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 دهیچک  

بهبهود رونهد    منظهور  بهه وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار کسبوجود فضای  
ی بنهد تیاولو باهدف رحاض پژوهشجدید امری انکارناپذیر است.  های اقتصادیتولید ملی و ایجاد ظرفیت

 در پرسشهنامه به همهی  دلیهل، یه     . است گرفته صورت گلستان استان در وکار کسبی فضا بر مؤثر عوامل
 قیه طر از و گرفت قرار نمونهی اعضا اریاخت در( AHP) و روش تحلیل سلسله مراتبی یزوج ساتیمقا قالب
همچنهی   . اسهت  آمهده  دسهت  بهه  ارهایمع از  یهر وزنExpert Choice  یمراتب سلسلهی هالیتحل افزارنرم

های پژوهش نشهان داد کهه    ی کیفی است. یافتهاتحلیل محتو ،در ای  مقاله مورداستفادهروش پژوهش کیفی 
مقهررات جهذ     مربهو  بهه   ههای  محهدودیت کهاهش  ، کهاهش انهدازه دولهت    ازجملهه عوامل ملی و استانی 

 ،نیههز عوامههلدیگههر  و هههای اول تهها سههوم لویههتی و ضههمانت اجههرای قههوانی  و مقههررات اوی خههارج سههرمایه
کار بیشتری  اولویت  و اند. همچنی  معیار سهولت در انجام فرآیند کسب آورده دست بههای بعدی را   اولویت

________________________________________________________________ 

  m.mohamadi@ut.ac.irنویسنده مسئول  -1

2- nasrinrostami.y95@gmail.com 
DOI:  10.22067/erd.v%vi%i.74581 

mailto:m.mohamadi@ut.ac.ir
mailto:nasrinrostami.y95@gmail.com


 17ای شماره  منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهای  128

توجه  بر تواندمی تحقیق نتایج کار دارد. و ها و سرعت در انجام فرآیند کسب ی هزینهساز حداقلرا نسبت به 
ی اسهتان  وی مل  حوزه در کاروکسبی فضای اساسی هاتیاولو به گذاران استیس و زانیر برنامه عیسر اقدامو 
 .باشد رگذاریتأث
 

 .استان گلستان، بندی اولویت ،(AHPمراتبی ) تحلیل سلسله، کار و فضای کسب: هاکلیدواژه
 JEL: O10 ،O47 ،R11بندی  طبقه

 

 مقدمه

 فعههاالن  فعالیهت  بهرای  الزم بسهترهای  دننمهو  فهراهم  جهت در وکار کسب فضای بهبود امروزه 

 در اقتهههصادی راهبههرد یهه  عنههوان بههه کارآمههدتر خصوصههی بخههش بههه نیهههز دسههتیابی و اقتهههصادی
 سهط   و یریپهذ  رقابت ،یاقتصادیی شکوفا. است قرارگرفته موردتوجه جههان مختلهف کهشورهای

جدیهد بسهتگی دارد    وکهار کسهب ی هافرصتایجاد و رونق  به کشور هر در افرادی زندگ استاندارد
هها و نخبگهان   ، اگر ههدف دولهت  درواقع وکار مناسب بستگی دارد.که خود به وجود محیط کسب

های موجود، حل یکار، توسعه ظرفیتبهای ی جدید، استفاده از ظرفیتوکارها کسبجوامع، ایجاد 

بهود و سههولت   مشکالت اجتماعی، عدالت اجتماعی و ... است، بایهد توجهه بهه عوامهل مهؤثر بهر به      
 بهه  توجهه  بها  ر،یه اخی هها سالی طباشند.  ها دولتی گذار استیسهای وکار، از اولویتفضای کسب

 طور به اندک اقدامات یکسری که موارد یبرخ رازیغ به کشور، کاروکسب طیمح نامناسب تیوضع
 یهها شهاخ   رتبه یارتقا و بهبود جهت یمهم و یاساس یاصالح اقدامات گرفته، صورت پراکنده

 ههای شهاخ   وضعیت بررسی .(Amini, 2014) است نگرفته صورتدر کشور  کاروکسب فضای
 و ایجهاد  در توانهد مهی  موجهود  ههای چهالش  تبیهی   و کهالن  نظر از چه و خرد نظر از چه کاروکسب
 شیافهزا  بهر  مسهاعد،  کهار وکسهب  فضهای  ریتهأث . باشد ثمر مثمر کشور در کاروکسب فضای توسعه

 اسهت  مشههود  داخلهی  ناخال  تولید رشد و اشتغال ایجاد خارجی، و داخلی گذاریسرمایه جذ 

(Bakhteiari & Shayesteh, 2012).  ،زیه ن توسهعه  ششهم  برنامهه  یکله  یهااستیسدر همی  راستا 

هسرمای امنیت تضمی  برنامه  یا هدف. است داده قرار موردتوجه را کشور وکارکسب فضاى بهبود
 و اشخاص تیه منا در اخالل با مقابله و انت،یص ،متخصصان جذ  کشور، در ینیکارآفر و یگذار
 ,Sixth Development Planing) سهت ا رکاوکسب محیط دراجتماعی  س یر کاهش و ها بنگاه

2017). 
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 ههای مکهرر و  یکی از عوامل اصلی عدم ثبات قوانی  و مقررات در کشور و اصالحیه و الحاقیهه  
و مقررات و همچنی  تهورم قهوانی  و مقهررات، عهدم دریافهت نظهرات        ی  از قوانی  زودهنگام هر

کننهده لهوای  و   خصوصی و طبعاً عدم اطالع از مواضع آنها در هر مورد، توسط نهادهای تهیه بخش
گری در ای  حوزه، هنوز موفهق بهه ایجهاد نهادهها و     بخش خصوصی نیز با وجود مطالبه .هاستطرح

ظهرات و پیگیهری بهازخورد نظهرات فعهاالن اقتصهادی در تهدوی  یها         برای ارائه ن سازوکارهای الزم

 و یسهاز آسهان  بها ، رو  یه ازا (.Markaz Malmiri, 2016) اسهت  اصهالح قهوانی  و مقهررات نشهده    
. نمهود  جهاد یا دیه تول  یقهوان  یبرخه  در یاصهالحات  تهوان  یم یقانون یهاروندی اجرا به دادن سرعت

 و یادار یهها یبروکراسه  کهاهش  ،یدیه تول یهها بخهش  بهه  التیتسه و اعتبارات قیتزر در سهولت
 ،دیه تول از تیه حما صهورت  در و بهود  خواهنهد  مهوارد   یه ا جمله از ناکارآمد یتیریمد نظام اصالح

   انتظارات تورمی کاهش خواهند یافت.

