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 اقتصادی پایدار در جهان است.های اصلی رشد یکی از پیشران پایدار کارآفرینی 

 گذاری، سرمایه انسانی ماهر و باکیفیت، بازاری باا منابع مالی، رهبری و حاکمیت سیاست

ها و نهادهای حمایت کننده عناصار ظرفیت کاالهای جسورانه، فرهنگ مناسب و سازمان

 باشند.اصلی اکوسیستم کارآفرینی می

  دهد.حوزه کارآفرینی سنتی رخ میدر « تخریب خالق»رشد کارآفرینی نوین، با 

  رتبه کارآفرینی ایاران در ،مؤسسه جهانی توسعه کارآفرینی 2018سال براساس گزارش 

  بوده است. 11و در منطقه منا  72 جهان،

  باان جهاانی کاارآفرینی، ایاران در شااخآ کاارآفرینی دیده 2017طبق گزارش سال

 ارد. کشور قرار د 67میان  از 31( در رتبه TEAنوپا)

  حاداق   باه دنباالایجاد یک نهادگرایی جدیادی اقتصاادی سازمان ملی کارآفرینی با

در فضاای کاارآفرینی کشاور بخش خصوصی حداکثر مداخله و در مقاب ، دولت مداخله 

  باشد.می
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   مقدمه مقدمه  
باشد؛ اما رسیدن به این هدف نیازمندد امروزه، دستیابی به توسعه پایدار هدف اساسی اغلب کشورها از جمله ایران می

فدراه  شدودا از جملده ایدن  ،های بدومیها و ظرفیتالزاماتی است که باید با تکیه بر توان داخلی و استفاده از فرصت

های دستیابی به توسعه پایدار از اهمیدت بیشدتری برخدوردار اسدت، ب د  مات و روشاالزامات که نسبت به دیگر الز

کشدورهای توسدعه یافتده و بدی  از همده در  ه اکوسیست  آن در کشور است که امروزه مورد توجهکارآفرینی و توسع

مندی حال توسعه قرار گرفته استا در این میان، شناخت عناصر و ارکان اکوسیست  کارآفرینی کشور و همچنین بهره

کارآفرینی پایدار در کشدور، از موودوعات ها و منابع داخلی کشور برای ایجاد و توسعه اکوسیست  ها، ظرفیتاز فرصت

گدروه رو، با توجه بده اهمیدت ایدن موودو ، مهمی است که در رشد اقتصادی پایدار باید مورد توجه قرار گیردا از این

به ب د  و بررسدی پیرامدون  1کارشناسی با برخی مسئوالن سازمان ملی کارآفرینی اقتصاد پژوه  خبری در نشستی

 و نق  سازمان ملی کارآفرینی در توسعه این اکوسیست  پرداخته استا اکوسیست  کارآفرینی

  تعریف کارآفرینی و کارآفرینی نوین  

هدای جدیدد بدا ها نو، خالق و شناسایی فرصدتکارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایده

ورزد که ایدن امدر جدید و نوآور رشد یابنده مبادرت می هایهای نو، سازمانوکار و شرکتبسیج منابع، به ایجاد کسب

حال اگر این فضا  2شوداتوأم با پذیرش خطراتی است ولی اغلب منجر به معرفی م صول یا ارائه خدمات به جامعه می

وین مندی از تکنولوژی روز منجر به ارائه م صول یا خدمات بهتر به جامعه شود، در واقع، فضای کدارآفرینی ندبا بهره

-ها که عمدتاً بر پایه ارائه م صول یا خدمات آنالین فعالیت مدیگیرد که در حال حاور، استارتاپدر جامعه شکل می

شوندا همچنین، در فضای کدارآفرینی ندوین، روابدا کدارگر و کارفرمدا کنند، به عنوان بازیگران اصلی آن شناخته می

ای کارآفرینی سنتی، هر دو گروه کدارگر و کارفرمدا بده عندوان متفاوت از فضای کارآفرینی سنتی است و برخالف فض

