

مییابد .در نتیجه کشورهای منبعمحور با

داشتن کارآفرینی نوپای باال دارای نرخ خروج
از کسب و کار باال هم میباشند .ايران در میان

 67کشور ،در شاخص خروج از کسب و کار،
حائز رتبه  36با  3درصد بوده است .اين در
حالی است که بیشترین خروج از کسب و کار

مربوط به کشور ماالوی با  28درصد و کمترین
آن متعلق به ژاپن با  0/61درصد است.

همچنین در میان  13کشور با اقتصاد منبع

نمودار – 4علل خروج از کسب و کار []13

محور ایران دارای رتبه  3بوده و ماالوی با 28

درصد بیشترین و پاکستان با  1درصد کمترین

نرخ خروج کسب و کار را در این نوع اقتصاد

دارند .دالیل چندی برای خروج از کسب و
کار وجود دارد که مهمترین و محتملترین
آنها مربوط به مسائل حمایت مالی و سودآور
نبودن کسب و کار میشود .در مقایسه با
دیگر گروه از کشورها در آسیا کمترین میزان
مشکالت مالی در خروج از کسب و کار دیده

میشود در حالي که مهمترین دلیل در

کشورهای جنوب آفریقا بوده است .در آمریکا
و اتحادیه اروپا افراد دلیل خروج از کسب و

کارشان را به دلیل شغل دیگر یا فرصتهای
کارآفرینی دیگر بیشتر از گروههای دیگر از

کشورها توصیف کردهاند.

احتماالً شبکه خود را توسعه داده و به منابع
مالی دسترسی دارند .این منابع با افزایش

سن توسعه مییابند اما بهرهبرداری از آنها

برای کارآفرینی با پیشرفت شغلی ،افزایش
حقوق و دیگر منافع مربوط به کارمندی و نیز

نیاز به حفظ دارایی شخصی و پشتیبانی از
خانواده دچار تغییر میشود .در تمام مناطق

تالشهای کارآفرینانه میتواند در هر سنی

جغرافیایی توزیع سنی شکلی زنگولهای دارد

 25تا 34سال محتملتر میباشد .چرا که این

گروه سنی بعدی نیز افراد  35تا  44سال
هستند .روی هم رفته این دو گروه تقریباً 50

رخ دهد ،اگر چه که این فعالیت در گروه سنی
افراد زمانی را برای توسعه توانمندی و دانش
خود از طریق تحصیل و کار داشتهاند .آنها

که اوج آن در سن  25تا  34سالگی است.

درصد کل کارآفرینی را انجام میدهند.

اشتیاق کارآفرینانه

منبع انگیزشی قدرتمندی که تفکرها،

کنشها و پایداری در فعالیتهای کارآفرینانه

آدمی را تحریک میکند[ .]15اشتیاق

کارآفرینانه ،احساسات مثبت شدیدی است
که کام ً
ال آگاهانه بوده و از طریق مشارکت
در فعالیتهای کارآفرینانه تجربه میشود .لذا
هیجانهای افراد میتواند رابطه بین اشتیاق
کارآفرینانه و بهرهبرداری از فرصتهای

کارآفرینانه را تحت تأثیر قرار داده ،تعدیل

نمایند [ .]16شاخصهای مربوط به حوزه
اشتیاق

کارآفرینانه

شامل

کارآفرینی

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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بینالمللی (درصد کارآفرینانی که حداقل

نمودار – 5توزیع سنی کارآفرینی []14

 25درصد مشتریانش خارج از کشور باشد)،
کارآفرینی با رشد باال (کارآفرینی تثبیت
شدهای که هماکنون  20نفر کارمند یا بیشتر

را در استخدام دارد) ،کارآفرینی با انتظارات

باال (کارآفرینی نوپایی که انتظار دارد در بازه
زمانی پنج ساله ،حداقل بیست نفر کارمند را
استخدام کند) و کارآفرینی نوپا -محصول-

بازار جدید یا کارآفرینی نوآورانه (کارآفرینی
نوپایی که محصول کام ً
ال جدیدی ارائه میکند

نمودار – 6انتظار رشد []14

یا حداقل محصولش برای برخی مشتریان

جدید بوده و کسب و کارهای زیادی ،همان

محصول را ارائه نمیکنند) میباشد [.]17

 GEMاز کارآفرینان نوپا میپرسد به غیر

از مالکان کسب و کار چند نفر را اکنون در

استخدام داشته و انتظار دارند که چند نفر را
در  5سال آینده در استخدام درآورند .تفاوت

میان تعداد کارمندان کنونی و کارمندان آتی

انتظار رشد را نشان میدهد .میزان برآورد
رشد در  5سال آتی در سه سطح دستهبندی

میشوند:

 -1انتظار رشد کم :کارآفرینی نوپایی که بین

جدول -3شاخص اشتیاق کارآفرینانه ایران (]7[ )2012

 0تا  5شغل ایجاد خواهد کرد.