 یهها  شهاخ  نهر  تمهامی   ، Global Entrepreneurship Monitor  (2015)هایبنا به گزارش
بهه تصهویر    1نمهودار  را در  وکهار یکی از عوامل مؤثر بهر محهیط کسهب    عنوان به محیط نهادی ایران

 .است کشیده

 

 
 های محیط نهادی کارآفرینی در ایرانوضعیت شاخص: (1)نمودار

 

ههای فیزیکهی و پویهایی بهازار از جملهه نکهات خهو  محهیط         مطابق نمودار مزبهور، زیرسهاخت  

برطهرف   کار وور ایران لزوم توجه به محیط کسبد باوجودای ،شود. تلقی می در ایران وکار کسب
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ه در زمهان حهال و چهه در زمهان     چه زیرا چنی  وضهعیتی   ؛باشدنمودن موانع محیطی بسیار حیاتی می
و امکان بروز و شهکوفایی   استهای موجود در کشور برای خلق ثروت پتانسیل،  مانعی برای آینده

تواند بسهتری مناسهب بهرای    نباشد هرگز نمی مناسبوکار چنانچه کسب دهد. محیطها نمیرا به آن
بها عقهب مانهدن ایه  شهرایط در مقایسهه بها         بهرای ، عهالوه آورد.  هها پدیهد  وکار کسهب تولد و رشد 

کند و ای  مسهئله  گذار و فعاالن اقتصادی را در کشور کم میحضور سرمایه کشورهای دیگر امکان

بنهابرای  تعیهی     ؛ورهای پیش رونهده ایجهاد کنهد   نهایت شکاف بزرگی میان ایران و کش تواند درمی
در کشور از اههم موضهوعات اسهت کهه بهرای آن نهه تنهها بایهد          ف وضعیت محیط کارآفرینیلیتک

هها نیهز اهتمهام    داشت بلکه باید بر اجرای آن گراهای به جا، حاصل از تحقیق و پژوهش و کلبرنامه
 (Zali et al., 2015)ویژه ورزید و عمیقاً به آن متعهد بود

 طیمحه  در بهبهود  و سهولت ازی برخوردار کشور، و جهان امروز اقتصادی رقابت طیشرا درک با

، رو   یا از .است رانیای کنونی جامعه اتیضرور از کشور،ی هااستان و مناطق تمام در کاروکسب
 یهها راه دوجهو   یهمچنه  وگلسهتان   اسهتان  یکشاورز و یعیطب منابع ،ییایجغراف تیموقع به توجه با

تنهوع   وجهود  و یورزش ،یگردشگر یهاجاذبه زین و مشهدی مذهب-یستیتور شهر به مرتبط یارتباط
 شهده  نهه ینهاد منطقهه   یه ا در یعیوسه وکار کسب یهاتیظرف استان،  یا در قومی و فرهنگی موجود

 اسهت  بهوده  صورت  یا به 1394 سال در گلستان استانی اقتصاد فعال تیجمعی آمار دید از. است
 هسهت  درصهد  8/11ی کهار یب نهر   و درصهد  4/4 کهار یب تیه جمع درصهد،  2/33 شاغل تیجمع که
(Statistics center, 2015.)  وکهار  رسد توجه به عوامل مؤثر بر سهولت کسهب رو به نظر میاز ای

تواند راهگشهاری بسهیاری از مشهکالت در حهوزه اشهتغال جوانهان و       در سط  کشوری و استانی می
شهاخ   "سوی دیگر، باید به مالحظه مهم توجه داشت که ارزیابی  از  بیکاری و فقر باشد.مقابله با 

وکار کشور با ای از وضعیت کسبرغم آنکه نشانگر تصویری مقایسهبه "وکارسهولت انجام کسب
وکهار در کشهور   شناسانه، وضعیت واقعی کسبهای روشمحدودیت دلیلدیگر کشورهاست، اما به

شناسهانه ایه  پهایش، صهرفاً شههر تههران       های روشفرض پیش دهد. برای مثال، براساسرا نشان نمی

لحها   برخهی کشهورهای حهوزه خلهیج فهارس، بهه       شود، درحالی که کشور ما بهرخالف بررسی می
کهه بایهد در یه  ارزیهابی قابهل       اسهت  جغرافیایی پهناور بوده و هر منطقه، دارای مقتضیات خاصی

کار هر منطقه یها اسهتان    و عالوه برای ، اینکه چه عواملی بر فضای کسب .ردرا مالحظه ک ها آناتکا، 
، رو  یه ازاای است که در ادبیات موجهود، بهه نهدرت بهه آن پرداختهه شهده اسهت.         است مقوله مؤثر
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نویسندگان تاکنون تحقیقی مشابه ای  پژوهش در داخل کشور و در رابطه بها اسهتان مربوطهه     زعم به
بنهدی عوامهل    ای است که به بررسی و اولویهت لذا پژوهش حاضر، اولی  مطالعه انجام نگرفته است.

بهرای ، نهوآوری بهارز دیگهر در ایه        عهالوه کار استان گلستان پرداخته است.  و بر فضای کسب مؤثر
ههای کیفهی و کمهی پهژوهش شهامل       از طریهق روش  مهؤثر بندی عوامهل   پژوهش، بررسی و اولویت

 باشد.  سلسله مراتبی میتحلیل محتوی کیفی و تحلیل 

تیه اولو و گلسهتان  استان کاروکسبی فضای بررسحاضر،  مقاله هدف با توجه به موارد فوق، 
 اسهتان  کهار وکسهب  طیمحه  بهبهود ی بهرا یی هها  شهنهاد یپ و راهکارهها  یارائه و آن یها شاخ ی بند

 نظهری  مبهانی  املشه  اول بخهش  اسهت.  شهده  میتنظ بخش چهارای  مقاله در  در ادامه، .ستگلستان ا
ی بنهد تیه اولو و تحقیهق ی شناسه  روش دوم بخهش در . اسهت  گذشهته  مطالعهات  بر مروری و تحقیق
نتیجهه  آخهر  بخهش  و در شهده  ارائهه  های پژوهش نتایج بررسی نیز سوم بخش در ،کاروکسبی فضا

 .است شده گزارش ها شنهادیپ و گیری

 

 و پیشینه پژوهش ینظری مبان

ههای اقتصهادی   شود که بر عملکرد یا اداره بنگاهه عواملی گفته میوکار به مجموعمحیط کسب

ها قرار دارنهد؛ عهواملی نظیهر قهوانی  و مقهررات،      خارج از کنترل مدیران بنگاه مؤثر هستند اما تقریباً
که در کشورها و منهاطق جغرافیهایی گونهاگون،     ... میزان بارندگی، فرهنگ کاری در ی  منطقه و

هرنانهدو   کاروکسب طیمح بهبود بحث مبدعنیز در طول زمان متفاوت هستند.  در هر رشته کاری و

 هها  آن یعنهی  ؛سهتند ین ریپذ بان  ریفقی کشورها در مردم ییدارا شتریب است، معتقدی و بود، 1دسوتو
ینمه  تیه حما هها  آن از اختراعات ثبت سازمان اما هستند مبتکر ای ندارند، خانه اما دارند  یزم گرچه

 بهه  بانیپشهت  یهها  دسهتگاه  وجود در ضعف لیدل به افرادی معنو وی مادیی دارا صورت  یا در. کند
 بفهمنهد  که دارند تالش و دهندیم نسبتی ادار ستمیس به را مشکل و گرددینم لیتبد مولدیی دارا

 فضهای  تعریهف،  یه   در. (Shahnazi & Shabani, 2011) کهرد  اصهالح  را آن تهوان یمه  چگونه
 ههههایدسهههتگاه کیفیهههت ماننهههد اقتصههادی واحههدهای عملکهههرد بهههر مهههؤثر وامهههلع را کههاروکسهب 

________________________________________________________________ 

1 - Hernando de Soto. 
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 عوامهل  ایهه   تغییهر  کهه  انهد دانسهته  رهیغ و ها رساختیز کیفیت مقررات، و قوانی  ثبهات حاکمیهت،
  یاوله (. Midri & ghodgani, 2008) است اقتصادی هایبنگاه مدیران قدرت و اختیارات از فراتر

