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 چکیده

 یاقتصاد شرفتیپ یاز ابزارها یکی توسعه آن یبستر مناسب برا جادیکارآفرینی و ا تیتقو زمینه و هدف:

. ستندیبهره ن تأثیر بی نیکشور از ا کی لیتشک یعنوان عناصر اصل توسعه است. شهرها به حال در یکشورها
 است. رانیدر ا یاستقرار کارآفرینی شهر یبرا یچارچوب نیوپژوهش تد نیهدف ا

استفاده شد.  ادیبن داده یفیروش کدر آن از  این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی است و شناسی: روش

 یدانش کاف یدارا یشهر تیریه در حوزه کارآفرینی و مدکبود  یپژوهش شامل خبرگان یجامعه آمار
به  ها متن مصاحبه لیشد. تحل  یافته استفاده ساخت مهین ابزار مصاحبهها از  داده یگردآور ی. برابودند
 ییتوانا نانه،ی)نگرش کارآفر یکارآفرینی شهرابعاد سنجش انجام شد.  Atlas tiافزار  نرمکمک 
 ییمشخص شد و چارچوب نها یعنوان مقوله محور ( بهانهنیکارآفراقدام  نانه،ی، آرمان کارآفرنانهیکارآفر

 .شد نیتدو

عنوان  به انهنیکارآفراقدام  نانه،ی، آرمان کارآفرنانهیکارآفر ییتوانا نانه،ینگرش کارآفرها،  بر اساس تحلیل داده ها: یافته

 تولید/خدماتو شرایط  یشهر یکارآفرینبوم  زیست ،یشهر ییمشی شکوفا خط ،شهر خالق، یمقوله محور
عنوان  به یطیمح نانیعدم اطم و ی،شهر تراکم ،یپذیری شهر انعطافعلی، عوامل به عنوان کارآفرینانه 
 تیرضا شهروندان، یزندگ تیفیک، یانجیعنوان عوامل م به یو رقابت شهر یتعامالت شهر، یا نهیزمعوامل 
 .به عنوان پیامدها شناسایی شدندشهرها  آرمان یریگ و شکل ، تعمیق سرمایه اجتماعیشهروندان یعموم

موجب  یشهر یها از فرصت یبردار و بهره یابیارز ،ییشناسا از طریق شهریکارآفرینی  گیری: نتیجه

کوچک  یوکارها کسب ییو شکوفا و رشد یشهر یساختارها میترم ،یحل معضالت شهر، توسعه کارآفرینی
 .شدشهر خواهد  یزندگ تیمطلوبو ارتقای و متوسط 

 یزندگ تیفیک شهر خالق، ،کارآفرینیبوم  زیست ،یکارآفرینی شهر ها: واژهلیدک
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 مقدمه
 شیخو تیمشروع شیبه دنبال افزا یا رشته نیب ینوظهور و علم رشته کیعنوان  کارآفرینی به

موضرو  و روش   نیبر  یتناسرب  یو فکرر  یحوزه علم کیاگر در  پژوهشگران است. انیدر م
به مخاطبان نراتوان اسرت.    یریادگیباشد، آن حوزه در آموزش  فیضع ایوجود نداشته باشد و 

 یطر یمح راتییر دارد، با توجه بره ت   یا رشته انیم یتینوپا که ماه یا عنوان رشته کارآفرینی به
و  یدر توسرعه اجتمراع   نران یگذشته بره نقرش کارآفر    است. تا سه دهه یگذار استیس ازمندین

 ،یصراد امرروزه کرارآفرینی در توسرعه اقت    دهد ینشان م قاتیاما تحق شد؛ یتوجه نم یاقتصاد
کره  شرته  را به همراه دا دیجد هایوکار کسب جادیا رایمهم دارد، ز ینقش یو فرهنگ یاجتماع
معتقرد   نی(. شر 1،8002)جرم  شرود  یم یور بهره شیرقابت و افزا دیاشت ال، تشد جادیموجب ا

قادر  یراهبرد تیریه مدکند ک بینی یشو پ فیرا توص یتجرب ییها دهیپد دیاست کارآفرینی با
 گرر ید یهرا  کارآفرینی نسبت بره رشرته   زیوجه تما نیو ا ستیها ن آن ینیب شیپو  فیبه توص
دارد  یانیشا تیهمواره اهم یا رشته انیتوجه به مطالعات م ان،یم نی(. در ا8،8018نیاست )ش
(. امرروزه  3،8011رو بروده اسرت )وگنرر و همکراران     روبره  ییها با چالش زیآن ن یریگ و اندازه

هرا و اقردامات    برنامره  ها، استیاز س یاریبس یآن به هدف اصل تقاءو ار یشهر یزندگ تیفیک
و نظرارت برر عملکررد     یابیر ارز یبررا  یعنوان شاخص است؛ و به شده  لیتبد یشهر تیریمد
ماننرد ضرعف منراب      ی. وجرود مشرکالت  ردیر گ یاستفاده قرار مر  مورد رانیو مد رانیگ میتصم
و تراکم خودروها و اترالف وقرت    کیرافت ینیسنگ ،یونقل عموم حمل لیکمبود وسا ،یدرآمد
مناسب، کمبود مراکز  یش ل یها تیها و موقع کمبود فرصت ،یشهر یدر ترددها نانیشهرنش
 یهرا  یاز نرابرابر  یناشر  یهرا  بیو کمبود مسرکن مناسرب، مشرکالت و آسر     یگران ،یدرمان
کمبود  سبز، یکمبود فضا ط،یمح یهوا، آلودگ یآب، آلودگ ینامناسب، آلودگ هیت ذ ،یاجتماع

 یزندگسایر موارد و  یاجتماع یها بیو آس یجرائم، ناامن ،یو فراغت یورزش ،یامکانات فرهنگ
 تیر فیتوجره بره ک   شیازپر  شیبر مواجه ساخته است و بر لرزوم   یجد یها را با چالش یشهر
 .(8012 ،4افزوده است )کوهن و مونز  یشهر یزندگ
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در حال  .مردم در شهرها خواهد بود یزندگ تیفیک شیافزاموجب  یارآفرینی شهرک
 یهرا  و رقابرت  یدر توسرعه ملر   یاساس ینقش ایمختلف دن یحاضر کارآفرینی در شهرها

 یترا جهران   یشرهرها از سرطم محلر    یرگذاریتأث اسیمق سان نید. بکند می یباز یجهان
 یهرا آورده اسرت. شرهرها بررا     شدن را بر سر زبان یمحل یجهان دهیو پد افتهی گسترش

 دیدر تول تیدر ارائه خدمات، خالق تیدارند، خالق تیبه خالق ازین یرقابت یدر فضا قیتوف
مهرر آرا و  ) یاجتمراع  ،یعلمر  ،یهنرر  ،یفرهنگر  شرامل  یشرهر  یهرا  تیر کاالها، خالق

 یدر سرازوکارها  بایرد اسرت کره شرهرها     یموضو  در حرد  نیا تی(. اهم8012،رضایی
 تیریو مرد  یشرهر  تیریدر قالرب مرد   راتییر ت  نیا .کنند جادیا یراتییخود ت  یتیریمد
 است. یانسان های یهو سرمای اجتماع یها هیسرما

فرانسه برگزار شد که در آن اقشار مختلف  1در شهر اورلئان ی، اجالس1822سال  در
شررکت   یدار هیکشور برتر سرما  گذاران هفت مشی خطوکار و  ، صاحبان کسبیدانشگاه
نکه ینظر داشتند عبارت بود از ا ن اجالس که همگان در رابطه با آن اتفاقیج ایداشتند. نتا
ق یمبذول داشته و از طر ینیو کارآفر یبه نوآور یا ژهید توجه ویشهرها با یمقامات رسم
شرهروندان بره ارم ران     یبهترر را بررا   یا ندهی، آییها تین فعالیحاصل از چن یدرآمدها

