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چکیده
زمینه و هدف :تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آنیکی از ابزارهای پیشرفت اقتصادی
کشورهای در حالتوسعه است .شهرها بهعنوان عناصر اصلی تشکیل یک کشور از این تأثیر بیبهره نیستند.
هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار کارآفرینی شهری در ایران است.
روش شناسی :این پژوهش از نظر هدف ،اکتشافی است و در آن از روش کیفی داده بنیاد استفاده شد.
جامعه آماری پژوهش شامل خبرگانی بود ک ه در حوزه کارآفرینی و مدیریت شهری دارای دانش کافی
بودند .برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد .تحلیل متن مصاحبه ها به
کمک نرم افزار  Atlas tiانجام شد .ابعاد سنجش کارآفرینی شهری (نگرش کارآفرینانه ،توانایی
کارآفرینانه ،آرمان کارآفرینانه ،اقدام کارآفرینانه) به عنوان مقوله محوری مشخص شد و چارچوب نهایی
تدوین شد.
یافتهها :بر اساس تحلیل دادهها ،نگرش کارآفرینانه ،توانایی کارآفرینانه ،آرمان کارآفرینانه ،اقدام کارآفرینانه بهعنوان
مقوله محوری ،شهر خالق ،خطمشی شکوفایی شهری ،زیستبوم کارآفرینی شهری و شرایط تولید/خدمات
کارآفرینانه به عنوان عوامل علی ،انعطافپذیری شهری ،تراکم شهری ،و عدم اطمینان محیطی بهعنوان
عوامل زمینهای ،تعامالت شهری و رقابت شهری بهعنوان عوامل میانجی ،کیفیت زندگی شهروندان ،رضایت
عمومی شهروندان ،تعمیق سرمایه اجتماعی و شکلگیری آرمانشهرها به عنوان پیامدها شناسایی شدند.
نتیجهگیری :کارآفرینی شهری از طریق شناسایی ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتهای شهری موجب
توسعه کارآفرینی ،حل معضالت شهری ،ترمیم ساختارهای شهری و رشد و شکوفایی کسبوکارهای کوچک
و متوسط و ارتقای مطلوبیت زندگی شهر خواهد شد.
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مقدمه
کارآفرینی بهعنوان یکرشته نوظهور و علمی بینرشتهای به دنبال افزایش مشروعیت خویش
در میان پژوهشگران است .اگر در یک حوزه علمی و فکرری تناسربی برین موضرو و روش
وجود نداشته باشد و یا ضعیف باشد ،آن حوزه در آموزش یادگیری به مخاطبان نراتوان اسرت.
کارآفرینی بهعنوان رشتهای نوپا که ماهیتی میانرشتهای دارد ،با توجه بره ت ییررات محیطری
نیازمند سیاستگذاری است .تا سه دهه گذشته بره نقرش کارآفرینران در توسرعه اجتمراعی و
اقتصادی توجه نمیشد؛ اما تحقیقات نشان میدهد امرروزه کرارآفرینی در توسرعه اقتصرادی،
اجتماعی و فرهنگی نقشی مهم دارد ،زیرا ایجاد کسبوکارهای جدید را به همراه داشرته کره
موجب ایجاد اشت ال ،تشدید رقابت و افزایش بهرهوری میشرود (جرم .)8002،1شرین معتقرد
است کارآفرینی باید پدیدههایی تجربی را توصیف و پیشبینی کند که مدیریت راهبردی قادر
به توصیف و پیشبینی آنها نیست و این وجه تمایز کارآفرینی نسبت بره رشرتههرای دیگرر
است (شین .)8018،8در این میان ،توجه به مطالعات میانرشتهای همواره اهمیت شایانی دارد
و اندازهگیری آن نیز با چالشهایی روبره رو بروده اسرت (وگنرر و همکراران .)8011،3امرروزه
کیفیت زندگی شهری و ارتقاء آن به هدف اصلی بسیاری از سیاستها ،برنامرههرا و اقردامات
مدیریت شهری تبدیل شده است؛ و بهعنوان شاخصی بررای ارزیرابی و نظرارت برر عملکررد
تصمیمگیران و مدیران مورد استفاده قرار مریگیررد .وجرود مشرکالتی ماننرد ضرعف منراب
درآمدی ،کمبود وسایل حملونقل عمومی ،سنگینی ترافیک و تراکم خودروها و اترالف وقرت
شهرنشینان در ترددهای شهری ،کمبود فرصتها و موقعیتهای ش لی مناسب ،کمبود مراکز
درمانی ،گرانی و کمبود مسرکن مناسرب ،مشرکالت و آسریبهرای ناشری از نرابرابریهرای
اجتماعی ،ت ذیه نامناسب ،آلودگی آب ،آلودگی هوا ،آلودگی محیط ،کمبود فضای سبز ،کمبود
امکانات فرهنگی ،ورزشی و فراغتی ،جرائم ،ناامنی و آسیبهای اجتماعی و سایر موارد زندگی
شهری را با چالشهای جدی مواجه ساخته است و بر لرزوم بریشازپریش توجره بره کیفیرت
زندگی شهری افزوده است (کوهن و مونز.)8012 ،4
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ک ارآفرینی شهری موجب افزایش کیفیت زندگی مردم در شهرها خواهد بود .در حال
حاضر کارآفرینی در شهرهای مختلف دنیا نقشی اساسی در توسرعه ملری و رقابرت هرای
جهانی بازی می کند .بدین سان مقیاس تأثیرگذاری شرهرها از سرطم محلری ترا جهرانی
گسترش یافته و پدیده جهانی محلی شدن را بر سر زبان هرا آورده اسرت .شرهرها بررای
توفیق در فضای رقابتی نیاز به خالقیت دارند ،خالقیت در ارائه خدمات ،خالقیت در تولید
کاالها ،خالقیرت هرای شرهری شرامل فرهنگری ،هنرری ،علمری ،اجتمراعی ( مهرر آرا و
رضایی .)8012،اهمیت این موضو در حردی اسرت کره شرهرها بایرد در سرازوکارهای
مدیریتی خود ت ییراتی ایجاد کنند .این ت ییررات در قالرب مردیریت شرهری و مردیریت
سرمایه های اجتماعی و سرمایه های انسانی است.
در سال  ،1822اجالسی در شهر اورلئان 1فرانسه برگزار شد که در آن اقشار مختلف
دانشگاهی ،صاحبان کسب وکار و خط مشی گذاران هفت کشور برتر سرمایه داری شررکت
داشتند .نتایج ای ن اجالس که همگان در رابطه با آن اتفاق نظر داشتند عبارت بود از اینکه
مقامات رسمی شهرها باید توجه ویژه ای به نوآوری و کارآفرینی مبذول داشته و از طریق
درآمدهای حاصل از چنین فعالیت هایی ،آینده ای بهترر را بررای شرهروندان بره ارم ران
بیاورند .در این میان ،تنها مورد اختالف نظر نحوه دستیابی بره ایر ن هردف برود کره آیرا
مقامات رسمی شهرها باید به صورت مستقی م اقدام به راه اندازی کسرب وکارهرای جدیرد
کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،این دخالت باید تا چه حدی باشد؟ آیا آن ها خودشان
باید به عنوان منب استخدام و اشرت ال زایری باشرند؟ آیرا آن هرا بایر د خرود را بره ایجراد
زیرساخت هایی متعهد کنند که موجب رونق فعالیت های اقتصادی شود ؟ به عبارت سراده
می توان بی ان داشت که رویکرد مدیریتی شهرهای برزر کره در دهره  1890مریالدی
حرراکم بررود ،در دهرره  1890و  1820م ریالدی جررای خررود را برره رویکررردی نوآورانرره و
کارآفری نانه داد .به نظر می رسد در سال های اخیر ،اتفاق نظر گسترده ای به منظور توسرعه
اقتصادی در کشورهای پی شرفته سرمایه داری مبنی بر استفاده از روی کرد کارآفرینانه وجود
دارد (هاروی .)1828 ،8بر این اساس ،استقرار خط مشی کارآفرینی شهری یرک ضررورت
راهبردی در مدیریت شهرهای امروزی است ،اما چگونگی استقرار آن درگررو شناسرایی
2. Orléans
3. Harvey
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عوامل تأث یرگذار بر آن است که یکی از مسائل کلیدی در مدیریت شرهرهای ایرران بره
شمار می رود  .به سخن دیگر ،علی رغم اینکه کارآفرینی شهری به عنوان یک راهبررد در
بیشتر برنامه ها ی توسعه شهری مطرح بوده و هست ،اما فقدان مدل مناسب برای استقرار
موفقیت آمیز آن باعث شده است تا برنامه ها ی کارآفرینی بر مبنای دیدگاه های شخصری
حکمرانان شهری و یا به تقلید از برنامه های شهرهای توسعه یافته در دنیا دنبال شوند که
با شرایط وضع ی شهرهای ایران سازگاری چندانی ندارد؛ بنابراین ،یافته های این پژوهش
می تواند در انتخاب پایه نظری مناسب خط مشی های کارآفرینی شهری کارساز باشد.
پیشینۀ پژوهش

