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 چکیده
 ستا بوده مطرح کشورها در حاکم اقتصادی هاینظام اصلی اهداف از یکی عنوانبه همواره وکارکسب فضای بهبود

 هشپژو این در. است کرده مشغول خود به را گذارانسیاست ذهن که است سؤالی، هدف این به دستیابی هایراه و
 نیجها بانک وکارکسب سهولت شاخص اساس بر وکارکسب فضای بهبود بر مؤثر عوامل تا است شده تالش

 هایدهدا با حاضر پژوهش. گیرد قرار شناسایی مورد اولویت ترتیب به عوامل این اهمیت و گیرد قرار موردبررسی
 رگرسیونی مدل یک از مطالعه این در. است شدهانجام 2215 تا 2212 زمانی بازه در منا منطقه کشور 13 پانلی

 را وکارکسب فضای بهبود روی بر وکارکسب فضای هایشاخص زیر از یک هر تأثیر میزان که، است شدهاستفاده
 دارد وکارسبک فضای بهبود بر را تأثیر بیشترین دیون پرداخت مؤلفه حاصله نتایج توجه با. دهدمی قرار موردبررسی

 اختصاص خود به تأثیرگذاری ازنظر را بعدی هایرتبه مجوز اخذ مقررات و شرایط و قراردادها اجرای بعدازآن و
 .دهندمی

 

 .، منطقه مناوکارکسب فضای بهبود، وکارکسب انجام سهولت، وکارکسب فضای کلمات کلیدی:

  JEL: M16 یبندطبقه
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 مقدمه
. تاس جامعه در محور مردم رشد ایجاد اصلی بسترهای از یکی کارآفرینی و گذاریسرمایه تشویق
 راکهچ. هست مساعد وکارکسب فضای ایجاد به وابسته کشور یک در کارآفرینی و گذاریسرمایه

 فعاالن و گذارانسرمایه کنترل و تسلط از خارج اقتصادی، هایبنگاه عملکرد بر مؤثر عوامل از ایدسته
 محیط رایطش اینکه به توجه با. شودمی شناخته وکارکسب محیط عنوان با ادبیات در که است اقتصادی

 وجهت ،هست گذارانسرمایه گیریتصمیم بر مؤثر عوامل تریناصلی از یکی کشور هر وکارکسب
 زایشاف اخیر هایسال در گذاریسرمایه و وکارکسب فضای بهبود به گذارانسیاست و اقتصاددانان

 النک اقتصاد و مدیریت ادبیات در وکارکسب فضای کلیدواژه کهطوریبه. است داشته گیریچشم
 پورتر کلمای نیز استراتژیک مدیریت ادبیات در حتی. دهد اختصاص خود به را ایویژه جایگاه توانسته

 حوزه این رد گذارانسیاست و دولتی قوانین نقش و هاملت پذیریرقابت به هابنگاه پذیریرقابت کار در
 یهابنگاه و خصوصی بخش پذیریرقابت برای بستری ایجاد امروزه. (1992، 1)پورتر است پرداخته

 . (1992، 2گیبلر و )آزبورن رودمی شمار به هادولت اصلی وظایف و کلیدی هاینقش از یکی اقتصادی
 هابنگاهدرصد  02کوچک و متوسط بیش از  هایشرکتدارای اقتصادی است که در آن کشور ما 

در  هاآنکوچک و متوسط به علت توانایی  هایشرکت. از طرفی در سراسر دنیا، دهدمیرا تشکیل 
ال و در ایجاد اشتغ هاآنسیستماتیک اقتصادی و ظرفیت و توانایی  هایشوکبه  العملعکسایجاد 

 ته،شایس و )بختیاریهستند برخوردار  ایویژهبزرگ، از توجه  هایشرکتتولید ثروت در دوران رکود 
 دهدیمقرار  تأثیر تحت شدتبهرا  هاشرکتعاملی که رشد این  عنوانبه وکارکسبلذا محیط (. 1791

 بودن اعدمس ازنظر کشورها بندیرتبه در ما کشور باوجوداینکه. اما استبرای کشور ما بسیار حیاتی 
 بین در ار مناسبی جایگاه است نتوانسته متأسفانه ولی دارد حضور که هاستسال وکارکسب فضای

 با روکاکسب فضای بهبود اکنون که است شده موجب شرایط این و دهد اختصاص خود به کشورها
 وجودبااین. ودش تبدیل کشور برای ناپذیرانکار ضرورتی به کشور اقتصاد روی پیش هایچالش به توجه

 شورمانک در وکارکسب و گذاریسرمایه برای مناسب فضای ایجاد برای مناسب بستر رسدمی نظر به
 وکار،سبک فضای شاخص ٔ  درزمینه ایران اقتصاد واقعی جایگاه به رسیدن برای و نیست فراهم چندان

 ،شایسته و بختیاری) شود برداشته بایستی مهمی هایگام ،هست توسعه مسیر گذاریریل نوعیبه که
1791). 
 انکب هایداده از استفاده با و اقتصادسنجی هایروش کمک به تا است شده تالش مقاله این در
 وکارکسب انجام سهولت شاخص در وکارکسب محیط بر مؤثر عوامل ترینمهم شناسایی به جهانی

                                                           
1. Michael porter 

2. Osborne and Gaebler 
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 که اندودهب سؤال این به پاسخگویی دنبال به مقاله این در نویسندگان دیگرعبارتبه. شود پرداخته
 است؟ کدام موردمطالعه کشورهای در وکارکسب فضای بهبود بر مؤثر عوامل ترینمهم

 

  نظری مبانی
اقتصــاددان پرویی و نویســنده  1وکار ابتدا توســط هرنارد دســوتومطالعه و بحث در مورد محیط کسب

مطرح شد. سؤال اصلی که دسوتو در تحقیق خود مطرح کرد، این  3و راز سرمایه 2های راه دیگرکتاب
وکار یا فعالیتی را آغاز نماید، با چه معضالت و موانعی بود که اگر بخش خصوصی بخواهد یک کسب

