
 

 

 

 

 

 
 

 وکار شهر تهرانطراحی الگوی بهبود محیط کسب

 
 دانشیار گروه توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران  *محمدعلی مرادی

 
 05/08/97 پذیرش: 16/05/97 دریافت:

ویژه وکارها حائز اهمیت استت  بتهکنند برای موفقیت کسبوکارها در درون آن فعالیت میبهبود محیطی که کسبچکیده: 

هتای وکار شتهری، ویژگیدهتد  محتیط کستبوکارها را ارتقتا میتوان رقابتی کسببهبود محیط، هزینه مبادله را کاهش و 

این پژوهش، درصدد  که برای درک، تحلیل و کاربرد آن، به شناخت آن در ابعاد گوناگون آن، نیاز است فردی دارد بهمنحصر

دانتش صتریم مودتود در ادبیتا ،  ابتدا  برای این منظور، کندوکار شهر تهران طراحی است الگویی برای بهبود محیط کسب

نفر از خبرگتان دریافتت شتد  پتس از  22مرور و سپس با استفاده از روش پژوهش کیفی، دانش ضمنی از طریق مصاحبه با 

 Atlas Ti افتزارای در سه مرحلته، کدگتراری و بتا نر ها با استفاد از رویکرد زمینههای حاصل از مصاحبهمستندسازی، داده

وکار در شتهر ها، الگوی بهبود محیط کستبهای حاصل از مطالعا  و تحلیل مصاحبه  در پایان، با تلفیق یافتهندپردازش شد

وکار شتهر تهتران را در اهتار ستطم تهران ارائه شد  شایان ذکر است این الگو عوامل محیطی مؤثر بر بهبود محتیط کستب

های های محتیط شتهری عبارتنتد ازی زیرستاختبندی کرده است  مؤلفهشناسایی و طبقه المللی،سازمانی، خرد، کالن و بین

مشارکتی، تدابیر  -وکار، حکمرانی محلیهای غیرفیزیکی، قوانین و مقررا ، نهادهای مسئول بهبود کسبفیزیکی، زیرساخت

خصوصی، ستاماندهی مشتاغل در  وکارهایهای نهادی، توسعه رقابت در سطم شهر، مشارکت کسبشهروندمداری، همکاری

ها، دانش و فناوری نوین، درآمد پایتدار بترای توستعه شتهری، توستعه فضای داخل و اقماری شهر، شناسایی و توسعه فرصت

کنندگان، بتازار کتار، بتازار اعتبتارا ، شامل تأمین ؛های محیط خردهای مالیاتی  مؤلفهآمایش شهری، هزینه مبادله، حمایت

محیطی، های محیط کالن عوامل کالن فرهنگی، عوامل دمعیتی )مدیریت مهادر (، زیستتهستند  مؤلفه رسانه و مشتری

های فرهنگتی، شتامل مؤلفته ؛الملتلهای محیط بینو در نهایت مؤلفه هستندقانونی، سیاسی، فناوری، اقتصادی و ادتماعی 

 سیاسی، فناوری و نوآوری و قانونی است 

 وکار، طراحی الگو، روش کیفی، کدگراری، شهر تهرانبهبود محیط کسب :کلیدی واژگان

 JEL :D73, D78, G18, L38, C83 بندیطبقه

 

 

 

  

 

 
 mamoradi@ut.ac.ir ی * نویسنده مسئول

 93-114 ،((26 پیاپی)2)7 شهری، مدیریت و اقتصاد پژوهشی -علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
پژوهشی  -فصلنامه علمی 2345-2870شاپای   

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

وکارها در درون آن وضتتعیت محیطتتی کتته کستتب

موفقیت آنها تأثیرگرار کنند در موفقیت یا عد فعالیت می

ویژه بهبود محیط، هزینه مبادله را کاهش و توان است  به

دهتتد  محتتیط دارای وکارها را ارتقتتا میرقتتابتی کستتب

که برای درک، تحلیل و فردی است های منحصربهویژگی

ها در ابعتاد نیاز به شناخت این ویژگی ،کاربرد این مفهو 

 باشد  مختلف آن می

گفت کته  توانمیهای محلی در زمینه نقش دولت

ها و ستتازوکارهای قتتانونی بیشتتتر در پتتی کتتاهش فراینتتد

وکارها در محتتیط بتتا آن موادتته باشتتند کتته کستتبمی

شوند  هسته اصلی این مراحل و فرایندها این است که می

خطوط قرمتز را کتاهش دهنتد  بتا ایتن ودتود، تحمیتل 

 وکارها؛و بوروکراتیک بر تمامی کسب یفرایندهای غیرضرور

وکارهای المللتی، کستبملتی و بین هایوکاراعم از کسب

زند  این وکارهای خطرپریر صدمه میکارآفرینانه و کسب

وکارهای کواتک، در شرایطی است که در مقابتل کستب

رفع کارکنان کمتری برای پیگیری و انجا  این فرایندها و 

نیز به  شهرداری (.Vesna et al., 2014)خطوط قرمز دارند 

وظتتایف قتتانونی و  عنتتوان یتتک نهتتاد محلتتی در حیطتته

توانتتد بتتر آفرینتتی کتته در محتتیط شتتهری دارد مینقش

گرار عمرشان تأثیر وکارها در مراحل مختلف ارخهکسب

وکارها بتا ایتن کستب ههتباشد؛ بنابراین در صتور  مواد

توان به این نتیجه رسید که شرایط در محیط شهری، می

 باشتتدها در ایتتن فراینتتد، ضتتعیف مییعملکتترد شتتهردار

(Stankovic et al., 2013)پس ارزیابی این نهتاد در راستتای   

  استوکارها، امری ضروری بهبود محیط فعالیت کسب

ایتتن پتتژوهش در پتتی تبیتتین ستتازوکارهای بهبتتود 

وکار شهری در شهر تهران با در نظر گرفتن محیط کسب

محلتی  یعنتوان نهتادآفرینی شهرداری تهتران بته نقش

توانتد وکار میباشد  به ویژه اینکه بهبود محیط کستبمی

از طریتتتق کتتتاهش هزینتتته مبادلتتته، تتتتوان رقتتتابتی 

وکارهای شهر تهران را ارتقا دهتد و زمینته رشتد و کسب

توسعه این شهر را فراهم کند  سؤال اصلی پتژوهش ایتن 

وکار شهر تهران سازوکارهای بهبود محیط کسب است که

 برای پاسخ به این سؤال، مدل تبیینتی پتژوهش ت؟ایس

وکار شهر تهران، طراحی و ارائته محیط کسببرای بهبود 

بتترای ایتتن مهتتم، نخستتت، مفهتتو  محتتیط  خواهتتد شتتد 

وکار و ادبیا  موضوع، مرور شد  برای تبیتین بهتتر کسب

شتود  در گتزارش می ،وضع مودود، زمینه متورد مطالعته

 های حاصل از مصاحبهادامه، با معرفی روش تحقیق، داده

تحلیتل از سته بختش  شود  مرحلهبا خبرگان تحلیل می

استت   شتکیل شتدهکدگراری باز، محوری و گزینشتی ت

 Atlas Ti افتتزارافتتزار متتورد استتتفاده در تحلیتتل نر نر 

باشد  در بخش پایانی، برای حصول به هدف پتژوهش می

هتای حاصتل با استفاده از ادبیا  مودود و همچنین داده

وکار ها، الگتوی بهبتود محتیط کستباز تحلیل مصتاحبه

 شهری در شهر تهران ارائه شد 

 

 تحقیقپیشینه  -2

 های خارجیالف( پژوهش

شتتش  ،ایدر مقالتته (2010) 1شتتوزیبلو و متتادهور

 پیتدا کتار،وکسب شروع برای اعتبار و مجوزها عامل اخر

 از محافظتت از اطمینتان حصتول کتار، مدیریت و کردن

 تجار  مالیا ، پرداخت قراردادها، ادرای گراران،سرمایه

وکتار کسب بستن برای الز  شرایط شناسایی و مرزها در

 خلتق دمهتوری -آستیا توسعهحالدر اقتصاد شش در را

 بررستی -ویتنا  و تایلند فیلیپین، مالزی، اندونزی، این،

 نیازمنتتد گتترارانسیاستتت کردنتتد  نتتتایا نشتتان دادنتتد

 بهبتود را رقابت و وریبهره تا هستند ساختاری اصالحا 

تجاری  هایفعالیت در غیرضروری نظارتی موانع ببخشند،

بتازار  نظم و خصوصی هایمشوق برسانند، از حداقل را به

ها ایجاد کننتد بخش تما  در برابر زمینه استفاده نمایند،

 .نهادی را بهبود بخشند ظرفیت ارتقای برای رقابت و

( در پژوهشی، بته 2006) 2مونیسیپالیتیریچر  و 

وکارها در شتتهر بررستتی عوامتتل متتؤثر بتتر محتتیط کستتب

                                                            
1- Schou-Zibell and Madhur 

2- Reichert and Municipality 
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 پرداختند  آنهتا ایتن عوامتل را بته دو دستته 1کوینزتاون

ملی معرفتی  عوامل مرتبط با شهرداری و عوامل در حوزه

  عوامل مرتبط با شهرداری در واقع عوامل مترتبط ندکرد

وکارهای محلتتی در محتتیط شتتهری از دیتتدگاه بتتا کستتب

ایتن   تقسیم شدندبه پانزده عامل باشد که شهرداری می

شفافیت در نظا  مالیتاتی،  از قبیلشامل مواردی  ؛عوامل

وکار و همچنتتین مباحتت  مجوزهتتای احتتداب کستتب

 د نباشوکار میاندازی کسبزیرساختی در راه

بتا  ی( در پژوهشت2015و همکتارانش ) 2سونگیب

ای را گانههای سیاستی نُهبررسی اهل شهر مختلف حوزه

در ااراوبی با تأثیرا  مستقیم و غیرمستقیم بتر بهبتود 

ها کردنتد  ایتن سیاستت های کارآفرینانه معرفتیفعالیت

های یمتتی، حمتتایتی، سیاستتتظمقتتررا  تن دربرگیرنتتده

های های میزبتانی، سیاستتمرتبط با مشتتری، سیاستت

گراری، راهبتتردی و حکمرانتتی ه، ستترمایهدهنتتدارتباط

باشد  این پژوهش در مناطق شتهری انجتا  دیجیتال می

  بتا اندهای سیاستی بر این اساس احصا شدهشده و حوزه

های سیاستتی در منتاطق مختلتف این ودود، ابعاد حوزه

طور ای و شتتهری بتتهدهتتان بتترای ستتطو  ملتتی، منطقتته

مطالعته، متفتاو   متورد ای براستاس زمینتهمالحظهقابل

   خواهد بود

ای ( در مقالتتته2015و همکتتتارانش ) 3الیتتتاپاپی

وکار هایی که شهرداری باع  بهبود محتیط کستبزمینه

 صتتور شتتود بتتدین انتتدونزی می 4در آمبتتونشتتهری 

اندی ارتقتای نتوآوری، ارائته آمتوزش بترای شناسایی کرده

هتای متالی، منابع انستانی، فتراهم کتردن حمایت تقویت

حمایتتت بتترای راهبردهتتای بازاریتتابی و ادتتازه مشتتارکت 

 وکارها با یکدیگر کسب

ای در آلمتتتان در زمینتتته دتتتر  نتتتایا مطالعتتته

بتترای دتتر   دهتتد امتتروزهگراری نشتتان میستترمایه

ی باید به در  استعدادها و دانش، متمرکتز گرارسرمایه

                                                            
1- Queenstown 

2- Gibson 

3- Papilaya 

4- Ambon 

ها، کاهش هزینته نیتروی آن، توسعه فرصت برعالوهشد  

در در  سرمایه مؤثر است  ،هاانسانی و مالیا  بر شرکت

(Cite as River, 2018)  

 های داخلیب( پژوهش

محیط را ایتن گونته ای، در مطالعه (1396مرادی )