ا یر ن هردف برود کره آ   یر بره ا  یابینظر نحوه دست اختالف تنها مورددر این میان، اورند. یب
د یر جد یوکارهرا  کسرب  یانداز م اقدام به راهیصورت مستق به بایدشهرها  یمقامات رسم

ها خودشان  ا آنیباشد؟ آ ید تا چه حدیبا خالتن دیکنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ا
جراد  ید خرود را بره ا  یر هرا با  ا آنیر باشرند؟ آ  یری زا عنوان منب  استخدام و اشرت ال  بهد یبا
؟ به عبارت سراده  شود یاقتصاد یها تیکنند که موجب رونق فعالمتعهد  ییها رساختیز
 یالدیمر  1890برزر  کره در دهره     یشهرها یتیریکرد مدیان داشت که رویتوان ب یم

نوآورانرره و  یکررردیخررود را برره رو یجررا یالدیمرر 1820و  1890حرراکم بررود، در دهرره 
منظور توسرعه   به یا نظر گسترده ر، اتفاقیاخ یها رسد در سال ینانه داد. به نظر میکارآفر

نانه وجود یکرد کارآفریبر استفاده از رو یمبن یدار هیشرفته سرمایپ یدر کشورهااقتصادی 
مشی کارآفرینی شهری یرک ضررورت    ستقرار خطا بر این اساس،(. 1828 ،8یودارد )هار

شناسرایی   درگررو راهبردی در مدیریت شهرهای امروزی است، اما چگونگی استقرار آن 
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بره  یرگذار بر آن است که یکی از مسائل کلیدی در مدیریت شرهرهای ایرران   تأثعوامل 
رد در عنوان یک راهبر  رغم اینکه کارآفرینی شهری به . به سخن دیگر، علیرود شمار می
ی توسعه شهری مطرح بوده و هست، اما فقدان مدل مناسب برای استقرار ها برنامهبیشتر 
های شخصری   یدگاهدی کارآفرینی بر مبنای ها برنامهآمیز آن باعث شده است تا  یتموفق

یافته در دنیا دنبال شوند که  توسعهی شهرهای ها برنامهشهری و یا به تقلید از  حکمرانان
های این پژوهش  بنابراین، یافته؛ نداردی شهرهای ایران سازگاری چندانی با شرایط وضع

 های کارآفرینی شهری کارساز باشد. یمش خطتواند در انتخاب پایه نظری مناسب  یم

 پژوهش پیشینۀ
 یاسرت. کرارآفرینی شرهر    نیشرهر کرارآفر   نییتب یبرا یمفهوم اصل یشهر کارآفرینی
خرالق و اسرتفاده از    یهرا  از روش یریر گ واسطه بهرره  است که در آن شهر به یموضوع
رشد اشت ال و سطم رفاه  ،ییارزش دارا شیافزا یرا برا یشهر تیظرف ،فعال یراهبردها
است  یموضوعات نیدتریاز جد یکی ی(. کارآفرینی شهر8002 ،یدهد )هارو یگسترش م
 یقرارگرفته است. کرارآفرینی در شرهر دارا   دیدر شهرها مورد تأک تیریمد عرصهکه در 
جرذب   بررای  یبرا عمروم   یمشرارکت بخرش خصوصر    (1: اسرت  یاصرل  یها یژگیسه و
 قرا  یدق دیر با یعمروم  و یرفترار بخرش خصوصر    (8 ؛نینرو  یهرا  در حوزه یگذار هیسرما
 یرریعقال یبرررخالف آن رره در رفتارهررا یمعنررا کرره جسررارت نیررباشررد برره ا نانررهیکارآفر
 یاسر یبره اثررات س   ژهیر توجه و (3؛ و رخ دهد ،شود میمعمول مشاهده  شده یزیر برنامه
 یو اقتصاد یمکانصرفه  با توجه به یشهر یها قدرت به هنگام انجام پروژه  یتوز ژهیو به

 .(1828ی، در توسعه شهر )هارو
( در تعریف کارآفرینی شهری، رویکرد کیفیت زندگی را انتخراب کررده   8014) 1آرتورو و بانوو
 ین نیازهای مردم در شهرهای پرر تأمی، درگیر شدن افراد برای کارآفرینی شهر و معتقد هستند که

 یخردمت  یشهر یو خارج از فضاها یشهر یکارآفرینی در فضاهاآنان،  زعم به ،درواق تراکم است. 
( با انتخاب رویکرد اقتصادی، کارآفرینی شهری را 8012کوهن و مونز ). است ساکنان شهرها یبرا

   :(1دانند )جدول  یمحل مشکالت شهری  هدف بااقدامی برای بهبود رفاه شهری 

 

1. Arturo & Banu 



 538/ رانیدر ا یکارآفرینی شهر یبرا یچارچوب نیتدو

 شمندانیاند دگاهیاز د ی. مفهوم کارآفرینی شهر0جدول 

 رویکرد تعریف منب 

 هاروی
(8002) 

هررای خررالق و اسررتفاده از  گیررری از روش واسررطه بهررره شررهری کرره برره
، ظرفیت شهر را برای افزایش ارزش دارایی، رشد اشت ال فعال راهبردهای

 .دهد و سطم رفاه گسترش می

 اقتصادی توسعه

آرتورو و 
 بانوو
(8014) 

 برایوکارها  افرادی را در ایجاد کسب ،تراکم باالی زندگی مردم در شهرها
است که به آن کارآفرینی شهری اطرالق   درگیر کردهنیازهای آنان  تأمین
واق  کارآفرینی در فضاهای شهری و خارج از فضاهای شهری  . درشود می

  .است خدمتی برای ساکنان شهرها

 کیفیت زندگی

کوهن و 
مونز 

(8012) 

و  یدولتر  گسرتره در  یبهبرود رفراه شرهر    برای یاقدام یکارآفرینی شهر
مناسب  یها حل راه جادیکه هدف آن ااست با مردم  یو همکار یخصوص
  است. یو خصوص یبخش دولت نیب یحل مشکالت شهر یبرا

اقتصاد و توسعه 
 یگذار هیسرما

 سنجش کارآفرینی شهری
 انرد  شده یکارآفرینی شهری معیارهای مختلفی و متنوعی معرف یریگ اکنون برای اندازهت

( در 8009) 1گلیسرر  آلکه هنوز توافقی قطعی در این باب صورت نگرفتره اسرت، ادوارد   
 یرری گ تحقیق خود از دو شراخص خوداشرت الی و متوسرط انردازه شررکت بررای انردازه       

تررین معیرار    نرخ خوداشت الی طبیعری ، وی زعم کارآفرینی شهرها استفاده کرده است. به
کره هردایت شررکت و     افررادی اسرت  شرامل   و تاسگیری کارآفرینی  اندازه برایفردی 

اسرت کره نررخ خوداشرت الی      معتقرد  (1891) 8دارند. چینتز  موسسه خودشان را بر عهده
تررین   نرخ خوداشت الی قوی، در ضمن .های کوچک مرتبط است شرکت ظهورشدت با  به

طبرق  بایرد مترذکر شرد کره      حرال  ینا با(. 8009گلیسر،دارد ) کنندگان ینارتباط را با تأم
خوداشت الی معیار ناقصری بررای سرنجش     به طور حتم(، 8002) 3های بنیاد کافمن یافته

توانرد در   امرا نمری  دهرد   میهای کارآفرینی را ارائه  که انبوهی از فعالیت استکارآفرینی 
نررخ خوداشرت الی    یگرر، د عبرارت  تعیین میزان موفقیت کارآفرینان به کار گرفته شود؛ به