کارآفرینی شهری مفهوم اصلی برای تبیین شرهر کرارآفرین اسرت .کرارآفرینی شرهری
موضوعی است که در آن شهر به واسطه بهرره گیرری از روش هرای خرالق و اسرتفاده از
راهبردهای فعال ،ظرفیت شهری را برای افزایش ارزش دارایی ،رشد اشت ال و سطم رفاه
گسترش می دهد (هاروی .) 8002 ،کارآفرینی شهری یکی از جدیدترین موضوعاتی است
که در عرصه مدیریت در شهرها مورد تأکید قرارگرفته است .کرارآفرینی در شرهر دارای
سه ویژگی های اصرلی اسرت )1 :مشرارکت بخرش خصوصری برا عمرومی بررای جرذب
سرمایه گذاری در حوزه هرای نروین؛  )8رفترار بخرش خصوصری و عمرومی بایرد دقیقرا
کارآفرینانرره باشررد برره ایرن معنررا کرره جسررارتی برررخالف آن رره در رفتارهررای عقالیرری
برنامه ریزی شده معمول مشاهده می شود ،رخ دهد؛ و  )3توجه ویرژه بره اثررات سیاسری
به ویژه توزی قدرت به هنگام انجام پروژه های شهری با توجه به صرفه مکانی و اقتصادی
در توسعه شهر (هاروی.)1828 ،
آرتورو و بانوو )8014( 1در تعریف کارآفرینی شهری ،رویکرد کیفیت زندگی را انتخراب کررده
و معتقد هستند که کارآفرینی شهری ،درگیر شدن افراد برای تأمین نیازهای مردم در شهرهای پرر
تراکم است .درواق  ،بهزعم آنان ،کارآفرینی در فضاهای شهری و خارج از فضاهای شهری خردمتی
برای ساکنان شهرها است .کوهن و مونز ( )8012با انتخاب رویکرد اقتصادی ،کارآفرینی شهری را
اقدامی برای بهبود رفاه شهری با هدف حل مشکالت شهری میدانند (جدول :)1
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جدول  .0مفهوم کارآفرینی شهری از دیدگاه اندیشمندان

منب
هاروی
()8002
آرتورو و
بانوو
()8014
کوهن و
مونز
()8012

تعریف
شررهری کرره بررهواسررطه بهرررهگیررری از روشهررای خررالق و اسررتفاده از
راهبردهای فعال ،ظرفیت شهر را برای افزایش ارزش دارایی ،رشد اشت ال
و سطم رفاه گسترش میدهد.
تراکم باالی زندگی مردم در شهرها ،افرادی را در ایجاد کسبوکارها برای
تأمین نیازهای آنان درگیر کرده است که به آن کارآفرینی شهری اطرالق
میشود .در واق کارآفرینی در فضاهای شهری و خارج از فضاهای شهری
خدمتی برای ساکنان شهرها است.
کارآفرینی شهری اقدامی برای بهبرود رفراه شرهری در گسرتره دولتری و
خصوصی و همکاری با مردم است که هدف آن ایجاد راهحلهای مناسب
برای حل مشکالت شهری بین بخش دولتی و خصوصی است.

رویکرد
توسعه اقتصادی

کیفیت زندگی

اقتصاد و توسعه
سرمایهگذاری

سنجش کارآفرینی شهری
ت اکنون برای اندازه گیری کارآفرینی شهری معیارهای مختلفی و متنوعی معرفی شده انرد
که هنوز توافقی قطعی در این باب صورت نگرفتره اسرت ،ادوارد آل گلیسرر )8009( 1در
تحقیق خود از دو شراخص خوداشرت الی و متوسرط انردازه شررکت بررای انردازه گیرری
کارآفرینی شهرها استفاده کرده است .به زعم وی ،نرخ خوداشت الی طبیعری تررین معیرار
فردی برای اندازه گیری کارآفرینی است و شرامل افررادی اسرت کره هردایت شررکت و
موسسه خودشان را بر عهده دارند .چینتز )1891( 8معتقرد اسرت کره نررخ خوداشرت الی
به شدت با ظهور شرکت های کوچک مرتبط است .در ضمن ،نرخ خوداشت الی قوی تررین
ارتباط را با تأمین کنندگان دارد (گلیسر .)8009،با این حرال بایرد مترذکر شرد کره طبرق
یافته های بنیاد کافمن ،)8002( 3به طور حتم خوداشت الی معیار ناقصری بررای سرنجش
کارآفرینی است که انبوهی از فعالیت های کارآفرینی را ارائه می دهرد امرا نمری توانرد در
تعیین میزان موفقیت کارآفرینان به کار گرفته شود؛ به عبرارت دیگرر ،نررخ خوداشرت الی
نشان گر آمار مالکیت کسب وکارهرای محلری اسرت ،امرا نمری توانرد بررای نشران دادن
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نوآوری های کارآفرینانه به کاربرده شود .در هر حال ،این نرخ ،در حال حاضر یک خروجی
مرتبط و بهترین معیار آماری در دسترس ،برای اندازه گیری فعالیت های کارآفرینانره برر
اساس مکان است  .خود بنیاد کافمن ( ،)8002نیز از معیارهای اندازه گیری فعالیرت هرای
کارآفرینانه به میانگین اندازه شرکت هرا در منراطق اشراره کررده و در نهایرت دو معیرار
اندازه گیری کارآفرینی ،یعنی « اندازه شرکت ها و نرخ خوداشت الی» را مرورد تأکیرد قررار
می دهد .باید در نظر داشت که در سنجش کارآفرینی بر معیارهای دیگرری ماننرد تولرد
کسب وکارهای کوچک در شهرها تمرکز شده و تحقیقات جدید اهمیت کسرب وکارهرای
جدید را در رشد اقتصادی نشان می دهد (ساک لی.)8002 ،1
بهطورکلی ،کارآفرینی شهری بر پایه چند عنصر اساسی استوار است که موجب پویرایی
توسعه کارآفرینی منطقهای میشود و مؤلفههای سنجش آن با توجه به مدلهای ارائره شرده
در جدول  8منعکس شدهاند.
جدول  .3مدلهای سنجش کارآفرینی شهری

