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  مقدمه 

 یافتهتوسعه  یکشور یستبا یم ۱۴۰۴در افق  یرانشده در سند چشم انداز، ا یینبر اساس اهداف تع

 یبه آن، به رشدد اقتصداد   یابیدست یدر منطقه باشد که برا یو فناور یعلم ی،اقتصاداول  جایگاه با

 .است یازمندو مستمر ن یعسر

درآمد مردم،  یشاشتغال، افزا یجادا ی،گذار یهکشور موجب رشد سرما یکدر  یاقتصاد یها فعالیت

و کار توسط فعدانن   کسب یفضا یجادا یکشورها برا یهگردد کل یدولت و رفاه جامعه م برای یاتمال

 انجام داده اند.  یادیز یکنند و اقدامات اصالح یم تالش یاقتصاد

 یدر توسدعه اقتصداد   یدجد یکردهایاز رو یکیمرتبط با آن  یکسب و کار و شاخص ها یطبهبود مح

کشورها قدرار گرفتده اسدت. نباندک      یگذاران اقتصاد یاستاز س یاریاست که اخیرا مورد توجه بس

رو در توسعه را بهبدود   یشپ یاز اقتصاددانان عامل رشد کشورها یاریبس یکه طور به( ۲۰۰۸ ی،جهان

 یتآزاد بدودن و شدفاف   یگدر دانند .از طدرف د  یم یگذار یهسرما یفضا یلکسب و کار و تسه یطمح

بخدش   یاقتصداد  یدت فعال یسه شدر  نزم بدرا   یتبودن بازار و حفظ حقوق مالک یرقابت یها یمتق

مناسدب   یطفضا و فدراهم آوردن شدرا   یناست و نقش دولت در بهبود ا صاددن اقتو کارا بو یخصوص

بر  یزن یسازمان تجارت جهان( ۱۳۸7 ی،نقودجان است مهم یاربس یبخش خصوص یتجهت جذب فعال

تواندد بده صدورت کدارآ و      یبنگاه م یکو کار،  کسب مساعد یطدارد که تنها در شرا یدنکته تاک ینا

 عمل کند ینهبه

 یرسداخت ز ین،از قوان یا یچیدهاقتصاد بازار بر مجموعه پ یکدر  یتوسعه بخش خصوص یکهجائآن از 

 یهجدذب سدرما   ی،مدال  یبا ثبات اقتصاد کالن، توسعه بازارهدا  یطمح ی،و نهاد یزیکیگسترده ف یها

ارتقدا    یهدا  یسدتم کوچک و متوسط، مقررات بدازار کدار، س   یعتوسعه صنا ی،خارج یممستق یگذار

حرکت همگدام   ییابعاد توسعه، توانا یمیدا ییرتغ یراست تا در مس یمبتن یادگیریموزش و آ ری،فناو

 یکتوسعه در  یالگو یساز یادهمجموعه به منظور پ ینرا داشته باشد و فراهم شدن ا ییراتتغ ینبا ا

ه و توسدع  یبرا یربناییو ز ینهاد یها یرساختز یجادافتد، لذا ا یاقتصاد به صورت خودکار اتفاق نم

 یدولت و نهادها یضرور یفو در زمره وظا یاستس ینا یاجرا یهرفع موانع کسب و کار از الزامات اول

 .اصناف است یتو تول یاز جمله اتاق بازرگان یمدن



 

   

 

 ینا با مطرح مرتبط یها یهکسب و کار و نظر یطمح یفو تعار یممفاه ی،نظر یپژوهش به مبان ینا در

 شود یکسب و کار پرداخته م یطوامل موثر بر بهبود محع یبه معرف یتموضوع و در نها

 یمو مفاه یفتعار 

به هم هستند که در  یهکسب و کار دو مفهوم شب یطمح یا یگذار یهسرما یفضا یالملل ینب یاتدر ادب

 یپدژوهش بدرا   یدن شدود . در ا  یکسب و کار استفاده مد  یآنها از عبارت فضا یکشور ما معمون بجا

 استفاده شده است.  یگذار یهسرما یکسب و کار با فضا یطاز مح یالملل ینب یاتبا ادب یهمراه

بنگاههدا، مطالعدات و    یتدر فعال یطیعوامل مح یو بررس یلو ضرورت موضوع تحل یتعلى رغم اهم

 .حوزه انجام گرفته است یندر ا یکمتر یپژوهش ها

 کسب و کار  یفتعر -

بدا پدول    یاو  یکدیگردر آن کانها و خدمات با  است که یاقتصاد یستمس یاسازمان  یککسب و کار، 

 یکه خروجد  یدارد به گونه ا یکاف یانو مشتر یگذار یهبه سرما یازشود. هر کسب و کار ن یمبادله م

 . یدنما یجادبه فروش برسد و منفعت ا یثابت یهسرما یهآن بر پا

شخص شدود کسدب و کدار    آن که م یاز کسب و کار دارند. برا یمتفاوت یفسندگان مختلف، تعارینو

 گردد:  یآن ارائه شده است ارائه م یکه برا یمختلف یفکند تعار یرا دنبال م یو چه هدف یستچ

 یو فروش و تجارت آمدده اسدت. در واژه نامده     یدخر یآکسفورد؛ کسب و کار به معن یدر واژه نامه 

 شود.  یصل شود، گفته مکه از آن پول حا یپول در آوردن و تجارت یتکسب و کار به فعال منننگ 

 یاکه در آن خدمات  یو هانت، کسب و کار عبارت است از هر نوع کسب و کار یکبر طبق نظر ارو -۱

را  آن یآن هستند و توان پرداخت بها یدبه خر یلدارند و ما یازافراد جامعه به آن ن یگرکه د ییکارها

 شود. یو عرضه م یعتوز ید،دارند، تول

کسدب و کدار    یدرد، و فروش صورت گ یدکه در آن خر یباورند که هر تبادل ینر اپترسن و پلومن ب. ۲

 .و فروش است یدخر یشونده  یدو تجد یبلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکرار یست،ن

فروش در  یخدمات برا یاآن کانها  یداند که ط یم ینوع کاسب یکپروفسور اون، کسب و کار را  .۳

 ند. شو یم یعو توز یدبازار تول



 

   

 

 یمشدروع  یها یتو به طور عام، شامل فعال یتاز مشغول یکسب و کار عبارت است از حالت ین،بنابرا

 یبده منظدور کسدب سدود، در بدر مد       راکانها و خدمات با هدف فروش آنها  یدو خر یداست که تول

 .(۱۳۸۵ یعی،نشفیردگ

 کسب و کار  یژگیهایو -

 ب و کار، عبارتند از : کس یها یژگیکسب و کار، و یفبا توجه به تعار

 کسب ارزش یانتقال کانها و خدمات برا یافروش  -

 کانها و خدمات یمعامله  -

 تکرار معامالت -

 امور کسب و کار(  یمحرک اداره  ینو قدرتمند تر ینسود نمهم تر ی یزهانگ -

 یندده آ یژگدی و ینان،متمرکز است و عدم اطم یندهبر آ یشه. کسب و کار، همیسکتوأم با ر یتفعال -

 .است یسکرو، همواره کسب و کار، توأم با ر یناست. از ا

 کسب و کار  یطمح یفتعر -

کسب و کار و بهبدود   یطندارد اما مفهوم مح یادیقدمت ز یاقتصاد یاتکسب و کار در ادب یطواژه مح

شدد از  با یم یاقتصاد یتفعال یکبرون زا و درون زا در  یطیمجموعه عوامل مح یرندهآن که در بر گ

در چدارچوب مکاتدب    نظدران، صداحب   یده بوده است .کل یباز مورد توجه صاحب نظران اقتصاد یرد

را  یطدی ها، نقش عوامل مح یلو تحل یهاند که در انجام تجز یدهمختلف، کوش یدر کشورها یاقتصاد

 ها مورد توجه قرار دهند.  یتو عدم موفق یتدر موفق

 یزمبدر مکدان   یمبتند  یاز اقتصاد کامال آزاد رقدابت  یف،ط یارا در کج یمکاتب اقتصاد ینکهبسته به ا

ناقتصداد   یبدر اقتصداد دسدتور    یمبتند  ی( تا اقتصاد کامال بسدته و دولتد  یککالس اقتصاد ها یمتق

 یرتحت تدثث  یاقتصاد یبنگاه ها و بخش ها یهکل یو درون یرونیب یطمح یریم،(، در نظر بگیسممارکس

 یمد  یرتدثث  یاقتصداد  یهدا  یدت فعال بر یرانا یناننه کار آفرخا سایت شکل گرفته و یعوامل مختلف

 یدین تع یارنقش بسد  یاقتصاد یها یتو نحوه دخالت دولت در عرصه فعال یزاننوع، م یژهگذارند. به و

کسب و کار،  یطدارد. منظور از مح یفعانن اقتصاد یها یزیها و برنامه ر یگذار یاستبر س یکننده ا



 

   

 

و  ینثبدات قدوان   یدت، حاکم یدسدتگاه هدا   یفیتمانند ک یاقتصاد یهاعوامل موثر بر عملکرد واحد

بنگداه   یرانو قدرت مد یاراتدادن آنها فراتر از اخت ییرها و ... است که تغ یرساختز یفیتمقررات، ک

 (. ۱۳۸۵ یعی،است نشف یاقتصاد یها

لکدرد سدازمان   که بر عم یروهایین یااز مؤسسات  یبیرا به عنوان ترک یطمح ی،عموم یفاز تعار یکی

کدرده   یدف بر آنها نددارد تعر  یاصال کنترل ینکها یابر آنها دارد و  یو سازمان کنترل کم تهتثثیر گذاش

 یسداده اسدت. و   یارسازمان به نظر بسد  یک یطمح یفمطرح نموده که تعر یگریاست. صاحب نظر د

 یدد، دهد، از آن جددا کن  یکه سازمان را نشان م یمجموعه ا یرو ز یریدداشته عالم را در نظر بگ یانب

 (۱99۸است. نچر چمن،  یطماند مح یم یباق نچهآ

 یمد  یرمنطقده تدثث   یدک است که بر اداره و عملکرد بنگاه ها در  یکسب و کار، مجموعه عوامل یطمح

 یدن بنگاه ها هستند . محور مشترک در همه تعارف محدیط ا  یرانخارج از کنترل مد یباگذارد اما تقر

 یزرایدی سده شداخه م   یده نظر قرار گرفتده اندد. نظر   دعوامل خارج از سازمان ماست که در همه آنها 

 است.  یو ساختار ینهتابع زم یدارد که هر رفتار یم یان( ب۱۱، ص ۱۳۵7 ی،اهرنجان یرزایینم

