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های همه جانبه اقتصادی های کشور ایران، تحریمترین چالشهای اخیر از جمله مهمر سالد

های نفتی، مشکالت تاامین ماواد اولیاه و و سیاسی، وابستگی شدید اقتصاد به صادرات فرآورده

ای کاه براسااس باشاد. باه گوناهکرده جامعاه میشر تحصایلتوزیع کاالهای اساسی و بیکاری ق

ساله و بیشتر کشاور  15جمعیت  از کلدرصد  4/11، 1398آخرین گزارش مرکز آمار در سال 

در راساتای (. 1398 ران،یا)مرکاز آماار ا ، فاقد شغل هستند(و نهصد هزار نفر ونیلیدو م )حدود

های گذشته نمود بیشتری پیدا کارده، اقتصااد الها یکی از مفاهیمی که در سمقابله با این چالش

های اصالی تحقاق آن باه شامار آوری اقتصاادی یکای از الزماهاست و افزایش تااب 1مقاومتی

آوری (. ارتقااای سااطب تاااب1396؛ ورمزیاااری و ایمااانی، 1399و همکاااران،  یزالاارود )ماای

هاای غیرقابال وچالشهاا پذیری اقتصااد کشاور دربرابار تحریماقتصادی باعث کااهش آسایب

آورد )ناادری و شود و امکان واکنش مناسب به تحوالت محیطی را به ارمغاان مایبینی میپیش

بایسات بار (. برای اینکه کشور در مسیر اقتصاد مقااومتی گاام باردارد می1397سیفی رسولیان، 

(. 1396  ،یریاو ام یمیسالهای باالقوه تمرکاز کناد )برداری بهینه از منابع داخلی و ظرفیتبهره

زایی و اشاتغال موتوری محارک دربه عنوان  محققانو  خبرگان از نگاه یکی از راهکارهایی که

 ,2009Naudé,  ;2020GEM; ی اسات )نیکاارآفرشاود، می شاناخته کشورها یتوسعه اقتصاد

Acs, et al.,  Toma, et al., 2014; Wennekers & Thurik, 1999; Chowdhury, 2007;

ف مشترک کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی، ایجاد مزایای رقابتی پایدار، خودکفایی و  (. هد2018

(. اولین قدم برای اینکه ایران مسایر 1399ی و همکاران، زالباشد )آوری اقتصادی میبهبود تاب

مند شاود، آگااهی از درستی را در این حوزه در پیش بگیرد و بتواند از پتانسیل افراد جامعه بهره

بان جهاانی وضاعیت کاارآفرینی سالیانه دیده باشد. در گزارشاتت واقعی کارآفرینی میوضعی

 ,2020GEM ;2019 ;شاود )های مشابه ارزیاابی میکشورهای عضو براساس یکسری شاخص

ها بارای هار کشاور کاه (. در حالیکاه درجاه اهمیات ایان شااخص2018 2017 ;2016;2015

شاود. کلی شرایط متفاوتی دارند، یکسان در نظر گرفتاه میها و به طور محدودیت ها،نیازمندی

های آفرینی کشااورها  براساااس شاااخصبنااابراین نیاااز اساات تااا ارزیااابی وضااعیت توسااعه کااار

                                                           
1 Resistive economy 
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 باندهیاد یهاشااخص یبنادتیاولو ،اصالی ایان مقالاههدف بندی شده صورت گیرد. اولویت

. بادین باشادیم 2019-2014در بازه زماانی  رانیا ینیروند کارآفر لیو تحل ینیکارآفر یجهان

های مذکور براساس نظار خبرگاان و کارآفریناان و باا اساتفاده از تکنیاک ترتیب ابتدا شاخص

شود. نهایتاً روناد کاارآفرینی ایاران در قیااس باا میاانگین بندی میاولویت 1فرآیند تحلیل شبکه

کماک  گیرانین مطالعه به تصمیمگردد. ا، تحلیل می2با درآمد متوسط  GEMکشورهای عضو

 ینیکاارآفرآیناده  یبارارا  یو روشان قیادق یریگجهت توسعه اقتصادی، یدر راستاکند تا می

  .کنند میترسکشور 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
شود که عاملی به ناام فارد کاارآفرین وجاود داشاته باشاد تاا کارآفرینی هنگامی محقق می

بارداری کناد. ایان هاا بهرهها را کشاف و از مناافع باالقوه و پنهاان موجاود در آنبتواند فرصت

( مطرح شاده 2000) 3کاتارامنفرصت توسط شین و ون –موضوع تحت عنوان نظریه پیوند فرد 

گاار مطااابق بااا ایاان دیاادگاه، کااارآفرینی دو بعااد دروناای و بیروناای را در اساات. بااه عبااارت دی

هاای عینای و های ذهنی و مهارتی فرد و بعد بیرونی به محرکگیرد. بعد درونی به ویژگیبرمی

ی در آن پنهان اسات. در واقاع، دیجدسودآور و  یهافرصتچنین به محیطی اشاره دارد که هم

های سااودآور در ی فااردی باارای شناسااایی و درک فرصااتباارداری از خالقیاات و نااوآوربهره

 ,Aidis, 2003; Shane & Venkataramanگاردد )آمیز، کاارآفرینی تلقای میشارایط ابهاام

یاد وکاری جدهای خالقانه و نوآورانه به یک کسب و کار ویا ایجاد کساب(. تبدیل ایده2000

آفرینی در دساتیابی باه توساعه که لزوماً مبتنای بار یاک ناوآوری نباشاد، دو نقاش اصالی کاار

(. موسساه  ,et al.,Galindo Martin,  ;1993Baumol 2010شاود )اقتصاادی محساوب می

هاار ساااله گزارشااات آماااری از وضااعیت کااارآفرینی ( GEM)  4بان جهااانی کااارآفرینیدیااده

                                                           
1 Analytical Network Process (ANP) 

2 middle-income 

3 Shane & Venkataraman 

4 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
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 114، مجموعاً بایش از ساه میلیاون نفار در GEMاز زمان آغاز فعالیت  کند.کشورها، منتشر می