 (1791 ،یمینع و ی)جواد است؟روبرو 

 کیفیت مانند اقتصـــادی واحدهای عملکرد بر مؤثر عوامل وکار،کســـب فضـــای از منظور

 هاآن دادن تغییر که است ... و هازیرسـاخت کیفیت مقررات، و قوانین حاکمیت، ثبات هایدسـتگاه

 . (1703 ،یقودجان و یدریم)است  اقتصادی هایمدیران بنگاه قدرت و اختیارات از فراتر
ا ههای اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاهوکار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاهفضای کسب

ــبتوانند آننمی ــند. در تعریف دیگری محیط کس ی از اوکار را مجموعهها را تغییر داده یا بهبود بخش
اند. موکار حاکهای یک کسباند که بر فعالیتنهادی و مقرراتی دانستهها، شـرایط حقوقی، سـیاسـت

ــتگاهکیفیت زیرســاخت های اجرایی، ثبات اقتصــادی،  نظام وضــا قوانین و های کشــور، کیفیت دس
ــی به اطالعات و آمار و عوامل دیگری ازاین ــترس ــتند که مقررات، امکان دس ــت، از عواملی هس دس

که مدیران واحدهای دهند، درحالیقرار می تأثیراقتصـــادی را تحت  هـا و واحـدهـایعملکرد بنگـاه
 .(1792 ،فیس) ها بگذارندآنچندانی بر  تأثیرتوانند اقتصادی نمی

ذاران به گوکار و توجه سرمایههای اخیر با توجه به اهمیت یافتن مسئله بهبود محیط کسبدر دهه
مختلف  وکار در کشورهایبندی محیط کسبالمللی مختلفی اقدام به رتبههای بینسازماناین موضوع، 

، بنیاد هریتیج 5، مجما جهانی اقتصاد4توان به بانک جهانیاند. از مشهورترین این مؤسسات مینموده
 .(1709 ،احیس) اشاره کرد 7و واحد اطالعات اقتصادی مجله اکونومیست6

وکار کشورها، شاخص ارزیابی و سـنجش وضـعیت فضــای کســب هایشـاخصیکی معتبرترین 
ــهولت فضــای  که در این پژوهش از آن برای ارزیابی فضــای  هســتبانک جهانی  وکارکســبس

                                                           
1. Hernando de Soto Polar 

2. The Other Path 

3. The Mystery of Capital 

4. World Bank 

5. World Economic Forum 

6. The Heritage Foundation 

7. The Economist 
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از  وکار در کشورهای مختلف را. بانک جهانی پروژه بررسی فضای کسباست شدهاستفاده وکارکسـب
 در دستور کار خود قرار داده است.  2222سال 

 اندازچشمجهت دستیابی به  وکارکسبارتقای فضای »پژوهش خود با عنوان در  وارث و همکاران
 هایدادهبا استفاده از  1791در سال  «تاپسیس و آنتروپی هایتکنیک بر اساساقتصادی: کاربستی 

تکنیک تاپسیس ابتدا به  کارگیریبهو  2211و  2212 هایسالدر  وکارکسبشاخص سهولت انجام 
دامه با او در  اندپرداخته اندازچشمسند  دیتأکدر منطقه مورد  وکارکسبفضای  دئالیاترسیم نقطه 

ک از این اهمیت هر ی بر اساس وکارکسبفضای  هایشاخص بندیاولویتاستفاده از تکنیک آنتروپی 
تناسب م شدهترسیم دئالیابرای رسیدن از شرایط موجود به شرایط  درنهایت. اندنموده ارائهشاخص را 

 .(1791و همکاران،  وارث) اندنموده ارائهرا  ییهاشنهادیپ هاشاخصبا هر از 
 1وری کل عواملوکار بر بهرهبه بررسی اثر سهولت شروع و انحالل کسب ( در پژوهشی0931)ولی نیا 

پرداخته است. نتایج پژوهش  9112 – 9113توسعه منتخب در بازه زمانی در ایران و کشورهای درحال

. هستوری کل عوامل وکار و درجه باز بودن اقتصاد بر بهرهحاکی از تأثیر مثبت مراحل شروع کسب

وری کل عوامل وکار تأثیر منفی بر بهرهوکار و زمان شروع کسبهزینه شروع کسب همچنین متغیرهای

وکار و درجه باز بودن اقتصاد به ترتیب بیشترین و کمترین دهد زمان شروع کسبها نشان میدارند. بررسی

 (.0931 نیا، )ولیاند داشتهوری کل عوامل تأثیر را در ارتقا بهره
ایران:  وکارکسبنقش مالیات در فضای »با عنوان  پژوهشیدر ( 1792)فیض پور و همکاران 

ه از روش استان یزد با استفادمطالعه دیدگاه کارشناسان صنعتی، صنعتگران و متولیان بخش صنعت 

AHP»  د بر بهبو مؤثرتا اهمیت شاخص پرداخت مالیات را نسبت به سایر عوامل  اندکردهتالش
 بر اساسد. نقرار ده موردبررسیاز نگاه صنعتگران و متولیان بخش صنعت استان یزد  وکارکسبفضای 
صنعتگران استان شاخص پرداخت مالیات اهمیت کمتری را به خود اختصاص  ازنظراین مطالعه نتایج 

تا  2223گزارش بانک جهانی این عامل در کشور در بازه بین  بر اساس. این در حالی است که دهدمی
 .(1792 و همکاران، پور ضیف)وضعیت خوبی را به خود اختصاص نداده است  2212

ی: بر تجارت خارج وکارکسببهبود فضای  ریتأث»با عنوان  یپژوهشدر  (1791)اسگویی و ولی زاده 
ادرات به ص وکارکسبفضای  یهاشاخص ریتأثبه بررسی  «مطالعه موردی شرکای عمده تجاری ایران

ج . نتایاندپرداخته افتهیمیتعمبه روش گشتاور  2211الی  2221کشور در بازه زمانی  72و واردات بین 
، اخذ مجوزهای ساختمانی، تجارت وکارکسبشروع  یهاشاخصکه  دهدیماین مطالعه نشان 

. بر صادرات دارند یداریمعنو مثبت  ریتأث، اجرای قراردادها و سهولت اجرای ورشکستگی یمرزبرون
بر  یداریمعنمثبت و  ریتأث هامؤلفهمجوزهای ساختمانی، سایر  مؤلفه جزبهدر خصوص واردات نیز 