 مهورد  دریی هها دادهی آورجمهع  بها  ،1980 ی دهه در 1کار و سی محیط کسببرر خصوص در تالش
 یهها  مؤلفهه  قیه طر ازی الملله  یبه  یموسسهه   یچند. است شده آغاز کاروکسب ای صادرات یبررس

 بانه   بهه  تهوان یم مؤسسات  یا  یآورترنام از کنند،یمی بندرتبه را کاروکسب طیمح ،گوناگون

 کهار وکسهب  تیوضع مؤسسات  یا در. داشت اشاره 4هریتیج ادیبن و 3تصاداقی جهان مجمع ،2یجهان
قابلیهت مقایسهه    صهورت   یه ا در و دیه آیمه  دسهت  بهه ی کمه ی هها شهاخ   توسط هرساله کشورها

 و دنشهو یمه ی بنهد رتبهه  و دهیسهنج  خاصی هاحوزه در مشکالت و نواق  وفراهم آمده  کشورها،
ی بوروکراسه  ر،یپهاگ  و دسهت   یقهوان  امهروزه . گهردد یمه  ارائهه  هها  آن اصهالح  جههت  ییهها  شنهادیپ

بررسههی فضههای  تیههاهم ناکههارا، و کنواخههتی گونههه،یخنثههی عملکههرد بههای کارکنههان و ناکارآمههد

 Wares et) سازدیم روش  توسعه درحالی کشورها در ژهیو به دوچندان،ی صورت به را وکار کسب

al., 2012) .   بنگهههاه هههزار 26 مطالعههه اسهاس  ربهه کههه ،2005 سهال  در یگزارشهه در جهههانی بانه 

 شهامل را کهاروکسب فضایمحدودکننده  عوامل است، گرفته صورت دنیا کشور 53 در اقتهصادی
 ،باال مالیهاتی ههاینهر  کهالن، اقتصاد در ثباتیبی ها،سیاست در ینانیاطم نا: است دانسته موارد ای 

 امهور  مقهررات، جنایهت، و جهرم مهالی، منابع و اعتبارات به دستیابی هزینه سیاسی، و اقتصادی فساد
ی ابیدسهت  و نقههل وحمهل بهرق، کار، مقررات قضایی، نظام انسانی، نیروی هایمهارت سط  مالیاتی،

 (.World Bank, 2005) دور راه ارتباطهات به

 یمله ی هها شهاخ   و عوامهل  از ریتهأث  یبه  قطعاًاستانی،  کاروکسبی فضا بر مؤثر عواملی بررس

________________________________________________________________ 

سههولت قهوانی  و    کنهد میهزان  مهی  نظارت بان  جهانی آغهاز شهده اسهت، تهالش    با  2003وکار که از سال پروژه انجام کسب -1

وکهار،  بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسهب رتبه صورتگیری و نتیجه را هر سال بهمقررات را در کشورهای مختلف اندازه
وساز، اخهذ انشهعا  بهرق، ثبهت     وکار، اخذ مجوز ساختعبارتند از: شروع کسب نماگر مورد مطالعه در ای  گزارش. اعالم کند

فصهل   وحمایهت از سههامداران خهرد، پرداخهت مالیهات، تجهارت فرامهرزی، اجهرای قراردادهها، و حهل           ر،مالکیت، دریافت اعتبا

 .کارگیری نیروی کارو به ورشکستگی
2- World Bank 
3- World Economic Forum 
4- Heritage Foundation  



 133 ...کار در استان گلستان و کسبی فضا بر مؤثر عواملبندی  اولویت وی بررس

 منظهور  بهه کهار منهاطق مختلهف گهامی اسهت کهه        و مطالعه در خصوص وضعیت کسب. بود نخواهد
ههها و  گههذاری کههار بایههد برداشههته شههود تهها در سیاسههت  و شناسههایی موانههع و مزایههای محههیط کسههب 

ها بتوان از نتهایج مطالعهات    بخشی بیشتر سیاست کارآمدی و نتیجه منظور بههای اقتصادی  ریزی برنامه
کهار اسهتان گلسهتان محهور پهژوهش حاضهر        و با ای  هدف شناسایی وضعیت محیط کسب بهره برد.
 و رانیه ا کهار وکسهب ی فضها  در بهبهود  و رییه تغ سازنهیزم ها،شاخ  اصالح و هایریگجهتاست. 

 .بود خواهد موردنظر استان در هاکاروکسبی اندازراه و جادیا سهولت در بهبودموجب  آن تبع به

 

 پژوهش نهیشیپ 2-1

است.  گرفته انجامکار ایران چندی  مطالعه  و در خصوص وضعیت و شرایط کنونی فضای کسب

نمایندگان مجله  شهورای اسهالمی، قهانون بهبهود مسهتمر محهیط        ، 1390 در همی  راستا و در سال
 کردند. اتاق بازرگانی، صنایع، معهادن و کشهاورزی ایهران در قالهب اجهرای      وکار را تصویبکسب

ههای ملهی پهایش محهیط     نسبت بهه شناسهایی و معرفهی شهاخ     ، 1394سال  پژوهشی دری  طرح 
بها  1395وکهار را در اواخهر سهال     کسب وکار اقدام نمود واجرای طهرح ملهی پهایش محهیط کسهب     

نتهایج حاصهل از پهایش ملهی      .های تعاون و اصناف ایران در دستورکار خود قهرار داد همکاری اتاق

حههاکی از آن اسههت کههه از دیههد فعههاالن اقتصههادی     ،1397ز وکههار ایههران در پههایی  محههیط کسههب 
ههای   ها، وضعیت بیشتر مؤلفه وکار در فصل پائیز، در اکثر استان کننده در پایش ملی کسب مشارکت

، تا حدودی نامساعدتر شده و ای  شاخ  نسهبت بهه   1397وکار ایران در پاییز  مؤثر بر محیط کسب
، فعهاالن اقتصهادی   1397در پهاییز  بهرای ،  عالوه .ده استدرصد بدتر ش10.94فصل مشابه سال قبل، 

بینهی بهودن و تغییهرات قیمهت مهواد       پیش غیرقابل"کننده در ای  پایش، به ترتیب سه مؤلفه  مشارکت

هههای اجرایههی نههاظر بههر  ههها، قههوانی  و مقههررات و رویههه ثبههاتی سیاسههت بههی"، "اولیههه و محصههوالت
 وکهار  کسهب  محهیط  ههای  مؤلفهه  تری  نامناسب را "ها دشواری تأمی  مالی از بان "و  "وکار کسب

ههای کشهاورزی، صهنعت و خهدمات،      در بخهش انهد.   کهرده  ارزیهابی  هها  مؤلفهه  سایر به نسبت کشور
بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت نامساعدتری  و در بخش صهنعت و   پیش غیرقابل

و در بخهش کشهاورزی    (از، گازوئیل و...برق، گ) های انرژی خدمات محدودیت دسترسی به حامل
مؤلفهه پیمایشهی پرسهش شهده از فعهاالن       28مسهاعدتری  مؤلفهه در   نامحدودیت دسترسهی بهه آ ،   

(. Iranian Chamber of Commerce, 2017 ) انهد  کننده در طرح ارزیابی شده اقتصادی مشارکت
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عهدم سهوددهی و دالیهل    ، Global Entrepreneurship Monitor  (2015)در همی  راسهتا، بنها بهه   
اسهت. مشهکل مهالی و وجهود     در ایهران بهوده    وکهار  کسهب شخصی اولی  و دومی  دلیل خهروج از  

