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نوآوری و کارآفرینی در ایران
مقدمه
عصر حاضر دوره تحوالت شگرف و شتابنده در حوزه نظام های اقتصادی و اجتماعی است که به واسطه
پیشرفت های به وجود آمده در علم و فناوری در حال وقوع است .همزمان با تحوالت ﮔﺴتردة بیﻦاﻟمللی و تشدید
رقابت جهانی ،کشورها نیازمند یافتﻦ راه حل ها و روش های نویﻦ رقابت در عرصه جهانی هﺴتند .در چنیﻦ شرایطی
بقای سازمان ها مﺴتلزم خلق ایده های نو ،نوآوری و کارآفرینی است .نوآوریهایی که در یك کشور ایجاد می شود و
برای آن ثروت می آفریند ،میتواند عاملی برای ارتقای جایگاه آن کشور در بازار رقابت جهانی محﺴوب شود.
کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسﻌه اقتصادی و اجتماعی نقﺶ اساسی در فرآیند توسﻌه ای جوامﻊ خواهد
داشت .حﻀور کارآفرینان به عنوان یك راهﺒرد نویﻦ در سازمانها برای دستیابی به نوآوری و استﻔاده از فرصتها و
موفقیت و بقای سازمان ها از اهمیت ویﮋه ای برخوردار است (قادری.)7831 ،
با توجه به اهمیت روزافزون کارآفرینی در کشورها با سطوح توسه یافتگی مختلف ،در ایﻦ ﮔزارش پس از
بررسی اجماﻟی مﻔاهیم خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی و رابطه آنها با یکدیگر ،جایگاه ایران از نظر شاخص کارآفرینی و
نوآوری بر اساس مطاﻟﻌات بیﻦ اﻟمللی صورت ﮔرفته ،مورد بررسی قرار می ﮔیرد .ارزیابی ایﻦ ﮔونه مطاﻟﻌات می تواند در
آسیبشناسی کارآفرینی در ایران و موانﻊ توسﻌه کشور مﻔید واقﻊ شود.

مرور ادبیات موضوع
خالقیت
7

خالقیت عﺒارت است از به کارﮔیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یك فکر یا مﻔهوم جدید (کایزر .)7913 ،
کوستلر ( ،7911به نقل از رضاییان )7898 ،خالقیت را کشف چیزی می داند که به علت کورذهنی ناشی از عادت دیده
نمی شده است .خالقیت نگاهی کنجکاو و کاوشگر به پدیده ای قدیمی است که آن را می یابد و آشکار می سازد .بر
اساس مطاﻟﻌات پاﻟیا ( )7933خالقیت ،توانایی دیدن چیزها در یك نظر نو و ﻏیرمﻌموﻟی و دیدن مشکالتی است که
هیﭻ کس امکان تشخیص وجود آنها را نمی دهد و سﭙس اراﺋه رهیافت های جدید ،ﻏیرمﻌموﻟی و اثربخﺶ در خصوص
آنها.
همان ﮔونه که از تﻌاریف فوق نتیجه می شود ،آنچه در فراﮔرد خالقیت اهمیت دارد" ،تﻔکر" است (رضاﺋیان،
 )7898که می تواند منجر به خلق ایده های نو شود.
نوآوری
نوآوری ،فرایند دریافت فکر خالق و تﺒدیل آن به محصول ،خدمات و یا شیوهای نو برای انجام دادن
کارهاست (درون پرور.)7831 ،
اﻟوانی ( ،)7831نوآوری را تغییری بدیﻊ و تازه تﻌریف می کند که بر اساس اندیشه ای نو که سابقه قﺒلی ندارد،
به وجود می آید .از ایﻦ رو ،اﮔرچه نوآوری تغییر است ،اما هر تغییری نوآوری نیﺴت.
Kaiser
Koestler
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آنچه باید مورد توجه قرار ﮔیرد تمایز بیﻦ نوآوری و استﻔاده از نوآوری (یادﮔیری) است .اﮔر محتوای دانﺶ
مورد نیاز برای تحقق یك نوآوری مدنظر قرار ﮔیرد ،در دستیابی به ایﻦ دانﺶ دو حاﻟت ممکﻦ است اتﻔاق بیﻔتد :نخﺴت
خلق دانﺶ جدید است .یﻌنی دانﺶ مورد نیاز برای ایﻦ نوآوری توسﻂ خود سازمان که نوآوری را انجام میدهد ،خلق
شود و دیگری جﺬب دانﺶ از خارج است .در حاﻟت دوم (جﺬب دانﺶ از محیﻂ بیرونی) سازمان در عمل با نوآوری
روبهرو نیﺴت ،بلکه با عملی به نام یادﮔیری مواجه میشود و در کشورهای پیرامونی بهﻃور مﻌمول حاﻟت دوم اتﻔاق
میافتد (ﻃاﻟﺒی.)7831 ،
کارآفرینی
محققان ،کارآفرینی را فراﮔرد شکار فرصت ها به وسیله افراد (به ﻃور انﻔرادی یا در سازمان ها) ،بدون در نظر
ﮔرفتﻦ منابﻊ موجود در اختیار آنها می دانند (تﻔت 7998 ،8و نوﻟتی  ،7991،به نقل از رضاییان .)7898 ،فراﮔرد کارآفرینی
نیازمند یك عمل کارآفرینانه یا یك عامل کارآفرینانه است .عمل کارآفرینانه به مﻔهوم سازی و پیاده سازی یك ایده،
فرایند ،محصول ،خدمت یا یك کﺴب و کار جدید دالﻟت دارد .عامل کارآفرینانه ،فرد یا ﮔروهی است که مﺴﺌوﻟیت
شکوفا سازی و به بار نشﺴتﻦ عمل کارآفرینانه را بر عهده می ﮔیرد (میلرو و فریﺴﻦ.)793 ،1
کارآفریﻦ ،شخص یا اشخاصی (صاحﺒان کﺴب وکار) هﺴتند که از ﻃریق ایجاد یا توسﻌه فﻌاﻟیت اقتصادی (یا
اجتماعی) به وسیله شناسایی ،ارزیابی و بهره برداری از محصوالت ،خدمات و بازارهای جدید ،در جﺴت وجوی ایجاد
ارزش هﺴتند (بوسما و همکاران.) 003 ،1
برخی محققان نیز کارآفرینی را فرایندی تﻌریف می کنند که در مجموعههای مختلف و به شکل تغییر در نظام
اقتصادی از ﻃریق نوآوریهای افرادی که به فرصتهای اقتصادی واکنﺶ نشان میدهند ،شکل می ﮔیرد و موجب
ایجاد ارزش برای فرد در جامﻌه میشود (فرید .)7831 ،کار آفرینی نیروی محرکه توسﻌه اقتصادی کشورهاست و راهی
برای ایجاد مشاﻏل جدید و افزایﺶ ثروت ملی به شمار می رود .تمام کشورها واحد اقتصادی از بخﺶ های مختلف
جامﻌه مﺜل اقلیت ها  ،زنان و ﮔروههای محروم را به عنوان راهی برای توسﻌه کارآفرینی در نظر ﮔرفته اند (ﻟوکا و
کازان .) 077 ،1از دیگر تﺄثیرات کارآفرینی میتوان به :بهﺒود کیﻔیت زندﮔی ،توزیﻊ متناسـب درآمـد و بـه دنﺒال آن
آسودﮔی خاﻃر ،بهره برداری از منابﻊ و فﻌال شدن آنها بـرای بهـره وری عظـیم ملی اشاره کرد .همچنیﻦ کارآفرینی
موجب سود اجتماعی از ﻃریق دوﻟت میشود( ،شاه حﺴینی .)7831 ،
رابطه میان خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی
با توجه به تﻌاریﻔی که در قﺴمت های پیشیﻦ اشاره شد ،خالقیت به مﻌنای قدرت ایجاد اندیشه های نو و
نوآوری به مﻌنای کاربردی ساختﻦ آن افکار نو و تازه است (کونتز و ویریﭻ  ،7990 ،به نقل از رضاییان .)7898 ،به بیان
دیگر ،خالقیت بﺴتر رشد و پویایی نوآوری را فراهم می آورد (اﻟوانی .)7831 ،آنچه از تﻌاریف کارآفرینی نیز قابل درک
است؛ کارآفرینی عملی خالقانه و یك نوع نوآوری است.
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در سال  ،798شومﭙیتر برای نخﺴتیﻦ بار اﻟگویی برای رابطه ای میان کارآفرینان و نوآوران اراﺋه کرد و
کارآفریﻦ را به عنوان نوآور مطرح نمود .وی مﻌتقد بود کارآفرینان موﻟد نوآوری ها هﺴتند .مﻔهوم کارآفریﻦ به عنوان
نوآور ،زیربنای اﻟگوی کارآفریﻦ را تشکیل می دهد که در آن نقﺶ کارآفریﻦ در فرآیند نوآوری پررنﮓ شده است .بر
اساس ایﻦ اﻟگو ،تنها فردی که یك شرکت جدید را بر مﺒنای یك ایده ی جدید بنا می کند ،می تواند کارآفریﻦ نامیده
شود.
9
امروزه بﺴیاری از سازمان به ضرورت خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی پی برده اند .بر همیﻦ اساس ،آکینب
( ) 001اﻟگوی زیر را راﺋه کرده است:
شکل  -7رابطه میان خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی (اﻟگوی جی او آکینب)