شتود کته محیط به عواملی اطالق می تعریف کرده استی

کنتتد  ایتتن عوامتتل کتته بتتر یتتک سیستتتم را احاطتته می

گرارند، ختود ناشتی از های یک سیستم تأثیر میفعالیت

ای از عوامل بیرون از سیستم و همچنتین درون مجموعه

ای از مجموعته ،وکاربنابراین، محیط کسب سیستم است؛

وکارها تتأثیر که بتر کستب استعواملی درونی و بیرونی 

وکار گرارد  محورهتای کلیتدی بهبتود محتیط کستبمی

ایران عبارتند ازی کارآمدسازی نهادها، فراهم کردن زمینه 

رشد و توسعه دانش، فناوری و نتوآوری، ارتقتای کتارایی 

 سازی محیط کالن  بازارها و باثبا 

 ای، بتتته( در مقالتتته1393رانش )براتتتتی و همکتتتا

وکار ریزی راهبردی به منظور بهبتود فضتای کستببرنامه

شهر مقتدس مشتهد بتا تودته بته موقعیتت گردشتگری 

 و   از ایتن رو، نقتاط قتو پرداختنتدمرهبی در این شهر 

وکار اقتصتاد فضای کستب هایو تهدید هافرصت و ضعف

ده از این شهر با تمرکز بر گردشگری مرهبی و بتا استتفا

 ،ریزی استتراتژیکتکنیک سوا  و ماتریس کمتی برنامته

کارشناس  23و تکمیل پرسشنامه توسط  ندشناسایی شد

های مترتبط بتا ایتن حتوزه، انجتا  و اقتداما  از سازمان

های ادرایی مناستبی تبیتین گردیتد  عملیاتی و سیاست

وکار موقعیت استراتژیک فضتای کستب ندنتایا نشان داد

هر مقدس مشهد با تأکیتد بتر موقعیتت اقتصاد شهری ش

باشتد؛ از در  گردشگر مرهبی در وضتعیت تتدافعی می

ایتتن رو راهبتترد حمایتتت از فعتتاالن اقتصتتادی عرصتته 

گردشگری مرهبی به عنوان راهبردهای تدافعی برای این 

زدایتی، کتاهش حوزه، معرفی گردیتد  همچنتین مقررا 

مدیریت ستازمانی بته سازی بوروکراسی اداری و یکپاراه

ترین عوامل مورد نظر در تتدوین راهبردهتای عنوان مهم
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شناستایی  ،وکار در شهر مقدس مشهدبهبود فضای کسب

  شدند

بته  ایمقاله( در 1395هشی و همکارانش )مختاری

وکار کشتور های فضای کستببررسی نقش بهبود شاخص

تحلیلتی  -روش توصتیفیدر سازماندهی شهر تهتران بتا 

دهی مشتتکال  شتتهر تهتتران، بتتدون ختنتتد  ستتازمانپردا

پتریر دهی مشتکال  همته منتاطق کشتور، امکانسازمان

نیست  آنها در این مقاله، بر نقش محوری تأثیر مشکال  

کالن کشور بر مهادر  به تهران، تأکیتد کردنتد و بترای 

بهبود محیط کالن کشتور تمرکتز بتر ده مؤلفته شتاخص 

 کردند وکار توصیه سهولت انجا  کسب

به بررسی  ،ای( در مقاله1391بختیاری و شایسته )

 ایران در مقایسته بتا دیگتروکار کسبرابطه بین بهبود فضای 

کشورهای دهان و رشد اقتصادی پرداختند  بدین منظور 

 1390-1384های تابلویی طی دوره زمتانی از روش داده

هتای تحقیتق نشتان دادنتد بهبتود استفاده کردند  یافتته

داری بتا رشتد رابطته مببتت و معنتی ،وکارکستبفضای 

 اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است 

 

 مبانی نظری -3

وکار بتته مطالعتتا  نظتتری محتتیط کستتبمباحتت  

گردد  دانکن، محیط را به محتیط درونتی و برمی 1دانکن

وکارها بیرونی تقسیم کرد و تأثیر آنها را بر فعالیت کستب

بته بررستی و مطالعته  وی  مورد بح  و بررسی قترار داد

مانند فرهنت  ستازمانی، نیتروی انستانی، عوامل درونی؛ 

واحتتدهای ستتازمان و  ای و کتتارکردی درعوامتتل وظیفتته

های مربوط به ستطم ستازمان پرداختت  همچنین مؤلفه

ای از وکار را مجموعهمحیط کسب، 2و بلومسترو  دیویس

رخ  وکارها، رویدادها و تأثیراتی که حول یک کستبوضعیت

بته زعتم   انددهگرارد تعریف کرو بر آن تأثیر میدهد می

وکار مترتبط بتا محتیط ایشان، به طور کلی محیط کسب

وکار و تحتت تتأثیر عوامتل اقتصتادی، خاردی یک کسب

                                                            
1- Duncan 

2- Davis and Blomstrom 

ادتماعی، دغرافیایی، فناوری، سیاستی، قتانونی، نیتروی 

های دولتی و همچنین وضتعیت رقتابتی در کار، سیاست

وکار و باشد  البته با گسترش ادبیا  محیط کسببازار می

ر این زمینه امروزه به اهمیتت عوامتل درونتی تحقیقا  د

استت؛ عتواملی اتون منتابع  شده بیش از پیش پرداخته

های مالی و بازاریابی های فناورانه، قابلیتسازمانی، قابلیت

 & Vokoun) و دیگتر عوامتل کتارکردی یتک ستازمان

Daza Aramayo, 2017)  صتور  تمامی این عوامل به

ست بر سازمان یا سیستتم مستقیم و غیرمستقیم ممکن ا

 تأثیرگرار باشند  

وکار را بته عنتوان برای ادراک پدیده، محیط کسب

ها، نهادهتتای قتتانونی و مقتتررا  ای از سیاستتتمجموعتته

وکارهاستت هتای کسبفعالیت دهندهتنظیمی که سامان

وکار را ( محیط کسب2002) 3در نظر گرفت  استرنباید 

د؛ بنتتا بتتر پتتژوهش وی، کتتردر قالتتب مکتتانی معرفتتی 

بتازده و  ها، نهادهتا و محتیط رفتتاری، نمایاننتدهسیاست

گراری در یتک محتیط و مکتان ریسک حاصل از سرمایه

توانتد مبنتایی بترای ایتن تعریتف می  باشتدمشخص می

 4وکار در بستر محلی نیز باشد  وایتتحلیل محیط کسب

( عوامل کلیدی مودود در محیط محلتی کته بتر 2004)

دولتتت و ماننتتد وکارها تأثیرگرارنتتد؛ هتتای کستتبیتفعال

 های اقتصتادراهبردها و سیاستت، های سیاستیااراو 

هتتای ااراو ، هتتای مقتتررا  تنظیمتتیااراو ، کتتالن

، هادسترسی به زیرساخت، های سازمانیظرفیت، سازمانی

، های تتتأمین متتالیمتتالی و هزینتتهدسترستتی بتته تتتأمین 

عوامتل فرهنگتی و ختدما  ، خدما  و شرایط ادتمتاعی

در قالتتب رویکتتردی متتؤثر در توانمندستتازی  حمتتایتی را

   کردوکار محلی ارائه محیط کسب

( اعتقتتاد دارنتتد 2010و همکتتارانش ) 5فارلنتتدمک

ها و مقتررا  نهادهای محلی در طراحی و ادرای سیاست

هتتای کتتارآفرینی و توستتعه فعالیت بتترای توانمندستتازی

 بیتانآنهتا   وکارهای کواک نقش پیشگامی دارنتدکسب

                                                            
3- Stern 

4- White 

5- McFarland 
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هتای از اثرا  تالش ،های محلیبیشتر دولت که کنندمی

خودشان آگاهی ندارند یا اینکه از فعالیت مؤثر و کلیتدی 

خبر هستند؛ زیرا در اغلب موارد، مقررا  خودشان نیز بی

ای و بوروکراسی ناخواستته موانع نهادی ،های محلیدولت

وکارها مضر است و فعالیتت کند که برای کسبایجاد می

( در راستتای 0201) 1رادرستونکنتد  آنها را محدود می

وکار محلی با رویکرد توستعه اقتصتاد بهبود محیط کسب

، وکارکستب -گو و روابتط دولتتوگفتمحلی شش عامل 

حقتوق زمتین و ، محیط مقتررا  تنظیمتی، هازیرساخت

معرفتی را  کیفیتت زنتدگیو  های دولتحمایت، مالکیت

اه باشند  اگرهایی میدارای زیربخشکه هر یک نیز  کرد

وکار و توستعه اقتصتاد محلتی بین مفهو  محتیط کستب

هایی ودود دارد اما به طور کلی هر دو رویکترد در تفاو 

وکارها تأثیرگرارنتتد دارای عوامتتل بیرونتتی کتته بتتر کستتب

  باشندپوشانی میهم

وکار شتهری توان محیط کسبدیگری که می دنبه

 کتردین یترا با توده به نقتش نهادهتای محلتی در آن تب

باشد  نواحی می 2(BIDs)وکار مفهو  نواحی بهبود کسب

وکار برحستتب تعریتتف بتته نتتواحی ختتود بهبتتود کستتب

شود که با ابتکار دولت به ودود کننده اطالق میارزشیابی

وکارها اداره هتتا و کستتبده و توستتط صتتاحبان داراییآمتت

شود و توسط دولت اختیار داده شده تا آنها در مناطق می

 دغرافیایی منتخب شهری و حومته شتهر فعالیتت کننتد

(Morcol et al., 2017)   بترای درک کتارکرد نتواحی

در مناطق شهری و ماهیتت  هاوکار و نقش آنبهبود کسب

ای اندازی از حکمرانتی شتبکه، تبیین اشتمهاآن پیچیده

مورد نیاز است  بترای ایتن منظتور، اتاراو  حکمرانتی 

(، ابزار مفهومی خوبی برای بحت  2002) 3نوین ساالمون

وکار استتت  اتتاراو  و بررستتی نتتواحی بهبتتود کستتب

 شتامل ؛مشتی کلیتدیدارای پتنا تتدبیر و خطساالمون 

استتتفاده از ابتتزار مشتتخص بتترای تحلیتتل نتتواحی بهبتتود 

ای بتین کتارگزاران نتواحی شبکه وکار، ودود رابطهکسب

                                                            
1- Rogerson 

2- Business Improvement Districts 

3- Salamon 

حدود و ثغور  کردنهای دخیل، مشخص بهبود و سازمان

هتتای واحتتدهای خصوصتتی و دولتتتی در ایتتن در فعالیت

نفعان نواحی، مدیریت بر محور مراکره و متقاعدسازی ذی

هتتتای وکار و ودتتتود مهار کستتتب در نتتتواحی بهبتتتود

  باشدتوانمندساز برای مدیران می

 4وکار، مورکتتول و ولتتفدر زمینتته نتتواحی کستتب

وکار را تتترین ویژگتتی نتتواحی بهبتتود کستتب( مهم2010)