 گذارد.  یبر کسب و کارها اثر م یرز یرهایمتغ یقکسب و کار در دو بعد، از طر یطمح

 :یبعد ساختار

 کسب و کار  یها یهو رو ینقوان -

  یو معنو یمال یتیحما یمهارت ها -

 کسب و کار  یاطالع رسان -

 کسب و کارها  یانم یارتباط یوجود شبکه ها -

 رابطه مناسب دانشگاه با جامعه با صنعت  -

 : یا ینهبعد زم

  یفرهنگ مل -

 ساختار رقابت  -



 

   

 

 دولت یو اقتصاد یاسیمسائل س -

 کسب و کار  یساخت ها یرز -

 :گذارد یبر کسب و کارها اثر م یقاز سه طر یطمح یطور کل به

 کسب و کار یکخروج از  یتقاضا برا -

 کسب و کار  یندهایو فرآ یتاز موجود یتحما -

 کسب و کارها  یازمنابع مورد ن ینتثم -

 یکننده هستند و گداه  یببرنده و ترغ یشعوامل پ یها بر دو قسم است، گاه یاثر گذار ینو جهت ا

 یدا کسب و کار بازدارندده   یک یبرا یطمح ینکهها هستند . ا یتمل بازدارنده و محدود کننده فعالعوا

کرده،  یفخود تعر یکه کسب و کار برا یتیدارد . مثمور یبرنده باشد، به خود کسب و کار بستگ یشپ

 یطاثر محد  یزانکننده جهت و م یینکند، تع یاعمال م یطرابطه با مح در که یریتیانطباق و مد یزانم

 (۱۳۸۸ فارسی، یبر عملکرد کسب و کار است. نیداله

 کسب و کار  یطبه مح یستمینگاه س -

 یندهافرآ ینشود . ا یکان و خدمات گفته م یعو توز یدتول ین،تثم یندهایکسب و کار به مجموعه فرآ

 یدک  کده  یتواند به عنوان مجموعه عناصر یم یط. مح یردگ یمعمون به منظور کسب سود صورت م

 گردد.  یفرا احاطه کرده است، تعر یستمس

سازمان کسب و کار را احاطه کرده اسدت   یکاست که  یکسب و کار مجموعه عناصر یطمح ینبنابر ا

فراگدرد   یکباز هستند، در  یها یستمسازمان ها که همان س یستمی،س یهبر طبق نظر یگرد یاز سو

صدورت   یطکار در تعامل با مح ینکنند و ا یم یلتبد یرا به محصونت و خروج یمستمر منابع ورود

دارد، چرا  یا یژهو یدسازمان تثک یداخل یطبا مح یخارج یطبر حفظ ارتبا  با مح رشنگ ین.ا یردگ یم

کسدب و کدار    یها یاست و هم مصرف کننده خروج یمنابع ورود ینهم منشث تثم یخارج یطکه مح

 کند.  یود عملکرد کسب و کار کمک مبه بهب یانباز خور از مشتر ینبا تثم یطاست. مح



 

   

 

 یاست که داده ها را گرفته و به ستاده هدا تبددل مد    یندهاییفرآ جموعهمدل، کسب و کار، م یندر ا

 یو کار کرد خروجد  یمقدار و چگونگ یزو ن یندهاو کار کرد داده ها و کارکرد فرآ یفیتکند. مقدار و ک

 .قرار دارند یطیعوامل مح یرتحت تثث یبازخوردها، همگ یرو تعب یافتنحوه در یزها و ن

 کسب و کار  یو جهان یالملل ینب یطمح  -

 ییکسب و کارهدا  ینورد و برا یرا در م یمل یاشاره دارد که مرزها یطاز مح ییبه جنبه ها یطمح ینا

 یدر نظ یینهداده هدا   یجهدان  یطشوند .عناصر مح یم یسازمانده یجهان یاسیدارد که در مق یتاهم

 ینب یو همه نهادها یبانک جهان ی،جهان ارتپول، سازمان تج یالملل ینحد، صندوق بسازمان ملل مت

بدر عملکدرد    یممسدتق  یرغ یا یمنهادها به طور مستق ینکسب و کار هستند . ا یطمؤثر بر مح یالملل

چندد   یسبز، شدرکت هدا   یو جنبش ها یستز یطگذارند . مح یم یرتثث یالملل ینب یکسب و کارها

 کسب و کارها معلوم شده است.  محیطآنها بر  یهستند که اثر گذار یموارد یره،و غ یتیمل

و با ارتباطات متقابل  یکپارچه یاقتصاد ی،برد که اقتصاد جهان یم یرا به سمت یتوضع ی،ساز یجهان

است. رقابدت   یدشدن تول یشدن بازارها و جهان یجهان یداد،رو یندر ا یشود .دو جز  اصل یفباز تعر

. چدرا کده از   یدتهد یکک فرصت است و هم یکسب و کارها هم  یشدن برا یعصر جهان گسترده در

عرضده   یکندد و بازارهدا   یفدراهم مد   یجهدان  یاسشرکت ها در مق یرا برا یهمنابع و مواد اول ییسو

بدازار   ینتر یها به داخل یانوساق یرقبا از آن سو یپا یگرد ییکند و از سو یمحصونت را گسترده م

 .شود یاز مب یمنطقه ا

 اقتصادی یهایکسب و کار در تئور یطمح -

پدردازد، کسدب و کارهدا بده عندوان       یعرضه و تقاضا در بازار م یعلم اقتصاد به بررس یکهاز آن جائ

است  یطیکسب و کار، مح یطدارند . مح یواکنش ها اثر قابل توجه ینشوند که در ا می یدهد یعامالن

کندد و در تعدادنت    یرا به آن عرضه م یزهاییکند و چ یا ماز آن تقاض یزهاییکسب و کار چ یککه 

از  یکدی اقتصاد توسط دولت به عنوان  یتهدا یو الگوها یماتتصم دیگر، یگذارد. از سو یبازار اثر م

 و کار مطرح است.  کسب یطعامالن بر مح یناثر گذارتر

 اقتصادی کسب و کار  یطو مح یاقتصاد دولت یستمس -۱



 

   

 

 یجنتدا  ینکشور چگونه باشد تدا بهتدر   یک یاداره امور اقتصاد یبرا یاقتصاد تمیسمسئله که س ینا

 یستمس یفساده دو سر اصل ط یبند یمتقس یکمورد مناقشه بوده است اما در  یشهحاصل شود، هم

دانسدت. اگدر چده در     ینبازار کامال آزاد( و اقتصاد دولت یدار یهسرما اقتصادیتوان،  یرا م یاقتصاد

 یراداره شود اما در ز یستمدو س یناز ا یکیکه صرفا توسط  یافترا  یتوان کشور ینم یادن یجا یچه

 .شود یپرداخته م یستماز هر س یبه شرح مختصر

اقتصاد به صدورت کدامال    یبرا یزیدولت مالک منابع است برنامه ر یستم،س ین: در ایاقتصاد دولت .۱

 .ه بازار بر عهده دولت استاقتصاد و ادار یها یریشود. جهت گ یم انجام متمرکز

شود که آزادانده   یتوسط افراد و بنگاه ها گرفته م یماتاقتصاد، تصم یندر ا :یدار یهاقتصاد سرما .۲

بدازار عرضده را    یدارد . تقاضا از سو یخصوص یتهستند .هر فرد حق مالک یگردر حال رقابت با همد

 .ندارند یگونه دخالت یچدهد . دولت ها حق ه یجهت م

 اقتصاد کالن کشور  یتاهم -

آن  یاقتصاد یها یها و ناکام یتسنجش موفق یبرا یارمع ینکشور مهم تر یککار کرد اقتصاد کالن 

اقتصداد کدالن    یکلد  یتو وضع یدها، اشتغال، تول یمتق ی،اساس یرکشور است که در قالب چهار متغ

بدر آن   یست و عوامدل متعددد  ده ایچیپ یارکه اقتصاد کالن بس یماست . البته توجه دار یقابل بررس

شرکت ها و کسب و  یاست که تمام یاقتصاد یکشور به منزله فضا یکگذارد. اقتصاد کالن  یم یرتثث

 .دهند یرا به آن م ییو ستاده ها یرندگ یرا از آن م ییداده ها و کارها در آن تنفس کرده

 یاقتصداد  یتوان فضدا  یها ماست و با استفاده از آن یکشور شامل چند مؤلفه اصل یککالن  اقتصاد

 نمود.  یلکالن کشور را تحل

  یکاریحجم اشتغال و ب -

 نرخ تورم  -

 و اشتغال(  یدآمده در تول یدننوسانات پد یادوار تجار -

 مفر  و تورم شدید(  یکاریب یبنترک یرکورد تورم -

  اقتصادیرشد و توسعه  -



 

   

 

 نرخ مبادله ارز و تراز پرداخت ها  -

 یین،پدا  ینرخ تورم در حد قابل کنترل، نوسانات تجار یین،پا یکاریکه نرخ ب یکشور در یبه طور کل

بان و تراز پرداخت هدا   یخارج یدر برابر ارزها یبان و قدرت ارز مل ینرخ رشد اقتصاد یینی،رکود پا

 شود.  یم یتلق وباقتصاد کالن مطل یطمثبت باشد، شرا

 هستند :  یراهداف زغالبا دولت ها در اقتصاد کالن به دنبال 

 ها و کنترل تورم یمتق یتتثب -

  یکاریاشتغال کامل و کنترل ب -

  یرشد و توسعه مداوم اقتصاد -

 عادننه در آمد و ثروت  یعتوز -

 یخارج یتعادل تراز پرداخت ها -

 کسب و کار  یطمح یخچهتار 

ثروت و بده   یعو توز یجادا یعامل اصل یافتنهمواره به دنبال  یمختلف اقتصاد یها یشمکاتب و گرا

 .در جامعه بوده اند یارزش اقتصاد یجادعامل ا یگرعبارت د

از  یبرخد  یدد تثک ینسدو و همچند   یدک از  یسداز  یضرورت خصوص یرامونمباحث گوناگون پ طرح

 یداز ن یشبده عندوان پد    یبخش خصوص یتوانمند ساز ینزم برا یطاقتصاددانان بر فراهم نمودن شرا

دهده   ی. اگر در ابتددا یرددو مقوله مورد توجه قرار گ یننگاه توأما به ا یدموجب گرد یساز یخصوص

بهبود  ۱99۰داشتند، از اواخر دهه  یدتاک یساز یبر خصوص یاقتصاد یاستپردازان و س یه، نظر۱9۸۰

 یدن اقتصاد بدوده اسدت . ا   یگذار یاستو س یپرداز یهمحافل نظر کانونی کسب و کار موضوع یطمح

 یدد جد یدات سدو و طدرح نظر   یدک از  یتحونت اقتصاد محصول ی،گذار یاستس میدر پارادا ییرتغ

 (۱۳۸7 قودجانی، و یدریاست. نم یگرد یاز سو یاقتصاد

به پا کرد  یافتهتوسعه ن یدر اقتصاد کشورها یکه انقالب بزرگ یدیجد یها یهنظر یناز جمله مهم تر

