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 ـ مقدمه1ـ1

و   هایوررتاسررت که همواره ن ر اسررتراتژ  یمهم یارامروزه عملکرد کوررر و کار مفهوم بورر 

سازمان   ست  را به خود جلر نموده یصاحبن ران  شرفت پ یطینمح تغییرات. ا و  یکیتکنولوژ هایی

نقش  بر عملکرد کور وکار هوتند. قطعا    یرگذارو بازار از جمله عوامل تا  یانمشتر  یقسال  ییرتغ

 است.  یفراوان یتشکوت کور و کارها حائز اهم یا قیتدولت در موف

دولت بر سرررهولت کورررر و کار در      کارآمدی   یرت    یینتب یمبنا پژوهش حاضرررر در پ   براین

 یارائه شده استن ابتدا مو له اصل     یقتحق یاتفصل کل  ینباشد.  در ا یم توسعه  درحالِ یهاکشور 

صل   یقاهداف تحق یزو ن یقتحق یتسپس ضرورت و اهم   شود؛ یم یانب یقتحق شامل هدف ا  یکه 

از لحاظ  یقرا شرح داده و قلمرو تحق  یقو روش تحق هایهفرض   ینو همچن باشد یم یژهو اهداف و

ضوع  یمکان ینزمان صل  یرهایمتغ یمفهوم یفتعار یتو در نها یقمدل تحق یزو ن یقتحق یو مو  یا

 .است یدهفصل ارائه گرد یندر ا یقتحق یو ساختار کل یقتحق

 ـ بیان مسئله2ـ1

  یو اجتماع ی اقتصادی توسعه کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه   یکور و کارها  یجادا

س   سا کوچک و متوسط   یهابنگاهتوان ا ر  یتوسعه جوامع دارند. از آنجا که نم  ینددر فرآ ینقش ا

امر کشررورها اقدام به  ینبودن در ا یشررروپ یگرفتن برا یدهکشررورها ناد یرا در رشررد اقتصرراد 

ستگذاری س  شو  بلند یهایزیرو برنامه یا شرا قمدت کرده و م آورند تا از یرا به وجود م یطیها و 

 استفاده کنند  یدارپا یبه رشد  یدنرس  یکوچک و متوسط برا  یو کارها کور  یسازنده  یلپتانو 

شاخص مهم حکمران    یکیدولت  ییکارآ شاخص  (.1394 ین)رحمان شش  ست که در   یاز  خوب ا

ی توسعهقادر است در رشد و  اجتماعی–یاسیس یهافع الیت یرقالر مداخله دولت در اقتصاد و سا

صادی  شور از طر  اقت شرا  یقهر ک سطح عموم    یطفراهم نمودن  شتغال کاملن  بات  ها و یمتق یا

شور نق  یعتوز وزا  شعادالنه درآمد در آن ک شد. به طور کل   ییب شته با صادد  یدا انان همواره در اقت

بعد از جنگ    یها یرانیاندن و آن اختالف ن ر داشرررته  یزانها در اقتصررراد و م مورد مداخله دولت   
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شدن نگ  یجهان ش دومن باعث ظاهر  شد مبن    یندر ب یر صاددانان  ص    ینکهبر ا یاقت صو  یب ش خ

شرط و موتور   یشندارندن لذا پ ی اقتصادی توسعه و  رشد به  یابیدست  یو امکانات الزم برا ییتوانا

به بعد   یالدیم 1970از دهه ام ا  اقتصادن مداخله گوترده دولت در اقتصاد است؛     یشرفت محرك پ

دولتن بروز و  یهایارانهها به نآ یو وابوررتگ یدولت یهابنگاه کارآمدیهمچون نا یبا بروز مشررکالت

 یناز ا یاقتصرراد کالن و موارد ی باتیتورم باال و ب انندولتمرد یهاییجوگوررترش فوررادن رانت 

و  یاقتصررراد یها یت دولت در فعال   یبر نقش حداقل  یاقتصررراددانان مبن  یندر ب ینگرشررر یلن قب

نگرش ضرورت حضور    ینشد که ا  یجادا یاقتصاد  یساز و آزاد هایمتق یوم امور به مکان یواگذار

 یهایگذاریهو انجام سرما یملّ یتو امن یاسی بات س یدولت را تنها در موارد شکوت بازارن برقرار

 (.1391 ینژادنعل یدرین)ح نمودیم یهها ناتوان استن توجاز انجام آن یکه ب ش خصوص یربناییز

به دو روش ممکن اسررت: روش ن وررتن  یب ش خصرروصرر دهد رشرردینشرران م یجهان تجربه

 یو روش دومن رفع موانع ب ش خصوص   یبه ب ش خصوص   یدولت یهاها و شرکت ییدارا یواگذار

 کور و کار.   یطبا بهبود مح

شورها سابق و   یشورو  وت را انت اب کردند ول  یشرق  یاروپا یک شد ب ش    یکنراهبرد ن  ر

ص    صو صاد    یندر ا یخ شورها به فاجعه اقت شدن  یک راهبرد بهبود  یعنیراهبرد دوم  ینچام ا  ختم 