منﺒﻊ :آکینب001 ،

در ایﻦ اﻟگو عوامل سه ﮔانه نوآوری ،خالقیت و کارآفرینی مجموعاً باعﺚ باال بردن موفقیت تحصیلی و شغلی
می شود .همان ﮔونه که در اﻟگوی فوق مشاهده می شود ،خالقیت ،زیربنای نوآوری و کارآفرینی است .محققان،
خالقیت را به عنوان جوهره کـارآفرینی و عامل کلیدی موفقیت و بقای سازمانها میدانند (صمد آقایی.)783 ،
فرهنگی و صﻔرزاده (  ،)783فرآیند کارآفرینی در یك سازمان تحت سه مرحله تﻌریف می کنند .بر ایﻦ
اساس ،اوﻟیﻦ مرحله در فرآیند کارآفرینی سازمانی (در یك سازمان از قﺒل تاسیس شده) ،توﻟید ایده است .پس از آن،
اجرای ایده ها و در نهایت بهره برداری و برداشت از ایده ها صورت می ﮔیرد .ایﻦ فرآیند در شکل زیر نشان داده شده
است.
شکل  -فرآیند کارآفرینی سازمانی

منﺒﻊ :فرهنگیو صﻔرزاده ( )783

به ﻃور کلی ،می توان ﮔﻔت کارآفرینی فرآیندی است که با شناخت فرصت آﻏاز شده و با بهرهبرداری و
برداشت به پایان میرسد (شاه حﺴینی .)7831 ،
Akinb
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نوآوری در ایران
نوآوری بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد
مجمﻊ جهانی اقتصاد هر ساﻟه کشورها را به ﻟحاظ رقابتپﺬیری در سطح بیﻦاﻟمللی توسﻂ شاخصی با عنوان
رقابت پﺬیری جهانی ( )77GCIرتﺒهبندی میکند .بر اساس ایﻦ ﮔزارش ،عواملی همچون بنگاه ها وموسﺴات ،نهادها
زیرساخت ها ،محیﻂ اقتصاد کالن ،بهداشت و آموزش پایه ،آموزش و پرورش عاﻟی ،بهره وری بازار کاال و بازار نیروی
کار ،کارآیی بازارهای ماﻟی ،ظرفیتهای جﺬب فناوری و نوآوری در رقابت کشورها با یکدیگر مطرح می شوند .بهﻃور
کلی؛ میتوان ﮔﻔت اساس مقایﺴه کشورهای جهان در ایﻦ ﮔزارش  77شاخص در  7ﻃﺒقه است.
بنابر آخریﻦ ﮔزارش رقابت پﺬیری جهانی ،رتﺒه ایران به ﻟحاظ شاخص نوآوری در میان  7کشور جهان در
سال  31 ، 07ﮔزارش شده است .ایﻦ جایگاه در مقایﺴه با رتﺒه  17ایران (در میان  7 3کشور) بر اساس ﮔزارش سال
 078نشان دهنده تﻀﻌیف عملکرد کشور در ایﻦ زمینه می باشد.
نوآوری بر اساس گزارش سازمان جهانی مالكیت فكری
عامل نوآوری به دﻟیل اهمیت خاص خود مﺒنایی برای مقایﺴه کشورها در ﮔزارش ساالنه شاخص جهانی
نوآوری ( )7 GIIقرار می ﮔیرد .ایﻦ ﮔزارش هر ساﻟه توسﻂ سازمان جهانی ماﻟکیت فکری ( ) WIPOبه همراه نهادهای
بیﻦاﻟمللی دیگر منتشر می شود.
شاخص جهانی نوآوری بر مﺒنای  37زیر شاخص و در  1ﻃﺒقه ( ﻃﺒقه برای برون دادها و  1ﻃﺒقه برای
ورودیهای نظام نوآوری) تنظیم می ﮔردد .زیر شاخص های اصلی عﺒارتند از :موسﺴات ،سرمایه انﺴانی و پﮋوهﺶ،
زیرساخت ،پیچیدﮔی بازار ،پیچیدﮔی کﺴب و کار ،برون دادهای دانﺶ و فناوری و برون دادهای خالقانه .در شکل ،8
زیرشاخص های مربوط به شاخص مﺬکور نشان داده شده است.
شکل -8اجزای شاخص جهانی نوآروی
شاخص جهانی نوآوری
زیرشاخص های برون داد نوآوری