و  یهدر قالب دو کتاب راز سدرما  ۲۰۰۰و  ۱9۸9بود که در سال  ییهرناندو دسوتو اقتصاددان پرو یهنظر



 

   

 

کوچدک   یها یهبر سرما یهبا تک تیها ح یتفعال یراه انداز یکسب و کار را برا یطبهبود مح یگرراه د

 قرار داد.  یمورد توجه جد

در  یدر فق یکشورها یناتوان یلو مبارزه با فقر بر دن یراهکار توسعه اقتصاد یافتن یدر تالش برا یو

 یرا در انواع کشورها انجام م یفراوان یقاتکنکاش تحق ینکند و در ا یتمرکز م یهسرما یدکسب و تول

 یهو انباشدت سدرما   یدو مهم در تول یاصل یرا مانع یطیمح ینو قوان یتموضوع مالک نهایت دهد و در

 دهد یم یصتشخ

راهکدار   کسب و کار و طدرح  یطمفهوم مح یریشکل گ یشهو ر یخچهتار یافتنرسد که در  ینظر م به

 شوند:  یبررس یدبهبود کسب و کار در روند با

بنگاهها  یطیکردند و به عوامل مح یرا بررس یهسرما یشو افزا یدکه نحوه رشد تول یو مکاتب یاتنظر

 .شدند یکنزد

بنگاه هدا پرداختندد و    یاقتصاد یها یترونق فعال یطیموانع مح یکه به سامانده یو مکاتب نظریات

 .کسب و کار را سامان دادند یطمح بهبود راهکار

 کسب و کار  یطبه مفهوم مح یهو سرما یدبر نحوه رشد تول یمبتن یکردرو 

( برجسدته  ۱9۳۶ن یترشومپ یرنظ یاقتصاددان یبا تالش ها ۱9۵۵تا  ۱9۳۳ یشآلمان اتر یمکتب سنت

ت و با ها اختالف نظر داش یککامل با نئوکالس یدر خصوص وجود بازارها یترشد و شکل گرفت شومپ

را  یندان نقش کارآفر یبنگاه ها شد .و یطیوارد موانع مح یحاتلو ییبازارها ینوجود چن عدمبر  یدتاک

کرد  یدتاک یها در توسعه اقتصاد ینوآور یتبرجسته کرد و بر اهم یانحصار یها یتدر شکستن وضع

و صرفا به واسطه رشد متوازن را رد کرد  یا یتعادل عموم یها یتپول در موقع ینقش اساس یترشومپ

 ینتدثم  یبه اعتبار برا یازشانن یل( به دلیناننوآوران نکارآفر یطیشرا ینداشت . در چن یدتاک مبادله

با کاهش توجه به  یدارند .و یازن یبانک یستمبه س یشانو توسعه اقدامات تجار یشانها یتبودجه فعال

سود، پدول،   یحتوسعه در توض یندفرا حساس ینمودها یمال تثمین پس انداز ها و توجه به اعتبارات و

صداحب نظدران    یهدا  یشهدر آرا  و اند یرا مد نظر قرار داد .تثمل یاعتبار و نرخ بهره و چرخه بازرگان

و  یمآن اسدت کده مفداه    یانگرب یستمقرن ب یانیم یخصوصا نظرات مطرح شده در دهه ها یاقتصاد

 .باشد ید مکسب و کار در هر دو نگرش مشهو یطتثمالت مربو  به مح



 

   

 

 کسب و کار  یطبه مفهوم مح یوننهاد یکردرو 

بنگاه  یکهستند که به مسائل  یمکتب ین( اولیالدیم ۱97۵تا  ۱97۳ناز  یونبتوان گفت که نهاد یدشا

 یاقتصداد  یدت فعال یها یطمح یبه بررس یو نهاد یسازمان یدگاهدر کسب و کار خود پرداختند و از د

مجموعه کامل و واحد، کده   یاسازمان  یکبه عنوان  یدد که اقتصاد بامعتقد بودن یون. نهادیستندنگر

مکتب نقدش مؤسسدات و    ین. در ا یردقرار گ یارتبا  دارند، مورد بررس یکدیگر آن با یاجزا یتمام

 یانجدام اهدداف   یموسسه بدرا  یکتنها  "نهاد". یردگ یقرار م یدتاک مورد یاقتصاد ینهادها در زندگ

متشدکل از رفتدار    ییبلکه الگو یست،ن یهاتحاد یک یا اقتصادی، ارائه خدمات ،یهماهنگ یم،تعل یرنظ

مکتدب،   یدن شود . در ا یم یرفتهفرهنگ پذ یاست که به عنوان جز  و بخش اساس یگروه یا یجمع

 ( ۱۳۸۵ ی،. نتفضلیردگ یمطلق مورد توجه قرار م ییاز فردگرا یشب یفرد یرفتارها

 یطبخدش محد   یکه امروزه بدرا  ییدارد که مباحث و شاخص ها یم یانب یفوق تا حدود یها یدگاهد

 یگدری د ینتحدت عنداو   یزمورد توجه قرار گرفته است . در گذشته ن یاقتصاد یاتکسب و کار در ادب

 .بوده اند یلو تحل یهمورد توجه و تجز

 کسب و کار  یطمح 

غالبا نگاهشدان بده    ت،یریپردازان حوزه سازمان و مد یتئور یصاحب نظران علوم سازمان یدگاهدر د

سازمان است و  یکاست . آنها معتقدند هر کسب و کار  یافتهتوسعه  یستمیس یهنظر یقاز طر یطمح

 دارد .  رارق یو اجتماع یفرهنگ یتکنولوژ یزیکی،خاص ف یطمح یکدر  یهر سازمان

از  یخدود جزئد  هستند که  یبزرگتر یها یستمارتباطات با س یبه برقرار یربقا  ناگز یسازمان ها برا

 آنها هستند. 

از  ینمونده هدا   یدر پردازندد. عوامدل ز   یم یدر ابعاد مختلف یطمح یلبه تحل یعلوم سازمان ینمحقق

مورد توجه قرار نگرفته اندد امدا بدر     یبانک جهان یانهسال یابیارز یهستند که در شاخص ها یموارد

 .گذاران موثر است یهو اقدامات سرما یریگ یمتصم

  یطمح یتظرف -



 

   

 

است که در دسترس  یمنابع یزانسطح و م یا یط،بودن مح یرفق یابودن  یغن یطمح یتقصود از ظرفم

دارند،  یدسترس یشتریسازمان ها به منابع ب یدر محیط غن یچآلدر یدگاه. از دیردگ یسازمان قرار م

در  یغند  یهدا  یط. در محد  یندد نما یرا به خود جذب م یادیز یاربس یها سازمان ها یطمح ینا یول

.  یندد آ یتجمع منابع بر مد  یاسازمانها کمتر در صدد انباشتن، انبار کردن  یرفق یها یطبا مح یسهمقا

گردند که سازمانها منابع را انبدار کنندد؛    یشوند و باعث م یرقابت م یدموجب تشد یرفق یها یطمح

نمدودن از مندابع بدا    و اسدتفاده   یریبه کار گ ینهآورند تا در زم یها بر سازمان ها فشار م یطمح ینا

 یناز ا یکیتوانند به  یم یرند،گ یقرار م یرفق یها یطکه در مح ییبان عمل کنند سازمان ها یراندمان

با راندمان بانتر نکارآتر( به وجود آورندد   یساختار یابرسانند  یغن یطمح یکدو راه بروند خود را به 

 یدر شرکت ها زمینه ینرا بهبود بخشند و در ا یاتیعمل یوهکوشند تا ش یراه دوم م ی.سازمان ها برا

کده از   یدن و سرانجام ا یرندگ یبه خود م یسازمانها جنبه تهاجم یرمانند سا یاشوند،  یادغام م یگرد

 .خود را مصون سازند یکوشند تا به گونه ا یکردن امور، م یتخصص یقطر

  یطیعوامل مح یو ناهمگون یهمگون -

قدرار دارد . از   یطاست که در مح ییتشابه و تفاوت ها یطیوامل محع یو ناهمگون یمقصود از همگون

توانندد بده    یم یراسازمان ها مناسب تر است، ز یهمگون نمتجانس( برا یطوجود مح آلدریچ، یدگاهد

 واکنش نشان دهند.  یطیبه عوامل مح نسبت استاندارد، یراه ها

که به آنان خدمت ارائده   یانیدن نوع مشترمحدود کر یقاز سازمانها درصدد برآمدند تا از طر یاریبس

.  یندخود را همگون تر بنما یطامور، مح یلقب ینکنند و از ا یم یتکه در آنها فعال ییشود، بازارها یم

ارائده خددمت بده     یدق کوشدند از طر  یکنند همواره مد  یارائه م یکه خدمات اجتماع ییسازمان ها

اسدت   یهیخود به وجود آورند. بدد  یهمگون برا یطیهستند، مح ییها یتکه مناسب فعال یانیمشتر

بدالقوه خدود را از    یاناز مشدتر  یدادی که آنها به صورت مستمر تعداد ز است ینکار مزبور ا یجهکه نت

 .دهند یدست م

  یدارو ناپا یدارپا یطمح -

 دهندده سدازمان   یلارکان و عوامل تشک ییجابه جا یا ییرتغ یزانم یدارو ناپا یدارپا یطمقصود از مح

 یخود را استاندارد کند .ولد  یتواند کارها یو باثبات قرار دارد، م یدارپا یطکه در مح یاست . سازمان



 

   

 

مقاومت  یدهپد ینکند و در برابر ا ینیب یششود که سازمان نتواند امور را پ یموجب م یدارناپا یطمح

 یا یدارتواند پا ی( مکیو تکنولوژ ی،حقوق ی،سازمان ناقتصاد یطمح یاز جنبه ها یکخواهد کرد . هر 

باشد و سپس به شدت دسدت   یدارپا یدوره بلند زمان یک یبرا یطمح یکباشد . امکان دارد،  یدارناپا

 .یردخوش تزلزل و تشنج قرار گ

 یسازمان یطعوامل در مح یپراکندگ -

دهندده   یلعوامدل تشدک   یااست که ارکان  ینا یطعوامل در مح یپراکندگ یااز متمرکز بودن  مقصود

در  یامکان قرار دارند،  یکعوامل در  ینا یاگوناگون باشند . آ یتوانند به شکل ها یم یسازمان یطحم

 یمشتر ثلاش م یطیمتمرکز قرار دارد عوامل مح یطکه در مح یپراکنده اند .سازمان یعحوزه وس یک

 .یدنما یتتواند فعال یبهتر و راحت تر م یستند،و ارباب رجوع پراکنده ن

   متشنج یطمح -

رابطه متضاد  یسازمان نوع یرونیو ب یعوامل درون یاارکان  یناست که ب ینمتشنج ا یطمقصود از مح

 یبآسد  یاربسد  یطمح یاجزا یاارکان  ینمتشنج روابط متقابل ب یطمح یکو متناقض وجود دارد . در 

