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 چکیده 
امروزه اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی بیش از پیش برجسته شده است، چرا که این کسب  

کارها سهم بسزایی در تولید ناخالص کشورها ایفا نموده و به نحوی موتور محرکه اقتصاد محسوب می شوند. و  
تواند در راه اندازی و تداوم عملکرد  ترین عواملی که میدهد که یکی از عمدههای صورت گرفته نشان میبررسی

 و بهبود محیط کسب و کار است.  ای ایفا کند، توسعه مطلوب کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش ویژه

پژوهش  این  رو هدف  این  و    تأثیرشناسایی    از  اندازی کسب  راه  بر  و کار  بهبود شاخص های محیط کسب 
کارهای کوچک و متوسط می باشد. با توجه به این موضوع، در این پژوهش در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و 

تجزیه و تحلیل داده ها  جهت    شده است وه ها بهره برده  در بخش کمی از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داد
در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از روش مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات 

 .  گردیداستفاده  Smart Plsجزئی به کمک نرم افزار  
 نتایج پژوهش نشان داد که شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای کسب و کار، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، حمایت
از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، امنیت سرمایه گذاری، سطح فساد،  

بین تعامالت  تحریم،  پذیری،  رقابت  اطالعات،  به  مداخالتدسترسی  تورم،  خارجی،  سرمایه  دولت،   المللی، 
ی کسب و کارهای کوچک و متوسط  معناداری بر راه انداز  تأثیرهماهنگی بین سازمان ها و خروج نخبگان  

بین شاخص های ثبت مالکیت، ورشکستگی و فضای مجازی بر راه اندازی    تأثیراند. این تحلیل نتوانست  داشته
 نماید.   تأییدبنگاه های کوچک و متوسط را 

 .بنگاه های کوچک و متوسط، محیط کسب و کار، شاخص های شروع کسب و کار واژگان کلیدی:
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 . مقدمه ۱

ی رقابتی عصر حاضر و وجود موانع و تحریم های گسترده، عملکرد واحدهای تولیدی را با چالش های  فضا
توسط مقام معظم رهبری بیانگر اهمیت های گذشته  رو ساخته است. بر این اساس تعیین شعار سال  اساسی روبه

کید ویژه بر تولید و رفع موانع موجود در این مسیر  أتوجه به تولید و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور است. ت 
خواهد  به همراه توجه به کارآفرینی و دانش بنیان بودن تولید  و پشتیبانی هایی که در این امر باید صورت پذیرد،  

ن کمک های شایانی نماید. بدین منظور و در راستای آتوانست به توسعه اقتصادی کشور و مشکالت ناشی از  
عار در سطح گسترده، بررسی کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی بیش از پیش با اهمیت  تحقق این ش

جلوه می کند. چرا که کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی ایفا نموده و به  
 نحوی موتور محرکه اقتصاد محسوب می شوند.  

عد بودن شرایط تولید به عنوان مشکالت اصلی بحث تولید  در کشور ما از مشکالت ساختاری اقتصاد و نامسا
نام برده می شود؛ اما تبیین جامع و مناسبی از این مشکالت ساختاری و شرایط نامناسب و نیز چگونگی بهبود 

ها  آنها صورت نگرفته است. با وجود اهمیت فراوان بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد و اشتغال، این شرکت
ی در حال توسعه، با مشکالت متعددی روبرو هستند و از ظرفیت آنها استفاده نمی شود. به علت  در کشورها

نبود  فضای مناسب کسب و کار و حمایت های قوی مالی، که در اقتصاد های بسته و اغلب دولتی از این بخش  
این است که جهان به  اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت، ؛می شود، این بخش به شدت ناتوان شده است

سمت اقتصاد باز و ایجاد محیط رقابتی حرکت می کند. اگر این شرکت ها با یک روش علمی خود را آماده 
برخورد با چنین موقعیتی نکنند، نمی توانند در محیط رقابتی باقی بمانند. ماندگاری در یک اقتصاد رقابتی و باز،  

د بر مشتری و رقابت دارد. بنابراین شرکت ها باید هر چه سریعتر  بستگی به عملکرد های کارآمد با تمرکز زیا
 (.  13۸1ثر بر رقابت پذیری را بیاموزند )احمدپور داریانی،ؤقواعد بازی رقابت و عوامل م

تواند در راه اندازی و تداوم عملکرد  ترین عواملی که میدهد که یکی از عمدههای صورت گرفته نشان میبررسی
ای ایفا کند، توسعه و بهبود محیط کسب و کار است.  ارهای کوچک و متوسط نقش ویژهمطلوب کسب و ک

توان تعریف کرد که بر  ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی می محیط کسب وکار را مجموعه ای از سیاست 
»انجام    هایی به طور سالیانه تحت عنوانگزارش   2005های کسب وکار حاکم است. بانک جهانی از سال  فعالیت

  191از میان  127بانک جهانی، ایران در رتبه  2020خرین گزارش سال آ « منتشر کرده است. در 1کسب و کار 
ای ایران نیز در میان کشورهای موضوع سند چشم انداز با توجه به  کشور جهان قرار گرفته است. جایگاه منطقه

گاه نامناسب ایران حکایت دارد )اتاق بازرگانی  کشور است که از جای  25از میان    1۶گزارش بانک جهانی رتبه  
 . (1399ایران، 

بایست یکی از سیاست اصلی خود را بر محیط کسب و کار متمرکز کند تا بنگاه های در ایران نیز دولت می
کوچک و متوسط، بزرگ شده و در اقتصاد کشور نقش آفرینی نمایند. لذا با بهبود محیط کسب و کار، سرمایه  
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ی بخش خصوصی مقرون به صرفه و جذاب تر خواهد شد. بی توجهی دولت ها به مسائلی همچون گذاری برا
اندازی یک کسب و کار موجب عدم رونق تولید برای های غیر مستقیم و پیچیدگی های فراوان راهوجود هزینه

عواملی است    تحقق این امر در گرو شناسایی و تحلیل  .اجرایی سازی اصالحات اقتصادی در ایران شده است
که در بهبود محیط کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط نقش بسزایی دارند. بنابراین، این مطالعه در پی  
شناسایی اثرگذاری بهبود شاخص های محیط کسب و کار بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط  

مطلوبی را در راستای رفع موانع تولید ارائه    باشد تا بدین طریق و بر پایه نتایج حاصل شده بتوان راهکارهایمی
 نمود.  

 

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش۲
 . مبانی نظری پژوهش۲-۱

 . محیط کسب و کار۲-۱-۱

شرایط حاکم بر فعالیت های اقتصادی در یک کشور اعم از تولید کاال و خدمات، توزیع، تبادالت مالی داخلی و  
مهمترین علل توسعه یافتگی یا ناکامی های اقتصادی آن کشور است. مالحظه  بین المللی و تجارت فرامرزی از  

این شرایط به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد یک جامعه و تبدیل آن به شاخص های عددی و قابل مقایسه  
امری است که امروزه از سوی تمامی صاحب نظران، کارشناسان و سرمایه گذاران مورد توجه قرار گرفته است.  
محیط کسب و کار را می توان از حوزه های استراتژیک توسعه صنعتی تلقی کرد، که عمدتاً ناشی از کلیه عوامل  
بیرونی بوده و عواملی چون بهره وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه گذاری، آزادیهای اقتصادی تولیدکنندگان و 

 ثیر خود قرار می دهد.  أظرفیت های تولیدی را تحت ت
به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کاال و خدمات به  کسب و کار

ثر بر اداره یا عملکرد  ؤمی شود و محیط کسب و کار به مجموعه عوامل م  گفتهقصد کسب منافع اقتصادی  
که بر روی فعالیت های    بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها هستند، گفته می شود. هر آنچه را

اما جزئی از آن واحد نباشد را محیط کسب و کار گویند. این نظریه ای است که   ،ثیر گذار باشدأواحد صنعتی ت
گفت    1آندره کالرک توان  می  و  کند  می  بیان  کار  و  محیط کسب  از  تعریفی  در  اقتصاددان  و  پرداز  نظریه 

(. بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و 1390رد )اشرفی،  ترین تعریفی است که در این باره وجود داکامل
رونق فضای تولید و در نتیجه محرک رشد اقتصادی است، به گونه ای که بهبود فضای کسب و کار زمینه  
مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می سازد. در نتیجه بهبود  

از   نیاز  فضای کسب و کار  اقتصادی کشورها است و به عنوان پیش  جمله مسائل اساسی در پیشبرد اهداف 
خصوصی سازی شناخته می شود؛ بهبود این شاخص، شرایط تولیدی را بهبود می بخشد و سرمایه گذاران را 

این   به ویژه  تولیدی می کند.  در بخش بنگاه های    تأثیرترغیب به سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی و 
 . (13۸2، )نیلی و همکاران کوچک و متوسط خود را بیشتر نمایان می کند
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از   استوار است و سالمت محیط کسب و کار  بر پایه رقابت پذیری کشورها  اقتصادی  از سوی دیگر، توسعه 
ثر بر رقابت پذیری می باشد. محیط کسب و کار روشن و سالم که منتج از سالمت اقتصاد و سیاست  ؤعوامل م

ورها است، منجر به نتیجه های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی  درست کش
 . (1،2005باید در فهرست سیاست های  اقتصادی دولت ها قرار بگیرد )پستما   می شود و  از مواردی است که اکیداً

مجوز آغاز یک فعالیت اقتصادی در کشور، فضای دیوانساالرانه و پرپیچ و خم قوانین و مقررات و مراحل اخذ  
باعث شده است تا به رغم اهتمام متولیان اقتصاد کالن در حمایت از بنگاه های اقتصادی به طرق مختلف از  
جمله افزایش تسهیالت بانکی و کاهش نرخ های بهره، افزایش و تزریق نقدینگی و کمک های صورت گرفته 

