Archive of SID

بررسی نقش دولت الکترونیك در بهبود محیط کسب و کار
شیوا شعبانی

1

چکیده:
با توجه به گستردگی عرصه بهرب بشرداری از فنشاوری هشای ارتبایشات در امشور دولتشی،
تغییرات ،تحو ت و پیچیدگیهای خاد محی ی اعم از قوانین و مقررات ،گشرای
های دولتی به سیت سیستم های رایانه افزای

سشازمان

یافته است در ایشن راسشتا بشه صشورت روز

افزون ،انت ارات و نیازهای افراد در مورد خدمات ،نحوب و کیفیت ارائه خدمات در حال تغییشر
می باشد و دولت باید پاسخگوی این نیازها و انت ارات باشد دولت ها برای جشذب سشرمایه،
توسعه مشاغل و ایجاد اشتغال برای کارگران ماهر ،ترغیب گردشگران و موارد دیگر بشا هشم
در رقابت هستند و به این من ور به امکانات جدیدی نیاز دارند کشه دولشت الکترونیشک ایشن
امکانات را برای آنها فراهم می آورد دولت الکترونیکی شامل هیه سازمان های دولتی مشی
باشد که از یری کاربرد فناوری ،با یکدیگر ارتباط دارند ،هیچنین پل ارتبشایی بشین افشراد،
تجارت ،ایحعات و خدمات دولتی می باشد در این مقاله سعی گشته است تا تعامشل میشان
دولت و بنگاب های کسب و کار در چارچوب پژوه
کتابخانه ای مورد بررسی قرار گیرد در این بخ
ارتباط برقرار کند این رکن موجشب افشزای

تحلیلی و توصیفی و با استفادب از منابع
دولت می تواند با ششرکت هشای تجشاری

رقشابتی کششورها در بشازار جهشانی و از یریش

دانشجو دکتری کارآفرینی -کسب و کار دانشگاب آزاد اسحمی قزوین ،خیابان پاسداران ،بین چهارراب پاسداران و میدان
نوبنیاد ،خیابان بهارستان دهم ،پح ،4 ،یبقه  ،3واحدShiva.Shabani@ut.ac.ir ،09124159651 ،11
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مشارکت بخ

دولتی و خصوصی خواهد شد امروزب بازرگانان در س ح جهانی ،ملی ،من قه

ای و محلی به خدمات و ایحعات مجتیع و سازمان یافته بازرگانی احتیاج خواهند داشت که
می توانند آن را از یری دولت و با اینترنت دریافت کنند در ادامه فرصشتها و چشال
پی

هشای

رویی که دولت الکترونیکی در ایجاد کسب و کارهای جدید ایجشاد مشی نیایشد ،مشورد

بررسی قرار گرفته است؛ در انتها راهکارهایی نیز در این خصود ارائه گردیدب است
واژگان کلیدی :دولت الکترونیک ،کسب و کارهای جدید ،بهبود محیط کسب و کار
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مقدمه:
از مهیترین اقدامات موثر برای قرار دادن اقتصاد در مسیر کارآفرینی کاه موانع کسب
و کار و افزای سرعت آغاز کسب و کار است و این تغییرات بایشد بشا سشرعت انجشام ششود
کارشناسان بانک جهانی معتقدند ایران برای بهبود ف ای کسب و کار خود با اصشححات در
شاخص های مختل ف ای کسب و کار به ویژب شاخص اخذ مجشوز -ثبشت مالکیشت قشادر
خواهد بود جایگاب خود را به نحو م لوبی ارتقاء دهد ریدالهی فارسی )1387 ،تیرکشز اغلشب
م العات قبلی بر راب اندازی کسب و کار در کشورهای توسعه یافته است کشه چشال هشای
اجتیاعی زیادی در ایجاد کسب و کارها بررسی شدب است و دولت الکترونیکی می توانشد در
ساختار سازمانها ،کنترل هزینه های مترتب بر آن ،کنترل ساختار نیروی انسانی ،ارتباط میان
دولت و مردم ،سهولت دسترسی مناسشب بشه ایحعشات و خشدمات دولتشی ،اصشحح کیفیشت
خدمات و ارائه فرصت های گستردب برای مشارکت در فرآیندها و سهولت در ایجاد کسشب و
کارهای جدید و رفع این چال ها تاثیر مثبت و موثری داشته باشد
به کارگیری دولت الکترونیکی که باعث ارائه مفاهیم زیادی با ارزش زیاد می شود ،منافع
اجتیاعی ،اقتصادی و سیاسی منحصر به فردی دارد که باعث می شود چال هشایی کشه در
بهبود محیط کسب و کار و توسعه کارآفرینی دارند را با بهرب گیری از توانایی این تکنولوژی
به نحوی مشخص بریرف سازد
بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،در حال حاضر با چالشهایی مواجهند که اهشم آنهشا
عبارتند از راکسناکیس و مکینتاش:)2007 ،