 ( .1791، زاده یول و ییاسگو یبرق)واردات دارند 

                                                           
1. Total factor productivity 
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ا ب وکارکسبهای بهبود فضای بررسی شاخص»با عنوان  پژوهشیدر  (1792) اشرفی و فهیمی فر
فضای  بانک جهانی به مقایسه و بررسی وکارکسبشاخص سهولت با استفاده از  «تأکید بر جایگاه ایران

نتایج حاصله از دادهای  بر اساسدر کشور ایران و کشورهای همسایه پرداخته است.  وکارکسب
پرداخت دیون، تجارت  هایشاخص موردمطالعهدر کشورهای  2212تا  2221در بازه زمانی  موردبررسی

ر کشور د هارتبهفرامرزی، ثبت مالکیت، اخذ مجوز و حمایت از سرمایه گذران به ترتیب دارای کمترین 
 .(1792 ،فریمیفه و یاشرف) اندبوده

وکار بر رشد اقتصادی در به بررسی تأثیر فضای کسب ( در پژوهشی1700)شهبازی و دهقان شبانی 
دهد نتایج حاصل از این پژوهش نشان می. اندپرداخته 2227 – 2221کشور منتخب در دوره زمانی  10

ضعف در هفت مؤلفه پرداخت دیون، ثبت مالکیت، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، استخدام و اخراج 
وکار جدید اثر منفی بر رشد اقتصادی در نمونه موردبررسی دارد. در این کارکنان و شروع یک کسب

 گذارانخص شرایط و مقررات اخذ مجوز، اخذ اعتبار و حمایت از سرمایهپژوهش همچنین ضریب سه شا
 های نیروی کار، ذخیره. درنهایت مؤلفههستدر محدوده مکانی و زمانی موردبررسی، برخالف انتظارات 

 داردداری بر رشد اقتصادی در نمونه موردبررسی سرمایه و مخارج عمومی آموزش اثر مثبت و معنی
 (.1792شبانی،  دهقان و )شهنازی

اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر فضای »پژوهشی با عنوان در ( 1703)و همکاران   حاصلمراد
ای فض تواندمیاینکه فناوری اطالعات و ارتباطات  فرضپیشبا  «و تسهیل تجاری وکارکسب
ستفاده . این پژوهش با ااندپرداختهقرار دهد، به بررسی این موضوع  تأثیر وکار یک کشور را تحتکسب

ت و نتایج شده اس ایتسرتوسط دو مدل  توسعهیافته و درحالتوسعهتابلویی برای کشورهای  هایدادهاز 
 یافتهوسعهتدر کشورهای  وکارکسباطالعات و ارتباطات بر بهبود فضای  یفناور دارمعنی تأثیرحاکی از 

 .(1703 و همکاران، حاصلمراد) هست توسعهدرحالدر کشورهای  دارمعنیو عدم وجود رابطه 
وکار را با استفاده از های بهبود فضای کسبترین اولویتمهم یامطالعهدر  (1792)مکیان و همکاران 

همکاری اقتصادی تبیین منطقه منا و منطقه سازمان توسعه  های تابلویی در کشورهایروش داده
بده دست آمده در این مطالعه شاخص پرداخت مالیات برای کشورهای منطقه  نتایجاند. با توجه نموده

ترین عامل در بهبود منا و شاخص تجارت فرامرزی برای منطقه سازمان توسعه همکاری اقتصادی مهم
گذار در کشورهای منطقه منا و اخذ اند. همچنین حمایت از سرمایهشدهوکار تشخیص دادهفضای کسب

شده رهای منطقه سازمان توسعه  همکاری اقتصادی دومین عامل مهم تشخیص دادهتسهیالت در کشو
است. درنهایت نویسندگان توجه ویژه به حمایت از تجارت فرامرزی و تسهیل اخذ تسهیالت برای نیل 

 .(1792 و همکاران، انیمک) اندکردهضروری قلمداد  را به رشد بیشتر و توسعه اقتصادی
وکار، رشد اقتصادی و قوانین و شاخص سهولت انجام کسب»در پژوهشی با عنوان  (2212)هانچ 

وکار بر اصالح قوانین و رشد اقتصادی های فضای کسببه بررسی نقش بالقوه شاخص «مقررات



 1793 پاییز، 2بین المللی، سال اول، شماره  هایکسب و کارـ مدیریت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 

 

وکار بانک جهانی در بازه وکار با شاخص سهولت انجام کسبپردازد. در این پژوهش فضای کسبمی

دهد که سه مؤلفه نتایج این پژوهش نشان می. مورد ارزیابی قرارگرفته است 2227 – 2229زمانی 
ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در حمایت از سهامداران خرد، اخذ اعتبار و اجرای قراردادها از مهم

هایی که بر هزینه و زمان . همچنین نتایج این مطالعه، بر اهمیت مؤلفههستکشورهای موردمطالعه 
 .(2212 ، 1هانچ)تأکیددارند، داللت داد 

در کشورهای  هاشرکتو عملکرد  گذاریسرمایهمحیط »با عنوان  پژوهشیدر   (2227)داالر و همکاران 
در کشورهایی چون بنگالدش، چین، هند  وکارکسبو  گذاریسرمایهبه بررسی فضای  «توسعهدرحال

که عوامل عدم دسترسی به برق و  دهدمی. نتایج حاصل از این پژوهش نشان اندپرداختهو پاکستان 
چنین . هماستین کشورها ا گذاریسرمایهبر فضای  مؤثرعوامل منفی  ترینمهمتاخیرات گمرکی جز 

دارد  تولید و اشتغال ،هادارایی رشد نرخ بر مثبتی تأثیر مالی خدمات به نتایج نشان داد که دسترسی
 (.2225)داالر و همکاران، 

تالش کرد تا  «هندوستان ایالت 11در  گذاریسرمایهمحیط »در پژوهشی با عنوان  (2229)یارسی 
از جهت  هاایالتتا بتواند از این طریق عملکرد متفاوت  شناسایی کنددر هند را  وکارکسب هایویژگی
در  وکارکسبمتغیر برای توصیف محیط  11و رشد را توضیح دهد. در این مطالعه  گذاریسرمایهمیزان 

مشکل  نتریاصلی عنوانبهو نهادها  هاساختزیرکه  دهدمیهند شناسایی شد. نتایج این پژوهش نشان 
 ، فساد، قوانینونقلحملخاص قدرت، سیستم  طوربه. استتوسعه بخش خصوصی در این کشور 

یارسی، ) استهند  هایایالتمالیاتی و سرقت عوامل اصلی تشریح عملکرد ضعیف اقتصادی برخی 
2229) . 