توانرد بررای نشران دادن     امرا نمری   اسرت، محلری   یوکارهرا  ت کسبگر آمار مالکی نشان
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این نرخ، در حال حاضر یک خروجی  ،حال هر کاربرده شود. در کارآفرینانه به های ینوآور
های کارآفرینانره برر    گیری فعالیت مرتبط و بهترین معیار آماری در دسترس، برای اندازه

هرای   گیری فعالیرت  از معیارهای اندازهنیز (، 8002کافمن ). خود بنیاد اساس مکان است
دو معیرار   در نهایرت کررده و    هرا در منراطق اشراره    کارآفرینانه به میانگین اندازه شرکت

قررار   یرد را مرورد تأک « یها و نرخ خوداشت ال اندازه شرکت»گیری کارآفرینی، یعنی  اندازه
ماننرد تولرد    ریدیگر کارآفرینی بر معیارهای سنجش در باید در نظر داشت که  دهد. می
 یوکارهرا  کوچک در شهرها تمرکز شده و تحقیقات جدید اهمیت کسرب  یوکارها کسب

 (.8002، 1)ساک لی دهد جدید را در رشد اقتصادی نشان می

ی، کارآفرینی شهری بر پایه چند عنصر اساسی استوار است که موجب پویرایی  طورکل به
 شرده   ارائره ی ها مدلجش آن با توجه به ی سنها مؤلفهو  شود میی ا منطقهتوسعه کارآفرینی 

 .اند شده  منعکس 8در جدول 
 ی سنجش کارآفرینی شهریها مدل. 3جدول 

 ی سنجشها مؤلفهابعاد یا  منب 

و همکاران  8سریرام
(8009) 

 مناب  (3مهارت ( 8ه انگیز( 1

 مناب  پنهان (3دسترس  مناب  ممکن و قابل( 8ونقل  مناب  عمومی مثل حمل( 1 (8012کوهن و مونز )

ی ا منطقهمدل کارآفرینی 
(8013) 

 کارآفرینانه ( آرمان 3( توانایی کارآفرینانه8( نگرش کارآفرینانه 1

 (8002بنیاد کافمن )
 ی شهریوکارها کسب( نرخ ماندگاری 8 ی شهریوکارها کسب( تعداد صاحبان 1
 ی شهریوکارها کسب( تراکم 3

 (8012جم )
( رفتارهای کارآفرینانه 3اجتماعی کارآفرینان  های ارزش( 8فردی  های ویژگی( 1
 ( اشتیاق رشد کارآفرینانه4

 

1. Suk Lee 

2. Sriram et al. 
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 کارآفرینی شهری مؤثر برعوامل 
بالندگی  ازجملهی را مثبتالتزام به کارآفرینی شهری، زمانی قابل دفا  است که پیامدهای 

ذارد. و مطلوبیت زندگی شهری را برر جرای بگر    شهری، بهبود کیفیت زندگی شهروندان
برر کرارآفرینی شرهری     مؤثریرنده مطالعاتی است که در خصوص عوامل دربرگ 3جدول 
 است. شده  انجام

 ایران عوامل مؤثر بر کارآفرینی شهری در .2جدول 

 نو  مت یر های پژوهش یافته منب 

 (8014کریا و کاستا )

 ینروآور ی و ( فناور4 یفرهنگیط ( مح3( باز بودن 8( استعداد 1
یبانی از ( پشررت9هررا  محرررکو  ( مقررررات9خررالق ی  ( صررنا2

 یت زیستی( قابل8بودن دسترس  ( در2 ینیکارآفر

عوامل 
 علّی

 ؛(8012) یتاتهاپیو ان 
 (8012وونگ )

( 4 یاجتمرراعی و انسررجام ( برابررر3 یرسرراخت( ز8 یور ( بهررره1
 ( حاکمیت شهری9 یستیزیداری محیط ( پا2 یزندگیفیت ک

 (8011آیزنبر  )
( 4 یمرال  هرای  یه( سررما 3( فرهنرگ  8 ینیاز کرارآفر یت حما( 1

 ( بازار9 یاست( س2 یانسان های یهسرما

 ی( راهبرد3 یاتی( عمل8 ی( ساختار1پذیری شامل  انعطاف (1889والبردا )

عوامل 
 ای زمینه

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

یرداری  ناپا( 3شرهری   پی یدگی( 8عدم اطمینان محیطی شامل 
 شهری

توان گفت که وجروه مختلرف کرارآفرینی     یمگفته،  یشپبا توجه به مبانی نظری 
ی بین اندیشمندان در زمینه توجه قابل نظر اختالفی تبیین نشده است و خوب بهشهری 

برر اسرتقرار آن، پیامردهای آن وجرود دارد.      مرؤثر سنجش کارآفرینی شهری، عوامرل  
مسرتلزم   کشرور مختلرف کرارآفرینی شرهری در شررایط     ی وجرود  سراز  شفافرو،  ینازا

 تحقیقات تکمیلی است.
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 پژوهش شناسی روش
را در  یتر قینش عمیب یفیق کیتحق روشن باورند که ی، پژوهشگران بر ایشناس روش دیاز د

، تعامرل  یفر یپرژوهش ک  یهرا  از مشخصره  یکر یسرازند.   یفراهم م یندیفرا یها دهیقبال پد
از مسئله پرژوهش را فرراهم    یقیاست و درک عم یرامونیط پیمح ن پژوهشگر ویالعاده ب فوق
ق وجود یتحق یفیک یاز راهبردها ی، انوا  مختلفوجود ینا با(. 1،8011)بلوهم و میشل آورد یم

گر دارنرد. روش  یکرد یبرا   ییهرا  ها تفاوت ل دادهیو تحل یآور جم  یوهشنظر  دارد که اغلب از
در  ی،نگرر  جرام   یژگری و واسرطه  بره سرت کره   راهبردها یک از اینها  برخاسته از داده یهنظر
 از حاصرل  هرای  داده راهبرد نیا ی،طورکل گرفته است. به قراربیشتری استفاده  قات موردیتحق
 راهرا   مقولره  آنگاه وها  مقوله به را کمشتر یدهاک دها،ک از یا مجموعه به را یاطالعات مناب 
بره   زیر ن قیر تحق نیا نکهیبا توجه به ا (.1882، 8کند )اشتراوس و کوربین یم لیتبد هینظر به

نظریه داده بنیاد مبتنری برر چرارچوب اشرتراوس و     از  بنابرایناست،  یمدل بوم نیدنبال تدو
 (.1است )شکل  شده استفاده کوربین
 

 
 (3442لوک،) یفیکیافته تحقیق  چارچوب نیمه ساخت. 0شکل 

 

1. Blohem & Michel 

2. Strauss & Corbin 
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و با شناسرایی   پدیده محوری لحاظ شده عنوان به «کارآفرینی شهری»در این پژوهش، 
و  مرؤثر برر کرارآفرینی شرهری، راهبردهرا      ای ینره زمو عوامل  یا واسطه شرایطعوامل علّی، 

 است. شده  نیتدوپیامدهای کارآفرینی شهری چارچوب کارآفرینی شهری 
دانش کافی در خصوص مباحث دارای  است که ین پژوهش شامل خبرگانیا یجامعه آمار
تجربه عملی و آشرنایی الزم برا فضرای کرارآفرینی در      وخصوص کارآفرینی  مدیریت شهری به