در کانال های غیرتولیدی به رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها   به جای ارتقاء تولید، از طریق نشت 
منجر شود. در واقع نقدینگی تزریق شده به جامعه به جای افزایش تولید به افزایش قیمتها منجر شده و به رغم  
افزایش شدید نقدینگی، بخش مولد کشور همواره از کمبود نقدینگی گالیه مند است. آنچه مسلم است رشد  

قدینگی چنانچه در مسیر تولید قرار نگیرد، از طریق سرعت گردش پول و تغییر در نرخ تورم مطابق رابطه  ن
مقداری پول در اقتصاد تخلیه می شود. به طور قطع یکی از دالیل مهم نشت نقدینگی به بخشهای غیرتولیدی،  

ه است. وجود موانع و تنگناها در  نامساعد بودن محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور بود
تولید و رتبه ضعیف ایران در شاخص های سهولت کسب و کار در عرصه جهانی و منطقه ای، دلیلی متقن برای  

 . (13۸2، )نیلی تبیین ضریب همبستگی باالی میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران می باشد
منطقه ای با بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشورشان،  در این میان شاهد این هستیم که برخی از رقبای 

برای  جذاب  و  مناسب  محیط  ایجاد  با  هم  و  اند  آورده  دست  به  ها  بندی  رتبه  این  در  مطلوبی  جایگاه  هم 
 گذاری در کشورشان، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه بیشتری برای شهروندان خود ایجاد کرده اند.  سرمایه

ین اصطالح نوظهور یعنی محیط کسب و کار، مفهومی چند بعدی است که عملکرد  الزم به ذکر است که ا
ثرند. از نیروی انتظامی و دادگستری گرفته تا شورای فرهنگ ؤتقریبا همه دستگاه ها و نهادهای کشور در آن م

و بهبود عمومی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج که آنها را در بر می گیرد )مرکز ملی مطالعات، پایش 
 .(1397، محیط کسب وکار

سال از  جهانی  را  2000بانک  کار  و  کسب  گروه  سال    تأسیس ،  از  و  ساالنه    2004نموده  و  مرتب  طور  به 
گزارشهایی در این حیطه منتشر می کند. این گروه محیط کسب و کار را محیطی اداری و مقرراتی در نظر  

یت خود با آنها درگیرند و پیشرفت  فعالیتشان در گرو  می گیرد که فعاالن کسب و کار در مراحل  مختلف فعال
حوزه از محیط کسب و کار شناسایی    10سهولت انجام امور اداری و مقرراتی مذکور است. در این چارچوب،  

کشور جهان سنجش و مقایسه شده و   190شده و در هر مورد با اتکا به شاخص های مختلف، وضعیت حدود  
از شرایط واقعی  بهترین رویه های تجربه شد ارزیابی خوبی  این  داده ها  ه مستندسازی و معرفی می گردد. 

کارآفرینی در کشورهای مختلف را ارائه می دهد. هرچه مراحل، هزینه ها و زمان انجام مراحل کسب و کار  
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کمتر باشد، هزینه های شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش و احتمال شکل گیری کسب و کارها افزایش 
بر این مبنا، گروه مذکور یک بانک اطالعاتی وسیع تهیه نموده که وضع متغیر ها و  .  (1،200۶)کانت  ی یابدم

نها را در طول زمان نشان می دهد آن را در میان کشورهای جهان از جمله ایران و همچنین تغییرات  آاجزای  
تشکیل بنگاه ها و توسعه ورود  و خود مدعی این امر است که با بهبود شاخص ها، بهبود محسوسی در نرخ  

 بخش غیر رسمی به بخش رسمی، کاهش بیکاری و فقر ایجاد  می شود. 

 . مدل سهولت انجام کسب و کار ۲-۱-۲
نماگر درخصوص قانون گذاری و   10( شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی،1مطابق جدول شماره )

مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار،  شروع کسب وکار، اخذ  »  تنظیم مقرات شامل
حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت  

 . را ارائه می دهد «دیون
 ( شاخص های محیط کسب و کار بانک جهانی 1جدول شماره )

 ع کسب و کار شرو مراحل، زمان، هزینه، حداقل سرمایه 

 اخذ مجوزهای ساخت  مراحل، زمان، هزینه تکمیل فرایندهای ساخت 

 دسترسی به برق  مراحل، زمان، هزینه اتصال به شبکه برق، قابلیت اطمینان عرضه برق و شفافیت تعرفه ها 

 ثبت مالکیت  مراحل، زمان، هزینه انتقال مالکیت و کیفیت سیستم مدیریت زمین

 اخذ اعتبار  منقول و سیستم های اطالعات اعتباری ق یقوانین وثا

 حمایت از سرمایه گذاران خرد  حقوق سهامداران خرد در معامالت با اشخاص وابسته در حاکمیت شرکتی 

پرداخت ها، زمان، نرخ مالیات کل و سهم های اجباری برای مطابقت شرکت با قوانین 
 مالیاتی 

 پرداخت مالیات 

 تجارت فرامرزی صادرات محصول دارای مزیت نسبی و واردات زمان و هزینه 

 اجرای قراردادها زمان و هزینه برای حل اختالف تجاری و کیفیت فرایندهای قضایی

 ورشکستگی و پرداخت دیون  مراحل، زمان، هزینه و نرخ بازیابی ورشکستگی تجاری و قدرت چارچوب قانون ورشکستگی

   2020، معاونت بررسیهای اقتصادی،اتاق بازرگانی تهران منبع: 

(، رتبه کسب و کار ایران با یک پله بهبود نسبت به سال قبل 2خرین گزارش بانک جهانی )شکل شماره  آطبق  
های  (، شاخص1نامناسب برای کشور می باشد. در شکل شماره )  رسیده است که نشانگر رتبه کامالً  127به رتبه  

نشان داده شده است. در این شکل شروع کسب و کار دارای بدترین    فرعی ده گانه محیط کسب و کار کشور
 رتبه و ثبت مالکیت دارای بهترین رتبه نسبت به سایر شاخص ها دارند. 

 

 
1 kunt 
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 ( وضعیت محیط کسب و کار ایران1شکل شماره )

 2020، معاونت بررسیهای اقتصادی ،اتاق بازرگانی تهرانمنبع: 

 

 
 امتیاز ایران در شاخص کسب و کار ( رتبه و 2شکل شماره )

 2020، معاونت بررسیهای اقتصادی ،اتاق بازرگانی تهرانمنبع: 
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 ۱. بنگاه های کوچک و متوسط ۲-۱-۳
فرینی و پیوند  آبنگاه های کوچک و متوسط نهادهای اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کار 

ورند. این بنگاه ها در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت  آبا صنایع، زمینه های توسعه اقتصادی را فراهم می  
  .(1397و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می کنند )شریف زاده و همکاران،

ز سوی سازمانها و نهادهای ه تعریف جامع و واحدی از بنگاه های کوچک و متوسط ائتالشهای زیادی برای ارا
اقتصادی بین المللی صورت گرفته است، لکن تاکنون تعریف جامع و واحدی از بنگاه های کوچک و متوسط  
در دست نیست. هر کشور، سازمان یا نهادی براساس معیارهای خاص خود بنگاه های کوچک و متوسط را  

ای کوچک و متوسط شناسایی می شوند عبارتند از:  نها بنگاه هآ تعریف کرده است. اهم معیارهایی که براساس 
. با پیدایش ادبیات مربوط  است  تعداد کارکنان، میزان سرمایه، ارزش دارایی، میزان فروش سالیانه و نوع مالکیت

برمبنای تعداد کارکنان این بنگاه ها را دسته بندی می کردند،    به بنگاه های کوچک و متوسط، کشورها عمدتاً
شورها )به خصوص کشورهای توسعه یافته( بنگاه ها را براساس تلفیقی از شاخص ها دسته بندی  اما اکنون ک

می کنند. در ایران تعریف واحد و رسمی از بنگاه های کوچک و متوسط موجود نیست؛ همچنین همه تعاریف   
موجود در زمینه    ه شده است. مهمترین تعاریفئموجود از طرف سازمانهای رسمی بر مبنای تعداد کارکنان ارا

 . (OECD, 2017 سوی نهادهای مختلف کشور در جدول زیر ارایه شده است) بنگاه های کوچک و متوسط از
 تعاریف بنگاههای کوچک و متوسط در ایران (2)شماره   جدول

 تعریف بنگاههای کوچک و متوسط  نام سازمان

 .های کوچک و متوسط تعریف می شوند  بنگاهجزء نفر کارکن  50های کمتر از  بنگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 مار ایرانآمرکز 
  10ــ49«،  خردکارکن »   9-1: کسب وکارها به چهار گروه طبقه بندی شده است

 «بزرگکارکن » 100کارکن »متوسط« و بیش از  99ـ 50کارکن »کوچک«،  

 .های کوچک و متوسط تعریف می شوند  بنگاهنفر کارکن  50های کمتر از   بنگاه وزارت جهاد کشاورزی 

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای  
 صنعتی 

 .های کوچک و متوسط تعریف می شوند نفر بنگاه 50تا  5بنگاه های بین 

 مار بانک مرکزی آاداره 
تا   50«، کوچکنفر کارکن » 49تا  10نفر کارکن »خرد«،   10بنگاه های با کمتر از 

 .شوند « تعریف میبزرگنفر کارکن » 100« و باالتر از متوسطنفر کارکن » 99

 پژوهش   نگارندگانمنبع: 

های کوچک و متوسط تولیدی، اگرچه در بسیاری از کشورها توانسته است در ایجاد اشتغال توجه به نقش بنگاه
کمک نماید، اما مطالعات متعدد انجام شده در کشورهای جهان نشان دهنده دو مطلب اصلی دیگر نیز بوده  