زیرشاخص های دورن داد نوآروی

برون دادهای
خالقانه

برون دادهای
دانﺶ و فناوری

پیچیدﮔی
کﺴب و کار

پیچیدﮔی
بازار

دارایی های
نامشهود

توﻟید
دانﺶ

کارﮔران
دانﺶ

اعتﺒار

کاال و خدمات
خالق

تاثیر
دانﺶ

پیوند
نوآوری

سرمایه
ﮔﺬاری

خالقیت
آنالیﻦ

انتشار
دانﺶ

جﺬب
دانﺶ

تجارت و
رقابت

زیرساخت ها
فناوری
اﻃالعات و
ارتﺒاﻃات
زیرساخت های
عمومی
حﻔظ محیﻂ
زیﺴت

سرمایه انﺴانی
و پﮋوهﺶ

موسﺴات

آموزش و
پرورش

محیﻂ سیاسی

آموزش
عاﻟی

محیﻂ تحت
نظارت

تحقیقات
و توسﻌه

محیﻂ کﺴب و
کار
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نحوه رتﺒهبندی کشورها در  GIIبر اساس محاسﺒه نﺴﺒت نمره برون دادهای نظام نوآوری هر کشور به نمره
ورودیهای آن انجام می شود و به ایﻦ ترتیب یك مقدار عددی برای آن به دست می آید .در نتیجه ،هر قدر ایﻦ عدد
بزرگتر باشد ،امتیاز باالتری منظور خواهد شد و کشور رتﺒه بهتری کﺴب خواهد کرد .بر اساس تازه تریﻦ ﮔزارش
منتشر شده از سوی سازمان جهانی ماﻟکیت فکری  ،7ایران در بیﻦ  7 8کشور جهان در جایگاه  7 0قرار ﮔرفته است.
رتﺒه ایران در هر یك از زیرشاخص های مربوط به شاخص جهانی نوآوری در جدول  7اراﺋه شده است.
جدول  -7رتﺒه ایران در هر یك از زیرشاخص های مربوط به شاخص نوآوری جهانی در سال 07

زیرشاخص های اصلی
رتبه ایران (در میان  43کشور)

موسسات سرمایه انسانی زیرساخت پیچیدگی بازار پیچیدگی کسب و کار خروجی فناوری خروجی خالق

787

1

789
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781

73

778

منﺒﻊThe Global Innovation Index 2014 :

موسسات:
همان ﮔونه که در شکل  8مشاهده می شود ،زیر شاخص موسﺴات یا نهادها شامل محیﻂ سیاسی ،محیﻂ
تحت نظارت و محیﻂ کﺴب و کار است .در سال  ، 07ایران از نظر ایﻦ شاخص در جایگاه  787در میان  7 8کشور
قرار ﮔرفته است .ضﻌیف تریﻦ عملکرد ایران در ایﻦ شاخص مربوط به محیﻂ سیاسی (آزادی مطﺒوعات) با رتﺒه 7
بوده است .ایران از نظر سهوﻟت شروع کﺴب و کار عملکرد نﺴﺒتا بهتری در مقایﺴه با سایر زیرشاخص های موسﺴات
داشته است و توانﺴته در جایگاه  1قرار ﮔیرد.
سرمایه انسانی و پژوهش:
ایران از نظر شاخص سرمایه انﺴانی و پﮋوهﺶ که شامل آموزش و پرورش ،آموزش عاﻟی و تحقیق و توسﻌه
می شود ،در جایگاه  1در میان  7 8کشور قرار ﮔرفته است .آموزش عاﻟی به واسطه رتﺒه از ﻟحاظ فارغ اﻟتحصیالن
علم و مهندسی عملکرد بهتری نﺴﺒت به سایر زیرشاخص ها داشته است.
زیرساخت ها:
در میان  1شاخص اصلی که در جدول  8نشان داده شده اند ،ایران از ﻟحاظ زیرساخت ها عملکرد بهتری را
نﺴﺒت به سایر زیرشاخص ها داشته است و توانﺴته در جایگاه  37قرار ﮔیرد .دﻟیل عمده وضﻌیت نﺴﺒتا مطلوب ایران از
منظر ایﻦ شاخص ،سهم تشکیل سرمایه ناخاﻟص از توﻟید ناخاﻟص داخلی (زیرساخت های عمومی) است که بر اساس
ﮔزارش سازمان جهانی ماﻟکیت فکری 816 ،درصد می باشد .ایﻦ ﮔزارش ایران را از نظر زیر شاخص مﺬکور در جایگاه
یازدهم قرار داده است.
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پیچیدگی بازار:
زیر شاخص پیچیدﮔی بازار شامل ابﻌاد فرعی اعتﺒار ،سرمایه ﮔﺬاری و تجارت و رقابت می شود .ایران از نظر
شاخص پیچیدﮔی بازار در جایگاه  789قرار دارد .دالیل عمده ضﻌف ایران از نظر ایﻦ شاخص مربوط به رتﺒه های کشور
در زیرشاخص های سرمایه ﮔﺬاری ( )787و تجارت و رقابت ( )781می شود.
در خصوص شاخص سرمایه ﮔﺬاری ،سهوﻟت حمایت از سرمایه ﮔﺬاران با رتﺒه  779ضﻌیف تریﻦ عملکرد را در
میان زیرشاخص های فرعی داشته است.
از جمله عواملی که در تﻌییﻦ امتیاز زیرشاخص تجارت و رقابت اثرﮔﺬار بوده ،میانگیﻦ موزون نرخ تﻌرفه
می باشد که بر اساس آخریﻦ ﮔزارش سازمان جهانی ماﻟکیت فکری 763 ،درصد اعالم شده است و ایران در جایگاه
 7 7به ﻟحاظ ایﻦ مﻌیار قرار دارد.
پیچیدگی کسب و کار:
رتﺒه ایران از نظر پیچیدﮔی کﺴب و کار از سه زیرشاخص فرعی کارﮔران دانﺶ ،پیوند نوآوری و جﺬب دانﺶ،
 781در میان  7 8کشور اعالم شده است.
زیرشاخص فرعی کارﮔران دانﺶ از ﻃریق عواملی همچون سهم استخدام های دانﺶ محور در کشور ،میزان
تحقیق و توسﻌه ای که در کﺴب و کارها صورت می ﮔیرد ،متوسﻂ نمره آزمون  GMATدر کشور و تﻌداد کﺴانی که
در آزمون  GMATشرکت کرده اند ،تﻌییﻦ می شود .سهم استخدام های دانﺶ محور در ایران  7168درصد اعالم شده
که بر ایﻦ اساس ،ایران در جایگاه  39قرار ﮔرفته است .تﻌداد کﺴانی که از ایران در آزمون  GMATشرکت کرده اند،
از جمله عواملی بوده است که در ﮔزارش اخیر سازمان مﺬکور رقمی برای آن اعالم نشده است ،اما بر مﺒنای ﮔزارش
سال  ، 078از نظر متوسﻂ نمره آزمون  GMATدر کشور و تﻌداد کﺴانی که در ایﻦ آزمون شرکت کرده اند ،ایران
به ترتیب جایگاه  18و  701را در میان  7کشور به خود اختصاص داده است.
زیرشاخص فرعی پیوند نوآوری نیز از ﻃریق عواملی مانند همکاری تحقیقاتی صنﻌت و دانشگاه ،میزان ثﺒت
اختراعات تﻌییﻦ می شود .ایران از نظر شاخص های مﺬکور به ترتیب در جایگاه  31و  70قرار ﮔرفته است.
برون دادهای دانش و فناوری:
به ﻟحاظ خروجی مﺒتنی بر دانﺶ و نوآوری ایران در جایگاه  778قرار ﮔرفته است .ایﻦ شاخص از سه
زیرشاخص فرعی توﻟید دانﺶ ،اثر دانﺶ و انتشار دانﺶ تشکیل شده است.
بر اساس ﮔزارش سازمان جهانی ماﻟکیت فکری ،ایران از نظر توﻟید دانﺶ در جایگاه نﺴﺒتا مطلوبی قرار ﮔرفته
است و توانﺴته رتﺒه  0را کﺴب نماید .یکی از عواملی که در تﻌییﻦ ایﻦ شاخص اثرﮔﺬار است ،تﻌداد مقاالت علمی و
فنی است که در ایران از ایﻦ جهت در جایگاه چهلم قرار دارد.
زیرشاخص اثر دانﺶ تحت تاثیر عواملی همچون توﻟیدات با تکنوﻟوژی باال یا متوسﻂ ،کﺴب و کارهای
جدیدی که توسﻂ ﮔروه سنی  71-1ایجاد می شود و سهم هزینه های نرم افزاری از توﻟید ناخاﻟص داخلی قرار دارد.
ایران از نظر ایﻦ شاخص در جایگاه  97قرار ﮔرفته است.
رتﺒه ایران از نظر زیرشاخص انتشار دانﺶ 789 ،ﮔزارش شده است .عواملی همچون سهم صادرات خدمات
کامﭙیوتری و ارتﺒاﻃی و سهم خروج سرمایه خاﻟص ناشی از سرمایه ﮔﺬاری مﺴتقیم خارجی نﺴﺒت به توﻟید ناخاﻟص
داخلی در ایﻦ شاخص تاثیرﮔﺬار هﺴتند.
6