نفر از  یلیونم 500 ین. در چیدانجام یکوررر و کار را انت اب کرد که به معجزه اقتصرراد  یطمح

.  یافت یشبرابر افزا 5سابق تعداد فقرا به  یو شورو یشرق  یاروپا یو در کشورها  یافتندفقر نجات 

شور چ  وتان ا   مج یتنامنو یو تا حدود ینتجربه ک ستان و له ساخت که برا  یدها ینار  یرا مطرح 

توان از راهبرد بهبود می یساز یراهبرد خصوص   یبه جا یدولتیربه اقتصاد غ  یاقتصاد دولت  یلتبد

ص   یگرد یکور و کار بهره گرفت. به عبارت  یطمح صرفا  با رفع موانع ب ش   یساز یبدون خصو و 

جوزف "راهبرد را  ینداد. ا ییرتغ یدولتیررا به اقتصررراد غ  یدولت اقتصرررادتوان می یخصررروصررر

اقتصاددان مشهور دانشگاه هارواردن  "یژانوس کورنا"و  ییناز پا ین رشد ب ش خصوص  "یگلیتزاست 

 (.1392)افشارن  یدندنام یرشد ب ش خصوص

عوامل خارج  یناز ا یاباشد. دستهمیگذار  یرت   یاقتصاد یهابنگاهبر عملکرد  یمتعد د عوامل

حوزه با عنوان سررهولت کوررر و کار  ینا یاتبوده که در ادب یو کنترل فعاالن اقتصرراد از توررلط

 یاقتصاد  یهایشه و اند یاتدر ن ر یربازشود. اگر چه مفهوم سهولت کور و کار از د   میشناخته  

مفهوم مورد  ینتا کنون ا 1990از دهه ام ا  اندنقرار گرفته یمورد بررسررر یگرد ینو عناو یفتعار  اب 

 یهایارذگیاستاز اهداف و س یکه ب ش یقرار گرفته به طور یالملل ینب یها و نهادهاتوجه کشور

 (. 1392 یبدینم یامام یانن)مک یابدمیکالن کشورها به بهبود سهولت کور و کار اختصاص 

ور و کار   ییهکل به صاد  یهابنگاهعوامل مو ر بر ک ولط   یاقت   هابنگاهکه خارج از کنترل و ت

سهولت کور و کار اطالق     می شد  سهولت کور و کار در کشور    گرددمیبا مهم  یها عامل. بهبود 
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 (. 1392و همکارانن  ی)عبد اله یدآمیآنها به شمار  یرشد اقتصاد یشافزا یدر راستا

توان آن را با  میکور و کار   یطو عوامل مؤ ر بر مح یگاهجا یتو درك ماه یشتر ب یبررس  برای

سهولت کور و کار به عنوان    یکردرو ینداد. با ا یقمطرح شده در حوزه اقتصاد کالن تطب   اتیادب

شررامل  یاقتصرراد یهافع الیتاز کارگزاران  یککه هر  یدهقلمداد گرد یکالن اقتصرراد یطمح یک

 .(1392 یبدینم یامام یانن)مک یندنمامی یفارا در آن ا ینقش یانن دولت و خارجهابنگاه رهانخانوا

 ـ اهمیت و ضرورت پژوهش3ـ1

و   هاسرریاسررتاز عوامل مؤ ر بر سررهولت کوررر و کار نقش  یکیامر که  ینبا در ن ر گرفتن ا

 یو ادار یاسی س  ینخوب که اعمال قدرت اقتصاد  یتوان حکمرانمیدولت استن   یها یزیبرنامه ر

س گو    ساس پا شی و  ییبر ا شد را از  می ا رب  ور و     یهاضرورت با سهولت ک کار جهت بهبود 

 (.1392 یبدینم یامام یانن)مک نمود مدادقل ی اقتصادیتوسعه

کمبود منابع   یستازه تاسرر یهاشرررکت یدغدغه برا ینکه مهمتر کندیم یانب یصررالح دیلم

 (.  1388 ینصالح یلم)د منابع دارد ینا یننقش را در تام ینباشد که دولت مهمترمی یمال

توسط   یاقتصاد  یهافع الیتاز  یب ش قابل مالح ه ا یادن یکشورها در اکثر  ینکهبا توجه به ا

 یتهمواره به فکر حما یم تلف یربا تداب هادولتشررودن میکوچک و متوسررط انجام  یهاشرررکت

باال ببرند که توان رقابت در  یآنها را به گونه ا پذیریرقابتتا  یندآمیبر هاشررررکت یناز ا یمنطق

 (. 1393تبار و همکارانن  یحیی) را به دست آورند یادن یرقابت یبازار ها

و  یتاهم یکوچک و متوسط و عوامل مؤ ر بر آن دارا  یهاشرکت مطالعه  ستن چراکه   یاریب ا

تابع   یککاهش دهندن آنها مانند  یارا متوقف  یکاریب توانندیکوچک و متوسرررط م یهاشررررکت