 

 تحقیق شناسیروش
 زنی ایران که توسعهدرحال کشورهای. هست توسعهدرحال کشورهای حاضر، مطالعه در پژوهش جامعه
 رسیدن و توسعهدرحال دوران گذر آن که هستند مشترک هدف یک دارای حداقل ،هست هاآن از یکی

 زا بایستی پژوهش، اهداف و موجود هایمحدودیت به توجه با. است یافتهتوسعه کشورهای جما به
 رهاکشو این روی بر مطالعه تا شدمی انتخاب نمونه عنوانبه را کشورها از تعدادی موردمطالعه جامعه

 نمونه عنوانبه ،2منا منطقه کشورهای عنوان با توسعهدرحال کشورهای از بخشی لذا. گیرد صورت
 .است آمده( 1) جدول در کشورها این اسامی. گردید انتخاب حاضر پژوهش برای موردبررسی

 
 

                                                           
1. Hanusch 

2. The Middle East and North Africa region (MENA)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Africa
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 (منا منطقه کشورهای) پژوهش نمونه (1 جدول

 نام کشور ردیف نام کشور ردیف نام کشور ردیف

 مراکش 09 اردن 7 الجزیره 0

 عمان 02 کویت 8 بحرین 9

 قطر 01 لبنان 3 جیبوتی 9

 عربستان سعودی 01 امارات متحده عربی 01 مصر 2

 سوریه 07 باختری رود اردن و غزه کرانه 00 ایران 1

 تونس 08 یمن 09 عراق 1

 

ایت منابا بانک جهانی و س از عمدتاً و ایکتابخانه با استفاده از مطالعات پژوهش این موردنیاز اطالعات
جهت  توانیمختلفی را م یافزارهانرماست.  شدهآوریجما وکارکسبرسمی شاخص سهولت 

 یافزارهابه نرم توانیکه از آن جمله م ،قرارداد مورداستفادهی اقتصادسنجی هامدل وتحلیلیهتجز
در این پژوهش  هاداده وتحلیلتجزیهبرای  نمود. اشاره و غیره4ی تبمین ،3مایکروفیت ،2استتا ،1ایویوز

در  است. دهشاستفادهاستتا ساخت شرکت استتا کالپ  افزارنرمو  های تابلوییروش رگرسیونی داده از
فضای  هایهر یک از زیر شاخص تأثیرشده است که میزان این مطالعه از یک مدل رگرسیونی استفاده

در  هاهداد وتحلیلتجزیه. برای دهدمیقرار  موردبررسیوکار را وکار بر روی بهبود فضای کسبکسب
 است. شدهبرداشتهپژوهش حاضر پنج گام به شرح زیر 

 که است این اول حالت هستیم. روبرو کلی حالت دو با دیتا پانل مدل برآورد در لیمر: آزمون اول گام
 حالت .یمهست مواجه 5دیتا پول مدل با صورت این در که است یکسان مقاطا کلیه برای مبدأ از عرض

 برای شود.می گفته 6دیتا پانل حالت این به که است متفاوت مقاطا تمام برای مبدأ از عرض  دوم

 شود.می استفاده لیمر – اف امن به آزمونی از فوق حالت دو شناسایی
و انتخاب مدل اثرات ثابت مقطعی برای  (وچالیمر) -اف  آزمون جامبعدازآن ام دو آزمون هاسمن:گ

هاسمن استفاده  ها از بین دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمونانتخاب روش آزمون داده
تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت واحدهای مقطعی از آزمون هاسمن برای  گریدعبارتبه شود.می

 شود.استفاده می
ی رستدبهشود که واریانس برآوردها خودهمبستگی باعث می گام سوم آزمون عدم وجود خودهمبستگی:

اعتبار الزم را نداشته باشند. در این مطالعه از آزمون وودریج برای  Fو   tهای محاسبه نشود و آماره
 . است شدهاستفادهبررسی عدم وجود خودهمبستگی 

                                                           
1. Eviews 

2. stata 

3. microfit 
4. minitab 

5. pool data 

6. panel data 
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ها بر برآورد انحراف مهم ناهمسانی واریانس تأثیربا توجه به  :گام چهارم آزمون واریانس ناهمسانی
ا هن مدل نهایی، آزمون برابری واریانسمعیار ضرایب و مسئله استنباط آماری، الزم بود قبل از تخمی

 1صورت پذیرد که بدین منظور از آزمون نسبت درستنمایی موردمطالعههای هر دو مدل در مورد داده

است که بین درستی  آزمون فرض آماری هاییکی از روش نمایی آزمون نسبت درستاستفاده شد. 
 د.گیریک فرضیه و متمم آن تصمیم می

ده شهای ذکرشده، تخمین نهایی مدل انجامآزمون درنهایت بعد انجام گام پنجم تخمین نهایی مدل:
در  2های تابلوییدر این پژوهش از روش رگرسیونی دادهکه در ابتدا توضیح داده شد  طورهماناست. 