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

برون دادهای خالقانه:
ایران از نظر زیرشاخص برون دادهای خالقانه در جایگاه  7 3قرار ﮔرفته است .ایﻦ زیرشاخص شامل سه
ﮔروه مﻌیار فرعی تحت عناویﻦ دارایی های نامشهود ،کاال و خدمات خالق و خالقیت آنالیﻦ می شود که در ایﻦ
مﻌیارها به ترتیب رتﺒه های  701 ،78و  31را کﺴب کرده است.
71
عملکرد ضﻌیف ایران در زمینه خلق مدل های سازمانی و فناوری اﻃالعات و ارتﺒاﻃات از جمله عواملی است
که بر رتﺒه کشور از نظر زیرشاخص دارایی های نامشهود تاثیر قابل توجهی داشته است.
سهم صادرات خدمات خالقانه و صادرات کاالهای خالقانه از کل صادرات کشور از جمله عواملی هﺴتند که بر
زیرشاخص کاال و خدمات خالق اثرﮔﺬار می باشند و ایران از ایﻦ نظر به ترتیب در جایگاه  17و  19قرار دارد.
زیرشاخص خالقیت آنالیﻦ نیز از ﻃریق عواملی همچون تﻌداد ویرایﺶ های ویکیﭙدیا ،تﻌداد بارﮔﺬاری های
ویدﺋو در  YouTubeتﻌییﻦ می شود .ایران از نظر تﻌداد ویرایﺶ های ویکیﭙدیا رتﺒه  10را به خود اختصاص داده است.

کارآفرینی در ایران
در سال  ،7991دیده بان جهانی کارآفرینی ) (GEMتوسﻂ پروفﺴور پاول رینوﻟدز  71به عنوان شاخص
استاندارد جهانی کﺴب و کار ایجاد شد .هدف رینوﻟدز اراﺋه مدﻟی مکمل مدل رقابت پﺬیری جهانی بود که از مجمﻊ
جهانی اقتصاد منتشر می شد .برنامه دیده بان جهانی کارآفرینی 71تحلیل های فراﮔیری از انواع ﮔرایﺶ ها و فﻌاﻟیت
های کارآفرینانه در مناﻃق مختلف جهان اراﺋه می دهد .اوﻟیﻦ برنامه ) (GEMکه تنها شامل ده کشور توسﻌه یافته بود
در سال  7999به انجام رسید .در سال  078بیﺶ از 791هزار نﻔر و حدود  8300کارشناس در  10کشور در ایﻦ
تحقیق شرکت کرده اند که شامل تمامی نقاط جهان و ﻃیف وسیﻌی از اقتصادها به ﻟحاظ توسﻌه یافتگی می شود.
کشورهایی که در  GEM2013مورد بررسی قرار ﮔرفته اند ،حدود  11درصد از جمﻌیت جهان و  90درصد از کل
 GDPجهان را در برمی ﮔیرند.
گرایش ها و رویكردهای کارآفرینانه
امروزه ترویج کارآفرینی و رویکرد مﺜﺒت نﺴﺒت به آن به شدت در دستور کار سیاست ﮔﺬاران اقتصادهای
مختلف قرار ﮔرفته است .ادراکات و رویکردهای در حال تحول کارآفرینی بر فﻌاﻟیت های اقتصادی کارآفرینانه اثرﮔﺬار
خواهند بود ،اما درک فرصت های جدید و انطﺒاق توانایی های شخصی با آن ها ﻟزوما عوامل اصلی تﻌییﻦ کننده در
فرآیند اقدام به فﻌاﻟیت های کارآفرینانه محﺴوب نمی شوند .به عنوان مﺜال؛ مك موﻟﻦ و شیﻔرد ) 001( 73استدالل
می کنند که اشخاص هنگام مشاهده فرصت ها ،ابتدا نﺴﺒت به آن واکنﺶ نشان می دهند ،پس از آن به بررسی
مطلوبیت و امکان سنجی آنها می پردازند .در زمان شروع یك کﺴب و کار ،ترس از شکﺴت ممکﻦ است مانﻊ بهره
برداری اشخاص از فرصت های کارآفرینانه ادراک شده تلقی ﮔردد .عالوه بر ویﮋﮔی های شخصیتی افراد ،عناصری
مانند دسترسی به جایگزیﻦ های شغلی مناسب در یك اقتصاد و برداشت دیگران نیز می تواند میان درک فرصت های
بازار و اﻃمینان از توانایی ها و شرکت در فﻌاﻟیت های کارآفرینانه مﺴتقل تﻔاوت ایجاد کند.
1

بر اساس نظرسنجی و به وسیله پرسشنامه ایﻦ مﻌیار ارزیابی شده است.

Paul Renolds
)Global Entrepreneurship Monitor (GEM
McMullen and Shepherd
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با توجه به مطاﻟب فوق ،دیده بان جهانی کارآفرینی ) (GEMبه منظور سنجﺶ ﮔرایﺶ ها و ادراک کارآفرینی
در کشورهای مختلف از  1شاخص استﻔاده کرده که در جدول نشان داده شده اند.
جدول  -اجزای فرآیند کارآفرینی بر اساس مدل  GEMدر کشورهای منتخب در سال ( 078سهم از جمﻌیت  ،1 -73درصد)
کشور

درک

درک

ترس از

قصد

فرصت قابلیت شكست کارآفرینانه
.1

کارآفرینی گزینه
شغلی مناسب

منزلت

توجه

اجتماعی رسانه ای

17.

10.8

17.8

هند

7.

