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 "کارآفرینی جهانی بانه دید" .1
 

 مراحه  است که    کارآفرینی در حوزهجهانی  گزارش(، جامع ترین  (1GEMبان جهانی کارآفرینیه دیدگزارش 

 را بررسی می نماید.کارآفرینان  های انگیزه ها و ویژگی و کار و کسب فرآیند مختلف

ننهد  یک منبع قاب  اعتماد در زمین  کارآفرینی برای سازمان های بهین اممللهی ما    "بان جهانی کارآفرینیه دید"

 ( است.OECDو سازمان همکاری اقتصادی و توسع  ) ، مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانیسازمان مل  متحد

اجتماعی، نماینده جمهوری اسهممی ایهران در    تأمینکار و  مؤسس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با حمایت 

 این سازمان جهانی می باشد.

زیرشهاص  مهورد    01آفرینی، عملکرد کهارآفرینی کشهورها از یریه    کار بان جهانی دیده 5102 در گزارش سال

بهان جههانی   ه دیهد است، گهزارش آمهاری مربهوه به  شهاص       الزم ب  ذکر . گرفت  است سنجش و ارزیابی قرار

در پورتهال وزار  نهنعت، معهدن و تجهار  در دسهتر            ،آمارهای بین اممللهی  11در گزارش شماره  کارآفرینی

 می باشد.

 بان جههانی  دیده"براسا  مدل  کار آفرینان نوپاش حاضر، وضعیت ایران و کشورهای منتخب در حوزه در گزار

 مورد بررسی قرار صواهد گرفت. "کارآفرینی

ههد  از  ارائ  شهده اسهت.    توضیحا  مربوه ب  زیرشاص  های دیده بان جهانی کارآفرینی 0در جدول شماره 

فاهیم برصی از شاص  های مرتبط با موضوع فعامیت های کارآفرینان نوپا ارائ  این جدول، استفاده از تعاریف و م

 .می باشد

 

 

 

 

                                                           
1
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 کارآفرینی بان اجزای شاخص دیده.1 جدول

 توضیح کارآفرینی بان زیر شاخص دیده

 منزمت اجتماعی برای کارآفرینان موف 

High Status to Successful 

Entrepreneurs 

منزمت اجتماعی باال ک  مواف   ای سام  01-46 بزرگساالن درند

 برای کارآفرینان موف  در کشور هستند

 ها قابلیتدرک 

Perceived capabilities 
 

 دانش، از برصورداریک  قابلیت  ای سام  01-46 بزرگساالن درند

 را دارند وکارجدید کسب اندازی راهبرای  تجرب  و مهار 

 توج  رسان  ای ب  کارآفرینان

Media Attention for 

Entrepreneurship 

آگاهی از اثر بخشی ک  مواف   ای سام  01-46 بزرگساالن درند

 کسب و کار جدید موف  در رسان  های عمومی هستند

 مناسب گزین  شغلیکارآفرینی ب  عنوان 

Entrepreneurship as a Good 

Career Choice 

شروع یک کسب امکان ک  مواف   ای سام  01-46 بزرگساالن درند

 عنوان یک انتخاب شغلی مطلوب در کشور هستند و کار ب 

 ها فرنتدرک 

Perceived opportunities 
 

 اندازی راه صوب های فرنتک   ای سام  01-46 بزرگساالن درند

 صود را دارند زندگی درمح  وکار کسب

 تر  از شکست

Fear of failure 

سام  ای، ک  تر  از شکست، مانع راه  01-46 بزرگساالن درند

 می شود کسب و کاردازی ان

 قصد کارآفرینان 

Entrepreneurial intentions 

در  کارآفرینان  را ک  قصد انجام کار ای سام  01-46 بزرگساالن درند

 س  سال آینده دارند

 شده کارآفرینی تثبیت

Established business ownership 

rate 

 ب وکاریکس هم اکنون ک  کارآفرینی سام  01-46 بزرگساالن درند

کاری  و کسب آن از بخشی یا تمام مامک شخصاً میکنند، مدیریت را

 .دارد فعامیت سابق  ماه 65 از بیش هستند ک  

 نرخ کارآفرینی جدید

New Business Ownership Rate 

 یک فعال ب  یور اکنون هم ک  ای سام  01-46 بزرگساالن درند

 از بخشی تمام یا مامک شخصاً .میکنند مدیریت را جدید کسب وکار

 .ندارد فعامیت سابق   ماه 65 از کسب وکاری هستندک  بیش آن

 نوپا یکارآفرینفعامیت 

 Total Early-stage 

Entrepreneurial Activity (TEA) 