 شده است.استفاده 2215تا  2212دوره زمانی 
 

 هاداده وتحلیلتجزیه
 ررسیموردب کشورهای وضعیت بررسی پژوهش این اصلی هدف شد، گفته تاکنون آنچه به توجه با

 این رد هدف این راستای در لذا. هست آن بهبود بر مؤثر عوامل بندیاولویت و وکارکسب فضای ازنظر
 وتحلیلتجزیه مورد وکارکسب فضای بهبود شاخص مؤلفه 12 از هریک اثرگذاری میزان بخش

 . است قرارگرفته
 

 وکارکسب فضای ازنظر موردمطالعه کشورهای وضعیت بررسی

 .پرداخت خواهیم وکارکسب فضای ازنظر موردمطالعه کشورهای وضعیت بررسی به  قسمت این در
 

 بحرین کشور وضعیت بررسی 

 زنظرا کشور این وضعیت زمان باگذشت اما. هست منطقه در مناسبی وضعیت دارای بحرین کشور
 .است رسیده 2215 سال در 57 رتبه به 2212 سال در 22 رتبه از و است شده بدتر وکارکسب فضای

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 بحرین کشور وضعیت (1 شکل

                                                           
1. Likelihood Ratio 

2. Panel data 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

دیتا 20 28 38 42 46 53

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

-10
10
30
50
70
90

110

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 ایران کشور وضعیت بررسی 

 طی در و. است بوده بدتر متأسفانه منطقه میانگین از همواره ایران کشور وضعیت ،2 نمودار به توجه با
 نوسان در 152 تا 122 بین همواره ایران رتبه. شودنمی مشاهده بهبودی به رو درروند که سالی پنج
 .شودنمی دیده آن در روندی و است بوده

 
 
 
 
 

 
 

 

 ایران کشور وضعیت (2 رنمودا
 

 جیبوتی کشور وضعیت بررسی 

 بسیار رتبه همواره و نیست برخوردار منطقه در مناسبی وضعیت از که است کشورهایی جزو جیبوتی
 است، شدهداده نشان 7 نمودار در که طورهمان اما. است داده اختصاص خود به را منطقه میانگین باالتر

 روبه روند این حفظ صورت در که است پیداکرده کاهش 155 به 131 از کشور این رتبه 2217 سال از
 .نماید نزدیک منطقه میانگین به را خود آتی هایسال در تواندمی یقیناً بهبود،

 
 
 
 

 
 
 

 جیبوتی کشور وضعیت (7 نمودار
 

 عراق کشور وضعیت بررسی 

 رتبه لذا ،هست منطقه در امنیت ازنظر ایویژه شرایط دارای که است کشورهایی جزو عراق کشور
 1 ودارنم در که طورهمان. نیست متصور کشور این برای شرایطی چنین در بهتر وکارکسب فضای
 توانمی اصالحاتی با که بود امیدوار توانمی کشور، این 2211 رتبه به توجه با است، شدهداده نشان
 .نمود نزدیک منطقه میانگین به را کشور این رتبه

2010 2011 2012 2013 2014 2015

دیتا 097 093 022 021 019 091

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

1
11

011
011
911

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۱۶۳ ۱۵۸ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۶۰ ۱۵۵

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

1
11

011
011
911
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 عراق کشور وضعیت (1 نمودار
 

 اردن کشور وضعیت بررسی 

 الس در کهطوریبه ندارد، زیادی فاصله منطقه میانگین از اردن کشور وضعیت ،5 نمودار به توجه با
 کشور این برای ار مناسبی فرصت نوعیبه وضعیت این. است بوده برابر منطقه میانگین با تقریباً 2212

 .دهد قرار کشورهایی جما در را خود بتواند جزئی اصالحات با تا است آورده وجود به
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 اردن کشور وضعیت (5 نمودار
 

 کویت کشور وضعیت بررسی 

 رخوردارب مناسبی نسبتاً وضعیت از منطقه در وکارکسب فضای ازنظر عمان کشور ،1 نمودار به توجه با
 اما. است داده اختصاص خود به را میانگین از باالتر ایرتبه 2211 سال در فقط کهطوریبه است،

 وضعیت 2212 سال با مقایسه در و دهدنمی نشان را رشدی روبه روند کشور، این اخیر سال 1 وضعیت
 .کندمی تجربه را بدتری مراتببه
 
 
 
 

 
 

 

 کویت کشور وضعیت (1 نمودار

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۱۵۳ ۱۶۶ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۵۱ ۱۵۶

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰

۱۰۰

۲۰۰

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۱۰۰ ۱۱۱ ۹۶ ۱۰۶ ۱۱۹ ۱۱۷

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۶۱ ۷۴ ۶۷ ۸۲ ۱۰۴ ۸۶

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰
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 لبنان کشور وضعیت بررسی 

 مارش به منطقه در متوسط کشورهای جزو وکار،کسب فضای خصوص در لبنان کشور ،3 نمودار به بنا
 شیب با نیز 2215 به منتهی سال سه در. است داشته میانگین با متناسب روندی همواره چراکه آید،می

 .برساند داقلح به منطقه میانگین با را خود فاصله توانسته و است داشته رتبه کاهش مالیمی نسبتاً
 

 
 

 
 
 
 

 لبنان کشور وضعیت (3 نمودار

 

 مراکش کشور وضعیت بررسی 

 اکهچر آورد، شمار به وکارکسب فضای مدیریت در منطقه هایبهترین جزو توانمی را مراکش کشور
 قبولقابل نزولی روندیک و برساند 2215 سال در 31 رتبه به 2212 سال در 120 از را خود رتبه توانسته

 .هست کشور این رتبه مستمر کاهش مراکش، کشور مورد در توجهقابل نکته. نماید طی را
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 مراکش کشور وضعیت (0 نمودار

 

 عمان کشور وضعیت بررسی 

  همواره چراکه شود،می بندیتقسیم منطقه در وکارکسب فضای ازنظر خوب کشورهای جزو عمان کشور
 که تیمشکال از یکی اما. است داده اختصاص خود به را منطقه میانگین از ترپایین مراتببه ایرتبه
 رد کشور این رتبه حتی. هست بهبود روبه روند وجود عدم برد، پی آن به 9 نمودار به توجه با توانمی
 .است کرده تجربه را افزایشی به رو وضعیت 2215 سال به منتهی آخر سال سه

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۱۰۸ ۱۱۳ ۱۰۴ ۱۱۵ ۱۱۱ 104

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰
۵۰

۱۰۰
۱۵۰

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۱۲۸ ۱۱۴ ۹۴ ۹۷ ۸۷ ۷۱

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰

۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
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 عمان کشور وضعیت (9 نمودار

 