 یمد  یا حتد و تعارض هد  اتنش ه یناز عوامل دامنه ا یکدر هر  ییرنا آرام و متداخل است . تغ یر،پذ

 عوامل دارد.  یربر سا یدیشود و اثرات شد یدهکش یزسازمان ن یرونیب یتواند به حوزه ها

از خود  یطیباشد در برابر عوامل مح یرپذ یبآس یداشت که اگر سازمان یانتوان ب یبه طور خالصه م

 یه فشدارها است کد  ینا یانگرانجام شده، ب ینهزم ینکه در ا یقاتیتحق یجهدهد .نت یواکنش نشان م

 یدتریشدد  یتر شوند و سازمان کنترل هدا  یرسم یسازمان یشوند تا امور و کارها یباعث م یطیمح

 یزآم یتنتواند موفق یاگر نوآور یرند،پذ یبآس یطیکه در برابر عوامل مح یی. سازمان ها یداعمال نما

 ( ۱۳۸۸ ی،فارس یدالهیخواهد شد. ن یشترآنان ب یعباشد، احتمال سقو  سر

خود را بده   یداخل یهایاستراتژ یخود وابسته است .هر سازمان یطیبه عوامل مح یسازمان تا حدهر 

 یدن بدر ا  ییاقتضا ی. در تئور یدفشارها را تحمل نما ینکه بتواند ا یدنما یم یمو تنظ ینتدو یگونه ا

عندوان  نبده   راهی یچه یطیعوامل مح یسازش با فشارها یاکنار آمدن  یشود که برا یم یدنکته تثک

شوند،  یکنترل م یطیعوامل مح یلهباورند که سازمان ها به وس ینبر ا یراه( وجود ندارد. برخ ینبهتر



 

   

 

 یدنما یاعمال کنترل م یطیکه سازمان بر عوامل مح ینبر ا یمخالف دارند، مبن یدگاههم د یو عده ا

 .یردگ یطیف( قرار م یانیندر بخش م یدگاهدو د ینا ینب یامر تا حد ینا یت.واقع

هم سدازمان هدا عوامدل     یشود، و گاه یکنترل م یطیعوامل مح یلهاز سازمان ها به وس یبرخ گاهی

موضع دهدد و بتواندد بدر     ییر. امکان دارد که سازمان با گذشت زمان تغ یندنما یرا کنترل م یطیمح

 .یردقرار گ یطیتحت کنترل عوامل مح یااعمال کند  یشتریقدرت ب یطمح

 یکاستراتژ یریتدر مدکسب و کار  یطمح 

و  یستکسب و کار در قرن ب یطاست. مح یطشناخت عوامل مح یاستراتژ یاثر بخش یشر  برا یناول

 یم یفتوص ینظم یو ب یتزودگذر، عدم قطع یفرصت ها یرانگر،و ییراتتغ یرنظ ییها یژگیبا و یکم

شود.  یم یشترکسب و کار بسازمان و تعداد عوامل موثر بر  یطمح یروز به روز آشفتگ یجهشود. در نت

 ( ۲۰۰۲نکلمونز، 

و هدر روز   یدزد؛ ر یکسب و کار را در هم مد  یتمستمرة ماه یساز یو روند جهان یتحونت تکنولوژ

 یانتعداد عوامل موثر بر جر یشروندها افزا ینا یجهسازد. نت یعرصه حاکم م ینرا در ا یدیقواعد جد

است  ییردائم در حال تغ یقواعد باز ی،آشفتگ یطاسازمان است. در شر یطمح یآشفتگ و کسب و کار

کسب و  یطوجود ندارد. امروزه مح یطتطابق با مح یتجز قابل یداریپا یتمز یچسازمان ه یک یو برا

و  یادراکد  یها یاز توانمند یفیبا ط یراناز شناخت و ابهام مواجه است و نزمست مد یا یزهکار با آم

 یصتشدخ  یکده بدرا   ینستا یتداشته باشند. واقع یا یژهو اهتمام یطنسبت به شناخت مح بصیرت

و فهدم   یرتبه بص یدآن با یوجود ندارد و بجا یندیفرا یبخش رقابت یتفرصت ها و عوامل مز یحصح

 (۳۳ص : ۱۳۸7، یانبود. نغفار یکسب و کار متک یطاز مح یرانمد

  یکاستراتژ یریتطبقه بندی محیط در مد -

و  یخارج یطهم مح یطیمح یاست در بررس یطمح یبررس یکتراتژاس یریتمد یندفرآ یننقطه آغاز

 یقدرار مد   یرنددگان گ یمو اطالعات آنها در دست تصم یرندگ یمورد مطالعه قرار م یداخل یطهم مح

سازمان خدارج   یمسازمان شامل عوامل مؤثر بر سازمان است که از کنترل مستق یخارج یطمح یردگ

 یخدارج  یطخود دارند، اما مح یخارج یطبر مح یکم یرط تثثاست که کسب و کارها فق یهیاست . بد

 یدای دن یخآن داشته باشدد . البتده تدار    یکار یطشرکت و مح یکبر  یقابل مالحظه ا یرتواند تثث یم



 

   

 

کالن خدود   یطبر مح یشگرف یردهد که شرکت ها توانسته اند تثث یرا گزارش م یکسب و کار، موارد

اطالعات اما عمومدا   یفناور یایاطراف خود و دن یطبر مح ینتلا یا و یکروسافتما یرتثث یربگذارند نظ

بده   ییو پاسخگو یلو تحل یهبر تجز یدتثک یک،استراتژ یریتها نادر هستند و در مد یگذار یرتثث ینا

 ( ۱۳۸۸ ی،فارس یدالهیاست. . یخارج یطمح

 شوند.  یم یطبقه بند ی،سازمان ها به دو طبقه اصل یطمح یکل طوربه 

 یواحددها  ی،سدازمان  یها یستممنابع، س ی،فرهنگ سازمان ی،شامل ساختار سازمان :یداخل یطمح -

شدناخت   یاست . بدرا  یها و منابع سازمان یهدفها، برنامه ها، استراتژ ی،سازمان یتکنولوژ ی،سازمان

 یریتمدد  ی،مدال  یدابی، بازار یبررسد  یها یستارزش پورتر، چک ل جیرهتوان از زن یم یداخل یطمح

 .استفاده نمود یسازمان یتعال یها مدل بر اساس یلتحل و یسازمان یها یستمس یلتحل

 شود.  یم یمتقس یرز یبه دو بخش مجزا :یخارج یطمح -

 ینسدهامداران، رقبدا همکداران و تدثم     یان،( شامل عرضه کنندگان، مشتریاتینعمل یکنزد یطمح -

 .کنندگان است

 پورتر استفاده نمود.  یرویپنج ن یتوان الگو یم یاتیعمل یطشناخت مح برای

 یکی،تکنولدوژ  یحقدوق  یاسدی، س ی،فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد یروهایدور نکالن( : شامل ن یطمح -

کدالن   یطدر مح ییراتدهد . تغ یقرار م یرکسب و کارها را تحت تثث یاست. و تمام یمیو اقل یتیجمع

 یشدناخت محدیط دور مد    یهستند. برا تر پرقدرت یجمع بند ینمود؛ و برا استفاده تر اما یجیتدر

 .سوات استفاده نمود یستوان از ماتر یم یو خارج یداخل یطمح یانپست م یستوان از ماتر

 پورتر  یرویو ن یالگو 

 یدک نزد یخدارج  یطمحد  ییشناسدا  یابزارها برا یناز پرکاربردتر یکیپورتر،  یرقابت یروهایمدل ن

 یدروی پورتر که بده پدنج ن   یرقابت یروهایاست. ن یراتژاست ینو کارها و اتخاذ بهتر کسب (یاتینعمل

 یدروی پدنج ن  ینپورتر مطرح شده است. با استفاده از ا یکلشود، توسط ما یپورتر شناخته م یرقابت

 یدن نمود. ا یلصنعت را تحل یک یتجذاب یزانصنعت پرداخت و م یتوضع یلتوان به تحل یم یرقابت

 رو عبارتند از : یپنج ن



 

   

 

  یفعل یرقبا نیرقابت ب یتوضع

 تازه واردان(  یدبالقوه نتهد یخطر ورود رقبا

 عرضه کنندگان  یقدرت چانه زن

 یدارانخر یقدرت چانه زن

ششم دولت است.  یروین( ۱-۲شود نشکل  یاضافه م یروهان ینبه ا یزششم ن یرویموارد ن یدر پاره ا

نقش مهدم دولدت در کسدب و کدار      و یراندر ا یذکر است که با توجه به ساختار اقتصاد دولت به نزم

 یدز ن یروهان یردر سا یرانعنصر در اقتصاد ا یندارد هر چند ا یخاص یتششم اهم عنصر اضافه کردن

بدالقوه   یبتواند رق یاز کسب و کارها بوده و م یاریبس یفعل یبشود. در کشور ما دولت رق یم یدهد

از کانها و خدمات قدرت چانه  یاریبس یدارباشد. به عنوان خر یگرد یکسب و کارها یبرا یقدرتمند

 یاطدالع رسدان   یگداه است. نپا یگراز کانها و خدمات د یاریدارد و خود عرضه کننده بس ییبان یزن

 (۱۳9۱صنعت، 

 



 

   

 

 یدل تحل یششم بدرا  یرویپورتر با افزودن نقش دولت به عنوان ن نیروی ۴ یمفهوم یالگو ۱-۲ شکل

 یکنزد یخارج یطمح

 پست ن پستل( یو کار با استفاده از الگوکسب  یطمح یابیارز 

اسدت و   یدده استوار گرد یکو تکنولوژ یاجتماع ی،اقتصاد یاسی،عوامل س یلتحل یالگو بر مبنا این

کشد نشکل  یم یرروند به تصو یبه کار م یطیمح یابیرا که در ارز یطیاز عوامل کالن مح یچهارچوب

 دمد  یدشرکت با یککه  یطیاز عوامل کالن مح مشخص یبازار چشم انداز یقاتو در حوزه تحق( ۲-۲

افول بازار،  یارشد  ینهشناخت در زم یسودمند برا یابزار یلتحل ین. ایدنما ینظر قرار دهد را ارائه م

 .باشد یم یاتعمل یریتها و مد یتظرف کار، کسب و یتموقع

 

 کسب و کار پست یطمح یابیارز یمفهوم یالگو ۲-۲ شکل

 ینموده مشدخص مد   ییرا در گذشته داشته اند، شناسا یتاهم یشترینکه ب ییمحرک ها یلتحل این

کل صنعت اثر گذار خواهندد   یاو چگونه بر سازمان  یندنما ییرممکن است تغ یکه تا چه اندازها یدنما

ابدزار   یدک دهدد و   یقدرار مد   یکسب و کار را مدورد بررسد   یرامونیپ یطگذاشت. تحلیل پست مح