ترین مطالعاه ترین و گستردهاند که این بزرگهای آن شرکت کردهکشور جهان، در نظرسنجی

، GEMهاای موسساه (. ارزیابی ,2020GEM) روددرحوزه کارآفرینی در جهان باه شامار مای

شاود. ساه ( انجاام میNES( و خبرگاان ملای )APSبراساس دو نظرسنجی جمعیت بزرگساال )

 18هااای کارآفرینانااه کااه از هااای کارآفرینانااه، نتااایج کارآفرینانااه و فعالیتنگرش شاااخص

مورد سوال قرار بزرگسال  تیجمع ینظرسنجشوند)سطب خرد( در قالب زیرشاخص تشکیل می

هاای کارآفریناناه، درک زیرشااخص درک قابلیت 5های کارآفریناناه شاامل گیرند. نگرشمی

گرا و کااارآفرینی اجباااری ز شکساات، کااارآفرینی فرصااتهای کارآفرینانااه، تاارس افرصاات

ای های منزلت اجتماعی باالی کارآفریناان، توجاه رساانهباشد. نتایج کارآفرینانه زیرشاخصمی

وکار و کارآفرینی به عنوان گزیناه شاغلی مناساب را در بار به کارآفرینی، سادگی شروع کسب

ص کااارآفرینی نوظهاور، کااارآفرینی جدیااد، زیرشاااخ 9آفریناناه از هااای کارگیارد. فعالیتمی

شااغل، نااوآوری،  6وکار، انتظااار ایجاااد باایش از کااارآفرینی تیبیاات شااده، خاارو  از کسااب

( تشاکیل TEAهای کارآفریناناه نوپاا )المللی، کارآفرینی سازمانی و کل فعالیتکارآفرینی بین

و بااه بررساای  اشاااره دارد یخبرگااان ملاا بخااش دیگاار ایاان چااارچوب بااه نظرساانجی شاود.می

که عبارت اناد  1پردازدزیرشاخص، می 12جوامع )سطب کالن( در قالب  ینیکارآفر ستمیاکوس

و  یاتیاامال یهااسااتیس، دولاات یتیحمااا یهااسااتیس،  نانااهیکارآفر یمااال یهاااتیحمااز: 

 آماوزش، در مادارس ینیکاارآفر آماوزش، دولات ینیکاارآفر یهابرناماه، دولات یبروکراس

 ییایاپوی، و قاانون یتجاار یهارساختیز، و توسعه قیتحق انتقال، در سطب دانشگاه ینیکارآفر

ی و نیکاارآفر یکایزیف رسااختیز، چارچوب ها و مقاررات ورود باه باازار داخالی بازار داخل

های چهارگانه در این چارچوب باه صاورت دوطرفاه باا ی. شاخصاجتماع-یفرهنگ یهنجارها

 ای دارند.ختار شبکههستند و سا یکدیگر در ارتباط

                                                           
به ترتیب در  عضو یهانفر از خبرگان کشور 36و ساله  64تا  18نفر از افراد  2000حداقل  به طور متوسط 1

 یخبرگان مل( و Adult Population Survey) بزرگسال تیجمع ینظرسنج با عنوان GEMساالنه های نظرسنجی

(National Expert Surveyشرکت م )کنندی. 
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شاخص زمینه »(، شاخصی جدید تحت عنوان GEMبان جهانی )موسسه دیده 2018از سال 

را معرفی کرده اسات. ایان شااخص کاه بیاانگر ساادگی شاروع و « NECI - 1ملی کارآفرینی

گانااه اکوسیسااتم توسااعه کسااب و کااار در هاار کشااور اساات از میااانگین وزناای عواماال دوازده

( از خبرگاان هار کشاور NESآید؛ باه ایان صاورت کاه در نظرسانجی )میکارآفرینی بدست 

های اکوسیساتم کاارآفرینی، درجاه اهمیات خواسته شده تا عالوه بر امتیازدهی باه زیرشااخص

ای که وجود دارد این اسات کاه در گزارشاات هریک از عوامل را نیز مشخص نمایند. اما نکنه

 ,GEMها نشده است )دهی شاخصجزئیات وزنای به هیچ اشاره 2020-2019و  2019-2018

( شااخص GEMبان جهاانی )دیاده 2018-2017عاالوه بار ایان، در گازارش   (.2020 ;2019

معرفی شده است. ایان شااخص « GESI - 2نانهیکارآفر هیروحشاخص »جدید دیگری با عنوان 

و  کارآفرینانااههای براساااس سااه سااوال کااه در رابطااه بااا آگاااهی کارآفرینانااه، درک فرصاات

( پرساایده APSساااله هاار کشااور )نظرساانجی  64-18خودکارآماادی کارآفرینانااه از جمعیاات 

و  2019-2018آید. الزم به ذکار اسات کاه از ایان شااخص در گزارشاات شود، بدست میمی

 این موسسه استفاده نشده است. 2019-2020

بارای ارزیاابی وضاعیت ( GEMبان جهانی کاارآفرینی)در کنار چارچوبی که موسسه دیده

های دیگری نیز در مطالعات اخیر توساط محققاان کرده است، شاخصکارآفرینی کشورها ارائه

(، Hofstede, 1980; Zhao et al, 2012های فرهنگای )اند از: تفاوتاند که عبارتمعرفی شده

 ,Cassarها )هایی نظیر هزینه فرصت و توانمنادیکه زیرشاخص طلبی کارآفرینانهاشتیاق و جاه

(، Wiklund, et al, 2003(، انتظاارات )Liao and Welsh, 2003(، سارمایه اجتمااعی )2006

( در 2018) 3گیرد. به عالوه فقیه و همکاران( را در بر می ,2006Morris, et alو انگیزه ) موانع

ا مطارح و بازدهی کارآفرینی ر  شاخص  4هامطالعه خود با استفاده از روش تحلیل پوششی داده