  شتتمارندحکمرانتتی شتتهری برمی نقتتش آن در شتتبکه

( مشتتاهده 2015) 6( و کِتتتل2000) 5وارد و پِتترو نمیتتل

ها بته عنتوان تنهتا کردند در فرایندهای حکمرانی، دولت

ستتایر   کننتتده اهتتداف عمتتومی نیستتتندستتازمان تعیین

های خصوصی و غیرانتفاعی نقتش بازیگران مانند سازمان

کننتد اساسی در تعیین اهداف سیاستی عمومی بازی می

دهنتد و همچنین، آنها به رفتار و کنش عمومی شکل می

وکار، مصداق طور خاص برای نواحی بهبود کسبین بهو ا

متفتاو   دارد  با توده به ادبیا  این موضوع، ودود اندازه

 هتایوکار، امکان تتدوین ویژگینواحی بهبود کسب و زمینه

 سازدوکار را غیرممکن میروشن و دهانی نواحی بهبود کسب

محلتی  هتا و زمینتهو شایسته استت متناستب بتا ویژگی

فردی، وکار منحصتربهها، نتواحی بهبتود کستبرداریشه

 بترعالوهها طراحی کرد  از ضترور  تودته بته شتهرداری

 تتتوان از دنبتتهوکار میبحتت  نتتواحی بهبتتود کستتب

وکار های نهادی آنها نیز در بهبتود محتیط کستبظرفیت

  (Škof & Bradaschia, 2010) شهری استفاده کرد

هتتتای کارآفرینانتتته تتتتأثیر بتتتر فعالیت دنبتتتهاز 

طوری کتته پیشتتتر در اهمیتتت تبیتتین محتتیط همتتان

وکار محتیط کستب ایجتادشتد  بیتانوکار شتهری کسب

یکی  تواندمی های کارآفرینانهمساعد برای افزایش فعالیت

 هاهای محلی همچون شهرداریاز موضوعا  کلیدی دولت

ابعادی که با آن نهادهتای   (Vesna et al., 2014)باشد 

وکارها اثر بگرارنتد توانند بر بهبود محیط کسبمحلی می

های اتختتاذ شتتده و شتتامل قتتوانین و مقتتررا ، سیاستتت

                                                            
4- Morçöl and Wolf 

5- Milward and Provan 

6- Kettl 
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همچنین تعتامال  بتا نهادهتای ملتی و همچنتین ختود 

  (McFarland et al., 2010) دنباشوکارها میکسب

با توده به مبانی نظری و پیشینه مطتر  شتده در 

وکار وکار و همچنتین محتیط کستبمحیط کستب زمینه

ها به عنتوان یتک نهتاد توان دریافت شهرداریشهری می

هتتای انکتتاری در بهبتتود فعالیتمحلتتی نقتتش غیرقابل

تر در توسعه اقتصادی شتهری وکارها و به طور کلیکسب

ستتازوکار  ن نقتتش و ارائتتهباشتند  بتترای ادراک ایتتدارا می

دامع و کامل اته  تر باید نهاد مرکور را از نگاهیمناسب

از درون سازمان و اه از بیرون سازمان و نقشی کته ایتن 

توانتد بگترارد وکار یک شتهر میسازمان بر محیط کسب

بررسی کرد  با این اوصاف در ایتن پتژوهش از اتاراو  

ین نقتش نهتاد ( برای تبی1396ارائه شده توسط مرادی )

وکار شتهری استتفاده شهرداری در بهبود محتیط کستب

وکار توسط نظری محیط کسب -  الگوی فکریشده است

معرفتی و تبیتین شتده  ،مرادی در قالب نظریه سیستمی

(، 1972الگوی تفصیلی، از رویکردهای دانکن ) است  این

( 2009) 2( و وارتیتتتنگن و بتتتریتن2006) 1موریستتتون

ای ه به مبتانی معرفتتی و مبتانی زمینتهاستفاده و با تود

این الگتوی بترای تحلیتل دتامع  ایران تبیین شده است 

وکار تبیین شده است  در این الگتو، محتیط محیط کسب

شتامل محتیط  ؛محیط درونتی و محتیط بیرونتی به ابعاد

 ،است  محیط درونتی الملل تقسیم شدهخرد، کالن و بین

ازمانی، ستاختار عواملی نظیر نحوه مدیریت، فرهنت  ست

ساختار انگیزش سازمانی که به عنوان عوامتل  و مانیزسا

پوشتش  هستتند رامحیطی بر عملکرد سازمان تأثیرگرار 

دهد  با ودود اینکه این عوامتل بتا محوریتت ستازمان می

طور مستقیم بر آن عوامل کنتترل دارد است و سازمان به

کالن یعنی محیط خرد،  ؛اما غیرمستقیم از محیط بیرونی

 پریرد  تأثیر می ،المللیو بین

وکار، عتتواملی نظیتتر ستتاختار محتتیط ختترد کستتب

بتتازار و تعتتداد رقبتتا و عوامتتل زنجیتتره تتتأمین را پوشتتش 

                                                            
1- Morrison 

2- Worthington and Britton 

دهتتد  ایتتن محتتیط در ادبیتتا  بتته عنتتوان محتتیط می

کتتاری، محتتیط عملیتتاتی و محتتیط آنتتی بنگتتاه نیتتز 

شتتناخته شتتده استتت؛ زیتترا نیروهتتای محتتیط ختترد از 

وکارها تتتأثیر یرونتتی بتتر فعالیتتت کستتبطریتتق عوامتتل ب

ای از عوامتتل را مستتتقیم دارد و محتتیط ختترد مجموعتته

دهتتد کتته در مقایستته بتتا محتتیط کتتالن، پوشتتش می

وکار هتتای کستتبتری دارد و بتتر فعالیتارتبتتاط نزدیتتک

بتته  مطالعتتا تتتأثیر مستتتقیم دارد  محتتیط کتتالن در 

محتتیط دور شتتناخته شتتده و  عنتتوان محتتیط عمتتومی

عمومتتاع عتتواملی هستتتند کتته در  ،عوامتتل کتتالناستتت  

بتتتر مقایستتته بتتتا محتتتیط ختتترد، کنتتتترل کمتتتتری 

وکار بتتته عوامتتتل دارنتتتد  وقتتتتی کستتتبوکارها کستتتب

تأثیرگتتترار، کنتتتترل کمتتتتری دارد، در ایتتتن حالتتتت، 

موفقیتتت ستتازمان بتته میتتزان تطبیتتق آن بتتا عوامتتل 

المللتتی نیتتز واهتتد بتتود  عوامتتل بینمحیطتتی، وابستتته خ

المللتتی بتتر الن امتتا در دایگتتاه بینماننتتد عوامتتل کتت

گرارنتد  شتایان ذکتر استت عوامتل وکار تتأثیر میکسب

الملتل در زمتره عتواملی هستتند کته کالن )ملتی( و بین

عنوان وکارها تتتأثیر انتدانی بتتر آنهتا ندارنتتد و بتتهکستب

 کنند وکار ایفای نقش میزا برای کسبعوامل برون

 مرور زمینه پژوهش

وکار در قتوانین مودتود اهمیت بهبود محیط کسب

در نهادهای ملی و محلی گنجانده شده است  این قوانین 

باشند که به نهادهای ملی و محلی از مصوبا  مجلس می

وکار را ها قدر  اثرگراری بر محیط کسبدمله شهرداری

دهد  همچنین در شتورای استالمی شتهر تهتران نیتز می

ساله اول و دو  مرتبط بتا محتیط امصوباتی در برنامه پن

ادرا  نحوهوکار ودود دارد  قوانین با توده به دو بُعد کسب

   شوندتوانند بررسی و نوع کارکرد می

ستتاختار ستتازمانی شتتهرداری تهتتران در اهتتار 

پتتتتریر استتتتت  ستتتتطم نخستتتتت، ستتتتطم، تحلیل

گراری و اتختتاذ تصتتمیما  کتتالن در شتتورای سیاستتت

هتتا و استتت کتته در قالتتب طتتر استتالمی شتتهر تهتتران 

هتتای تخصصتتی متتورد لتتوایم پیشتتنهادی در کمیستتیون
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و در نهایتتت در  گیتتردواکتتاوی و امعتتان نظتتر قتترار متتی

صتتحن شتتورا مطتتر  و در صتتور  تصتتویب بتته عنتتوان 

ستطم شتود  مصوبه برای ادترا بته شتهرداری ابتال  متی

شتتود کتته گتتراری متتیدو بتتا عنتتوان متتدیریت عتتالی نتتا 

و متتدیران بالفصتتل شتتهردار  شتتامل شتتهردار تهتتران

نقتش مهمتی  ،شتهرداری است  مدیران عتالی مجموعته

در تعیتتین راهبردهتتا و خطتتوط کلتتی مستتیر حرکتتت 

 9شتتهرداری شتتامل  نتتد  مجموعتتهکنمجموعتته ایفتتا متتی

 10معاونتتت استتت کتته بتته همتتراه حتتوزه شتتهردار، 

نهتتاد بتته  10دهنتتد  ایتتن زیرمجموعتته را تشتتکیل متتی

شتتان در ستتطم دو  تحلیتتل بتتا همتتراه حتتوزه عملکتتردی

شتتوند  ستتطم بنتتدی متتیعنتتوان متتدیریت عتتالی طبقتته

هتا استت  هتر یتک از هتا و شترکتسه، ستطم ستازمان

هتتا و ازمانگانتته در ستتطم دو ، ستتهتتای دهمجموعتته

هتتایی را تحتتت نظتتار  و پوشتتش دارنتتد  ایتتن شتترکت

ستطم ستو  تحلیتل را تشتکیل  ،هتاها و شترکتسازمان

طریتق  هتای شتهرداری ازدهنتد  بستیاری از فعالیتتمی

شتود  برختی از هتا انجتا  متیهتا و شترکتاین ستازمان

هتتا صتترفاع فعالیتتت ستتتادی هتتا و شتترکتایتتن ستتازمان

هتتای انجتتا  فعالیتتت بتترعالوهدارنتتد امتتا برختتی دیگتتر 

هایی نیتز در صتف دارنتد  ستطم اهتار، ستادی، فعالیت

ودوگانه مربتتوط بتته حتتوزه عملکتتردی منتتاطق بیستتت

ودو ان بته بیستتشهر تهران استت  مستاحت شتهر تهتر

منطقه تقستیم شتده استت کته هتر منطقته دارای یتک 

ای استتتت  شتتتهرداری منطقتتته، در شتتتهرداری منطقتتته

ری تهتران را در ستطم هتای شتهرداواقع تمتامی بختش

منطقتته در ختتود دارد و بتته ازای هتتر معاونتتت در ستتطم 

شهرداری شتهر تهتران، یتک معاونتت در ستطم منطقته 

تتتر بتته تعریتتف شتتده استتت کتته در انتتدازه کواتتک

  دهد ما  میشهروندان منطقه خد

بررسی شواهد آماری مؤید این است کته دمعیتت 

دو   نیمتهتبع آن اشتتغال ایتن شتهر در شهر تهران و به

رشد منفی را تجربته کترده استت  دمعیتت ، 1380 دهه

نفتر بتوده  7236553معتادل  1390شهر تهران در سال 

و  1385های است  این در شترایطی استت کته در ستال

 6758845و  7803883ترتیب دمعیت شتهر بته 1375

 نفر بوده است  

تعمیتر  ،فروشتیفروشتی و خردهفعالیت گروه عمده

بتا  1390موتوری و موتورستیکلت در ستال وسایل نقلیه 

، بیشترین اشتغال را در تهتران بته ختود شاغل 441015

اختصاص داده است  پس از آن تولید صنعتی )ساخت( و 

اداره امتتور عمتتومی و دفتتاع، تتتأمین ادتمتتاعی ادبتتاری 

نفتر اشتتغال در ستال  276017و  419039ترتیب بتا به

ونقتل و گروه حمل  گرفتنددو و سه قرار  ، در رتبه1390

  گرفتتاهار  قترار  در رتبه شاغل 229021انبارداری با 

حائز اهمیت دیگر ایتن استت کته از کتل دمعیتت  نکته

درصتد  4/81معتادل  1390شاغل شهر تهتران در ستال 

   بودنددرصد زن  6/18مرد و 

در ادامتته بتترای بررستتی ایتتن مفهتتو ، شتتاخص 

شتتتتود  نتتتتتایا وکار بررستتتتی میستتتتهولت کستتتتب

 ستتهولت هتتایکتتل و زیرشتتاخص شتتاخص هتتایارشگز

کته ستاالنه توستط  وکار ایترانهتای کستبفعالیت انجا 

شتتود، بتترای دوره تهیتته و منتشتتر می  بانتتک دهتتانی

گتتتزارش شتتتده استتتت   1در دتتتدول  2015 -2018

براستتاس ددیتتدترین آمارهتتا، ایتتران در گتتزارش ستتال 

را کستتتب  124رتبتتته  ،کشتتتور 190از میتتتان  2018

رغم تتتالش ایتتران بتترای بهبتتود ایتتن کتترده استتت  علتتی

رتبتته  4، 2017خص، ایتتران در مقایستته بتتا ستتال شتتا

امتیتتاز ترین رتبتته ایتتران بتتا استتت  پتتایین یافتتتهتنتتزل 

بتتته زیرشتتتاخص حتتتل و فصتتتل ورشکستتتتگی و  160

 مجوزهتتتای بهتتتترین رتبتتته بتتته زیرشتتتاخص تعتتتداد

 د   تعلق دار 25امتیاز  وساز باساخت
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 2015-2018 ،رانیا وکارکسب هایفعالیت انجام سهولت هایزیرشاخص و کل شاخص تایجن -1جدول 