 مصر کشور وضعیت بررسی 

 رد البته نمود، بندیطبقه منطقه متوسط کشورهای جزو توانمی را مصر ،کشور12 نمودار به توجه با
 روند اما داده؛ اختصاص خود به را منطقه میانگین از باالتر رتبه 2215 سال به منتهی آخر سال دو

 .نماید جبران داده،رخ 2211 سال در که را میانگین از زیاد فاصله این تواندمی رتبه نزولی
 
 
 
 
 
 

 
 

 مصر کشور وضعیت (12 نمودار

 

 الجزایر کشور وضعیت بررسی 

 ههموار و هست ایران به شبیه وکارکسب فضای بندیرتبه در الجزایر وضعیت ،11 نمودار توجه با
 ثابت وضعیت. است داده اختصاص خود به را 155 تا 175 بین رتبه و منطقه میانگین از باالتر جایگاهی

 .ندارد کشور این قوانین در چندانی اصالحات از نشان زیاد، تغییرعدم و کشور این
 
 
 
 
 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۶۵ ۵۷ ۴۹ ۴۷ ۴۷ ۶۶

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۱۰۶ ۹۴ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۲۸ ۱۱۲

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰



 17ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وکاربر بهبود فضای کسب مؤثری عوامل بندتیاولوبررسی و 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الجزایر کشور وضعیت (11 نمودار
 

 قطر کشور وضعیت بررسی 

. دهد اختصاص خود به را 52 زیر رتبه همواره توانسته، که هست منطقه کشورهای معدود جزو قطر
 زنگ خطری برای آن باشد.  تواندمی 2215 به منتهی سال سه در کشور این رتبه صعودی روند البته

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قطر کشور وضعیت (12 نمودار
 

 سعودی عربستان کشور وضعیت بررسی 

 ایفض ازنظر که هست نفت صادرکننده کشورهای معدود جزو صعودی عربستان ،17 نمودار به توجه با
 .دهد اختصاص خود به منطقه در را خوبی جایگاه توانسته وکارکسب

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 سعودی عربستان کشور وضعیت (17 نمودار
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۴۸ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۳۹ ۵۰ ۳۶ ۴۰ ۴۸ ۵۰

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۱۳ ۱۱ ۱۲ ۲۲ ۲۶ ۴۹

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰

۱۰۰
۱۲۰
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 سوریه کشور وضعیت بررسی 

 وکارکسب فضای خوب رتبه انتظار و بردمی سر به سختی بسیار شرایط در امنیت ازنظر سوریه کشور
 2211 سال از است مشخص 11 نمودار در که طورهمان. هست واقعیت از دور شرایطی چنین در

 دهه طی در را خود رتبه بدترین به کهطوریبه کند،می طی را افولی به رو روند کشور این وضعیت
 .کندمی تجربه گذشته

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 سوریه کشور وضعیت (11 نمودار

 

 تونس کشور وضعیت بررسی 

 را خاصی روند تواننمی ،شودمی دیده 15 نمودار در تونس کشور ساله 1 جایگاه و رتبه به توجه با
 رتبه افزایش 2215 تا 2217 سال از و رتبه کاهش 2212 تا 2212 سال از کهطوریبه. نمود استنباط

 .شودیم بندیطبقه منطقه در مساعد وکارکسب فضای دارای کشورهای جزو وجودبااین اما. است داشته
 

 
 
 
 
 
 
 

 تونس کشور وضعیت (15 نمودار

 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۳۴ ۱۴۴ ۱۶۵ ۱۷۵

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۶۹ ۵۵ ۴۶ ۵۰ ۵۱ ۶۰

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰

۱۰۰
۱۲۰



 15ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وکاربر بهبود فضای کسب مؤثری عوامل بندتیاولوبررسی و 

 

 عربی متحده امارات کشور وضعیت بررسی 

 خود به را 52 زیر رتبه همواره که است کشورهایی جزو منطقه در امارات کشور ،11 نمودار به توجه با
 ازنظر کشور این وضعیت بهبود از حاکی 2215 سال به منتهی سال چهار وضعیت. است داده اختصاص

 2215 سال در 22 رتبه به 2211 سال در 12 رتبه از است توانسته کهطوریبه. هست وکارکسب فضای
 .هست منطقه در عالی بسیار رکورد یک خود نوبه دو این و برسد

 
 
 
 
 

 
 
 

 عربی متحده امارات کشور وضعیت (11 نمودار
 

 یمن کشور وضعیت بررسی 

 روند اما. دشومی بندیطبقه منطقه در متوسط وکارکسب فضای وضعیت با کشورهای جزو یمن کشور
 سهولت خصوص در کشور این وضعیت تغییر از نشان 2212 سال از کشور این رتبه افزایش به رو

 حالی در این دارد، فاصله منطقه میانگین با رتبه 22 حاضر حال در کهطوریبه. دارد وکارکسب فضای
 .است بوده رتبه 5 از کمتر فاصله این 2212 سال در که است

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یمن کشور وضعیت (13 نمودار

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۳۳ ۴۰ ۳۳ ۲۶ ۲۳ ۲۲

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

2010 2011 2012 2013 2014 2015

رتبه ۹۹ ۱۰۵ ۹۹ ۱۱۸ ۱۳۳ ۱۳۷

میانگین 92.529 93.235 90.824 95.941 100.24 99.824

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰

۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۶۰
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 مدل تحلیل
ای ههر یک از زیر شاخص تأثیراست، که میزان  شدهاستفادهدر این مطالعه از یک مدل رگرسیونی 

مدل کلی رگرسیون . دهدمیوکار مورد ارزیابی قرار وکار بر روی بهبود فضای کسبفضای کسب
برداری  𝑋𝑖𝑡متغیر وابسته،  𝑌𝑖𝑡. در این رابطه است 1صورت رابطه شماره مورداستفاده در این مطالعه به

 نیز جزء اخالل است.  𝑈𝑖𝑡متغیر توضیحی و  kاز 
 

(1) 𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑖𝑡 𝑋𝑖𝑡+𝑈𝑖𝑡 

 
𝑈𝑖𝑡توان در این حالت می = 𝜇𝑖 + 𝛾𝑖 + 휀𝑖𝑡  ،تعریف نمود که در آن휀𝑖𝑡  جزء اخالل دارای توزیا