 باشندامشتریان اکوسیست  کارآفرینی نوین می

  کارآفرینی اکوسیستم عوامل اثرگذار بر توسعه  

وابسته بده عناصدری اسدت  ،پایدار در جهان امروز یهای اصلی رشد اقتصادتوسعه کارآفرینی به عنوان یکی از پیشران

ایدار کارآفرینی را فدراه  توانند بستر ایجاد و توسعه یک اکوسیست  پکه در ارتباط تنگاتنگ و هماهنگ با یکدیگر می

باشند و شامل دسترسدی آورند؛ این عناصر، که عناصر اصلی اکوسیست  کارآفرینی هستند در همه کشورها یکسان می

گدذاری، سدرمایه انسدانی مداهر و باکیفیدت، بدازاری بدا ظرفیدت کاالهدای یت سیاسدتبه منابع مالی، رهبری و حاکم

ا در واقع این عناصر، م ورهای جددی مدورد شوندها و نهادهای حمایت کننده میجسورانه، فرهنگ مناسب و سازمان

تر عمدل کنندد، یباشند و هر چه قدر کشورها در تقویت این عناصر قوب   در حوزه توسعه اکوسیست  کارآفرینی می

 تری برخوردار خواهند بودا از اکوسیست  کارآفرینی قوی

                                                           
 نیدا، صدادق سدولماز ارزیدابی؛ مهندد  و گدذاری سیاست کمیسیون رئیس افتخاریان، حسن با حضور دکتر  7/12/97ا این نشست روز یکشنبه مورخ 1

 عضدو جهدانی، احسدان کدار؛ دکتدر و کسب فضای تسهیل کمیسیون رئیس چاغروند، علی بنیان؛ دکتر دان  و مجازی کارهای و کسب کمیسیون رئیس

 اینترنتی برگزار شده استا کارهای و کسب صنفی انجمن دبیر شلیله، شایان بازارسازی و مهند  کمیسیون

 ا مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان2
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  وضعیت کارآفرینی در کشور  

هدای اقتصداد در ت قق سیاست اصلیدر کشور ما واژه کارآفرینی سالهاست مورد توجه قرار گرفته و یکی از م ورهای 

کدارآفرینی مدورد تسهیل فضای ها سیاستگذاری در قوانین وباشد، به همین دلیل همواره تالش شده نیز میمقاومتی 

توجه قرار گیردا اما مشکل اصلی کده در ایدن خصدوج وجدود دارد، متدرادف دانسدتن کدارآفرینی بدا اشدترالزایی در 

ها بوده است که همین امر باع  شده، کارآفرینی پایدار که در نهایدت اشدترال پایددار را بده گیریها و تصمی سیاست

اشت، به خوبی در جامعه شکل نگیردا مووو  دیگری که در حوزه کارآفرینی کشور وجود دارد، وجدود دنبال خواهد د

تواند پاسخگوی نیازهدای کدارآفرینی ندوین کده نمی قوانین و ساختارهای قدیمی برای اکوسیست  کارآفرینی است که

یکدی از نیازهدای اساسدی حدوزه  رو،طی چند سال اخیر شکل گرفته و با سرعت در حال رشد است، باشددا از همدین

 کدارآفرینی ندوین در کشدور اسدتا اکوسیست  روز شدن قوانین و ایجاد ساختارهای متناسب با نیازهای کارآفرینی، به

سازی و آموزش درست است کده متسسدفانه در یکی دیگر از موووعات اساسی در اکوسیست  کارآفرینی، ب   فرهنگ

آفرینی در جامعده شدکل نگرفتده ای  و به همین دلیل درک دقیق و درستی از کاراین حوزه تاکنون موفق عمل نکرده

های الزم در حوزه کارآفرینی از سنین پایین در دستور کار نهادهدای است که برای حل این مشکل، الزم است آموزش