2018 2017 2016 2015 

شاخص  ردیف هاشاخص کل و زیرشاخص

 100از 

رتبه از 

190 

شاخص 

 100از 

رتبه از 

190 

شاخص از 

100 

 رتبه از

189 

شاخص از 

100 

رتبه از 

189 

 کل شاخص 119 74/56 118 44/57 120 26/57 124 48/56

 1 وکارکسب آغاز 82 68/85 87 73/85 102 06/85 97 16/85

 2 وسازساخت مجوزهای تعداد 98 41/67 69 38/71 27 50/78 25 08/78

 3 تأمین برق 94 45/65 88 17/69 94 15/69 99 43/68

 4 مالکیت ثبت 89 51/63 91 5/63 86 17/64 87 16/64

 5 اعتبار دریافت 90 45 97 45 101 00/45 90 00/50

 6 گراران کواکسرمایه از حمایت 149 40 150 40 165 00/35 170 33/33

 7 مالیا  پرداخت 122 78/66 123 78/66 100 79/69 150 57/56

 8 فرامرزی تجار  166 38/39 167 38/39 170 66/40 166 11/46

 9 قراردادها ادرای 62 85/61 62 85/61 70 00/60 80 7/59

 10 فصل ورشکستگی وحل 137 38/32 140 57/31 156 25/25 160 93/23

 (World Bank, 2015, 2016, 2017 and 2018): منبع
 

های با تودته بته هتدف پتژوهش، از بتین شتاخص

 زیرشتاخصتوان بته ه در گزارش ذکر شده میمطر  شد

شتهرداری  در حیطته کتهوستاز صدور مجوزهتای ساخت

  اطالعتا  تفصتیلی مجوزهتای کتردتهران استت اشتاره 

وساز برای ساختن یتک واحتد در ستال گانه ساختپانزده

خالصه شده است  این اطالعتا  تنهتا  ددول در  2018

آوری شتده، تهتران دمتعشتهر براساس اطالعاتی کته از 

محاسبه و گزارش شده است  شتایان ذکتر استت بختش 

توضیحا  این ددول با محوریت نهاد متولی آن، تنظتیم 

 و گزارش شده است  

 

 وساز برای ساختن یک واحد در تهرانگانه ساختاطالعات تفصیلی مجوزهای پانزده -2جدول 

 ردیف مجوزها زمان )روز( هزینه )ریال( توضیحات  

 1 درخواست برای اخر مجوز برای انتخا  منطقه  2تا  1 0 از نهاد شهرداری

 2 بازدید واحد مورد درخواست  1 2991380 توسط نهاد شهرداری

 3 دریافت تأییدیه مجوز منطقه 10 8453900 به صور  الکترونیکی

 4 درخواست برای اخر مجوز احداب 30 10625000 به صور  الکترونیکی

 5 احداب دورهاستخدا  ناظر مستقل برای  1 0 توسط نهاد شهرداری

 6 1بازدید واحد مورد درخواستی  1 0 توسط نهاد شهرداری

 7 2بازدید واحد مورد درخواستی  1 0 توسط نهاد شهرداری

 8 3درخواستی بازدید واحد مورد  1 0 توسط نهاد شهرداری

 9 4بازدید واحد مورد درخواستی  1 0 توسط نهاد شهرداری

 10 5بازدید واحد مورد درخواستی  1 0 توسط نهاد شهرداری

 11 درخواست برای تکمیل ساختمان 1 0 از نهاد شهرداری

 12 بازدید نهایی 1 0 توسط نهاد شهرداری

 13 دریافت اتصال به فاضال  49 44857000 شرکت آ  و فاضال  تهران

 14 دریافت مجوز آ  21 74019000 شرکت آ  و فاضال  تهران

 15 دریافت مجوز تکمیل ساختمان 1 3472602 از نهاد شهرداری

 (World Bank, 2018)منبع: 
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قتتانون بهبتتود مستتتمر محتتیط  4براستتاس متتاده 

بازرگتانی، صتنایع، معتادن و کشتاورزی؛ وکار، اتاق کسب

وکار ایتران را بته تهیه شاخص پایش ملی محتیط کستب

خود قرار داده  کار در دستور 1395صور  فصلی از سال 

اهارمین گزارشی است که این ، 1396و گزارش تابستان 

مؤلفه  70نهاد تهیه کرده است  این شاخص با استفاده از 

های کشتور، محتیط استتانواحد آماری در ستطم  42و 

)صتفر  10وکار ایران را محاسبه و در دامنه صفر تا کسب

بنتتدی رتبه ،بتتدترین وضتتعیت( 10بهتتترین وضتتعیت و 

مؤید این است  1396های گزارش تابستان کند  یافتهمی

کته در مقایسته بتا فصتل  (77/5)میزان این شاخص که 

ه ( تا حدودی بتدتر شتد69/5با رقم  1396گرشته )بهار 

ها، دشتتواری در میتتان مؤلفتته 1396استتت  در تابستتتان 

بینتی ثبتاتی و غیرقابتل پیشهتا، بیتأمین متالی از بانک

های هتتا )متتواد اولیتته و محصتتوال ( و رویتتهبتتودن قیمت

وضعیت  ،غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیا 

هتای کشتاورزی،   در میان فعالیتاندداشتهتری نامناسب

ختدما ، زیرشتاخص ختدما  کته بته منتاطق صنعت و 

بوده  58/5معادل  1396پریر است، در بهار شهری تسری

افتزایش یافتته کته مؤیتد  71/5به  1396که در تابستان 

وکار استت  شتایان ذکتر بدتر شدن نسبی محتیط کستب

ثبتاتی و )دشتواری تتأمین متالی، بی بتاالاست سه مؤلفه 

های غیرمنصفانه یهها و روبینی بودن قیمتغیرقابل پیش

 ؛و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیا ( کته وضتعیت بتدتر

؛ اندداشتتهیعنی رتبه یک تتا سته را در بختش ختدما  

وکار و ها و مقررا  ادرایی ناظر به کسبثباتی سیاستبی

های سختگیرانه در ادارا  کار و بیمه برای متدیریت رویه

را در  پتناو  اهتارهای رتبته بته ترتیتبنیروی انستانی، 

های مودتود   با توده به شاخصاندداشتهبخش خدما ، 

توان گفت وضعیت مناستبی در محتیط در این زمینه می

های مورد بررسی وکار ملی در مقایسه با دیگر نمونهکسب

 باشد  فرما نمیحکم

هتا و طور کلی شهردارها در قالب مجموعته قانونبه

ها اعمتال شتهرداریوکار در حتوزه مقرراتی که بر کستب

د  بر کنند و توسعه شهری، نقش ایفا میکنند، در رشمی

تری بتر ای گستتردهاین اساس، وظایف نهتادی و توستعه

ها گراشته شده است  تبیین راهبردهتا و عهده شهرداری

گامی برای های توسعه شهری و ایفای نقش پیشسیاست

 دستیابی به توسعه پایدار شتهری، محتور ثقتل متدیریت

ها استت  در حتوزه متدیریت ویژه شتهرداریشهری و بته

کننده است  ایتن پتنا عامتل شهرداری، پنا عامل تعیین

عبارتند ازی ظرفیتت، اختیتارا  و احکتا  قتانونی، منتابع، 

ها قلمترو و حیطته وظتایف و اراده و خواستت  شتتهرداری

ها برای ایفای ایتن نقتش، بته تبیتین راهبترد و سیاستت

   پردازندمی

 

 روش تحقیق -4

ستازوکار  با توده به هدف ایتن پتژوهش کته ارائته

باشتد، از روش وکار در شهر تهران میبهبود محیط کسب

کیفی برای انجا  پژوهش استتفاده شتده استت  بتر ایتن 

بتا خبرگتان و همچنتین  از مصتاحبه اساس، بتا استتفاده

 یگیری از ادبیتا  موضتوع در ایتن زمینته، اتاراوببهره

   ارائه گردیدهدف پژوهش  متناسب با

گیری گیری در ایتتن تحقیتتق، نمونتتهروش نمونتته

بته دتای بته قضاوتی هدفمند است؛ زیرا در این تحقیق، 

دستتت آوردن اطالعتتا  از کستتانی کتته بتته راحتتتی در 

های اطالعا  از افراد یا گروهباید گیرند، دسترس قرار می

یعنی انواع خاصی از افراد که قادر  ؛به دست آوریم خاصی

زیترا آنهتا تنهتا  ؛به ارائه اطالعا  مورد نظتر متا هستتند

  تواننتد انتین اطالعتاتی ارائته دهنتداند کته میافرادی

پژوهشگران ادتمتاعی معمتوالع امیدوارنتد آنچته در یتک 

یابند، بیرون مرزهای بسته آن گروه نیز نمونه یا گروه می

تی داشته باشد  بنابراین وقتتی از به نوعی ارزش و مناسب

توان آنهتا را گردد، میهای غیراحتمالی استفاده مینمونه

کته امکتان قضتاو  در ایتن بتاره  کردای انتخا  به گونه

ها تتا اقتدر معترف ودود داشتته باشتد کته ایتن نمونته

(  آنچته 1384)بلیکتی،  دمعیت یا گروه خاصی هستتند

پیدا کردن دای  یت ازسا پژوهشگر بدان امید دارد عبار 
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 پای محکمی برای انین قضاوتی  

پتتژوهش از  بررستتی اعتبتتار در ایتتن در زمینتته

هتای در متورد تطتابق داده 2و لیتنکلن 1های گوبتاتوصیه

شتتده بتتا واقعیتتا ، احساستتا  و تجربیتتا  آوریدمع

استت  شده در فرایند پژوهش استفاده گردیده آوریدمع

باشد دقت در فرایند پژوهش میهدف این روش، افزایش 

(  برای بررسی پایایی نیز از 1389نشان و همکاران، نیک)

کته شتامل  4و پتری 3های ارائته شتده توستط رائتوروش

انسجا  در فرایند ثبت و تفسیر و همچنین استفاده از دو 

 باشد، بهره گرفته شتده استتمیها نفر در انجا  مصاحبه

 ( 1391زاده، )عباس
نفتر از خبرگتان شتاغل در  22پتژوهش بتا در این 

های مرتبط با نهاد شهرداری تهتران، ها و سازمانمعاونت

  شتد، مصاحبه بته وکارتادان دانشگاه و صاحبان کسباس

دهنتد کته در دامعه و نمونه آماری افرادی را تشکیل می

زمینه پژوهش خبره هستند  ویژگتی مشتترک خبرگتان 

تحصتتتیال  حتتتداقل ایتتتن استتتت کتتته دارای ستتتطم 

ستال تجربته  10باشند و همچنتین، ارشد میکارشناسی

های علمی مرتبط را دارنتد  شتایان ذکتر کاری یا فعالیت

گیری تا زمان رستیدن بته اشتباع نظتری، در است، نمونه

های یافت  در این پژوهش برای تحلیل داده پژوهش ادامه

شده ده ای استفااز مصاحبه، از نظریه زمینه دست آمدهبه

  در ایتتن روش براستتاس اطالعتتاتی کتته از طریتتق استتت

 ،هتاگتردد، در پایتان تحلیتل دادهمصاحبه گتردآوری می

 شود  نظریه و مدل ارائه می

کدگراری باز، محوری و  این روش دارای سه مرحله

کدگراری باشد  های تجربی میگزینشی برای تحلیل داده

، مفتتاهیم ینتتد تحلیلتتی استتت کتته از طریتتق آنابتتاز، فر

هتا کشتف ها در دادهها و ابعاد آنشناسایی شده و ویژگی

توانتد ستطر بته   کدبندی باز از نظر تحلیتل میشوندمی

سطر، عبار  به عبار  یا پاراگراف بته پتاراگراف و حتتی 

                                                            
1- Guba 

2- Lincoln 

3- Rao 

4- Perry 

کدگراری محوری، فرایند صفحه به صفحه صور  پریرد  

ها در هها و پیوند دادن مقولها به زیرمقولهدهی مقولهربط

ها و ابعاد است  این کدگراری، به این دلیتل سطم ویژگی

نامیده شده است که کدگراری حول محتور یتک  محوری

کدگتراری  ،بته عقیتده اشتتراوس د یابتمقوله تحقتق می

های انتخا  سیستماتیک مؤلفته یست ازا گزینشی عبار 

ها، اعتبار بخشیدن اصلی و ارتباط دادن آنها با سایر مؤلفه

داهای خالی با مقوالتی که نیتاز بته  پر کردنبه روابط و 

 دارند  یاصال  و گسترش بیشتر

های صور  گرفتته در پس از ضبط و ثبت مصاحبه

امته های مودود تحلیل و در ادای، دادهزمینه قالب نظریه

دستت های بههای مطالعه میتدانی و یافتتهبا تلفیق یافته

طراحی و ارائته شتده  ،آمده از مرور ادبیا ، مدل پژوهش

 است 

 