 است. شده منعکس 4جدول آمارهای جمعیت شناختی خبرگان در  .هستندشهرها 

 آمارهای جمعیت شناختی خبرگان .0 جدول

 تجربه مسئولیت تخصص سن جنسیت کد خبره

 82 ی/ اجراییعلم ئتیهمدیر گروه، عضو  ی شهریزیر برنامهو  ایج راف 20 مرد 1

 12 اجرایی-عضو هیئت علمی کارآفرینی فناورانه 40 مرد 8

 2 یعلم ئتیهعضو  مدیریت کارآفرینی 32 مرد 3

 10 کارشناس ارشد/ دبیر اجرایی جم کارآفرینی توسعه 32 زن 4

 88 شهرداریدانشجوی دکتری / مدیر  مدیریت شهری 43 زن 2

 13 دانشجوی دکتری / مدیر شهرداری کار کارآفرینی کسب 32 مرد 9

 12 یعلم ئتیهعضو  اقتصاد شهری 38 مرد 9

 82 یعلم ئتیهعضو  مدیریت دولتی 42 مرد 2

 32 کارآفرین/اجرایی وکار کسبمدیریت  98 مرد 8

 12 مدیر شهرداری ی شهریزیر برنامهج رافیا و  48 مرد 10

 12 عضو اتاق بازرگانی و صنعتی ی شهریزیر برنامه 43 زن 11

 80 ی/ اجراییعلم ئتیهعضو  مدیریت شهری 20 مرد 18

 10 دانشجوی دکتری / مدیر شهرداری مدیریت شهری 32 مرد 13

 2 ینیمحقق کارآفرو  پژوهشگر مدیریت شهری 48 مرد 14

 12 مدیر شهری مدیریت فناوری اطالعات 49 مرد 12
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پژوهش، مصاحبه نیمره   نیدر ا یندین مدل فرایتدو یبرا استفاده مورد یاصلابزار 
 نظرر  مورددر ابتدای هر مصاحبه ابتدا توضیحاتی در خصوص موضو  ساختاریافته است. 

پرسریده   ها سؤال نظر موردو پس از اطمینان از روشن بودن موضو  برای خبره  شد داده 
ی شرده و برر مبنرای کردهای اولیره و      ساز ادهیپپس از هر مصاحبه، نتایج مصاحبه  .شد
 1389 مهرماهاطالعات از  یگردآور، مصاحبه بعدی دنبال شد. شده  استخراجی ها مقوله

مره  یق برا پرانزده خبرره مصراحبه ن    یر ن تحقیر افرت. در ا یادامره   1389آغاز و تا آذرمراه  
دوازدهم بره   از مصاحبهبر مبنای چارچوب اشتراوس و کوربین انجام شد که  یافته ساخت

تا  ها مصاحبهنان، انجام یاطم ی)اشبا  نظری(، اما برا شدبعد، تکرار در اطالعات مشاهده 
الزم  متوسط یک ساعت بود. طور بههر مصاحبه  زمان مدتافت. یادامه پانزدهمین خبره 

افرزار   نررم هرا، از   حاصل از مصراحبه  یها دادهمدیریت بهتر  منظور بهبه توضیم است که 
یافتره در جردول زیرر     شده است. راهنمای مصراحبه نیمره سراخت    استفاده 1تی ای اطلس
 است. شده  منعکس

ی پررداز  هینظردر بنیاد است.  دادهی پرداز هینظرکدگذاری، اساس فرایند تحلیل در 
کدگرذاری براز، کدگرذاری محروری و     شرود؛   یمر استفاده سه نو  کدگذاری داده بنیاد از 

به  ها مصاحبهاین پژوهش ابتدا کلیه  در (.1882)اشتراوس و کوربین، کدگذاری انتخابی 
برا کدگرذاری کلیره     آن از پرس شکل کامل و بدون انحراف به شکل نوشتار تدوین شرد.  

عبارت استخراج شرد برا حرذف     1020مصاحبه صورت پذیرفته،  12از مجمو   ها عبارت
اولیه در اختیار قررار گرفرت. برا    کد  288ی نامربوط از فرایند کدگذاری، ها عبارتتمامی 

در تعرداد   ها آنی بند دستهو  بود شده  استخراج ها دادهتوجه به اینکه مفاهیم متنوعی از 
. در ایرن  شدی ممکن نبود، کدگذاری باز در سطم مفاهیم برای بار دوم انجام بررس قابل

رحلره آخرر از   و در م افرت ی دستثانویه  مفهوم 110کد اولیه به  288مرحله پژوهشگر از 
 مقوله استخراج شد. 19مفهوم ثانویه  91مجمو  

در رابطه با شناسایی عوامل مؤثر  ها مقولهو  ی از کدهای باز، مفاهیم اولیها نمونه
اسرت کره در مصراحبه برا نفرر اول       9بر استقرار کارآفرینی شهری بره شررح جردول    

 است. شده ییشناسا

 

1. Atlas ti 
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 یافته راهنمای مصاحبه نیمه ساخت .5جدول 

 فرعی سؤاالت اصلی سؤاالت

ی ها مؤلفهابعاد و 
کارآفرینی شهری در 

 ؟اند ماکد ایران

از سوی نهادهای  شده  ارائهمفهومی  های چارچوبچه حد با  تا. 1
 برای سنجش کارآفرینی شهری آشنا هستید؟ المللی بین
 ؟دانید میاین چارچوب را برای شرایط کشور ما مناسب  آیا. 8

کارآفرینی شهری دیگری را برای سنجش  های مؤلفهابعاد یا  چه .3
 ؟کنید میپیشنهاد 

 ایران چیست؟کارآفرینی شهری در . تعریف شما از 4

برای  ها چالشین تر مهم
استقرار کارآفرینی 
شهری در ایران 

 ؟اند ماکد

 تجربیات دیگر کشورها برای استقرار کارآفرینی شهری آشنا هستند؟با  آیا. 1

 ؟دانید می مؤثرایران کارآفرینی شهری در عواملی را در تعمیق  چه. 8

 ؟اند ماکدایران کارآفرینی شهری در اساس تجربه شما، موان  استقرار  بر. 3

 ؟سوی کارآفرینی شهری سوق داد بهرا  شهرهای ایران توان می چگونه. 4

 است؟ شده انجامایران استقرار کارآفرینی شهری . چه اقداماتی برای 2

پیامدهای استقرار 
کارآفرینی شهری در 

 ؟اند ماکدایران 

 ؟کنند میدنبال کارآفرینی شهری برای تعمیق  مشی خطاهدافی را  چه. 1

کارآفرینی شهری و راهبردهایی را دولت برای استقرار  ها مشی خط چه. 8
 انتخاب کرده است؟

و  ای زمینهشرایط 
در استقرار  گر مداخله

کارآفرینی شهری 
 نه است؟چگو

ی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر شهرهای ایران چه . شرایط سیاس1
 ؟کند میتحمیل  ها آنالزاماتی را بر 

خود  نوبه بهمداخله کرده و کارآفرینی شهری عواملی در استقرار  چه. 8
 ؟دهند میقرار  الشعا  تحترا  کارآفرینی شهری

 مقوالت. تعداد کدهای اولیه، ثانویه، مفاهیم و 6جدول 

 مقوله مفهوم ثانویه مفهوم اولیه کد اولیه عبارت

1020 288 110 91 19 
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 عوامل مؤثر بر کارآفرینی شهری از مصاحبه نفر اول های مقوله. کدهای باز، مفاهیم و 7جدول 

 مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم کدگذاری باز کد نکات کلیدی

 ارزش دیررتول فیررتعر نیررا در
 اشرت ال، ، ثروت دیتول ینوع به
 .بود مولد و نوآور طیمح