همچنی  حادثه، ورشکستگی و فرصهت فهروش در    ونیز در جایگاه سوم و چهارم  تر مناسبفرصتی 
 .اندقرار گرفته وکار کسبخروج از  بعدی دالیلهای تبهر

کهار بهر رشهد اقتصهادی      و رابطه با اثرات بهبهود شهرایط فضهای کسهب     برای ، مطالعاتی درعالوه

 انهد  افتهه ی دست جهینت  یا به Fahimifar (2011)  Hoseini &،جمله آنصورت گرفته است، که از 
 شیافهزا  بها  کهه  یا گونهه  بهه  سهت ا مؤثری اقتصاد رشد بر وکارکسبی فضا وی مال طیشرا بهبود که

 رشهد  بهه  درصهد  11/0 و 39/0 بیترت به ،یبانک اعتبارات وی کبانی هاییدارا حجم در درصد  ی
 ریتهأث  کهه  نشهان دادنهد   Hekmatifarid (2016)در همی  راستا،  .گرددیم اضافه کشورهای اقتصاد
 بهر  التیتسهه  اخهذ  و کهار  بهه  شروع مجوز، اخذ هایشاخ  شامل وکارکسب فضای هایشاخ 

ی هها شهاخ   فکهری،  تیه مالک حقهوق  اخ شه   یهمچنه . دار اسهت مثبهت و معنهی   اقتصادی رشد
 ریتهأث  زیه نی خهارج  میمسهتق  گذاریهیسرما وی داخل ناخال  ثابت هیسرما لیتشک خو ،ی حکمران

بهرای ،  عهالوه  .انهد داشهته  بهاال  بهه  متوسهط  درآمهد  بها  کشهورهای  سهرانه  دیتول بر دارییمعن و مثبت
Ahmadpoor Dareiani et al., (2010) ،دری نیکهارآفر  توسعه بر کاروکسبی فضا اثری بررس به 

ی داخله  کارشناسان نظر از رانیا کاروکسب طیمح که داد نشان ها آن پژوهش جینتا، پرداختند رانیا
 نامناسب بیانگر ،Tari & Alavimanesh (2011) . همچنی  نتایج مطالعه است نامطلو  و نامساعد
 .  استبوده ی داخل و یخارجی هاشاخ ی مبنا بر رانیای کاروکسبی فضا بودن

ی هها  پهژوهش وکار در سط  کشهور، امها   کسبرغم وجود مطالعات فراوان در زمینه محیطعلی
اسهت. در   شده انجاممحدود  صورت بهکار در سط  استانی  و داخلی در رابطه با بررسی محیط کسب

نهد و عهواملی   ختپردا زنجهان  اسهتان  کهار وکسب موانعی ابیارز به، Midri et al., (2013)پژوهشی، 
 اختالفهات  اعتبهار،  افهت یدر دری سهخت  مجهوز،  اخذی دشوار معارض،ی دارای ها یزم وجودمانند 

 در کهار وکسهب  موانع  یتر مهم از را ینیچی کاالها نامنظم واردات وی اجتماع  یتأم با انیکارفرما

کهه   دریافتنهد  Gerivani & Ahmadi (2016) در پژوهشهی دیگهر،   . انهد نمودهی معرف زنجان استان
را بهر نابسهامانی    ریتهأث ها و قوانی  و مقررات بیشهتری    سیاست  مؤلفهی ثبات سیاسی دولت و ها مؤلفه

 های اخیر در اسهتان خراسهان شهمالی داشهته اسهت. همچنهی ،       های اقتصادی طی سال شرایط فعالیت

Paseban et al., (2015)، کهارت  وی فازی مراتب هسلسل لیتحل ازی قیتلف کردیرو  ی از استفاده با 
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 تیه نها در انهد و  هپرداخته ی شهرق  جهان یآذربا اسهتان  کهار وکسهب ی فضها ی ابیارز به متوازنی ازیامت
 اند.استان آذریایجان شرقی پیشنهاد کرده رکاوکسب یفضا یتقاار را برای نکال دهبررا چهارده

 Klapper andاننهد  تهوان بهه مطالعهاتی م   مهی  کشهور  از خهارج  در شهده  انجهام  مطالعاتاز میان 

Love(2011) ریتههأثکشههور جهههان، بههه بررسههی  92هههای پانههل در  ، اشهاره کههرد کههه بهها اسههتفاده داده 
های جدید پرداختند و به ایه  نتیجهه    کار در ثبت شرکت و اصالحات صورت گرفته بر محیط کسب

وکار کسب ها، زمان و تعداد فرآیندهای موردنیاز برای شروع رسیدند اصالحات کوچکی که هزینه
 در انهد.  وکارهای جدید نداشتهی بر ایجاد کسبتوجه قابلاند، اثر  درصد کاهش داده 40را کمتر از 

 دری اقتصهاد  رشد و وکارکسب مقررات رابطهی بررس اب ،Djankov et al., (2006)دیگر  یامقاله
 از یتهر  عیسهر  رشهد  ،بهتهر  مقررات بایی کشورها که دندیرس جهینت  یا به ،توسعهدرحال کشور 135

 بهه  حالهت   یبهدتر  ازی تجهار  مقهررات  بهبهود   یهمچن ؛دارند ریپاگ و دست مقررات بایی کشورها

 Hanuschگذشهته از ایه ،    .شهده اسهت   سهاالنه  اقتصهادی  رشهد  3/2 شیافهزا  باعهث  حالت  یبهتر

 رشهد  و رتبه بهبود بر کاروکسب طیمحی هاشاخ  اصالحی بالقوه نقش بر ،پژوهشی در ،(2012)

 اخهذ  و گهذاران هیسهرما  از تیه حما شاخ  که دریافته است و است داشته تأکید کشورهای اقتصاد
 عنهوان  بهه  را نهه یهز و زمانی و  یهمچن. است بوده هاشاخ   یتر مهم از قراردادهای اجرا و اعتبار

 بهبهود  و اصهالح ی بهرا  رای گذارهیسرما انیجر و است گرفته نظر دری اقتصاد رشد بر مؤثر عوامل
سهه   Driemeier and Pritchett  (2010)در پژوهش دیگری،  .داندیمی ضرور کاروکسبی فضا

شاخ  زمان عملیات، زمان ساخت و زمهان واردات کهاال را ارزیهابی نمهوده و بهه مقایسهه شهرایط        

انهد و نشهان دادنهد کهه زمهان عامهل مههم و         کشهور جههان پرداختهه    100گذاری در بهیش از   سرمایه
فتهه در ههر کشهور قهرار     راصالحات سیاستی صورت گ ریتأثی است و ای  موضوع تحت گذارریتأث

اهمیهت موضهوع و     دهنهده  نشهان کهار   و محیط کسهب    نهیزم در شده انجامداشته است. مرور مطالعات 
مطالعات صورت گرفته در ایران بیشهتر در سهط     حال  یباانقش آن در رشد و توسعه جوامع است. 