 /مدیر یا  و پاکارآفرین نوک  یا  ای سام  01-46 بزرگساالن درند

 مامک یک کسب و کار جدید هستند

 ی سازمانیکارآفرین

Entrepreneurial Employee 
Activity (EEA) 

یک  فعامیت کارآفرینی  ای ک  در سام  01-46 بزرگساالن درند

 محصوال  جدید، یا توسع  کار و کسب مانند راه اندازی ،سازمان

 صدما  مشارکت دارند یا جدید و
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 (TEA) کارآفرین نوپا

:کارآفرین نوظهور  

در حال راه اندازی 

(ماه 3تا  0کسب و کار)  

:کارآفرین جدید  

)سن کسب و کار تا 

(سه سال و نیم  

 توضیح کارآفرینی بان زیر شاخص دیده

 )کارآفرینی نوظهور( نرخ کارآفرینی نوپا

Nascent Entrepreneurship Rate 

ک  درگیر راه اندازی یک  کارآفرین نوپا سام  01-46 بزرگساالن درند

 کسب و کار هستند

 کار و کسب از صروج

Discontinuation of Businesses 

 

 دمی  ب  گذشت ، ماه 05 یی در ک  ای سام  01-46 بزرگساالن درند

 کسب از  ...یا راه انداری کسب و کار بهتر وتعطیلی و  ،کاهش فروش

 شده اند صارج صود کار و

 GEM 0202 Global Report: منبع

 

 :است شده داده نشان 0 شک در کارآفرینی های ویژگی و کار و کسب مراح  عملیاتی تعاریف

 کارآفرینی های ویژگی و کار و کسب مراحل20شکل

 

  

 کارآفرین تثبیت شده:

)سن کسب و کار بیش از 

 (ال و نیمسه س

 بالقوه:  کارآفرین

درک فرصت و درک  

 قابلیت

 

 خروج از کسب و کار

اجتماعی-جمعیتی  

 جنسیت 

 سن و سال 

 تاثیر
 رشد کسب و کار 

 نوآوری 

 بین المللی شدن 

 صنعت

بخش 

 

 راه اندازی کسب و کار تداوم

 نمایه کارآفرینی نوپا

 مفهوم پردازی
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در مقایسه با   نوپا کارآفرینان های فعالیت وضعیت ایران در زیر شاخص های .2

 منتخب کشورهای

  بها عنهاوین   زیرشهاص   02و  محهور  4را بهر اسها     کهار آفرینهان نوپها   های  بان جهانی کارآفرینی فعامیت دیده

های کارآفرینان ، فعامیت، شاص  انگیزشی، برابری جنسهیتی، تهأثیر کهارآفرینی و ارزش ههای اجتمهاعی       نگرش

در جهدول   فعامیت های کارآفرینان نوپها های  شاص  زیر در ایران جایگاه ی کند.م  کارآفرینی سنجش و ارزیابی

 می شود.  نشان داده 5

 0202در سال  نوپا آفرینان کار های فعالیتزیرشاخص های رتبه و امتیاز ایران در .2 جدول

 رتبه امتیاز شاخصزیر محور

 نگرش های کارآفرینان 

 43 3204 ها فرنتدرک 

 00 3002 ها قابلیتدرک 

 44 4.00 تر  از شکست

 00 4202 قصد کارآفرینان 

 فعامیت

 0001 04 (TEA)نوپا یکارآفرینفعامیت 

 02 0302 کارآفرینی تثبیت شده

 34 002 کارآفرینی سازمانی

 شاص  انگیزشی
 / کارآفرینی نوپا فرنت گرا
 کارآفرینی نوپا اجباری

001 44 

 جنسیتی برابری
 .4 202 زن/ مردTEA  نسبت

 00 002 مرد/ زنفرنت درک  نسبت

 تأثیر کارآفرینی

 01 0203 انتظار رشد شغ 

 31 003 نوآوری

 بخش صدما  سهم ازننعت ) 
 کار( و کسب

0402 43 

 اجتماعی های ارزش
 کارآفرینی

 2 004. منزمت اجتماعی برای کارآفرینان

کارآفرینی ب  عنوان گزین  شغلی 
 مناسب

2304 41 
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ههای   شاص زیردر   5102در سال  ایران رتب  بعدیول ادر جد، کشورمان تر از جایگاهبرای ارائ  تصویری دقی 

با برصی کشهورهای پیشهرفت  نهنعتی و     ،"کارآفرینی جهانی بان دیده"بر اسا  مدل  کار آفرینان نوپامربوه ب  

 مورد مقایس  قرار گرفت  است. و کشورهای منطق  کشورهای تازه ننعتی شده 

  سهال  بهزر   جمعیهت  بهین  در جدیهد  و نوظهور کارآفرینان  های فعامیت شام ، )  TEA( نوپا یکارآفرین فعالیت