آموزشی قرار گیردا معضل دیگری که اکوسیست  کارآفرینی نوین با آن مواجه است، مقاومت کسب و کارهدای سدنتی 

ر حدوزه در برابر کارآفرینی خالق و نوین است؛ در واقع، از آنجا که با رشد کدارآفرینی ندوین، ندوعی تخریدب خدالق د

دهد، در همه جای دنیا مقاومت در برابر خالقیت و نوآوری امری بدیهی است، اما از آنجا کده کارآفرینی سنتی رخ می

هدا و تدوان از فرصدتبا توسعه و رشد تکنولوژی مسیرهای خلق ارزش و ثروت آفرینی دچار ت ول شده اسدت و نمدی

پوشدی کدرد، نیداز اسدت بدازیگران ورها قرار داده است، چشد هایی که این حوزه در اختیار رشد و توسعه کشظرفیت

های کسب و کار و کارآفرینی با ترییر نگرش و انطباق با ساختارهای نوین حدوزه کدارآفرینی، در راسدتای سنتی حوزه

خلق ارزش و ثروت در جامعه، با بازیگران جدید این حدوزه همگدام و همسدو شدوندا موودو  دیگدری کده در فضدای 

-نی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، استفاده از فعاالن اکوسیست  کارآفرینی نوین در قانونگدذاری و سیاسدتکارآفری

 سنتی بده فضدای کدارآفرینی نگرش و دیگاهبا  این حوزه گذاری برای این حوزه است، چراکه تدوین و تصویب قوانین

مکی نخواهد کرد، بلکه به دلیل عددم درک درسدت نه تنها به حل مشکالت فعاالن اکوسیست  کارآفرین نوین ک، نوین

 های بیشتری را پی  روی فعاالن این حوزه قرار خواهد دادامووو ، چال 

  جهانی کارآفرینی جایگاه ایران در شاخص  

شدود و منتشر مدی 1(GEDIجهانی کارآفرینی)توسعه ( که همه ساله از سوی مؤسسه GEIشاخص جهانی کارآفرینی)

دهد، نماگری است که سدالمت اکوسیسدت  کدارآفرینی در ترییرات اکوسیست  کارآفرینی کشورها ارائه میتصویری از 

یک کشور را از طریق تعامالت پویا و نهادینه شده بین گرای ، توانایی و اشتیاق کارآفرینی، ه  در سطح فردی و هد  

منتشر شده است،  2018ن مؤسسه که در سال آخرین گزارش ای اسا  دهدا بردر سطح نهادی مورد ارزیابی قرار می

در و  رسدیده اسدت 72رتبه  کشور جهان به 137ای در میان رتبه 13با افزای   2018رتبه کارآفرینی ایران در سال 

بهبدود  4.7همچندین، ایدران رتبه بهبود یافته اسدتا  3رسیده است که در مقایسه با سال گذشته،  11منطقه منا به 

                                                           
 (، سازمان ت قیقاتی پیشرو در زمینه روابا بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی استاGEDIا مؤسسه توسعه جهانی کارآفرینی)1
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هدای تجربه کره و از این منظر پنجمین کشور جهان در بهبود امتیاز استا با این حال، گلوگاه 2018ل امتیاز را در سا

برند که این امدر حداکی از نامتناسدب موجود در اکوسیست  کارآفرینی کشور همچنان در ووعیت نامطلوبی به سر می

  1کارآفرینی فردی در سطح جامعه استاهای بودن فضای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و انگیزه

 رتبه جهانی رتبه در منطقه امتیاز سال

2017 22.1 14 85 

2018 26.8 11 72 

 

( کده بیدانگر TEAبان جهانی کارآفرینی، ایران در شداخص کدارآفرینی نوپدا)دیده 2017همچنین، طبق گزارش سال 

کشدور  67در میان  31باشد در رتبه سال( می 18-64بالغ)ی نوظهور و جدید در بین جمعیت های کارآفرینانهفعالیت