بارآورد  2018در ساال ( GEM)ینیکاارآفر یجهان باندهیدکشور عضو موسسه  55آن را برای 

                                                           
1 NATIONAL ENTREPRENEURSHIP CONTEXT INDEX (NECI) 

2 GEM Entrepreneurship Spirit Index (GESI) 

3 Faghih, et al 

4 Data Envelopment Analysis (DEA) 
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های کارآفرینانه، قصاد ها )درک فرصتاند. این شاخص از تقسیم مجموع وزنی خروجیکرده

 یملاا یهنجارهاااهااا )هااای کارآفرینانااه و اشااتیاق کارآفرینانااه( باار ورودیکارآفرینانااه، فعالیت

و  1افضاالآیااد. ( بدساات مینانااهیکارآفر یهاااتیدرک قابلانااه، تاارس از شکساات و نیکارآفر

 یایآساا یهاااملتکارآفرینانااه را در  های کلیاادی ایجاااد محاایط( شاااخص2018همکاااران )

ا، هفرصت از یبردارو بهرهکشف  به نانیکارآفر ی شناسایی و تاثیر آنها را بر تشویقشرقجنوب

، وابساته نیساتد افارامهاارت  به داناش و تنها ینیکارآفر دادهنشان  جینتااند. گیری کردهاندازه

 وانتقاال داناش باین صانعت و دانشاگاه  ،ی کشاورآموزش ستمیس تیوضع به یادیبلکه تا حد ز

( نیز دریافتند کاه 2020) 2گردد. آلمودوار گونزالز و همکارانی برمیدولت یهااستیس چنینهم

تواند موجب رشد اقتصادی کشاورهای درحاال توساعه گاردد و ای نمیکارآفرینی در هر زمینه

موجاهیاد و هاای کارآفریناناه معطاوف شاود. فعالیت تیافیکبهتر است تمرکز این کشورها بار 

و بااا  بندی کااردهدسااته یهشاات بعااد اصاال بوم کارآفرینانااه را در( زیساات2019) 3همکاااران

توساعه اند که ابعااد (، نشان دادهAHP) 4مراتبی بندی آنها به روش فرآیند تحلیل سلسلهاولویت

( ، اجتماااعی Osorio, et al., 2017ی فرهنگاای)هااای و حمایتمااال التیتسااه ی،منااابع انسااان

(Klyver, et al., 2018) مدرسای شاوند. بوم محساوب میترین ابعاد ایان زیساتو قانونی مهم

براسااس  1391تاا 1387های ( با تحلیل وضعیت کارآفرینی ایران در ساال1393عالم و داودی )

 نوآورانهها در این سال رانیا ینیکارآفربان جهانی کارآفرینی نشان دادند که های دیدهگزارش

هااا بخصااوص های فیزیکاای و خاادماتی در مااابقی حوزهبااه غیاار از حااوزه زیرساااخت و نبااوده

موسساه تحقیقااتی ای فرهنگی، اجتماعی و دولتی عملکرد ضعیفی داشته اسات. یاک هحمایت

اقتصااد وکاارآفرینی در قااره آفریقاا، دریافتاه اسات کاه  ( با تحلیل وضاعیت2020) 5آفریقایی

، مستلزم ایجاد بستر مناساب بارای کاارآفرینی و 2030دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار تا سال 

                                                           
1  Afzal et al 

2 Almodóvar-González et al 

3 Mujahid et al 

4 Analytical Hierarchal Process (AHP) 

5 Brookings Institution’s Africa Growth Initiative (AGI) 



  703 فرآیند تحلیل شبکهبان جهانی کارآفرینی براساس های دیدهبندی شاخصاولویت

ارتقای مهارت نیروی کار جوان متناسب با نیاز بازار بوده که این مهام  نوآوری و نیز آموزش و

هااای دولتاای و خصوصاای، موسسااات آموزشاای و کارآفرینااان میساار از طریااق مشااارکت بخش

گیری بندی عوامل موثر بار تصامیم( با شناسایی و اولویت2016) 1خواهد بود. زوچاک و شارما

هاای کاارآفرینی باه روش فرآیناد تحلیال سلساله طرحگذاران خطرپذیر در پشتیبانی از سرمایه

های کارآفرینانه فرد کاارآفرین، نارر رشاد و اند که سه عامل نگرش( نشان دادهAHPمراتبی )

شوند. الرعایا  ترین عوامل محسوب میبازدهی سرمایه و محصول یا خدمت جدید به عنوان مهم

ری چنااادمعیاره،  چهاااار ویژگااای گیااا(  باااا اساااتفاده از روش تصااامیم 2018) 2و  بحاااارون

های پذیری، اشتیاق، اعتماد به نفس و توانایی کنترل فردی را به عنوان موثرترین ویژگیریسک

 اند. کارآفرینان موفق شناسایی کرده

 شناسیروش

پیمایشی -این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات، توصیفی

المللاای و نیااز بااا هااای بینز مطالعااه ادبیااات موضااوع و گزارشاساات. در ایاان پااژوهش، پااس ا

کاه باه عناوان  GEMجهانی یاا بانگیری از نظر خبرگان، چارچوب مفهومی موسساه دیادهبهره

المللی پایش وضعیت کارآفرینی کشاورها در سراسار جهاان ترین مرجع بینترین و کاملاصلی

زیرشااخص  30شااخص و  4( و شاامل 1394بان جهاانی کاارآفرینی، شاناخته شاده )دفتردیاده

 استفاده گردید. ANPها از روش باشد، انتخاب شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهمی

های اولیه از ابزار پرسشنامه مقایسات زوجی )پرسشنامه خبره( استفاده آوری دادهجهت گرد

شااده اساات. بااه همااین منظااور از طریااق ایاان پرسشاانامه کااه بااه دلیاال حجاام باااالی مقایسااات 

ها و مقایسه( در دو مرحلاه انجاام گرفات، درجاه اهمیات و وزن شااخص 136زوجی)مجموعاً 

ارآفرینی متناساب باا شارایط ایاران مشاخص شاده اسات. المللی ارزیابی کهای بینزیرشاخص