 یها  اثهرا   همچنهین  سهن،  جنسیت، مانند شناصتی جمعیت های ویژگی براسا  شاص  این می باشد. 46-01

   محاسهب   قابه   اقتصهادی  مختلهف  ههای  بخش حسب بر حتی و نوآوری رشد، مانند نوپا های کار و کسب نتایج

 .باشند می

فرنهت   و فرنت گهرا  اجباری، کارآفرینی از اعم کار آفرینان نوپا کارآفرینی انگیزه های ، رتب  بندی1 جدولدر 

 .داده می شود نشان تفکیک کشورها ب  ،محور بهبود یاگر

 راه انهدازی  اسهت،  نداشت  شغلی بهتر گزین  ک  این دمی  ب  را کاری و کسب ک  است فردی ،اجباری کارآفرین

  است. کرده

 شوند. می کارآفرینی جرگ  وارد فرنت، تشخی  دمی  ب  گرا فرنت کارآفرینان

 اسهتقمل  و سهود  کسهب  برای را کار صود و کسب ک  هستند افرادی ، محور بهبود یگرا فرنت نوپا  کارآفرین 

 .اند کرده اندازی راه بیشتر

 ، در مقایسه  بها کشهورهای منتخهب    فرینان نوپها کارآ کارآفرینی های ایران در ارتباه با سهم انگیزه امتیازبررسی 

 امتیااز  بیشاتری   ، باود   92امتیااز داد د    دارای ایران اجباری نوپای کارآفرینی زیرشاخص نشان می دهد،

 توسع  افزایش بابطورکلی  .است (29) رژیم اشغالگر قدس به مربوط پایی  تری  امتیاز   (29) مصر به متعلق

 .یابد می کاهش در کشورها اجباری یانوپ کارآفرینی نرخ اقتصادی

کشهورهای   به   متعله   بیشترین امتیهاز  و بوده 46امتیاز  گرا دارای نوپای فرنت کارآفرینی شاص زیر در ایران

همانطور  .است( 26مصر ) ب  مربوهنیز پایی  تری  امتیاز و 11و  15 ،14مامزی، آمریکا و آممان بترتیب با امتیاز

 چه   ههر  و کنهد  مهی  تغییهر  اقتصادها یافتگی میزان توسع  با فرنت گرا کارآفرینی ویامگک  مشاهده می شود، 

 به   انگیزشهی  شاص  .افتد می اتفاق ها بیشتر آن در گرا فرنت کارآفرینی شوند، می تر یافت  توسع  اقتصادها

 ظرفیهت  کدر بهرای  را مناسهبی  دیهد  اجبهاری،  کهارآفرینی  به   محور بهبود فرنت گرا کارآفرینی نسبت عنوان

 .دهد می دست ب  کشورها کارآفرینی
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 کشور( 32)از 0202درسال در ایران و کشورهای منتخب  نوپا کارآفرینان کارآفرینی های انگیزه امتیاز.3 جدول

 

 جنسیت و نوپا کارآفرینی.2.1

 کارآفرینانه   فعامیت ههای  زنان ک  انیزم اما باشد می مردان از کمتر جهان در زن کارآفرینان درند کلی یور ب 

 به  کهارآفرینی   هها آن واقهع  در. باشند داده انجام اجبار روی از را کار این ک  دارد بیشتری احتمال ،دهند می انجام

 ب  اجباری کارآفرینی و گرا فرنت کارآفرینی نوپا، کارآفرینی میزان نمایانگرنمودارهای زیر، پردازند.  اجباری می

 .هستند تجنسی تفکیک

 کشورهای  منتخب ردیف

 

 کارآفرینی

 نوپا

 

کارآفرینی  

 نوپای اجباری

کارآفرینی  

نوپای فرصت 

 گرا

کارآفرینی  

نوپای فرصت 

گرای بهبود 

 محور

شاخص 

 انگیزشی

 001 3.02 3102 .0.0 0001 ایران 0

 000 2104 1004 0103 4200 لبنان 0

 404 3201 1103 0003 .000 اشغالگرقدسرژیم 4

 000 4.01 3304 4301 .000 چین 2

 201 03 3.01 0102 00 قزاقستان 3

 .30 31 000. 0304 0001 آمریکا 3

 .20 4402 2104 3003 103 مصر 1

 .00 4304 1.01 0.01 .020 ندوستانه .