سو     میموازنه در بازار عمل کرده و باعث  سطوح  سطح   یمتو ق یدآورشوند که  در بلندمدت به 

سند. به ن ر م  یرقابت سد یبر صنا   یهابنگاه یتو مز یعتکاهش موق ر وبت به  بزرگن  یعکوچک ن

 یایبا توجه به مزا یگرد یباشررد. از سررو یمتعد د یو برون بنگاه یعوامل درون بنگاه یرتحت ت  

ور و کارها  یفوق الذکر برا سط برنامه ر  یک ست سی و  یزیکوچک و متو و  یحصح  یهاگذاریا

ساله ن امن از   یوت انداز ب مکشور و تحقق چش    یو اجتماع ی اقتصادی توسعه به  یلن یبرا یاصول 

 (.1389 ینو افشار یدی)سع برخوردار است اییژهو یتاهم

در اقتصرراد هر کشررورن تغییر  کارآفرین یکوررر و کارها یگاهبا توجه به نقش و جا یقتحق در

سنجش   یهاشاخص و بهبود  ینیو سهولت کور و کار و کارآفر   یطموجود و اصالح شرا   یتوضع 

 یجنبه مشارکت ب ش خصوص یتدر جهت تقو یمثبت و اساس ینه تنها گام یآن در عرصه جهان

صادن ارت    صه اقت شتغال و تول    قایدر عر ووب     یدسطح ا شور مح شودن بلکه به طور قاطع   میدر ک

  یندهایبه داخل کشور و فرآ یفناور یانجر یلو توه یان خارجگذارسرمایه جذب  یرا برا یطشرا 

و همکارانن  ینی)در آوردمیعرصرره فراهم  یندر ا یدمحصررول و خدمات جد یدهنا یسررازیتجار
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1394 .) 

ستا کمک به   یندر ا ور و کارها  اندازیراهرا ساس الگوها     یک وت خورده برا ستاندارد   یشک ا

رشرررد و پرورش  یبرا یب ش باشرررد که به بورررتر ینمهم در ا یکردیرو تواندیم شررردهیطراح

جمله ازو حل موائل مرتبط با آن  یو به تبع آن رونق اقتصاد ینیکارآفر یهافع الیتو  انکارآفرین

از رشررد و  یمتفاوت یتاکنون الگوها یوررتماواخر قرن ب از صررادرات و... منجر شررود. یینزااشررتغال

کوچک و  یهابنگاهالگوهان  یناز ا یکیجربه شررده اسررت. جهان ت یدر کشررورها یتوسررعه صررنعت

جهان نشان  یشرفتهپ یاز کشورها یاریدر بو  یاجتماع یبه ن ام اقتصاد  یباشد. نگاه میمتوسط  

قابل انکار     یرغ یها مزیت متوسرررط با توجه به     وکوچک   یها بنگاه از  یت و حما  یجاد دهد که ا  می

  یهابنگاه ینکشورها است. ا ینا ی اقتصادیتوسعه یدر برنامه ها یاساس یها یتاز اولو یکیآنن 

 یجادداشررته و در ا یشررترب یدارندن بازده یازن یکمتر یگذارسرررمایهآنکه به  یرغمعل یاقتصرراد

 یکشورهان نقش مهم  ینصادرات ا  یشو افزا اعاتو اختر ینوآور یبوتر مناسر برا   یجاداشتغالن ا 

 دارند.  

و  در صل  ینن تامهابنگاه ینا ااز کشوره  یاریب شتغال جد  یکنندگان ا  یو نوآور تحو لمهد  یدنا

کوچک  یع. براساس آمار ارائه شده از طرف شرکت صنااندبوده یدجد یهافناوریدر ابداع  یشروو پ

صنا      سهم  سطن  صنا    92کوچک  یعو متو صد از کل   یلیونمیک یجادموجود را داردن که با ا یعدر

شتغال     سهم ا سهم ارزش افزده آن برابر       25برابر  یشغلن  شور دارد و  صاد ک صد را در اقت  19٫8در

صادرات حدود    یدرصد  17 تولیدات ارزش و درصد  با آمار و  یوه درصد دارند. در مقا  10و سهم 

کوچک و  یهابنگاه و درصررد 92٫2کوچک  یهابنگاهاروپا سررهم  یهاطالعات ارائه شررده در اتحاد

  و بوده درصد 57٫9سهم  ینا یکاهمچون آمر یایشرفتهد. در اقتصاد پ باش می درصد  99٫8متوسط  

برابر  یهو ترک یتالیاحضور دارند مانند ا  G20 یکه در مجمع اقتصاد  یافتهتوسعه در  کشورهای  در

صد  99٫9 ست  در سو  (.1395 نجفیانن) ا س  یگرد ییاز  سهم   یزانشود م میآمار مش ص   یبا برر

شور مالز    یهابنگاه سط در ک وتم    ینترقاز موفّ یکیبه عنوان  یکوچک و متو صاد  یهاسی  یاقت

کوچک و متوسط   یهابنگاهسهم   یوه در مقا همچنین. است  درصد  97٫3برابر  یاجنوب شرق آس  