ابعاد یا مؤلفههای سنجش

منب
سریرام 8و همکاران
()8009

 )1انگیزه  )8مهارت  )3مناب

کوهن و مونز ()8012

 )1مناب عمومی مثل حملونقل  )8مناب ممکن و قابلدسترس  )3مناب پنهان

مدل کارآفرینی منطقهای
()8013

 )1نگرش کارآفرینانه  )8توانایی کارآفرینانه ) 3آرمان کارآفرینانه

بنیاد کافمن ()8002

 )1تعداد صاحبان کسبوکارهای شهری  )8نرخ ماندگاری کسبوکارهای شهری
 )3تراکم کسبوکارهای شهری

جم ()8012

 )1ویژگیهای فردی  )8ارزشهای اجتماعی کارآفرینان  )3رفتارهای کارآفرینانه
 )4اشتیاق رشد کارآفرینانه

1. Suk Lee
2. Sriram et al.
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عوامل مؤثر بر کارآفرینی شهری
التزام به کارآفرینی شهری ،زمانی قابل دفا است که پیامدهای مثبتی را ازجمله بالندگی
شهری ،بهبود کیفیت زندگی شهروندان و مطلوبیت زندگی شهری را برر جرای بگرذارد.
جدول  3دربرگ یرنده مطالعاتی است که در خصوص عوامل مؤثر برر کرارآفرینی شرهری
انجام شده است.
جدول  .2عوامل مؤثر بر کارآفرینی شهری در ایران

منب

یافتههای پژوهش

کریا و کاستا ()8014

 )1استعداد  )8باز بودن  )3محیط فرهنگی  )4فناوری و نروآوری
 )2صررنای خررالق  )9مقررررات و محرررکهررا  )9پشررتیبانی از
کارآفرینی  )2در دسترس بودن  )8قابلیت زیستی

یو ان هاپیتات ()8012؛
وونگ ()8012

 )1بهرررهوری  )8زیرسرراخت  )3برابررری و انسررجام اجتمرراعی )4
کیفیت زندگی  )2پایداری محیط زیستی  )9حاکمیت شهری

آیزنبر ()8011

 )1حمایت از کرارآفرینی  )8فرهنرگ  )3سررمایههرای مرالی )4
سرمایههای انسانی  )2سیاست  )9بازار

والبردا ()1889

انعطافپذیری شامل  )1ساختاری  )8عملیاتی  )3راهبردی

برنز و استاکر ()1891
الرنس و لورش ()1899

عدم اطمینان محیطی شامل  )8پی یدگی شرهری  )3ناپایرداری
شهری

نو مت یر

عوامل
علّی

عوامل
زمینهای

با توجه به مبانی نظری پیش گفته ،می توان گفت که وجروه مختلرف کرارآفرینی
شهری به خوب ی تبیین نشده است و اختالف نظر قابل توجه ی بین اندیشمندان در زمینه
سنجش کارآفرینی شهری ،عوامرل مرؤثر برر اسرتقرار آن ،پیامردهای آن وجرود دارد.
ازا ین رو ،شفاف سراز ی وجرود مختلرف کرارآفرینی شرهری در شررایط کشرور مسرتلزم
تحقیقات تکمیلی است.
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روششناسی پژوهش
از دید روششناسی ،پژوهشگران بر این باورند که روش تحقیق کیفی بینش عمیقتری را در
قبال پدیدههای فرایندی فراهم میسرازند .یکری از مشخصرههرای پرژوهش کیفری ،تعامرل
فوقالعاده بین پژوهشگر و محیط پیرامونی است و درک عمیقی از مسئله پرژوهش را فرراهم
میآورد (بلوهم و میشل .)8011،1با اینوجود ،انوا مختلفی از راهبردهای کیفی تحقیق وجود
دارد که اغلب از نظر شیوه جم آوری و تحلیل دادهها تفاوتهرایی برا یکردیگر دارنرد .روش
نظریه برخاسته از دادهها یک از این راهبردهاسرت کره برهواسرطه ویژگری جرام نگرری ،در
تحقیقات مورد استفاده بیشتری قرار گرفته است .بهطورکلی ،این راهبرد دادههرای حاصرل از
مناب اطالعاتی را به مجموعهای از کدها ،کدهای مشترک را به مقولهها و آنگاه مقولرههرا را
به نظریه تبدیل میکند (اشتراوس و کوربین .)1882 ،8با توجه به اینکه این تحقیرق نیرز بره
دنبال تدوین مدل بومی است ،بنابراین از نظریه داده بنیاد مبتنری برر چرارچوب اشرتراوس و
کوربین استفادهشده است (شکل .)1

شکل  .0چارچوب نیمه ساختیافته تحقیق کیفی (لوک)3442،

1. Blohem & Michel
2. Strauss & Corbin

543 /

تدوین چارچوبی برای کارآفرینی شهری در ایران

در این پژوهش« ،کارآفرینی شهری» بهعنوان پدیده محوری لحاظ شده و با شناسرایی
عوامل علّی ،شرایط واسطهای و عوامل زمینرهای مرؤثر برر کرارآفرینی شرهری ،راهبردهرا و
پیامدهای کارآفرینی شهری چارچوب کارآفرینی شهری تدوین شده است.
جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که دارای دانش کافی در خصوص مباحث
مدیریت شهری بهخصوص کارآفرینی و تجربه عملی و آشرنایی الزم برا فضرای کرارآفرینی در
شهرها هستند .آمارهای جمعیت شناختی خبرگان در جدول  4منعکسشده است.
جدول  .0آمارهای جمعیت شناختی خبرگان