افزای

در میزان دسترسی افراد به س وح با تری از سواد و تحصیحت



افزای

مشارکت اجتیاعی و ایجاد فرصت های برابر برای افراد



توسعه و ایجاد اشتغال مولد در جامعه



دریافت و ارائه خدمات دولتی با دقت ،صحت ،کیفیت و سرعت
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این چالشها و مشکحت مشابه انها انت ار می رود به مدت یک دهه آتشی دغدغشه اصشلی
سیاستگزاران توسعه در کشورهای مختل باشد و هر تیهیدی که بتواند حل و فصل مسایل
مبتح به مذکور را تسریع و تسهیل کند ،بی تردید مورد استقبال و استفادب خواهد بود نقش
فناوری ایحعات در حل چال ها را می توان از جیله تیهیشدات و ابزارهشای بشی بشدیل و
غیرقابل چشم پوشی در حل و فصل مسایل و چالشهای مسایل و چالشهای توسعه دانسشت
توسعه پرشتاب و شدید فناوری ایحعات که از سال ها پی آغاز شدب و هیچنان ادامه دارد
منجر به کاربرد وسیع ان در ابعاد گوناگون جامعه برای رفع چالشهای مختل گردیدب اسشت
که دولت ها نیز از این مهم بهرب بردب اند؛ بال بع دولت الکترونیکی می تواند باعث موفقیت
نسبی در رفع مشکحت و چال های اجتیاعی و اداری مذکور شود و سبب تسریع ،تسشهیل
و روان سازی حرکت به سوی کارآفرینی و رفع موانع ان شود به هیین دلیل پژوه هشای
زیادی در زمینه عوامل موثر فناوری ایحعات در رفع این چالشها در عرصشه هشای مختلش
شدب است که نگاب برنامه ریزی شدب به کاربرد فناوری ایحعات به سال  1351ب ش بر می
گردد و به عنوان تیهیدی برای اجشرای برنامشه هشای توسشعه عیرانشی دانسشته ششدب اسشت
رمشایخی و هیکاران )1384 ،از سوی دیگر از مهیتشرین اقشدامات مشوثر بشرای قشرار دادن
اقتصاد در مسیر کارآفرینی کاه موانع شروع کسب و کار و افزای سرعت آغشاز کسشب و
کار است و این تغییرات باید بشا سشرعت انجشام ششود ریشدالهی فارسشی )1381 ،لشذا دولشت
اکترونیکی ابزاری موثر برای این اقدامات محسوب می شود و یکی از بزرگترین مشکل هشا
در این میان برای توسعه کسب و کارهای جدید ،عدم ارائه کیک های فنی ،تکنولشوزی بشه
افراد و ذینفعان واقعی است که نیونه این کیک ها و مسشاعدت هشای دولشت ،یارانشه هشا و
تسهیحت بانکی و است
بر این اساا به یور کلی بررسی نق و تاثیر دولت الکترونیکی به عنشوان یشک زمینشه
مهم و کارآمد در حوزب فناوری ایحعات و ارتبایشات در ایجشاد کسشب و کارهشای جدیشد از
یری الکترونیکی نیودن رویه ها و فرآیندها مساله اصلی این پژوه است لذا ،این سوال
م رح می شود که نق دولت الکترونیکی در ایجاد کسب و کارهای جدید چیسشت؟ و چشه
تاثیراتی بر بهبود ف ای کسب و کار می گذارد؟ پژوه حاضشر بشا هشدف شناسشایی نقش
دولت الکترونیک در ایجاد کسب و کارهای جدید و تاثیرات ان بر بهبود ف ای کسب و کشار
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صورت گرفته است تا بدین ترتیب خحء موجشود در ایشن زمینشه تشا حشدی بریشرف ششدب و
راهگشای مدیریت ایجاد کسب و کارهای جدید باشد
بیان مساله:
فناوری ایحعات و ارتبایات به عنوان یکی از فناوری های نشوین بشا قابلیشت کشاربرد و
استفادب در هیه عرصه های حیات بشری ،در یی سالهای اخیشر مشورد توجشه سیاسشتگزاران
توسعه قرار داشته است و وجود الگوهای موفقی از استفادب از این فناوری ها در حوزب توسعه
اجتیاعی -اقتصادی -سیاسی موید این ادعا است استفادب از این فناوری ها در عرصه هشای
مختل حیات بشری موکول به تشخیص فرصت های کاربرد فناوری هشای مشذکور توسشط
کارآفرینان است
ایحعات و ارتبایات دوابزار اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی و کسب و کارجدیدی
است کارآفرینی در انزوا و بدون حیایت نهادها ،سازمان ها و انسان ها امکان پشذیر نیسشت
کسب و کار نوین مستلزم کش یک نیاز اجتیشاعی اسشت و کشش نیازهشای اجتیشاعی بشه
شناخت اجتیاع نیازهای ان و بافت فرهنگی و اجتیاعی و اقتصادی ان وابسته مشی باششد
در شناسایی نیاز هر فعالیت کارافرینانه ،ایدب پرداز یا تئوریسین می بایست نسبت بشه محشیط
بین و بصیرت داشته باشد و بداند چه راب حل هایی برای رفع ان نیازف در نقاط دیگری از
دنیا ارائه شدب است م یئنا شناسایی نیازها و ارائه راب حل ها بدون ایحعشات امکشان پشذیر
نخواهد بود بنابراین ایحعات و دان مانند ارتبایات از ملزومات هشر فعالیشت کشارآفرینی و
کسب و کار جدید است و دولت الکترونیکی ابزاری مناسب برای مهم است رآردونی)2010 ،
دولت الکترونیکی فرایندی است که با بکارگیری ایحعات و تکنولوژی ارتبایات ،تجزیه
و تحلیل دادب ها و ایحعات ،سرویس های دولتی را بهبود می بخشد و باعث کیفیشت ارائشه
خدمات و جذب مشارکت عیومی می شود دولت ها در سرتاسر جهشان بشا بهبشود سشرویس
های ارتبایی با شهروندان و ارائه سرویس ها و خدمات آنحین به دنبال افشزای مششارکت
اجتیاعی و بهبود ف ا و محیط کسب و کار هستند و مسلیا این تکنولوزی مشوانعی نیشز دارد
که نتایج تحقیقات نشان می دهد که در راسشتای ایجشاد و گسشترش دولشت الکترونیکشی در
ایران در سه زمینه موانع ساختاری ،موانع زمینه ای و موانع رفتاری ،مانع وجود داردف موانع
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ساختاری دارای اولویت اول ،موانع رفتاری دارای الویت دوم و موانع زمینه ای دارای اولویت
سوم می باشد رموسوی بازرگان)1384 ،
مسلیا پیادب سازی دولت الکترونیکی در ایجاد کسب و کارهای جدید مزایای زیادی دارد
که تعیین اهدافی که از تحق دولت الکترونیکی انت ار می رود اهییت ویژب ای دارد چرا که
با شناسایی اهداف مترتب بر آن ،می توان مسیر اجرای دولت الکترونیکشی را تعیشین نیشود
ب ورکلی برخی از اهداف یامزایایی که می توان از تحق دولت الکترونیکی انت شار داششت،
عبارتند از:
کششاه تشششریفات دسششت و پششاگیر اداری ،ارائششه خششدمات الکترونیکششی ،ایششحع رسششانی
الکترونیکی ،تامین رضایت ششهروندان ،افشزای اقتشدار ملشی ،افشزای بهشرب وری ،توسشعه
مشارکت مردمی ،شفافیت امور و کاه رششوب خشواری ،تصشییم گیشری سشریع مبتنشی بشر
ایحعات ،اثرات مثبت زیست محی ی و کارآفرینی که این عوامل تاثیر به سشزایی در ایجشاد
کسب و کارهای جدید دارند
از یرفی نتایج تحقیقات بیانگر ان است که:
کارآفرینان عیوما ایدب ها و فرصت هایی را انتخاب کردب اند که بانوان و انگیشزب

انها سازگارتر باشد


بزرگترین نقص شخصیتی کارآفرینان تجربه گرایی اند ،انهاست

تنها در بین  56/4درصد از کارآفرینان می توان درجات با تری از تخصص توام

با دان و تجربه را مشاهدب نیود
اجرای یرحها و سیاست های مشوق ششکل گیشری کشارافرینی در بسشتر دولشت

الکترونیکی بسیار ضروری است رموسوی بازرگان)1384 ،
لذا بر این مبنا به خصود مورد اخر نتایج این تحقیقات ضرورت دارد کشه نقش

دولت الکترونیکی در ایجاد کسب و کارهای جدید معشین و مولفشه هشای تشاثیر گشذار بشر آن
شناسایی تا متولیان و سیاستگزاران بتوانند اقدامات بعدی اساسی برای این مهم انجام دهند
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ضرورت بررسی دولت الکترونیکی و تاثیر ان برای ایجاد کسب و کارهای جدید