صاد  یهاشاخص در  سطح دن  یاقت شتغال آفر  دیدمش ص گر  یرانو ا یادر  کوچک  یهابنگاه ینیا

شورها  سعه  یدر ک سعه  درحالِو  یافتهتو صد بوده و ا  99تا  90 ینب تو  ۶5 یرانشاخص در ا  یندر

 90-30برابر  توسعه درحالِو  یافتهتوسعه یدر کشورها یارزش افزوده اقتصاد یاباشد و میدرصد  

ست در حال  صد  19٫8برابر  یرانشاخص در ا  ینهم کهیا ست  در شان م  که ا ارزش افزوده  دهدین

صاد  سا   یکم یاقت وبت به  صادها  یرن صادرات و ارزش تول   ینهدارد. در زم یادن یاقت  یداتشاخص 

شورها  یزن سعه  یک سعه  درحالِو  یافتهتو وتق    یبوده در حال 95-30 ینب تو صادرات م  ینا یمکه 

ست و ارزش تول    5برابر  یراندر ا هابنگاه صد ا شورها  یداتدر سعه  درحالِ یدر ک سعه و  تو  یافتهتو
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 2۶ یگذارسرمایه درصد در مقابل سهم    17برابر  یرانشاخص در ا  یندرصد بوده و ا  70-50 ینب

 (.2015 ینمجوز: بانک جهان یدارا یصنعت یاست )سامانه هماهنگ و آمار واحدها یدرصد

است که در اغلر  یاتن نقطه ن ربه عنوان دشمن موسو  یب شا ر یینبا سطح پا هاییدولت

 یوتکه اکونوم یبه آن برخورد. به طور توانیم یوتنمعتبر کور وکارن مانند اکونوم یاتنشر

 یدر صندل یدکه دولت با یمعن ینکندن به ایم یادتوماس هابس  یتانِاغلر از دولت به عنوان لو

 یدرا شروع کنندن با یو در اقتصاد مداخله نکند. قبل از آنکه مردم بتوانند کار بگیردعقر قرار 

 یدبا ینکار مناسر باشند. همچن یرویکاال و ن یدتول یالزم برا یالتتوه ینتکنولوژ یهنسرما یدارا

 یزهایااز ن یباشند. با آگاه ینیدر کارآفر یتموفق یمتعادل برا یروان یطمناسر و شرا یهروح یدارا

 یبرا یتموقع ینرسد که دولت در بهترمیدارندن به ن ر  یتبه حما یازکه ن یو مشاغل ینانکارآفر

 یمشاعمال خط یقباشد. دولت از طر ینیکارآفر یقبرنامه ها با هدف تشو یو طراح یاستس یینتع

 نین)رحما گام بردارد یتواند در جهت توسعه کور و کار جهانمیات در وزارت انه ها و موسو 

1394 .) 

 ـ اهداف پژوهش4ـ1

 است:ی اهداف پژوهش در قالر هدف اصلی و اهداف ویژه پرداخته شدهدر این ب شن به ارائه

 پژوهشـ هدف اصلی 1ـ4ـ1

 .توسعه درحالِ یدولت در سهولت کور و کار در کشورها کارآمدی یرت   یبررس

 یژهو ـ اهداف2ـ4ـ1

ست س   یرسنجش تا   .1 شورها       یگذاریا ور و کار در ک سهولت ک ور و کار و   یبه نفع ک

 .توسعه درحالِ

 .توسعه درحالِ یو سهولت کور و کار در کشورها یدولت یهانهاد ییکارآ  یرتا  سنجش .2

 .توسعه درحالِ یو سهولت کور و کار در کشورها یکارکنان دولت یفیتک  یرتا  سنجش .3

خود و سرررهولت کورررر و کار در     یها برنامه   یدولت در اجرا  ییتوانا   یرتا   سرررنجش .4

 .توسعه درحالِ یکشورها

و سهولت کور  یاسیس یاز فشارها یاستقالل است دام و خدمات اجتماع  یرتا  سنجش .5

 .توسعه درحالِ یو کار در کشورها

  .توسعه درحالِ یو سهولت کور و کار در کشورها یخدمات عموم یفیتک  یرتا  سنجش .۶



 دولت بر سهولت کور و کار کارآمدیتا یر  بررسی 22

 

 سواالت پژوهش ـ 5ـ1

 است:در این ب ش به ارائه سواالت پژوهش در قالر سوال اصلی و سواالت فرعی پرداخته شده

 

 یاصل ـ سوال1ـ5ـ1

تواند داشته می یچه ت  یر توسعه درحالِ یدولت در سهولت کور و کار در کشورها کارآمدی

   باشد؟

 

 یفرع یها ـ سوال2ـ5ـ1

 

ست   .1 سهولت کور و کار در کشورها      یگذارسیا سعه  درحالِ یبه نفع کور و کار بر   تو

 تواند داشته باشد؟می یچه ت  یر

سهولت کور و کار در کشورها     یدولت ینهاد ها کارآیی .2  یچه ت  یر توسعه  درحالِ یبر 