کد خبره جنسیت سن
1

مرد

20

تخصص

مسئولیت

ج رافیا و برنامهریزی شهری مدیر گروه ،عضو هیئتعلمی /اجرایی

تجربه
82

8

مرد

40

کارآفرینی فناورانه

عضو هیئت علمی-اجرایی

12

3

مرد

32

مدیریت کارآفرینی

عضو هیئتعلمی

2

4

زن

32

کارآفرینی توسعه

کارشناس ارشد /دبیر اجرایی جم

10

2

زن

43

مدیریت شهری

دانشجوی دکتری  /مدیر شهرداری

88

9

مرد

32

کارآفرینی کسب کار

دانشجوی دکتری  /مدیر شهرداری

13

9

مرد

38

اقتصاد شهری

عضو هیئتعلمی

12

2

مرد

42

مدیریت دولتی

عضو هیئتعلمی

82

8

مرد

98

مدیریت کسبوکار

کارآفرین/اجرایی

32

10

مرد

48

ج رافیا و برنامهریزی شهری

مدیر شهرداری

12

11

زن

43

برنامهریزی شهری

عضو اتاق بازرگانی و صنعتی

12

18

مرد

20

مدیریت شهری

عضو هیئتعلمی /اجرایی

80

13

مرد

32

مدیریت شهری

دانشجوی دکتری  /مدیر شهرداری

10

14

مرد

48

مدیریت شهری

پژوهشگر و محقق کارآفرینی

2

12

مرد

49

مدیریت فناوری اطالعات

مدیر شهری

12
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ابزار اصلی مورد استفاده برای تدوی ن مدل فرایندی در این پژوهش ،مصاحبه نیمره
ساختاریافته است .در ابتدای هر مصاحبه ابتدا توضیحاتی در خصوص موضو مورد نظرر
داده شد و پس از اطمینان از روشن بودن موضو برای خبره مورد نظر سؤال ها پرسریده
شد .پس از هر مصاحبه ،نتایج مصاحبه پیاده ساز ی شرده و برر مبنرای کردهای اولیره و
مقوله های استخراج شده  ،مصاحبه بعدی دنبال شد .گردآوری اطالعات از مهرماه 1389
آغاز و تا آذرمراه  1389ادامره ی افرت .در ایرن تحقیر ق برا پرانزده خبرره مصراحبه نیمره
ساخت یافته بر مبنای چارچوب اشتراوس و کوربین انجام شد که از مصاحبه دوازدهم بره
بعد ،تکرار در اطالعات مشاهده شد (اشبا نظری) ،اما برای اطمی نان ،انجام مصاحبه ها تا
پانزدهمین خبره ادامه یافت .مدت زمان هر مصاحبه به طور متوسط یک ساعت بود .الزم
به توضیم است که به منظور مدیریت بهتر داده های حاصل از مصراحبه هرا ،از نررم افرزار
اطلس تی ای 1استفاده شده است .راهنمای مصراحبه نیمره سراخت یافتره در جردول زیرر
منعکس شده است.
کدگذاری ،اساس فرایند تحلیل در نظریه پردازی داده بنیاد است .در نظریه پرردازی
داده بنیاد از سه نو کدگذاری استفاده مری شرود؛ کدگرذاری براز ،کدگرذاری محروری و
کدگذاری انتخابی (اشتراوس و کوربین .)1882 ،در این پژوهش ابتدا کلیه مصاحبه ها به
شکل کامل و بدون انحراف به شکل نوشتار تدوین شرد .پرس از آن برا کدگرذاری کلیره
عبارت ها از مجمو  12مصاحبه صورت پذیرفته 1020 ،عبارت استخراج شرد برا حرذف
تمامی عبارت ها ی نامربوط از فرایند کدگذاری 288 ،کد اولیه در اختیار قررار گرفرت .برا
توجه به اینکه مفاهیم متنوعی از داده ها استخراج شده بود و دسته بندی آن ها در تعرداد
قابل بررس ی ممکن نبود ،کدگذاری باز در سطم مفاهیم برای بار دوم انجام شد .در ایرن
مرحله پژوهشگر از  288کد اولیه به  110مفهوم ثانویه دست یافرت و در م رحلره آخرر از
مجمو  91مفهوم ثانویه  19مقوله استخراج شد.
نمونه ا ی از کدهای باز ،مفاهیم اولیه و مقوله ها در رابطه با شناسایی عوامل مؤثر
بر استقرار کارآفرینی شهری بره شررح جردول  9اسرت کره در مصراحبه برا نفرر اول
شناسایی شده است.

1. Atlas ti

541 /

تدوین چارچوبی برای کارآفرینی شهری در ایران

جدول  .5راهنمای مصاحبه نیمه ساختیافته

سؤاالت فرعی

سؤاالت اصلی

ابعاد و مؤلفههای
کارآفرینی شهری در
ایران کداماند؟

 .1تا چه حد با چارچوبهای مفهومی ارائه شده از سوی نهادهای
بینالمللی برای سنجش کارآفرینی شهری آشنا هستید؟
 .8آیا این چارچوب را برای شرایط کشور ما مناسب میدانید؟
 .3چه ابعاد یا مؤلفههای دیگری را برای سنجش کارآفرینی شهری
پیشنهاد میکنید؟
 .4تعریف شما از کارآفرینی شهری در ایران چیست؟

مهمترین چالشها برای
استقرار کارآفرینی
شهری در ایران
کداماند؟

 .1آیا با تجربیات دیگر کشورها برای استقرار کارآفرینی شهری آشنا هستند؟
 .8چه عواملی را در تعمیق کارآفرینی شهری در ایران مؤثر میدانید؟
 .3بر اساس تجربه شما ،موان استقرار کارآفرینی شهری در ایران کداماند؟
 .4چگونه میتوان شهرهای ایران را بهسوی کارآفرینی شهری سوق داد؟
 .2چه اقداماتی برای استقرار کارآفرینی شهری ایران انجامشده است؟

پیامدهای استقرار
کارآفرینی شهری در
ایران کداماند؟

 .1چه اهدافی را خطمشی برای تعمیق کارآفرینی شهری دنبال میکنند؟
 .8چه خطمشیها و راهبردهایی را دولت برای استقرار کارآفرینی شهری
انتخاب کرده است؟

شرایط زمینهای و
مداخلهگر در استقرار
کارآفرینی شهری
چگونه است؟

 .1شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی حاکم بر شهرهای ایران چه
الزاماتی را بر آنها تحمیل میکند؟
 .8چه عواملی در استقرار کارآفرینی شهری مداخله کرده و بهنوبه خود
کارآفرینی شهری را تحتالشعا قرار میدهند؟
جدول  .6تعداد کدهای اولیه ،ثانویه ،مفاهیم و مقوالت

عبارت

کد اولیه

مفهوم اولیه

مفهوم ثانویه

مقوله

1020

288

110

91

19
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جدول  .7کدهای باز ،مفاهیم و مقولههای عوامل مؤثر بر کارآفرینی شهری از مصاحبه نفر اول

کدگذاری باز

نکات کلیدی

کد

در ای رن تعری رف تولی رد ارزش
به نوعی تولید ثروت ،اشرت ال،
محیط نوآور و مولد بود.

1-1

تولید ارزش

بسترسرررازی و همررراهنگی و
تسهیلگری برای نظام توسعه
شهری

8-1

بسترسازی و
هماهنگی

انسجام
اجتماعی

ضرورت کاهش فقر و بیکاری

81-1

کاهش فقر و
بیکاری

توزی متناسب
درآمدها

برررره سررررمت رفتارهررررای
توسررعهدهنررده کسرربوکارهررا
حرکت کنند.