اسهت. ایه  در حهالی     شهده  انجهام بوده است و مطالعات بسیار کمی در سط  استانی ملی و کشوری 

ههای اقتصهادی متفهاوتی هسهتند. لهذا       است که مناطق مختلهف دارای شهرایط جغرافیهایی و ویژگهی    
ههای   ی مربهو  بها اولویهت    ها ها و اتخاذ سیاست کار در استان و بهبود وضعیت محیط کسب منظور به

 ها انجام گیرد. هایی در سط  استان پژوهشاجرایی مناسب، باید 
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 پژوهش شناسی روش

ها در گهروه تحقیقهات آمیختهه     لحا  هدف کاربردی و بر اساس ماهیت داده به حاضر پژوهش

 هها، داده گهردآوری  روش و ماهیهت  اسهاس  بهر گیهرد. همچنهی ،    کمی( قهرار مهی   -اکتشافی )کیفی
حهوزه ی اقتصهاد  رانیمد و متخصصان پژوهش  یا در مطالعه مورد جامعه. است پیمایشی -توصیفی

 وی اسهتان  مسهئوالن : ازجملهه گلسهتان،   استان در کاروکسب با مرتبطی ندهایفرآ و کاروکسبی ها
کسهب  حوزه متخصصان ،...( و اصناف ،یفرماندار ،یاستاندار) کاروکسبی فضا با مرتبطی شهر

 دفهاتر  کهار، وکسهب ی امشهاوره ی هها  یه نیلک در کهار وکسهب  مشهاوران  ،یدانشگاه دیاسات) کارو
 در کهار وکسهب  تهداوم  وی انهداز راه نهد یفرآ در ریدرگ افراد و نظران صاحب از دسته آن ،ی(ابیکار
 اسهناد  ثبهت  تجارت، و معدن صنعت، ،یبازرگان اتاق ادارات نظرصاحبی روسا و کارمندان) استان

ی بهرا همچنهی ،   ، بهوده اسهت.  ی(اسهتان  نهان یکارآفر ازی برخ و هایتعاون استاندارد،اداره  امالک، و
ی( فیک بخش) نخست مرحلهدر . ه استشد استفادهی دانیم وی اسناد روش دو از هادادهی گردآور

-مهه ین و عمیهق ی هها مصاحبه از گلستان استان کاروکسبی فضا بر مؤثر عوامل بهی ابیدست منظور به

 در سهت، ینی اسهتان  طیمح به محدود تنها کاروکسبی افض نکهیا به توجه با. شد استفاده ساختارمند
ی( کمه  بخهش ) دوم مرحلهه  در. انهد  شده  گرفته نظر در زینی مل عوامل و ارهایمع شده مطرح سؤاالت

 در عوامهل  ار،یه مع ریه ز و اریه مع عنهوان  بهه  مقوله و میمفاه عوامل استخراج و هامصاحبه انجام از پ 
 نظهرات  لیه وتحل هیه تجزی بهرا ، تهاً ینهاو  دیه گرد عیه توز و هیه تهی زوجه  سهات یمقای پرسشهنامه  قالب

ی مراتبه  سلسله لیتحل روش از ،یکمی هاداده لیوتحل هیتجزی برا و محتوا لیتحل روش از خبرگان،
(AHP )شود یم استفاده.   

 کهه  اسهت  چنهدمنظوره ی ریه گمیتصهم  فنون  یتر معروف ازی کی رویکرد تحلیل سلسله مراتبی،

 از یکهی  کهه  مدل ای . دیگرد ابداع 1970 دهه در االصلی عراقماس آل ساعتی تو توسط بار  یاول
 پیچیهده  بسهیار  مسهائل  در یریه گ میتصم برای است، معیاره چند یریگ میتصم هایتکنی   یتر مهم

  (.Saaty, 1980, Saaty, 1993, Narasimhan and Vickery, 1988یهرد ) گمی قرار مورداستفاده
 آلترناتیوههای  یگهذار  ارزش منظهور  بهه  اههداف،  ایتوسهعه  ههای اولویهت  لهیوس به AHP مدل اساساً

 بسهیار  گیریتصمیم علوم و عملیاتی تحقیقات میان در معیاره چند مدل ای . یابدمی کاربرد مختلف
 ,.Saaty, 1977, Kurttila et al., 2000, Vaidvay and Kumar, 2006, Yu et al) سهت ا رایهج 

 سهنجد مهی  هم به نسبت را عامل دو فقط دهنده پاسخ اینکه دلیل به ،ییدو دوبه مقایسه در (.    2002
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 و آوردمهی  فهراهم  یموردبررسه  مسهئله  برای را ارزشمندی اطالعات ندارد، توجه دیگر عوامل به و
 لیه تحل نهد یفرآ(. Masomzadeh & Torabzadeh, 2005) سازدمی منطقی را یریگتصمیم فرآیند

نجهام  ا 11 نسهخه  Expert Choice افهزار  نرم با استفاده از ارهایمع بندیتیاولو و وزن، یمراتب سلسله
 گرفت و نتایج در قالب نمودار نیز ارائه شده است. 

 

 پژوهشی هاافتهی

و واحدهای  واحد تحلیل عنوان بهبا استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی کل مت  هر مصاحبه، 
ی شهدند.  بنهد  طبقهه ها، در سه مرحلهه   حاصل از مت  مصاحبه هایمعنایی در نظر گرفته شدند و داده

هها از آن  های کالمی مصهاحبه ها بازنگری و مفاهیم اصلی و گزارهکه ابتدا تمامی داده صورت  یبد

استخراج شدند و کدهای باز را تشکیل دادند و کدهای باز مشابه مفاهیم را تشهکیل دادنهد. در ایه     
ذاری شهده بها یکهدیگر    گههای کهد  ی کهاهش داده شهدند. سهد  داده   مرحله کدهای اولیه به طبقهات 

تناسب دارند، درآورده شدند. همچنهی ، ههر طبقهه بها      باهمهایی که مقوله صورت بهمقایسه نموده و 
 په   سهرانجام  .سایر طبقات مقایسه شد تا اطمینان حاصل شود که طبقات از یکدیگر متمایز هسهتند 

 از په   کهه  دیه گرد استخراج کدباز 36 مصاحبه، ی شده ثبت واردم و هاادداشتی محتوای لیتحل از

 مشهابه ی هاشاخ  ازی اساس عوامل عنوان به میمفاه درواقع. آمد دست به هوممف 11 مشابهات افت ی
ی دگاهیه د از کهه  ،شهده  گرفتهه  نظهر  در اسهتان  کهار وکسبی فضا بر مؤثری دیکل عوامل  یهمچن و

 تیماه .است گرفته نشاتی استان عوامل بری حداکثر تمرکز بانیز  وی استان وی مل عوامل از ریفراگ
وکسهب  انجهام ی نهدها یفرآ در هها نهیهز یسازحداقل و سرعت سهولت، دسته سه در میمفاه عوامل
 داده لیتشک را هادادهی محتوا لیتحل مقوالت عامل، سه  یا .استی بندمیتقس و ییشناسا قابل کار،

ی هیه اولی هها شهماره  اساس بر Mی نمادهاشماره  بیترتش شده است و گزار 1است که در جدول 
 .است میمفاه

اند. ای  تمهایز   ملی و استانی از یکدیگر تفکی  شده مؤثر، متغیرها یا عوامل 2در جدول شماره 
های توزیع شده اعمهال نشهده اسهت. بنها بهر نظهر متخصصهی  و         و همچنی  در پرسشنامه 1در جدول 

و بها عوامهل اسهتانی همسهنگ      مؤثرکار  و ایط متغیر محیطی، عوامل ملی بر کسبکارشناسان در شر
 است و همبستگی بسیاری نیز با یکدیگر دارند.
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 کیفیی محتوا لیتحل مقوالت و میمفاهی معرف (:1) جدول

 نماد مقوله میمفاه نماد فیرد

1 M2 
 هری برا افرادی محور ستهیشا لهیوس به نفوذ قدرت

 تخصص
 

 