 -2انتظار رشد متوسط :کارآفرینی نوپایی که
بین  6تا  19شغل ایجاد خواهد کرد.

 -3انتظار رشد باال :کارآفرین نوپایی بیش از
 20شغل ایجاد خواهد کرد.

الزم به ذکر است دیدهبان جهانی کارآفرینی

کشورهای عضو را در سه گروه اقتصادی به

شرح جدول  4طبقهبندی میکند.

شاخصهای کار آفرینی در ایران و جهان

بر اساس نتایج برنامه پژوهشی 2012

....................................................
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جدول -4طبقه بندی کشورها از منظر دیده¬بان جهانی کارآفرینی []4

 ،GEMشاخص درک فرصتهای کارآفرینانه

نمودار -7قصد کارآفرینانه ،درک فرصت و درک قابلیت ایران در مقایسه با سایر کشورها []7

در ایران برابر  39/17درصد (رتبه سی و

پنجم در میان  67کشور) بوده است که بسیار
( 59/6درصد) و اقتصادهای کارآیی محور (42

درصد) و نیز اقتصادهای نوآوری محور(37/4

درصد) است .از سوی دیگر شاخص درک

قابلیت کارآفرینانه در ایران برابر با 54/15
درصد است که کمتر از میانگین اقتصادهای

منبعمحور بوده ولی از کشورهای کارآییمحور
و نوآوریمحور باالتر است .در واقع از هر 100
نفر ایرانی بزرگسال 55 ،نفر بر این باورند که

نمودار -8کارآفرینی نوپا و تثبیت شده ایران در مقایسه با سایر کشورها []6

مهارت ،دانش و تجربه راهاندازی کسب و کار

را دارند[.]6

اما واقعیت این است که کارآفرینی ،نوعی

رفتار آگاهانه و ارادی است .مطابق نمودار،

قصد کارآفرینانه مردم ایران در میان  67کشور
در سال  ،1391برابر با  22/28درصد بوده و
ایران را در جایگاه بیست و یکم قرار داده است.

شاخص کارآفرینی نوپا برابر  10/79درصد

است که کشورمان را در جایگاه بیست و دوم

قرار میدهد .همچنین شاخص "کارآفرینی

تثبیت شده" در ایران 9/53 ،درصد (با رتبه
دوازده) است [.]7

یکی از واقعیتهای مربوط به پدیده

کارآفرینی در ایران این است که اغلب
فعالیتهای کارآفرینی در ایران نوآورانه نبوده

و چندان از فناوریهای سطح باال برخوردار
نیست[ .]17شاید به همین دلیل است که
علیرغم اینکه بیش از  90درصد کسب و
کارهای ایرانی کوچک و متوسط هستند ،اما
سهم باالیی در رشد اقتصاد کشور (تولید

ناخالص داخلی) ندارند .شاخص کارآفرینی

نمودار -9شاخص کارآفرینی نوآورانه در ایران در مقایسه با سایر کشورها []6

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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نوآورانه (بازار -محصول جدید) در سال 2012