ضرورت بررسی دولت الکترونیکی و تاثیر ان برای ایجاد کسب و کارهای جدید به ششرح
ذیل می باشد:
او  :ایحع رسانی سامانه ها و روشهای دسشتیابی بشه دادب ،ششامل ذخیشرب سشازی دادب،
افزای کارایی و نیز ابزار مکان یابی و ارائه ایحعات ،تاسیس شبکه های سخت افشزاری و
ارائه نرم افزارهای کارامد ،قابل اعتیاد و ایین بشرای ارائشه و حفاظشت از ایحعشات مهشم و
حیاتی در حوزب های کسب و کارهای جدید بسیار ضروری است دستیابی به چنین وضعیتی
مستلزم تدوین راهبردهای بلندمدت فناوری و هیچنین توسعه بشه کشارگیری فنشاوری هشای
پیشرفته و جدید توسط دولت استریا ،تا مخازن بزرگ ایحعاتی دولت در دسترا شهروندان
قرار گیرد
ثانیا :این دسترسی برای عیوم شهروندان بدون در ن ر گرفتن موقعیت جغرافیایی ،سشواد
رایانه ای و توانایی مالی ،ارتبایی و جسیی فراهم می باشد تا بتوانند به راحتی ایدب های نشو
و کارآفرینانه خود را به ظهور برسانند چنانچه دولت الکترونیکی در حوزب کسشب و کارهشای
جدید به درستی یراحی و راب اندازی شود ،شهروندان می توانند به راحتی وارد یشک پایگشاب
اینترنتی شدب و به آن دسته از خدمات و ایحعات دولتی که مورد نیازشان اسشت ،دسترسشی
پیدا کنند ،هیچنین مدیران تجاری می توانند از این یری  ،پرکردن فرم های الکترونیکشی،
بسیاری از نیازمندی های کاری خود را برآوردب کنند و مردم و مسو ن دولتی قشادر خواهنشد
شد رویه ها و فرآیندهای خود را در بستر دولت الکترونیکی به مردم ارائه نیایند
دولت الکترونیکی دارای مزایای گوناگونی از قبیل ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان،
بهبود ارتبایات میان سازمان های دولتی با بخ های تجارت و صنعت و سایر سشازمانهای
دولتی ،افزای اختیارات شهروندان از یری دسترسی به ایحعات و ادارب موثرتر امور دولتی
است نتایج این مزایدب کاه مفاسد اداری ،افزای دقشت و ششفافیت در کارهشای دولتشی،
برخورداری از رفاب بیشتر ،رشد درامشدهای دولشت و کشاه هزینشه هاسشت یکشی دیگشر از
تاثیرات غیرمستقیم دولت الکترونیکی ایجاد بسشتر زم بشرای توسشعه تجشارت الکترونیکشی
است
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یکی از اهداف اجرای یرح دولت الکترونیکی در کشور ،تحق بخشیدن به جامعه مشدنی
و مردم سا ری است ،به یوری که تیامی شهروندان بتوانند در سرنوششت خشوی دخالشت
موثر داشته باشند شهروندان ،بنگاب های اقتصادی و موسسه هشای دولتشی از یریش درگشاب
های الکترونیکی دولت می توانند در فعالیت هشای اجتیشاعی ،سیاسشی و اقتصشادی ششرکت
نیایند با مشارکت گستردب مردم ،در واقع دولت ماهیتی شفاف به خود می گیرد و شهروندان
می توانند به یور کامل در تعامل باشند که این امر در توسعه و ایجاد کسب و کارهای جدید
در کشور تاثیر به سزایی دارد رزارعی و هیکاران)2008 ،
دولت الکترونیکی امروزب به عنوان یکی از مهیترین اهداف و آرمان های منتج از فناوری
ایحعات و ارتبایات ،ارتقای کارآیی و تسهیل ارائه خدمات به مردم تلقی می ششود دولشت
الکترونیکی در واقع به مجیوعه ارتبایات الکترونیکی میشان دولشت ،ششرکتها ،ششهروندان و
کارکنان دولت از یری شبکه اینترنت برقرار می شود ایحق می گردد دولشت الکترونیکشی
کلیه شهروندان ،شرکتهای تجاری ،سایر سازمانهای دولتی و کارمنشدان دولشت را قشادر مشی
سازد تا از یری یک وب سایت در شبکه اینترنت و بدون محدودیتهای مکانی و زمانی بشه
ایحعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند انت ار شهروندان از دولت الکترونیکی ،فشراهم
ساختن امکان د ستیابی به ایحعات که توسط دولت تولید ،جیع اوری و نگهداری می شود،
می باشد که در دولت الکترونیکی باید به صورت واقعی ،هدفیند ،مفیشد و روزآمشد در اختیشار
شهروندان قرار گیرد بر این اساا ،تامین امکان دسترسی شهروندان به ایحعشات دولتشی،
نیازمند دو فرآیند مشخص و در عین حال مرتبط با یکدیگر است؛ به هر حال تحقش پشروژب
دولت الکترونیکی ،مستلزم وجود مدیریت ،مهارت تحلیلی ،مدیریت ایحعات و مهارت های
فنی و ایجاد ارتباط و ارائه است لذا دولت الکترونیکی می توانشد نقش بشه سشزایی در بعشد
ساختاری توسعه کسب و کارهای جدید داشته باشد که از جیله آن به موارد زیشر مشی تشوان
اشارب نیود:


قوانین و رویه های کسب و کار



مهارت های حیایتی مالی و معنوی



ایحع رسانی کسب و کار



وجود شبکه های ارتبایی میان کسب و کارها
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رابطه مناسب دانشگاه با جامعه و صنعت
تحقیقات صورت گرفته مختل در مورد نق دولت های الکترونیکی موید بهبشود ارائشه
خدمات قابل ارائه به مردم و از هیه مهیتر قابلیت شروع کسب و کارهای جدید بشودب اسشت
راکسناکیس و مکینتاش)2007 ،
هدف اصلی پژوه حاضر ،بررسی نق دولت الکترونیکی در ایجشاد کسشب و کارهشای
جدید و بررسی تاثیر آن بر بهبود محیط کسب و کار می باشد
دولت الکترونیکی
دولت الکترونیکی را می توان چنین تعریش کشرد :بشه کشارگیری فنشاوری ایحعشات در
بخشهای مختل دولت به من ور افزای بهرب وری و ارتقا س ح خدمات رسانی رقهرمشانی،
 ) 1382به عبارت دیگر ،دولت الکترونیکی با اینکه می تواند یک گام اساسی بریا دولت هشا
باشد ،چال برانگیز ن یز هست اگر دولشت هشا نتواننشد خشدمات الکترونیکشی را بشه صشورت
یکنواخت و قابل دسترا ،در اختیار عیوم افراد جامعه قرار دهند ،دولت الکترونیکی منجر به
شکاف یبقاتی بی تر در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم ،و افشزای مششکحت خواهشد
شد رموسوی بازرگان)1384 ،
یکی از الزامات اساسی برای ورود به عصر الکترونیک آن است کشه فنشاوری ارتبشایی و
ایحعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافشت کننشدگان خشط مششی و
مشتریان خدمات دولتی شود هیکاری گستردب بین دولشت و مششتریان نشه تنهشا مسشاله ای
مربوط به مراودب الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بی تر و قابل اعتیاد بشودن خشدمات
است
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مراحل دولت الکترونیکی:
مدل های مختلفی دربارب تکامل و استقرار دولت الکترونیکی در تحقیقشات م شرح ششدب
است واتسون و ماندیر )2001مدل استقرار دولت الکترونیکی را در سه مرحله شروع ،انتشار
و سفارش گیری م رح می سازند سییوندرر )2000تکامشل دولشت الکترونیکشی را در چهشار
مرحله ارتبایات یک یرفه ،ارتبایات دو یرفه ،مبادله و درگاب یکپارچه خحصه می کند کشه
در مقایسه با مدل پی گفته جزییات بیشتری را نشان می دهد پنج مشدل معشروف در ایشن
خصششود توسششط بششالوتیسر ،)2001لششین و لششی ر ،)2001بحنگششر و هیلششرر ،)2006سششازمان
مللر )2005و گروب گارتنرر )2001ارائه شدب اند جزئیات این مشدلها در جشدول زیشر تششریح
شدب است ررهنورد و هیکاران)1386 ،
جدول  -1مقایسه مدل های مراحل تکاملی دولت الکترونیکی
ماخذ

مراحلرگام ها)

گروب گارتنر
ر)2001

مرحله :1ظهور
مرحله  :2تعاملی
مرحله  :3تراکنشی
مرحله  :4دگرگونی

بالوتیس ر)2001

مرحله  :1ایحع رسانی
مرحله  :2تامین فرم ها
مرحله  :3تراکن الکترونیکی
مرحله  :4دگرگونی دولت

لین ولیر)2001

مرحله  :1کاتالوگ
مرحله  :2تراکن
مرحله  :3یکپارچه سازی
عیودی
مرحله  :4یکپارچه سازی افقی
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دیدارگاب های ایستا برای ارائه ایحعاتقابلیت جستجو در دیدارگاب و فرم هایقابل دسترا
دریافت خدمات الکترونیکی کاننددریافت گواهینامه
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یکپارچه سازی در میان وظای یا خدماتمختل
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تشریح