 003 42 1301 0.01 301 ایتالیا 1

 401 3300 200. 0100 301 آلمان 02

 003 3000 1303 0303 104 کره جنوبی 00

 301 31 304. 0401 001 مالزی 00
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 زنان و مردان ینوپا کارآفرینی مقایسه.1نمودار

 
 

 زنان و مردان کارآفرینی فرصت گرا مقایسه.2نمودار

 

 زنان و مردان کارآفرینی اجباری مقایسه.3نمودار
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 برابرکهارآفرینی  دو  )درنهد 0672(ایهران  در مهردان  کارآفرینی شود، می مشاهده نمودارهای فوق در ک  همانطور

      تفهاو  انهدکی  مهردان و زنهان    اجبهاری  کهارآفرینی و  گرا فرنت کارآفرینیدر ، ومی باشد می )درند172( زنان

 می باشد.

 سنی توزیع و نوپا کارآفرینی.2.2

 کسهانی  افراد این واقع در .باشد می سال 66 تا 12 و 16 تا 52 میان در کارآفرین افراد سنی امگوی کلی یور ب 

 که   کسهانی  صصهو   به   جهوان  افهراد  سنی بازه این در باشند. می صود شغلی دوره میان  یا ،ابتدا در ک  هستند

بهوده و   کهار  و کسهب  انهدازی  راه قهادر به    باشهند،  می منابع و افراد از ای شبک  دارای و اند اندوصت  ای تجرب 

  .کنند می کارآفرینی ب  مبادر 

 سنی گروه تفکیک به نوپا، کارآفرینی میزان.4نمودار

 
 سهنی  بازه این در احتماالً .باشد می سال 66 تا 12 و 16 تا 52 میان در کارآفرین افراد سنی امگوی کلی یور ب 

 راه قادر به   و هستند منابع و افراد از ای شبک  دارای و اند اندوصت  ای ک  تجرب  کسانی صصو  ب  جوان افراد

 ابتدای در است ممکن سنین این در افراد "ضمنا .کنند می کارآفرینی ب  ، مبادر می باشند کار و کسب اندازی

 صهود  کارمنهدی  کهار  در مانهدن  به   را ها آن ک  درآمدی و باال شغلی های ب  موقعیت و باشند صود کاری دوره

 در سهنی  گهروه  ایهن  در افهراد  گفهت  تهوان  می سال 46 تا 22 سنی گروه مورد در اما .ندارند عمق کند، تشوی 

       شهرکت  کارآفرینانه   ههای  فعامیهت  در بیشهتر  درآمهدزایی،  به   هها  آن کمتر توسع  یافت ، ب  دمی  نیاز کشورهای

 کنند. می
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 ساله 24-18

 ساله 34-25

 ساله 44-35

 ساله 54-45
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 کهارآفرینی  های فعامیتمیزان  بیشترین مبنانبین کشورهای منتخب،  در دهد می نشان نمودار فوق ک  همانطور

 فعامیهت  در کننهده  مشارکت سنی های گروه بیشترین نیز ایران در. دارد  سن سال 66 تا 12 افراد بین را ب  ویژه

 26 تها  66 سهس   و سهال  46 تا 22 سنی گروه. باشند می سال 66 تا 12سال و   16تا  52 نوپا ارآفرینیک یها

 افراد مسهن  رسد می نظر ب  .دارند را کشور در نوپا کارآفرینان  های فعامیت در مشارکت میزان کمترین نیز سال

 شناسهایی    و تجربیها   دمیه   به   ویا ورزندمی  مبادر  کارآفرینی ب  مادی نیاز و درآمد دنبال ب  یا ایران در تر

 .باشند می ها فرنت این از برداری بهره ب  قادر صود، مامی و ای حرف  های توانمندی و فرنت ها

 بخش) صنعت( توزیع و نوپا کارآفرینی.2.3

 
در کشورهای منتخب، این کشورها بر  (ننعت) بخش تفکیک ب  نوپا، کارآفرینی میزانتنوع و جهت بررسی 

 سطح توسع  اقتصادی تقسیم و نمودار آنها ترسیم شده اند.  اسا 

کشورهای عامل محور منتخب  در( صنعت)بخش براساس(  TEA) نوپا کارآفرینی امتیاز.5نمودار

 (کشور 32از)  0202 درسال
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 عمههده"حههوزهبسههیاری از کارآفرینههان در  منتخههب) ایههران، مصههر و هندوسههتان(، محههور عامهه  کشههورهای در

 در هندوستان بخش کشاورزی متمایز می باشد. می کنند، و فعامیت "روشیفروشی/صرده ف

 (نهنعت )بخهش  نوپها براسها    نشان می دهد، در مقایس  زیرشاص  های کهارآفرینی  2همانگون  ک  در نمودار 

بیشترین فعامیت را  "ساصت"و پ  از آن در حوزه  "عمده فروشی/صرده فروشی"ایران، کارآفرینان نوپا در حوزه 

 دارند.