 های پژوهشیافته -5

ای زمینتته های پتتژوهش در قالتتب نظریتتهیافتتته

تحلیل و در پایان با توده به ادبیتا  در  ،های مودودداده

دسترس، ااراو  مورد هدف در پژوهش ارائته گردیتده 

 است 

 کدگذاری باز

فرد اولیتته بتته بهکتتد منحصتتر 165در ایتتن مرحلتته 

روایا  و مفاهیم مودود اختصاص داده شده است که بته 

کد اولیه  227 ،صور  کلی در کل فرایند کدگراری اولیه

بایتد ارد  الز  به ذکر است در این مرحله با تکرار ودود د

کته  کتردکدهای اولیه دارای تکرار را شناسایی و یکسان 

باشتد  کدگراری محوری متفتاو  می این بخش با مرحله

بخشی از کدهای اولیته بته همتراه فراوانتی  ،3در ددول 

 کدها گزارش شده است  
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 های کدگذاری بازیافته -3 جدول

 فراوانی کدهای باز فراوانی کدهای باز

 3 وکارهاگسترش مسئولیت ادتماعی در مدیریت و اداره کسب 14 وکارهادمله کسب از ونقل با توزیع متوازن خدما حل مشکل حمل

 4 شهری براساس ظرفیتگراری مناطق لکه 7 وکارهادایی کسبهای عمرانی بر دسترسی و دابهاثرگراری پروژه

 3 مبنا قرار دادن اسناد باالدستی مبنایی برای توسعه تعامل و همکاری 6 مادی بر فعاالن اقتصادیاثر مببت غیر

 4 محدودیت قدر  ادرایی شهرداری 7 وکارها با دخیل کردن در مدیریت شهریایجاد رقابت بین کسب

 3 مدیریت براساس مطالبا  مردمی 1 دایی باردابهایجاد سیستم مدون در اطراف بازار در دهت 

 2 وکارهاهای شهرداری در توسعه کسبنقش بودده 6 تخصیص مجوز بدون مطالعه

 1 داشتن ابزار و ضمانت ادرایی برای پیشبرد امور حقوقی
با در نظر گرفتن تقاضاهای بالقوه و  انگاه دامع در اعطای مجوزه

 بالفعل برای واحدهای تجاری
13 

 3 پریری تدریجی با قوانین ددیدوفق 2 های تجاریونقلی در احداب مجتمعدر نظر داشتن ظرفیت حمل

 1 هاواگراری مراکز رشد شهرداری به دانشگاه 4 وکارهاق مالکیت برای کسبحدر نظر گرفتن 

 3 وکار با دیگر نهادهاپوشانی شهرداری در رسیدگی به موضوع کسبهم 2 هاگیرینفعان در تصمیمگرفتن ذیدر نظر 

 3 وکاربهبود محیط کسب برایهمگرایی و اعتماد  و همکاری 4 وکارهاهای کسبمحیطی در فعالیتدر نظر گرفتن مسائل زیست

اقتصاد پایدار و  یابی بهاق مدیریت شهری برای دستانطبعد 

 زیست پایدارمحیط
 5 همکاری و ارتباط با نهادهای دیگر 3

 4 گرایی و همکاری بین شورا و شهرداری در مدیریت شهرهم 4 وکارگسترش فرهن  نوآوری در توسعه کسب

 

 کدگذاری محوری

کدگراری اولیه، کدهای مودود  پس از انجا  مرحله

باید به سطم باالتری از انتزاع برای رسیدن به مقصتود را 

ها براستاس اتاراو  موضتوعی پژوهش برد  این مقولته

بته محتدودیت حجتم  تودتهاند  بتا تحقیق ایجاد گردیده

مقالتته، کدگتتراری محتتوری فنتتاوری اطالعتتا  و ایجتتاد 

دیگر یکتهای اطالعاتی و همکاری و ارتباط نهادها با بانک

به شر  زیتر گتزارش  AtlasTiافزار براساس خرودی نر 

  شده است

 

 

 
 AtlasTiافزار خروجی نرم -1شکل 

 

محتتوری شتتامل استتتفاده از فنتتاوری  وازده مقولتتهد

های اطالعتاتی، ضترور  توستعه و اطالعا  و ایجاد بانک

وکارها و دمعیتت، متدیریت آمایش شهری بترای کستب

مهادر ، همکتاری و ارتبتاط بتا نهادهتای دیگتر در امتر 

وکار، مجوزهتای مربتوط بته امتالک بهبود فضتای کستب

های شهرداری نقش بوددههای مالیاتی و تجاری، حمایت

ونقل های عمرانی و حملوکارها، سیاستدر توسعه کسب

وکار،کاهش هزینه مبادله و نقتش و تأثیر بر محیط کسب

های قتانونی و وکار، سیاستتآن بر بهبتود محتیط کستب

بهبتود  راستایسازمانی در مقررا  تنظیمی، عوامل درون

در بهبود وکار، عوامل محیط کالن یا عمومی فضای کسب

وکار و الگوهای استقرار و حمایتت از بهبتود محیط کسب

ها باشتد  هتر کتدا  از ایتن مقولتهوکارها میفضای کسب

دارای ابعاد گوناگونی هستند که بته علتت محتدودیت در 

  شده استاشاره  4حجم به بعضی از آنها در ددول 
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 1398 بهار ،ششموبیست شماره /شهری مدیریت و تتتتتتتتتت اقتصادتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 104

 

 کدگذاری محوریهای مقوله -4 جدول
 یافتهکدهای اختصاص مقوله محوری

استفاده از فناوری اطالعا  و ایجاد 
 های اطالعاتیبانک

 وکارایجاد بانک اطالعاتی از کسب •

 نفعانسازی برای ذیایجاد بانک اطالعاتی از قوانین برای شفاف •

 وکار با هوشمندسازیدسترسی به اطالعا  کسب •

 )کاهش موانع، بهبود مزایا( محاسبههای ریاضی در روش •

 سازی عوامل توانمندسازکنندهشناسایی و بهینه •

 دار کردن اطالعا شناسنامه •

ضرور  توسعه و آمایش شهری برای 
 وکارها و دمعیتکسب

 وکارها به توزیعاولویت ساماندهی کسب •

 وکارها()کسب توزیع متوازن عرضه خدما  •

 وکارها در محال کسبهای شناسایی ظرفیت •

 مجوزهای مربوط به امالک تجاری

 منطقههر اشباع ظرفیت تجاری به علت دادن مجوزهای تجاری بدون مطالعه در خصوص ظرفیت  •

 المللیه بینبتجربا توده به ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری  •

 ثیر بر بیکاری با دادن مجوزهای تجاریأت •

 صدور مجوز امالک تجاریتحمیل هزینه زیاد برای  •

 تخصیص مجوز بدون مطالعه •

 تقسیط هزینه مجوزهای تجاری •

 های تجاریونقلی در احداب مجتمعدر نظر داشتن ظرفیت حمل •

 وکاروکارها از دمله امالک تجاری متناسب با تقاضا کسبصدور مجوز برای کسب •

 بالفعل برای واحدهای تجاریبا در نظر گرفتن تقاضاهای بالقوه و  انگاه دامع در اعطای مجوزه •
های های مالیاتی و نقش بوددهحمایت

 وکارهاشهرداری در توسعه کسب
 های مالیاتیمشوق •
 وکارهاهای شهرداری در توسعه کسبنقش بودده •

کاهش هزینه مبادله و نقش آن بر بهبود 
 وکارمحیط کسب

 کاهش هزینه مبادله با هوشمندسازی شهر •
 هامبادله ناشی از توسعه زیرساختکاهش هزینه  •
 کاهش هزینه مبادله ناشی از مقررا  تنظیمی •

 

 کدگذاری گزینشی

 در این مرحله، با استفاده از کدهای محوری مرحله

گیتری از ادبیتا  پیشین در کدگراری و همچنین با بهره

اتاراو  پایتانی پتژوهش شتکل  مبنتای ارائته ،پژوهش

 هایگیرد  در واقع در این مرحله با ضر  و در  مقولتهمی

های انتزاعی با سطم مفهتومی بتاالتر از به مقوله ،پیشین

رستتیده و دیگتتر نیتتازی بتته کدگتتراری  پتتیش دو مرحلتته

(  در ایتن فراینتد، 1392)محمتدپور،  باشتدددیدی نمی

های محتوری و کتدهای بهبتود مقولتهپس از گسترش و 

در راستای ارائه ااراو  موضتوعی پتژوهش در  ،مودود

گتردد کته ایتن بندی میدستته ،گزینشتی بیست مقولته

موضوعا  مربتوط بته بهبتود فضتای  ها دربردارندهمقوله

ها در کنتار باشند  این مقولهوکار در شهر تهران میکسب

ی مورد نظتر بترای ساز طراحی الگوادبیا  پژوهش زمینه

باشتد وکار در شهر تهتران میارائه در بهبود فضای کسب

 ( 5)ددول 

 های حاصل از کدگذاری گزینشیمقوله -5 جدول 
 مقوله ردیف مقوله ردیف
 عوامل کالن فرهنگی 11 های فیزیکیزیرساخت 1
 حمایت مالی 12 های غیرفیزیکیزیرساخت 2
 تنظیم مهادر  13 قوانین و مقررا  3
 وکارهای خصوصیمشارکت کسب 14 وکارهای مسئول در بهبود کسبنهادها و سازمان 4
 مشارکتی -حکمرانی محلی 15 های نهادیهمکاری 5
 وکارکاهش هزینه مبادله و بهبود در محیط کسب 16 تدابیر شهروند مداری 6
 وکارهاهای مالیاتی و نقش بودده شهرداری در توسعه کسبحمایت 17 داخلی و اقماری شهرساماندهی مشاغل در فضای  7
 المللیظرفیت فعالیت بین 18 هاشناسایی و توسعه فرصت 8
 توسعه رقابت در سطم شهر 19 کنندگانتأمین گسترش زنجیره 9
 درآمد پایدار توسعه شهری 20 محیطیمسائل زیست 10
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 وکار شهر تهرانطراحی الگوی بهبود محیط کسب