می شوند،    های کوچک و متوسط که در فعالیتهای اقتصادی واردنکه از تعداد زیادی از بنگاهآ است. نخست  
تعداد زیادی نیز در سالهای اولیه ورود از گردونه فعالیتهای اقتصادی خارج می شوند. افزون بر این، در میان  

 
1 small and medium enterprises 
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تعداد و در نتیجه درصد بسیار معدودیبنگاه اقتصادی می یابند  ادامه حیات  تقریباً در    -هایی که توانایی  که 
از   کمتر  دنیا  دهند    10تمامی  می  تشکیل  را  تجربه     -درصد  دوره حیات خویش  را در طول  رشدی سریع 

ها اندک اند، اما با ویژگی اساسی خود، یعنی رشدی سریع،  نکه در تعداد از کل بنگاهآ نمایند. این گروه، با  می

  .می توانند درصد باالیی از رشد اشتغال بخش معینی از اقتصاد مانند بخش صنعت را به خود اختصاص دهند
 .(13۸2،  دسته از بنگاه ها همواره کانون توجه دولت و تصمیم گیران اقتصادی بوده اند )نیلیبه همین علت این  

 های کوچک و متوسط در اقتصاد  . نقش بنگاه۲-۱-۴
 . نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اشتغال ۱-۴-۱-۲

نها در آیکی از خصوصیاتی که اغلب به بنگاه های کوچک و متوسط نسبت داده می شود، مشارکت باالی   
مد و رشد اقتصادی می باشد. در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده توسط  آخلق اشتغال و در نتیجه ایجاد در

شتغال بخش رسمی را تشکیل  مد ، بنگاه های کوچک و متوسط ، دو سوم ا آکشور پردر  30این بنگاه ها، در میان  
درصد از کسب و کارهای ثبت شده در جهان، بنگاه های کوچک و متوسط هستند. این    90می دهند. بیش از  

درصد می باشد. ارزش افزوده تولید شده توسط این بنگاه ها در کشورهای توسعه یافته،    95رقم در اروپا بالغ بر  
مد به حدود  آکشور می باشد. این نسبت در کشورهای کم در بین یک سوم تا یک دوم از ارزش افزوده کل  

های صنعتی ایران،  خرین گزارش شرکت شهرکآدرصد از تولید ناخالص ملی کاهش می یابد. بر اساس  15
  10های خرد )زیر  درصد می باشد. سهم واحد   ۸0سهم بنگاه های کوچک و متوسط از کل صنعت در کشور،  

درصد و   52نفر اشتغال(    50های کوچک )زیر  درصد، سهم واحد  41ی صنعتی  هانفر اشتغال( موجود در شهرک
. درصد اشتغال این بنگاه ها به کل اشتغال ایجاد  می باشددرصد    1و    ۶سهم صنایع متوسط و بزرگ را به ترتیب  

نها  آ ز اهمیت است، ظرفیت ئنچه درباره این بنگاه ها حاآ درصد است.  30شده توسط بنگاه های صنعتی، تقریبا  
  ۸0مار کمیسیون اروپا  آدر خلق فرصتهای شغلی جدید و به کارگرفتن نیروهای بیکار در کشورها است. براساس  

)مرکز    های کوچک و متوسط بوده است  درصد از خلق فرصتهای شغلی جدید در اتحادیه اروپا بر عهده بنگاه
 .(1397، ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار

اقتصاد   . نقش ۲-۴-۱-۲   بنگاه های کوچک و متوسط در هدایت بخش غیررسمی به بخش مولد 
های یکی از راهبردهای مهم برای هدایت بخش غیر رسمی بازار به بخش مولد اقتصاد، توسعه و حمایت از بنگاه

های کاذب و   کوچک و متوسط است. رونق این بنگاه ها منجر به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در شغل
غیررسمی می شود. این راهبرد، به خصوص در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته، به دلیل نسبت باالی بخش  

م تواند  می  به ؤغیررسمی،  نسبت  مولد  فعالیتهای  کردن  صرفه  به  حاکمیتی  نهادهای  وظیفه  شود.  واقع  ثر 
 فعالیتهای غیرمولد با استفاده از سازوکارها و قوانین و سیاستگذاری است.  

 
 بنگاه های کوچک و متوسط در افزایش رقابت پذیری کاالها در بازار جهانی . ۳-۴-۱-۲

 رقابت پذیری در بازارهای جهانی کاال و خدمات یکی از مهمترین مزیتهای تجارت بین المللی کشورها است 
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ده دارند.  های کوچک و متوسط با تولید کاالهای جدید و متنوع در این باب نقش بی بدیلی بر عه   که بنگاه 
های کوچک و متوسط   مطالعه دالیل رشد اقتصادهای نوظهور به وضوح نشان دهنده این بحث است که بنگاه

 نقش معناداری در رشد صادرات این کشورها داشته اند و بر این اساس مورد حمایت قرار گرفته اند. 

 های کوچک و متوسط در تجمیع پس اندازهای خرد  نقش بنگاه. ۴-۴-۱-۲

از مهمترین خلق    اقتصاد یکی  تولید در  به سمت  اندازهای خرد  برای هدایت پس  کانال های متنوع و کارا 
بنگاه است.  اقتصادی دولت ها  تجمیع پس   دغدغه های  توانند ضمن  به خوبی می  و متوسط  های کوچک 

 اندازهای پراکنده در اقتصاد، زمینه های تزریق منابع مالی خرد به تولید را فراهم کنند.

 فرینی و خلق ایده های نو در تولید آهای کوچک و متوسط در کار نقش بنگاه. 5-۴-۱-۲

های کوچک و متوسط رشد و گسترش پیدا می کنند. اگر    فرینی و دانش بنیان در بستر بنگاهآایده های کار 
اجرایی  آکار ابزار  بنگاه های کوچک و متوسط  بگیریم،  ن در بخشهای مختلف آ فرینی را یک فرایند در نظر 

 فرینی منجر خواهد شد. آاقتصاد هستند که حمایت از این بنگاه ها به رشد و گسترش کار

  
 ( نقش بنگاههای کوچک و متوسط در کارافرینی و خلق ایده های نو در تولید 3)  شکل شماره

 13۸2، منبع: نیلی

 . مزایای بنگاه های کوچک و متوسط  ۲-۱-5
 به طور خالصه مزایای بنگاه های کوچک و متوسط را می توان به صورت زیر بیان کرد:

 ؛چاالکی و انعطاف پذیری بیشتر در مقایسه با واحدهای بزرگ −
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 ؛ توان رقابتی باال در شرایط عدم اطمینان −

 ؛کنترل و نظارت بیشتر بر نیروی کار  −

 ؛ کاهش حجم سرمایه گذاری اولیه و صرفه اقتصادی −

 ؛ برخورداری از فرصتهای رشد سریع −

 ؛ متنوع سازی محصوالت با سرعت باال بنا بر درخواست و نیاز بازار −

 ؛ ایجاد نواوری در فضای کسب و کار −

 ؛ توانایی تصمیم گیری سریع −

 ؛ توزیع ثروت در جامعه −

  ؛ناطق محروم و تمرکز زدایی و بومی سازی صنعت در مناطق محرومتوسعه م −

 ؛مایش سرزمینیآجلوگیری از مهاجرت روستاییان بسوی شهرها و تحقق اهداف  −

 ؛بهبود شرایط منطقه ای نظیر متوازن نمودن اشتغال و رشد صنعتی در مناطق مختلف −

 ؛ و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر تأمین −

 . (1،2017تی کوچک از طریق برونسپاری از طرف صنایع بزرگ )رامکیسونرشد واحدهای صنع −

 های کوچک و متوسط  بنگاه . محدودیت های ذاتی ۲-۱-۶
 : نها عبارتند ازآشرکت های کوچک و متوسط دارای محدودیت های ذاتی هستند که خالصه ای از 

 ؛ مشکالت مالی و سرمایه ای −

 ؛ کمبود دانش و تخصص −

 ؛ انسانیکمبود سرمایه  −

 ؛کمبود منابع اولیه −

 ؛ هنگام بازنشستگیسسان درؤمناسب برای کارآفرینان و م عدم ساختار صحیح و جانشین −

 ؛ نقص در تحقیقات بازار و بازارشناسی  −

   ؛گذاری بیشتر مشکالت قوانین و مقررات تأثیر −

 ؛ کمبود اطالعات  −

 ؛های بزرگ(رکتشباتصمیات اشتباه )درمقایسه  منابع الزم برای جبران فقدان −

 ؛ضعف بازاریابی −

 . (2017تر )رامکیسون،عدم توانایی در رقابت با شرکت های بزرگ −

  

 
1 Ramkissoon 
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 . موانع بیرونی بنگاه های کوچک و متوسط ۲-۱-۷
نها از محیط  آشرکت ها در فضای کسب و کارشان دارای موانع و محدودیت هایی می باشند که بخشی از   

گذار است را می توان به  تأثیرنها تحمیل می شود. از مهمترین موانع بیرونی که بر کسب و کارها  آخارجی بر  
 موارد زیر اشاره کرد:

 فضای کسب و کار نامناسبالف( 
های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی  ور، کیفیت دستگاههای کشزیرساخت  کیفیت

به اطالعات، ثبات اقتصاد کالن، آمار و فرهنگ و کار و عوامل دیگری از این دست، از جمله عواملی هستند  
توانند دی نمیدهند؛ در حالی که مدیران واحدهای اقتصاقرار می   تأثیرکه عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت  

 چندانی بر آنها بگذارند.   تأثیر

 اقتصاد دولتی ب( 
وجود حداکثری دولت در تمامی شئون اقتصادی کشور را می توان یکی از مهمترین دالیل عدم رشد و بالندگی  

 های کوچک و متوسط کشور دانست.  بنگاه

 ج( عدم توسعه بازارهای مالی
های کوچک و متوسط کشور، نبود ابزارها و بسترهای   بودن وضعیت بنگاهیکی از مهمترین دالیل نامطلوب   

ها است. می توان گفت که در کشور هنوز بین بخش بانکی )به عنوان اصلی ترین    مالی مناسب برای این بنگاه
ر  ای برقرار نشده است. همچنین بانک محور بودن بازا  نهاد تامین مالی در کشور( و بخش تولید ارتباط سازنده

مین مالی بنگاه های کوچک و  أمالی کشور و عدم رشد کافی سایر بازارهای مالی هم یکی از دالیل عدم ت
  مد پایین، بیش از نیمی از بنگاهآمتوسط بوده است. بررسی های بانک جهانی نشان می دهد در کشورهای با در

مین مالی شرکتهای  أعه یافته ت مین مالی مواجه هستند. درکشورهای توسأ های کوچک و متوسط با محدودیت ت
مین مالی شرکتهای کوچک و متوسط از طریق بانک ها انجام می گیرد،  أاز طریق بازار سرمایه و ت   بزرگ عموماً

از طریق بانکها انجام   مین مالی شرکتهای بزرگ عمدتاًأاما در ایران به دلیل عدم پیشرفت بازارهای مالی، ت
از طرف دیگر به دلیل وج می تکلیفی، عمالًشود و  ت  ود تسهیالت  برای  ناچیزی  بنگاهأمنابع  های   مین مالی 

 کوچک و متوسط باقی می ماند.  