 یکه کسب و کار مدذکور در آن انجدام مد    یطیبزرگ از مح یرخت تصوشنا یمناسب برا تژیکاسترا

 یدز را ن یگدر گرفته اما امروزه دو عنصر د یپست مورد استفاده قرار م یشترشود. هر چند در گذشته ب

و  یستز یطمح یکنند. عنصر ها یلپست اضافه کرده اند تا آن را به پستال تبد یلکارشناسان به تحل

بهدره   یتواندد در راسدتا   یابزار مد  ینداشته باشد. ا یشتریب ییاست تا کارا به آن اضافه شده نونقا



 

   

 

شدود مدورد    یبا آنها مواجده مد   یکه بنگاه اقتصاد یدهاییاز فرصت ها و حداقل نمودن تهد یبردار

 .استفاده قرار خواهد گرفت

 ییو تواندا  دید از زمان را مشداهده نما  یتر یتواند افق طونن یم یپستل، بنگاه اقتصاد یلتحل یک با

 یبرا یرامونیپ یطمح یخود را داشته باشد. با جستجو یرو یشپ یدهایها و تهد فرصت یشفاف ساز

برنامده   یندد تواند فرا یم یدر افق، بنگاه اقتصاد یبالقوه به صورت هاله ا یگذار تثثیر یروهاین یدند

 (۱۳۸۸ ی،فارس ییدالله. نیدنما ینتدو یندهو در ظرف افق آ یزمان جار یرا ورا یکاستراتژ یزیر

 پستل یکسب و کار در الگو یطمح یمصداق ها 

 یرو یقدی چگونه و از چده طر  یالملل ینو ب یمل ی،محل یاسیمسائل س یو قانون یاسیموارد عوامل س

 سازمان اثر خواهند گذاشت؟ 

  یندهدر آ یقانون گذار -

  یالملل ینو ب یدر عرصه خارج یقانون گذار -

 یگذار نقانو هاییندها و فرا یئته -

 دولت یها یاستس -

سدازمان اثرگدذار    یتوانند رو یکه م یالملل ینو ب یمل یاقتصاد یاصل مسائل: یعوامل اقتصاد موارد

 کدامند؟ باشند،

 یاقتصاد داخل یتوضع -

  یاقتصاد داخل یروندها -

 یخارج یاقتصادها و روندها -

 یاتوضع مال یموضوعات عموم -

 یالملل ینب یلو ما یموضوعات تجار -



 

   

 

سازمان اثر گذار هستند، کدامند  یتفعال یچگونگ یکه رو یاجتماع روندهای: یموارد عوامل اجتماع

 خواهند داشت؟ یچه معن یندهآ یبرا یزیبرنامه ر در و

  یزندگ یوهیش یروندها -

  یشناخت یتمشخصات جمع -

 رسانه یقضاوت ها -

 یو مذهب یعوامل قوم -

 گذارد.  یم یرتثث یرقابت یتمز یبه سرعت رو یدر فن آور ییرتغ :یموارد عوامل فن آور

  یبرق یها یتوسعه تکنولوژ -

 و پژوهش  یقتحق یمال ینتثم -

 / وابسته  یمشارکت یها یتکنولوژ -

 / راه حل ها یتکنولوژ یگزینیجا -

اثرگدذار   مدا  یندده که در کسب و کدار و آ  یطمسائل و موارد مربو  به مح: یستز یطعوامل مح موارد

 هستند. 

  یطیمح یستو ز یکیموضوعات اکولوژ -

 هوا و آب یو الودگ یفیتک یتوضع -

 یگلخانه ا یگازها وضعیت -

  ها یاچهآب سدها و در یزانآب و م یعرضه و تقاضا یریتمصرف آب و مد یزانو م یتوضع -

 یبرق و انرژ یلی،فس یها سوخت -

 زلزله طوفان و...( یلنس یعیطب یایبال -

 کسب و کار  ینهاد یطسنجش مح یگونگچ 



 

   

 

سدنجش   ینده فعال در زم یقاتیکه پژوهشگران و مؤسسات تحق یدهدموضوع نشان م یاتادب یبررس

 را انتخاب کرده اند:  یرز یراز سه مس یکیکسب و کار در کشورها  یطمح

 ؛  ینیع یریاندازه گ

 ؛یذهن یریاندازه گ

 ؛یقیتلف یریاندازه گ

 ینیع یریاندازه گ -

 یت،بر واقع یمبتن یریمتغ ینیع یراست. منظور از متغ ینیع یرهایتوجه محقق بر متغ یوه،ش یندر ا

و قوام خود را از احساس، ادراک و ذهن افدراد   یت، هو ینیع یراست. متغ یرقابل مشاهده و اثبات پذ

ده نفدر   یاراد یتعداد بنگداه هدا  ». مثال یدنما یم یلبلکه برعکس، خود را به آذهان تحم یرد،گ ینم

بدا مشخصدات    یامکان وجود دارد که بنگاه ها ینا یرااست؛ ز ینیع یریمتغ یراندر ا یشترکارکن و ب

 .یستمولود احساس و ذهن افراد ن حاصل، مزبور را شمارش نمود و عدد

 یذهن یریاندازه گ -

شود.  یمرکز ممت - ینیو نه ع یذهن یرهایقبل، توجه پژوهشگر بر متغ یوهبر خالف ش یوه،ش یندر ا

اعدداد بدا    یدل، دل ینوابسته به ذهن، احساس و درک انسان ها است. به همد  یریمتغ ۵ یمتغیر ذهن

. یسدت ن یکسدان شدود، لزومدا    ینسبت داده مد  یرهامتغ ینمختلف به ا افراد که توسط ییها یفیتک

 -هسدتند   ینیع یرهایمتغ یریشمارش و ... که طرق اندازه گ ین،توز یلهبه وس یرهامتغ ینسنجش ا

و احساس افراد مورد نظر کشدف   یتنزم است ذهن یقات،نوع از تحق ین. از آنجا که در ایستن یسرم

 شود.  یپرسشنامه استفاده م یلمصاحبه و تکم مچونه ییها یکشود، از تکن

  یقیتلف یریاندازه گ -

 یدن رو، در ا ین. از ابرد یسود م یو ذهن ینیع یرهایمحقق از هر دو نوع متغ یقات،از تحق یدر پاره ا

 حاصل از آنها استفاده کند.  یجنتا یا یریپژوهشگر مجبور است از هر دو نوع اندازه گ یقات،نوع از تحق

 یوه،ش یقیتواند سودمند باشد. شیوه تلف یکسب و کار م یطمح یریسه شیوه اندازه گ یناز ا یک هر

را به همراه خواهدد داشدت. از    یوهشهر دو  یایشود و در صورت استفاده، مزا یمحسوب نم یمستقل



 

   

 

 محدیط سدنجش   یبرا یرنوع اخ ی،ذهن یریو اندازه گ ینیع یریاندازه گ یعنیمانده  یدو نوع باق ینب

 یدن که هدف از ا یمنکته توجه کن یناست به ا یادعا کاف یناثبات ا یکسب و کار مناسب تر است. برا

 ینهداد  یطمحد  یفیدت ک یدان است که م ینث اکه فلسفه ورود به بح ییاز آنجا یست؟چ یریاندازه گ

 کارهایبا گسترش کسب و  یدکسب و کار جد یجادو ا یگذار - یهو رغبت به سرما یلکسب و کار، و م

گذاران و اصحاب کسب و کار، متدثثر از   یهوجود دارد و رفتاره سرما یمعنادار یوندموجود، ارتبا  و پ

 یشاخص ها یعلى رغم مناسب بودن تمام وضمفر جامعه یکآنان است. ممکن است در « احساس»

 یهو ...، سرما یمدرن بودن دستگاه ادار یکاری،ب یزانها، م یمتق یمثل نرخ رشد، سطح عموم ینیع

کشور نداشدته باشدند. مدثال     یعموم یتاز وضع یندیخوشا« احساس»گذاران و اصحاب کسب و کار 

امکاندات سدخت    یده ته ینهدهند که در زم انمستند نش یممکن است مسئونن کشور با ارائه آمارها

و  یگدذار  یهسدرما  ینقوان ینتر یشرفتهپ ینتدو یزو،انواع استاندارد و ا یافتدر ی،و نرم افزار یافزار

موفق بدوده   یاراز فساد و ... بس یدستگاه ادار یکارمندان، پاک ساز یکسب و کار، آموزش و باز آموز

اگدر   یهمه نحت ینا یاقرار گرفته اند. آ یادن یدولت ها ترینمادو قابل اعت ینکارآمدتر یفاند و در رد

آنها  یگردان یو کسب و کار در کشور و رو یگذار یهمردم به سرما یشترکامال درست باشد( به اقبال ب

اتفداق تنهدا    ین. ایستمنجر خواهد شد؟ پاسخ لزوما مثبت ن یخارج یدر کشورها یگذار یهاز سرما

کارآمدتر شدن و قابل اعتماد تدر   یجه،مزبور و در نت یرهایبهبود در متغ م،مردخواهد افتاد که  یزمان

 یدری مسدئونن، متغ  یمردم به ادعا یباورمند یزانشدن دولت را باور کرده باشند. روشن است که م

 .است ینیو نه ع - «یذهن»

 دارند:  یریدو شیوه اندازه گ ینبه ا یقگذرا اما دق یاشاره ا ۱997و ودر ن یسانکوک برونتی،

 یرهاییخواهند رشد را بر اساس متغ یرشد نکه م یکه در موج اخیر تحلیل تجرب یمقانت یندر نخست

 مچدون ه یرهدایی درآمد، از متغ یرکنند( به رشته تحر یلو تحل یابی یشهر یناناز جنس اعتماد و اطم

 یاسدی ثبات س یریگ اندازه یخاص برا یمقطع زمان یککشور و در  یکتعداد کودتاها و انقالب ها در 

و همکداران   یبرونتد  یلهکه بده وسد   ۱( ۱99۱شد. نبه عنوان نمونه، به مقاله اثرگذار بارو ن یاستفاده م

قابل مشاهده و بده   مومابود که ع ینا یرهامتغ ینا یاز(. امتیدروزآمد شده است، مراجعه کن ۲( ۱997ن

بوده و « خام»بردند که  یرنج م یبع ینمزبور از ا یرهایحال متغ ینبودند. در ع «ینیع» یگرعبارت د

با آن مواجه بودند را مشدخص کنندد. در    یکه فعانن بخش خصوص ینانیتوانستند نوع عدم اطم ینم



 

   

 

استفاده  یذهن یرهایو فساد از متغ یتمالک حقوق یناامن یزانم یریاندازه گ یبرا یزاز مقانت ن یبرخ

ود که با استفاده از اظهار نظر خبرگان سداخته  ب یکشور یسکر یهمان شاخص ها یرهامتغ ینشد. ا