ماخذ

مراحلرگام ها)

سازمان ملل
ر)2005

مرحله :1ظهور
مرحله  :2ارتقا یافته
مرحله  :3تعاملی
مرحله  :4تراکنشی
مرحله  :5یکپارچه رشبکه ای)

بحنگر و هپلر
ر)2006

مرحله  :1ایحع رسانی
مرحله  :2ارتبایات دویرفه
مرحله  :3تراکن
مرحله  :4یکپارچه سازی
مرحله  :5مشارکت سیاسی

ظهور دیدارگاب های رسیی با ایحعات ایستاایحعات تخصصی و پویاتعامل رسیی بین شهروندان و سرویسدهندگان
معامحت و خدمات الکترونیکییکپارچه سازی خدمات رسانی در س وح
مختل
ارائه ایحعات ایستادرخواست و دریافت ایحعات دوسویه،جستجو ،فرم
معامحت و پرداخت های الکترونیکییکپارچه سازی دیدارگاب ها در س وحمختل
اظهارن رهای سیاسی و تشکل هایالکترونیکی

تعریف کسب و کار و محیط کسب و کار:
رتبه ایران در "سهولت کسب و کار" در گزارش های  GEMبیانگر ان است که محیط
کسب و کار دارای چسبندگی با قدرت دید کارآفرینان برای رویت افش هشای دور و رصشد
نیودن بازار پذیری محصو ت ناکافی است پس بر دولتیردان و قانون گذاران است تشا بشه
تدبیر ،بازنگری و آسان سازی قشوانین و مقشررات بپردازنشد و گشذرگاب هشای صشعب العبشور،
کارافرینی را هیوار ،شفاف نیایند
در دهه های اخیر به عنوان یکی از کلید واژب های مهم در مباحث اقتصاد "محیط کسب
و کار" ارائه شدب است هر چند واژب کحن م رح شدب است ،با تاملی در مباحث انجشام ششدب
پیرامون توسعه اقتصادی و پی نیازهای یک اقتصاد شکوفا رو به رشد مشاهدب می شود که
این مفهوم هیوارب مورد توجه صاحبن ران و اندیشیندان بودب است در سال های اخیر ایشن
مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته است و صاحب ن شران
کوشیدب اند این مفهوم را با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار دهند من ور از محیط
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کسب و کار ،عوامل موثر بر عیلکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاب های حاکییت،
ثبات قوانین و مقررات ،کیفیت زیر ساخت ها و است که تغییردادن انها فراتر از اختیارات و
قدرت مدیران بنگاب های اقتصادی است ریدالهی فارسی )1387 ،بشا تامشل در ایشن تعریش
مشخص می گردد که شناخت مقدم بر تجزیه و تحلیل کسب و کار و فعالیت های اقتصادی
است "محیط کسب و کار" بررسی هر نوع فعالیت تکرارششوندب اقتصشادی از قبیشل تولیشد،
خرید و فروش کا و خدمات به قصد "کسب و کار" است اگر کسب و کار ،کسشب منشافع
اقتصادی گفته شود موارد مندرج در فصل پشنجم قشانون پشنجم توسشعه در خصشود بهبشود
ف ای کسب و کار ،پرداختن به محیط کسب و کار ،نحوب شکل گیری و گسترش کسشب و
کار را مشخص می کند بر این اساا اگر این تعری کسب و کشار یعنشی تولیشد و خریشد و
فروش کا یا عرضه خدمات به من ور بدسشت اوردن سشود را کسشب و کشار بشدانیم ،انشواع
مختل کسب و کار عبارت خواهند بود از :کسب و کشار خشانگی ،کسشب و کشار خشانوادگی،
کسب و کار روستایی ،کسب و کار اینترنتشی ،کسشب و کشار کوچشک و متوسشط و کسشب و
کارهای بزرگ؛ که در تیامی این کسب و کارها ،بدون توجه به مباحث ایشن فعالیشت بسشیار
سخت و نامیکن می باشد براساا م العات بانشک جهشانی در بیششتر کششورها ،بشرای راب
اندازی یک کسب و کار هرچند کوچک باید ابتدا براساا نیاز بازار در مشورد نشوع محصشول
تولیدی تصییم گیری و سپس برای تامین سرمایه اولیه اقدام شود کسب و کار برای شروع
فعالیت باید در سازمانهای رسیی ثبت ششود پشس از ان نیشروی کشار بایشد اسشتخدام ششود
هنگامی که مقدمات فشراهم ششد محصشو ت کسشب و کشار ارائشه مشی ششود و بشرای اخشذ
استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول به بازار تحش می کند کیفیت محصو ت خود را
با ببرد پس از ورود به بازار و کسب سود شرکت موظ بشه پرداخشت مالیشات و عشوارض
خواهد بود میکن است شرکت برای صادرات کا ی خود نیز برنامه ریشزی کشردب باششد ،در
این صورت فرآیندهای دیگری نیز به فعالیت کسب و کار افزودب مشی ششود در تیشامی ایشن
مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد حتی در صورتی که فعالیت تع یل شدب و یا
شرکت نخواهد به فعالیت خود ادامه دهد و حتشی در صشورت ورشکسشتگی ،بشرای تع یلشی
کسب و کار و تقسیم دارایی های ان بین صاحبان و سهامداران زم است مراحلی براسشاا
مقررات انجام شود
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هزینه های محیط کسب و کار اثار مختل و گوناگونی بر فعالیت های اقتصادی به جای
می گذارد؛ اولین اثر ،افزای هزینه بنگاب ها در مرحله تولید کا و خدمات است و در مرحله
بعد افزای هزینه های مربوط به مبادله هزینه های ف ای بهتر سرمایه گذاری برای هیشه
انهاست که موجب افزای قییت می شود براساا گزارش  GEMمحیط کس بو کشار در
کشورهای مختل بسیار متفاوت است این هزینه های مازاد ،عحوب بر تاتیزگذاری بر هزینه
های تولید با نامناسب بودن کردن محیط کسب و کار مشانع رششد ششرکت هشای کوچشک و
متوسط نیز می گردند شرکت های کوچک بی از شرکت های بزرگ از محشیط نامناسشب
کسب و کار آسیب می بیننشد براسشاا ایشن گشزارش ششاید ششرکتهای بشزرگ بتواننشد بشا
تاثیرگذاری بر سیاستگذاران یا پرداخت های غیرقانونی محیط کسشب و کشار را تشا حشدودی
برای خود هیوار سازند اما صاحبان مشاغل کوچک منشابع محشدودی بشرای پرداخشت هشای
غیرقانونی دارند و معیو فاقد روابط موثر با سیاسشتگذاران هسشتند در نتیجشه بشرای ادامشه
حیات انان هیوارب با مشکحت غیرقابل پی بینشی روبشرو مشی ششوند رمیشدری وقودجشانی،
)1381

عوامل موثر بر کسب و کار:
بهبود محیط کسب و کار برای موفقیت اقتصاد بازار و توانیندسازی بخ خصوصی کشه
در سایه دو رویکرد مهم که از دهه  1980مجددا مورد توجشه قشرار گرفتشه اسشت ،نهادهشا و
هیچنین ساز و کارهای خصوصی سازی و کار است
در گزارش  2005بانشک جهشانی نتشایج ن رسشنجی از صشاحبان کسشب و کشار در مشورد
مهیترین موانع کسب و کار به ترتیب به شرح زیر امدب است:


عدم اییینان به سیاست های کحن دولت در بخ



نرخ مالیات ،مقررات مالیاتی و ن ام دریافت عوارض و گستردگی جرایم اجتیاعی



فساد و گستردگی اقتصاد زیرزمینی
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میزان سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی



مهارت سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی



مهارت نیروی انسانی و مقررات نیروی کار



ن ام حقوقی و ق ایی



هزینه های حیل و نقل ،دسترسی به زمین و انرژی و مخابرات

دولت هایی که به سحمت اقتصادی کشور خود و ایجاد فرصشت بشرای ششهروندان خشود
متعهد هستند ،عحوب بر شرایط اقتصاد کحن ،قوانین و مقرراتی را که نیز بشر فعالیشت هشای
روزمرب اقتصادی اثر گذارند ،ارزیابی می نیایند م العه عوامل خرد موثر بر کسشب و کشار از
این من ر قدمت چندانی ندارد اولین تحش ها در دهه  1980به صورت انجشام مصشاحبه بشا
متخصصان انجام گرفت که به علشت وجشود تنشاقر در اسشتنباط مفشاهیم و عشدم بررسشی
کشورهای فقیر کنار گذاشته شد
به این ترتیب عوامل موثر بر محیط کسب و کار را می توان به سه دسته عیدب تقسیم نیود:


جایگاب و نق



نهادهای اقتصادی و ساز و کارهای رسیی و غیررسیی حاکم بر انها



ن ام حقوقی و ق ایی

شاخ

سیاستها و برنامه ریزی های دولت

های سنجش کسب و کار:

با استناد به دب شاخص کیی که دب مرحله از عیر یک کسب و کار از زمان شکل گیشری
تجارت تا انححل ان را در بر می گیرد در میزان مناسب بودن محیط اقتصادی کشور بشرای
انجام فعالیت اقتصادی مورد ق اوت قرار می گیرد بر این اساا ششاخص محشیط کسشب و
کار مزبور محاسبه و به صورت مقایسه ای برای هیه کشورهای بررسی ششدب گشزارش مشی
گردد شاخص ها عبارتند از:
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شروع کسب و کار که فرآیند ثبت شرکت را از ن ر تعداد مراحشل ،مشدت زمشان موردنیشاز و
هزینه صرف شدب برای آغاز فعالیت را در ن ر می گیرد
اخذ مجوزها شامل تیامی فرآیند زم الرعایه برای اخذ مجوزهای موردنیاز تا تاسیس و راب
اندازی یک کارگاب می باشد که م العه موردی این شاخص نشان دهندب تیامی مراحشل،
مدت زمان و هزینه صرف شدب برای دریافت مجوزهای موردنیاز با اسشتاندارد معشین هشر
کشور است
شاخص استخدام و اخراج نیروی کار میزان دشواری استخدام ،انع اف ناپذیری ساعت کشار،
دشواری اخراج ،هزینه استخدام و هزینه اخراج را می سنجد
ثبت مالکیت فرآیند زم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسیی می باششد تعشداد مراحشل،
مدت زمان و هزینه های مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسیی سنج می شود
اخذ اعتبار این شاخص میزان توانیندی و امکان سنج گستردب ،دقت ایحعات اعتباری و
میزان پوش ایحعات مالی افراد حقیقی و حقوقی است کشه توسشط بخش دولتشی یشا
بخ خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمانها یا افراد قرار دادب می ششود تشا بشر اسشاا
اعتبار تعیین شدب به ارزیابی فعا ن اقتصادی بپردازند
حیایت از سرمایه گذاران و سهامداران در این شاخص بررسی می شود که صاحبان سرمایه
تا چه اندازب مورد حیایت نهادهای قانونی و رسیی می باشند به ویژب در معامحتی که در
انها منافع مدیران با منافع شرکت یا منافع دولت در تعارض اسشت ایشن ششاخص میشزان
علنی بودن مباد ت مالی ،میزان پاسخگویی مدیر ،سهولت شکایت بشرای سشهامداران و
توان حیایت از سرمایه گذار را دربر می گیرد
پرداخت مالیات این شاخص ماخذ تعل مالیات ،دفعات پرداخت زمشان تعیشین و پرداخشت و
کل مالیات قابل پرداخت را بر حسب درصد از سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی ارزیشابی
می کند
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تجارت فرا مرزی تعداد مراحل ،تعداد ام اء ،تعداد اسناد و تعداد روز برای صادرات ،از بسته
بندی در کارخانه تا خروج از بندر ،میزان تعرفه ها و عوراض و هیچنشین تعشداد مراحشل،
تعداد ام اء ،تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات ،از پهلو گرفتن کشتی در بندر تا تحویل
محیوله به انبار کارخانه و میزان تعرفه ها و عوارض را می سنجد
انححل یک فعالیت تعداد مرحله ،زمان زم برای دادرسی و هزینه پرداخت شدب برای پایان
دادن به یک فعالیت اقتصادی در این شاخص مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد
الزام آور بودن قراردادها زمان و هزینه زم بشرای اعشحم ورشکسشتگی و چگشونگی توزیشع
دارایی های شرکت ورشکسته میان یلبکاران را در بر می گیرد
اهداف دولت الکترونیکی در ایجاد کسب و کار جدید:
یرح های توسعه دولت الکترونیکی در جست و جوی اهداف متفاوت در کشورهای متفشاوت
است تعدادی از این اهداف که رایج هستند عبارتند از :سادگی ،یکپارچگی ،وضوح ،کشارایی،
شهروند دوستی و مهیا کردن خدمات اقتصادی و حذف فسادهای اداری و
اهداف دیگر عبارتند از :انع اف در ادرب کردن هشا و کیفیشت تصشییم گیشری هشا در بخش
دولتی ،تسهیل روابط میان دپارتیان های دولتی و اتوماسیون اداری ،امنیت و حفش حشریم،
انع اف پذیری در پاسخگویی به پیشرفت تکنولوژی ،کاه کلی هزینه های دولت رتونشک
و ریک)2005 ،
این ظهور الکترونیکی دولت که با چال های پیچیشدب ای روبشه رو اسشت رگیلشی گارسشیا،
 )2005س ح جدیدی از دسترسی به ایحعات و خدمات دولتی را عرضه مشی کنشد رجشانگر،
 )2003اسپچرر ،)2000دولت الکترونیکی را به عنوان تکنولوژی برای سادب سازی و مکانیزب
کردن تعامل میان دولتها و بنگاهها ،تجارتها و یا دیگر دولتها درن ر گرفته است
به یور کلی حرکت رو به جلوی توسعه زیربنای دولشت الکترونیکشی هشدف را بشرای صشرفه
جویی های یو نی مدت و بهبود س ح کیفیت خدمات نشان می دهشد کشه مشی توانشد بشه
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وسیله بخ عیومی در قالب ارائه الکترونیکی خدمات به شهروندان
بحنگر2005 ،؛ گیلبرت و هیکارانریا2004 ،؛ ایرانی و هیکاران)2005 ،

بدست آیشد رکشارتر و

بسیاری از سیاستیداران و مدیران متوجه پتانسیل راب حل های دولت الکترونیکی که می
توان در راستای کاه هزینه تهیه کشرد ،ششدب انشد رمونتاگنشا2005 ،؛ زانشگ و هیکشاران،
)2005
تکنولوژی دولت الکترونیکی می تواند اهداف متنوعی را برآوردب کند:
 ارائه خدمات دولتی بهتر به ششهروندان رقودریشو هیکشاران2005 ،؛ نشاوارا و کروفشورد،
)2003
 بهبششود تعششامحت میششان صششنعت و تجششارت ردیویدسششن و واگنششر2005 ،؛ ریینشششنیدر و
میکیتین2000 ،؛اسکاوو و شی)1999 ،
 توانیندسازی شهروندان از یری دسترسی به ایحعات رمارچه و مشک نیشون:2003 ،
ساسین)2001 ،
 مدیریت دولتی کارامدتر رهالیدی و یپ)2005 ،
منافع منتج شدب می تواند:
 فساد و رشوب خواری کیتر روونگ و ولو)2005 ،
 شفافیت بیشتر ردیدیسون و واگنر)2005 ،
 راحتی بیشتر رکارتر و بلنگر)2005 ،
 رشد درامد رایرانی و هیکاران)2005 ،
 کاه