 های کوچک و متوسط  د( نبود چرخه حمایتی از بنگاه
های کوچک    با توجه به اینکه در اغلب کشورهای دنیا سازوکار معین و شفافی برای رشد و بلوغ اولیه بنگاه 

ها در کشور شده است، نبود سازوکار و چرخه    نه هایی که منجر به عدم رونق این بنگاه وجود دارد، یکی از زمی
های خرد و کوچک، به ویژه در سالهای اولیه فعالیت است که باعث شکل گیری فرهنگ    حمایتی برای بنگاه

 . (1394م، )واحد مقد انحصار بنگاه های بزرگ و تالش برای حذف بنگاه های کوچک شده است

 



 ... کسب و کار بر طیمح  یها بهبود شاخص ریتأث ی بررس                                                                                        64

 
 

 پژوهش  هپیشین .۲-۲

ای به بررسی اثرگذاری تغییرات مثبت محیط کسب و کار بر عملکرد کسب و کار ( در مطالعه2019)  1لی و کیم 
های حاصل از مطالعات تجربی گیری از دادهپرداختند. این مطالعه که با استفاده از روش فراترکیب و با بهره

های کیفی نشان های این مطالعه با استفاده از تحلیلیافتهگرفت.    پیشین در حوزه محیط کسب و کار صورت
های گذار بر محیط کسب و کار هستند. یافته  تأثیرترین عناصر  داد که محیط قانونی، فرهنگی و سیاسی از اصلی

مطالعه   است این  آن  از  دولت  حاکی  بهرهها میکه  با  سیاستبایست  از  در  گیری  ویژه  به  های حمایتی خود 
های های حمایتی از کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین توسعه زیرساختقراری خط مشیخصوص بر

های مطلوبی را از این  مناسب بتوانند در راستای بهبود محیط کسب و کار گام برداشته و از این طریق حمایت
 قبیل کسب و کارها به عمل آورند.  

ذاری بهبود محیط کسب و کار بر عملکرد کسب و کارهای  ای به بررسی اثرگ( در مطالعه1420)  2یانکاکر و  
میان   در  پیمایشی  نوع  از  توصیفی  روش  با  که  مطالعه  این  پرداختند.  متوسط  و  مدیران    350کوچک  از  نفر 

گیری هدفمند  انجام پذیرفت. نتیجه حاصل شده از این مطالعه  کارآفرین در حوزه مواد غذایی و با روش نمونه
معناداری دارد. همچنین    تأثیرکسب و کار بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط    نشان داد که محیط

های این مطالعه نشان داد که محیط سیاسی و فرهنگی از توان اثرگذاری باالتری نسبت به سایر وجوه  یافته
 .  محیط کسب و کار برخوردارند

بهبود محیط کسب و کار در رشد اقتصادی  ای به بررسی نقش( در مقاله1394غالمرضا سلیمانی و همکاران )
کید بر محیط کسب وکار استان همدان پرداختند. آگاهی از وضعیت فضای کسب و کار و تالش جهت أبا ت

بهبود آن به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای دولت ها شناخته می شود، زیرا بین بهبود این فضا و رشد تولید  
اره رابطه مستقیمی وجود دارد. درحقیقت بهبود محیط کسب و کار موجبات  ملی و جذب سرمایه گذار خارجی همو

کاهش هزینه های تولید    کاهش فساد،  ،افزایش رشد اقتصادی و بهره وری را از طریق افزایش تولید و اشتغال
گسترش بخش رسمی   و قیمت تمام شده محصوالت، افزایش امنیت اقتصادی، افزایش مشارکت های مالی و 

 کیفیت دستگاه  ثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانندؤآورد. منظور از فضای کسب و کار، عوامل م  فراهم می
های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها و... است که تغییر دادن آنها فراتر ازاختیارات و  

هر کشوری از جهت توسعه،  قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است. برای کنترل وضعیت فضای کسب و کار  
حفظ و بهبود، نیاز به ابزارکنترلی می باشد که تعریف و انتخاب این شاخص و اندازه گیری دوره های آن و  

تواند راهگشای بهبود وضعیت اقتصادی باشد. در    بدنبال آن تعریف برنامه های بهبود و اجرای آن برنامه ها می
کید استانی و أی به تحلیل نقاط ضعف و قوت محیط کسب و کار با تاین مطالعه سعی شده تا با ارائه مدل کل

 بهبود محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی پرداخته شود.  تأثیر  در نهایت ارائه راهکار به منظور بیان توان 

 
1 Lee & Kim 
2 Kakkar  & Yan 
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ای به بررسی اثرگذاری محیط کسب و کار بر عملکرد کسب و کارهای ( در مطالعه2017و همکاران )  1اسلی
های کشور ایتالیا، لهستان، رومانی و اسپانیا پرداختند. این مطالعه که با استفاده از داده  4متوسط در  کوچک و  
های کمی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه خذ اتحادیه اروپا انجام گرفت، با استفاده از روشأثانویه از م

االیی برخوردار است. بهبود محیط  بپا از اهمیت  نشان داد که محیط کسب و کار در کشورهای عضو اتحادیه ارو
گذاری در صنایع این کشورها شده و عالوه بر  گذاران ترغیب به سرمایهگردد تا سرمایهکسب و کار باعث می

-بهبود توسعه اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری نیز گردد. بر این اساس مطالعه حاضر نشان داد که حمایت
تواند شرایط را برای تحقق عملکرد کسب و  وانین و تسهیالت مالی به طور معناداری میهای دولتی در قالب ق

 کارهای کوچک و متوسط فراهم سازد.   

کید بر أبررسی شاخص های بهبود فضای کسب و کار با ت ( طی تحقیقی با عنوان1390اشرفی و فهیمی فر )
ود فضای کسب و کار بین ایران و کشورهای همسایه به بررسی و مقایسه شاخصهای مرتبط با بهب جایگاه ایران،  

ور بودن اجرای قراردادها، شروع یک کسب و کار، اخذ اعتبار، آپرداختند. بر اساس نتایج تحقیق، شاخصهای الزام  
پرداخت مالیات، انحالل یک فعالیت، تجارت برون مرزی، ثبت و انتقال مالکیت، اخذ مجوز و در نهایت شاخص  

  د.یه گذاران به ترتیب به طور میانگین دارای کمترین میزان رتبه در کشور ایران بوده انحمایت از سرما

 . روش شناسی پژوهش ۳
 . روش تحقیق۳-۱

می توان انواع تحقیق را بر حسب هدف تحقیق در علوم رفتاری با توجه به مالک بنیادی، توسعه ای و کاربردی 
(. با توجه به آنکه نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمان ها  13۸9  )حافظ نیا،  بودن تقسیم بندی نمود

و نهاد های اقتصادی، سیاسی، مالی و نهاد های برنامه ریزی کالن اقتصادی قرار بگیرد، این تحقیق از نوع  
رکیبی  چنین پژوهش از نوع تهمروش تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی می باشد .  .  تحقیقات کاربردی می باشد

گیرد. هدف پژوهش  های تفسیری قرار میباشد و در زمره پژوهشهای کیفی و کمی میبرداری از روشو با بهره
بوده و روش گردآوری داده افق زمانی آن تک مقطعی  به  اکتشافی است و  نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته  ها 
لمرو قباشد. این پژوهش در  کمی می منظور بررسی نظرات کارشناسان در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش  

 ن در سطح ملی جمهوری اسالمی ایران می باشد. آانجام پذیرفته است و قلمرو مکانی  1400زمانی سال 

 ماریآ. جامعه و نمونه ی ۳-۲
های اقتصاد، مدیریت و کسب و کار در بخش کیفی افراد مورد مطالعه این پژوهش اساتید دانشگاه در حوزه

مشارکت کنندگان در این پژوهش، با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی، با راهنمایی خبرگان  هستند. تعیین  
گیری ادامه یافت. بر  شده برای نتیجههای گردآوریهانجام شد. تکمیل نمونه تا رسیدن به اشباع تئوریک داد

در بخش کمی خاتمه یافت.    این اساس پس از مصاحبه با نفر پنجم، کد جدیدی استخراج نشد و فرایند مصاحبه

 
1  Farole  
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نیز جامعه آماری مورد بررسی شامل صاحبان و مدیران فعال در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط کشور 
 نفر به عنوان نمونه تعیین گردیدند.   42گیری غیراحتمالی دردسترس تعداد  می باشد که با استفاده از روش نمونه

 وری دادها آ. ابزار جمع ۳-۳

ای و میدانی به بررسی موضوع مورد مطالعه استفاده شده است. در روش  ش از دو روش کتابخانهدر این پژوه
های گذشته  های مرتبط با پژوهشنامههای موجود در کتب، مقاالت، مجالت علمی و پایانای از دادهکتابخانه

بررسی برای گردآوری   پیرامون موضوع استفاده شده است. در روش میدانی نیز به دلیل ماهیت موضوع مورد
توان بهتر به  جا که با ابزار مصاحبه میساختاریافته استفاده شده است. از آنصورت نیمهها از مصاحبه بهداده

ترین ابزار  ی عمیق به عنوان اصلیآنان آگاه شد، در این تحقیق از مصاحبه  کنندگان از تجربه زبان خود شرکت 
 ها اقدام نموده است. ت. در این خصوص، محقق خود به انجام تمامی مصاحبهها استفاده شده اسآوری دادهجمع

های های موردنیاز از طریق پرسشنامه بر مبنای عوامل شناسایی شده از طریق کدگذاری دادهدر بخش کمی، داده
یط پرسش در حوزه مح   22  گزینه ای لیکرت جمع آوری گردید. این پرسشنامه شامل  5مصاحبه بر مبنای طیف  

 کسب و کار و بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. 