 

 

 کارو کسب ندیفرآ انجام در سهولت

 

 

 

 

 
C1 
 

 

 

 

2 M6 
 در و معامالت دری بازیپارت وی بردارکاله هرگونه کاهش

 یدولت دستگاه

3 M8 دولت اندازه کاهش 

4 M10 
 هیسرما جذب مقررات به مربوطی هاتیمحدودکاهش 

 یخارج

5 M11 مقررات و نیقوانی اجرا ضمانت 

6 M1 یادار امور بهی دولتی هااهدستگ عیسری دگیرس 
 

 

 کارو کسب ندیفرآ انجام در سرعت

 

 

 
C2 

 

7 M5 
ی توسعهی برا نهیزمی سازفراهم و متعهدانهیی پاسخگو

 ینیکارآفر و کارهاوکسب

8 M9 دولتی اقتصادی هااستیسی نیبشیپ تیقابل 

9 M3 اتیمال پرداخت به کاروکسب صاحبان تعهد زانیم  

 انجام در هانهیهز یزسا حداقل

 کارو کسب ندیفرآ

 

 
C3 

 

10 M4 یمال منابع بهی ابیدست در سهولت 

11 M7 ارز نرخ نوسان کاهش 

 های تحقیق( )منبع: یافته 

 
 تفکیک عوامل ملی و استانی (:2)جدول 

 عوامل استانی عوامل ملی

 

 کاهش اندازه دولت

 مقررات و نیقوانی اجرا ضمانت

ی اقتصادی هااستیسی نیبشیپ تیقابل

 دولت

 یمال منابع بهی ابیدست در سهولت

 ارز نرخ نوسان کاهش

 یخارج هیسرما جذب مقررات به مربوطی هاتیمحدودکاهش 

 تخصص هری برا افرادی محور ستهیشا لهیوس به نفوذ قدرت

 یدولت دستگاه در و معامالت دری بازیپارت وی بردارکاله هرگونه کاهش

 یادار امور بهی دولتی هادستگاه عیسری دگیرس

 و کارهاوکسبی توسعهی برا نهیزمی سازفراهم و متعهدانهیی پاسخگو

 ینیکارآفر

 اتیمال پرداخت به کاروکسب صاحبان تعهد زانیم

 

 سهط   ههدف،  اول سهط   کهه  گردید میترس( AHPی )مراتبسلسله ، درخت2با توجه به نمودار 
عوامههل  جهههیدرنت، گههذاردیمهه شینمهها بههه را اریههمع هههری ارهههایعم ریههز آخههر سههط  و ارهههایمع دوم

مقایسات زوجهی را   پرسشنامه( زیرمعیارهای )مفاهیم و( معیارها )مقوالت 1در جدول  آمده دست به
 گردد. شامل می
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 کاروکسبی فضا بر مؤثر عوامل( AHP)ی مراتبسلسله درخت (:2) نمودار

 

نهرم  ا اسهتفاده از ب هاتیاولوی بررسی برا آمده دست بهای ه داده ،هاپرسشنامهی آورجمعپ  از 

 گهردد، یمه  ارائهه  دسهته  چنهد  در آمهده  دسهت  بهه ی هها افتهه . یتحلیهل گردیهد   Expert Choice افزار
 تیه اولو  یبهاالتر  کار،وکسب ندیفرآ انجام در سهولتی عنی C1 نماد با اول اریمع که صورت  یبد

 هها نهه یهز یسهاز  حهداقل  نماد C3 بیترت به و است داده صاصاخت خود به را 772/0ی نسب تیبااهم

 در 085/0 نسهبی  تیبااهم و C2 نماد با کاروکسب ندیفرآ انجام در سرعت و 142/0ی نسب تیبااهم
 6و  5، 4نمودارههای   در زیه ن ارهایمع از هرکدامی ارهایمع ریز وزن. اند قرارگرفته یبعدی هاتیاولو

 اوزان زیه نیی انتهها  نمهودار  در. اسهت  شده انینمای باالتر تیاولو در ها وزن  یشتریب و شده مشخ 
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 توجه با. است دهیگرد مشخ  یموردبررسی مسئله هدف و گریکدی با سهیمقا در ارهایرمعیز تمام
 در یسهاز  حهداقل  آن از بعهد  و ازیامت  یشتریب کاروکسب ندیفرآ انجام در سهولت ارها،یمع نتایج به

 شهده  نیز اولویت هرکهدام از معیارهها گهزارش     3در نمودار . هستند تیاهمی دارا سرعت و هانهیهز
 است.

 

 
 امتیاز نهایی معیارها و نرخ ناسازگاری معیارها (:3) نمودار

 

 انهدازه  کاهش اریرمعیز بیترت به ،(C1) کاروکسب ندیفرآ انجام در سهولت اریمع 4در نمودار 

 جهذ   مقهررات  به مربو ی هاتیمحدود کاهش یارهایمع ریز و تیاولو  یشتریب( 374/0) دولت
 لهیوسه  بهه  نفهوذ  قهدرت  ،(214/0) ومقهررات   یقهوان ی اجهرا  ضهمانت  ،(302/0ی )خهارج ی هیسرما

 دری بهاز یپهارت  وی بهردار کهاله  هرگونهه  کاهش و( 079/0) تخص  هری برا افرادی محورستهیشا
 .هستند اریمعای   در ها اهمیت  یشتریبی ادار بیترت به ،(031/0ی )دولتدستگاه در و معامالت

 

 
 ناسازگاری نرخ و کاروکسب ندیفرآ انجام در سهولتی ارهایرمعیزیی نها ازیامت (:4)نمودار

 

( C2کهار )  و در انجهام فرآینهد کسهب    سهرعت  اریمعهای زیر عوامل  نیز بیانگر اولویت 5نمودار  
 بیه ترت بهه  و اولویت اول( 771/0) دولتی قتصادای هااستیسی نیبشیپ تیقابل اریمع ریکه ز است
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 و( 140/0ی )نیکهارآفر  و کارهها وکسهب  توسهعه ی بهرا  نهه یزم یسهاز  فهراهم  و متعهدانهه یی پاسخگو
ههای دوم و   اولویهت  ،(090/0ی )ادار امهور  بهی دولتی هادستگاه عیسری دگیرس اریمع ریزهمچنی  

 .دارند اریمع  یا درسوم را 

 

 
 یناسازگار نرخ و کاروکسب ندیفرآ انجام در سرعتی ارهایرمعیز یینها ازیامت (:5)نمودار 

 

هها در   نهه یهز یسهاز  حهداقل  اریه مع عوامهل  ریزمربو  به اولویت  6در گزارش نمودار   یهمچن
 در سههولت  ،اولویهت اول ( 513/0) ارز نهر   نوسهان  کهاهش  اریه مع ریه ز ،(C3کهار )  و فرآیند کسب

 پرداخت به کاروکسب صاحبان تعهد زانیم اریمع ریز و اولویت دوم (424/0ی )مال منابع بهی ابیدست
 نمودارهها  در کهه  طهور  همانی ناسازگار نر را در ای  معیار دارد.  تیاولوسومی   ،(063/0) اتیمال

 و هههادادهیی ایههپای دهنههدهنشههان  یهها و اسههت 1/0 از کمتههر مراحههل تمههام در اسههت، شههده مشههخ 
 .هست اطالعات صحت وی سازگار

 