امتیازبنادی گردیاده  9تاا  1ای ساعتی بوده و از مقیاس مقایسات زوجی مبتنی بر طیف نه گزینه

بیانگر اولویات و اهمیات  9بیانگر اهمیت یکسان عوامل مورد مقایسه و  1است؛ به این معنی که 

                                                           
1 Dhochak & Sharma 

2 Alroaia & Baharun 
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مطالعاه را  نیاا یجامعاه آماارباشاد. رعکس( میبسیار باالتر عامل الف نسب به عامل ب )یاا با

دهناد. از آن جاایی مارتبط تشاکیل می علمیسابقه کارآفرینان با تجربه و خبرگان دانشگاهی با 

که تعداد محدودی از افراد واجد شرایط یا متخصص برای انجام مقایساات زوجای وجاود دارد 

(Newton, et al., 2007و غالباً کمتر از )(،1393است )حبیبی و همکاران، رس در دستفرد  20 

و  هدفمند یراحتمالیغ یریگاز روش نمونه یریگبا بهره پرسشنامه مقایسات زوجی این پژوهش

آوری گردیاد. پرسشانامه جماع 15نفار توزیاع و  19میاان  1399مااه ساال در آبان گلوله برفی،

نهاایی عوامال  تحلیل و رتباهتجزیه و  Super Decisions 2.10ر افزانرم طریق ازها سپس، داده

دهای شاده در (. نهایتاً روند کارآفرینی ایران در هریک از عوامل وزنSaaty, 2016تعیین شد )

بااه کمااک و  2019تااا  2014در بااازه زمااانی  GEMقیاااس بااا متوسااط نمااره کشااورهای عضااو 

 باندهیادهاای های ثانویاه پاژوهش از گزارشدادهعالوه، تحلیل گردید. به Excel 2013افزارنرم

های سالیانه از خبرگاان وجمعیات های پیمایشی و نظرسنجیی که براساس دادهنیکارآفر یجهان

 استخرا  شده است. ،( GEM, 2019باشد )بزرگسال هرکشور می

 روایی و پایایی پرسشنامه خبره

مقایساات زوجای لحااد شاده و  از آنجایی که تمامی عناصار شابکه تصامیم در پرسشانامه

گیری خاصای وجاود در نظر گرفته نشود یا در طراحای ساواالت جهات یاحتمال اینکه شاخص

(، از ایان رو پرسشانامه پاژوهش از روایای الزم 1395پور، باشاد )قدسایداشته باشاد، صافر می

د. چنانچاه شاومحاسبه نارر ناساازگاری سانجیده می بابرخوردار است. پایایی این پرسشنامه نیز 

 یمحمادباشد، مقایسات زوجی، سازگاری و پایایی الزم را داراست ) 1/0کوچکتر از  این عدد

 (.1)جدول  باشدیپرسشنامه م ییایاز پا یافزار حاکبدست آمده از نرم جینتا(. 1388لرد، 

 های پژوهش ها و زیرشاخص. میزان ناسازگاری در شاخص1جدول 
 میزان ناسازگاری ابعاد شاخص

 08310/0 4 های اصلی پژوهششاخص

 02487/0 12 اکوسیستم کارآفرینی

 00034/0 4 انهنیکارآفر نتایج

 08931/0 9 نانهیکارآفر یهاتیفعال
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 05722/0 5 نانهیکارآفر یهانگرش

 (ANPروش فرآیند تحلیل شبکه )

باشاد کاه گیری چنادمعیاره میهاای تصامیمبه عنوان یکای از تکنیک 1فرآیند تحلیل شبکه

، شابکه لیاتحل نادیفرآزاوا مطارح شاد. توساط سااعتی و تااکی 1986برای اولین باار در ساال 

( یعنی پشتیبانی از رواباط متقابال و درونای AHPترین ضعف فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )مهم

(. در این تکنیک، پاس از تشاکیل شابکه تصامیم Saaty, 2016) دهدمیان عوامل را پوشش می

 Ossadnik, etافزار، با ادغام نظرات خبرگان و کارآفرینان باه روش میاانگین هندسای )در نرم

al., 2016; Saaty, 2016 )،  سوپرماتریس اولیه )نااموزون( کاه متشاکل از مقایساات زوجای و

 گردد. ( تکمیل می1)ها بوده طبق رابطه ها و زیرشاخصروابط درونی شاخص

𝑾 = |
0 0 0
𝑊21 𝑊22 0
0 𝑊32 𝐼

(1رابطه )                                                                       |  

در ارتباط باا هادف را  هااز شاخص کیاست که اثر هر یبردار 21W س،یسوپرماتر نیدر ا

خبرگااان در مااورد روابااط  یابیدهنده متوسااط ارزشاانشااان 22Wبااردار  ،یاز طرفاا .ردیاگیدربرم

 ایاا هااارشاااخصیز باار هاشاااخص ریتاااث انگریااب زیاان 32Wو بااردار  یاصاال یهاشاااخصی دروناا

با تقسیم هریک از مقاادیر هرساتون از ایان مااتریس بار مجماوع مقاادیر  در ادامه ست.هانهیگز

 ، ماتریس مقایساات زوجای نرماال ساازی شاده و Super Decisionsافزارستون مربوطه در نرم

کاه در آن جماع عناصار تماام باشد، بدسات آماد بردار ویژه که شامل اولویت نسبی عناصر می

تاا  شاودیباال رساانده م یهاموزون به توان سیآنقدر سوپرماتراست. در نهایت  1ها برابر ستون

 سیساوپرماتر نادیفرآ نیاکاه ا( Saaty, 2005) و وزن عوامال ثابات بماناد برساد ییبه همگرا

 (. 1388لرد،  یمحمد) دینمایعوامل را مشخص م یینها و وزن جادیرا ا محدود

                                                           
1 Analytic network process (ANP) 
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 هایافته

 آمار توصیفی

اند. ایان مدرک کارشناسی ارشد داشاتهبوده و همگی یازده نفر از اعضای نمونه کارآفرین 

های مختلف نظیر تامین تجهیزات و مصالب ساختمانی، مدیریت دانش و مشااوره افراد در حوزه