 ها . روش تحلیل داده۳-۴
به دلیل ترکیبی بودن مطالعه )کمی و کیفی(، تجزیه و تحلیل داده ها نیز در دو مرحله و با روش های متفاوت 

استخراج مفاهیم اقدام به انجام گردید. در مرحله کیفی با تحلیل مصاحبه های انجام شده با متخصصین امر، با  
ها، آمده از مصاحبه  دستهای بهو تحلیل دادهبرای تجزیه  ه راهکارها گردید.  ئطبقه بندی و نتیجه گیری و ارا

هدف از این فرایند دستیابی به قصد واقعی مصاحبه شونده و در  از روش تحلیل کدگذاری استفاده شده است.  
 هکار می باشد. ه رائه نتایج واقعی و ارا ئنهایت ارا

ها و شناسایی شاخص های و عوامل مورد نظر، جهت بررسی میزان و نحوه اثرگذاری این  پس از کدگذاری داده
های آماری توصیفی و استنباطی برای  . به این منظور، از روششد  شاخص ها، از  تحلیل داده های کمّی استفاده

. بخش تحلیل توصیفی  گردیدجمع آوری شده استفاده    تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه های
ها، . در تحلیل دادهتبا استناد به شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی شواهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف

جهت بررسی میزان و نحوه اثرگذاری این شاخص ها از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل 
 انجام گرفت.  Smart Plsرم افزار مربعات جزئی به کمک ن

 . سنجش روایی و پایایی۳-5
آوری اطالعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردیده  در این تحقیق برای مشخص شدن روایی ابزار جمع

ها انجام شد تا به طور  نامهها و پایانها، مقالهاست. بدین ترتیب ابتدا مطالعات زیادی از طریق مطالعه کتاب
ها روشن و سؤاالت مناسبی  گیری آنمل مفاهیم و متغیرهای مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازهکا

ها در اختیار خبرگان در این حوزه قرار گرفته، تا در  را برای بررسی متغیرها مشخص نماییم. سپس پرسشنامه
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کند یا خیر، اظهار نظر نمایند. گیری مینظر است را اندازهاالت مطرح شده، آنچه را که مدؤرابطه با اینکه س 
 .  االت اعمال شدؤسپس نظرات اساتید و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغییرات الزم در س 

لفای کرونباخ برای آلفای کرونباخ استفاده شده است. ازمون  آبرای تعیین پایایی پرسشنامه این تحقیق، از روش  
اب  پایایی خوب  از  است.  کلیه متغیرها حاکی  داده ها  برای سآزار گرداوری  این پرسشنامه ؤلفای کرنباخ  االت 

می باشد که نشانگر پایایی بسیار خوب پرسشنامه می باشد. بنابراین ابزار گرداوری داده ها از پایایی و    931/0
 ثبات نتایج مناسب در طی زمان برخوردار است. 

 ژوهشپ ها و یافته های . تجزیه و تحلیل داده۴
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرگذاری شاخص های محیط کسب و کار بر بنگاه های کوچک و متوسط  

شده در مصاحبه های جمع آوریدر جهت رفع موانع تولیدی بوده است. طراحی الگوی پژوهش با استفاده از داده
بر نظر خبرگان در مجموع پنج سوال در    با خبرگان و افراد آگاه به موضوع، انجام گردید. بر این اساس و اتکاء

نفر از نخبگان    5باشند و سپس با  قرار گرفت که به شرح زیر می  تأییدراستای دستیابی به اهداف پژوهش مورد  
 ال های مصاحبه به قرار زیر هستند:   ؤ صنعت مصاحبه انجام گرفت. س

های کوچک و متوسط را چگونه    اهمیت محیط کسب و کار سالم بر بنگاه های اقتصادی به ویژه بنگاه −
 ارزیابی می کنید؟

به نظر شما بهبود شاخص های محیط کسب و کار به چه میزان و چگونه بر رشد بنگاه های کوچک و   −
 گذار است؟ تأثیرمتوسط 

 گذارترین شاخص های محیط کسب و کار بر بنگاه های کوچک و متوسط، کدام هستند؟ تأثیربه نظر شما   −

 ر راه بنگاه های کوچک و متوسط در محیط کسب و کار امروز را چه می دانید؟ بیشترین موانع بر س −

چه راهکارهایی برای پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط در محیط کسب و کار امروز پیشنهاد می   −
 کنید؟ 

ل سپس تجزیه و تحلیل داده ها در این بخش با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت. یافته های حاص
شاخص اصلی محیط کسب و کار   22از کدگذاری داده ها با روش تحلیل مضمون در نهایت منجر به شناسایی  

مقوله فرعی حاصل از کدگذاری مصاحبه ها استخراج گردید. در جدول    14۸مقوله اصلی از میان    22شد که این  
شوند، ارائه  کیفی محسوب می  زیر مقوالت فرعی و اصلی شناسایی شده که تحلیل نهایی این مطالعه در بخش

 گردد. می
 ( مقوالت اصلی و فرعی پژوهش3جدول شماره )

 های فرعی مقوله مقوله اصلی  ردیف 

X1  مراحل، زمان، هزینه، حداقل سرمایه موردنیاز  شروع کسب و کار 

X2  زمان، فرایند اجرایی، هزینه  اخذ مجوز های ساخت 

X3  زمان، فرایند دسترسی به برق هزینه اتصال،  دسترسی به برق 

X4  زمان ثبت، مراحل ثبت، حداقل سرمایه مورنیاز، اطمینان  ثبت مالکیت 
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 های فرعی مقوله مقوله اصلی  ردیف 

X5  قوانین مرتبط، وثیقه، اعتبارسنجی، سیستم های اعتباری اخذ اعتبار 

X6  حمایت از سرمایه گذاران خرد 
حاکمیت شرکتی، حقوق سهامداران، توزیع سود، اعتبار سهامداران، فرایند 

 جذب سرمایه گذار 

X7  پرداخت مالیات 
سطج پرداخت، هزینه صرف شده، فرایند پرداخت، سطح اجبار به پرداخت  

 مالیات، فرار از پرداخت مالیات 

X8 شرایط صادرات، کیفیت مبادالت فرامرزی، هزینه صادرات  تجارت فرامرزی 

X9 اجرای قراردادها اختالفات تجاری، حقوق تجارت، ضمانت  اجرای قراردادها 

X10  ورشکستگی و پرداخت دیون 
زمان پرداخت، شرایط ورشکستگی، نرخ بازیابی ورشکستگی، قانون  

 ورشکستگی 

X11 امنیت سرمایه گذاری 
ثبات تجاری، سطح توسعه یافتگی اقتصاد، دوام شرایط اقتصادی، سیاست  

 های حمایتی دولت، اطمینان بخشی اقتصاد 

X12 سطح فساد 
سیستمی، سیاست های مقابله با فساد، رانت، عدم رقابت، فساد  فساد 

 دولتی، ارتباطات غیرمجاز 

X13  دسترسی به اطالعات 
دسترسی آسان به اطالعات، دسترسی همه به اطالعات، شفافیت  

اطالعات، امکان پذیری اطالعات، اطالعات دست اول، اطالعات دقیق،  
 دسترسی به اطالعات کاربردی بودن اطالعات، رعایت عدالت در 

X14 رقابت پذیری 
انحصارزدایی صنعت، سطح رقابت بین بخش خصوصی، رقابت بخش  

 دولتی با بخش خصوصی 

X15 تحریم 
تحریم های بین المللی، ممنوعیت واردات و صادرات با برخی کشورها،  

 منع تجارت 

X16 المللی تعامالت بین 
، سهولت قرارداد بین  تجارت بین المللی، دسترسی به بازارهای جهانی

 المللی، روابط با کشورهای تکنولوژی محور 

X17  سرمایه خارجی 
جذب سرمایه گذار، دیدگاه سرمایه گذاران خارجی به کشور، سهولت  

 دسترسی به سرمایه گذار خارجی، مجوزهای ورود سرمایه گذاران خارجی 

X18  تورم 
افزایش سالیانه قیمتها، نرخ  سطح عمومی قیمتها، قیمت های مواد اولیه، 
 تصاعدی هزینه ها 

X19  مداخالت دولت 
دخالتهای بخش دولتی، تنظیم بازار، سیاست های حمایتی دولت، وضع 

 وانین و مقررات، خط مشی های عمومی بازارق

X20  هماهنگی سازمان ها 
هماهنگی دولت و بخش خصوصی، هماهنگی میان بخش خصوصی،  

 هنگی با بازارهای جهانیهماهنگی درون صنعت، هما

X21 فضای مجازی 
بستر آنالین، سخت افزارهای موردنیاز، دولت الکترونیک، سطح توسعه  

 ابزارهای دیجیتالی 

X22  خروج نخبگان 
نیروی انسانی در دسترس، سطح اطالعات نخبگان، دسترسی به افراد  

 باتجربه 

 منبع: یافته های پژوهش 
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 تحلیل جمعیت شناختی .۴-۱
شناختی نمونه انتخابی پژوهش بر اساس سن، جنسیت، تحصیالت و سابقه کاری مورد  های جمعیت  ویژگی