نمودار  -10وضعیت کیفیت قوانین فناوری ایران و کشورهای حوزه چشمانداز (]19[ )2013

در ایران ،برابر  10/5درصد بوده است[.]3

همچنین ایران از نظر وضعیت کیفیت

قوانین فناوری از میان  20کشور سند
چشمانداز که اطالعاتشان در دسترس است،

طی دو سال در جایگاه چهاردهم قرار گرفته

است .این قوانین مربوط به حوزههایی همچون
حفاظت از حریم خصوصی در فضای سایبر،

حفاظت از دادههای شخصی ،استنادپذیری،

ادله الکترونیکی ،تجارت الکترونیکی ،دولت

الکترونیکی ،مالکیت معنوی در فضای تبادل

نمودار -11قصد کارآفرینی در شماری از کشورهای حوزه چشمانداز []13

اطالعات ،توسعه محتوی دیجیتالی بر خط و

منابع آدرسهای اینترنتی میباشند.]19[ 1

مقایسه شاخصهای کارآفرینی کشورهای
حوزه سند چشمانداز

شاخصهای کارآفرینی در یک دوره

چهار ساله ( )2011-2008در میان برخی

کشورهای

حوزه

چشمانداز،

اطالعات

ارزشمندی را در اختیار ما قرار میدهد .در
سالهای  2008و  ،2011قصد کارآفرینانه

مردم ایران بیش از سایر کشورهای منطقه

نمودار -12کارآفرینی نوپا در شماری از کشورهای چشمانداز []7

از جمله ترکیه بوده است .مقدار این شاخص
در کشور از  36درصد در سال  2008به

 22درصد در سال  2009کاهش یافت .اما
در سالهای بعد شاهد افزایش شاخص قصد

کارآفرینانه در ایران بودهایم .به طوری که در
سال  ،2011مقدار این شاخص ( 33درصد)
در ایران بیش از سایر کشورهای حوزه سند

چشمانداز بوده است [.]18

از سوی دیگر نرخ کارآفرینی نوپا در

ایران در مقایسه با برخی کشورهای حوزه
چشمانداز روند صعودی داشته است .حتی

....................................................
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 -1اطالعات مربوط به ایران از اتاق بازرگانی ایران به مجمع
جهانی اقتصاد ارائه شده است و شاخص اطالقی به ایران برآیند

اظهار کارشناسی  585مدیر اجرایی در سال  2013و برآیند نظر
 328مدیر اجرایی کشور در سال  2012بوده است.

شاخص کارآفرینی نوپا در ایران ،طی سالهای

نمودار -13کارآفرینی تثبیت شده در شماری از کشورهای حوزه چشمانداز []7

 2010و  ،2011بیش از همه کشورهای حوزه
چشمانداز بوده است.

تثبیت شده در ایران همانند سایر کشورهای

منطقه ،در سال  ،2011روند نزولی داشته
است.البته با این اوصاف ،در سال  ،2010نرخ

کارآفرینی تثبیت شده در ایران باالتر از سایر
کشورهای منطقه بوده است.

در سال  1391در میان  67کشور عضو

دیدهبان جهانی تنها کشور ترکیه در میان
کشورهای حوزه سند چشمانداز برنامه

پژوهشی ارزیابی فعالیتهای کارآفرینانه را بر

نمودار -14شاخص کارآفرینی ایران در مقایسه با ترکیه []14

اساس مدل  GEMاجرا نموده است .همانطور

که در نمودار  14نشان داده میشود ،شاخص
قصد کارآفرینانه در ایران باالتر از کشور ترکیه

میباشد .اما نرخ کارآفرینی تثبیت شده و
کارآفرینی نوپا تقریباً در هر دو کشور برابر
است.

سه مجموعه چارچوب محیطی وجود دارند

که سیاستگذاران عمومی و تخصصی در
سطوح گوناگون توسعه باید به آنها توجه داشته

شامل تحصیالت عالیه و آموزش ،کارایی بازار

همچنین بازارهای داخلی به پویاییها (سطح

کالن کشور ،نهادها ،زیرساختها ،سالمت و

فناورانه و اندازه بازار میباشند .سپس مدل

آزادی بنگاهها برای ورود به بازارهای موجود)

برای عملکرد مناسب یک محیط کسب و کار

را تهییج میکند ،تکیه کرده است .نمودار

باشند .الزامات اساسی مانند ثبات اقتصاد

کار و نیروی کار ،پیچیدگی بازار مالی ،آمادگی

تحصیالت ابتدایی شرایط زیربنایی هستند که

بر عواملی که نوآوری و فعالیت کارآفرینانه

خوب الزم هستند [ .]20این الزامات معموالً

 15شرایط محیطی را بر اساس تقسیمبندی

منبعمحور هستند .هنگامی که این عوامل به

که شاخصهای سه گانه تحصیالت ،سیاست

بعدی که اقتصاد کاراییمحور صعود کرد ،آنگاه

هستند .تحصیالت شامل تحصیالت ابتدایی و

عوامل توسعه کارایی تمرکز کنند .این عوامل

سیاست عمومی و تخصصی و قوانین میشود

نقطه تمرکز تالشها برای توسعه در کشورهای

جغرافیایی نشان میدهد .باید توجه داشت

طور نسبی برقرار شدند و کشور به مرحله

ملی و بازارهای داخلی ،هر یک دو زیر شاخص

تالشهای مالی و توسعهای بیشتری باید بر

تحصیالت عالی میشود .سیاست ملی شامل

تغییرات سالیانه بازارها) و باز بودن (میزان
اشاره دارد و چارچوب کارآفرینانه تحصیالت و

آموزش درباره میزان دریافت توجه کارآفرینی
و ویژگیهای کارآفرینانه در تمام فازهای

سیستم آموزشی است.