 تولید ارزش 1-1

اثربخشی 
 های فعالیت
 شهری

 یور بهره

مشی  خط
شکوفایی 
 شهری

 و یهمررراهنگ و یبسترسررراز
 توسعه نظام ی برایگر لیتسه
 یشهر

1-8 
 و یبسترساز
 یهماهنگ

انسجام 
برابری و  اجتماعی

انسجام 
 اجتماعی

 81-1 یکاریبو  فقرضرورت کاهش 
فقر و کاهش 
 بیکاری

  متناسب یتوز
 درآمدها

 یرفتارهررررابرررره سررررمت 
وکارهررا  دهنررده کسررب توسررعه
 .کنند حرکت

1-8 

 یرفتارها
دهنده  توسعه
 وکارها کسب

توسعه 
 وکار کسب
 شهری

 توسعه
 ها رساختیز

 داریررپا ی توسررعه نظررام کیرر
 میباش داشته

1-10 
نظام توسعه 
 پایدار

 توسعه پایدار
پایداری 

 یطیمح ستیز

 یبهترر  تیر فعالوکارها  کسب
 اشت ال نظام اگر کرد، خواهند
 .بدای توسعه

 اشت ال نظام 1-18
اشت ال 
 شایسته

 کار شایسته

 تیریمررد نظررام بررودن شررفاف
 .شود یمیاد  آناز  یشهر توسعه

1-9 

 بودن شفاف
 تیریمد نظام
 یشهر توسعه

 شفافیت
 

حاکمیت خوب 
 شهری

 تیریمرد  نظرام  بودن پاسخگو
 ،یریپررذ تیمسررئول ،یشررهر
 توسعه انیجر بودن ریپذ بخش
 یدرآمرردها و هررا نررهیهز شررهر
 ی دارند.دیعا چقدر که یشهر

1-9 

پاسخگو بودن 
نظام مدیریت 
 شهری.

 پاسخگویی
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 ینهادهرراهررا  آن نیتررر مهررم
 کرره هسررتند گررذار اسررتیس
 در کارآفرینی یگذار یمش خط
 .دارند عهده بر را شهر

1-12 

 مشی خط
 یگذار

 کارآفرینی

مشی  خط
 کارآفرینی

 به اجیاحت زین کارآفرینی یبرا
 نیقروان  ،یحقوق یسازوکارها

 پشتیبان داریم. اسناد و
1-84 

 یسازوکارها
 اسناد و یحقوق
 بانیپشت

سازوکارهای 
 پشتیبانی

تسهیالت مالی 
 و حقوقی

شرایط 
 تولید/خدمات
 کارآفرینانه

 حررروزهمررردیریت شرررهری  
 است خدمات یبانیپشت

1-2 
 یبانیپشت

 خدمات

ایجاد فضای 
وکار کسب
 مناسب

بهبود فضای 
 وکار کسب

 حکومررت کپارچررهی تیریمررد
 .است یمحل

1-19 
مدیریت 
 یکپارچه

صنای  
 حمایتی

 به همو 
 مرتبط

ی ها خوشه
 صنعتی

 تیریمرد  دیر با کره  یزیچ آن
 .ببرد سمت نیا به را یشهر

1-83 

مدیریت شهری 
مبتنی بر 
 کارآفرینی

راهکارهای 
اجرایی برای 
 کارآفرینی

و  ها محرک
 مقررات

 شهر خالق

 82-1 دانش دیتول یها خوشه وجود

 وجود
 یها خوشه
 دانش دیتول

ی ها خوشه
 تولید دانش

فناوری و 
 نوآوری

 89-1 درست اطالعات گردش
 درست گردش

 اطالعات
دسترسی به 
 اطالعات

 باز بودن

ی، بهداشررت خرردمات تیررفیک
 آمرروزش و تیررامن ،یطرریمح
 یسررازوکارها مرا  چررون یولر 
 .میندار راها  آن

1-2 

کیفیت خدمات 
بهداشتی، 
محیطی، 
و  امنیتی
 آموزش

کیفیت 
 خدمات

 قابلیت زیستی

 یمنفررر ترررورم و یچرررولگ از
 بیضرررر و کنرررد یریجلررروگ

 کند. دایپ شیافزا شهر یداریپا
1-80 

 بیضرافزایش 
 شهر یداریپا

 پایداری شهر
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 ها یافتهی ریاتکاپذارزیابی 
 ییرهایو تفسر  هرا است که بتوانرد داده  ین پژوهش به نحویق ایو طرح تحق یشناسروش یطراح

لیرنکلن و   یارهایخصوص، مع نی. در اکارآفرینی شهری در ایران ارائه دهد یمناسب و موثق را برا
ی؛ معیارهررای چررارمز ریپررذ قیتصرردو  یری، اتکاپررذیریپررذ، انتقررالیری(: اعتمادپررذ1822گوبررا )

و مفید بودن؛ و باالخره معیارهرای اولیره نظریره     ییباز آوای، اصیل بودن، ریاعتمادپذ(: 289:8009)
از معروفیت بیشتری برخوردارند که شامل مناسرب برودن، عملری     (1892گلیزر، ) ها دادهبرخاسته از 

 (.2هستند )جدول  یریپذ بودن، مرتبط بودن و تعدیل

 قیتحق یهاافتهیکیفیت  یابیارز .9جدول 

 شرح معیار

 یریاعتمادپذ

( 8؛ سرؤاالت شفاف بودن  منظور بهیافته  ی مصاحبه نیمه ساختها سؤال باره نیچندی ( بررس1
( دقت 3؛ شونده مصاحبهآماده بودن ذهن  منظور بهاز طرح تحقیقی پژوهش  ای خالصهارسال 

( گردآوری اطالعات کافی با 4؛ ها مصاحبهاز  اتخاذشدهپژوهشگر و چندین بار بررسی کدهای 
 ی شده با چند نفر از خبرگانبند صورت( بررسی و پاالیش نظریه 2رعایت اشبا  نظری؛ و 

 یریپذانتقال
از کفایت ، یتحت بررس پدیده شده در مورد اطالعات ارائه( 8نظری و هدفمند؛  یریگ( نمونه1

م یمفراه ( 3برخروردار اسرت؛   مشرابه   یهرا تیها به موقعافتهیامکان انتقال الزم برای ارزیابی
 ن مطالعه استخراج شد.یشوندگان امصاحبه یحاصل از تمام یهاشده از داده ارائه ینظر

 اتکاپذیری
( رعایرت ابزارهرای   8؛ تحقیرق  موضو در مورد خبرگان ن یشیو پ یات جاریتجرب احصای (1

 افزار اطلس از طریق نرمها  ( مستندسازی جام  مصاحبه3ی در طول تحقیق؛ و شناخت روش

 قیتصد
 یریپذ

( بسرط و  8از سروی دیگرران؛   محقرق   یرهایتفسو ارزیابی اده شده یپ یها( مرور مصاحبه1
 خبرگان.تن از  3 توسطشده  یبندصورت یالگو خالصه دیتائپاالیش تفسیرها از طریق 

 ییباز آوا

 یموردبررسر  پدیرده  پی یرده ت یر ماه هرا پررده از  بره آن  یها و اختصاص زمان کاف( از بودن مصاحبه1
( تسرلط پژوهشرگر بره    3ی تحقیرق کیفری؛   شناسر  روشبا مبانی نظرری و   ها افته( تطبیق ی8؛ برداشت
 .دوستانه ییضافنام و در ی، بیاصورت حرفه ها بهمصاحبه( انجام 4؛ و ها دادهافزارهای مدیریت  نرم

 در تدوین مدل بومی. ها یافته( سهم علمی 8؛ در بستر شهری ها یافته( قابلیت کاربرد 1 مفید بودن

 اصیل بودن
در شرایط شهرهای ایران؛  ها یافته( معنادار بودن 8بودن برخی از مفاهیم احصا شده؛  دی( جد1
 .کشند یمی موجود را به چالش ها دهیاپژوهش، مفاهیم و  های یافته( برخی از 3

 یریپذ لیتعد
هرای   برای اصالح و تعدیل در طول زمان مبتنی بر یافتهچارچوب احصا شده از ظرفیت الزم 

 جدید برخوردار است.