 . ارائه شده است به شرح ذیل بررسی قرار گرفت که نتایج آن 

 جنسیت پاسخ دهندگان الف( 

 ( توزیع فراوانی و درصد پاسخ نمونه آماری به سؤال جنسیت4جدول شماره )

 منبع: یافته های پژوهش 

 سن پاسخ دهندگانب( 
 ( توزیع فراوانی و درصد پاسخ نمونه آماری به سؤال سن پاسخ دهندگان5)شماره  جدول 

 منبع: یافته های پژوهش 

 تحصیالت پاسخ دهندگانج( 
 ( توزیع فراوانی و درصد پاسخ نمونه آماری به سؤال تحصیالت پاسخ دهندگان ۶جدول شماره ) 

 منبع: یافته های پژوهش 

 سابقه خدمت پاسخ دهندگاند( 
 درصد پاسخ نمونه آماری به سؤال سابقه کاری پاسخ دهندگان ( توزیع فراوانی و 7)شماره   جدول

 منبع: یافته های پژوهش 

 مرد زن جنسیت 

 31 11 فراوانی 

 %74 %2۶ درصد

 سال 50بیشتر از  سال  50-40بین  سال  40-30بین  سال 30کمتر  سن

 ۸ 7 19 ۸ فراوانی 

 %19 %17 %45 %19 درصد

 دکتری  فوق لیسانس  لیسانس تحصیالت 

 9 29 4 فراوانی 

 %21 %۶9 %10 درصد

 سال 20بیشتر از  سال 20-10 سال  10کمتر از  سابقه کاری

 10 25 7 فراوانی 

 %24 %۶0 %17 درصد
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سال با   40 تا  30 شناختی نشان داد که بیشتر پاسخگویان در محدوده سنی بینهای جمعیتبررسی ویژگی
نفر و دارای    29ارشد با فراوانی  نفر، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی  31نفر، اکثرا مرد با فراوانی    19فراوانی  

 نفر هستند.  25سال با فراوانی  20تا  10سابقه کاری بین 

 . برازش مدل پژوهش۴-۲
کوهن،   ،روایی واگرا، ضریب تعیین  ،های روایی همگرا، پایایی مرکببرازش مدل پژوهش با استفاده از شاخص

انجام گرفت. جهت نیل به این هدف، ابتدا بارهای عاملی هر یک از متغیرهای   و نیکوئی برازش  گیسر  -استون
 (4شماره )آشکار با استفاده از آزمون ضرایب مسیر بررسی گردید. مدل ضرایب مسیر پژوهش به شرح شکل  

 ارائه شده است. 

 
 ( مدل ضرایب استاندارد 4شکل شماره )

 منبع: یافته های پژوهش 
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حاصل    3/0شود، بار عاملی تمامی متغیرهای آشکار در مدل پژوهش بیشتر از  مشاهده میهمانگونه که در شکل  
های برازش مدل دارد. نتیجه های مدل جهت ارزیابی شاخصشده که نشان از مطلوبیت میزان بار عاملی سازه

 است.  (۸شماره )های برازش مدل به شرح جدول آمده از تحلیل شاخصدستبه
 های برازش مدل پژوهش خص ( شا۸جدول شماره )

 AVE CR 2R 2F 2Q متغیر 

۶3۶/0 شروع کسب و کار   911/0  - 301/0  - 

550/0 اخذ مجوزهای کسب و کار   ۸53/0  - 343/0  - 

۶۸2/0 دسترسی به برق   903/0  - 211/0  - 

577/0 ثبت مالکیت   ۸54/0  - 292/0  - 

599/0 اخذ اعتبار   714/0  - 302/0  - 

۶01/0 گذاران خرد حمایت از سرمایه   702/0  - 347/0  - 

۶11/0 پرداخت مالیات   73۶/0  - ۶11/0  - 

599/0 تجارت فرامرزی  7۸9/0  - 303/0  - 

554/0 اجرای قراردادها  ۸14/0  - 2۶9/0  - 

54۶/0 ورشکستگی و پرداخت دیون   ۸25/0  - 27۸/0  - 

574/0 امنیت سرمایه گذاری  ۸32/0  - 119/0  - 

511/0 سطح فساد  ۸۶9/0  - 109/0  - 

509/0 دسترسی به اطالعات   ۸74/0  - 174/0  - 

۶23/0 رقابت پذیری  911/0  - 29۸/0  - 

5۸7/0 تحریم  902/0  - 274/0  - 

53۸/0 المللی تعامالت بین  923/0  - 30۶/0  - 

۶47/0 سرمایه خارجی   947/0  - 274/0  - 

۶23/0 تورم   ۸۶5/0  - 23۶/0  - 

۶47/0 مداخالت دولت   ۸33/0  - 175/0  - 

57۸/0 هماهنگی بین سازمان ها   ۸5۸/0  - 352/0  - 

552/0 فضای مجازی  799/0  - 302/0  - 

514/0 خروج نخبگان   75۶/0  - 112/0  - 

۶02/0 راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط   ۸35/0  74۸/0  - 412/0  

 منبع: یافته های پژوهش 
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نمایان است، مقدار روایی همگرا برای هر یک از متغیرهای پژوهش بیشتر    (۸شماره )همانگونه که در جدول  
های آشکار هر متغیر در سطح  حاصل شده که نشان از مقدار مطلوب آن دارد. یعنی همبستگی سازه  5/0از  

  بودن آن به دست آمده که مطلوب  7/0مناسبی قرار دارد. همچنین مقدار پایایی مرکب برای متغیرها بیشتر از  
اند  دهد که متغیرهای مستقل این مطالعه به خوبی توانستهکند. مقدار ضریب تعیین مدل نشان میمی  تأییدرا  

برای متغیرهای مستقل    F2توجهی از تغییرات متغیرهای وابسته را تبیین نمایند. مقادیر شاخص  درصد قابل
وجهی از تغییرات متغیر وابسته توسط  تدهد زمانی که اثر آن متغیر حذف شود، همچنان درصد قابلنشان می

دهد که مدل پژوهش  نشان می   Q2شاخص    ،گردد. عالوه بر ایندیگر متغیر مستقل در مدل پژوهش تبیین می
 بینی مطلوبی برخوردار است.  از قدرت پیش

در این مطالعه جهت سنجش برازش کلی مدل با استفاده از شاخص اشتراکی و ضریب تعیین، شاخص نیکوئی  
 گردد. مشاهده می (9شماره )برازش محاسبه شد که نتیجه آن در جدول 

 ( شاخص نیکوئی برازش 9جدول شماره )
 نیکوئی برازش شاخص اشتراکی  ضریب تعیین  متغیر 

 397/0 211/0 74۸/0 راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط 

 منبع: یافته های پژوهش 

GOF= = 0.397 

شده حاصل  397/0شود، شاخص نیکوئی برازش در مدل پژوهش برابر با  همانطور که در جدول باال مشاهده می
پیش باالی  قدرت  میکه  نشان  را  پژوهش  مدل  بدینبینی  پیشدهد.  در  بررسی  مورد  مدل  که  بینی  معنی 

 متغیرهای پنهان وابسته موفق بوده است.

 . مدل معادالت ساختاری ۴-۳
انجام گردید. بر این اساس چنانچه در سطح اطمینان    Tاری در پژوهش حاضر با استفاده از آماره  آزمون معناد

توان بیان داشت  حاصل شود، می  -9۶/1یا کمتر از    9۶/1برای هر فرضیه بیشتر از    Tدرصد، مقدار آماره    95
 است.   (10شماره )دول  گردد. نتیجه نهایی بررسی شاخص های پژوهش به شرح جمی  تأیید که فرضیه موردنظر  

 ( شاخص های پژوهش 10جدول شماره )

 شاخص   
ضریب 
 مسیر 

 آماره تی 
سطح  

 معناداری
 نتیجه 

شروع کسب و کار تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای  .1
 کوچک و متوسط دارد. 

 تأیید 000/0 101/10 - 52۶/0

اخذ مجوزهای کسب و کار تأثیر معناداری بر اغاز کسب و   .2
 کارهای کوچک و متوسط دارد. 

 تأیید 021/0 241/4 327/0

دسترسی به برق تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای   .3
 کوچک و متوسط دارد. 

 تأیید 000/0 741/12 ۶0۶/0
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 شاخص   
ضریب 
 مسیر 

 آماره تی 
سطح  

 معناداری
 نتیجه 

ثبت مالکیت تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای کوچک و  .4
 متوسط دارد. 

0۶3/0 121/0 123/0 
عدم 
 تأیید

اعتبار تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای کوچک و  اخذ  .5
 متوسط دارد. 

 تأیید 000/0 547/10 57۶/0

حمایت از سرمایه گذاران خرد تأثیر معناداری بر اغاز کسب و   .6
 کارهای کوچک و متوسط دارد. 

 تأیید 000/0 231/7 ۶0۶/0

پرداخت مالیات تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای کوچک   .7
 متوسط دارد. و 

 تأیید 032/0 101/3 - 271/0

تجارت فرامرزی تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای   .8
 کوچک و متوسط دارد. 

 تأیید 032/0 254/3 2۸9/0

اجرای قراردادها تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای   .9
 کوچک و متوسط دارد. 

 تأیید 000/0 520/۸ 472/0

تأثیر معناداری بر اغاز کسب و  ورشکستگی و پرداخت دیون   .10
 کارهای کوچک و متوسط دارد. 