8-1

رفتارهای
توسعهدهنده
کسبوکارها

توسعه
کسبوکار
شهری

توسعه
زیرساختها

ی رک نظررام توسررعهی پای ردار
داشته باشیم

10-1

نظام توسعه
پایدار

توسعه پایدار

پایداری
زیستمحیطی

کسب وکارها فعالیرت بهترری
خواهند کرد ،اگر نظام اشت ال
توسعه یابد.

18-1

نظام اشت ال

اشت ال
شایسته

کار شایسته

شررفاف بررودن نظررام مرردیریت
توسعه شهری از آن یاد میشود.

9-1

شفاف بودن
نظام مدیریت
توسعه شهری

پاسخگو بودن نظرام مردیریت
شررهری ،مسررئولیتپررذیری،
بخش پذیر بودن جریان توسعه
شررهر هزینررههررا و درآمرردهای
شهری که چقدر عایدی دارند.

9-1

پاسخگو بودن
نظام مدیریت
شهری.

مفاهیم

مقوله فرعی

اثربخشی
فعالیتهای
شهری

بهرهوری

برابری و
انسجام
اجتماعی

شفافیت
حاکمیت خوب
شهری
پاسخگویی

مقوله اصلی

خطمشی
شکوفایی
شهری
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مهررمترررین آنهررا نهادهررای
سیاسررتگررذار هسررتند کرره
خطمشیگذاری کارآفرینی در
شهر را بر عهدهدارند.

12-1

خطمشی
گذاری
کارآفرینی

خطمشی
کارآفرینی

برای کارآفرینی نیز احتیاج به
سازوکارهای حقوقی ،قروانین
و اسناد پشتیبان داریم.

84-1

سازوکارهای
حقوقی و اسناد
پشتیبان

سازوکارهای
پشتیبانی

تسهیالت مالی
و حقوقی

مررردیریت شرررهری حررروزه
پشتیبانی خدمات است

2-1

پشتیبانی
خدمات

ایجاد فضای
کسبوکار
مناسب

بهبود فضای
کسبوکار

مرردیریت یکپارچرره حکومررت
محلی است.

19-1

مدیریت
یکپارچه

صنای
حمایتی
و به هم
مرتبط

خوشههای
صنعتی

آن چیزی کره بایرد مردیریت
شهری را به این سمت ببرد.

83-1

مدیریت شهری
مبتنی بر
کارآفرینی

راهکارهای
اجرایی برای
کارآفرینی

محرکها و
مقررات

وجود خوشههای تولید دانش

82-1

وجود
خوشههای
تولید دانش

خوشههای
تولید دانش

فناوری و
نوآوری

گردش درست اطالعات

89-1

گردش درست
اطالعات

دسترسی به
اطالعات

باز بودن

کیفیررت خرردمات بهداشررتی،
محیط ری ،امنی رت و آمرروزش
ولری چررون مرا سررازوکارهای
آنها را نداریم.

2-1

کیفیت خدمات
بهداشتی،
محیطی،
امنیتی و
آموزش

کیفیت
خدمات

از چرررولگی و ترررورم منفررری
جلررروگیری کنرررد و ضرررریب
پایداری شهر افزایش پیدا کند.

80-1

افزایش ضریب
پایداری شهر

پایداری شهر

شرایط
تولید/خدمات
کارآفرینانه

شهر خالق

قابلیت زیستی
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ارزیابی اتکاپذیری یافتهها
طراحی روششناسی و طرح تحقیق این پژوهش به نحوی است که بتوانرد دادههرا و تفسریرهایی
مناسب و موثق را برای کارآفرینی شهری در ایران ارائه دهد .در این خصوص ،معیارهای لیرنکلن و
گوبررا ( :)1822اعتمادپررذیری ،انتقررالپررذیری ،اتکاپررذیری و تصرردیق پررذیری؛ معیارهررای چررارمز
( :)289:8009اعتمادپذیری ،اصیل بودن ،باز آوایی و مفید بودن؛ و باالخره معیارهرای اولیره نظریره
برخاسته از دادهها (گلیزر )1892 ،از معروفیت بیشتری برخوردارند که شامل مناسرب برودن ،عملری
بودن ،مرتبط بودن و تعدیلپذیری هستند (جدول .)2
جدول  .9ارزیابی کیفیت یافتههای تحقیق

معیار

شرح

 )1بررسی چندینباره سؤالهای مصاحبه نیمه ساختیافته بهمنظور شفاف بودن سرؤاالت؛ )8
ارسال خالصهای از طرح تحقیقی پژوهش بهمنظور آماده بودن ذهن مصاحبهشونده؛  )3دقت
اعتمادپذیری
پژوهشگر و چندین بار بررسی کدهای اتخاذشده از مصاحبهها؛  )4گردآوری اطالعات کافی با
رعایت اشبا نظری؛ و  )2بررسی و پاالیش نظریه صورتبندی شده با چند نفر از خبرگان
 )1نمونهگیری نظری و هدفمند؛  )8اطالعات ارائهشده در مورد پدیده تحت بررسی ،از کفایت
انتقالپذیری الزم برای ارزیابی امکان انتقالیافتهها به موقعیتهرای مشرابه برخروردار اسرت؛  )3مفراهیم
نظری ارائهشده از دادههای حاصل از تمامی مصاحبهشوندگان این مطالعه استخراج شد.
 )1احصای تجربیات جاری و پیشین خبرگان در مورد موضو تحقیرق؛  )8رعایرت ابزارهرای
اتکاپذیری
روششناختی در طول تحقیق؛ و  )3مستندسازی جام مصاحبهها از طریق نرمافزار اطلس
 )1مرور مصاحبههای پیاده شده و ارزیابی تفسیرهای محقرق از سروی دیگرران؛  )8بسرط و
تصدیق
پاالیش تفسیرها از طریق تائید خالصه الگوی صورتبندی شده توسط  3تن از خبرگان.
پذیری
 )1از بودن مصاحبهها و اختصاص زمان کافی بره آنهرا پررده از ماهیرت پی یرده پدیرده موردبررسری
برداشت؛  )8تطبیق یافتهها با مبانی نظرری و روششناسری تحقیرق کیفری؛  )3تسرلط پژوهشرگر بره
باز آوایی
نرمافزارهای مدیریت دادهها؛ و  )4انجام مصاحبهها بهصورت حرفهای ،بینام و در فضایی دوستانه.
مفید بودن
اصیل بودن
تعدیلپذیری

 )1قابلیت کاربرد یافتهها در بستر شهری؛  )8سهم علمی یافتهها در تدوین مدل بومی.
 )1جدید بودن برخی از مفاهیم احصا شده؛  )8معنادار بودن یافتهها در شرایط شهرهای ایران؛
 )3برخی از یافتههای پژوهش ،مفاهیم و ایدههای موجود را به چالش میکشند.
چارچوب احصا شده از ظرفیت الزم برای اصالح و تعدیل در طول زمان مبتنی بر یافتههرای
جدید برخوردار است.