 تواند داشته باشد؟می

شورها     یکارکنان دولت کیفیت .3 ور و کار در ک سهولت ک سعه  درحالِ یبر   یچه ت  یر تو

 تواند داشته باشد؟می

 

 درحالِ یخود بر سررهولت کوررر و کار در کشررورها یبرنامه ها یدولت در اجرا توانایی .4

 تواند داشته باشد؟می یچه ت  یر توسعه

ستقالل  .5 ست دام و خدمات اجتماع  ا شارها  یا سی س  یاز ف ور و کار در     یا سهولت ک بر 

 تواند داشته باشد؟می یچه ت  یر توسعه درحالِ یکشورها

شورها     یخدمات عموم کیفیت .۶ سهولت کور و کار در ک سعه  درحالِ یبر   یچه ت  یر تو

 تواند داشته باشد؟می
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 های پژوهشفرضیهـ 6ـ1

های فرعی پرداخته یهفرض ی اصلی و  یهفرض های پژوهش در قالر یهفرض در این ب ش به ارائه 

 است:شده

 

 یاصل ـ فرضیه1ـ6ـ1

 دارد. یت  یرمعنادار توسعه درحالِ یدولت بر  سهولت کور و کار در کشورها کارآمدی

  

 یفرع یها ـ فرضیه2ـ6ـ1

ست    .1 شورها       یگذارسیا ور و کار در ک سهولت ک ور و کار بر  سعه  درحالِ یبه نفع ک  تو

 دارد. یت  یرمعنادار

 یت  یرمعنادار توسعه درحالِ یبر سهولت کور و کار در کشورها یدولت ینهاد ها ییکارآ .2

 دارد.

 یت  یرمعنادار توسعه درحالِ یبر سهولت کور و کار در کشورها    یکارکنان دولت یفیتک .3

 دارد.

 درحالِ یخود بر سررهولت کوررر و کار در کشررورها  یبرنامه ها یدولت در اجرا ییتوانا .4

 دارد. یت  یرمعنادار توسعه

ست دام و خدمات اجتماع    .5 ستقالل ا شارها  یا سی س  یاز ف ور و کار در     یا سهولت ک بر 

 دارد. یت  یرمعنادار توسعه درحالِ یکشورها

 یت  یرمعنادار توسعه درحالِ یبر سهولت کور و کار در کشورها یخدمات عموم یفیتک .۶

 دارد.
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 پژوهشـ روش 7ـ1

و  یبه جمع آور ینینگرش ع یکبا  یعنیاست  یکم یق: نوع تحقیندپژوهش حاضرناز بعد فرا

 یدر صدد طراح یعنیاستن  ییاستقرا یقتحق یک: یپردازد. از بعد منطقمی یکم یداده ها یلتحل

پژوهش از نوع  ین: ایجهاست. از جهت نت یکم یداده ها یبر اساس جمع آور یمدل کل یک

تواند مورد استفاده دانشگاه ها و مراکز آموزش مین نوع پژوهش ها از آن جهت که یاست. ا یکاربرد

است. از جهت روش  یکاربرد یرداز استفاده کنندگان قرار گ یعیوس یفو پژوهشگران و ط یعال

 یکشورها ینپژوهش جامعه آمار ینباشد. در امی یلیتحل-یفیهش از نوع توصپژو یناستنتاج: ا

 یپژوهش از گزارشها یداده ها ینباشد. همچنمی 2017 - 2007 یها سالدر  توسعه درحالِ

به صورت  یکتئور یشود. مبانمی( گرفته World Bank) یبانک جهان یاطالعات یها یگاهپا

و به  یسنجاقتصاد یها یکشود. سپس با استفاده از تکنمیاز مقاالت مرتبط است راج  یاکتاب انه

باشد به برآورد  یازممکن است مورد ن یقافزارها که در طول تحقنرم دیگرو  Eviewsافزار نرمکمک 

 .پردازیمیمدل م

 

 پژوهشـ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای 8ـ1

 است: و عملیاتی متغیرهای پژوهش پرداخته شده دراین ب ش به ارائه تعاریف ن ری

 

 دولت ییکاراـ 1ـ8ـ1

 تعریف نظری

  ینخدمات عموم یفیتدولت ران ک ییعملکرد دولتن کارآ یهاشرراخصدر گزارش  یبانک جهان

شهر  یفیتک شار ها   ینخدمات  ستقالل از ف سین س  یدرجه ا و  یاست س  یو اجرا یمتن  یفیتک یا

ست   آن  یاعتبار تعهدات دولت برا سال ها    یانب هاسیا ست. در  شش   یبانک جهان یراخ یکرده ا

 یفای ا یچگونگ ینمداخله دولت و ارتباط آن با مردم و همچن      ونگیشررراخص مهم مربوط به چگ 

 نقش دولت و عملکرد آن را منتشر نموده است.