کشورهای کارایی محور منتخب  در( صنعت)بخش براساس(  TEA) نوپا امتیاز کارآفرینی.6نمودار

 (کشور 32از)  0202 درسال

 

عمهده  "اکثهر کارآفرینهان در حهوزه   (، اقسهتان و مهامزی  مبنهان، چهین، قز  )  منتخهب  محهور  کارایی کشورهای در

 "صدما  بهداشهتی، آموزشهی و ...  " های حوزهفعامیت کارآفرینان در فعامیت می کنند، و  "فروشی/صرده فروشی

 در مرحل  بعدی قرار دارد.
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 منتخبکشورهای نوآوری محور  در( صنعت)بخش براساس(  TEA) نوپا کارآفرینیامتیاز .7نمودار

 (کشور 32از)  0202 درسال

 

بسهیاری از  ، نیهز  (آمریکا، ایتامیها، آممهان و کهره جنهوبی    ، اشغامگرقد رژیم) منتخب محور نوآوری کشورهای در

صدما  "فعامیت می کنند، و فعامیت کارآفرینان در حوزه های  "عمده فروشی/صرده فروشی"کارآفرینان در حوزه

 "صدما  حرفه  ای " ت  و در این حوزه آممان متمایز می باشد.در مرحل  بعدی قرار گرف "بهداشتی، آموزشی و ...

  .دارند قرار چهارم و سوم جایگاه در نیز "ساصت"و 

 بهه  یههور کلههی کسههب و کههار در  عمههده فروشههی/صرده فروشههی نیههاز بهه  سههطح مهههار  پههایین تههر داشههت  و 

 موانع کمتری برای ورود ب  آن می باشد. 
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 رآفرینان نوپاکا انتظار ایجاد فرصت های شغلی.2.4

در  یها و  آورنهد  درمهی  صهود  استخدام ب  را دیگر افراد آنها کارآفرینان، توسط کارها و کسب اندازی راه موازا  ب 

  افرادی را استخدام نمایند. آینده در در نظر دارند ،صود های برنام 

  منتخب کشورهای و ایران درکارآفرینان نوپا  انتظار ایجاد فرصت های شغلی امتیاز.8نمودار

  (کشور 32از)  0202 درسال

 

 آینهده  سهال  2 در و بهوده  کهم  هها  آن در رشهد  انتظهار  که   وکارهایی کسب راه اندازینشان می دهد،  1نمودار 

ایتامیها، هندوسهتان، ایهران و     )در بین کشورهای منتخهب  ،نخواهند کرد کار ها آن در کارآفرین صود جز کسینیز

یافته ، که  در سهطح تکنومهوژی پهایین تهری        کمتر توسع  اقتصادهای در بیشترین عدم استخدام را دارند. (مصر

   هستند، باال بودن درند امتیاز، نشانگر عدم بازدهی ایجاد کسب و کار کارآفرینان  بهرای جهذب نیهروی انسهانی     

ان کارآفرینه  به   ارتبایها ،  و پیچیهده  های فناوری ب  دمی  یافت  توسع  کشورهای در می باشد. از سوی دیگر، 

  .کنند کار تنهایی ب  ک  دنده می اجازه

% پروژه های کارآفرینان ، عموه بر کارآفرینان درگیهر، تعهداد یهک یها بیشهتری      11انتظار می رود، بطور متوسط 

 دنیها  سرتاسهر  در کارآفرینهان  عمهده  بخش ،کم رشد انتظار با کارآفرینان ک  حامی در د.نفرنت شغلی ایجاد کن

 .باشند می بامقوه کننده استخدام یا کننده استخدام کارآفرینان دارایکشورها  اغلب هستند،
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 نوپا کارآفرینان نوآوری سطح.2.2

 کارآفرینهان،  نهوآوری  میهزان  از درکهی  به   دستیابی برای .باشد می ننعت یک بازار در تازگی نمایانگر ،نوآوری

GEM هیچگونه   یها  و باشد می جدید مشتریان تمام یا بخشی برای ک  صدماتی و محصوال  معرفیب   نسبت 

 متوسهط  .نمایهد  مهی  ارزیهابی  ،را باشد ناچیزمی بسیار یا و نداشت  وجود محصول این کار و کسب برای تقاضایی

 و ابهزار  دارای اقتصهادهای پیشهرفت  تهر    در یابد و کارآفرینان می افزایش اقتصادی توسع  سطح با نوآوری سطح

 رقهابتی  فضهای  دارای یافته   توسهع   کشهورهای  از همچنین بسیاری. ندباش می نوآوری برای بیشماری امکانا 

 .هستند ها رقابت در موفقیت برای بدیع های ح  راه ارائ  ب  ملزم کارآفرینان و هستند

      ( برصهوردار  24از رتبه  صهوبی )   ،در بهین کشهورهای منتخهب    کارآفرینهان نوپها   نهوآوری  سطحایران در ارتباه با 

، بهاالترین سهطح نهوآوری را در     1( و مبنان با رتب  5تیک  کشورهای هندوستان با رتب  عامی )، در نورمی باشدن

 محصوال  و صدما  نوآوران  دارند.