 548/ رانیدر ا یکارآفرینی شهر یبرا یچارچوب نیتدو

 های پژوهش یافته
ی کرارآفرینی شرهری در ایرران    هرا  مؤلفره با خبرگان سعی شد تا ابعاد و  شده انجام یها مصاحبهدر 

( در محروری ی کرارآفرینی شرهری )پدیرده    هرا  مؤلفره به بررسی ابعراد و   ها مصاحبهدر  .احصا شود
 نظرر  ازاحصرا شرد.    8بره شررح جردول     هرا  مصاحبهشهرهای ایران پرداخته شد و نتایج حاصل از 

گذاری مناسرب بررای شرکوفایی     مشی از عواملی مانند شهر خالق، خط خبرگان کارآفرینی شهری،
بوم کارآفرینی شهری و تقویت عوامل تولید در کرارآفرینی   شهری و ایجاد ارتباط بین عناصر زیست

نفعران   یذ. در کارآفرینی شهری، ایجاد نگررش کارآفرینانره بررای    پذیرد یمود در شهرها تأثیر موج
کره ایجراد شرهر     ی بره آرزوهرا و آمرال فرردی و اجتمراعی     توانمندسازرا با  ها آنتواند  یمشهری 

یی بررای توسرعه   هرا  شراخص ترا   کنرد  یمر . این نو  کارآفرینی ترالش  کندکارآفرین است ترغیب 
بالنردگی   نگراری و  ینرده آی هرا  برنامره ی در خصوص تردوین  نظام صورت بهو  کندعبیه ت کارآفرینی
 1شرهری شرامل طبقره خرالق شرهر      نفعران  یذشهری بکوشرد.   نفعان یذو رف  نیازهای  شهری

و دیگرر   هرا  رسرانه هنرمندان، خبرگان، صنای  خالق(، شهروندان، مدیران شهری جامعه مردنی و  )
یرت موجرب افرزایش کیفیرت زنردگی      نها درموجود جامعه هسرتند. کرارآفرینی شرهری     نفعان یذ

 .شود می شهرها آرمانشهروندان، مطلوبیت شهری و رضایت عمومی شهروندان و ترسیم 

 نتایج حاصل از کدگذاری باز و محوری
که  طور هماناست.  شده منعکس 10ی احصا شده از نتایج مصاحبه با خبرگان در جدول ها مقوله

ی احصرا شرده دیرده    ها مقولهی بین خبرگان در خصوص فراوان نظر اتفاقشود  یمدر جدول دیده 
و مفاهیم مرتبط با ابعراد مختلرف احصرا     ها مقوله چارچوب اشتراوس و کوربین، لحاظبا  شود. یم

 است. شده منعکس 11شد که نتایج آن در جدول 

 یری نظریهگ شکل
داننرد.   ینمر ی ساز مدلبرخی از پژوهشگران مرحله کدگذاری انتخابی را آخرین مرحله برای  

گذارد و سعی در شناسایی روابرط   یماین مرحله نسبت به مرحله کدگذاری انتخابی پا را فراتر 
در  .مدل نهایی اسرتخراج شرود   تر کاملدارد تا بر این اساس ضمن ایجاد تئوری  ها مقولهبین 
برر   وبرگشرت  ی رفرت نردها یفراهرای قبلری و برا طری      یافته یش پاالبا  پژوهشگر همرحلین ا

 

1. Creative Class 



 /511 89 زمستان ،6شماره  دوم،سال  ،های دفاعی مدیریت نوآوری در سازمان فصلنامه 

 مقروالت  نیبر  ارتبراط یی شناسرا  دنبال بهها و دستاوردهای پژوهش در مراحل قبلی  داده یرو
هرای   یهقضر هسرتند.   ذکرر  قابلهایی  یهقضبه شکل  شده ساخته. این ارتباطات در نظریه است

تروان بره    یمر است را  شده دادهکه در مدل به شکل ارتباط میان مقوالت نشان  شده استخراج
 سراختن  داشت توجه قرارداد. بایدیری گ اندازه مورد شده استخراجشکل فرضیه در آزمون مدل 

یگرر،  د عبرارت  بره مفراهیم اسرت.    گرر دی مبناییه نظر درها  یهقضو  ها مقوله مفاهیم، تدوین و
 به که مناسبای  یهنظر بهیافتن دست  و ت ییر اصالح،ی برااره همو پژوهش انجام در محقق
گردد. برر اسراس    یبازم قبلی مراحل به دهد، دست شده به روابط مشاهده ازی نیتبی آن کمک

چارچوب مفهومی اشتراوس و کوربین و با بررسی اثر عوامل علی و مقوله محروری و عوامرل   
 ترسیم شد. 8پژوهش را مطابق با شکل ای و میانجی چارچوب مفهومی حاصل از  ینهزم

 ی کارآفرینی شهریها مؤلفهابعاد و  .8جدول 

 ی اولیهکدها فراوانی مفاهیم اولیه فراوانی مقوله فرعی مقوله اصلی

 نگرش کارآفرینانه

 4 1 پشتیبانی فرهنگی

 2 1 ی بین جامعه نوآفرینیساز شبکه

 2 1 پذیرش ریسک

 9 1 1انگیزه نوآفرینان

 کارآفرینانه توانایی

 8 8 رقابت

 3 1 سرمایه انسانی

 1 1 پذیرش فناوری

 1 1 ها فرصتنوآفرینی از 

 آرزوهای کارآفرینانه

 4 1 تأمین مالی

 1 1 شدن یجهان

 9 1 رشد باال

 8 1 نوآوری فرایند

 8 1 نوآوری محصول

 اقدام کارآفرینانه

 1 1 نوین وکار کسبی انداز راه

 8 1 وکارها کسببهبود مستمر 

 1 1 ی شهریوکارها کسبگسترش 

 

1. Start -Up 



 515/ رانیدر ا یکارآفرینی شهر یبرا یچارچوب نیتدو

 ها مقولهماتریس کیفی  .04جدول 

 کد خبره                     
      ها مقوله

1 8 3 4 2 9 9 2 8 10 11 18 13 14 12 

 * * *  *  *   *  * * * * قشهر خال

 * *  *  * *   * * *   * مشی شکوفایی شهری خط

 *  * * * * * * * * * * * * * بوم زیست کارآفرینی

 * * * * * * * * * * * * * * * تولید/خدماتشرایط 

 * *  * * * * * * * * * * * * تعامالت شهری

 * *     * *  * * * * *  رقابت شهری

 * *  *  *  * *   *  * * پذیری شهری انعطاف

 *  *    *  * *     * تراکم شهری

 *   * * * * * * * * * * * * عدم اطمینان محیطی

 * * * * * * * *  * * * * * * نگرش کارآفرینانه

  *   *  * * *    * * * توانایی کارآفرینانه

 * * *  *  * * *  *  * *  آرزوی کارآفرینانه

 * * * * *  * *  * * * * * * اقدامات کارآفرینانه

 * * *  * * * * * * * * * * * کیفیت زندگی

    * *           تعمیق سرمایه اجتماعی

  *         *    * شهر آرمان

 * *  * *  *   * *     رضایت عمومی
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 چارچوب اشتراوس و کوربینفراوانی مقوالت و مفاهیم مرتبط برحسب ابعاد مختلف  .00 جدول