های حاصل از مراحل کدگراری پس از تحلیل داده

بهبتود فضتای  ر راستای طراحتی الگتوی ستازوکارهاید

از ادبیا  پژوهش در راستای قوا   ،وکار شهر تهرانکسب

استت  در  بخشیدن به الگوی مورد نظر استتفاده گردیتده

های حاصل از مصتاحبه در کنتار عوامتل داده این مرحله

های مودود در ادبیا  قرار گرفته و با مبنا قرار دادن الگو

وکار، الگوی نهایی پژوهش مودود در ادبیا  محیط کسب

المللتی ، خترد، کتالن و بیندر اهار سطم محیط شهری

وکار شهر تهران   الگوی بهبود محیط کسبگرددارائه می

شده است  محورهای کلیدی الگتو  نشان داده 1در شکل 

  یهستندبه شر  زیر 

 های محیط شهریمؤلفه (الف

های های محیط شهری عبارتند ازی زیرساختمؤلفه

مقتررا ، های غیرفیزیکتی، قتوانین و فیزیکی، زیرساخت

 -وکار، حکمرانتی محلتینهادهای مستئول بهبتود کستب

هتای نهتادی، مشارکتی، تدابیر شتهروندمداری، همکاری

وکارهای توسعه رقابت در ستطم شتهر، مشتارکت کستب

خصوصی، ساماندهی مشاغل در فضای داختل و اقمتاری 

ها، دانش و فناوری نوین، شهر، شناسایی و توسعه فرصت

سعه شهری، توسعه آمایش شتهری، درآمد پایدار برای تو

  های مالیاتیهزینه مبادله، حمایت

 های محیط خردمؤلفه (ب

کنندگان، بتازار های محیط خرد شامل تأمینمؤلفه

 باشند می کار، بازار اعتبارا ، رسانه و مشتری

 محیط کالن (ج

های محتتیط کتتالن بتتدین شتتر  شناستتایی مؤلفتته

فرهنگی، عوامل دمعیتی )متدیریت ی عوامل کالن اندشده

محیطی، قتتانونی، سیاستتی، فنتتاوری، مهتتادر (، زیستتت

  اقتصادی و ادتماعی

 الملل محیط بین (د

الملتل عبارتنتد ازی فرهنگتی، های محیط بینمؤلفه

سیاسی، فناوری و نتوآوری و قتانونی  شتایان ذکتر استت 

هایی است های مصاحبه مربوط به حوزهیافته بخش عمده

گراری استتت و کتته در محتتیط شتتهرداری قابتتل سیاستتت

الملتل هتم عمتدتاع از بین و کتالن ،های سطو  خردیافته

 در این بخش، پس از ارائته  اندمرور ادبیا  به دست آمده

ها پرداخته الگو به تبیین ابعاد شناسایی شده در مصاحبه

   شده است

های سللازوکارهای بهبللود ف للای تحلیللل یافتلله

 وکار شهر تهران کسب

های مختلفی دارد  بخش ،مقوال  ارائه شده در الگو

  شتایان ذکتر اندشتدهبح  و بررسی  ،ابعاد الگودر ادامه 

های حاصتتل از مصتتاحبه بتتا ایتتن بختتش، یافتتتهاستتت در 

های حاصل از مرور ادبیا  در این بختش خبرگان و یافته

شود که به تلفیق و در نهایت طراحتی بح  و بررسی می

وکار شتهر تهتران الگوی سازوکارهای بهبود فضای کسب

 منجر شده است 

 محیط شهری (الف

 های فیزیکیزیرساخت

این مقوله به اهار بخش ظرفیت ترافیکی و ایجتاد 

توستتعه متتتوازن  هتتا،وکارها و مجتمعو توستتعه کستتب

ونقتتل، توستتعه ختتدما  شتتهری و های حملزیرستتاخت

 (BRT)هتتای تنتتدرو توستتعه و گستتترش ختتط اتوبوس

ها بتا تودته بته شود  هر کتدا  از ایتن مؤلفتهتقسیم می

ر و تتأثیر وکاها به بحت  بهبتود کستبموضوع زیرساخت

   دردارنتدرفتارهای نهاد شهرداری بر این بهبتود اشتاره 

توانتد بتا دانمتایی مورد ظرفیت ترافیکی، ایتن متورد می

درست قبتل از احتداب هتر واحتد تجتاری بته خصتوص 

هتای ها و پردیسهای تجاری بزرگ، هایپرمارکتمجتمع

فرهنگتتی بتته صتتور  مستتتقیم بتتر فعالیتتت  -تجتتاری

وکارهای آن واحد یا واحدهای مجاور تأثیر بگترارد  کسب

بته مطالعتا  گیبستون و توان بتا تودته این مقوله را می

های ( در ایتتتن زمینتتته بتتتا سیاستتتت2015همکتتتاران )

ها در های شتتهری تطبیتتق داد  ایتتن سیاستتتزیرستتاخت

های شهری برای سازی زیرساختخصوص اگونگی بهینه

منظور رشد و توسعه ها بهفراهم کردن و توسعه زیرساخت

شتتود وکارهای بتتا رشتتد بتتاال بحتت  و بررستتی میکستتب
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(Gibson et al., 2015)  توانند هم ها میاین زیرساخت

وکار )برای مبال بتا های کسبفرصت ایجادافزایش  باع 

های تنتدرو یتا متترو( و همچنتین گسترش خط اتوبوس

 وکارهای مودود گردد  سبب توسعه برای کسب

 های غیرفیزیکیزیرساخت

ها اشتتاره بتته استتتفاده از فنتتاوری ایتتن زیرستتاخت

ها و مدیریت شهری در اطالعا  و ارتباطا  در شهرداری

های مربتتوط بتته دهتتت هراتته بهتتتر کتتردن فراینتتد

وکار دارد  وکارها و همچنین بهبتود محتیط کستبکسب

های اطالعتاتی یتا توان در قالب بانکحال این کاربرد می

ه از فنتاوری اطالعتا  و مدیریت هوشمند شهر با استفاد

ها بته ایجتاد ارتباطا  باشد  دیگتر متوارد در زیرستاخت

پنجره واحد و همچنین ایجاد برند شتهری بترای توستعه 

وکارها و خدما  برای مبتال در حتوزه گردشتگری کسب

مرتبط است  با توده به مطالعتا  گیبستون و همکتاران 

در  ( که ابعاد کلیدی مدیریت شهری را با مطالعته2015)

یکی از   شهر ارائه نمودند فراهم کردن اطالعا  40سطم 

را بتا تتوان آن باشتد کته میوظایف مدیریت شتهری می

های مربتتوط بتته حکمرانتتی دیجیتتتال تلفیتتق و سیاستتت

بته  کترد؛های اطالعتاتی را بردستته ضرور  ودود بانک

های کارآفرینی، مستلز  سرعت عمتل که فعالیتویژه آن

طور سنتی نظتا  اداری یطی است که بهاست  این در شرا

شتود فراینتدهای با بوروکراسی همراه است و مودتب می

تر شود و در نهایتت هزینته مبادلته، اخر مجوزها طوالنی

افزایش یابد  به همین دلیل، ودود یک سامانه اطالعتاتی 

برای ثبت درخواست و همچنین یک بانک اطالعاتی برای 

هروندان و تحلیتل آنهتا گیری شتکمک به فرایند تصتمیم

 باشد نیاز می

 

 
 وکار شهر تهرانالگوی بهبود محیط کسب -1 شکل

 

 قوانین و مقررات

این حوزه در مصاحبه با خبرگان بته اهتار بختش 

هتا شتامل بندی گردیده است  ایتن بخشگوناگون، بخش

وکارها، قتوانین مربتوط بته تسهیل در فرایند ثبت کستب

روزرسانی در قوانین و مقررا  توزیع و حمل کاال و بار، به

نفعان و مجریان قوانین پریری ذیو افزایش ادراک و وفق

 باشد می

های مربوط به قوانین و مقررا ، مسائلی را  در بح
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بایتتد در نظتتر گرفتتتی یتتک آنکتته ابتتتدا بایتتد دامعیتتت و 

متناسب بودن قوانین فعلی را سنجید و آن را با وضتعیت 

گرایتتی آن را بتتا شتترایط فعلتتی تطتتابق داد و میتتزان هم

فعلتی بتا  شدهکه تا اه میزان قوانین تصویبسنجید  این

خوانی دارد بسیار در وکار همکسب شرایط بهبود و توسعه

گراری و همچنین ادرای قانون توستط مجریتان سیاست

نفعان قوانین بته تواند اثر بگرارد؛ زیرا به ت ب ع ادرا، ذیمی

وکار؛ یعنی فعاالن اقتصادی از آن خصوص در حوزه کسب

پریرند  بایتد قتوانین را از نظتر زمتانی و مکتانی تأثیر می

 سنجید 

 وکار سئول در بهبود محیط کسبنهادهای م

در این بُعتد بته ترتیبتا  نهتادی در امتر بهبتود و 

گویی و وکار، شتتفافیت و پاستتختوستتعه فضتتای کستتب

متابین طترفین درگیتر اشتاره همچنین بح  اعتمتاد فی

از  یگردد  در ایتن بحت  بایتد ابتتدا تعریتف مشخصتمی

وکار و قدر  ادرایی شهرداری بر محتیط کستب محدوده

سپس وظایف هر نهاد و تأثیر آن  ودهای صنفی ارائه واح

وکار، شناسایی و احصا شود  بعتد از ایتن بر محیط کسب

باید خرودتی متورد انتظتار از تتأثیر نهادهتای دو مرحله 

ن و با توده به ایتن یعیتوکار را شهرداری در فضای کسب

وکار شهر تهران مرزها، مسیر تأثیر نهادها بر محیط کسب

  کردرا مشخص 

 مشارکتی -حکمرانی محلی

حکمرانی بر شهر از طریق مشارکت مترد  و ایجتاد 

توانتتد بتتر ارتقتتای منتتاطق مشتتخص در هتتر منطقتته، می

وکارها مؤثر های مدیریت شهری و کسبکارآمدی فعالیت

استتفاده از الگتوی  توانتد در زمینتهد میباشد  این رویکر

وکار در کشتتورهای پیشتترفته و نتتواحی بهبتتود کستتب

 سازی آن مؤثر باشد  بومی

برحستب تعریتف  (BIDs)وکار نواحی بهبود کسب

شود که با ابتکار کننده اطالق میبه نواحی خود ارزشیابی

هتتا و ودود آمتتده و توستتط صتتاحبان داراییدولتتت بتته

شتود و توستط دولتت اختیتار داده وکارها اداره میکسب

شده تا آنها در مناطق دغرافیایی منتخب شهری و حومه 

 شهر فعالیت کنند 

 تدابیر شهروندمداری

ایجتاد اعتمادپتریری،  امل سه مؤلفتهاین مقوله، ش

حفتتو و افتتزایش قتتدر  خریتتد شتتهروندان و تتترویا 

تترویا  باشتد  در زمینتهکارآفرینی بین آحاد دامعته می

های آموزشتتی تتتوان از برنامتتهکتتارآفرینی شتتهرداری می

مودود بهره گرفت یا از تبلیغا  محرک محیطی استفاده 

د دارند نهادهای ( اعتقا2010فارلند و همکاران )  مککرد

ها و مقتررا  بترای محلی در طراحتی و ادترای سیاستت

هتتتتای کتتتتارآفرینی و توستتتتعه توانمندستتتتازی فعالیت

هراند آنها   وکارهای کواک، نقش پیشگامی دارندکسب

دنتد ولتی به صتور  محتا اشتاره نکر به نقش ترویجی

های محلی از های دولتتوان این موضوع را از سیاستمی

شهرداری در نظر گرفت که در کنار مراحل مهمتی دمله 

تواند قترار گیترد  همچنتین اون تسهیل در فرایندها می

تواند در حوزه شتهروندمداری، بح  اعتمادپریری نیز می

بسیار مهم باشد  اعتماد شهروندان به مجریتان و قتوانین 

گترار متدیریت بتر مبنتای مطالبتا  تواند پایهمودود می

هتای مختلتف شتهرداری ریت در بخشمردمی باشد  مدی

باید بنا بر مطالبا  مردمی باشد  از آنجتایی کته ایتن نیز 

باشد باید نهاد در بسیاری از موارد با شهروندان مواده می

متتابین حکمفرمتتایی اعتمادپتتریری متقابتتل در روابتتط فی

 داشته باشد 

 های نهادیهمکاری

ی ها به سه بخش همکارها در مصاحبهاین همکاری

بتتا اصتتناف، همکتتاری بتتا نهادهتتای ملتتی و همکتتاری و 

  تقسیم شده استتشهر  همگرایی با شورای شهر در اداره

از دمله مشکالتی که در مصاحبه خبرگان بته آن اشتاره 

شده، فقدان ادراک و شناخت نهاد شهرداری از وضعیت و 

وکارها است  در راستتای به طور کلی مفهو  بهبود کسب

توان با اصناف به عنتوان یتک نهتاد میتسهیل این مسیر 

نهاد، تعامل داشت و در مدیریت شهری از مشتارکت مرد 

 آنها استفاده کرد 
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گرایی و همکاری بین شورا از سویی در خصوص هم