11.1

83.9

19.1

18.1

17.8

چین

88

81.

8 .8

7 .

3 .

19.9

ایران

81

11.1

81.

80.1

1 .7

116 1

ترکیه ٭

89633

96

8 6 3

73611

11601

1167

10611

پاکستان ٭

16 3

361

1613

1631

116

1169

مالزی

0.1

1.9

88.8

77.3

7.3

.9

1 .

اندونزی

1.1

1

81.7

81

10.3

19.3

11.

جمهوری کره

7 .1

3.7

.

7

17.8

11.3

11.1

روسیه

73.

3.

9

11.1

13

9

متوسط خاورمیانه و آفریقای شمالی

9.

17.1

83.1

1 .

3 .3

3.1

متوسط کشورهای جنوب صحرای آفریقا

13.9

1

11

19.7

.1

.1
83.
1.3

11.

منﺒﻊGEM 2013,2012 :

درک فرصت کارآفرینانه:

* ارقام مربوط به سال  07است.

درک فرصت به مﻌنای هوشیاری نﺴﺒت به فرصت های محیطی مناسب برای آﻏاز کﺴب و کار است .درک
فرصت در جدول  ،سهم افرادی را نشان می دهد که مﻌتقدند فرصت هایی برای شروع کﺴب و کار در مناﻃقی که در
آن ساکﻦ اند ،وجود دارد .سهم ایﻦ افراد نﺴﺒت به کل جمﻌیت  73-1سال محاسﺒه شده است.
همان ﮔونه که در جدول مشاهده می شود ،درک فرصت های کارآفرینانه در کشورهای پاکﺴتان و اندونزی
نﺴﺒت به سایر کشورهای منتخب باالتر است .بر اساس مطاﻟﻌات  GEMدرک فرصت های کارآفرینانه در ایران حدود
 81درصد برآورد شده که نﺴﺒت به متوسﻂ منطقه خاورمیانه و آفریقای شماﻟی (  96درصد) و برخی از کشورها مانند
ترکیه ،ماﻟزی و هند پاییﻦ تر است.
همزمان با توسﻌه یافتگی کشورها ،از میزان تشخیص و در نتیجه بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه
کاسته می شود زیرا در کشورهای پیشرفته ،در هر یك از زمینه ها و بخﺶ های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کﺴب و
کارهای جدیدی توسﻂ کارآفرینان راه اندازی ﮔردیده است و فرصت های خاک خورده و بهره برداری نشده کمتری
توسﻂ سایر آحاد مردم برای ایجاد کﺴب و کارهای جدید شناسایی می شوند.
درک قابلیت:
درک قابلیت ،اعتماد به مهارت ها و تجربیات برای راه اندازی کﺴب و کار است .باوری که اشخاص به
توانایی های خود در مواجهه با انواع مخاﻃرات در شروع کﺴب و کار دارند ،تحت تاثیر عوامل محیطی چون رشد
اقتصادی ،تحصیالت و فرهنﮓ قرار می ﮔیرد.
شاخص درک قابلیت در هر کشور ،سهم افرادی از جمﻌیت  73-1سال را نشان می دهد که مﻌتقدند دارای
تجربه ،دانﺶ و مهارت های الزم برای شروع یك کﺴب و کار هﺴتند .ایﻦ شاخص برای ایران در سال 1161 ، 078
درصد برآورد شده است .در میان کشورهای منتخب جدول  ،کشور اندونزی با  1درصد دارای باالتریﻦ میزان درک
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قابلیت و توانایی های کارآفرینانه بوده است .در میان  10کشوری توسﻂ  GEMمورد بررسی قرار ﮔرفته اند ،کشور
ماالوی با  3961درصد باالتریﻦ رقم شاخص درک قابلیت را به خود اختصاص داده است .به ﻃور کلی ،کشورهای جنوب
صحرای آفریقا از منظر ایﻦ شاخص نﺴﺒت به سایر کشورها در سطح باالتری قرار ﮔرفته اند.
ترس از شكست:
جهت ﮔیری فرد نﺴﺒت به شکﺴت در کﺴب و کارهای جدید تحت عنوان شاخص ترس از شکﺴت تﻌریف
می شود .ایﻦ شاخص تنها برای اشخاصی ارزیابی می شود که فرصت ها را درک کرده اند .دیده بان جهانی کارآفرینی،
شاخص ترس از شکﺴت کﺴب وکارهای جدید را در ایران  816درصد برآورد کرده که از متوسﻂ کشورهای منطقه
خاورمیانه و آفریقای شماﻟی ( 8361درصد) پاییﻦ تر و از کشورهایی مانند ترکیه با  8 61درصد و پاکﺴتان با  161درصد
باالتر است .در میان مناﻃق جغرافیایی به نظر می رسد کشورهای جنوب صحرای آفریقا کمتریﻦ ترس از شکﺴت
( 61درصد) را نﺴﺒت به سایر مناﻃق داشته اند و ریﺴك پﺬیر هﺴتند .در کشورهای اوﮔاندا ،ماالوی و زامﺒیا به ترتیب