نیز ایدران در جایگداه  ماه سابقه فعالیت( 42شده )درصد کارآفرینان با بی  از قرار داردا در شاخص کارآفرینی تثبیت

 6های م دیا پیرامدون خدود در که بیانگر شناسایی فرد از فرصت« درک فرصت کارآفرینانه»ام استا در شاخص 50

کده معدرف « درک قابلیدت کارآفرینامده»کشور قرار داردا همچنین، در شاخص  67از بین  27اه آتی است، در رتبه م

را در میدان  41ام قرار داری ا شاخص قصد کارآفرینانه در کشور نیدز رتبده 41خودکارآمدی کارآفرینانه است در رتبه 

دهدد اکوسیسدت  کدارآفرینی در این آمار نشان می کشور مورد بررسی به خود اختصاج داده است که در مجمو ، 67

 2ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیستا

  نقش سازمان ملی کارآفرینی در توسعه اکوسیستم کارآفرینی  

سازمان ملی کارآفرینی به عنوان یک نهاد باالدستی بخ  خصوصی در حوزه تسهیل فضای کدارآفرینی فعالیدت مدی 

الش دارد با رصد اکوسیست  کارآفرینی کشور و شناخت مسائل و مشکالت آنها به خصوج در کند که در این راستا، ت

هایی را کده پدی  روی توسدعه اکوسیسدت  کدارآفرینی پایددار و در نهایدت ها و چال حوزه کارآفرینی نوین، دغدغه

جایگزینی اهدداف جسدورانه در  های سازمان ملی کارآفرینیمرتفع نمایدا از دیگر مسموریت ،اشترال پایدار کشور است

فضای کارآفرینی به جای اهداف سنتی است که باع  کاه  مداخله دولت در فضای کدارآفرینی کشدور و در نهایدت 

های سدازمان ملدی کدارآفرینی ایجداد شودا در واقع ب   اصلی فعالیتاثرگذاری بیشتر آنها در ایجاد اقتصاد پایدار می

است که در آن دولت حداقل مداخله و در مقابل، بخ  خصوصی حداکثر مداخلده را یک نهادگرایی جدیدی اقتصادی 

هدای سدازمان ملدی دارد که مفهوم اصلی آن، در واقع، واگذاری کار مدردم بدر مدردم اسدتا یکدی دیگدر از مسموریدت

و کدار و کارآفرینی در حوزه کارآفرینی نوین، تالش برای ایجاد نگرش نوین به جای نگرش سدنتی بده فضدای کسدب 

کارآفرینی بیشتر است که الزمه این کار، فراه  آوردن بستری برای انطباق حداکثری بازیگران سنتی با فضدای ندوین 

شکل گرفته در این حوزه، در کنار حداقل زیان و خسارت است؛ چراکه، روند رشدد و توسدعه تکنولدوژی در دنیدا، بده 

ها، سرعت قرار داده است و به دلیل مزایایی از جمله کاه  هزینه وکارناچار کشورها را در مقابل فضاهای نوین کسب

                                                           
 رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدر : منتشر شده در پورتال اطال « 2018ارآفرینی در سال گزارش شاخص جهانی کا »1

https://www.mcls.gov.ir/fa/news/107404 

 منتشر شده در سایت خبری ت لیلی ناظر اقتصاد به آدر : « 1397اردیبهشت  -بررسی ووعیت اکوسیست  کارآفرینی در ایران و جهان»ا گزارش 2

 http://monitoreconomy.ir/wp-content/uploads/05/2018/@monitoreconomy_ir-ecosystem.pdf 
 

http://monitoreconomy.ir/wp-content/uploads/2018/05/@monitoreconomy_ir-ecosystem.pdf
http://monitoreconomy.ir/wp-content/uploads/2018/05/@monitoreconomy_ir-ecosystem.pdf
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از تدوان کنندد، باالتر در ارائه خدمات و شفافیت بیشتر، کشورهایی که از این ظرفیت و فرصت پی  آمده استفاده می