توان گفت با مبنا قرار دادن اسناد توستعه و شهرداری می

باالدستی، این اسناد مبنای مناسبی برای توسعه تعامل و 

هتا و د بود  ایتن همکارینهمکاری بین این دو نهاد خواه

های متقابل برای داشتن مدیریتی مؤثر از توسعه همکاری

وکار، بتیش از بتیش دمله در بح  بهبود فضتای کستب

باشتتد؛ زیتترا ایتتن دو نهتتاد در اداره شتتهر و ضتتروری می

گراری مدیریت شهری، نقش اساسی دارند  در مورد قانون

افزایتی یتا همراهتی بتا دی ملتی نیتز همهمکاری با نهتا

وکارها و نهادهای اصلی مسئول و مرتبط در توسعه کسب

ستت کته ا هتاییاز دیگتر راه ،وکارهابهبود فضای کستب

در بهبود فضای توستعه  ،تواند با ورود به آنشهرداری می

 وکارهای شهر تهران، نقش داشته باشد کسب

 توسعه رقابت در سطح شهر

ماننتتد تهتران، نیتتاز بتته هزینتته و  متدیریت شتتهری

باشد  یکتی خور تودهی برای اداره میهمچنین نیروی در

توانتد بتا تودته بته ظرفیتت از مواردی که شهرداری می

های وکارهای شهری و همچنین کتاهش مستئولیتکسب

گری خویش از آن بهره گیرد، مشارکت بخشتی از تصدی

ت شهر وکارهای مورد نیاز خصوصی در بح  مدیریکسب

استتت  ایتتن کتتار تتتا حتتدودی در ستتازمان مشتتارکت و 

باشد ولی نیتاز گراری شهرداری در حال وقوع میسرمایه

بتته فراگیتتری در امتتور بیشتتتری دارد  ایتتن متتورد عمتتالع 

وکارها و در پتریری بتین کستبتواند منجر بته رقابتمی

های بیشتتتر در زمینتته توستتعه نتیجتته بتته ایجتتاد فرصتتت

 های محوله بشود ن نوآوری در زمینهوکارها و همچنیکسب

 توسعه آمایش شهری

یکی از موارد مطر  شده در مصاحبه خبرگتان، در 

نظر گرفتن تناسب ظرفیتت عرضته و تقاضتا بترای ارائته 

باشتد  وکارها در مناطق مختلف شهری میخدما  کسب

گتردد کته بتا بح  ظرفیت بیشتر از این دید مطتر  می

ونقلی منتاطق، اعطتای توده به ظرفیت ترافیکی و حمتل

های اقتصتادی فعالیت مجوزهای تجاری و اقتصادی برای

توان وکارها مورد بررسی قرار گیرد  این مورد را میکسب

ها ونقلی مانند بزرگراههای حملاز زاویه توسعه زیرساخت

 شهری نیز نگریست آهن ریلی درونیا خطوط راه

 وکارهای خصوصیمشارکت کسب

این بخش با بح  توسعه رقابت در سطم شتهر تتا 

  از این دهت که این مشتارکت باشدحدودی متفاو  می

در خود مجموعه شهرداری و در پی رفع نیازهای داخلتی 

توان باشد  از دمله مواردی که میمجموعه شهرداری می

در حوزه تتأمین نیازهتای فناورانته شتهرداری  کرداشاره 

کننده باشد  نهاد شهرداری خود به عنوان یک مصترفمی

وال  و ختدما  تواند بازار خوبی بترای فتروش محصتمی

وکارهای مودتتود در شتتهر تهتتران باشتتد  ایتتن کستتب

های کننده، احتیادتتتا  گونتتتاگونی در زمینتتتهمصتتترف

افتزاری، ختدما  و همچنتین نیتاز بته افزاری، نر سخت

 کاربرد فناوری در ارائه خدما  دارد 

 ساماندهی مشاغل در ف ای داخلی و اقماری شهر

الگتوی توستعه این بخش در اهار حوزه موضتوعی 

ها( و راستتته بازارهتتا، وکارها )اارستتوقستتنتی کستتب

مناطق شهری، فراهم کتردن زمتین و مکتان  1گراریلکه

بندی مشاغل در وکارها و طبقهبرای توسعه فعالیت کسب

استت  بحت   بندی گردیدهدسته ،راستای اعطای مجوزها

وکار از دملته های سنتی استقرار کستباستفاده از الگوی

   ایتن الگوهتا هتمکردنددی است که خبرگان مطر  موار

ادتماعی به همراه داشته باشند و  -توانند بار فرهنگیمی

تواننتتد بتتا متتواردی اتتون کتتاهش هزینتته بتترای هتتم می

ها را و اارستوق ها  راسته بازارباشندشهروندان نیز مفید 

های مودود، احیتا توان با مطالعه و استفاده از ظرفیتمی

گتتراری منتتاطق گونتتاگون شتتهر دازی کتترد  لکهانتتیتتا راه

شتهرداری در راستتای تواند یکی از مواردی باشد کته می

برای ارائته ختدما   وکارهاتوسعه و فضای مورد نیاز کسب

توانتتد در برگیرنتتده ها میگتتراریانجتتا  دهتتد  ایتتن لکه

وکارهای ختتدماتی هماننتتد صتتنف تعمیرکتتاران کستتب

ارائته شتده بترای  گانتههای نُهخودروها باشد  در سیاست

                                                            
های مساعد در شتهر از ستوی ارائه نقاط و مکان ،منظور از بیان این واژه -1

 باشد شهرداری برای رشد و توسعه اصناف می
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هتتای حمایتتت از عوامتتل کلیتتدی متتدیریت شتتهری بح 

وکارها در محتیط شتهری در قالتب ایجتاد توسعه کستب

استت؛ بترای مبتال ایجتاد  ی ارائه گردیدههای صنفقطب

 هتایی در شتهرهای نوآوری در شهر یا اختصاص مکانقطب

 وکارهای مودود های کسبها و توانمندیارائه ظرفیت برای

 هاشناسایی و توسعه فرصت

انتتدازی یکتتی از متتوارد در راستتتای بهبتتود یتتا راه

ها تواند براساس فرصتتوکارهای ددید در شهر میکسب

توانتد ها میها و مزیتهای شهر باشد  این فرصتو مزیت

ها، نیتروی انستانی و همچنتین در منابع، انواع زیرساخت

اقتصتادی کته تهتران دارا استت باشتد   -اهمیت سیاسی

های مودود را بترای ها و مزیتفرصت توان با مطالعه،می

ریزی های مورد بح ، شناسایی و با برنامتهشهر در حوزه

 در راستای اهداف مورد نظر، بهره گرفت   

 درآمد پایدار برای توسعه شهری

شهرداری برای حیا ، نیاز بته کستب درآمتد دارد  

های درآمدی که این نهاد برای گرران به باید دریانحال 

برداری قترار باشد به نحو احسن مورد بهرهبسته میآنها وا

 گیرد و پایداری در احصای آنها ودود داشته باشد 

مجوزهایی در ابتدای شروع به ستاخت  ،طبق قانون

گتردد  یا بازسازی یک واحد تجاری از شهرداری اختر می

از آنجایی که تحمیل هزینه ناگهانی در ابتدای کار بترای 

تواند متانع یک فرد در راستای انجا  فعالیت اقتصادی می

 همچتون تقستیط ؛توان با تبیین سازوکارهایی، میکندایجاد 

هزینه مجوزها، مشارکت در سود واحد تجاری یتا ستهیم 

های اقتصادی بار مالی بر فعالیت ،شدن در واحد مطروحه

 کاهش داد  از سویی دیگر، این نوع از درآمدها را وکارو کسب

در شتهرداری باشد و برای خود شهرداری نیز پایدارتر می

 رد تواند از این منابع مالی بهره ببمیهای معین دوره

 هزینه مبادله

اثتترا  محورهتتای  وکتتاهش هزینتته مبادلتته دتتز

تواند با اعمال آنها باشند که شهرداری میای میسیاستی

ها سیاست اینبگرارد  نتیجه  یر مببتیثتأوکارها بر کسب

بهبتود  برعالوهها و هوشمندسازی مانند توسعه زیرساخت

وکارها در کسبد هزینه مبادله را نیز برای نتوانمحیط می

 ارائه شده توستطراهکارهای  برخی ازد  نشهر کاهش ده

د  کتاهش باشخبرگان مربوط به کاهش هزینه مبادله می

وکارها در محیط هزینه مبادله بر فرایندهای داری کسب

شهرداری، یکتی از ر مببتی خواهد داشت  یثتأوکار کسب

توانتد بته عنتوان محتیط بیرونتی نهادهایی است کته می

کتاهش ایتن هزینته  راستایوکارها در ها و کسبازمانس

اما محور  انجا  دهدای وکارها اقداما  سازندهبرای کسب

 1سونباشند که بنا به نظر ویلیا ها میاصلی خود سازمان

 کاهش این هزینه برایباید با اتخاذ راهبرد مناسب ( 1985)

 ( 1396)مرادی،  کنندمندی سازمان تالش و افزایش رقابت

 حمایت مالیاتی و مالی

تواند بتا های مالیاتی شهرداری میدر زمینه مشوق

وکارهای تولیتتدی و ستتازوکارهای تخفیفتتی بتته کستتب

  ایتتن کنتتدزمینتته را بتترای رشتتد آنهتتا فتتراهم  ،ختتدماتی

هتتای گونتتاگون از دملتته د در قالبنتتتوانها میمشتتوق

تولیتد و ایجتاد اشتتغال بترای آنهتا ارائته براساس سطم 

هتا و د  پرداخت یارانه و همچنین تخفیف در مالیا نگرد

تواند باشد میادرایی شهرداری می عوارضی که در حیطه

االمکتان تیباید حها سازوکارها باشد  حمایتاین یکی از 

 د   نوکارها باشتوانمندساز در توسعه و ایجاد کسب

 محیط خرد (ب

وکار، عواملی نظیر ساختار بتازار، محیط خرد کسب

کنندگان، بازار کاالهتا و ختدما  و بتازار بازار کار، تأمین

دهد که این عوامل در مقایسه با محیط پول را پوشش می

وکارها دارد و بتتر کستتب بتتاتری کتتالن ارتبتتاط نزدیتتک

)مترادی،  تتأثیر مستتقیم داردنیز وکار های کسبفعالیت

ها (  از دمله مواردی که در این محیط در مصاحبه1396

کنندگان تأمینبه آن اشاره شد در مورد گسترش زنجیره 

 کنندهباشد  شهرداری به عنوان یک مصترفشهرداری می

بزرگ در شهر در بستیاری از متوارد نیازمنتد بته تتأمین 

نیازهای داخلتی ختود و نیازهتایی کته در راستتای ارائته 

تتوان باشد  از این رو میبه شهروندان می خدما  شهری

                                                            
1- Williamson 
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  ایتن کنتدتأمین ختود را از درون شتهر انتختا   زنجیره