 عناصر
 چارچوب

 مقوله فرعی مقوله اصلی
فراوانی 
 مفاهیم اولیه

 فراوانی
 ی اولیهکدها

 عوامل علّی

 شهر خالق

 8 1 افراد مستعد

 9 8 ها یدهافضای مبادله  باز بودن

 18 3 محیط فرهنگی مناسب

 82 2 های فناورانه یرساختز

 10 8 صنای  خالق شهری

 82 4 ی کارآفرینیها و محرکمقررات 

 3 1 های اقتصادی یرساختزدر دسترس بودن 

 3 8 زیست پذیری شهر

 مشی خط
شکوفایی 
( )رونق
 یشهر

 18 4 یور بهره

 32 9 های شهری یرساختز

 83 3 کار شایسته

 2 8 برابری و انسجام اجتماعی

 12 8 حاکمیت شهری

 11 8 محیطی یستزپایداری 

 بوم زیست
 کارآفرینانه

 2 8 نهادهای حمایتگر

 3 8 دانش گرافراد 

 19 8 فرهنگ حمایت از کارآفرینی

 3 1 مراکز آموزشی پشتیبان

 1 1 یا حرفهمشاوران 

 9 8 اقلیم شهری

شرایط 
 تولید/خدمات
 کارآفرینانه

 81 9 تسهیالت پولی و مالی

 2 1 یو خدماتی صنعتی ها خوشه

 1 1 یشهر درونی ها بازارچه

 1 1 های اشت ال و کارآفرینی یشگاهنما

 8 8 یشهر درونمشاغل 

 2 1 برندینگ شهری

 شرایط
 گر مداخله

 3 1 دیپلماسی شهری تعامالت شهری

 رقابت شهری
 8 1 یشهر درونهای  یلپتانس

 1 1 شهری ینبهای  یلپتانس



 513/ رانیدر ا یکارآفرینی شهر یبرا یچارچوب نیتدو

شرایط 
 ای ینهزم

پذیری  انعطاف
 شهری

 34 3 عملیاتی

 81 3 ساختاری

 19 4 راهبردی

 تراکم شهری
 1 1 تراکم جمعیت

 1 1 تراکم ارتفا 

عدم اطمینان 
 محیطی

 49 2 پی یدگی

 81 3 ناپایداری

پدیده 
محوری 
)کارآفرینی 
 شهری(

انگیزه 
 ینانهکارآفر

 4 1 پشتیبانی فرهنگی

 2 1 کارآفرینیانی بین ساز شبکه

 2 1 پذیرش ریسک

 9 1 ها یننوآفری انداز راهمهارت 

توانایی 
 ینانهکارآفر

 8 8 رقابت

 3 1 های انسانی یهسرما

 1 1 میزان پذیرش فناوری

 1 1 وکار کسبی انداز راهی ها فرصت

آرزوهای 
 ینانهکارآفر

 4 1 ین مناب  مالیتأم

 1 1 شدن یجهان

 9 1 شهری وکار کسبافزایش رشد 

 8 1 فرایند نوآوری

 8 1 نوآوری محصول

اقدامات 
 کارآفرینانه

 1 1 ی نوین شهریوکارها کسبایجاد 

 8 1 وکارها کسببهبود مستمر 

 1 1 ی شهریوکارها کسبگسترش 

پیامدهای 
کارآفرینی 
 شهری

کیفیت 
 زندگی

 9 1 افزایش نرخ اشت ال

 1 1 شهروندانسالمتی 

 2 1 درآمد شهروندان

 3 1 افزایش نرخ ماندگاری اشت ال

تعمیق سرمایه 
 اجتماعی

 8 1 توسعه اصول اخالقی

 1 1 ایجاد حس تعهد و پیوستگی در جامعه

 1 1 یری آینده مطلوب شهریگ شکل شهر آرمان

رضایت 
 عمومی

 9 1 یری مشارکت عمومیگ شکلتقویت و 

 1 1 جامعهنشاط 
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 چارچوب کارآفرینی شهری در ایران. 3شکل 

بنابراین، چارچوب احصا شرده  ؛ باید در نظر داشت که واحد تحلیل در این پژوهش، شهر است
 لحاظ نشده است. چوبی در این چارا منطقهناظر بر مت یرهای سطم شهر بوده و مت یرهای 

 گیری یجهنتبحث و 
حاضر، کارآفرینی شهری برای مقابله با بحران بیکاری و معضالت ناشی از آن، بستر  عصردر 

طرور   ، بره شرهر  ؛ در مطالعرات ج رافیرای اقتصرادی   کنرد  یمناسبی برای شهروندان فراهم مر 
شرده   تمرکرز شهرهای خالق و اهمیت خالقیت در دستیابی به رشد اقتصرادی،   بر ای یندهفزا
عنوان مراکز دارای سرمایه انسرانی و   به شهرها که ییآنجا از .(8002، 1)اکس و همکارانست ا

ها نسبت به  تنو  و طیف گوناگونی از تخصص دارا بودن اجتماعی با سرریز دانش و نوآوری و
یرو ان  ) اند شده یلبه نیروی اصلی محرکه اقتصاد ملی تبد از این رو ،هستند ورتر بهرهروستاها 
 ید قرار گرفت.تأکو  بحث موردمنظر خبرگان عوامل مهمی  (. از8011، هابیتات

 

1. Acs et al. 
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شرهری و   هم ون فقدان شبکه کارآمرد برین جامعره    عدم مشارکت بین جامعه ذینفعان شهری -
 سیاست زدگی شهری. ازجملههای شهری،  گیری یمتصممشی گذاری مناسب در  عدم خط

قه خرالق بررای کشرف و    ر نگرش طبیین عامل در ت یتر مهمعنوان  توجه به فرهنگ شهری به -
 پذیری. یتمسؤولی کارآفرینی موجود در شهر با تعهد و حس ها فرصتی از بردار بهره

ی در شهرهاسرت برا عنروان    سراز  شربکه ارتباطات شهروندی مسیر مشارکت اجتماعی و  -
 در پژوهش نامیده شد. نفعان یذی گر مطالبهعامل 

نقرش مردیران و کارکنران شرهری     یران در شرهر، ایفرای    بن دانشالزمه استقرار اقتصاد  -
ی محلری(،  گرذار  قرانون ها و شوراهای اسرالمی شرهر )قردرت     یشهردارگیری(،  یمتصم)

بوم کارآفرینی شرهری در   )سرمایه اجتماعی ناب( و سایر عوامل زیست پرورش و  آموزش
برا اسرتفاده از    انره یگرا لیو مقرررات تسره   نیقروان  نیتدودولت و  جانبه همهحمایت  کنار
انرداز   توسعه کشور، سند چشم ششمبرنامه  قانون تحقق مانند یاسناد باالدست یدهاراهبر
 راسرتای در  توانرد  یمر  ،1یتوسرعه شرهر   های یکشور و استراتژ ی، نقشه جام  علم1404
 .شندداشته با ییسزاه کارآفرینی در شهرها تأثیر ب بوم زیست تیتقوایجاد و 

ی، مانند فضای مجازی و رسان اطال ی محلی با استفاده از ابزارهای متنو  ها رسانهنقش  -
 یجراد اار مهمری برا   ذعنوان عامل تأثیرگ زدگی به سیاست از دور  بهتوانند  یممطبوعات که 

هرای   یرت حما ی جامعه بازیگران شهری و طبقه خرالق، و آگاهی شهری مرتبط ها چالش
 رآفرینی در شهرها داشته باشند.درست اجتماعی الزم را برای استقرار کا

ی کارآفرینانره در شرهرها مرورد    هرا  فرصتین عامل ایجاد تر مهمعنوان  به اقلیم شهری -
ی کارآفرینی در شهرهای ایران بر اساس تنو  زیسرتی و  ها فرصتاست.  قرارگرفتهید تأک
ر و سرای  وهوا آبی، خشک های متفاوت شهری موجود، مثل نو  پوشش گیاهی، دریا، یماقل

  .شودمنجر ی خاص در شهر وکارها کسبتواند به ایجاد  یممحیطی  یستزعوامل 
یی چون نگرش کارآفرینانه، ها شاخصبرای سنجش میزان کارآفرینی شهری باید میزان  -

یری کرد. گ اندازهو اقدام کارآفرینانه را در شهرها  توانایی کارآفرینانه، آرزوهای کارآفرینانه
بهبرود مسرتمر    ی،شرهر  نینرو  یوکارهرا  کسب جادیایری اقدام کارآفرینانه، گ اندازهبرای 
 ید خبرگان پژوهش قرار گرفت.تأکی مورد شهر یوکارها گسترش کسب ،وکارها کسب