03۸/0 - 5۶3/0 095/0 
عدم 
 تأیید

امنیت سرمایه گذاری تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای   .11
 کوچک و متوسط دارد. 

 تأیید 000/0 147/10 77۶/0

سطح فساد تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای کوچک و  .12
 متوسط دارد. 

 تأیید 042/0 9۸2/۶ - 39۶/0

دسترسی به اطالعات تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای  .13
 کوچک و متوسط دارد. 

 تأیید 021/0 ۶5۸/7 317/0

رقابت پذیری تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای کوچک   .14
 و متوسط دارد. 

 تأیید 000/0 153/10 ۶27/0

کارهای کوچک و  تحریم تأثیر معناداری بر اغاز کسب و  .15
 متوسط دارد. 

 تأیید 000/0 021/9 - 55۸/0

المللی تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای تعامالت بین .16
 کوچک و متوسط دارد. 

 تأیید 000/0 101/4 321/0

سرمایه خارجی تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای کوچک   .17
 و متوسط دارد. 

 تأیید 035/0 732/2 239/0

تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای کوچک و متوسط تورم  .18
 دارد. 

 تأیید 000/0 321/11 - 737/0

مداخالت دولت تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای   .19
 کوچک و متوسط دارد. 

 تأیید 023/0 9۶5/۶ - 514/0

هماهنگی بین سازمان ها تأثیر معناداری بر اغاز کسب و  .20
 دارد. کارهای کوچک و متوسط 

 تأیید 021/0 052/4 320/0
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 شاخص   
ضریب 
 مسیر 

 آماره تی 
سطح  

 معناداری
 نتیجه 

فضای مجازی تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای کوچک   .21
 و متوسط دارد. 

145/0 114/1 0۶5/0 
عدم 
 تأیید

خروج نخبگان تأثیر معناداری بر اغاز کسب و کارهای کوچک   .22
 و متوسط دارد. 

 تأیید 000/0 2۸9/9 5۸5/0

 منبع: یافته های پژوهش 

و تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد که در بین شاخص    (10شماره )اطالعات به دست امده از جدول  
، حمایت  اخذ اعتبار، دسترسی به برق ، اخذ مجوزهای کسب و کارهای محیط کسب و کار، شروع کسب و کار، 

سرمایه گذاری، سطح فساد،  از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، امنیت  
بین تعامالت  تحریم،  پذیری،  رقابت  اطالعات،  به  دولت،  دسترسی  مداخالت  تورم،  خارجی،  سرمایه  المللی، 

معناداری بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط    تأثیرهماهنگی بین سازمان ها و خروج نخبگان  
مالکیت، ورشکستگی و فضای مجازی بر راه اندازی  بین شاخص های ثبت    تأثیردارند. این تحلیل نتوانست  

 نماید.   تأییدبنگاه های کوچک و متوسط را 

 گیری و پیشنهادها نتیجه .5

در انتها با توجه به مطالعات انجام شده در طی این پژوهش و بررسی های انجام گرفته، می توان بیان کرد که  
شرایط مناسبی قرار ندارند. وجود نارسایی ها و  فضای کسب و کار و بنگاه های کوچک و متوسط کشور در  

مشکالت ساختاری در اقتصاد از گذشته تا به امروز از یک طرف و وجود تحریم های سنگین این سال ها علیه  
 کشور از طرف دیگر، فشار مضاعفی را بر پایه های اقتصادی کشور وارد نموده است.  

و رقابتی نمودن آن از الزامات مهم برای  کشور است. نتیجه    به منظور رشد اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار
بهبود محیط کسب و کار، رغبت بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری و احداث  

 و رونق بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی است.
ع را تشکیل می دهند و نقش  بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، درصد باالیی از تعداد کل صنای

با   براساس مباحث صورت گرفته، در شرایطی که کشور  اقتصاد، اشتغال و محیط زیست دارند.  عمده ای در 
بیکاری و رکود اقتصادی مواجه است، توجه به کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط به عنوان محور اصلی 

 ر ضروری است.  رونق تولید و خلق فرصتهای شغلی در فضای کسب وکار کشو

های مطرح شده، ابتدا شاخص های محیط کسب و کار در کسب و کارهای در راستای برطرف سازی چالش
کوچک و متوسط با استفاده از مصاحبه با خبرگان شناسایی گردید. تحلیل محتوا و کدگذاری داده ها در این 

ها ار گردید. با توجه به این شاخصمقوله اصلی برای شاخص های محیط کسب و ک  22بخش منجر به شناسایی  
نها بر راه اندازی  آگذار محیط کسب و کار، جهت بررسی میزان و نحوه اثرگذاری    تأثیربه عنوان شاخص های  
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های کمی به روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید. اطالعات  بنگاه های کوچک و متوسط از تحلیل
اخذ مجوزهای کسب و کار، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه  نشان داد که شروع کسب و کار،  

گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، امنیت سرمایه گذاری، سطح فساد، دسترسی 
بین  المللی، سرمایه خارجی، تورم، مداخالت دولت، هماهنگی به اطالعات، رقابت پذیری، تحریم، تعامالت بین

اند. این تحلیل  معناداری بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته   تأثیرسازمان ها و خروج نخبگان  
بین شاخص های ثبت مالکیت، ورشکستگی و فضای مجازی بر راه اندازی بنگاه های کوچک و    تأثیرنتوانست  

 نماید.  تأییدمتوسط را 

 : ه می گرددئوهش اراپیشنهادات زیر به منظور جمع بندی این پژ

حاد مردم موجب ایجاد ساختاری  آاجرایی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و استفاده از نیروی   −
مقاوم در اقتصاد می شود و رونق بنگاه های کوچک و متوسط را در مسیر رشد و پیشرفت تضمین 

 .کندمی

لزم ایجاد بستر مطلوب کسب و  ورود بخش خصوصی و کارآفرینان به عرصه فعالیتهای اقتصادی مست −
کار می باشد. بهبود محیط کسب و کار به عنوان شرط رشد بخش خصوصی و ارتقای رشد اقتصادی  
و   دولتی  مجوزهای  اخذ  از  کاستن  و  کشور  کار  و  کسب  فضای  اصالح  نتیجه  در  شود.  می  تلقی 

 نماید.بوروکراسی به منظور هموار سازی فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط الزم می 

به صرفه کردن   − برای  ها  قوانین و سیاستگذاری  و  سازوکارها  از  استفاده  نهادهای حاکمیتی،  وظیفه 
فعالیتهای مولد نسبت به فعالیتهای غیرمولد است. تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری و مساعدت های 

خدماتی به    دولت جهت هدایت جریان نقدینگی سرمایه داران به سمت ایجاد بنگاه های تولیدی و
 جای سفته بازی و سرمایه گذاری در بازارهای کوتاه مدت مانند ارز و سکه می باشد. 

ثر برای توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در فضای کسب وکار هر کشور، ؤاز مهمترین راهکارهای م −
شد.  تدوین ساختار نهادی چابک، کارا و منسجم، با هدف حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط می با

این ساختار نهادی، ضمن مشخص نمودن سازوکار حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، ارتباط بین  
 ارکان تصمیم گیری و نهادهای اجرایی را تسهیل می کند.  

تسریع در ایجاد دولت الکترونیک، باز طراحی فرایندها، ساده سازی، یکپارچه سازی و اتصال بر خط   −
دستگاه های اقتصادی )مانند گمرک، وزارت اقصاد و ...( به منظور کاهش  سامانه های مرتبط با تمامی  

بنگاه های کشور   رونق  از جمله الزمه های  واردات کاال و خدمات  و  و هزینه های صادرات  زمان 
بنگاه ها  می فعالیت  تسهیل  از جمله کاراترین روش های  الکترونیکی  واحد  پنجره  اندازی  راه  باشد. 
زمایش شده و نتیجه بخش بوده است. پنجره واحد الکترونیکی با  آهای مختلف  باشد که در کشورمی

 حذف مراجعات مکرر کارافرین به نهادهای مختلف، مانع از اتالف زمان و هزینه می شود.  

های اجرایی   ایجاد بانک های اطالعاتی الکترونیکی و سیستمی شدن فرایندها در نهادها و دستگاه −
اهنگی وزارتخانه ها و نهادهای زیرمجموعه قوای مختلف برای تبادل اطالعات  ن همآکشور و مهمتر از  
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کسب وکارها می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد. در این صورت قطعاً شاهد جهش صعودی جایگاه  
 ینده خواهیم بود. آکشور در گزارش انجام کسب وکار در سالهای 

ب و برق و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی  آسرمایه گذاری مستمر دولت در امور زیربنایی  −
به منظور پاسخگویی سریع به نیازهای کسب و کارها نیاز می باشد تا فعالیتهای برنامه ریزی شده با  

 توقف یا کندی همراه نگردد.  

طراحی سیستم های مالیاتی منعطف توسط دولت و اصالح نرخ و مساعدت در نحوه پرداخت مالیات  −
کوچک و متوسط به ویژه در سال های ابتداعی تأسیس بنگاه ها که نیاز به مساعدت دارند،  بنگاه های  

به منظور تشویق بنگاه ها به سرمایه گذاری در تولید کاال و خدمات مناسب می باشد. همچنین شناسایی  
کاهش  بخش های مغفول و پنهان کسب و کارهایی که فرار مالیاتی دارند جهت افزایش پایه مالیاتی و  

 مالیات بنگاه های تازه تأسیس می تواند راهگشا باشد. 