هزینه رکارتر و بلنگر)2005 ،
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تکنولوزی به یور موثری در زمینه های مختلفی عیل کشردب اسشت و در ،مشا را از تعشادل
میان یرح های تفسیری ذینفعشان و تغییشرات سشازمان هشای  ITمحشور ،بشا بشردب اسشت
ردیویدسن)2002 ،
تعاریف همسویی دولت الکترونیکی با کسب و کار جدید:
نتیجه مشترکی که از تیام بحث ها در مورد دولت الکترونیکی می شود گرفت که هشدف از
راب اندازی دولت الکترونیکی ایجاد زیرساخت های مناسب ارائه خدمات به شهروندان بشدون
محدودیت مکانی و زمانی است به من ور شفافیت و تسهیل ،حال انکه اگر این ششهروندان
کارآفرینان و صاحبان ایدب برای ایجاد کسب و کار جدید باشند ،مسلیا تاثیرگذار و موثر مشی
باشد
ابتکارات دولت الکترونیکی معیو نتیجه اصحح بخ عیومی است ،جایی که بنگاب هشای
دولتی ب ور فزایندب ای مانند کسب و کارهای خصوصی راب اندازی می ششوند بشا تاکیشد بشر
رفتار مناسب با شهروندان به مانند مشتریان و یرف های ذینفع رفلک و رز2005 ،؛ گرئلوند
و هاوان2004 ،؛ هیکس)2006 ،

نقش دولت الکترونیکی در آغاز کسب و کار جدید:
مشتریان دولت الکترونیکی شامل شهروندان ،سازمانهای دولت ،کارکنان دولت و ششرکتها و
بنگاب های اقتصادی هستند دولت الکترونیکی را می توان چنشین تعریش کشرد :بکشارگیری
فناوری ایحعات در بخشهای مختل به من ور افزای بهشرب وری و ارتقشا سش ح خشدمات
رسانی رقهرمانی )1382 ،مهم ترین نتیجه این امر ،افزای رضایت مشردم خواهشد بشود بشه
شریی که پیادب سازی دولت الکترونیکی به یور صشحیح و بشا موفقیشت صشورت گیشرد بشه
عبارت دیگر ،دولت الکترونیکی با این که می تواند یک گام اساسی برای دولشت هشا باششد،
چال برانگیز نیز هست اگر دولت ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صشورت یکنواخشت و
قابل دسترا ،در اختیار عیوم افراد جامعه قرار دهند ،دولت الکترونیکشی منجشر بشه ششکاف
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یبقاتی بی تر در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم و افزای مشکحت خواهد ششد البتشه
این به مفهوم ا نکار دولت الکترونیکی نیست ،بلکه تاکیدی است بر برنامه ریشزی دقیش تشر
برای این امر مهم ،که در عصر الکترونیک اجتناب ناپذیر به ن ر می رسد دولت الکترونیکی
به معنای ایحع رسانی و خدمات رسانی به موقع ،دقی و کارا در  24سشاعت ششبانه روز7 ،
روز هفته و تیامی روزهای سال از یری وسایل ارتبایی گونشاگون ماننشد تلفشن و اینترنشت
است رموسوی بازرگان )1384 ،در هر یکی از این وجوب ،دولت الکترونیکی باید کیک رسان
و اهرمی برای ارتقای س ح خدمات باشد به هیین دلیل در کلیه فعالیت هایی کشه در ایشن
راستا صورت می گیرد ،باید راهکارهای زیر در ن ر گرفته شود:
 سادب سازی نحوب ارایه خدمات به مشتریان و تسهیل دسترسی به آنها
 بهبود کارآیی و اثربخشی دولت از یری حذف یه ها و س وح مدیریتی
 تسهیل دسترسی مشتریان به ایحعات از این یری کشه مششتری مشداری جشایگزین
بوروکراسی اداری شود
 بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و ت یین پاسخگویی در خصود نیازهای آنان
 سادب سازی فرآیندهای کسب و کار موسسات ،کاه
سازی و حذف سیستم های زاید
 ایجاد بین
 افزای

هزینشه هشا از یریش یکپارچشه

نتیجه گرایی در دولت

میزان خحقیت از یری به کارگیری روند بخ

در این بحث ،مشتری می تواند هر یک از مردم ،بخ
های دولتی باشد

خصوصی در امور دولتی
خصوصی و یا حتی دیگر سازمان

یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر الکترونیک ان است که فناوری ارتبایی
و ایحعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت کنندگان خشط مششی و
مشتریان خدماتی دولتی شود هیکاری گستردب بین دولت و مششتریان نشه تنهشا مسشاله ای
مربوط به مراودب الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بی تر و قابل اعتیاد بشودن خشدمات
است
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تیام دولت ها در تحش هستند تا خود را برای اقتصشاد الکترونیکشی و جامعشه ایحعشاتی
امادب کنند یب ن ریه های م رح شدب برای تحق دولت الکترونیکی در جامعشه اقشدامات
زیر ضروری است رگروزنیک ،تر ،مان:)2009 ،
 رهبری جامعه از با ی هرم
 ایجاد بین

سازمانی

 تعهد به تامین منابع
 حیایت واقعی از تغییر و تحول
 اجرای سریع
کشورهایی که امر پیادب سازی دولت الکترونیکی را شروع کردب اند ،بنا بشه تجربشه ،مراحشل
ضروری این کار را از قرار زیر دانسته اند رشریفی ،مانیان:)2010 ،
ایحع رسانی ایحعات موردنیاز در اختیار مشتریان و کشاربران قشرار دادب مشی ششود ماننشد
ایحعات زم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی
ارتباط یک یرفه فرم های الکترونیکی ،مشخص ترین وجه این مرحله است سازمانها ،فرم
ها را به صورت های مختل در اختیار متقاضیان قشرار مشی دهنشد ،امشا کشاربران پشس از
گرفتن فرم ها باید به روش سنتی برای پر کردن و ارسال آنها اقدام کنند
ارتباط دوسویه کاربران می توانند نه تنها فرم ها را دریافت کنند ،بلکه بشه صشورت آنحیشن
آنها را هم پر کردب و ارسال کنند البته در این مرحله ،برخی عیلیات مانند تعامحت مشالی
یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت می گیرد
تراکن ها و تعامحت تیامی فرآیندها و عیلیات از ابتدا تا انتها بشا توجشه بشه امکانشات بشه
صورت الکترونیکی انجامی می شود در این مرحله تیامی وجوب دولت الکترونیکشی بایشد
پیادب شدب باششد کشه ششهروندان تیایشل بیششتری بشه اسشتفادب از روش هشا و ارتبایشات
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الکترونیکی نشان می دهند ،به ویژب که این نوع ارتبایات با حذف یا کشاه
ارتباط دارد و تردد و افزای دسترسی ،کارایی را با می برد