 («۳(.۱99۵،  یفرون نک و ک( ۱99۵شد. نمارو،  یم

آوردن پژوهش گران به استفاده  یو رو ینی،ع یرهایسه محقق، عبور از دوره اتکا به متغ یناز منظر ا

 یم یجلو تلق مثبت و رو به یبه بعد، اگر چه گام یالدیم ۱99۵ یاز حدود سال ها یذهن یرهایاز متغ

 یذهند  یرهایمقطع به عنوان متغ یناست که آنچه در ا ین. علت ایستو قانع کننده ن یشود، اما کاف

از خبرگان و  یکه محصول مصاحبه با تعداد یلدل ینگرفتند، به ا یقرار م استفاده شده و مورد یمعرف

گدذاران و   یهسداس سدرما  اح یماتوسط آنان بود، در واقع و مستق پرسشنامه یلتکم یاصاحب نظران 

اصحاب کسب و کار را بهتدر   یها یشاخص ها، نگران ین: اگر چه اشد ینم یتلق« اصحاب کسب و کار

بدر   یزمزبور ن یداد، اما شاخص ها یبودند بازتاب م «عینی که عموما» یاسیثبات س یکل یرهایاز متغ

آنان سپس  ۴سب و کار.اصحاب ک یتبود نه احساس و ذهن یمبتن یخبرگان کشور یتاحساس و ذهن

احسداس و   یت،آغاز شود که در آن، ذهن یذهن یرهایاز کاربرد متغ یدیکردند که فصل جد یشنهادپ

مسدتقل در   یدر و بدون واسطه بده عندوان متغ   یمگذاران و اصحاب کسب و کار مستق یهادراک سرما

پدژوهش   یربندای ز یدده، ا یدن . ایدرد کشورها مورد استفاده قرار گ یبه رشد اقتصاد معطوف مطالعات

انجدام   یخود آنان و به سدفارش باندک جهدان    یلهبار به وس یننخست یقرار گرفت که برا یگسترده ا

 .گرفت

 کسب و کار یطدر مورد عوامل موثر بر مح مطرح شده  یدگاههایها و د یهنظر یجمع بند 

تدوان   یمد  انجام شدده  یقاتتحق یموضوع و جمع بند یاتمطرح شده در ادب یاتنظر یپس از بررس 

 :نمود یمدسته عمده تقس ۳توان به  یکسب و کار را م یطعوامل موثر بر مح

 دولت  یها یزیها و برنامه ر یاستنقش، س یگاه،جا -۱

 یاستکه س یاثرگذار است، به نحو یاقتصاد یها یتمختلف بر فعال یرهایدولت از جهات، ابعاد و مس

سالم، شکوفا، شفاف و توانمند  ینظام اقتصاد کی یریدولت به شکل گ یاسیو س یکالن اقتصاد یها

 یو ناکارآمد م یفاقتصاد ضع یک یجهو فساد و در نت یرزمینیبه گسترش اقتصاد ز یاشود و  یمنجر م

 (۲۰۰۵انجامد. نتام چوی، 



 

   

 

 حاکم بر آنها  یررسمیو غ یرسم یو ساز و کارها یاقتصاد ینهادها -۲

 یریباشد و شکل گ یسالم م یاقتصاد یها یتفعال یبانمناسب که پشت یاقتصاد یعدم وجود نهادها

در  یدن کند، ا یم یلکوچک تحم یبر کسب و کار ها یشتریب یها ینهنامناسب کسب و کار هز یطمح

خود دارندد .   یرامونپ یطبر مح یگذار یردر تثث یشتریبزرگ قدرت ب یاست که کسب و کار ها یحال

 یهدا  ینده گدذاران و صدرف هز   یاسدت بدا س  یمارتبا  مستق توانند با استفاده از رسانه ها و یآنها م

 یطانتقال داده، مح یرانگ یمبه تصم رامشکالت خود  ی،موثر بر افکار عموم یابزارها یرو سا یغاتیتبل

 (۲۰۰۴دهند. نکاسرو،  ییررا به نفع خود تغ

  ییو قضا ینظام حقوق -۳

بدا   یشکنند که بدا هدوش و ذکداوت خدو     یم یهتشب ییگذاران را به آهو یهسرما یاقتصاد یاتدر ادب

 یدت از امن یندان به اطم یازن یگذار یه. از نظر آنان سرمایزندگر یاز صحنه م یخطر یناحساس کمتر

آنهدا را ضدمانت کندد     یکه اجدرا  یکار آمد و نظام حقوق ینقوان یهآن در سا یندارد که تثم یاقتصاد

او  یهسرما یخطر یچداشته باشد که ه ینانماط یدگذار با یهشود . به عبارت روشن تر سرما یممکن م

و  یاو مورد تعرض قدرار گرفدت نظدام حقدوق     یهسرما یلیکه به هر دل یکند و در صورت ینم یدرا تهد

 (۲۰۰۶. نموساچو، یداو دفاع کرده و رفع تعرض نما یهحاکم بر کشور قادر است از سرما ییقضا

 هرناندو دسوتو  یدگاهو کار از دکسب  یطجهان سوم و ارتبا  آن با مح یافتگین توسعه 

بده   ۸۰در دهده   یسسال کسب و کار موفق در سوئ ینپس از چند ییهرناندو دسوتو اقتصاد دان پرو

 یمتعددد  یو قدانون  یکشور خود باز گشت و متوجه شد اداره بنگاه ها در زادگاهش با مشدکالت ادار 

و پس از سال هدا مطالعده در بداره     کرد یستاس "یو دموکراس یآزاد"بنام  یروبرو است او موسسه ا

در  یافدت در حال توسدعه در  یکشورها یگردر کشور پرو و د یگذار یهموانع سرما یها یشهو ر یلدن

 یدت وجود نددارد، هو  یغرب یوجود دارد اما آنچه بر خالف کشورها یکاف یزانبه م یهکشور سرما ینا

مطالعات خدود را   یجهاست. دسوتو نت یتکحقوق مال یفقدان ضمانت ها یلگذار و بنگاه به دل یهسرما

خورد،  یجاها شکست م یگرشود و در د یدر غرب موفق م یدار یهچرا سرما ،"یهراز سرما"در کتاب 

 داد.  یحتوض



 

   

 

در باره  اسخپ یسؤانت ب یناز مهم تر یکیرا به خود جلب کرد چرا که به  یاریکتاب دسوتو توجه بس

موجود در باره علل  یمداد و آشکارا بر خالف پارادا یارائه م یو روشن یتوسعه جهان سوم پاسخ منطق

مسدلط بدر محافدل     یمو پدارادا  یدج را یدده عق یسدتم قرن ب یمهجهان سوم بود. در ن یافتگیتوسعه ن

 یهجهان سوم به کمبود سرما یکشورها یدر باره علل عقب ماندگ یاقتصاد یاستگذارو س یدانشگاه

 یقارائه وام و تزر یبرا یاساس در همان سال ها بانک جهان ینر همکرد و ب یکشورها اشاره م یندر ا

هرناندو دسوتوا از اواخر دهه  یشده بود. بر اساس آموزه ها یسجهان سوم تاس یبه کشورها یهسرما

و  ۲انجام کسدب و کدار    یگزارش ها یهشد و ته یلو کار متما کسب یطمح یابیبه ارز یبانک جهان 9۰

 داد .  قرار دستور کار خود بنگاه ها را در یبررس

 یکسب و کار در توسعه اقتصاد یطو توجه به مح یساز یخصوص یسهمقا  

بدا   یبدود در مقالده ا   یاقتصاددانان بانک جهان یسکه رئ یو در زمان ۱99۲در سال  یگلیتزاست جوزف

 ینچ یهامتفاوت کشور یکرددر رو یسهبا مقا "رود؟ ده سال تجربه گذار  یعنوان اصالحات به کجا م

 تیدول یشرکت ها یواگذار یهدر اقتصاد نشان داد که روس ینقش بخش خصوص یشدر افزا یهو روس

 یواگذار یبجا ینروبرو شد. اما چ ینابرابر یشو افزا یبا کاهش رشد اقتصاد یرس ینو در ا یدرا برگز

 ینرد و با او کسب و کار مناسب ک یگذار یهسرما یرا برا یطمح یبه بخش خصوص یدولت یشرکت ها

از  یندی چ یلیدون م ۵۰۰بلکه  یافت یشبه شدت افزا یندر اقتصاد چ یکار نه تنها سهم بخش خصوص

 .کردند یدافقر نجات پ

 یاسیس یطهایکسب و کار و مح یها یاستراتژ  

کداربرد   یاسدی س یها یطکسب و کار و مح یاستراتژ"با عنوان  یدر مقاله ا( ۲۰۰۸جرالد و همکاران ن

قواعدد   ییدر کسب و کار و تغ یفرصت ها یششدن منجر به افزا یکنند جهان یعنوان م یرانمد یبرا

 یتجار یفرصت ها یمتفاوت یها یاستس یقطر زا یها شده است سازمان ها و مؤسسات مختلف یباز

 یزهمقاله بر اساس کار برندده جدا   یندهند چهار چوب کار در ا یاز جهان شکل م یرا در نقا  متعدد

 یشو رفتار خو یاتقادر خواهند بود در انجام عمل یرانباشد. مطابق با آن مد ینورث، منوبل، داگالس 

. انتخابدات فرصدت   یندداده و عمل نما یصتشخ مومیع یها یاسترا در عرصه س یمالحظات ضرور

کسب و کارها  یقطر ینباشد و از ا یدولت در کسب و کارها م یماتتصم یرو یاثر گذار یبرا یمناسب

 یدر اکثر دموکراس یباتقر یتجار یمشارکت داشته باشند. فرصت ها یعموم یندهایدر فراتواند  یم



 

   

 

است . با وجود آنکه دولت ها اقتصاد و تجارت خود را  ایشو در سرتاسر جهان در حال افز یواقع یها

 یدن مختلف متفاوت اسدت. ا  یمختلف آزاد نموده اند، اما انجام کسب و کار در کشور ها یدر کشورها

و تفداوت در   یعمدوم  یهدا  یاستس یماتدولت ها تفاوت در تصم یاستتفاوت س یلفاوت ها به دلت

 .دارند مشارکت یعموم یها یاستس رایو اج یریاست که در شکل گ یمنافع کسان

 یانجام شده توسط بانک جهان یقاتتحق  

« کسب و کار ینهادموانع »با عنوان  یدانیم یدر پژوهش یستمقرن ب یانیپا یدر سال ها یبانک جهان

 یپرداخت که در کشورها یموانع و مشکالت ییشناسا یبرا ی،الملل ینگسترده ب یقتحق یکبه انجام ا

 ۱999پدژوهش کده در سدال     یدن وجود دارد. ا رگذاران و اصحاب کسب و کا یهسرما یمختلف فرارو

بنگداه در   ۳9۰۰از  متشکل یو ودر( انجام شد، نمونه ا یسانکوک ی،گفته نبرونت یشتوسط سه محقق پ