نها و در  آه حمایت ها و مشوق ها به بنگاه های در معرض ورشکستگی، جهت جلوگیری از تعطیلی  ئارا −
صورت نبود راهکار، تسریع در فرایندهای ورشکستگی، جهت ازاد سازی هر چه سریعتر سرمایه ها و  

 در سایر حوزه های مولد، باید مورد توجه قرار گیرد.   نیرو های انسانی جهت استفاده

به   − قیمت  ارزان  اعتبارات  واگذاری  و  پا و کوچک  نو  تأسیس شرکت های  از  مالی  و  قانونی  حمایت 
های تولیدی از راهکار های مناسب جهت تقویت بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. با توجه  فعالیت
سط جوانان تأسیس می شود، مهیا کردن شرایط استفاده این  که بخش اعظم این بنگاه ها توبه این
ها از مشاوران خبره و افرادی که سابقه راه اندازی کسب و کار را داشته اند می تواند به میزان  بنگاه

 زیادی نرخ شکست این بنگاه ها را کاهش دهد.  

با صنعت   − این می  ضروری است. نزدیکی بین پژوهشگاه ها و محیط های علمی  ان شرکت های  در 
و   علمی  اهداف  تحقق  و  دانش  پایه  بر  اقتصادی  توسعه  ثروت،  و  علم  افزایش  موجب  بنیان،  دانش 
اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ) شامل  

ه  ئ وان می شوند. اراطراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فرا
شامل بنگاه های کوچک و متوسط   تسهیالت کافی و ارزان قیمت به شرکت های نواور که عموماً

 باشند می بایست مد نظر جدی قانون گذاران قرار گیرد. می

های کوچک و متوسط، گسترش خوشه های کسب وکار    یکی از مهمترین مدلهای حمایت از بنگاه −
های اقتصادی در فضای جغرافیایی است که رابطه میان    تجمعی از بنگاهاست. خوشه های کسب وکار  

نها به صورت ترکیبی از رقابت و همکاری بوده و بر همین اساس تولید در خوشه به صورت مستقیم آ
و غیرمستقیم تسهیل می شود.  با تجمیع این شرکتها امکان استفاده از تجربیات و امکانات همدیگر،  

نات مشترک و انجام امور به صورت اشتراکی به وجود می آید. در کنار این عوامل امکان ایجاد امکا
توسعه    بحث انتقال سریع دانش و نوآوری های موجود در خوشه نیز یکی از مزایای اصلی آن است.

خوشه های صنعتی دارای بازدهی و مزیت بیشتری نسبت به سایر مدلهای توسعه شبکه ای است و به  
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ی موفق برای سازماندهی بنگاه های کوچک و متوسط از طرف سازمانهای بین المللی  عنوان یک الگو
 توصیه می شود. 

ثر واقع شود. در این ؤگسترش شبکه های خانگی نیز می تواند در بحث کسب و کارهای کوچک م −
منازل شکل   در  کارخانه  به جای  کاری،  زیستگاه های  وکارهای کوچک،  ساماندهی کسب  از  مدل 

و نیروی کار در منزل به عنوان حلقه ای از تولید تعریف می شود. بهترین شکل این مدل در  گیرد  می
مده است و تاثیر بسزایی در تولید و ساماندهی کسب وکارهای کوچک داشته آکشور چین به وجود  

است. برای مثال در این مدل برای تولید و عرضه پوشاک، در یک منزل لباس دوخته می شود و در  
دیگر بسته بندی می شود. سازمانهای حمایتگر کسب وکارهای کوچک در این مدل وظیفه ایجاد  منزل  

 ارتباط بین حلقه های مختلف تولید محصول را بر عهده دارند. 

در شرایطی که سرمایه گذاری خارجی و ورود سرمایه به داخل کشور به علت وجود تحریم ها و عدم   −
بازار داخل صورت نمی گیرد،   فرار سرمایه های داخل کشور می تواند برای کشور و ایجاد جذابیت 

ها به شدت خطرناک باشد. می بایست از فرار سرمایه های کشور و ارز به خارج از کشور جلوگیری بنگاه
 ید. آبه عمل 

ساماندهی پیمانکاران فرعی از راه های حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. در این مدل،   −
ریک   در  بزرگ  بنگاهأبنگاه  از  ای  شبکه  و  گرفته  قرار  صورت    س  به  را  متوسط  و  کوچک  های 

زیرمجموعه خود تعریف کرده و این بنگاه ها برای بنگاه بزرگ تولید می کنند. سازمانهای متولی در 
ثری دارند و ایجاد ؤهای کوچک و متوسط برای گسترش و توسعه این مدل نقش م  حمایت از بنگاه

های   های بزرگ در صنعت و خدمات، وظیفه اصلی سازمانهای حمایتگر بنگاه  ی بین بنگاهحلقه ها
 کوچک و متوسط می باشد.  

حمایت بیشتر از شرکت های خصوصی و خصوصی سازی شرکت های دولتی از راهبرد های بسیار  −
ب و  مناسب در جهت رونق بنگاه های تولیدی و خدماتی می باشد. به طور مشخص نتیجه محیط کس

حیطه   این  در  گذاری  سرمایه  و  تولیدی  های  بنگاه  ایجاد  به  خصوصی  بخش  ترغیب  مناسب،  کار 
 باشد. خصوصی سازی موجب افزایش بهره وری و صرف درست سرمایه در بنگاه ها می گردد.  می

گاه سازی عامه مردم و به ویژه جوانان نسبت به تبعات و مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  آ −
جهت جلوگیری از خروج نخبگان و اصالح طرز تفکر افراد نسبت به خروج    ،ت به خارج از کشورمهاجر

 کشور و در نتیجه تشویق افراد به ایجاد کسب و کار در داخل کشور نیاز می باشد.  از
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 خذ أمنابع و م
 منابع فارسی

(. پایش ملی  1399) اقتصادیاتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، معاونت بررسی های  •
 معاونت اقتصادی مرکز آمار و اطالعات اقتصادی.  ،محیط کسب و کار ایران

بهبود فضای کسب   بر سنجش و  بررسی عوامل مؤثر  .(1399) معادن تهران  اتاق بازرگانی صنایع و •
 معاونت اقتصادی مرکز آمار و اطالعات اقتصادی. ، وکار در ایران

 انتشارات پردیس.  ، تهران:کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها(. 13۸1) وداحمدپور داریانی، محم •

بررسی مقایسه ای شاخص های فضای کسب و کار در ایران و جهان، (. 13۸2احمدی، سید وحید ) •
 . اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

(. بررسی شاخص های بهبود فضای کسب و کار با تأکید  1390)  و فهیمی فر، فاطمه  اشرفی، یکتا •
 .24-7،ص 11شماره ، 11دوره ، ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی ، بر جایگاه ایران

 انتشارات سمت. تهران: ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی (، 13۸9حافظ نیا، محمدرضا ) •

 . انتشارات فوژان ، تهران:روش تحقیق )با رویکرد پایان نامه نویسی((. 1393خاکی، غالمرضا ) •

موسـوی نقـابی،    و  سلیمانی، غالمرضا؛ عزیزمحمدلو، حمید؛ وحـدت، سـیاوش؛ انوشـه، مرتضـی •
ایران ،(1394سـید مجتبـی.) توسعه صنایع کوچک در  و مدلهای  یین آانتشارات    :قم ،رویکردهـا 

  محمود.

(. نقش  1397اسداله )،  دیوساالر   و   رقیه،  جیوار  ؛غالمحسین  عبداله زاده،  ؛محمدشریف  زاده،شریف   •
فصلنامه اقتصاد خوشه های صنعتی کشاورزی در توسعه کسب و کارهای روستایی استان مازندران، 

   .247-227 ، ص24، شماره 7دوره ، فضا و توسعه روستایی

بهبود محیط کسب • ایران در  (،  1397وکار )  مرکز ملی مطالعات، پایش و  بررسی وضعیت  گزارش 
، وزارت امور اقتصادی و دارایی،  میالدی بانک جهانی   2019شاخص سهولت انجام کسب وکار سال  

 معاونت امور اقتصادی.

دانشگاه  تهران: انتشارات  ،  استراتژی توسعه صنعتی کشور(.  13۸2)درگاهی، حسن  نیلی، مسعود و   •

 .علمی صنعتی شریف موسسه انتشارات

، حسن • و توسعه    (.1394)  کیخا، حمید رضا  و  واحد مقدم  و متوسط  نقش صنایع کوچک  بررسی 
 .کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی ،اقتصادی

محمد • )  و  یوسفی،  مصطفی  زاده،  بر  (.139۸قاضی  اجتماعی  و  تجاری  های  شبکه  تأثیر  بررسی 
مدیریت   متوسـط در بازارهای بین المللی با نقش میانجی دانش بازار.عملکرد شرکتهای کوچک تـا  

 . ۸94-۸۶9 ، ص 11، شماره 4دوره ، بازرگانی
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 The Impact of Improving Business Environment 

Indicators on the Development of Small and Medium 

Enterprises 

Mahdi Riazi1 

Reza Bahraini2* 

Abstract 

In current economic environment small and medium-sized manufacturing 

businesses - due to the significant role these businesses play as the driving 

force behind GDP - have assumed greater importance. Current studies 

indicate that improving business environment is a crucial factor behind 

incentivizing the establishment and development of new businesses, as 

well as, facilitating the optimal performance of such businesses. 

This paper seeks to identify the effects of improving business environment 

indicators on starting small and medium-sized businesses in order to 

provide solutions for eliminating barriers to production. 

By utilizing survey methods and a questionnaire, the paper seeks to 

evaluate the extent and manner of the impact of identified factors on the 

establishment of small and medium businesses. The subjects and the 

statistical population of this study in qualitative sections includes 

academics in the fields of management, economics, and business, as well 

as industry experts, including senior managers of small and medium 

businesses. For analyzing the data gathered, the paper relies on coding 

methods for the qualitative component of the study, and structural equation 

modeling method with a partial least squares approach (with the help of 

Smart PLS software) for the quantitative component of this study. Based 

on this analysis, the paper ends with providing some practical solutions to 

ease the establishment and improving the performance of small and 

medium enterprises. 

Keywords: SMEs, business environment, business start-up indicators . 
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