مششکحت

این امر در سال های اخیر به یور جدی در دستور دولت ها قرار گرفتشه اسشت و دولتیشردان
هوشیند نیروهای خود را در راب تحق چنین شرای ی بسیج کردب اند و درصدد برآمدب اند که
فرایندهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتیاعی را بشا کیشک فنشاوری نشوین ارتبایشات و ایحعشات
اصحح کردب و از این یری به شیوب کارامدتری به ارائه خدمات به ششهروندان بپردازنشد در
حقیقت ،بکارگیری و گسترش دولت الکترونیکی غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای
دولتی ن یر تیرکززدایی ،بهبود کارآیی و اثربخشی و کارآفرینی است
بر مبنای آنچه که گفت شد وقتی قشری موجودیت می یابد که نیازها و خواسته هشا م شرح
باشد در مقابل این نیازها پاسخگویی بایشد وجشود داششته باششد و ایشن پتانسشیلی کشه بشرای
کارافرینان ایجاد خواد کرد می توان به جرات گفت تا زمشانی کشه ایشن نیازهشا وجشود دارنشد
فرصتهای بالقوب و نهفته ای در اقتصاد وجود دارند که سنتها به نحشو دیگشری و من بش بشا
نیازهای دولت الکترونیکی پاسخ باید دادب شود در اقتصاد امروز در بحث کارآفرینی توجه به
تاسیس و راب اندازی کسب و کارهای جدیدی حتی با سرمایه اند ،بشی از پشی نیایشان
است که دولت الکترونیکی با رفع موانع و وقفه های صدور مجوز ،ایحع رسانی دقیش مشی
تواند راهکار مناسبی برای تسریع و تسهیل این کسب و کارها باشد
به باور یراحان و مدیران پروژب  GEMکه هیگی از م شرح تشرین صشاحب ن شران حشوزب
م العات و پژوه های کارافرینی هستند ،عوامل محی ی جزء مستقل تشرین متغییرهشایی
می باشند که بر تاسیس شرکت های جدید و نهایتا بر رشد اقتصاد ملی کششورها مشوثر مشی
باشند این موضوع را می توان با تامل در مدل مفهومی م العات  GEMمشاهدب نیود کشه
در شکل ذیل ارائه شدب است
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شرکتهای
بزرگ
محیط
اجتیاعی،
فرهنگی،
سیاسی

شرایط کلی
کشور
شرکتهای
کوچک و

محیط
اجتیاعی،

متوسط

فرهنگی،

محیط

سیاسی

فرصتهای
کارآفرینی

اجتیاعی،

شرایط کلی

فرهنگی،
سیاسی

کشور
ظرفیت
کارآفرینی

شکل  -1مدل مفهومی مورد استفادب در م العات  GEMرماخذ )GEM 2000

خحصه اینکه احتیال کارآفرینی افراد در یک جامعشه در هشر دو الگشو تشابعی از تشاثیرات
عوامل محی ی دانسته شدب است لذا دولت الکترونیکی به عنوان یک عامل محی شی مشوثر
در این توسعه و ایجاد کارافرینی در جامعه شناخته می شود مولفه اداری از محیط عیشومی از
عوامل محی ی موثر بر کارآفرینی در ارتباط با قوانین ،مقررات و سیاست های دولتی اسشت
این مولفه به نوبه خود در دو حوزب قابل تقسیم بندی است:
ال  -قوانین ،مقررات و سیاست های دولتی مرتبط با ورود و تاسیس
ب -قوانین ،مقررات و سیاستهای دولتی مرتبط با کسب و کار
در رویکرد منبع گرایانه این قوانین و مقررات و سیاستها در سه دسشته قابشل تقسشیم بنشدی
هستند:
ال  -قوانین ،مقررات و سیاست های ناظر بر تامین منابع
ب -قوانین ،مقررات و سیاستهای ناظر بر دسترسی به منابع
ج -قوانین ،مقررات و سیاستهای ناظر بر عدم ق عیت منابع
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که در هر یک از رویکردهای فوق الذکر می توان با بکارگیری دولت الکترونیکشی نقش
موثری در ورود به عرصه های کسب و کشار داشترموسشوی بازرگشان )1384 ،کشه در ایشن
پژوه به تاثیرها و نق دولت الکترونیکشی در ایجشاد کسشب و کارهشای جدیشد و ف شای
محیط کسب و کار پرداخته می شود
چارچوب مفهومی تحقیق:
با توجه به استقبال و تیایل شهروندان به ارائه خدمات دولتی با دقت ،صحت ،سشرعت و
کیفیت و ضرورت ایجاد بین نتیجه گرایی دولت برای سهولت در ایجاد کسشب و کارهشای
جدید ضرورت دارد که از ابزار فناوری ایحعات و ارتبایات برای تحق بخشیدن به جامعشه
مدنی و مردم سا ری استفادب شود که این مهم در یی سال های اخیر در کشور ما نیز مورد
توجه قرار گرفته است و برنامه هایی هیچون تکفا ،کریدورهای علم و فناوری ،سشند دولشت
الکترونیکی و برای ارائه خدماتی کارامدتر در حوزب کسب و کار مدن ر است بشا توجشه بشه
بررسی های انجام شدب ،این تحقیقات نشان می دهد که عوامل موفقیت در راب اندازی یشک
شرکت عبارتند از ربدری و الشارع2008 ،؛ ازاد و فرج:)2008 ،
محیط خارجی کسب و کار موجودیت اعتبار در کشور ،قوانین و سیاستها ،س ح صشنعت،
تولید ناخالص ملی سرانه ،فشار رقبا در صنعت ،استراتژی شرکتهای بزرگ در مقابشل SME
ها و دسترسی به نیروی انسانی شایسته در آن صنعت
محیط داخلی کسب و کار دسترسی به فاکتورهای هزینه کل پایین در تولیدف دسترسی
به سرمایه شرکت ،دسترسی شرکت به منابع مالی ،انع اف پذیری در ان باق بشا گرایششهای
جدید بازار و صنعت ،توانشایی تعیشین مسشیر اسشتراتژیک بشرای ششرکت ،محشل تسشهیحت،
ایحعات و تکنولوژی های از راب دور مورد استفادب ،میزان و دامنه سهام مشتری ،شرکت در
زنجیرب های تامین بزرگ و توانایی ورود به بازاهای بین الیللی
 تخصص ششرکت تکنولشوژی تولیشد،تکنولوزی پشردازش ،مشدیریت ،بشازار یشابی ،مشالی و
حسابداری ،خدمت به مشتری ،مدیریت منابع انسانی
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 عوامل مرتبط با مالک توانایی شبکه سازی ،تفویر اختیشار ،فلسشفه ،رویکشرد ششرکا یشا
خانوادب و در ،نسل دوم از کسب و کار
 حیایت نهادها مالی ،مشاورب ،آموزش و ثبت در بازار بین الیللی
 سایر عوامل
در تحقی انجام شدب از سال  2005به بعد به بررسی اثشر دولشت الکترونیکشی در ایجشاد
کسب و کار جدید پرداخته شدب است که با توجه به عوامل نق دولت الکترونیکشی در هشر
یک از عوامل موفقیت در ایجاد کسب و کار غیرقابل انکار است در هر یک از ایشن عوامشل
مولفه هایی که مرتبط با موضوع تحقی است ،بر اساا نیودار مدل مفهومی شناسایی شدب
است ربدری و الشارع2008 ،؛ آزاد و فرج)2008 ،
جدول  -2مولفه های شناسایی شدب بر اساا عوامل ذکر شدب
ربدری و الشارع2008 ،؛ ازاد و فرج)2008 ،
عوامل
ورود به کسب و کار  /و
حیایت نهادها /شبکه سازی /و
ح ور در بازارهای بین الیللی / ،سیاست ها و قوانین/
دسترسی به نیروی انسانی /و

سازب
خودکار سازی فرآیندها و رویه های
کسب و کار
آگاب سازی و حیایت های دولتی و
غیردولتی
دگرگون سازی و تحول در مدل ها

براسشاا مشدل مفهشومی زیشر در یشه دسترسشی و یشه خشدمات الکترونیکشی ،دولششت
الکترونیکی تاثیر مولفه ها در ایجاد کسب و کار جدید بررسی می شود
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نفش های دولت الکترونیکی
آگاب سازی
ایجاد
کسب و
کار جدید