تدوین چارچوبی برای کارآفرینی شهری در ایران

548 /

یافتههای پژوهش
در مصاحبههای انجامشده با خبرگان سعی شد تا ابعاد و مؤلفرههرای کرارآفرینی شرهری در ایرران
احصا شود .در مصاحبهها به بررسی ابعراد و مؤلفرههرای کرارآفرینی شرهری (پدیرده محروری) در
شهرهای ایران پرداخته شد و نتایج حاصل از مصاحبههرا بره شررح جردول  8احصرا شرد .از نظرر
خبرگان کارآفرینی شهری ،از عواملی مانند شهر خالق ،خطمشیگذاری مناسرب بررای شرکوفایی
شهری و ایجاد ارتباط بین عناصر زیستبوم کارآفرینی شهری و تقویت عوامل تولید در کرارآفرینی
موجود در شهرها تأثیر میپذیرد .در کارآفرینی شهری ،ایجاد نگررش کارآفرینانره بررای ذینفعران
شهری میتواند آنها را با توانمندسازی بره آرزوهرا و آمرال فرردی و اجتمراعی کره ایجراد شرهر
کارآفرین است ترغیب کند .این نو کارآفرینی ترالش مریکنرد ترا شراخصهرایی بررای توسرعه
کارآفرینی تعبیه کند و بهصورت نظامی در خصوص تردوین برنامرههرای آینردهنگراری و بالنردگی
1
شهری و رف نیازهای ذینفعان شهری بکوشرد .ذینفعران شرهری شرامل طبقره خرالق شرهر
(هنرمندان ،خبرگان ،صنای خالق) ،شهروندان ،مدیران شهری جامعه مردنی و رسرانههرا و دیگرر
ذینفعان موجود جامعه هسرتند .کرارآفرینی شرهری در نهایرت موجرب افرزایش کیفیرت زنردگی
شهروندان ،مطلوبیت شهری و رضایت عمومی شهروندان و ترسیم آرمانشهرها میشود.

نتایج حاصل از کدگذاری باز و محوری
مقولههای احصا شده از نتایج مصاحبه با خبرگان در جدول  10منعکسشده است .همانطور که
در جدول دیده میشود اتفاقنظر فراوانی بین خبرگان در خصوص مقولههای احصرا شرده دیرده
میشود .با لحاظ چارچوب اشتراوس و کوربین ،مقولهها و مفاهیم مرتبط با ابعراد مختلرف احصرا
شد که نتایج آن در جدول  11منعکسشده است.
شکلگیری نظریه
برخی از پژوهشگران مرحله کدگذاری انتخابی را آخرین مرحله برای مدلسازی نمریداننرد.
این مرحله نسبت به مرحله کدگذاری انتخابی پا را فراتر میگذارد و سعی در شناسایی روابرط
بین مقولهها دارد تا بر این اساس ضمن ایجاد تئوری کاملتر مدل نهایی اسرتخراج شرود .در
این مرحله پژوهشگر با پاالیش یافتههرای قبلری و برا طری فراینردهای رفرتوبرگشرت برر

1. Creative Class
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رویدادهها و دستاوردهای پژوهش در مراحل قبلی به دنبال شناسرایی ارتبراط برین مقروالت
است .این ارتباطات در نظریه ساختهشده به شکل قضیههایی قابلذکرر هسرتند .قضریههرای
استخراجشده که در مدل به شکل ارتباط میان مقوالت نشان دادهشده است را مریتروان بره
شکل فرضیه در آزمون مدل استخراجشده مورد اندازهگیری قرارداد .باید توجه داشت سراختن
و تدوین مفاهیم ،مقولهها و قضیهها در نظریه مبنای دیگرر مفراهیم اسرت .برهعبرارتدیگرر،
محقق در انجام پژوهش همواره برای اصالح ،ت ییر و دست یافتن به نظریه ای مناسب که به
کمک آن تبیینی از روابط مشاهده شده به دست دهد ،به مراحل قبلی بازمی گردد .برر اسراس
چارچوب مفهومی اشتراوس و کوربین و با بررسی اثر عوامل علی و مقوله محروری و عوامرل
زمینهای و میانجی چارچوب مفهومی حاصل از پژوهش را مطابق با شکل  8ترسیم شد.
جدول  .8ابعاد و مؤلفههای کارآفرینی شهری

فراوانی مفاهیم اولیه فراوانی کدهای اولیه
مقوله فرعی
مقوله اصلی
4
1
پشتیبانی فرهنگی
2
1
شبکهسازی بین جامعه نوآفرینی
نگرش کارآفرینانه
2
1
پذیرش ریسک
1
9
1
انگیزه نوآفرینان
8
8
رقابت
3
1
سرمایه انسانی
توانایی کارآفرینانه
1
1
پذیرش فناوری
1
1
نوآفرینی از فرصتها
4
1
تأمین مالی
1
1
جهانیشدن
9
1
رشد باال
آرزوهای کارآفرینانه
8
1
نوآوری فرایند
8
1
نوآوری محصول
1
1
راهاندازی کسبوکار نوین
8
1
بهبود مستمر کسبوکارها
اقدام کارآفرینانه
1
1
گسترش کسبوکارهای شهری

1. Start -Up
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جدول  .04ماتریس کیفی مقولهها

کد خبره

1

8

3

4

شهر خالق

*

*

*

*

خطمشی شکوفایی شهری

*

مقولهها

2

9

9

2

8

10

*

*

*

*

*

*

*

14 13 18 11

12

*

*

*

*

*

*
*

بوم زیست کارآفرینی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

شرایط تولید/خدمات

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

تعامالت شهری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

رقابت شهری
انعطافپذیری شهری

*

تراکم شهری

*

*

*

*
*

*

عدم اطمینان محیطی

*

*

*

*

*

*

*

نگرش کارآفرینانه

*

*

*

*

*

*

توانایی کارآفرینانه

*

*

*

*

*

آرزوی کارآفرینانه

*

اقدامات کارآفرینانه

*

*

*

*

*

*

کیفیت زندگی

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

رضایت عمومی

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

تعمیق سرمایه اجتماعی
آرمانشهر

*

*

*
*

*

*

*

*

*
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جدول  .00فراوانی مقوالت و مفاهیم مرتبط برحسب ابعاد مختلف چارچوب اشتراوس و کوربین

عناصر
چارچوب

مقوله اصلی

شهر خالق

عوامل علّی

خطمشی
شکوفایی
(رونق)
شهری

زیستبوم
کارآفرینانه

شرایط
تولید/خدمات
کارآفرینانه

شرایط
مداخلهگر

تعامالت شهری

رقابت شهری

مقوله فرعی
افراد مستعد
باز بودن فضای مبادله ایدهها
محیط فرهنگی مناسب
زیرساختهای فناورانه
صنای خالق شهری
مقررات و محرکهای کارآفرینی
در دسترس بودن زیرساختهای اقتصادی
زیست پذیری شهر
بهرهوری
زیرساختهای شهری
کار شایسته
برابری و انسجام اجتماعی
حاکمیت شهری
پایداری زیستمحیطی
نهادهای حمایتگر
افراد دانش گر
فرهنگ حمایت از کارآفرینی
مراکز آموزشی پشتیبان
مشاوران حرفهای
اقلیم شهری
تسهیالت پولی و مالی
خوشههای صنعتی و خدماتی
بازارچههای درونشهری
نمایشگاههای اشت ال و کارآفرینی
مشاغل درونشهری
برندینگ شهری
دیپلماسی شهری
پتانسیلهای درونشهری
پتانسیلهای بینشهری