 
 یناسازگار نرخ و کاروکسب ندیفرآ انجام در هانهیهز یساز حداقلی ارهایرمعیزیی نها ازیامت (:6)نمودار 

 

ی مسههئله هههدف و گریکههدی بهها سهههیمقا در ارهههایرمعیزبیههانگر اهمیههت نسههبی تمههام   7 نمههودار
 کار است. و بر فضای کسب مؤثربندی زیرمعیارهای  ای  نمودار مالک اولویت .است یموردبررس
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 یناسازگار نرخ و ارهایرمعیز کلیی نها ازیامت (:7) نمودار

 

میهانگی    3 جهدول در  ،هها  بنهدی  ی اولویت همچنی  برای سهولت دستیابی به نمایی کلی از همه 
 و نسبت به ههدف  اریمع هر  یتفک به کار و بر فضای کسب مؤثرتمامی عوامل   اولویت و نسبی وزن

 .است شده گذاشته شینما به

 اریه مع در ههم  دولهت،  انهدازه  کهاهش  ،3و جهدول   7نمهودار   از آمهده  دسهت  بهه  جینتاتوجه به  با

 در دیبا عامل  یا. دارد را وزن  یشتری، ب315/0ی نسب تیبااهم ارهایرمعیز کل  یب در هم و سهولت
 بهه   مربهو ی هها تیمحهدود کاهش . ردیگ قرار توجه مورد دولتی اقتصادی هااستیس کار دستور
 در هیسهرما  جهذ   از تیه حکا و دوم تیاولو 254/0ی نسب تیبااهمی خارج هیسرما جذ  مقررات

 180/0ی نسهب  تیه بااهم مقهررات  و  یقهوان ی اجرا ضمانت. دارد کاروکسبی توسعه و رشد جهت
 و تعهدد  مصهاحبه،   یحه  در متخصصهان  و خبرگهان  نظهرات  بهه  توجه با که است، مؤثر عامل  یسوم

 ضههعف بهها  یقههوانی اجههرا از نههانیاطم تنههها و اسههت، ادیههز اریبسهه رانیهها در مقههررات و  یقههوان ریه یتغ
 وزن بها  تخصه ،  هر در افرادی محورستهیشا ی لهیوس به نفوذ قدرت عامل. است روروبهی حداکثر

 سهته، یشا و متخصه   افهراد  نفوذ و وجود ضرورتی دهندهنشان که دارد را چهارم تیاولو 067/0
. اسهت  کهار وکسهب  نهد یفرآ به مربو ی هابخش وی دولت ،ینهادی هادستگاهی صاداقتی حوزه در

ی اکتشافی هایبررس با که دارد را پنجم تیاولو 058/0ی نسب تیبااهم ارز نر  نوسانکاهش  عامل

 کنتهرل  تحهت  گهر ید مهؤثر ی هها عامهل  توسط بتواند دیبا ریاخ اریبس نوسانات با عامل  یا شده، انجام
ی مهال  منهابع  بهی ابیدست در سهولت. گردد نهیشیب گرید مؤثر عوامل نفوذ بیضر درواقع و ردیگ قرار

 رانیههای اقتصههاد یتجربهه اتیههادب در شهههیهم عامههل  یهها کههه دارد را ششههم رتبههه 048/0 وزن بهها زیههن
 . هست کارهاوکسب توسعه وی اندازراه دری ضرور و مؤثر اریبس عوامل از و است بوده موردبحث
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 گلستان کار استان و مؤثر بر فضای کسب عوامل وزن و تیاولو محاسبه (:3) جدول

 

 تیاولو

 کل

 وزنمیانگین 

 ارهایرمعیزی نسب

 هدف به نسبت

 

 اریمع ریز

ی نسب وزنمیانگین 

ی ارهایرمعیز

 اریمع هر رمجموعهیز

 تیاولو

ی ارهایرمعیز

 هر رمجموعهیز

 اریمع

 

 وزنمیانگین 

 هر رتبه وی نسب

 اریمع

 1 374/0 کاهش اندازه دولت 315/0 1

 

 

 

 

 انجام در سهولت

 کارو کسب ندیفرآ

 و 772/0=وزن)

 (اول یتاولو

 

2 

 

254/0 

ی هاتیمحدودکاهش 

 جذب مقررات به مربوط

 یخارج هیسرما

 

302/0 

 

2 

3 180/0 
 و نیقوانی اجرا ضمانت

 مقررات
214/0 3 

 

4 

 

067/0 

 لهیوس به نفوذ قدرت

 افرادی محور ستهیشا

 تخصص هری برا

 

079/0 

 

4 

8 026/0 

کاله هرگونه کاهش

 دری بازیپارت وی بردار

 دستگاه در و معامالت

 یدولت

031/0 
5 

 

7 035/0 

ی نیبشیپ تیقابل

ی اقتصادی هااستیس

 دولت

771/0 1 

 انجام در سرعت

 وکار کسب ندیفرآ

 و 085/0=وزن)

 (سوم اولویت

 

10 
006/0 

 و متعهدانهیی پاسخگو

ی برا نهیزمی زسافراهم

 و کارهاوکسبی توسعه

 ینیکارآفر

140/0 2 

11 004/0 
دستگاه عیسری دگیرس

 یادار امور بهی دولتی ها
090/0 3 

 1 513/0 ارز نرخ نوسان کاهش 058/0 5
 یساز حداقل

 درانجام هانهیهز

 وکار کسب ندیفرآ

 و 142/0=وزن)

 (دوم تیاولو

6 
 

048/0 

 بهی ابیدست در سهولت

 یمال عمناب
424/0 2 

9 007/0 

 صاحبان تعهد زانیم

 پرداخت به کاروکسب

 اتیمال

 

063/0 

 

3 

 (های تحقیق )منبع: یافته

 

 اسهتان  کاروکسبی فضا بر را راتیتأث  یشتریب بیترت به هم به  ینزد اوزان با زین گرید عوامل
 .داشت خواهند
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 ها شنهادیپ وی ریگجهینت

با . دیگرد لیتحل AHP کردیرو از استفاده با گلستان استان کار و کسبی فضا حاضر قیتحق در 

در و سهرعت  هها   هزینهه  یساز ، حداقلکار و سه معیار سهولت در انجام فرآیند کسب ،تحلیل عوامل
( 772/0تشخی  داده شد. معیهار سههولت دارای بیشهتری  اهمیهت نسهبی )      کار و انجام فرآیند کسب

 جینتها . هستکار مناسب  و ز بیشتر بر ای  روند در ایجاد فضای کسبی تمرک است که نشان از الزمه
 :داد ارائه ریز صورت به توان یم یطورکل به را حاصل

 
 کاروکسب ندیفرآ انجام در سهولتی ارهایرمعیز

 جهذ   مقهررات  در محهدودیت  کهاهش  دولت، اندازه کاهش معیارهای زیر سهولت، معیار در 
 در افهراد  محوری شایسته  لهیوس به نفوذ قدرت و مقررات و قوانی  یاجرا ضمانت خارجی، ی سرمایه

 زیرمعیارهها  تمام بی  در همچنی  و معیار ای  در را چهارم تا اول های اولویت ترتیب به تخص ، هر

 Haji   مطالعهه  بها  ایران، امروز اقتصاد در آن بررسی لزوم و دولت اندازه باالتر یافت  اولویت. دارند

et al (2016)  مطالعهه   بها  نیهز  دوم اولویهت  بهه  رسهیدگی  اهمیهت . دارد همخهوانیTaheri (2005) 