 بات - 2و نقطه ن رات مردم توسط دولت  یدگاهتوجه به د- 1عبارتند از:  هاشاخص این

قانون  یفیتک- 4باشد می ییهاشاخص یرز یشاخص خود دارا یندولت: که ا ییکارآ- 3 یاسیس

 کنترل فواد. - ۶نقش قانون - 5 یگذار
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 تعریف عملیاتی

 :شودیاستفاده م یرز یهاشاخصدولت از  ییکارا یرسنجش متغ یدر پژوهش حاضر برا

 خود یبرنامه ها یدولت در اجرا یتوانای- 1 

 یدولت ینهاد ها یکارآی- 2

 یسیاس یاز فشار ها یاستقالل است دام و خدمات اجتماع- 3

 به نفع کور و کار یسیاست گذار- 4

 یکیفیت کارکنان دولت- 5

   یکیفیت خدمات عموم- ۶

 

 کسب و کارـ 2ـ8ـ1

 تعریف نظری

اطالعات دانوت که در  یانمحصولن خدمت و جر یبرا یمعمار یتوان نوعمیکور و کار را 

 از یبرگیرنده توصیف

 یعاملین و منابع درآمد    یناز ا یک بالقوه هر   یای م تلف کورررر و کارن نقش آنهان مزا   عامالن 

 (.1391و زمانلون  ی. (شفیعباشدیآنها م

 تعریف عملیاتی

 .شودیاستفاده م یرز یهاشاخصبه من ور سنجش عملکرد کور و کار از 

 شروع کور و کار-1

 ساخت و ساز یاخذ مجوز ها- 2

  بت مالکیت- 3

 به برق یدسترس- 4

 اخذ اعتبارات- 5

 حمایت از سهامداران خرد- ۶

 پرداخت مالیات- 7

 یتجارت فرامرز- 8

 قرارداد ها یاجرا- 9

 (یپایان و انحالل کور و کار )ورشکوتگ- 10
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 ـ قلمرو پژوهش9ـ1

 است:و زمانی ارائه شده در این قومت قلمرو پژوهش از من ر موضوعین مکانی

 ـ قلمرو موضوعی پژوهش1ـ9ـ1

  یدولت یمطالعات کوررر و کار و مدیریت سررازمانها یطهپژوهش حاضررر در ح یحوزه مطالعات

 .باشدیم یو اقتصاد یمال  یکردهایبر رو یمبتن

 ـ قلمرو مکانی پژوهش2ـ9ـ1

  یبر اسرراس آمار بانک اطالعات جهان توسررعه درحالِ یپژوهش حاضرررن کشررورها یقلمرو مکان

 .باشدیم

 ـ قلمرو زمانی پژوهش3ـ9ـ1

 .است بوده2017 - 2007 یدر سال ها توسعه درحالِ یپژوهش از کشورها یقلمرو زمان

 

 ـ ساختار کلی پژوهش10ـ1

 یقنو ضرررورت انجام تحق یتموررئلهن اهم یانارائه شررد. مقدمهن ب یقتحق یاتدر فصررل اول کل

 قرار گرفت.  یمورد بررس یرهانمتغ یاتیعمل یفها و تعر یهفرض یقنقلمرو تحق

شود. در ادامه با می یینو تب یحتشر یقتحق ین ر یممقدمهن مفاه یاندر فصل دوم ضمن ب 

صورت گرفته است ن مورد  یقموضوع تحق یرامونکه پ ییپژوهش ها یقنتحق یاتبر ادب یمرور

 . یردگمیقرار  یبررس

گردد. سپس می یحتشر یقتحق یرهایها و متغ یهفرض یقنتحق یا قلمرو زمانفصل سوم ابتد در

اطالعات و  یروش گردآور یتپرداخته و درنها یجامعه و نمونه آمار یقنروش انجام تحق یانبه ب

 گردد. میداده ها و آزمون سؤاالت ارائه  یلوتحل یهتجز

و  یهاطالعات و تجز یاست. طبقه بند یافتهاختصاص  یجنتا یلو تحل یهچهارم به تجز فصل

 یتمورد استفادهن اشاره شده و در نها یآمار یروش ها و مدل ها یریبکارگ یقاز طر آنها یلتحل

 شود. میها ارائه  یهآزمون فرض یجنتا

ها ارائه  یافته یقیتطب یو بررس یریگ یجهشود و نتمی یانب یقفصل پنجم خالصه تحق در

ارائه  یآت یقاتتحق یها ینهو زم یشنهادهاپ یقنتحق یها یتب ش محدود ینا یانگردد. در پامی

 یوستجداول پ یرشامل اطالعات استفاده شدهن منابع مآخذ و سا یقتحق یها یوستشود. پمی

 شود.میارائه 
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 پژوهش  یمدل مفهومـ 11ـ1

 بانک جهانی استفاده شده است: در این ب ش مدل پیشنهادی تحقیق که برگرفته از مدل

 

 
 

 یجهان بانک مدل از برگرفته پژوهش یشنهادیپ یمفهوم مدل( 1-1شکل 

 





 



 ـ مبانی و پیشینه پژوهش2

 

 

 مقدمه

 

 

 