استفاده  ۱۱997 یگزارش توسعه جهان یهته یآن برا یجاز نتا یشد و بانک جهان یکشور را شامل م 99

کمتر توسعه  یو کشورها ۲ یافتهتوسعه  یتر شامل کشورها یکرد. نمونه مورد اشاره به دو نمونه جزئ

 یا،پرتغدال، اسدپان   یتالیدا، ا یرلندد، ، اکانادا، فرانسه، آلمان یا،استرال یشده و کشورها یمتقس ۳ یافته

 ین،نتد  یکایآمر یانه،از منطقه خاورم ییمتحده در گروه نخست، و کشورها یانتسوئد، انگلستان و ا

 یشدورو  یردهنده اتحاد جمداه  یلتشک کشورهای از یو برخ یو مرکز ربیغ یاروپا یقا،آفر یصحرا

 یقاز هر دو گروه در تحق ینمونه قابل توجه یب،رتت ینگرفته اند. بد یگروه دوم جا یاسابق در نمونه 

 و و در فراهم آمده است. یسانکوک ی،برونت

 ورتبده صد   یدق تحق یجپرسش نامه و نتا ی،که در آن، داده ها، متدولوژ یمحققان در مقاله جداگانه ا

 :کرده اند یانگونه ب ینمزبور ا یقخود را از انجام تحق یزهجداگانه منتشر شده است، انگ

هدا،   یاسدت مقدررات و س  ین،است که نامطمئن بودن قدوان  یناز ا یوجود دارد که حاک یادیز واهدش

کندد. چندد نمونده     یمد  یدرا تهد یافتهکمتر توسعه  یاز کشورها یاریدر بس یتوسعه بخش خصوص

درباره معضالت بنگاه ( ۱9۸9شواهد عبارت است از مطالعه انجام شده توسط دسوتو ن ینبرجسته از ا

در انجام کسب و کار در  ینانینا اطم یتاز وضع "(۱99۰نینگاردکه کل یفیدر پرو؛ توص یرسم یرغ یها

در  ینهداد  یندانی از نااطم( ۱99۵و ودر ن یارائه کدرده اسدت؛ و تحلیدل بدورنر، برونتد      ییاستوا ینهگ

واندد  ت یدولدت هدا مد    ینیب یشقابل پ یردهند که رفتار غ ینشان م یدانیمطالعات م ین. ایکاراگوئهن

معلوم نباشد کده   یکند. اگر به روشن یجادکشورها ا یتوسعه اقتصاد یررا در مس ینیسنگ یها ینههز



 

   

 

قرار است به اجرا گذارده شود، کدام قراردادها حتما و نده بده    یو مقررات ینچه قوان یکنزد یندهدر آ

محافظت خواهد  یتمالک قاز حقو یااجرا خواهد شد، و باألخره، اگر معلوم نباشد که آ -دلخواه دولت 

بلند مدت خود اقدام خواهندد   یگذار یهنوع به کاستن از سرما ی،نه، بنگاه ها در بخش خصوص یاشد 

موانع  یناز صاحبان کسب و کار در مورد مهم تر ینظرسنج یجنتا یبانک جهان ۲۰۰۵نمود. در گزارش 

 :آمده است یربه شرح ز یبترت به کسب و کار

 مختلف یکالن دولت در بخش ها یها تیاسبه س یناناطم عدم-

 یاجتماع یمجرا یگستردگ و عوارض یافتو نظام در یاتیمقررات مال یات،مال نرخ-

 یرزمینیاقتصاد ز یو گستردگ فساد -

  یبه منابع مال یدسترس ینهسهولت و هز میزان -

 کار  یرویو مقررات ن یانسان یرویمهارت ن -

 ییو قضا ینظام حقوق-

 و مخابرات  یو انرژ ینبه زم یل و نقل، دسترسحم یها هزینه-

در حوزه کسب  یقاترا تحت عنوان منابع و مراجع تحق یکسب و کار مطلب یفضا یپروژه بررس یتسا

 را بدر اسداس   یقاتیو گزارش تحق یعنوان مقاله علم ۶7۶مذکور تعداد  یتو کار ارائه نموده است سا

ده موضدوع،   ینا ییمبنا یار و به پشتوانه مقاله هاکسب و ک یفضا یدهگانه پروژه بررس یها شاخص

بده   یراکه اخ ییکند که مقانت مرتبط با شاخص ها یمذکور برآورد م یتنموده است. سا بندی دسته

 یتسا ینا ی.طبق ادعا یافتخواهند  یشکسب و کار اضافه شده اند افزا یطسنجش مح یشاخص ها

کسدب و کدار بهدره     یراه انداز ییضوعات از مقاله مبنامو ینمرتبط با ا یتعداد مدارک علم یشترینب

شوند . پس از آن مقانت مرتبط با انعقاد  یدرصد مقانت و گزارشات را شامل م ۳۰برده اند، که حدود 

 یشدترین درصد ب ۱7 یبادرصد و سپس مقانت مرتبط با موضوع استخدام کارگران تقر ۱9قراردادها با 

 .را داشته اند یفراوان

  یکسب و کار در بانک جهان یطمح یخص هاشا -۱



 

   

 

آغاز شدد   یدر بانک جهان ۲۰۰۳کسب و کار از سال  یطانجام کسب و کار با سنجش بهبود مح"پروژه 

پدردازد و   یکوچک و متوسط در هر کشور م ینحوه آغاز و انجام کسب و کارها یبه بررس پروژه ین.ا

در چرخه  یگذاران و فعانن اقتصاد یهرا که سرما ینیقوان ینروابط و مناسبات و همچن و ساز و کارها

آنهدا بدر    یرسهولت و تثث یزصرف شده و ن ینهخود با آنها روبرو هستند از نظر مدت زمان و هز یتفعال

بده کنکداش در خصدوص     یساننه گروه بانک جهدان  یکند . گزارش ها یم یابیکسب و کار افراد ارز

 یتموجدود جهدت ارتقدا وضدع     یچالش ها ییو شناساکسب و کار  یطبهبود مح یو چگونگ ورتضر

 پردازد.  یمختلف جهان م یکسب و کار در کشورها یفضا

 یکشدورها  یکسدب و کدار بدرا    یطمحد  یشاخص ها ی،انجام کسب و کار بانک جهان یدر گزارش ها

 یقرار م یسهو مقا یرتبه بند یمبنا هک یقرار گرفته است. شاخص هائ یسهو مقا یابیمختلف مورد ارز

نزم  ینددهای فرآ یثبت شرکت(، اخذ مجوزهدا نتمدام   یندشروع کسب و کار ن فرآ از عبارتند یرندگ

 یدت کار، ثبت مالک یرویکارگاه(، استخدام و اخراج ن یک یو راه انداز تاسیس از اخذ مجوز تا یهالرعا

گدذاران   یهااز سدرم  یت(، اخذ اعتبار، حمایدر دفاتر اسناد رسم یینزم جهت ثبت دارا یندهاینفرآ

: باندک  یدت الزام آور بودن قراردادها و انحدالل فعال  ی،، تجارت فرامرز یاتنسهامداران(، پرداخت مال

مختلدف را تعیدین و بده     یشاخص فوق، رتبه رتبه سهولت کسب و کار کشدورها  ۱۰مذکور به استناد 

درجه  ۱۳با  یرانارتبه  ۲۰۱۶در گزارش سال  یدنما یکشورها منتشر م یتمام یبرا یا یسهصورت مقا

 یددترین باشدد و در جد  یمد  ۱۳۲ یگداه جا یکشور مورد بررس ۱۸9 یانصعود نسبت به سال قبل از م

شاخص ها به  ینجهان قرار گرفته است. در ادامه ا ۱۳۰ یگاهپله صعود در جا ۲مجددا با ( ۲۰۱۰گزارش ن

 .یرندگ یطور خالصه مورد بحث قرار م

 ( شاخص شروع کسب و کار نثبت شرکت -

است که  یشرکت شامل تعداد مراحل یکثبت  یندفرآ یعنین یدجد یتمربو  به آغاز فعال یچالش ها

و نسبت  یندانجام فرا یشاخص متوسط زمان نزم برا ین. ایدنما یط یدبا یتآغاز فعال یبرا ینکارآفر

مورد توجه قدرار   را یبه سرانه در آمد ناخالص مل یتآغاز فعال یبرا یازمورد ن یهو حداقل سرما ینههز

مقابلده بدا    یدهد که بدرا  یکار نشان م یروین ینمقررات ورود به کسب و کار و قوان یدهد. بررس یم

شفاف و آسان باشند .دفداتر ثبدت در    یدبا ینقوان ینفاسد، ا یاناکارآمد، ناعادننه،  یقانون یتجربه ها

مسدئول در صددور    یسدتگاه هدا  و د یرتبه دولت یعال ینمثمور تربه دفا یدسترس و امکان دسترس



 

   

 

 یکشدورها  یکند . در برخد  یکمک م ینقوان یکار آمد به اجرا ییاجرا یدادگاه ها یاموافقت نامه ها 

 ینیدوره مورد بدازب  یانشوند و در پا یم یفتعر یبازه زمان یک یبرا یبه طور کل ینقوان یافتهتوسعه 

 ینکردن ا یط یکننده برا یلهر کشور و تسه یطن به روز شده و متناسب با شرای. قوان یرندگ یقرار م

کند مطدابق گدزارش سدال     یکار کمک م یرویورود به کسب و کار و اوضاع ن یطمرحله به بهبود شرا

 .را به خود اختصاص داده است ۱۰7شاخص رتبه  یندر ا یرانکشور ا ی،بانک جهان ۲۰۱۶

 شاخص اخذ مجوزها -

 ید کارگاه استاندارد را در حوزه صنعت ساختمان ثبت مد واح یکاحداث  یبرا یازتمام مراحل مورد ن

 یاحداث و نقشه ها یمراحل شامل ارائه تمام اسناد مرتبط با آن پروژه خاص نشامل طرح ها ینکند. ا

 یدل هدا، تکم  ینامهو گواه اتپروژه( به مقامات، کسب تمام مفاصاحساب ها، مجوزها، دستور یطیمح

مراحدل   یشاخص تمدام  یناست. در ا یازمورد ن یها یجام تمام بازرسو ان یازمورد ن یها یهتمام ابالغ

 گردد.  یمحاسبه م یزمنتقل شده ن یا یا یقهو ثبت اموال وث یخدمات شهر یافتدر یبرا یازمورد ن

موظدف اسدت    یدد، گرد یدو کار جد بکس یکگذار موفق به ثبت  یهسرما یاو  ینپس از آنکه کارآفر

از  یبانک جهان یندفرآ ینا یبررس یپشت سر بگذارد برا یتنمودن فعال ییاترا به منظور عمل یمقررات

صادر کننده مجوز  یتعامل با مراجع قانون یسخت یاسهولت  یزانبهره گرفته است و م یمدل فرض یک