پس از بررسی به نمایش شاخصهای نهادی

میپردازیم .جدول  5سه گروه شاخصهای
نهادی را با کمترین و بیشترین امتیاز برای هر

کشور در سال  2012نشان میدهد.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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نتیجهگیری

نمودار -15رتبهبندی شرایط /چارچوب کارآفرینانه در جهان []19

سه شاخص اصلی نشان دهنده توسعه

کارآفرینی هستند :شاخص "ادراکها و

گرایشهای

کارآفرینانه"،

"فعالیتهای

کارآفرینانه" و اشتیاق کارآفرینانه" .با توجه

به مباحث مطرح شده میتوان گفت کیفیت
و کمیت فرصتهای درک شده و نیز باور

فرد نسبت به تواناییهایش متأثر از عوامل
متعددی در محیط مانند رشد اقتصادی،
تحصیالت و فرهنگ است.

همچنین درک افراد از فرصت و قابلیت

جدول  -5امتیاز شاخصهای نهادی خاورمیانه و شمال افریقا []20

کارآفرینانه به گروههای مختلف جامعه وابسته

است که خود ،ریشه در عوامل تاریخی،
اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی دارد .گاه بعد

منفی ریسک ،وزن بیشتری از موفقیت در
ذهن پیدا میکند .به عبارتی حتی اگر منافع

حاصل از کارآفرینی برای فرد بسیار باال باشد،
باز هم ممکن است درک از ریسک آغاز کسب
و کار ،افراد را از انجام این کار باز دارد .پس
مخاطرهپذیری عامل مهمی در تبدیل فرصتها

به کسب و کار واقعی است .ویژگیهایی چون
سن ،جنسیت و نژاد میتواند بر میزان ترس

از شکست اثر بگذارد .برای مثال جوانان یا

خانوادههایی که سرمایهای ندارند که نگران

از دست دادن آن باشند ،مخاطرهپذيرترند

و يا مهاجران که دارای فرصتهای شغلی

کمتری هستند به ناچار مخاطره بیشتری
میکنند .محیط نهادی هم میتواند بر این

شاخص اثرگذار باشد.برای مثال تغییر قوانین
ورشکستگی میزان مبادرت به کارآفرینی را

متأثر میسازد.

 -1شاخص پشتوانه مالی میزان تقاضا و عرضه منابع مالی
خصوصا برای کسب و کارهای جدید است.
 -2شاخص برنامههای دولت به وجود برنامههای دولت و دیگر
محرکها برای حمایت از کسب و کارهای جدید است.

....................................................
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کارآفرینی ،عالوه بر ادراکها شامل رفتارها

و فعالیتهای علمی است .در واقع کارآفرینان

با انگیزههای مختلف وارد عرصه کارآفرینی
میشوند که میتوان آنها را در دو گروه

اصلی طبقهبندی کرد :انگیزههای کارآفرینی

از  5/67درصد به  6/24درصد افزایش یافته

است.

همچنین میتوان اظهار نظر کرد که

90درصد کسب و کارهای جدیدی که
توسط کارآفرینان راهاندازی میشود ،نوآورانه

فرصتگرا و اجباری .در کارآفرینی اجباری،

و دانشبنیان نمیباشند .این وضعیت لزوم

وجود سایر گزینههای کاری ،به ایجاد کسب

کوچک و متوسط دوچندان میکند.

کارآفرینان از روی اجبار و به دلیل عدم
و کار روی میآورند که خوشبختانه طی سال

توجه به توسعه نوآوری را در کسب و کارهای

گذشته این شاخص به  4/53کاهش یافته
است و شاخص فرصتگرا ،یعنی ایجاد کسب و

کاری جدید بر مبنای شناسایی فرصت جدید،
 -3منظور از تحصیالت ابتدایی تحصیالت دوران مدرسه است.
 -4اخص تحقیق و توسعه به میزانی که نتایج تحقیق و توسعه
موجب فرصتهای جدید تجاری و در نهایت منجر شدن آنها به
کارآفرینی میشود ،اشاره دارد.

 -5چارچوب کارآفرینانه زیرساخت فیزیکی به وجود و
دسترسپذیری منابع فیزیکی مانند ارتباطات ،آب و برق ،حمل
و نقل ،زمین و فضا در قیمتی که بنگاههای جدید و کوچک و
در حال رشد آسیب نمیزنند ،اشاره دارد.

1392  بهار،34  شماره، سال نهم،فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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