با  7167 ،71و  716درصد ترس از شکﺴت پاییﻦ مقادیر را نﺴﺒت به سایر کشورها دارند .بنابر تحقیقات ،GEM
باالتریﻦ مقادیر شاخص ترس از شکﺴت به ﻃور متوسﻂ متﻌلق به منطقه آسیا و اقیانوسیه و جنوب آسیا بوده است .در
ایﻦ میان ،کشورهای ویتنام باالتریﻦ با نرخ  11درصد ،تایلند و ژاپﻦ با نرخ های  1درصد باالتریﻦ مقادیر ترس از
شکﺴت را به خود اختصاص داده اند.
ویﮋﮔی هایی مانند سﻦ ،جنﺴیت ،نﮋاد و مقررات ورشکﺴتگی از جمله عوامل موثر بر ترس از شکﺴت در
کشورها محﺴوب می شوند.
قصد کارآفرینانه:
مرحله بﻌدی در فرآیند کارآفرینی زمانی روی می دهد که کارآفریﻦ باﻟقوه قصد شروع کﺴب و کار جدیدی را
در آینده ای قابل پیﺶ بینی نماید .شاخص قصد کارآفرینانه با سهم اشخاصی تﻌییﻦ می شود که قصد شروع کﺴب و
کار را در سه سال آینده دارند (کارآفرینانی که هم اکنون در حال فﻌاﻟیت هﺴتند ،از ایﻦ دسته مﺴتﺜنی می باشند) .قصد
کارآفرینانه متناسب با توسﻌه یافتگی کشورها و میزان رفاه عمومی مردم متﻔاوت خواهد بود .به عنوان مﺜال؛ در برخی
کشورهای اروپایی مانند سوﺋد اﮔرچه میزان درک فرصت های کارآفرینانه در میان جمﻌیت  73-1سال نﺴﺒتا باالست و
بنابر ﮔزراش  GEMدر سال  1 6 ، 078درصد برآورد شده ،اما به دﻟیل سطح باالی رفاه عمومی در جامﻌه ،انگیزه
افراد برای کارآفرینی پاییﻦ است؛ به ﻃوری که دیده بان جهانی کارآفرینی در سال  078میزان قصد کارآفرینانه را در
ایﻦ کشور  961درصد اعالم کرده است .با توجه به جدول  ،ایﻦ شاخص در ایران تقریﺒا  87درصد است که از متوسﻂ
کشورهای خاورمیانه و آفریقای شماﻟی (  836درصد) پاییﻦ تر و از کشورهایی مانند ترکیه ( 79درصد) ،پاکﺴتان (3
درصد) و ماﻟزی (  7درصد) باالتر می باشد .در میان کشورهایی که دیده بان جهانی کارآفرینی مورد بررسی قرار داده
است ،کشورهای روسیه و ژاپﻦ به ترتیب با  61و درصد ،پاییﻦ تریﻦ نرخ شاخص قصد کارآفرینانه را داشته اند ،در
حاﻟی که در برخی کشورهای آفریقایی مانند ماالوی ،بوتﺴوانا و اوﮔاندا انتظار برای شروع یك کﺴب و کار بﺴیار
باالست.
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کارآفرینی گزینه شغلی مناسب:
ایﻦ شاخص به مﻌنای راه اندازی کﺴب و کار به عنوان یك ﮔزینه شغلی مناسب است .عواملی مانند
فرهنﮓ ،انتظارات اجتماعی ،ارزش ها و هنجارهای یك جامﻌه موجب عالقه خاص یا مقاومت نﺴﺒت به تغییرات می
شوند .در جامﻌه ای که فرهنﮓ ملی کارآفرینانه حاکم است ،کارآفرینی فﻌاﻟیتی جﺬاب تلقی می ﮔردد.
همان ﮔونه که در جدول مشاهده می شود ،ایﻦ شاخص در اﻏلب کشورها بیﺶ از  10درصد است .بر اساس
مطاﻟﻌات  1 ،GEMدرصد از جمﻌیت  73-1سال در ایران ،کارآفرینی را ﮔزینه شغلی مناسﺒی می دانند .ایﻦ رقم از
متوسﻂ کشورهای خاورمیانه و آفریقای شماﻟی (  1درصد) و کشورهای جنوب صحرای آفریقا ( 11درصد) پاییﻦ تر
است .در کشور چیﻦ نیز همانگونه که انتظار می رود 10 ،درصد جمﻌیت به انجام فﻌاﻟیت های کارآفرینانه به عنوان یك
ﮔزینه شغلی عالقه مند هﺴتند .کشور کلمﺒیا در میان کشورهای مورد نظر  GEMرتﺒه اول را از نظر ایﻦ شاخص به
خود اختصاص داده است .بیﺶ از  90درصد جمﻌیت  73-1سال کشور فﻌاﻟیت های کارآفرینانه را ﮔزینه شغلی مناسب
برای خود تلقی می کنند.
منزلت اجتماعی کارآفرین:
در کشورهایی که فرهنﮓ کارآفرینانه حاکم است ،می توان شاهد برخورداری کارآفرینان از منزﻟت اجتماعی
باال نیز بود .تحقیقات  GEMنشان می دهد میزان منزﻟت اجتماعی کارآفرینان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و
منطقه جنوب صحرای آفریقا نﺴﺒت به سایر مناﻃق جغرافیای باالتر است .شاخص منزﻟت اجتماعی کارآفرینان در ایران
 3درصد می باشد که تقریﺒا مﻌادل متوسﻂ کشورهای منطقه خارومیانه و شمال آفریقا است .به نظر می رسد ایران از
نظر ایﻦ شاخص وضﻌیتی بهتری نﺴﺒت به بﺴیاری از کشورها مانند پاکﺴتان ،ماﻟزی و روسیه دارد.
توجه رسانه ای:
توجه رسانه ها به کارآفرینی عامل مهمی در ارتقا سطح فرهنگی کارآفرینان محﺴوب می شود و می تواند بر
اهمیت کارآفرینی در جامﻌه بیﻔزاید .شاخص توجه رسانه ای از ﻃریق نظرسنجی از اشخاص درباره تﻌداد ﮔزارش های
مربوط به شرکت های جدید یا در حال رشد در اخﺒار یا سایر رسانه های ارتﺒاﻃی در کشورهای مختلف ارزیابی شده
است .مطاﻟﻌات دیده بان جهانی کارآفرینی نشان می دهد کشورهای اوﮔاندا و تایوان بیشتریﻦ توجه رسانه ای را به
کارآفرینی در سال  078داشته اند .کشورهای استونی و فرانﺴه به ترتیب با  061و  76درصد پاییﻦ شاخص توجه
رسانه ای را در میان کشورهای مورد بررسی داشته اند .شاخص توجه رسانه ای در ایران حدود  10درصد اعالم شده
است.
سه شاخص اخیر (کارآفرینی ﮔزینه شغلی مناسب ،منزﻟت اجتماعی کارآفریﻦ ،توجه رسانه ای) در واقﻊ ادراک
اجتماعی افراد یك کشور را نﺴﺒت به کارآفرینی و جﺬابیت آن جامﻌه می سنجند .کشورهای برزیل ،اوﮔاندا ،تایوان،
فنالند و کانادا باالتریﻦ امتیاز و کشورهای یونان ،مجارستان ،ﻟوکزامﺒورگ ،ﻟیﺒی پاییﻦ تریﻦ امتیاز را از نظر ایﻦ
شاخص ها کﺴب کرده اند .نگاه مﺜﺒت نﺴﺒت به ایﻦ مﻌیارها می تواند بر آمادﮔی و تمایل افراد برای کارآفرینی اثرﮔﺬار
باشد .عالوه بر ایﻦ ،وجود احتمال حمایت از تالش های کارآفرینان در جامﻌه توسﻂ سرمایه ﮔﺬاران ،تامیﻦ کنندﮔان و
مشاوران نیز در میزان روی آوری افراد به فﻌاﻟیت های کارآفرینانه موثر خواهد بود.
به ﻃور کلی ،مطاﻟﻌات  GEMحاکی از آن است که ﮔرایﺶ های کارآفرینانه در کشورهای جنوب صحرای
آفریقا بیشتر است .بررسی کشورهای اروپایی ،سطوح پایینی را در تمامی مﻌیارها نشان می دهد .حتی در ﻃول بحران
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اقتصادی برخی از همچنان از توسﻌه اقتصادی باالیی برخوردار بوده اند ،ﻟﺬا احتمال می رود افراد در کشورهای اروپایی
مجﺬوب جایگزیﻦ های شغلی دیگری مانند شرکت ها ،دوﻟت یا سایر نهادها شده اند که ممکﻦ است فﻌاﻟیت های
کارآفرینانه نیز در آنها صورت ﮔیرد (بوسما و همکاران.) 078 ،79
در میان شاخص های که دیده بان جهانی کارآفرینی برای ارزیابی ﮔرایﺶ های کارآفرینانه در کشورها مورد
توجه قرار می دهد ،ایران در زمینه شاخص درک فرصت ها فاصله قابل توجهی با متوسﻂ کشورهای خاورمیانه و شمال
آفریقا دارد ،ﻟﺬا در زمینه شاخص درک فرصت های محیطی قابل بهره برداری ،نقاط ضﻌف ایران بیﺶ از سایر
شاخص ها به چشم می خورد.
تاثیر متغیرهای محیطی بر کارآفرینی
بر اساس مطاﻟﻌات  ،GEMفﻌاﻟیت کارآفرینانه تحت مجموعه ای از عوامل متمایز که شرایﻂ چارچوب
کارآفرینانه ( 0)EFCsنامیده می شوند ،شکل می ﮔیرد .بر ایﻦ اساس ﻃیف وسیﻌی از متغیرهای نهادی در نظرسنجی
ملی خﺒرﮔان کارآفرینی 7حاصل می شود .ایﻦ بخﺶ از برنامه دیده بان جهانی کارآفرینی ،در قاﻟب مصاحﺒه های نیمه
ساختار یافته و پرسشنامه های استاندارد ساالنه از خﺒرﮔان کارآفرینی در کشورهای عﻀو پروژه به دست می آید .ایﻦ
عوامل بر خروجی ها و ورودی های فﻌاﻟیت های کارآفرینانه تاثیرﮔﺬار خواهد بود .انتظار می رود متغیرهای مربوط به
شرایﻂ چارچوب کارآفرینانه در کشورهای مختلف ،متﻔاوت باشند.
اﻟزامات اساسی مانند ثﺒات اقتصاد کالن کشور ،نهادها ،زیرساخت ها ،سالمت و تحصیالت ابتدایی شرایﻂ
زیربنایی هﺴتند که برای عملکرد مناسب یك محیﻂ کﺴب و کار خوب الزم می باشند .ایﻦ اﻟزامات مﻌموالً نقطه تمرکز
تالش ها برای توسﻌه در کشورهای منﺒﻊ محور محﺴوب می شوند .هنگامی که ایﻦ عوامل به ﻃور نﺴﺒی برقرار شدند
و کشور به مرحله اقتصاد کارایی محور 8صﻌود کرد ،آن ﮔاه تالش های ماﻟی و توسﻌه ای بر عوامل توسﻌه کارایی
تمرکز می نماید .ایﻦ عوامل شامل تحصیالت عاﻟیه و آموزش ،کارایی بازار ،پیچیدﮔی بازارهای ماﻟی ،آمادﮔی فناورانه و
اندازه بازار می شود .پس از ایﻦ مرحله ،کشورها به سطح اقتصاد نوآوری محور می رسند و بر عواملی متمرکز
می شوند که نوآوری و فﻌاﻟیت کارآفرینانه را تهییج می کند .در جدول  8مهم تریﻦ عواملی که بر کارآفرینی در هر یك
از کشورها با سطوح توسﻌه یافتگی مختلف اثر مﻌناداری دارند ،نشان داده شده است .ایﻦ عوامل هﺴته اصلی شرایﻂ
چارجوب کارآفرینی را تشکیل می دهند.