توانتد در قالتب تتأمین نیازهتای مودتود در هم می اقدا 

زنجیره نیازهای شهرداری صور  گیرد و هتم منجتر بته 

  وکارها در ارائه خدما  شهری گردد مشارکت کسب

 محیط کالن (ج

محیط کالن در ادبیا  به عنوان محتیط عمتومی و 

محتتیط دور شتتناخته شتتده استتت  عوامتتل کتتالن عمومتتاع 

کنتترل عواملی هستند که در مقایسته بتا محتیط خترد، 

وکارها دارنتد ماننتد عوامتل سیاستی، کستببتر کمتری 

  زیستی اقتصادی، ادتماعی، فرهنگی و محیط

 عوامل کالن فرهنگی

هتتتای ادتمتتتاعی دملتتته ارزشآدا  و رستتتو ، از 

وکارها یابند و بتر کستبباشد که طی زمان، تغییر میمی

تواننتد تتأثیر بگرارنتد  ایتن تغییترا  بته صتور  نیز می

وکارهای شهری نیز قابلیت اثرگراری را مند بر کسبنظا 

وکار عوامل کالن محیط کسب ودارند اما در این حوزه دز

 اهمیت در این زمینته زحائ   نکتهشونددر نظر گرفته می

این است که این عوامل خارج از محدوده محیط شتهری 

توانتتد بتتا تودتته بتته گیرنتتد امتتا شتتهرداری میقتترار می

هتای وکارها از ارزشکستب هایش در مسیر بهبودظرفیت

تتوان بته فراختور رستو  می مودود بهره ببرد  برای مبال

اطالعتا  مناستبی در  ،متناسب با فرهن  مرد  ،مودود

وکارهای فرهنگی به دست آورد  اندازی کسبخصوص راه

وکارها یتا اته کستب و مترهبی مبالع در زمان اعیاد ملی

   کننددلب میمرد  را  تودهمحصوالتی بیشتر 

 محیط جمعیتی و مهاجرت

باشتد کته مهادر ، بخشی از عوامل ادتمتاعی می

دهد  ایتن قرار می تأثیروکارها را در اند وده تحتکسب

کارگیری از نخبگتتان دتتزو تتتأثیرا  در استتتفاده و بتته

(  1396)مترادی،  تواند باشتدمعضال  اساسی توسعه می

تهران نیز به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی، اهمیتت 

وکارها هتتای کستتبخاصتتی دارد  ایتتن داذبتته بتتر فعالیت

ی مببتت و هتم منفتی بگترارد  از نظتر تواند هم نقشمی

تواند نقشتی ستازنده بتا دسترسی به نیروی کار ماهر می

 رویتهورود مهادرین بته شتهر ایجتاد گتردد امتا ورود بی

مهادران نیز اگر با الگوهای دمعیتی و همچنین ظرفیت 

تواند بر فعالیت و معتاش خوانی نداشته باشد میشهر هم

تتوان بته بحت  مرد  تأثیرگرار باشتد  از تتأثیرا  آن می

  کردترافیک و آلودگی اشاره 

 زیستیمسائل محیط

وکارها در تهران مباح  مربوط به ساماندهی کسب

این   یکی از کردتوان بررسی های گوناگونی میرا از دنبه

باشتد  یکتی از معضتال  زیست میبح  محیط ،هادنبه

های شهرداری، آلودگی هوای شهر است  بخش یروپیش

هتا   یکی از این بخشدارندمختلفی در این معضل، نقش 

تواند ودود صنایع آالینتده در ستطم شتهر باشتد  بتا می

 ،توده به تابع هدف مدنظر در ساماندهی این نوع صتنایع

تتوان بته ان میهتای آنتبا خروج آنان یتا کنتترل فعالیت

صور  غیرمستقیم مانند تأثیر بر سالمتی دیگتر فعتاالن 

 تتأثیروکار شتهری اقتصادی و شهروندان بر فضای کسب

کنتترل  ،گراشت  البته با توده به کالن بودن ایتن عامتل

تواند با باشد ولی شهرداری میوکارها بر آن کم میکسب

بهبود  توده به ظرفیت قانونی که دارد نقش مؤثری را در

  کندشرایط ایفا 

 المللمحیط بین (د

المللی نیتز ماننتد عوامتل کتالن امتا در عوامل بین

گرارنتد  شتایان وکار تتأثیر میالمللی بر کسبدایگاه بین

الملل در زمره عواملی ذکر است عوامل کالن )ملی( و بین

وکارها تأثیر انتدانی بتر آنهتا ندارنتد و هستند که کسب

وکار ایفتتای نقتتش زا بتترای کستتبعنوان عوامتتل بتترونبتته

وکارها یتا کنند  این عوامل ممکن استت بترای کستبمی

وکار براستاس میتزان فرصت یا تهدید ایجاد کنند  کستب

محتیط دارنتد، از محتیط  اتوانایی که برای تطبیق خود ب

 بیند شوند یا از آن زیان میمند میبهره

نقتتش سیاستتی و ظرفیتتت اقتصتتادی شتتهر تهتتران 

وکارهای مودتود و دهنده فعالیتت کستبتواند توسعهمی

  شتهرداری باشتدوکارهای ددیتد همچنین ایجاد کستب

تواند در حوزه اختیارا  و قتدر  ادرایتی ختود، ایتن می
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وکارها در حتتوزه عمتتل را بتترای رشتتد و توستتعه کستتب

توانتد تیتارا  میایتن اخ   از دملتهکنتدالمللی ادرا بین

های در راستتتای سیاستتت گراریاهتمتتا  در سیاستتت

وکارها گراری برای رشد و توسعه کسبحمایتی و سرمایه

انکوباتورهتا،  المللی، ایجتاد مراکتز رشتد ودر مقیاس بین

های حکمرانتتتی دیجتیتتتال و توستتتعه وضتتتع سیاستتتت

وکارها و معرفتی برای رشد کسب ،های ارتباطیزیرساخت

  (Gibson et al., 2015)باشد المللی بیندر سطو  

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

هدف از این مقاله، تبیین الگوی سازوکارهای بهبود 

وکار شهر تهران است  برای رسیدن بته ایتن محیط کسب

الگو، نخست ادبیا  موضوع، مرور شد  پتس از شناستایی 

 22های میدانی با عوامل معرفی شده در ادبیا ، مصاحبه

نفتتر از خبرگتتان صتتور  گرفتتت و بتتا مستندستتازی 

های حاصتل ای، دادهروش زمینه ازبا استفاده ها، مصاحبه

ها در سته   تحلیتل مصتاحبهندها، تحلیل شتداز مصاحبه

کدگراری باز، محوری و گزینشی صور  پتریرفت  مرحله

در سطو  سازمانی، خترد، کتالن و  وو ابعاد الگو طراحی 

های سیاستتی منتختب   توصیهندالملل شناسایی شدبین

بتا محوریتت  وکار شتهر تهترانبرای بهبود فضای کستب

 باشندیمیسطم سازمانی، به شر  زیر 

هلای توسعه کاربرد فناوری اطالعات و ایجاد بانک

استتفاده از فنتاوری اطالعتا  و ارتباطتا  در  اطالعاتی:

ها و متتتدیریت شتتتهری در دهتتتت هراتتته شتتتهرداری

وکارها در بهبتود محتیط های کستبکارآمدسازی فراینتد

توانتد در ربرد میوکار، حائز اهمیت استت  ایتن کتاکسب

ااراو  ارائه خدما  شهرداری به صور  الکترونیکی یا 

های فرصتتمعرفی های اطالعاتی در زمینه با ایجاد بانک

آنهتتا، حکمرانتتی دیجیتتتال و  بتترعالوهوکار باشتتد  کستتب

مدیریت هوشمند شهر با استفاده از فنتاوری اطالعتا  و 

ارتباطا  زمینته دیگتری بترای توستعه کتاربرد فنتاوری 

اطالعا  است  موارد دیگر در این زمینته، ایجتاد پنجتره 

وکارها نظیتر واحد و ایجاد برند شهری برای توسعه کسب

 خدما  گردشگری است  

در ایتن  توسعه تعامالت نهادی:اصالحات نهادی و 

توان به ترتیبا  نهادی در بهبود و توسعه فضتای بُعد می

مابین اشتاره وکار، شفافیت، پاسخگویی و اعتماد فیکسب

 از محتدوده یتعریف مشخصباید کرد  در این زمینه ابتدا 

وکار و واحتدهای قدر  ادرایی شهرداری بر محیط کسب

هتر نهتاد و تتأثیر آن بتر  صنفی ارائه کرد  سپس، وظایف

وکار، شناسایی و احصا شتود  حکمرانتی بتر محیط کسب

شهر از طریق مشارکت مرد  و ایجاد مناطق مشتخص در 

هتای توانتد بتر ارتقتای کارآمتدی فعالیتهر منطقته، می

وکارها مؤثر باشد  توسعه تعامال  مدیریت شهری و کسب

ف، های نهادی در سه بخش همکاری بتا اصتناو همکاری

گرایی با شورای همکاری با نهادهای ملی و همکاری و هم

پتتریر استتت  از ستتویی، در شتتهر، تفکیک شتتهر در اداره

گرایی و همکاری بتین نهتاد شتورای شتهر و خصوص هم

شتتهرداری، از طریتتق مبنتتا قتترار دادن استتناد توستتعه 

باالدستی، زمینه مناسبی برای توسعه تعامتل و همکتاری 

اهد بتود؛ زیترا ایتن دو نهتاد در اداره بین این دو نهاد خو

 گراری مدیریت شهری، نقش اساسی دارند  شهر و قانون

کاهش هزینته مبادلته، دتزو  کاهش هزینه مبادله:

کلیدی است که شهرداری در ارتقتای  محورهای سیاستی

تواند ایفای نقش کند  اصال  و وکار میتوان رقابتی کسب

ها و مقررا  حتاکم بتر فراینتدهای مختلتف کاهش قانون

وکار، هزینته مبادلته را بته شتد  کتاهش و تتوان کسب

دهتد  همچنتین، توستعه وکارها را ارتقتا میرقابتی کسب

بهبتود بتر محتیط  برعالوهها و هوشمندسازی، زیرساخت

   تواند هزینه مبادله را کاهش دهد وکارها میکسب

شتتامل ایجتتاد  ؛شتتهروندمداری شللهروندمداری:

اعتمادپریری، حفو و افزایش قدر  خریتد شتهروندان و 

ترویا کارآفرینی بین آحاد دامعته استت  اعتمادپتریری 

تواند در حوزه شهروندمداری، بسیار مهم باشد  اعتماد می

گترار تواند پایهشهروندان به مجریان و قوانین مودود می

مدیریت بر مبنای مطالبا  مردمی باشتد  از آنجتایی کته 

این نهاد در بسیاری از موارد بتا شتهروندان تعامتل دارد، 
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یی فرمامابین، حکمباید اعتمادپریری متقابل در روابط فی

از  توانترویا کارآفرینی شهرداری می داشته باشد  در زمینه

های آموزشی مودتود بهتره گرفتت یتا از تبلیغتا  برنامه

هتای محرک محیطی استفاده کترد و متدیریت در بخش

 مختلف شهرداری، مبتنی بر مطالبا  مردمی باشد  

هتا استقرار دمعیتت و فعالیت توسعه آمایش شهری:

هری، از مستائل کلیتدی متدیریت شتهری در پهنه سرزمین ش

تناسب ظرفیت عرضه و تقاضتا بترای ارائته است  از دملته 

وکارها در مناطق مختلف شهری، تودته خدما  به کسب

ونقلی، اعطتتای بتته ظرفیتتت ترافیکتتی و شتتبکه حمتتل

مجوزهای تجتاری و اقتصتادی در ستطم دغرافیتا بترای 

قلی؛ ونهای حملوکارها و توسعه زیرساختفعالیت کسب

شتهری، از آهتن ریلتی درونها یا خطوط راهمانند بزرگراه

گراری شتهری در دستتیابی بته های بتارز سیاستتنمونه

 توانتد در زمینتهآمایش شتهری استت  ایتن رویکترد می

وکار در کشتورهای استفاده از الگوی نواحی بهبود کستب

 سازی آن، مؤثر باشد   پیشرفته و بومی

این مقاله مستخرج از طر  پژوهشتی ارائته ستازوکار  *

 باشتد کته توستط مرکتزکار در شهر تهران میوبهبود فضای کسب

  ، تأمین مالی شده استریزی شهر تهرانمطالعا  و برنامه
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