ی بوده موردبررسهای موجود بین مقاطا بیانگر تفاوت 𝜇𝑖است.  𝛿2نرمال با میانگین صفر و واریانس 
و ثابت یا تصادفی بودن توزیا آن منجر به تعیین شکل الگو به ترتیب در قالب اثر ثابت یا تصادفی 

نمایانگر تعداد مشاهدات  i. در الگوی فوق، استوجود اثرات زمانی در الگو  دهدهننشان 𝛾𝑖گردد. می

نیز جزء ثابت کلی مدل نام دارد. در این  𝛼. ضریب استدهنده دوره زمانی مشاهدات نشان tمقطعی و 
ی موردبررس هایزیرشاخه( و 𝑌𝑖𝑡عنوان متغیر وابسته )وکار بهمدل شاخص اصلی سهولت فضای کسب

در این رابطه  شدهاستفادهرو مدل ینازا. اندشدهگرفته( در نظر 𝑋𝑖𝑡عنوان متغیرهای توضیحی مدل )به
 خواهد بود: 2رابطه شماره  صورتبه

 باشند:یمصورت زیر به شدهاستفادهی نمادها( متغیرها و 2در رابطه شماره )
Db: وکارشاخص سهولت فضای کسب 

Start: وکارشاخص سهولت شروع کسب 
Dealing:  و معامله وسازساختشاخص مجوز 
Enforce: شاخص اجرای قراردادها 

Credit: شاخص اخذ اعتبار 
Elec: شاخص اخذ برق 

Tax: شاخص پرداخت مالیات 
Protect:  گذارانیهسرماشاخص حمایت از 
Regist: شاخص ثبت مالکیت 

Trading: شاخص تجارت فرامرزی 
Resolving:  ورشکستگی وفصلحلشاخص 

I  وt باشند.نماد کشور و سال می 
 در ادفیتص اثرات و ثابت اثرات تجمیعی، رگرسیون روش سه میان از بهینه مدل تعیین برای ادامه در

 .است شدهاستفاده هاسمن و لیمر F هایآزمون از پانل هایمدل
 

(2) 𝑑𝑏𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡 + 𝛽2𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 + 𝛽3𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑖𝑡
+ 𝛽4𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑡 + 𝛽5𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡 + 𝛽6𝑡𝑎𝑥𝑖𝑡
+ 𝛽7𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑡 + 𝛽8𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡
+ 𝛽9𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 + 𝛽10𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡
+ 𝑈𝑖𝑡 



 13ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وکاربر بهبود فضای کسب مؤثری عوامل بندتیاولوبررسی و 

 
 

 هاسمن و لیمر آزمون نتایج (  7 جدول

 نتیجه آزمون احتمال مقدار آماره آماره آزمون آزمون

 رد فرضیه صفر F 11/73 222/2 لیمر Fآزمون 

 رد فرضیه صفر 222/2 00/70 دوکای هاسمنآزمون 

 
 مقادیر) دارد قرار بحرانی ناحیه در لیمر F مقادیر که شودمی مالحظه( 7) جداول نتایج به توجه با

 ردیف ثابت اثرات وجود عدم بر مبنی صفر فرضیه بنابراین و( هست درصد 25/2 از ترکوچک احتمال
 ناسبم بر مبنی صفر فرضیه که شودمی مشخص هاسمن آزمون آماره به توجه با طورهمین. شودمی رد

 اثرات مدل بنابراین و( هست درصد 25/2 از ترکوچک احتمال مقادیر) شودمی رد تصادفی اثرات بودن
 . گرددمی انتخاب مدل تخمین برای بهینه مدل عنوانبه فردی ثابت

 اعتبار F و  t هایآماره و نشود محاسبه درستیبه برآوردها واریانس که شودمی باعث خودهمبستگی
 خودهمبستگی وجود عدم بررسی برای وودریج آزمون از مطالعه این در. داشت نخواهند را الزم

 .است شدهاستفاده
 خودهمبستگی وجود عدم آزمون ( 1 جدول

F(1,18) Prob>F 
123/2 1701/2 

 
 فرضیه درنتیجه و هست 25/2 از تربزرگ احتمال مقدار است مشخص( 1) جدول در که طورهمان
 گیخودهمبست مشکل موردنظر مدل و شودمین رد اول مرتبه خودهمبستگی وجود عدم بر مبنی صفر
 . ندارد

 ماری،آ استنباط مسئله و ضرایب معیار انحراف برآورد بر هاواریانس ناهمسانی مهم تأثیر به توجه با
 موردمطالعههای مدل ها در مورد دادهمدل نهایی، آزمون برابری واریانس تخمین از قبل است الزم

برای  𝜒2صورت پذیرد. بدین منظور از آزمون نسبت درستنمایی استفاده گردیده که نتایج بررسی آماره 
 است. شدهداده( نشان 5مدل در جدول شماره )

 
 ناهمسانی واریانس آزمون ( 5 جدول

LR Chi2(18) Prob> Chi2 
11/272 222/2 

 

د. دهنهایی مدل را در کشورهای منطقه منا را نشان می از تخمین آمدهدستبه( نتایج 1جدول شماره )

دار بودن کل . بنابراین معنیاست ترکوچک 25/2( از 222/2) Chi2مقادیر احتمال آماره  ازآنجاکه
های حاصله برای متغیرهای توضیحی و همچنین احتمال zشود. مقادیر ی تائید میموردبررسمدل 
 آماری معنادار و دارای ازنظردر مدل  مورداستفادهغیرهای توضیحی گر آن است که تمامی مت، بیانمدل
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ه با مبانی ک استشان ها بر متغیر وابستهمثبت آن تأثیردهنده . این موضوع نشاناستعالمت مثبت 
ر آن و دهنده اهمیت بیشت. هر چه ضریب متغیر توضیحی بیشتر باشد نشاناستنظری نیز سازگار 

دهنده توجه بیشتر به آن متغیر در هر چه ضریب متغیر توضیحی کمتر باشد نشان برعکس
 .استگذاری اقتصادی یاستس
 