های پرداخاات آنالیاان و دیگاار برناادینو و تبلیغااات پزشااکی، ارائااه ساارویسکسااب و کااار، 

 37اناد و باه طاور متوساط وکارهای فعال در صنعت فناوری اطالعات، کاارآفرینی کردهکسب

 5ها باین سال و مابقی آن 15تا  10سال سن دارند. تجربه کاری چهار نفر از این کارآفرینان بین 

های شاهید بهشاتی و تهاران و از اعضای نمونه از اسااتید دانشاگاه باشد. چهار نفرسال می 10تا 

های ساال در زمیناه 15تاا  10اناد. ایان افاراد باه طاور متوساط  باین دارای مدرک دکتری بوده

اند های پژوهشی داشتهریزی استراتژیک و منابع انسانی سابقه  علمی و فعالیتکارآفرینی، برنامه

کننده در ایان پاژوهش باشد. دوازده  نفر از افراد شرکتسال می 5/49ها نیز و میانگین سنی آن

 اند.درصد( بوده 20ها زن )(  و  سه  نفر از آندرصد  80مرد )

 افزار سوپردسیژنسازی چارچوب با استفاده از نرمپیاده

بندی محلی و نهاایی عوامال در دهی و رتبهوزن افزار وشده در نرمخروجی محاسبات انجام

 479/0هاای کارآفریناناه باا وزن دهاد کاه نگرشنتاایج نشاان میاسات.  آورده شاده 2جدول 

رود کاه در راساتای مطالعاه مهمترین شاخص موثر بر توسعه کارآفرینی در ایران باه شامار مای

داناش و  که به داشتن نانهیفرکارآ یهاتیدرک قابل( است. همچنین 1398و همکاران،  )زیوری

( را 347/0اشااره دارد، بااالترین اهمیات نسابی ) دیاشروع کسب و کاار جد یمهارت الزم برا

های کارآفریناناه و ها باه خاود اختصااص داده اسات. درک فرصاتنسبت به سایر زیرشااخص

از  اریبارددر بهرهافاراد  زهیانگها و اگرا به ترتیب موضوع تشخیص فرصاتکارآفرینی فرصت

 063/0و  064/0 شان اشاره دارد. این دو زیرشاخص باا کساب نمارهدرآمد شیافزاها جهت آن

اناد. ایان نتیجاه در راساتای مطالعاه زهارا و از نظر خبرگان در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفته



  707 فرآیند تحلیل شبکهبان جهانی کارآفرینی براساس های دیدهبندی شاخصاولویت

دانند. کارآفرینی اجباری کاه باه را قلب کارآفرینی می ( است که شناسایی فرصت2001) 1دس

پردازد آوردن افراد از روی اجبار به آن میای بهتر از کارآفرینی برای اشتغال و رویود گزینهنب

آورد.  در این میان، ترس از شکست که رابطه منفی با توساعه ( را به دست12)رتبه  029/0وزن 

لقای ترین عناصر توسعه کارآفرینی در ایاران ت( جزو مهم6)رتبه  050/0کارآفرینی دارد با وزن 

بعاد  ( مرباوط باه2000) 2کاتاارامنکه طبق دیدگاه شاین و ون ینیکارآفر ستمیاکوسگردد. می

باا وزنای  GEMهای اصلی چاارچوب ی است، دومین رتبه را در میان شاخصنیکارآفر یطیمح

 یهابرنامااهو  یو بروکراساا یاتیاامال ی،تیحمااا یهااسااتیسبدساات آورد. باارای  264/0براباار 

 4 )تقریباً برابر با وزن رتباه 055/0)نقش مستقیم دولت( مجموعاً وزنی معادل  دولت ینیکارآفر

 3( بدسات آماد. ایان نتیجاه در راساتای مطالعاه دیازافیچ و بابااجیچگرافرصت ینیکارآفریعنی 

دهنده نقش حیاتی دولت در ایجاد و حفظ بستر مناسب برای کارآفرینان ( است که نشان2016)

 یباانک التیتساهی و خصوصا ،یدولت یهایگذارهیسرماشامل  یمال یهاتیالبته حما باشد.می

های قاانونی، دسترسای باه زیرسااخت-هاای تجااریهای غیرمالی نظیر حمایتدر کنار حمایت

( از دیگار Liguori, et al., 2018فرهنگای مطاابق مطالعاه ) -هاای اجتمااعیفیزیکی و حمایت

 به شمار می رود. عوامل اصلی تقویت محیط کارآفرینی کشور

 های موثر بر توسعه کارآفرینی در ایرانها و زیرشاخصبندی نهایی شاخص. رتبه2جدول 
 رتبه نهایی وزن نهایی رتبه محلی وزن محلی زیرشاخص رتبه نهایی وزن نهایی شاخص

اکوسیستم 
 کارآفرینی

264/0 2 

 14 026/0 3 106/0 نانهیکارآفر یمال یهاتیحما

 17 019/0 7 079/0 حمایتی دولتهای سیاست

 15 024/0 5 098/0 های مالیاتی و بروکراسی دولتسیاست

 21 012/0 11 050/0 های کارآفرینی دولتبرنامه

 22 010/0 12 041/0 آموزش کارآفرینی در مدارس

 20 014/0 9 057/0 دانشگاهدر سطب  ینیآموزش کارآفر

 20 014/0 10 055/0 و توسعه قیانتقال تحق

 13 028/0 2 116/0 یو قانون یتجار یهارساختیز

 9 035/0 1 145/0 یبازار داخل ییایپو

 14 026/0 4 105/0چاارچوب هااا و مقاررات ورود بااه بااازار 

                                                           
1 Zahra & Dess 

2 Shane & Venkataraman 
3 Dzafic, Z., & Babajic 
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 رتبه نهایی وزن نهایی رتبه محلی وزن محلی زیرشاخص رتبه نهایی وزن نهایی شاخص
 داخل