خودکارسازی فرآیندها
دگرگون سازی و تحول در مدلها

شکل  -2مدل مبنا و مفهومی تحقی ربهرامی زادب)1390 ،

آگاب سازی یعنی ارائشه خشدمات مربشوط بشه راب انشدازی و ایجشاد کسشب وکشار بشه صشورت
الکترونیکی و با ابزارهای فناوری ایحعشات و ارتبایشات رآزاد و فشرج )2008 ،کشه ششامل
حیایت نهادها ،شبکه سازی ،ایحع رسانی صحیح و به موقشع ،ایشحع رسشانی از حیایشت
های دولتی و غیردولتی می باشد
خودکار سازی فرآیندها یعنی ارائه مشاورب ها و ایحعات مربوط به راب اندازی کسب و کار و
حیایت های دولتی و غیردولتی در بستر دولت الکترونیکی رالبدری و الششارع )2008 ،کشه
شامل مجوز انحین و صدور مجوز خودکار و خودکار سازی فرآیندهای ایجاد کسشب و کشار
می باشد
دگرگون سازی و تحول در مدل ها یعنی تغییر در روش و شیوب خدمات دولتی و مهندسشی
مجدد این رویه ها رآزاد و فرج )2008 ،که شامل تغییشر روش و مهندسشی مجشدد و روش
های صدور مجوز کسب و کار و روش های فعالیت برای اجرای پروژب های کسب و کار
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ارائه مدل مفهومی پژوه
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نتیجه گیری:
یکی از بزرگترین فرصت های تکنولژیکی در اواخر دهه  1990ارسال و ارائه خشدمات از
یری اینترنت بود شواهد در سراسر دنیا نشان می دهد کشه دولتهشا بشا توجشه بشه سیسشتم
سیاسی هر کشور سعی در مدرنیزب کردن کشورهایشان دارند هر دولت با توجشه بشه ششرایط
میلکت خود دارای معنای متفاوتی از دولت الکترونیکی است دولت الکترونیکشی ،تشاکتیکی
است که دولتها برای نق شان در جامعه ایحعات و توسعه سیسشتم هشای ارتبشایی میشان
دولت و شهروندان استفادب می کنند در حقیقت دولشت الکترونیکشی ،تکنولشوزی و خصوصشا
اینترنت را بکار می گیرد تا دسترسی و ارائه ایحعات دولتی و خدمات به شهروندان ،کسشب
و کار کارمندان دولت را گسترش دهد از یرفی دولت هایی که به سحمت اقتصادی کششور
خود و ایجاد فرصت برای شهروندان خود متعهد هستند ،عحوب بشر ششرایط اقتصشاد کشحن،
قوانین و مقرراتی را که نیز بر فعالیت های روزمرب اقتصادی کحن ،قوانین و مقرراتی را کشه
نیز بر فعالیت های روزمرب اقتصادی اثرگذارند ،ارزیابی می نیایند در نتیجه کسب و کارهای
جدید معنایی مهم برای سازمانها انگاشته می شود پس دولت الکترونیکشی نیشاز دارد تشا بشه
شکل نگرشی و برنامه ریزی بلندمدت درآید ابتکشارات دولشت الکترونیکشی معیشو نتیجشه
اصحح بخ عومی است ،جایی که بنگاب هشای دولتشی ب شور فزاینشدب ای ماننشد کسشب و
کارهای خصوصی راب اندازی می شوند با تاکیشد بشر رفتشار کشردن بشا ششهروندان بشه ماننشد
مشتریان و یرف های ذینفع در نتیجه بکارگیری دولت الکترونیکی نق موثری در ورود به
عرصه های کسب و کار دارد هر چه راب اندازی کسب و کارها بشا سشهولت بیششتری انجشام
گیرد ،ف ای کسب و کار نیز بهبود یافته و بشه توانیندسشازی اقتصشادی و اجتیشاعی کششور
کیک شایانی خواهد نیود
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پیشنهادات:
 با پیادب سازی دولت الکترونیکی راهکارهای زیر برای ایجاد کسب و کار هشای جدیشد در
راستای بهبو ف ای کسب و کار پیشنهاد می گردد:
 سادب سازی نحوب ارایه و دسترسی به خدمات برای صاحبان ایدب و کسب و کار جدید
 بهبود کارآیی و اثربخشی سازمانهای متولی از یری دگرگونی در مدل های ارائه خشدمت
و حذف یه های غیرضروری
 تسهیل دسترسی صشاحبان ایشدب و کسشب و کشار جدیشد بشه ایحعشات و حیایشت هشا از
یریقپورتال های ایحع رسانی
 بهبود وضع پاسخگویی و ت یین پاسخگویی به ایشان براساا نیازهشای انهشا از یریش
سیستم های الکترونیکی
 سادب سازی و تحول و دگرگونی در فرآیندهای صدور مجوز کسب و کار و کاه
های انها از یری یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید

هزینشه

 یراحی سیستم های یکپارچه ایحعاتی و خدماتی در تیامی مراحل ،ایدب یشابی ارزیشابی
ایدب ها ،صدور مجوز قانونی و خودکار سازی این مراحل
 آشنایی و اموزش مباحث ذیل به کیک الگوی دولت الکترونیکی در سش ح پشار ،هشای
علم و فناوری
 آموزش و فراگیری نحوب و تکنیک های تولید ایدب به صورت مجازی
 یادگیری نحوب دسته بندی و پردازش ایدب رتبدیل ایدب به ایدب عیلشی و میکشن) در واقشع
یادگیری فرآیند خحقیت در کارگاخ اموزشی به صورت مجازی
 آموزش نحوب تبدیل ایدب به نیونه رامکانات موردنیاز ،مجوزهای زم ،مدار ،مشورد نیشاز
و ) به صورت مجازی
 آموزش فرآیند تبدیل نیونه به محصول و تجاری سازی آن به صورت مجازی


فراگیری نحوب ثبت مالکت معنوی ،ثبت پتنت ،ح تقدم و به صورت مجازی
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 اموزش نحوب تهیه یرح تبدیل ایدب به نیونه و نحوب تهیه یرح کسب و کشار بشه صشورت
مجازی
 آموزش و فراگیری نحوب اخذ مجوزات قانونی در هشر مرحلشه از مراحشل فشوق از مبشادی
ذیربط به صورت مجازی
 یادگیری نحوب تامین منابع اعتباری برای هر مرحله از یرح به صورت مجازی
 آموزش نحوب کسب مجوزهای قانونی کسب و کار برای نخبگان به صورت مجازی
 انجام کامل فرآیندهای الکترونیکی در س ح پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
 تحول در مدل های ارائه خدمات به صاحبان ایدب به صورت الکترونیکی
بر مبنای آنچه گفته شد به یور خحصه برای دستیابی بشه حشداکثر اثربخششی در ایجشاد
کسب و کارهای جدید توسعه خدمات الکترونیکی واقعیتی انکارناپذیر است کشه در کششوری
که دولت الکترونیکی ان قوی باشد ایحع رسانی و خدمات نهاد دولت به مردم از یری این
تشریفات با دقت ،صحت ،کیفیت و سرعت انجام می شود و سشبب ایجشاد بسشتری مناسشب
برای رفع نیازها و خواسته ها و انت ارات کارآفرینان و متحول ساختن فرآیند ارائشه خشدماتی
کارامد و پاسخگو می گردد که باعث ایجاد کسب و کارهای جدید ،فناورانشه و دانش بنیشان
برای کسانیکه می خواهند با کیتشرین هزینشه و ابشزار حشداکثر بشازدهی را در کسشب و کشار
هدفیند خود به دست اورند ،خواهد شد
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