 مدل نهایی تخمین از آمدهدستبه نتایج ( 1 جدول

 احتمال zآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

C )عرض از مبدأ(   75/1-  057/2  59/1-  112/2  

start 2935/2  211/2  07/1  222/2  

dealing 111/2  221/2  03/11  222/2  

enforce 117/2  220/2  03/12  222/2  

credit 120/2  225/2  01/22  222/2  

elec 121/2  221/2  19/13  222/2  

tax 1292/2  221/2  71/13  222/2  

protect 1292/2  221/2  11/13  222/2  

regist 233/2  223/2  17/12  222/2  

trading 201/2  221/2  70/10  222/2  

resolving 113/2  225/2  13/22  222/2  

Prob> Chi2 = 222/2  

Chi2(12)=   51/23272  

 

 گیرینتیجه
 ظارانت با منطبق هاآن عالمت و داشته را انتظار مورد عالمت پارامترها تمام برآورد، نتایج به توجه با

 فزایشا و دارند وکارکسب فضای سهولت روی بر مثبت تأثیر هاشاخص تمام مدل، در. است تئوریک
 مدل .شد خواهد وکارکسب فضای شاخص در کشورها این کل امتیاز افزایش باعث هاآن از یک هر

 انجام سهولت هایشاخص زیر از یککدام کند،می مطرح که هست سؤالی به پاسخ در موردبررسی
  دارد؟ وکارکسب فضای بهبود روی بر را تأثیر بیشترین وکارکسب

 مک و مؤثرترین وکار،کسب سهولت هایمؤلفه بین از توانمی( 1) جدول در موجود ضرایب به توجه با
 بیشترین یون،د پرداخت مؤلفه نتایج توجه با. نمود شناسایی وکارکسب فضای بهبود در را عامل اثرترین

 مجوز اخذ مقررات و شرایط و قراردادها اجرای بعدازآن و دارد وکارکسب فضای بهبود بر را تأثیر
 عنوانهب دیون پرداخت شدن معلوم با . دهندمی اختصاص خود به تأثیرگذاری ازنظر را بعدی هایرتبه

 سال در موردمطالعه کشورهای وضعیت است بهتر وکارکسب فضای بهبود در مؤلفه ترینبااهمیت
 .ودش مشخص منطقه کشورهای در ایران جایگاه و گیرد قرار موردبررسی دیون پرداخت مورد در 2215
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 منابع
یابی جهت دست وکارکسب. ارتقای فضای (1791) روح اله، یحیی, و قاسمی ،پروندی ؛سید حامد ،وارث

 1 ،ازرگانیمدیریت ب ،های تاپسیس و آنتروپیانداز اقتصادی: کاربستی بر اساس تکنیکبه چشم
(11:) 170-121. 

اه با تأکید بر جایگ وکارکسببهبود فضای  هایشاخصبررسی  (.1792) فاطمه، فریکتا و فهیمی ،اشرفی
 .3 -21: (11)،اقتصادی هاییاستسبررسی مسائل و  ،ایران

کل عوامل:  یوربهرهبر  وکارکسب(. تحلیل اثرات سهولت ورود و خروج به 1792) ید آرشس ،ولی نیا
 .توسعهدرحالمطالعه موردی کشورهای منتخب 

 بر رشد اقتصادی در وکارکسببهبود فضای  تأثیر. بررسی (1791)افسانه ، صادق و شایسته ،بختیاری
  .135 -221 (:19) 1 ،اقتصاد مالی و توسعه ،بر ایران یدتأککشورهای منتخب با 

بر تجارت داخلی:  وکارکسببهبود فضای  یرتأث(. 1791. )، سمیهولی زاده محمدمهدی؛ ،برقی اسگویی
 .25-11(:1) 1، المللیینب یوکارهاکسبمدیریت مطالعه موردی شرکای عمده تجاری ایران. 

 291)ارزیابی  1791ایران در پاییز  وکارکسب. پایش محیط (1791)زهرا ، و نعیمی شاهین ،جوادی
 یاهپژوهش، مرکز در ایران وکارکسبملی محیط  یهامؤلفهتشکل اقتصادی سراسر کشور از 

 .11071مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل 

، گزارش بنگاه و پایش محیط وکارکسبانجام  هایشاخصمعرفی و ارزیابی  (.1709)سید امیر ، سیاح
 .12111مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل  یهاپژوهش، مرکز وکارکسب

 . 59-17، (172) 9، اقتصاد یهاتازه ،وکارکسب. فضای (1792)ولی اله  ،سیف
بر رشد اقتصادی در  وکارکسبفضای  یرتأث(. بررسی 1792)، زهرا دهقان شبانی ؛اهللروح، شهنازی

 .111 -105(: 7 ) 11پژوهشنامه اقتصادیکشورهای منتخب. 

. مالیات و جایگاه (1792)زهرا ، احمدی سعید و، رادمنش ؛مهدی، امامی میبدی؛ محمدعلی ،فیض پور
ایران: مطالعه دیدگاه کارشناسان صنعتی، صنعتگران و متولیان بخش  وکارکسبآن در فضای 

 .100–119 ، (50 ) 12 ،پژوهشنامه مالیات ،AHP صنعت استان یزد با استفاده از روش
گرایش کارآفرینی بر عملکرد  یرتأث(. 1791) ، زهرایونس پور ، هادی وکرمی ، ناصر؛صنوبر، اژدر؛ کرمی

 یارهاوککسبمدیریت  کوچک و متوسط با نقش میانجی قابلیت یادگیری. یهاشرکتصادراتی 
 .1-11(: 1، )1 ،المللیینب

. اثر فناوری اطالعات و ارتباطات (1703)حسین سید، پاریابحسین و امیر، مزینی ؛نیلوفر ،حاصلمراد
  79-17 : (11 ) 1، اقتصاد و تجارت نوینو تسهیل تجاری.  وکارکسببر فضای 

. فضای (1792)زهره ، سمانه و احمدی، عشری ؛مهدی، امامی میبدی ؛ینالدنظامسید  ،مکیان
 های، راهبرد رشد؛ مقایسه کشورهای اسالمی منطقه منا و سازمان توسعه و همکاریوکارکسب

 .35-01:(11 ) 7، رشد توسعه اقتصادی یهاپژوهش .اقتصادی
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