 16 021/0 6 087/0 ی کارآفرینیکیزیف رساختیز

 18 016/0 8 064/0 یاجتماع-یفرهنگ یهنجارها

 نتایج
 انهنیکارآفر

083/0 4 

 10 034/0 3 208/0 مناسب یشغل ی گزینهنیکارآفر

 5 051/0 2 309/0 نانیکارآفر یباال منزلت اجتماعی

 13 028/0 4 172/0 ینیبه کارآفر یاتوجه رسانه

 5 051/0 1 310/0 شروع کسب و کار یسادگ

 یهاتیفعال
 نانهیکارآفر

172/0 3 

 075/0 6 021/0 16 (TEA) انه نوپانیکارآفرهای کل فعالیت

 19 015/0 9 054/0 نوظهور ینیکارآفر

 7 038/0 2 139/0 جدید کارآفرینی

 17 019/0 7 069/0 شده تیبیت کارآفرینی

 8 037/0 3 138/0 کار و خرو  از کسب

 18 016/0 8 060/0 +(6شغل ) جادیانتظار ا

 2 071/0 1 261/0 ینوآور

 15 024/0 5 088/0 المللیکارآفرینی بین

 11 031/0 4 116/0 سازمانی ینیکارآفر

های نگرش
 کارآفرینانه

479/0 1 

 1 109/0 1 347/0 های کارآفرینانهدرک قابلیت

 3 064/0 2 204/0 های کارآفرینانهدرک فرصت

 6 050/0 4 158/0 ترس از شکست

 4 063/0 3 199/0 گراکارآفرینی فرصت

 12 029/0 5 091/0 کارآفرینی اجباری

 

 ساومین رتباه را باه خاود اختصااص داده و 172/0باا وزن  ناناهیکارآفر یهاتیفعالشاخص 

تارین عنصار ایان ی که به ارائه محصول یا خدماتی جدیاد باه مشاتریان اشااره دارد، مهمنوآور

ای کااه شااومپیتر کااارآفرینی را معااادل نااوآوری ماای دانااد بااه گونااهگااردد؛ شاااخص تلقاای می

(Schumpeter, 1934 از طرفاای، کااارآفرینی سااازمانی بیااانگر مشااارکت کارمناادان .) در

( ارتباط عمیاق 1995) 1باشد. طبق نظر زهرا و کوینمی ریسال اخ 3 طی نانهیکارآفر یهاتیفعال

را بهباود ببخشاد. کاارآفرینی جدیاد باه صااحبان ها تواناد عملکارد ساازمانآن با نوآوری، می

و خارو   انادهماه حقوق پرداخات کرد 42 یال 3 نیبشود که مربوط می وکارهای جدیدکسب

. ایان نداهوکار خود خار  شدکسب ماه اخیر از 12وکار به افرادی اشاره دارد که طی از کسب

( از دیگار عوامال مهام ارزیاابی 8)رتباه  037/0( و 7)رتباه  038/0دو عامل باه ترتیاب باا وزن 

                                                           
1  Zahra & Covin 
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باشند. شاخص نتایج کارآفرینانه اولویات چهاارم را دارد. باا ایان وضعیت کارآفرینی کشور می

پنجماین  نانیکارآفر یباال یمنزلت اجتماعو  شروع کسب و کار یسادگوجود دو زیرشاخص 

 اند.   جایگاه را بین تمامی عوامل به دست آورده

 رآفرینی ایرانتحلیل روند کا

تاارین براساااس مهم 2019-2014های در ایاان بخااش روناادکارآفرینی ایااران طاای سااال

که در بخاش قبال باا تکنیاک فرآیناد تحلیال شابکه بدسات  GEMهای چارچوب زیرشاخص

گردد. به عالوه، وضعیت کاارآفرینی کشاور در قیااس باا میاانگین کشاورهای آمده، تحلیل می

، GEM 2019گیرد. براساس گزارش ساال د ارزیابی قرار میبا درآمد متوسط مور GEMعضو 

کشور ایران، اردن، آفریقای جنوبی، ارمنستان، چین، برزیل، اکوادور، گواتمااال، مکزیاک،  14

اند. باه عاالوه، کلمبیا، بالروس، مقدونیه و روسیه در زمره کشورها با درآمد متوسط قرار گرفته

و کشورهای اردن، ارمنساتان،  باالروس و مقدونیاه باه « کاروسادگی شروع کسب» زیرشاخص

 ها حذف شدند.ها در بازه زمانی مورد نظر از بررسیبودن آمار گزارشدلیل ناقص

 
در با درآمد متوسط  GEM. روند کارآفرینی ایران در قیاس با میانگین کشورهای 1شکل 

 ,GEM( )منبع: APS (2014-2019های نظرسنجی ترین زیرشاخصمهم

2014;2015;2016;2017;2018;2019) 
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( NES( و خبرگاان ملای )APS) بزرگساال تیاجمع ینظرسانجباا توجاه باه اینکاه مقیااس 

گاردد: در بخاش اول، متفاوت است، از این رو تحلیل روند کاارآفرینی در دو بخاش ارائاه می

هاای لیتفعا»و « نتاایج کارآفریناناه»، «هاای کارآفریناناهنگرش»های مهمتارین عوامال شااخص

شااان نساابت بااه سااایر مااوارد اخااتالف قاباال تااوجهی دارنااد )باایش کااه وزن نهایی« کارآفرینانااه

های تارین زیار شااخص(. در  بخش دوم نیز مهم1گیرد )شکل ( مورد بررسی قرار می012/0از

، ایااران نسابت بااه میااانگین 1(. در شاکل 2گااردد )شااکل ارزیاابی می« اکوسیساتم کااارآفرینی»

منزلت اجتماعی بااالی »و « های کارآفرینانهدرک قابلیت»به خود در زیرشاخص های مشاکشور

ها بوده اسات. در تراز آنعملکرد بهتری داشته است. درحالیکه درسایر موارد پایین« کارآفرینان