 ههای  آسیب همچنی  و خارجی های سرمایه  جذ  موانع بررسی به Taheri (2005). دارد همخوانی
 و بهرداری  کاله هرگونه کاهش معیار زیر. است پرداخته خارجی گذاری سرمایه جذ  عدم از ناشی
 بهی   در نیهز  را هشهتم  ی رتبهه  و اولویهت  آخری  نیز دولتی های دستگاه در و امالتمع در یباز یپارت

 .دارد زیرمعیارها همه

 

 وکار کسب ندیفرآ انجام در سرعتی ارهایرمعیز

و هفهتم در بهی  همهه     های اقتصادی دولت اولویت اول معیار بینی سیاست زیر معیار قابلیت پیش 

اسهت.   Valipoor (2013) نزدیه  بهه مطالعهه    مل در اقتصادزیرمعیارها است. اهمیت بررسی ای  عا
و کهارآفرینی و   وکارهها  کسهب   توسهعه  برای زمینه سازی فراهم و متعهدانه زیرمعیارهای پاسخگویی

اداری، به ترتیب دو اولویهت بعهدی در معیهار و     امور به دولتی های دستگاه سریع همچنی  رسیدگی
 ستند.دو اولویت آخر در تمام زیرمعیارها ه
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 کاروکسب ندیفرآ انجام در هانهیهز یساز حداقلی ارهایرمعیز

به ترتیب اولویهت اول   ،مالی منابع به دستیابی در ارز و سهولت نر  نوسان زیرمعیارهای کاهش 

گردند. میزان اهمیهت   پنجم و ششم را نیز در بی  تمام زیرمعیارها شامل می  رتبهو  و دوم را در معیار
 Tavakoli & Sayahتوسهط   شهده  انجهام ههای   اهش نوسان نر  ارز نزدی  به پهژوهش زیرمعیار ک

. همچنی  اهمیت سهولت در دستیابی بهه منهابع مهالی    هست Emami & Maleki (2014)و  (2010)
مالیهات   پرداخهت  به وکار کسب صاحبان تعهد است. میزان Hasanzadeh (2009)ی بامطالعههمسو 

 در بی  زیرمعیارها است. اولویت سوم در معیار و نهم
 سهه یمقا و اسهتان  کهار وکسهب ی فضا مستمر وی ادوره شیپانتایج حاصل از پژوهش حاضر در 

ی بهرا  بلندمهدت  و مهدت انیم اهداف  ییتعهمچنی  در  وی ملی ها شاخ  و گریدی ها استان با آن

یقهات بعهدی سهایر    الگهو در تحق  عنهوان  بهه خواهد بود و  مؤثر کاروکسبی فضای هاشاخ  ارتقاء
 گردد: یی در ای  رابطه ارائه میها شنهادیپهای پژوهش  مناطق کاربرد دارد. با توجه به یافته

-تری  راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار میوکار یکی از مهمکسب بهبود محیط -

بهرداری از  ی  کشور شرایط بهتری داشته باشهد، بههره   وکاررود و عالوه بر آن هرچه محیط کسب
ای بیشتر باشد، کارآفرینی در جامعه هایبرداری از فرصتفرصتهای کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره

-لهذا پیشهنهاد مهی   شود. عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می

بهبهود  اسهتای  در رگهذاری مطلهو    ریهزی و سیاسهت  برنامهه گردد که مسئوالن استانی و کشوری با 

فرایندی مسهتمر بهرای پهایش و     دستیابی به ای  مهم نیازمند وجودتالش نمایند و  وکار محیط کسب
 .است استانسنجش وضعیت محیط کسب وکار هر 

 آشههنایی بهها، انتقههال تکنولهوژی،  سهرمایه سههرمایه خهارجی اثههرات مثبتهی ماننههد کسههب   جهذ    -

را سهبب   و دسترسهی بهه بازارههای خهارجی     کارکنهان  آمهوزش ، فنی و مهدیریتی  فرآیندهای جدید
توانهد کارسهاز    های خهارجی چههار عامهل مهی     گذاری که در جهت تقویت جذ  سرمایه گردد، می

ی ناشهی از  نهان یاطم نها و  عامل بوده  یمؤثرترباشد. عامل اول نر  بازگشت خال  سرمایه است که 
ههای کشهور    مهل زیرسهاخت  . دومهی  عا دههد  یمتحت پوشش قرار ، فساد و تورم را ریس  سیاسی

های خارجی نخواهد داشت.  ی در جذ  سرمایهریتأثاست که اندازه دولت نیز با توجه به ای  عامل 
پهذیری در   و انعطاف وری تولید یی و بهرهکاراکه موجب افزایش  سرمایه انسانی سومی  عامل است

اسهت  آخری  عامهل  اقتصاد باز بودن   ، درجهتیدرنها گردد. ها و تصدی مشاغل می پذیری مسئولیت
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 منظهور  بهه گذاری در کشهورهای میزبهان    گذاران خارجی برای سرمایه تواند در تشویق سرمایه که می
کهار   و شهرایطی بهرای بهبهود محهیط کسهب      عنهوان  بههری  از ای  عوامل  .باشد مؤثرصادرات کاال 

وکهار   فضهای کسهب  مساعد شدن  جهیدرنتی خارجی و ها یگدار هیسرماتواند در تقویت جذ   می
 باشد. مؤثر

 بهرای  مقهررات،  وضمانت و اطمینهان از اجهرای قهوانی      و قانونی و حقوقی مناسب بستر ایجاد -

 خواهد بود. مؤثربسیار  خارجی و داخلی هایسرمایه مشارکت جلب و سازیخصوصی

 ارزهمبه باید بهه  ، ی افراد در هر تخص محور ستهیشا لهیوس بهجهت اصالح عامل قدرت نفوذ  -

 ژهیه و ازی ریجلهوگ  و خهاص ی هها تیه فعال ایه  و افهراد  بهه  ژهیو ازاتیامتی اعطا و ضیتبع هرگونه با
را تحقیهق و   آن بها  و مبهارزه  یریشهگ یپ نحهوه  وبرخاست ی دولتی هادستگاه در خصوصبه یخوار

 .گردد استفاده مهارت و تخص  هر در ستهیشا افراد از مقابل در و اجرائی نمائیم

 مناسب سازوکار جادی، اکار استان و بر فضای کسب مؤثربا دهمی  اولویت از عوامل  در رابطه -
 فعهاالن  مسهائل  و هها پرسهش  ابهامهات،  بهه ی اجرائه ی هها دسهتگاه  متعهدانه و قیدق ییپاسخگو جهت

 گهاه یجا  یهی همچنهی  تب  کند. ضرورت پیدا می ،هادستگاهی کارشناس بدنه تیتقو ازجمله ،یاقتصاد
 زانیه م شیافزای برای سازنهیزم جهت در ،استان اقتصاد توسعه در ها آن لیبدیب نقش و نانیکارآفر

در  درک است. گذاران، قابل هیسرما و جوان نانیکارآفر از استانی اقتصاد رانیمد حمایت و اعتقاد
ی شهمال ی هها کشور در خصوصبه ،یصادرات هدفی بازارهایی شناساها و  سازی ای  راستا نیز زمینه

 جههت  وکارهها در  کسب صاحبان به کشورها،  یا ازی تعداد با مشترک مرزی دارا و گلستان اناست

 .کننده خواهد بود کم  نهیزم  یا در موجودی هاتیمز و هافرصت شناساندن
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