کسدب و کدار مدورد     یکسدب مجوزهدا   ونهرا به عنوان نم یمصارف صنعت یانبار برا یکساخت  یها

را  ۱99شاخص رتبه  یندر ا یرانکشور ا ی،بانک جهان ۲۰۱۶گزارش سال  دهد. مطابق یقرار م یبررس

 .به خود اختصاص داده است

 شاخص استخدام کارگران -

شاخص بر اساس پاسخ به  ینباشد. ا یم ینهزم ینمنعطف بودن مقررات در ا یرو غ یسخت یزانم ینمب

 یدزان قدرارداد، م  یمرما در تنظد عمل کارگر و کارف یآزاد یزانم یبررس یهاست که بر پا ییپرسش ها

استخدام و  یها ینهکار، هز یرویو کار شبانه، نحوه استخدام و اخراج ن یلتعط یامدر ا کار ساعت کار،

 .است یدهگرد یمتنظ یلقب یناز ا یکارفرما و سؤانت برای کار یرویاخراج ن

مدردم خدود    یبدرا  ینددگ حداقل استاندارد ز یناز منافع کارگران و تثم یتحما یبرا یادن کشورهای

و  یشدتر کار ب یندهد قوان یو نهادها به وجود آورده اند . تجربه نشان م یناز قوان یا یچیدهپ یستمس



 

   

 

گردد .  یجوانان م یاندر م یژهبه و یکاریکار و بان رفتن نرخ ب یرویسخت تر موجب مشارکت کمتر ن

سده حدوزه    یحقدوق مددن   یادیبن یاه یتبازار کار عالوه بر حما یمتنظ یستمکشورها س یاریدر بس

دهدد کده سدهولت اسدتخدام      ینشان م یبانک جهان یها بررسی نکاسرو، یردگ یرا در بر م یحقوق

کار و  یروین یدستمزد یرغ یها ینهاستخدام، هز یچسبندگ یبر سه شاخص فرع یهکار با تک یروین

 یتورمان یزینسب یهنشر ۲۰۰9. بر اساس گزارش سال است کشورها چگونه یاخراج در برخ یها ینههز

 .دارد یاراشتغال در اخت یرا در شاخص چسبندگ ۱۰۰از  ۶9 یازرتبه و امت یرانا

  یتشاخص ثبت مالک -

 یینرا تع یتمترتب بر ثبت مالک یها ینهشامل تعداد مراحل و هز یتسهولت ثبت حقوق مالک یزانم

در مدورد امدالک    یهکند استعالم اول یرا ط یرمراحل ز یستینجرم با یتثبت مالک یند. فرآیدنما یم

صورت  یبررس یاتی،مال ابمفاصا حس یثبت امالک و مستغالت، سپس اخذ گواه یمورد نظر از نهادها

 یهاشدتغال و تسدو   یساختمان و گواه یپرداخت عوارض نوساز یامالک مورد نظر، اخذ گواه یاتیمال

 یددار ربدط . پدس از آن خر   یذ یهادهااز ن یاجتماع ینحساب تثم یهتسو یو اخذ گواه یمهحساب ب

سند، مراجعه کدرده،   یو گواه یهته یرا بپردازد و به دفاتر رسم یننقل و انتقال زم یاتمال یدامالک با

را بده   ۱9۸شاخص رتبده   یندر ا یرانا یبانک جهان ۲۰۱۶. مطابق گزارش سال یدسند خود را ثبت نما

 .خود اختصاص داده است

 شاخص اخذ اعتبار  -

وام  یافراد نسدبت بده اعتبدارات و حقدوق قدانون      یمربو  به آگاه یارهایمع یزص اخذ اعتبار نشاخ

 . یدنما یم یفرا تعر یرندگاندهندگان و وام گ

از وام دهندده و   ینظدام حقدوق   یدت قددرت وام دهندده بدا حما    یها یشاخص با استناد به تئور ینا

 یراعتبار دارد و تثث یوام دهندگان به اعطا یلدر تما یکه نقش اساس یمؤسسات ثبت اطالعات اعتبار

شدود. مطدابق    یکشدور دارد، محاسدبه مد    یناخالص مل یدبه تول یبر نسبت اعتبارات خصوص یادیز

 را به خود اختصاص داده است.  ۸9، رتبه  یرانشاخص ا یندر ا یبانک جهان ۲۰۱۶گزارش سال 

 :شود یم ملرا شا یرشاخص اخذ اعتبار دو حوزه ز

  یانونحقوق ق -



 

   

 

حقدوق وام   یق،و وثا یورشکستگ یالت،تسه یافتخوب در حوزه در یندهد که چگونه قوان ینشان م

 ینقدوان  یدت شاخص در جه حما ینکند . ا یم یلاعتبار را تسه یو اعطا ینرا تثم یرندهدهنده و وام گ

را انددازه   یوام دهد  یلو وام دهندگان و آثار آن در تسه یرندگاناز حقوق وام گ ورشکستگی و یقهوث

 یدان م ینکه از ا یردگ یقرار م یمورد بررس یژگیو ۱۰شاخص مجموعا  ینکند .در محاسبه ا یم یریگ

 یژگیو یناز ا یکاست . به هر  یمرتبط با قانون ورشکستگ یژگیو ۳و  یقناظر بر قانون وثا یژگیو 7

بدانتر بده    یداز باشدد و امت  یم ۱۰شاخص از صفر تا  یندامنه ا ین. بنابر ا یردگ یتعلق م یازامت یکها 

 .شده اند یطراح یبه نحو مناسب یالتجهت ارائه تسه ینمفهوم آن است که قوان

 یاطالعات اعتبار -

 یدن ( و مبادلده ا یو حقدوق  یقیافراد حق یاطالعات اعتبار یفیتو ک یثبت، به اشتراک گذار یتوضع

 یبخدش هدا   یدسترسد  یدزان م ین( همچنیدولت یرو غ یو دفاتر ن دولت یاطالعات بین مؤسسات مال

 دهد. یرا نشان م یثبت اطالعات اعتبار یتبه اطالعات وامها وضع یو خصوص یعموم

وام دهنددگان و وام   یافراد نسبت به اعتبارات و حقوق قدانون  یمربو  به آگاه یارهایشاخص مع ینا

بهتر بخدش   یدسترس ینببوده و ارقام بانتر م ۶صفر تا  ینشاخص ب ین. ا یردگ یرا در بر م یرندگانگ

 .باشد یم یبه اطالعات اعتبار یو خصوص یعموم یها

 گذاران  یهاز سرما یتشاخص حما -

مندافع   یاز اموال شدرکت بدرا   یراندر مقابل سو  استفاده مد یت،از سهامداران در اقل یتحما یزانم

در شدرکت   یدت قلحقوق سهامداران ا ی. پروژه کسب و کار به بررسیدنما یم یریرا اندازه گ یشخص

شاخص بر  ینپردازد. تمرکز ا یحقوق م یناز ا ییو اجرا یقانون یها یتحما یزانعام و م یسهام یها

نفع هستند . بده   یدر آنها ذ یرانمد یناست که ا یگرید یشرکت با شرکت ها یک یرانمعامالت مد

سدهامداران   ینکهت و ابا منافع شرکت در تعارض اس یرانکه در آنها منافع مد یمعامالت یگرعبارت د

در ( ۲۰۰۰نهمدرگن،   یندد از حقوق خود دفداع نما  یمعامالت ینتوانند در برابر چن یتا چه حد م یتاقل

 یدی حدذف سدهامداران و تصداحب دارا    یتبه مسئله کاهش و در نها یادیمطالعات ز یراخ یسال ها

از قددرت خدود بده     نیرامختلف سو  استفاده مد یپرداخته اند که روش ها یرانشرکت ها توسط مد



 

   

 

بدزرگ،   یاربسد  یپاداش ها یران،اضافه بر حقوق مد یها یافتدهند .در یضرر سهامداران را نشان م

 واحد ینب یانتقال یگذار یمتق

مثدل   یبه صدورت فدرد   یمال یها یتدرون شرکت، فعال یفرصت ها یصمختلف سازمان، تخص یها

حقوق  یفبه تضع یتهستند که در نها یاشناخته شده  یسرقت از روش ها یا یشخص یدادن وام ها

 (.۲۰۰۶،  یوانجامد نموساکچ یشرکت م یکدر  جز  سهامداران

دو  ینمعامله ب یکانجام  یشاخص پرونده فرض ینا یابیو ارز یصتشخ یبرا یمطالعات بانک جهان در

 ینقوان شود یشود و از حقوق دانان هر کشور خواسته م ینفر هستند ارائه م یکشرکت که متعلق به 

(. ۲۰۰۲ ،قدرار دهندد نبدانکوف    یرا در کشور خود از ابعاد مختلف مورد بررس یمعامله ا ینناظر بر چن

 بوده است. ۱۶7گذاران،  یهاز سرما یتدر شاخص حما یبانک جهان ۲۰۱۶در گزارش  یرانرتبه ا

  ها یاتشاخص پرداخت مال -

اقددامات و   یدا سال پرداخت کنندد   یک در طول یدمتوسط با یرا که شرکت ها یها و عوارض یاتمال

 یکند. در مطالعدات باندک جهدان    یرا ثبت م یاجتماع ینتثم یها یمهو سهم حق ب ی مالیاتیفشارها

 یهناکارآمد بدر سدرما   یاتیمال یها یاستآثار سو  س یلبه دل یاتشاخص پرداخت مال یبررس یتاهم

 یدات توان با محاسبه همه مال یها م یررسب ینمورد توجه قرار گرفته است و در ا ینیو کارآفر یگذار

 یکشده  یشود را با نمونه استانداردساز یکشور پرداخت م یکدر  یکه توسط فعانن اقتصاد ییها

یاتی دهد که نظام مال ینشان م یبررس ینکرد . ا یسهآن مقا یمال یبر اساس صورت ها یشرکت داخل

 یکبه عنوان  یجهفاصله دارد و در نت یاتیناسب مالنظام مطلوب و م یکبر کشور تا چه اندازه با  حاکم

 شود.  یمحسوب م یاقتصاد یها یتعامل محدود کننده در انجام فعال

مختلدف   یبر درآمد بنگاه ها ممکن است در بخش هدا  یاتمال( ۲۰۰۴و هنرکسون ن یویسد یدهبه عق

اساس  ینثر بگذارد .بر اا یرسم یرو غ یبخش رسم ینمنابع ب یصو بر تخص باشدداشته  یآثار متفاوت

قرار گرفتده اسدت    یمورد بررس یدر مطالعات بانک جهان یزن یرسم یربر اندازه بخش غ یاتتثثیر مال

شدرکت   یو کاهش ثبت رسم یناخالص داخل یدمطالعات نشان دهنده کاهش تول ینا یگرد یها یافته.

 باشد. ینامناسب و نامطلوب م یاتیمال ظامن یرها تحت تثث
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