درصاد  70، نزدیک باه2019توان گفت که در سال می« های کارآفرینانهدرک قابلیت»رابطه با 

ال کشااور باار ایاان باورنااد کااه از مهااارت و دانااش الزم باارای شااروع یااک ساا 64تااا  18افااراد 

ایران حتی نسبت به متوسط « 1نوآوری»ساله،  6کار برخوردارند. درحالیکه در این دوره وکسب

اند، فاصله دارد. روند کشور در شاخص درصدی  داشته 7کشورهای مشابه هم که افت بیش از 

قبال از  هایدهد باا وجاود عملکارد ضاعیف در ساالمی نشان« های کارآفرینانهدرک فرصت»

درصدی را نسابت باه ساال  26تر کرده و رشد ، توانسته خود را به میانگین جهانی نزدیک2019

های موجاود در باازار را باه نسابت تجربه کند. این بدان معناست که افراد جامعه فرصات 2018

در ایاران، تغییار محسوسای « گراصاتکاارآفرینی فر»دهناد. وضاعیت گذشته بهتر تشخیص می

تر از میانگین قارار دارد. روناد چنان پایینسال قبل نداشته و با روند سینوسی خود هم 6نسبت به 

دهد افراد نشان می 2019-2014های ایران در سال «نانیکارآفر یباال یمنزلت اجتماع»شاخص 

تاارس از »انااد. ، ارزش زیااادی قائلاندجامعااه غالباااً باارای کارآفرینااانی کااه بااه موفقیاات رساایده

اند اما ترس از شکسات ، فرصت ها را درک کردهبه این موضوع اشاره دارد که افراد « شکست

به عالوه این شاخص رابطه منفی با  .شودیکسب و کار م کی یاندازراه یمانع از اقدام آنها برا

 2016توسعه کارآفرینی جوامع دارد. از روند ایران در این شاخص استنباط می شود که از ساال 

                                                           
 .گردند یتلق دیواقعاً جد انیمشتر دیآنها از د کهینو است، به طور یارائه محصوالت و خدمات بیانگر یفاکتور نوآور 1
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کاری جدیاد وانادازی کسابها و راهبارداری از فرصاتبه بعد، اعتماد به نفس افراد بارای بهره

 افزایش یافته است.

از بازیگران اصلی ایجاد بستر مناسب بارای توساعه ، با توجه به اینکه دولت یکی 2در شکل 

های سیاسات»، «برناماه کاارآفرینی دولات»رود، میاانگین ساه شااخص کارآفرینی به شمار مای

نقاش »در قالب شاخصی با عنوان  « مالیاتی و بوروکراسی دولت یهااستیس»و « حمایتی دولت

نماودار بیاانگر ایان اسات کاه   .مورد تحلیل قارار گرفات« مستقیم دولت در توسعه کارآفرینی

دولاات رویکاارد خااود را در دو سااال گذشااته تغییاار داده و رونااد رو بااه رشاادی را در حااوزه 

در « پویاایی باازار داخلای»رغم اینکه ایران از نظر فااکتور کارآفرینی به ثبت رسانده است. علی

ن در ایان ساال افات باالتر از میانگین کشورها باوده اماا باه زعام خبرگاا 2019های قبل از سال

شدیدی کرده است. به این معنی که در داخل کشاور بازارهاا از حالات آزاد و غیار انحصااری 

ورود تار شاده تاا بتوانناد وکارهای بازرگ و قدرتمناد فراهمفاصله گرفته و شرایط برای کسب

 اتچارچوب ها و مقارر»از سوی دیگرشاخص  کنند.را کنترل  هامتیوکارها به بازار و قکسب

در دو سال اخیر نیز رشد باالیی داشته و توانساته شاکاف خاود باا متوساط « داخل ورود به بازار

از توانااد اصااالح قااوانین و مقاارارات ایاان حااوزه می کشااورهای مشااابه را کااامالً پوشااش دهااد.

« زیرسااخت تجااری و قاانونی»وکارهای کارآفرینانه بکاهد. شاخص های تولد کسبپیچیدگی

ای ارزان قیمت)حساابداری، بازاریاابی، کارهای نوپا به خدمات حرفهوسی کسببه امکان دستر

بیش از یک نمره نسبت به  2014با اینکه ایران در این شاخص در سال  وکالت و...( اشاره دارد.

 1شرایط کامال برعکس شده و به میزان  2019متوسط کشورهای مذکور باالتر بوده اما در سال 

نیاز کاه رونادی « هاای ماالی کارآفریناناهحمایت»اصله گرفته است. شااخص نمره از میانگین ف

ها باه آپبیاانگر امکاان دسترسای کاافی بارای اساتارت ،تقریباً مشابه شاخص قبل داشاته اسات

  باشد.های دولتی، خصوصی و خطرپذیر میگذاریسرمایه تسهیالت بانکی،
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در با درآمد متوسط  GEMن کشورهای . روند کارآفرینی ایران در قیاس با میانگی2شکل 

 ,GEM( )منبع: NES (2014-2019های نظرسنجی ترین زیرشاخصمهم

2014;2015;2016;2017;2018;2019) 

 گیریبحث و نتیجه
( GEMبان جهاانی کاارآفرینی )های چاارچوب موسساه دیادهدر این مطالعه ابتدا شااخص

تجربه و باا اساتفاده از تکنیاک فرآیناد تحلیال براساس نظر خبرگان دانشگاهی و کارآفرینان با 

تارین بندی شدند. سپس روند کارآفرینی ایاران براسااس مهمدهی و اولویت( وزنANP) شبکه

که  ینیکارآفر یجهان باندهیدهای شناسایی شده در مقایسه با میانگین کشورهای عضو شاخص

تحلیال گردیاد. باا توجاه باه  2019تاا  2014های اند؛ در حاد فاصال ساالدرآمد متوسط داشته

باشااد کااه بااا نتااایج تاارین شاااخص می، مهمنانااهیکارآفر یهااانگرشبناادی بدساات آمااده،  رتبه

های ( مطابقات دارد. شااخص2018( و الرعایاا  و  بحاارون )2016مطالعات  زوچاک و شارما )