 (کشور 32از) 0202منتخب درسال کشورهای و ایران در نوپا رتبه سطح نوآوری کارآفرینان.9نمودار
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 خروج از کسب و کار.2.2

   کهار  و دارای کسهب  قهبمً  که  ، اسهت  کشور سال 56 تا 01 بزرگسال افراد درند معنای ب  کار و کسب از صروج

دالی  پایان فعامیت کسب و کهار کارآفرینهان در    .اند دهش رجاص آن از گذشت  سال یک در دالیلی ب  اما ،اند بوده

  شده اند. نشان داده بر اسا  سطح توسع  اقتصادی کشورهای منتخب05و  00، 01نمودارهای 

 کشور( 32)از 0202درسال خروج از کسب و کار در کشورهای عامل محور منتخب امتیاز دالیل .10نمودار

 

و دالی   مامی مشک  تأمین ،سودآوری ، فقدان)ایران، مصر و هندوستان( منتخب محور عام  کشورهای در

 .شوند میصروج از کسب و کار سبباز سایر عوام   بیش شخصی

تأمین  مشک  هستند. کار و کسب از صروج دمی  دومین و اومین شخصی دالی  و سودآوری نیز فقدان ایران در

  د.دارن قرار چهارم و سوم جایگاه در نیز بوروکراسی و مامی
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 کشور( 32)از 0202درسال  محور منتخب کارایی امتیاز دالیل خروج از کسب و کار در کشورهای .11نمودار

 

 ، مشک  تأمین سودآوری مامزی(، عموه بر فقدان) مبنان، چین، قزاقستان و  منتخب محور کارایی کشورهای در

          صهروج از کسهب و کهار    سهبب  ،بهیش از سهایر عوامه     ، مواجه  بها فرنهت ههای بهتهر،    مامی و دالی  شخصی

 .شوند می
 

 کشور( 32)از 0202درسال محور منتخب  نوآوریامتیاز دالیل خروج از کسب و کار در کشورهای .12نمودار

 

 از صهروج  نهرخ (، ی و رژیم اشهغامگر قهد   بآمریکا، ایتامیا، آممان، کره جنو)  منتخب ورمح نوآوری کشورهای در

 دسترسهی  کشهورها  این در ک  معنا بدان. دیگر است اقتصادهای کمتر ازمامی  مشک  تأمین دمی  ب  کار و کسب
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 بیشهتر از کراسهی  بورو دمیه   به   کار و کسب از صروج نرخومی  ،است تر آسان کار و کسب اندازی راه سرمای  ب 

  .دیگر است اقتصادهای

 کارآفرینانه اکوسیستم 

 کارآفرینانه   ههای  فعامیهت  به   که   است محیطی یا ای زمین  شرایط ترکیب دهنده نشان کارآفرینان  اکوسیستم

 :و عبارتند از  شود می ها آن وقوع موجب و داده شک 

  .مامی پشتوان  0-

 :شام  دومت حمایتی های سیاست 5-

 پشتیبانی و ارتباه– امف 

 و بوروکراسی مامیا  - ب 

 دومت کارآفرینی های برنام  1-

 :شام  کارآفرینی آموزش 6-

  دبیرستان و ابتدایی مدار  در کارآفرینی آموزش -امف 

 دانشگاه در کارآفرینی آموزش -ب 

 توسع  و تحقی  انتقال 2-

 حقوقیو تجاری زیرساصت 4-

 :ورود قوانین  6-

  داصلی بازار یپویای -امف 

 گنجایش بازار داصلی ویا مقررا  ورود - ب 

 ....(و زمین نق ، و حم  برق، و آب ،ارتبایا فیزیکی ) های زیرساصت 1-

 فرهنگی و اجتماعی هنجارهای 9-
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کشور(                                  30)از  0202 درسالمنتخب  کشورهای وضعیت کارآفرینی ایران و.4 جدول

 = بسیار کافی( 1   = بسیار ناکافی 0   ن وزنی:)میانگی

 

 کشورهای  منتخب ردیف
 پشتوانه

 مالی

 کارآفرینی

 های حمایتی سیاست

 دولت
 

برنامه های 

کارآفرینی 

 دولت

 آموزش

  
کارآفرینی 

 در مدرسه

کارآفرینی 

 در دانشگاه

 و پشتیبانی

 ارتباط
 و مالیات

 بوروکراسی

 GEM 300 300 401 304 400 302 

 670 576 274 179 671 671 آممان 0

 671 571 271 674 271 179 کره جنوبی 0

 676 172 670 674 676 276 آمریکا 4

 271 574 676 676 271 679 چین 2

 671 171 171 576 170 671 ایتامیا 3

 275 670 274 275 275 271 مامزی 3

 270 670 672 179 272 276 هندوستان 1

 671 171 179 572 176 270 اشغامگر قد رژیم  .