فراوانی
مفاهیم اولیه
1
8
3
2
8
4
1
8
4
9
3
8
8
8
8
8
8
1
1
8
9
1
1
1
8
1
1
1
1

فراوانی
کدهای اولیه
8
9
18
82
10
82
3
3
18
32
83
2
12
11
2
3
19
3
1
9
81
2
1
1
8
2
3
8
1
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انعطافپذیری
شهری
شرایط
زمینهای

تراکم شهری
عدم اطمینان
محیطی
انگیزه
کارآفرینانه

پدیده
محوری
(کارآفرینی
شهری)

توانایی
کارآفرینانه

آرزوهای
کارآفرینانه

اقدامات
کارآفرینانه

کیفیت
زندگی
پیامدهای
کارآفرینی
شهری

تعمیق سرمایه
اجتماعی

آرمانشهر
رضایت
عمومی

عملیاتی
ساختاری
راهبردی
تراکم جمعیت
تراکم ارتفا
پی یدگی
ناپایداری
پشتیبانی فرهنگی
شبکهسازی بین کارآفرینیان
پذیرش ریسک
مهارت راهاندازی نوآفرینها
رقابت
سرمایههای انسانی
میزان پذیرش فناوری
فرصتهای راهاندازی کسبوکار
تأمین مناب مالی
جهانیشدن
افزایش رشد کسبوکار شهری
فرایند نوآوری
نوآوری محصول
ایجاد کسبوکارهای نوین شهری
بهبود مستمر کسبوکارها
گسترش کسبوکارهای شهری
افزایش نرخ اشت ال
سالمتی شهروندان
درآمد شهروندان
افزایش نرخ ماندگاری اشت ال
توسعه اصول اخالقی
ایجاد حس تعهد و پیوستگی در جامعه
شکلگیری آینده مطلوب شهری
تقویت و شکلگیری مشارکت عمومی
نشاط جامعه

3
3
4
1
1
2
3
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34
81
19
1
1
49
81
4
2
2
9
8
3
1
1
4
1
9
8
8
1
8
1
9
1
2
3
8
1
1
9
1
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شکل  .3چارچوب کارآفرینی شهری در ایران

باید در نظر داشت که واحد تحلیل در این پژوهش ،شهر است؛ بنابراین ،چارچوب احصا شرده
ناظر بر مت یرهای سطم شهر بوده و مت یرهای منطقهای در این چارچوب لحاظ نشده است.
بحث و نتیجهگیری
در عصر حاضر ،کارآفرینی شهری برای مقابله با بحران بیکاری و معضالت ناشی از آن ،بستر
مناسبی برای شهروندان فراهم مریکنرد؛ در مطالعرات ج رافیرای اقتصرادی شرهر ،برهطرور
فزایندهای بر شهرهای خالق و اهمیت خالقیت در دستیابی به رشد اقتصرادی ،تمرکرز شرده
است (اکس و همکاران .)8002 ،1از آنجاییکه شهرها بهعنوان مراکز دارای سرمایه انسرانی و
اجتماعی با سرریز دانش و نوآوری و دارا بودن تنو و طیف گوناگونی از تخصصها نسبت به
روستاها بهرهورتر هستند ،از این رو به نیروی اصلی محرکه اقتصاد ملی تبدیلشدهاند (یرو ان
هابیتات .)8011 ،از منظر خبرگان عوامل مهمی مورد بحث و تأکید قرار گرفت.

1. Acs et al.
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 عدم مشارکت بین جامعه ذینفعان شهری هم ون فقدان شبکه کارآمرد برین جامعره شرهری وعدم خطمشی گذاری مناسب در تصمیمگیریهای شهری ،ازجمله سیاست زدگی شهری.
 توجه به فرهنگ شهری بهعنوان مهمترین عامل در ت ییر نگرش طبقه خرالق بررای کشرف وبهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی موجود در شهر با تعهد و حس مسؤولیتپذیری.
 ارتباطات شهروندی مسیر مشارکت اجتماعی و شربکهسرازی در شهرهاسرت برا عنروانعامل مطالبهگری ذینفعان در پژوهش نامیده شد.
 الزمه استقرار اقتصاد دانشبنیران در شرهر ،ایفرای نقرش مردیران و کارکنران شرهری(تصمیم گیری) ،شهرداری ها و شوراهای اسرالمی شرهر (قردرت قرانونگرذاری محلری)،
آموزش و پرورش (سرمایه اجتماعی ناب) و سایر عوامل زیست بوم کارآفرینی شرهری در
کنار حمایت همهجانبه دولت و تدوین قروانین و مقرررات تسرهیل گرایانره برا اسرتفاده از
راهبردهای اسناد باالدستی مانند تحقق قانون برنامه ششم توسعه کشور ،سند چشمانرداز
 ،1404نقشه جام علمی کشور و استراتژیهای توسرعه شرهری ،1مریتوانرد در راسرتای
ایجاد و تقویت زیستبوم کارآفرینی در شهرها تأثیر به سزایی داشته باشند.
 نقش رسانههای محلی با استفاده از ابزارهای متنو اطال رسانی ،مانند فضای مجازی ومطبوعات که میتوانند به دور از سیاستزدگی بهعنوان عامل تأثیرگذار مهمری برا ایجراد
چالشهای شهری مرتبط و آگاهی جامعه بازیگران شهری و طبقه خرالق ،حمایرتهرای
درست اجتماعی الزم را برای استقرار کارآفرینی در شهرها داشته باشند.
 اقلیم شهری بهعنوان مهمترین عامل ایجاد فرصتهرای کارآفرینانره در شرهرها مروردتأکید قرارگرفته است .فرصتهای کارآفرینی در شهرهای ایران بر اساس تنو زیسرتی و
اقلیم های متفاوت شهری موجود ،مثل نو پوشش گیاهی ،دریا ،خشکی ،آبوهوا و سرایر
عوامل زیستمحیطی میتواند به ایجاد کسبوکارهای خاص در شهر منجر شود.
 برای سنجش میزان کارآفرینی شهری باید میزان شاخصهایی چون نگرش کارآفرینانه،توانایی کارآفرینانه ،آرزوهای کارآفرینانه و اقدام کارآفرینانه را در شهرها اندازه گیری کرد.
برای اندازهگیری اقدام کارآفرینانه ،ایجاد کسبوکارهرای نروین شرهری ،بهبرود مسرتمر
کسبوکارها ،گسترش کسبوکارهای شهری مورد تأکید خبرگان پژوهش قرار گرفت.
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 پیامدهای استقرار کرارآفرینی شرهری برا تحقرق مشرارکت همره اعضرای زیسرتبرومکارآفرینی میتواند موجب توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و آیندهنگاری شهری شود
و نتیجه آن عالوه بر یک تالش مشترک رضایت عمرومی شرهروندان ،افرزایش کیفیرت
زندگی شهری ،مطلوبیت شهری و ترسیم آینده مطلوب خواهد بود.
هرچند یافته های این پژوهش در مقایسه با مبرانی نظرری پریش گفتره از جامعیرت
بیشتری برخوردار است و چارچوب احصا شده حا صل روایت خبرگان از کارآفرینی شهری
در ایران است ،اما پیشینه پژوهش به شرح زیرر برا برخری از یافتره هرای ایرن پرژوهش
سازگاری دارد:
 . 1ابعاد کارآفرینی شهری هرچنرد برا ابعراد سره گانره (نگررش کارآفرینانره ،توانرایی
کارآفرینانه و آرمان کارآفرینانه) مدل توسعه پویرای کرارآفرینی منطقرهای ()REDI, 2013
سازگاری دارد ،اما در این پژوهش ،عالوه برر ابعراد فروق الرذکر ،یرک بعرد دیگرر «اقردام
کارآفرینانه» ،در شرایط شهرهای ایران از سوی خبرگران مطررح و کرارآفرینی شرهری برا
جامعیت بیشتری قابلسنجش است.
1
 .8عوامل علّی :نتایج این تحقیق با یافتههای کریا و کاستا ( )8014در خصروص شرهر
3
خالق و ابعاد آن کامال سازگار اسرت ،امرا برا مطالعرات یرو ان هاپیترات )8012( 8و وونرگ
( )8012در خصوص شکوفایی شهری تفاوتهای جزئی دارد .بهعنوانمثال ،در ایرن پرژوهش
خبرگان بر کار شایسته بهعنوان یکی از مؤلفههای خطمشی شکوفایی شهری تأکیرد داشرتند
که در مطالعات قبلی مدنظر قرار نگرفته بود.
در ضمن  ،آیزنبر  ) 8010( 4در تشریم بوم زیست کارآفرینی ابعاد و مؤلفه ها یی را
مطرح می کند که این ابعاد در شهرها نیز مورد تأک ید قرار می گیرند و عنصر مشرارکت
بین آن ها به عنوان عامل اصلی شبکه سازی و حلقه ی مفقروده اسرتقرار کرارآفرینی در
شهرهای ایران مشخص می شود و عالوه بر آن بعد جدید « اقلریم شرهری »2بره ایرن
عامل جامعیت می بخشد.