 باشد:فصل حاضر مبتنی بر سه ب ش به شرح زیر می

 ب ش اول: کور و کار  

 دولت کارآمدیب ش دوم: 

 یقاتتحق ییشینهسوم: پ ب ش

 کسب و کار( بخش اول: 1ـ2

 :استمربوط به کور و کار ارائه شده یمو مفاه یفب ش تعار یندر ا

 کسب و کار یطضرورت پرداختن به مباحث مربوط به محـ 1ـ1ـ2

به رفاه و حل  یابیم تلف به من ور دست یدر کشورها گذارانسیاستتا به امروزن صاحبن ران و 

کور و کار امروزه به  یطاند. بهبود محیدهرا برگز یم تلف یجامعه راهبردها یمشکالت اقتصاد

ن ران اعتقاد صاحر ین ر قرار گرفته است. برخ مد  یاقتصاد یراهبرد شناخته شده یکعنوان 

هوتند  باور ینبر ا یزن یاست. برخ سازیخصوصیراهبرد  نیازپیش حتّیو  مکم لراهبردن  یندارند؛ ا

شود.  سازیخصوصی یگزینجا یدکور و کار با یطهمان بهبود مح یا یرفع موانع ب ش خصوص که

 یعیرشد طب" ینو ژانوس کورنا ییناز پا یرشد ب ش خصوص" یگلیتزنراهبرد را جوزف است ینا

نشان  یو ن ر یاز ن ر عمل یجهان ی(. تجربه1387و همکارانن  یدری)م یدندنام "یب ش خصوص

همزمان از هر دو  ریگیبهرها ی یکرددو رو یناز ا یکیاز  یریگبا بهره یدهد رشد ب ش خصوصمی

 یاتکه در ادب یبه ب ش خصوص یدولت یهاشرکتو  هادارایی یاست. واگذار یرپذامکان یکردرو



 

 

 یطبهبود مح یا یدومن رفع موانع ب ش خصوص یکرداست و رو هورمش سازیخصوصیبه  یاقتصاد

 ییکشورها معموال ام ا  دو راهبرد ممکن است ینجمع ا یکور و کار است. هر چند به لحاظ ن ر

کور و کار غافل ماندند  یطو مح یبودند از رفع موانع ب ش خصوص سازیخصوصیکه به دنبال 

 یاستیس سازیخصوصیکور و کار را انت اب کردندن از من ر  یطکه راهبرد بهبود مح ییو کشورها

را به عنوان  یب ش خصوص یتوسعه یان اقتصادپردازن ریه یشترواقع ب اند. دررا ات اذ ننموده

اگر رشد ب ش ام ا  اند.قرار داده یدرفاه )کاهش فقر( مورد تاک یشو افزا یاقتصاد یراهبرد توسعه

 یابیرشد و دست ینبه چن یابیالزام دست ترینمهم است  یضرور ی اقتصادیتوسعه یبرا یخصوص

 .(1391 یایینمطلوب فراهم نمودن سهولت کور و کار مناسر است)احی توسعهبه 

 یب ش خصوص یرقابت یبر بازارها یو مبتن یافتهتوسعهاقتصاد  یکنکته مهم آن است که در  

و  یردگمیرا در اقتصاد به خود  یاشود و نقش ب ش پومیبه عنوان محور توسعه در ن ر گرفته 

اقتصاد  یب ش ها یگراقتصاد با د یشرفتهعقر مانده و پ یب ش ها ینارتباط ب یجادموئول ا

دولت  یآرمان یط. و در شرایابدمیدولت به حداقل کاهش  یگر یتصد یاقتصاد ینچن درشود. می

شود که ب ش می یبا بات یاقتصاد یطفراهم آوردن مح یو ن ارت برا یاستگذاریموئول س

کوشد نوسانات می یتیتثب یهاسیاستبتواند در آن رشد کند. دولت با استفاده از  یخصوص

 یشرا در انجام پ یب ش خصوص یلهوس یناست کاهش دهد و بد قدورکه م را تا آنجا یاقتصاد

 یاستراتژ ینرساند. اساسا روح ا یاری یقدق یها یزیبرنامه ر یقابل اتکا و اجرا یها ینیب

 ینیو کارآفر یکور و کار است و بر نوآور یطمطلوب مح یطشرا یدولت بر مبنا یانهگرا یرمداخلهغ

 (.Musacchio, 2009. )تاستوار اس یاقتصاد یشبردپ یبرا

 سهولت کسب و کارـ 2ـ1ـ2

 یراهبرد اقتصاد یککه امروزه به عنوان  یموضوع سهولت کور و کار و رفع موانع ب ش خصوص

به  یم تلف جهان مطرح شده و اقدامات اساس یاست که در کشورها یرزمانیشودن دمیشناخته 

و در حال رشدن  یشرفتهپ یاز کشورها یاریبوبدان صورت گرفته است.  یدنمن ور تحقق ب ش

 ینهبه بهبود سهولت کور و کار و فراهم کردن زم یابیدست ینهزم رد یاقدامات مو ر

 مکم لراهبردن  ینبه عمل آورده اند. ا یاقتصاد یاز واحدها ینهاستفاده به یقاز طر سازیخصوصی