 176 571 570 171 171 171 ایران 1

 671 172 671 672 271 174 قزاقستان 02

 679 671 675 670 171 275 مبنان 00

 170 074 171 170 171 172 مصر 00

 675 571 670 176 271 675 ژاپن 04

 275 575 670 176 676 171 ترکی  03

 303 402 300 .40 3.2 302 میانگین 



 

21 
 

                            کشور(                                  30)از  0202 درسالمنتخب  کشورهای وضعیت کارآفرینی ایران و)ادامه(.  3جدول 

 = بسیار کافی( 1= بسیار ناکافی    0)میانگین وزنی:   

 
 

 ردیف
کشورهای  

 منتخب

انتقال 

تحقیق و 

 توسعه

 

زیرساخت 

تجاری و 

 حقوقی

 

 قوانین ورود

 

 

زیرساخت 

های 

 فیزیکی

 

هنجارهای 

فرهنگی و 

 اجتماعی

 

  
پویایی 

بازار 

 داخلی

گنجایش بازار 

داخلی ویا 

 ورود  مقررات

 GEM 40. 301 200 300 304 301 

 675 476 275 672 279 671 آممان 0

 679 671 171 671 671 174 کره جنوبی 5

 471 670 676 274 276 675 آمریکا 1

 271 479 671 675 671 670 چین 2

 172 270 675 671 671 179 ایتامیا 6

 271 675 676 470 274 679 مامزی 4

 272 475 671 276 271 671 هندوستان 6

 676 476 172 670 274 676 قد اشغامگر رژیم  1

 176 474 170 279 571 171 ایران 9

 271 279 670 471 671 170 انقزاقست 01

 471 676 675 676 274 675 مبنان 00

 171 471 171 270 675 579 مصر 05

 171 479 671 472 172 672 ژاپن 01

 271 472 179 274 270 675 ترکی  06

 200 303 300 203 301 302 میانگین 
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 = بسیار کافی( 1ناکافی  = بسیار 0)میانگین وزنی:  0202وضعیت کارآفرینی ایران در سال  .13نمودار

 

  
 

کمی بیشهتر از میهانگین    ک  دارد (474) یمناسب و باال بسیار امتیازی "زیرساصت های فیزیکی" شاص  در ایران

 مسهلل   ایهن  باشهد.  مطلهوبی مهی   وضعیت دارای ایران نیز "پویایی بازار داصلی"  در همچنین .جهانی می باشد

امها   اسهت.  گهذار  سرمای  برای چ  و صارجی و کارآفرینی داصلی برای چ  داصلی بازار مناسب اوضاع دهنده نشان

 این و دارد "دومت کارآفرینی های برنام " شاص  در را جهان یدهاااقتص متوسط مقایس  با در وضعیت بدترین

 بهرای  مهمی زیربنای ک  نیز دیگر های شاص  شود.  می ایران محسوب در کارآفرینی روند ضعف نقط  مسلل 

 تجهاری،  ههای  زیرساصت آموزش، قوانین، دومت، های مامی، سیاست پشتوان  مانند ،شوند می محسوب رآفرینیکا

 .باشند نمی ای کننده راضی وضعیت دارای توسع  و انتقال تحقی  و فرهنگی هنجارهای
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تامی  مالی کارآفرینی 

3.98  
هنجارهای فرهنگی    

 3.68اجتماعی 

 6.62زیرساخت فیزیكی 

گنجایش بازار داخلی  یا 

 3.29مقررات  ر د 

 5.2پویایی بازار داخلی 

زیرساخت های تجاری   

 9.76دقوقی 
انتقال تحقیق   توسعه 

3.02 

آموزش کارآفرینی در 

 3.36دانشگا  

آموزش کارآفرینی در 

 9.82مدرسه 

برنامه های کارآفرینی 

 9د لت 

 3.95مالیات   بور کراسی 

 3.76پشتیبانی   ارتباط 

 ایران

GEM
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در مقایسه با  0202 درسالمنتخب عامل محور کشورهای وضعیت کارآفرینی ایران و.14نمودار