های بعادی در رتبه انه به ترتیبنیکارآفر و نتایج نانهیکارآفر یهاتیفعالاکوسیستم کارآفرینی، 

هااای کارآفرینانااه، نااوآوری، درک های درک قابلیتقاارار گرفتنااد. همچنااین زیرشاااخص
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وکار، ترس ازشکسات و گرا، سادگی شروع کسبهای کارآفرینانه، کارآفرینی فرصتفرصت

اند. ایان ترین عوامل توسعه کارآفرینی ایران شناخته شدهمنزلت اجتماعی باالی کارآفرینان مهم

( و  موسسااه تحقیقاااتی آفریقااایی 2019هااای موجاهیااد و همکاااران )فتااه در راسااتای پژوهشیا

کالیاور و همکااران  ( و2018(، )الرعایا  و  بحاارون )2016(، مطالعه زوچاک و شارما )2020)

دهد که یاک فارد کاارآفرین در ایاران عاالوه بار مهاارت و ها نشان میباشد. یافته(  می2018)

کاری نوآوراناه باه ناوعی وهاای مختلاف بارای ایجااد کسابدولات و ارگان دانش و حمایات

 ,Klyverحمایت فرهنگی از طرف خانواده، مردم و به طورکلی به دید میبت اجتماع نیااز دارد)

et al., 2018; Osorio, et al., 2017دو مفهااوم  (. در واقااع، کااارآفرینی و شکساات

تواناد در افاراد پذیری و شکست است کاه مییسکناپذیرند و این فرهنو حمایت از رجدایی

وکاری جدید را ایجاد کند. بررسی روند کارآفرینی ایران نشان یک جامعه انگیزه شروع کسب

هاای کارآفریناناه، منزلات های درک قابلیتداد کشور در سطب خرد و کاالن باه جاز شااخص

ز متوسط  کشورهای مشاابه باوده تر اگرا، پاییناجتماعی کارآفرینان موفق و کارآفرینی فرصت

( نیز موید این موضوع اسات. باه زعام خبرگاان 1393نتایج بررسی مدرسی عالم و داودی ) که

کناد، اهمیات هایی که دولت در آنها نقش اصلی را بازی میپژوهش در مجموع، وزن شاخص

یگار، دولات دهد. از ساوی دو تاثیر باالیی در سطب کالن توسعه کارآفرینی کشور را نشان می

های اکوسیستم کارآفرینی کشور از جمله آموزش تواند به طور غیر مستقیم در سایر شاخصمی

مطالعاات موسساه ایفاای نقاش کناد.  های ماورد نیااز آنهاابساتر و پرورش کارآفرینان و ایجاد

 . اند( نیز به این موضوع اشاره کرده2018افضل و همکاران )( و 2020تحقیقاتی آفریقایی )

های جهانی ارزیاابی شاد ر این پژوهش وضعیت موجود کارآفرینی ایران براساس شاخصد

شود که محققان در مطالعات ای نشده است. بنابراین پیشنهاد میاما به وضع مطلوب کشور اشاره

ها را براسااس نظار خبرگاان و مفهاوم شاکاف آتی، وضع مطلوب ایران در هر کدام از شاخص

 تعیین نمایند.
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 منابع
فازی. چاپ اول،  شاخصهگیری چند(. تصمیم1393حبیبی، آرش؛ ایزدیار، صدیقه و سرافرازی، اعظم )

 گیالن: انتشارات کتیبه گیل.

های کارآفرینی در ایران براسااس مادل (. ارزیابی شاخص1394بان جهانی کارآفرینی ایران )دفتر دیده

 (.GEM 2015بان جهانی کارآفرینی )نتایج برنامه دیده

 یابیاارز(. 1399) زهارا، بهاروزآذر ی ومصطفی، سید رضو ؛ریجهانگی، فارسیداله؛ یمحمدرضای، زال

بار  دیاباا تاک ینیکاارآفر یجهاان باندهید 2017سال  شیپا جی: نتارانیدر ا ینیکارآفر یهاشاخص

 نیموسسااه کااار و تااام ی. چاااپ اول، تهااران: انتشاااراتاقتصاااد یآوردر تاااب ینینقااش کااارآفر

 ی.اجتماع

بار  یباه مناابع ماال یدسترسا ریتااث"(. 1398) ی، رضاامظهار ، محسان وارهیاخ یمحماد ؛نهیام ی،وریز

وسااعه ت. "و درحااال توسااعه افتهیمنتخااب توسااعه یکشااورها سااهی: مقانانااهیکارآفر یهاااتیفعال

 .580-561 :(4)12 ی،نیکارآفر

 تیریماد و کیستراتژای نیسهم کارآفر نییو تب یپردازمفهوم "(.1396) یمهدی، ریما و قاسم ی،میسل

 .177-137(: 2)1 ،یمقاومت اقتصاد یهادو فصلنامه پژوهش ."یدر تحقق اقتصاد مقاومت یدانشگاه

و تحقاق  شابردیو نقاش آن در پ نیدانشاگاه کاارآفر "(.1397نادری، نادر و سیفی رساولیان، بهناوش )

 .30-19(: 3)5، در کشاورزی ینیکارآفر هینشر. "میتحر طیدر شرا یاقتصاد مقاومت

، تهاران: انتشاارات دانشاگاه دوازدهمچاپ ی. سلسله مراتب لیتحل ندی(. فرآ1395حسن )دیس پور،قدسی

 .ریرکبیام

مراتبی. چااپ اول، تهااران: ای و سلساله(. فرآینادهای تحلیال شابکه1388لرد، عبادالمحمود )محمادی

 انتشارات البرزفردانش.

آن  یابیاو ارز ینیکاارآفر یجهاان باندهید یهاشاخص"(. 1393آزاده ) ی،داودزهره و  ،عالم یمدرس

 .146-125 :(8)2 ی،و اقتصاد یمال یاستهای. فصلنامه س"(1387-1391) یهاسال یط رانیدر ا
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