همان  یا یباورند که رفع موانع ب ش خصوص ینبر ا حتّی یزن یاست و برخ سازیخصوصیراهبرد 

(. Piwonski & Ramirez, 2010شود) سازیخصوصی جایگزین یدبهبود سهولت کور و کار با

 به دو روش ممکن است: یدهد که رشد ب ش خصوصمینشان  یتجربه جهان

 .یبه ب ش خصوص یدولت یهاشرکتو  هادارایی ی. واگذار1

 بهبود سهولت کور و کار. یا یب ش خصوص یت. رفع موانع فعال2

است که خارج از  یاقتصاد  یهابنگاهاز سهولت کور و کارن عوامل مو ر بر کور و کار     من ور
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ولط و قدرت   ست ول  هابنگاهت و  یجهبر نت یا ست. هر چند به لحاظ ن ر  یارتالش آنها ب  یمو ر ا

بودندن از رفع  سازی خصوصی  به دنبال  که ییکشورها  معموال ام ا  دو راهبرد ممکن استن  ینجمع ا

ص    یتفعال عموان صو شورها     یب ش خ ور و کار غافل ماندند و ک سهولت ک که راهبرد  ییو بهبود 

 (. Jayasuriya, 2010نبودند) سازیخصوصی یبهبود سهولت کور و کار را انت اب کردندن در پ

را انت اب  سازیخصوصیسابقن راهبرد  یراهبرد بهبود سهولت کور و کار و شورو چینن

سهم ب ش  ینب ش خصوص یمناسر برا یطدر طول سه دهه با فراهم نمودن مح ینکردند. چ

 افزایش 2009 سال در ٪70از  یشبه ب یالدیم 1970دهه  پایان در ٪20را از کمتر از  یخصوص

ل سهم توانوت در کمتر از چهار سا سازیخصوصی یاستبر س یهز با تکیسابق ن یداده است. شورو

به فاجعه  یدر شورو یرشد ب ش خصوصام ا  دهد. افزایش ٪80از  یشرا به ب یب ش خصوص

)شاه یدانجام یبه معجزه اقتصاد ینختم شد و راهبرد بهبود سهولت کور و کار در چ یاقتصاد

توان می سازیخصوصیبهبود سهولت کور و کار بر  یبرتر یل(. از دال1389گلن  یو سار یآباد

 اشاره کرد: یلذبه موارد 

بهبود سهولت  ام ا  همراه باشد  یو اجتماع یاسی س  یممکن است با تنش ها  سازی خصوصی  .1 

 است؛  یو اجتماع یاسیس یکور و کار بدون تنش ها

 سازیخصوصیشود حال آنکه  یرقابت یتواند منجر به فضامی. بهبود سهولت کور و کار 2

از ن ر طرفداران راهبرد بهبود سهولت کور و کارن  انجامد.مین یرقابت یفضای توسعهلزوما به 

به ب ش  یاز ب ش دولت یتاست و تغییر مالک یدر عملکرد بهتر اقتصاد یرقابت عنصر اساس

. یوتخواهان رقابت ن یکند. اغلرن ب ش خصوص یجاددر برابر رقابت ا یتواند سدمی یخصوص

 یهاشرکتکند. صاحبان  یریجلوگ کند که از رقابتمی یجابا یمنافع هر فرد در ب ش خصوص

تعرفه ها  یشترناز رقابت ب یریجلوگ یدارند تعداد رقبا محدود بماند و دولت برا یلواگذار شده تما

بر  یشتریاجازه ورود ندهد. راهبرد بهبود سهولت کور و کار ت کید ب یگرانو به د هداد یشرا افزا

 سازیخصوصی یاستکمتر از س یاربو یاستس ینانحصار در ا یدرقابت دارد و خطر تشد یشافزا

 ی( در مجموعن راهبرد بهبود سهولت کور و کار به جا1387ن 11 ینو قودجان یدریاست. )م

 یب ش خصوص یانرقابت م یشو افزا هاشرکت ینا ییکارا یشبر افزا تیدول یهاشرکت یواگذار

 .یدخواهد انجام در سطح کالن اقتصاد یبهره ور یدارد که به ارتقا یدت ک یو دولت

 کسب و کار یطبهبود مح یهنظر یدایشپـ 3ـ1ـ2

 یرا مطرح کرد که برا یدها ینمجارسررتان و لهوررتان ا یتنامنو یو تا حدود ینتجربه کشررور چ

توان از راهبرد بهبود می سازی خصوصی  راهبرد  یبه جا یدولت یربه اقتصاد غ  یاقتصاد دولت  یلتبد

و صرفا با رفع موانع ب ش   سازی خصوصی  بدون  یگرنعبارت دسهولت کور و کار بهره گرفت. به   

  1980دهه  یداد. اگر در ابتدا ییرتغ یردولتیرا به اقتصاد غ یتوان اقتصاد دولتمی یخصوص
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