GEM  بسیار کافی( 1= بسیار ناکافی    0کشور( )میانگین وزنی:    30)از = 

 
 
 

    GEMدر مقایسه با  0202درسال کشورهای کارایی محورمنتخب  وضعیت کارآفرینی.15نمودار

 = بسیار کافی( 1= بسیار ناکافی    0کشور( )میانگین وزنی:    30)از 
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    GEMدر مقایسه با  0202ل درساوضعیت کارآفرینی کشورهای نوآوری محورمنتخب .16نمودار

 = بسیار کافی( 1= بسیار ناکافی    0)میانگین وزنی:    کشور( 30)از 

 

 
 

 "فیزیکی های زیرساصت" ک  کشورها و کشورهای منتخب، کارآفرینان  اکوسیستم با توج  ب  میانگین وضعیت

 کارآفرینی آموزش "در کارآفرینان  ارچوبچ شرایط دیگر بدترین سوی از( را داشت  و 4)باالتر از  امتیاز بیشترین

در مرتبه  دوم   "داصلهی  بهازار  پویهایی " در کشورهای مهذکور  .است شده گزارش (1) حدود  امتیاز با "مدرس در 

 .دباش می( 2امتیاز )باالتر از 

  جمع بندی و پیشنهادها .3

 محهیط  صهوب  شهرایط  جمله   از  "پویایی بازار داصلهی "و  "زیرساصت های فیزیکی" ،همانگون  ک  اشاره گردید

 و کسهب  محهیط  ب  توج  مزوم ،ایران در، شاص  ها ، ومی با توج  ب  سایر دشو می تلقی ایران در کار و کسب

 در شهرایط  ایهن  نگه  داشهتن   ضهعیف  بها  همچنین. صواهد بود حیاتی بسیار محیطی موانع نمودن کار و بریر 

 .ب  مرور کاهش صواهد یافت کشور در اقتصادی  فعاالن و انگذار سرمای  حضور امکان ،سایرکشورها با مقایس 

 مرحله   وارد درنهد  06 انهد  داشهت   کهارآفرینی  قصد گذشت  سال س  در ک  ایرانی افراد میان از 5102  سال در

 دنیهای  وارد گذشهت   سال س  یی در ک  ایرانی نوپای کارآفرینان میان از دیگر سوی از .اند شده نوپا کارآفرینی

 صود کار و کسب از سال این در درند 6 میزان ب  آصر در اند رسیده ثبا  مرحل  ب  درند 6 اند شده نیکارآفری
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 :ایران در کارآفرینی دادن ب  توسع  شتاب صصو  درکارآفرینی  جهانی دیده بان تونی  های

 اصتراعا  بهین  تجاری سازی و فکری مامکیت قانون از حمایت 

 و افزایش اشتغال هد  با موجود پتانسی  های کشف و باال رشد با کارآفرینی توسع  هتج در حمایت 
 ارزش افزوده

 صود زنجیره کسب وکارهای و اقتصادی فعاالن رابط  برقراری هد  با شرکتها میان شبک  ایجاد 

  و کمک و مناسب کارآفرینی آموزش قبی  از امکاناتی ایجاد یری  از جوانان کارآفرینی ب  جدی توج 
 مامی پشتیبانی

 تجاری سازی  ارتباه دانشگاه باننعت و ایجاد یری  از دانش بنیان توسع  شرکتهای دانشگاهی و
 تحقیقا 

  برای کارآفرینان شبک  ایجاد جهت کارآفرینی بازارچ  های ب  شهرها سطح در پارک هایی اصتصا 

 کوچک تومیدکنندگان یا صانگی

 و کارآفرینی نوآوری صمقیت، تشوی  جهت دانشگاهها و مدار  در کارآفرینی بازارچ  های برپایی 

 عملی

 افراد توانمندسازی و ایده صل  جهت در کسب وکار راه اندازی آموزشی دوره های برگزاری 

 تدوین شده کلی سیاست های تحق  جهت در دومت سوی از عملیاتی و مناسب برنام  های اتخاذ 
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 منابع .4

    

0. (GEM) Global Entrepreneurship Monitor, Global Report  5102/5104  

 جههانی  بهان  دیهده  مهدل  براسا  ایران در کارآفرینی های شاص  ارزیابی" پژوهشی برنام  هشتمین گزارش.5

 0196 -دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران -"کارآفرینی

         -"(0116-0190) سههامهای یههیایههران  در آن ارزیههابی و کههارآفرینی جهههانی دیههده بههان  شاصصهههای". 1

 0191 -1 شماره دوم، سال، اقتصادی و مامی سیاستهای فصلنام 