 

1. City Development Strategy 
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بروم   برا تحقرق مشرارکت همره اعضرای زیسرت       پیامدهای استقرار کرارآفرینی شرهری   -
 شودنگاری شهری  یندهآ ی وفرهنگ ی،اجتماع تواند موجب توسعه اقتصادی، یمکارآفرینی 

و نتیجه آن عالوه بر یک تالش مشترک رضایت عمرومی شرهروندان، افرزایش کیفیرت     
 .زندگی شهری، مطلوبیت شهری و ترسیم آینده مطلوب خواهد بود

گفتره از جامعیرت    یشپر این پژوهش در مقایسه با مبرانی نظرری    های یافته هرچند
صل روایت خبرگان از کارآفرینی شهری و چارچوب احصا شده حا بیشتری برخوردار است

ایرن پرژوهش    هرای  یافتره در ایران است، اما پیشینه پژوهش به شرح زیرر برا برخری از    
 سازگاری دارد:

)نگررش کارآفرینانره، توانرایی     گانره  سره برا ابعراد    . ابعاد کارآفرینی شهری هرچنرد 1
( REDI, 2013ی )ا منطقره و آرمان کارآفرینانه( مدل توسعه پویرای کرارآفرینی    کارآفرینانه

اقردام  »، یرک بعرد دیگرر    الرذکر  فروق سازگاری دارد، اما در این پژوهش، عالوه برر ابعراد   
ایران از سوی خبرگران مطررح و کرارآفرینی شرهری برا       ، در شرایط شهرهای«کارآفرینانه

 است. سنجش قابلجامعیت بیشتری 

( در خصروص شرهر   8014) 1ستاهای کریا و کا . عوامل علّی: نتایج این تحقیق با یافته8
 3( و وونرگ 8012) 8کامال  سازگار اسرت، امرا برا مطالعرات یرو ان هاپیترات       خالق و ابعاد آن

، در ایرن پرژوهش   مثال عنوان بهی جزئی دارد. ها تفاوت( در خصوص شکوفایی شهری 8012)
شرتند  یرد دا تأکمشی شکوفایی شهری  ی خطها مؤلفهعنوان یکی از  خبرگان بر کار شایسته به
 قرار نگرفته بود. مدنظرکه در مطالعات قبلی 

یی را ها مؤلفه( در تشریم بوم زیست کارآفرینی ابعاد و 8010) 4، آیزنبر در ضمن
گیرند و عنصر مشرارکت   یمید قرار تأککه این ابعاد در شهرها نیز مورد  کند یممطرح 
ی مفقروده اسرتقرار کرارآفرینی در     حلقهی و ساز شبکهعنوان عامل اصلی  به ها آنبین 

بره ایرن    «2اقلریم شرهری  »شود و عالوه بر آن بعد جدید  یمشهرهای ایران مشخص 
 بخشد. یمعامل جامعیت 

 

1. Correia  & Costa 
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1. Isenberg 

2. Urban Ecology 
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، خوشه مت یرهرای  «کار شایسته»و  «اقلیم شهری»بر عوامل  عالوه در پژوهش حاضر،
که با توجه به زمینه  اند شده ییشناسا «کارآفرینانه تولید/خدماتشرایط »دیگری تحت عنوان 

 های قبلی دارد. ی با یافتها مالحظه قابلایرانی، تفاوت 

: نتایج پژوهش حاضر نشانگر آن است کره رقابرت شرهری و    گر مداخلهو  ای ینهزم. شرایط 3
کننده در رابطه  یلتعدعنوان مت یرهای  تراکم شهری، به عوامل میانجی و عنوان بهتعامالت شهری 
کلری، بره    صرورت  بهدر تحقیقات قبلی  هرچند. کنند یمعمل  کارآفرینی شهریبین عوامل علی و 

 است. شده  اشاره پذیری شهری و عدم اطمینان محیطی ای اعم از انعطاف ینهزمعوامل 

مطالعات قبلی راهبردهایی برای چارچوب مفهومی لحراظ نشرده    بر اساس. راهبردها: 4
و برنامه  فرهنگی توسعه اقتصادی، اجتماعی،ی در انجام بخش کیفی راهبردها از این رواست 
 است. قرارگرفتهید تأکمورد  شهر نگاری یندهآ

ی قررار  بررسر  مرورد مطالعات قبلی، پیامدهای کارآفرینی در شرهر   درمجمو . پیامدها: 2
یجه نهایی پژوهش حاضرر برا انجرام مصراحبه کیفری کرارآفرینی       نت درنگرفته است بنابراین 
یرری  گ شرکل  ی،مومر رضایت ع، کیفیت زندگی شهروندان برای افزایششهری را سازوکاری 

 است قرارگرفتهید تأکو تعمیق سرمایه اجتماعی مورد شهر  آرمان
ی گذاران و مدیران شهری مش خطهای این پژوهش، موارد زیر به  با در نظر گرفتن یافته

 .شود میپیشنهاد 
یرک   نقش شفاف و روشن هرر عالوه بر مشخص شدن  شهری گذاری یمش خطنهاد متولی  -

مشی گذاری رویکرردی جدیرد در    ایجاد شوراهای هماهنگی و خط از جامعه بازیگران شهری با
. در این شوراهای راهبردی و اجرایی کره  کندبوم نوپای شهرها و بالطب  آن کشور  ایجاد زیست

بروم   توسرعه زیسرت  شود، نقشه راه ایجراد و   یم برده  نامعنوان اداره کارآفرینی شهری از آن  به
و  کننرده  هماهنرگ عنروان   . بدین منظور واحدی در هر شهر بره شودکارآفرینی هر شهر ترسیم 

بروم کرارآفرینی برا محوریرت      بین عوامل زیسرت  گرا عملیجادکننده شبکه اجتماعی منسجم ا
یی اعضای افزا هم راستایشده در  ینتدوی ها برنامه. تا با برگزاری شود ایجاد دستگاه حاکمیتی

بوم کارآفرینی در شرهر تنهرا، برا حمایرت و      . مشارکت زیستکندجامعه بازیگران شهری اقدام 
 شود. یمبوم کارآفرینی محقق  تالش و تعهد مشترک همه اعضای زیست

ی کارمنردی بره احصراء نیازهرای     زندگ وی روزمرگی جا بهکارکنان و مدیران شهری  -
، با ایجاد ارزش سازمانی وکار کسبی ها فرصته از بپردازند و عالوه بر استفاد ها سازمان
کراری خرود داشرته باشرند. اسرتفاده از ابزارهرایی ماننرد نظرام          حروزه ی در مؤثرنقش 
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ی نوآوری براز  از الگوهابا استفاده  ها سازمان محور یازن، برگزاری رویدادهای یشنهادهاپ
مرواردی اسرت کره     نیترر  مهرم ، از هرا  آندر عین توجه به نیازهای کارکنان و آموزش 

 .کردبدان اشاره  توان یمی شهری ها سازمانبرای کارآفرینی در  عنوان پیشنهاد به
اسرت.   شده  نیتدوباید در نظر داشت که چارچوب احصاء شده بر مبنای دیدگاه خبرگان 

پژوهشگران روابط بین مت یرها را به روش تحقیق کمی نیرز آزمرون    شود یم، توصیه رو نیازا
تحقیق این است که چارچوب احصراء شرده نراظر برر      های یتمحدود ینتر مهمکنند. یکی از 

در تعمیم نتایج این پژوهش به کلیره شرهرهای    از این رو( است، شهرها کالن) ها استانمراکز 
 براز تحقیق کیفی این تحقیق به روش دیگر یت کشور باید جانب احتیاط رعایت شود. محدود

 ی کمی از اعتبار کمتری برخوردار است.ها پژوهشکه در مقایسه با  گردد یم
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