Bosma et al

)Entrepreneurial Framework Conditions (EFCs

19
20
21

)The National Experts Survey (NES
Factor-Driven Economies
23
Efficiency - Driven Economies
24
Innovation-Driven Economies
22
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جدول  -8هﺴته اصلی شرایﻂ چارچوب کارآفرینی GEM
1

تامین مالی کارآفرینان
a

2
b
3
a
4
b
5
6
a

سیاست های عمومی دولت

قوانیﻦ و ماﻟیات ها که یا اثر خنﺜی دارند یا مشوقی برای بنگاه های جدید و کوچك و متوسﻂ به
قوانین
شمار می روند.
وجود برنامه هایی که در تمامی سطوح دوﻟت (ملی ،منطقه ای ،شهرداری ها) مﺴتقیما به بنگاه های
برنامه های کارآفرینانه دولت
کوچك و متوسﻂ کمك می نماید .
آموزش کارآفرینانه در سطح ﮔنجاندن آموزش ایجاد و مدیریت بنگاه های کوچك و متوسﻂ در سطوح تحصیالت پایه (ابتدایی و
متوسطه)
تحصیالت پایه
آموزش کارآفرینانه در سطح ﮔنجاندن آموزش ایجاد و مدیریت بنگاه های کوچك و متوسﻂ در سطوح تحصیالت عاﻟی (فنی و
حرفه ای ،دانشگاه ،دانشکده های کﺴب وکار و ﻏیره)
عالی
توسﻌه و تحقیقات ملی تا چه اندازه به فرصت های تجاری جدید تﺒدیل می شوند و در دسترس
انتقال تحقیق و توسعه
بنگاه های کوچك و متوسﻂ قرار می ﮔیرند.
وجود حقوق ماﻟکیت ،قوانیﻦ حﺴابداری ،تجاری و موسﺴاتی که از بنگاه های کوچك و متوسﻂ
زیرساخت های قانونی و
حمایت می کنند و موجب ترفیﻊ آنها می شوند.
تجاری
سطح تغییر ساالنه بازار ها
پویایی بازار

7
b

قابلیت دسترسی منابﻊ ماﻟی برای بنگاه های کوچك و متوسﻂ (یارانه و کمك های ماﻟی را نیز در
برمی ﮔیرد)
سیاست های عمومی دوﻟت برای حمایت از کارآفرینی به عنوان یك مﺴاﻟه مرتﺒﻂ با اقتصاد

باز بودن بازار

8

زیرساخت های فیزیكی

9

هنجارهای اجتماعی و
فرهنگی

تا چه حد شرکت های جدید برای ورود به بازارهای موجود آزاد هﺴتند.
سهوالت دسترسی به منابﻊ فیزیکی از جمله ارتﺒاﻃات ،خدمات آب و برق ،حمل و نقل ،زمیﻦ
(درسطحی از قیمت که به بنگاه های کوچك و متوسﻂ آسیب نمی زند)
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی تا چه حد فﻌاﻟیت ها را به سمت روش های جدید کﺴب و کار و
فﻌاﻟیت هایی که به ﻃور باﻟقوه درآمد و ثروت شخصی را افزایﺶ می دهند ،هدایت می کنند.

منﺒﻊGEM 2013 :

متغیرهای جدول  8برای  19کشورری که در نظرسنجی ملی خﺒرﮔان کارآفرینی سال  078شرکت کرده اند،
محاسﺒه و ارزیابی شده است .جدول  ،نرخ مربوط به هر یك از متغیرها را در کشور های منتخب نشان می دهد.
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جدول  -متغیرهای اصلی شرایﻂ چارچوب کارآفرینی  GEMدر کشورهای منتخب در سال 078

کشور

تامین
مالی

سیاست های دولت
سیاست
عمومی دولت

برنامه های

قوانین

دولت

آموزش

انتقال

تحصیالت تحصیالت تحقیق و
پایه

عالی

توسعه

زیرساخت های
تجاری

بازار داخلی
پویایی های باز بودن
بازار

بازار

زیرساخت های
فیزیكی

هنجارهای
اجتماعی و
فرهنگی

هند

2.8

.9

.8

2.

.5

2.4

.9

3

3.5

2.5

3.7

2.7

چین

2.5

2.7

2.6

2.6

.6

2.7

2.5

2.6

3.9

2.6

4

3

ایران

2

.9

.6

.5

.5

2.