اقتصداد وکار و کارآفرینی کشورشان و در نهایدت، ایجداد و توسدعه یدک اجرایی باالتری در حل مشکالت فضای کسب

همچنین، از آنجا که یکی از مشکالت اکوسیست  کارآفرینی به خصوج کدارآفرینی ندوین پایدار و اثرگذار برخوردارندا 

مندی از بدنه کارشناسی قوی و نگاه تخصصدی بده مشدکالت و مسدائل ایدن حدوزه اسدت، بدا ایجداد هفدت عدم بهره

 وکدار، کمیسدیون سدیون تهسدیل فضدای کسدبکمیسیون تخصصی شامل کمیسدیون سیاسدتگذاری و ارزیدابی، کمی

گذاری و تسمین مالی، کمیسیون آموزش، پژوه  و ترویج کارآفرینی، کمیسیون بازارسازی، فنداوری و ندوآوری سرمایه

الملل در سدازمان ملدی کدارآفرینی، تدالش شدده تدا شناسدایی و بررسدی تخصصدی و کمیسیون ارتباطات و امور بین

وسیست ، راهکارهای اثربخ  و متناسب با عناصر اکوسیست  کدارآفرینی تددوین و ارائده های این اکمشکالت و چال 

شودا در مجمو ، سازمان ملی کارآفرینی تالش دارد به عنوان یدک بدازوی اجدرای توانمندد در حدوزه کدارآفرینی، در 

دهای باالدستی کشدور بده راستای همسوسازی افکار و هماهنگی اجرایی میان نهادهای سنتی، نهادهای نوآورانه و نها

منددی از اکوسیسدت  کدارآفرینی ندوین بده ایفدای نقد  منظور ایجاد یک اکوسیست  کارآفرینی پایدار و نهایت بهدره

 بپردازدا

  بندیبندیجمعجمع  

های اصلی کشدور در حدوزه کدالن اسدت کده اقددامات و افزای  نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشترال پایدار یکی از دغدغه

ای در دستور کار سیاستگذاران کشدور های توسعهمختلفی برای رسیدن به این مه  در قالب قوانین و سیاستهای برنامه

باشدد کده در های رسیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشترال پایدار میدر این میان کارآفرینی یکی از راه قرار گرفته استا

نیز مورد توجه قدرار گرفتده اسدت، بدا ایدن حدال مدروری بدر  های کلی اقتصاد مقاومتیاسناد باالدستی از جمله سیاست

های جهانی کارآفرینی و همچنین بررسی ووعیت کارآفرینی در کشور به خصدوج کدارآفرینی ندوین، بیدانگر آن گزارش

های کالن کشدور شدده اسدت، اکوسیسدت  کدارآفرینی است برخالف توجه و تسکیدی که بر توسعه کارآفرینی در سیاست

های کشدور در ها و ارائه راهکارهای متناسب با ظرفیتجایگاه مطلوب خود قرار نداردا بنابراین، شناسایی چال کشور در 

گیری یک اکوسیست  پایدار کارآفرینی در کشور، بی  از پی  باید مورد توجده قانونگدذاران و سیاسدتگذاران قدرار شکل

صی و فعاالن اصلی فضای کارآفرینی کشدور در رفدع مشدکالت ، استفاده از توان و ظرفیت بخ  خصودر این راستاگیردا 

کده در ایدن میدان  اسدت گیری و توسعه اکوسیست  کارآفرینی پایددار در کشدور، یکی از الزامات اساسی شکلاین حوزه

وکدار و کدارآفرینی، بدا ایجداد سازمان ملی کارآفرینی به عنوان یک نهاد باالدستی بخد  خصوصدی در حدوزه کسدب

برای حداقل مداخله دولت و ایجاد هماهنگی و همگرایی میان نهادهای بخ  خصوصی بده منظدور حدداکثر شرایطی 

 تواند نقشی اثرگذار و قابل توجه داشته باشدامداخله در این حوزه، می