1. Correia & Costa
2. UN-Habitat
3. Wong
1. Isenberg
2. Urban Ecology
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در پژوهش حاضر ،عالوه بر عوامل «اقلیم شهری» و «کار شایسته» ،خوشه مت یرهرای
دیگری تحت عنوان «شرایط تولید/خدمات کارآفرینانه» شناساییشدهاند که با توجه به زمینه
ایرانی ،تفاوت قابلمالحظهای با یافتههای قبلی دارد.
 .3شرایط زمینهای و مداخلهگر :نتایج پژوهش حاضر نشانگر آن است کره رقابرت شرهری و
تعامالت شهری بهعنوان عوامل میانجی و تراکم شهری ،بهعنوان مت یرهای تعدیلکننده در رابطه
بین عوامل علی و کارآفرینی شهری عمل میکنند .هرچند در تحقیقات قبلی بهصرورت کلری ،بره
عوامل زمینهای اعم از انعطافپذیری شهری و عدم اطمینان محیطی اشاره شده است.
 .4راهبردها :بر اساس مطالعات قبلی راهبردهایی برای چارچوب مفهومی لحراظ نشرده
است از این رو در انجام بخش کیفی راهبردهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و برنامه
آیندهنگاری شهر مورد تأکید قرارگرفته است.
 .2پیامدها :درمجمو مطالعات قبلی ،پیامدهای کارآفرینی در شرهر مرورد بررسری قررار
نگرفته است بنابراین در نتیجه نهایی پژوهش حاضرر برا انجرام مصراحبه کیفری کرارآفرینی
شهری را سازوکاری برای افزایش کیفیت زندگی شهروندان ،رضایت عمرومی ،شرکل گیرری
آرمانشهر و تعمیق سرمایه اجتماعی مورد تأکید قرارگرفته است
با در نظر گرفتن یافتههای این پژوهش ،موارد زیر به خطمشی گذاران و مدیران شهری
پیشنهاد میشود.
 نهاد متولی خطمشیگذاری شهری عالوه بر مشخص شدن نقش شفاف و روشن هرر یرکاز جامعه بازیگران شهری با ایجاد شوراهای هماهنگی و خطمشی گذاری رویکرردی جدیرد در
ایجاد زیستبوم نوپای شهرها و بالطب آن کشور کند .در این شوراهای راهبردی و اجرایی کره
بهعنوان اداره کارآفرینی شهری از آن نام برده میشود ،نقشه راه ایجراد و توسرعه زیسرتبروم
کارآفرینی هر شهر ترسیم شود .بدین منظور واحدی در هر شهر برهعنروان هماهنرگکننرده و
ایجادکننده شبکه اجتماعی منسجم عملگرا بین عوامل زیسرتبروم کرارآفرینی برا محوریرت
دستگاه حاکمیتی ایجاد شود .تا با برگزاری برنامههای تدوینشده در راستای همافزایی اعضای
جامعه بازیگران شهری اقدام کند .مشارکت زیستبوم کارآفرینی در شرهر تنهرا ،برا حمایرت و
تالش و تعهد مشترک همه اعضای زیستبوم کارآفرینی محقق میشود.
 کارکنان و مدیران شهری به جای روزمرگی و زندگ ی کارمنردی بره احصراء نیازهرایسازمانها بپردازند و عالوه بر استفاده از فرصتهای کسبوکار  ،با ایجاد ارزش سازمانی
نقش مؤثری در حروزه کراری خرود داشرته باشرند .اسرتفاده از ابزارهرایی ماننرد نظرام
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 برگزاری رویدادهای نیاز محور سازمان ها با استفاده از الگوهای نوآوری براز،پیشنهادها
 از مهرمتررین مرواردی اسرت کره،در عین توجه به نیازهای کارکنان و آموزش آنهرا
.به عنوان پیشنهاد برای کارآفرینی در سازمانهای شهری میتوان بدان اشاره کرد
.باید در نظر داشت که چارچوب احصاء شده بر مبنای دیدگاه خبرگان تدوین شده اسرت
 توصیه میشود پژوهشگران روابط بین مت یرها را به روش تحقیق کمی نیرز آزمرون،ازاینرو
 یکی از مهمترین محدودیتهای تحقیق این است که چارچوب احصراء شرده نراظر برر.کنند
 از این رو در تعمیم نتایج این پژوهش به کلیره شرهرهای،مراکز استانها (کالنشهرها) است
 محدودیت دیگر این تحقیق به روش کیفی تحقیق براز.کشور باید جانب احتیاط رعایت شود
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