.9

2.

3.2

.8

4.

2.2

ترکیه

2.7

2.9

2.7

2.7

2.3

2.9

2.5

3.

3.2

2.7

3.8

3.2

مالزی

3.4

3.

2,5

3

2.3

3

2.9

3.2

3.4

2.7

4.

3.

اندونزی

3.

2.7

2.2

2.5

2.5

3.3

2.3

3.2

3.9

2.8

3.5

3.3

جمهوری کره

2.3

3.4

2,7

3

2.

2.5

2.5

2.3

4.

2.3

4

3,

روسیه

2

.9

.9

.8

2.2

2.7

2.

3.

3.2

2.
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منﺒﻊGEM 2013 :

در میان کشورهای متتخب  ،ماﻟزی و اندونزی باالتریﻦ شاخص های تامیﻦ ماﻟی را به خود اختصاص داده اند.
مقدار شاخص تامیﻦ ماﻟی آنها به ترتیب  86و  867ﮔزارش شده که از متوسﻂ شاخص کشورهای خاورمیانه و آفریقای
شماﻟی نیز بیشتر بوده است .بر اساس جدول  ،شاخص تامیﻦ ماﻟی در ایران مﻌادل ایﻦ شاخص در روسیه وکمتر از
متوسﻂ خاورمیانه و شمال آفریقا است.
در ﻃﺒقه بندی  ،GEMایران جز کشورهای منﺒﻊ محور ﻃﺒقه بندی شده که در حال ﮔﺬار به سمت اقتصاد
کارایی محور است .همان ﮔونه که در قﺴمت های قﺒلی نیز اشاره شد ،عواملی مانند زیرساخت ها و تحصیالت پایه ای
متغیرهای زیربنایی هﺴتند که مورد توجه کشورهای منﺒﻊ محور قرار می ﮔیرند .با ایﻦ وجود ،شاخص تحصیالت پایه ای
در ایران ( )761نﺴﺒت به سایر کشورهای منتخب و متوسﻂ کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ( )763پاییﻦ تریﻦ
مقدار را به خود اختصاص داده است .ایﻦ شاخص نشان می دهد که در سطوح تحصیالت ابتدایی و متوسطه در ایران
آموزش های الزم به منظور احداث و مدیریت بنگاه های کوچك ومتوسﻂ ﮔنجانده نشده است.
باالتریﻦ شاخص ایران در میان شاخص های  9ﮔانه مندرج در جدول  ،متﻌلق به زیرساخت های فیزیکی
است .ایﻦ شاخص شامل دسترسی به منابﻊ فیزیکی از جمله ارتﺒاﻃات ،خدمات آب و برق ،حمل و نقل ،زمیﻦ می شود.
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از جمله مهم تریﻦ عواملی هﺴتند که بر ادراک اجتماعی افراد از کارآفرینی
تاثیر قابل توجهی خواهند داشت .ایﻦ شاخص برای ایران  6ﮔزارش شده که از متوسﻂ کشورهای منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا و و از کشورهایی مانند روسیه و هند نیز پاییﻦ تر است.
در نمودار  7سطح شاخص های نه ﮔانه مﺬکور در کشورهای ایران ،ترکیه و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
نشان داده شده است.
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نمودار  -7متغیرهای اصلی شرایﻂ چارچوب کارآفرینی  GEMدر کشورهای ترکیه و ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
4.5

متوسط خاورمیانه و آفریقای شمالی

ترکیه

ایران
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منﺒﻊGEM 2013 :

همان ﮔونه که در نمودار فوق مشاهده می شود ،اﻏلب شاخص های محیطی کارآفرینی در ایران نﺴﺒت به
کشور ترکیه و متوسﻂ خاورمیانه و شمال آفریقا در سطح پاییﻦ تری قرار ﮔرفته است .در مقابل آن ،تمامی شاخص ها
در کشور ترکیه از متوسﻂ خاورمیانه و شمال آفریقا باالتر است.
در میان متغیرهای محیطی موثر بر کارآفرینی ،شاخص های تحصیالت پایه ،برنامه های دوﻟت در جهت
حمایت از بنگاه های کوچك و متوسﻂ و سیاست های دوﻟت در زمینه قوانیﻦ و ماﻟیات ها در ایران نﺴﺒت به سایر
شاخص ها در سطح پاییﻦ تری قرار ﮔرفته اند .تمرکز بر روی ارتقا شاخص های مﺬکور ،مدیریت آموزشی در زمینه
کارآفرینی در سطوح ابتدایی و متوسطه ،برنامه ریزی دقیق و کوتاه مدت دوﻟت برای کمك به بنگاه های کوچك و
متوسﻂ و وضﻊ قوانیﻦ ماﻟیاتی نحوی که مشوقی برای کﺴب و کارهای جدید محﺴوب شود ،تا حدی ضﻌف های
موجود در زمینه کارآفرینی را پوشﺶ خواهد داد.
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جمع بندی:
چنانچه سه مرحله خلق ایده ،اجرایی کردن ایده و برداشت و بهره برداری از آن را به عنوان مراحل اصلی
فرآیند کارآفرینی در ایران در نظر بگیریم ،آمارهای بیﻦ اﻟمللی بیانگر عملکرد ضﻌیف ایران در هر سه مرحله است.
آسیبشناسی کارآفرینی در ایران خﺒر از ضﻌف شدید ادراک اجتماعی افراد نﺴﺒت به کارآفرینی در کشور
می دهد .عدم درک کافی فرصت های کارآفرینانه از جمله عواملی است که موانﻌی را در مرحله خلق ایده ایجاد
می کند .در زمینه اجرایی نمودن ایده ها نیز عواملی مانند عدم حمایت کافی از سرمایه ﮔﺬاران و عدم همکاری و رابطه
موثر صنﻌت و دانشگاه از جمله مهم تریﻦ موانﻌی به شمار می روند که میزان نوآوری را در کشور تحت تاثیر قرار
می دهند و مادامی که زیرساخت های قانونی و تجاری الزم مهیا نگردند ،همچنان کارآفرینان در زمینه بهره برداری و
برداشت از ایده ها با مشکل مواجه خواهند بود.
در شرایﻂ محیطی پویای امروز ،بقای سازمان ها نیازمند شناسایی و استﻔاده از فرصت های احتماﻟی است.
چنانچه تﻔکرات کارآفرینانه در سازمان ها نهادینه سازی شود ،روند کشف فرصت ها نیز تﺴهیل خواهد شد .در ایﻦ
میان ،برخی متغیرهای محیطی وجود دارند که مدیریت صحیح آنها می تواند منجر به ﮔﺴترش ﮔرایﺶ های کارآفرینانه
شود .از جمله مهم تریﻦ متغیرها می توان به تحصیالت پایه ،برنامه های دوﻟت و قوانیﻦ و ماﻟیات ها در کشور اشاره
کرد .چنانچه متغیرهای محیطی زیربنایی مورد توجه قرار ﮔیرند و اصالحات الزم صورت پﺬیرد ،زمینه درک فرصت
های کارآفرینانه و به دنﺒال آن کارآفرینی تﺜﺒت شده در کشور فراهم خواهد شد.
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