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شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی شهری (مطالعه موردی :شهر تهران)
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براساس شحقیقات ،اگر مدیران شدهری یتتایندد بده

 -7مقدمه
با گسترش و شتسدعه روزافدزون شدهرها بدهعندتان

ختب به اداره و مدیری

شهرها بپردازید و شهرویدان ییز

ییز دشتار شده و این مهم احساس م شتد که شهرها بده

غیرقابل کنترل همچتن :افزایش یرخ بیکداری و بده شبدع

جای اینکه شتسط سدازمانهدای از بداال بده پدایین اداره

فن با مشکالش مایندد :افدزایش ارشکداب جدر  ،خشدتی ،

شتید ،باید در فراینددی بده سدتی خدتدکنترل  ،حرکد

معتادان و سایر معضالت اجتماع  ،اقتصادی و سیاسد و

کرده و به مرور زمان ،اداره امتر شهر به شهرویدان واگذار

غیره متاجه ختاهند شد که گسدترش ایدن مشدکالت بدا

گردد با افزایش جمعی شهریشین ،روز به روز بر اهمی

رشد و گسترش بدون بریامه شهر ،باعث رسدیدن شدهرها

و یقش شهرها در جهان کنتی افزوده م شدتد جمعید

به مرحله یکروپتلیس  2ختاهند شد کده در ایدن مرحلده،

 30درصدی شهرها در دهه  ،1950به  54درصد در سال

شهر در بدشرین مرحله عمدر خدتد قدرار مد گیدرد و بده

 2014رسید و این در حال اس که در برخ از مناطق

شهری در حال مرج شبدیل ختاهد شد

جهددان؛ همچددتن فمریکددای شددمال  ،فمریکددای الشددین و

در عصر حاضر ،کارففرین شدهری بدرای مقابلده بدا

کارائیددب ،ایددن میددزان بددیش از  80درصددد م د باشددد و

بحران بیکداری و معضدالت یاشد از فن ،بسدتر مناسدب

کشترهای درحالشتسعه ییز به یاچار ایدن مسدیر را طد

برای شهرویدان فراهم م کند؛ از این رو بحثهای اخیدر،

ختاهند کرد ()United-Nations, 2014

در مطالعات جغرافیای اقتصادی ،بده طدتر فزاینددهای بدر

شهرهای جهان ،اقتصاد

شهرهای خالق و اهمی خالقی در دسدتیاب بده رشدد

جهای به فیها وابستهشدر شدد و شدهرها بدهعندتان مراکدز

اقتصدادی ،متمرکدز شددهایدد ( )Ács et al., 2008بده

دایش ،یتفوری ،شتلیدات و خدمات خاص ،به شسهیل شاکر

اعتقدداد رابینسددتن ،)2008( 3شحقیقددات اخیددر دفتددر

خالقایه و یتفوری پرداختند مناطق شهری بدا دارا بدتدن

سیاس گذاری و شحقیدق هداد 4در دایشدگاه ویرجینیدا و

شنتع و طیف گتیاگتی از شخصص ها ،یسب بده روسدتاها

مدرسه کسبوکار کلمبیدا ،مؤیدد ایدن مطلدب بدتده کده

بهرهورشر شده و بده ییدروی اصدل محرکده اقتصداد ملد

شجدید و احیای جتامع بدون شتسعه کاف کسدبوکارهدا

شبدیل شدهاید؛ این روید به گتیهای اس کده کشدترهای

امکانپذیر یم باشد و بهطتر کامل جتامع را بده ششدتیق


که از رشد شهری کمتری برخترداریدد ،بده رشدد پایددار

فعالیدد هددای حددام کددارففرین و ابتکددار وایمدد دارد.

اقتصادی دس یختاهند یاف

سیاس گذاران ییز با معرف کدارففرین بدهعندتان کلیدد

همزمان با افزایش جمعی

امروزه شهرها ،شتلیدکننده بیش از  80درصد شتلید

ساخ و حاظ رشد اقتصادی در مقیاس محل و ایدالت ،

یاخالص داخل ( 1)GDPجهان م باشند و  2000شدهر

به مرور زمان در اقتصاد محلد  ،منطقدهای و ایدالت  ،بدر

بددزرج جهددان ،شتلیدکننددده  75درصددد  GDPجهددان

کددارففرین متمرکددز و متتجدده شدددهایددد کدده شددأثیر

هستند در شحقیقات ،مشخص شده اسد کده شدهرهای

سیاس های متافق کارففرین در سطح محلد  ،از سدطح

کشترهای شتسعهیافته یسب

به جمعی شدان ،بهدرهوری

مل باالشر ختاهد بتد و ظهتر و افزایش شهرهای مصرف

بیشتری دارید؛ برای مثال پاریس با داشتن  11/2درصدد

ییز به میزان زیادی ما را بده شاکدر دربداره سیاسد هدای

جمعی  21/5 ،درصد  GDPرا بده خدتد اختصداص داده

حدددام کدددارففرین محلددد  ،راهنمدددای مددد کنندددد

اس

()UN-Habitat, 2011

1- Gross Domestic Product

)(Kauffman-Foundation, 2008
2- Necropolis
3- Robinson
4- HUD's Office of Policy and Research
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مراکز شتلید ثروت و شمرکز جمعی  ،اداره و کنتدرل فیهدا

از فرص ها غافل شتید ،شهرها بدا مشدکالت و معضدالت
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در عصر کنتی با شتجه به افزایش جمعی  ،کاهش

زیرساخ های شهری؛ همچتن حملویقل مطلتب ،وجتد

سهم دول در اشتغال و افزایش سهم بخش خصتص در

زیرساخ های اینتریت و زیرساخ های قایتی مناسدب،

اقتصاد کشترهای شتسعهیافته ،پدیده کارففرین بهعندتان

برای ظهتر و گسدترش پدیدده کدارففرین شدهری مدؤثر

ابزاری در راستای شحقق اقتصداد و جامعده پتیدا در ی در

شناخته شدید و ییز راهکارهای متناسب با این عتامل ارائده

گرفته شده اس

امروزه بدون رشد و شتسدعه کدارففرین

گردید این شحقیق ،بستر شهرهای ایاالت متحده فمریکا را

امکانپذیر یم باشد و کارففرین  ،یک از راههدای

جامعه،

راهکارهای کل بسنده کرده اس
اکس 3و همکارایش ( )2008با استااده از دادههای

خروج شهرها از رکتد م باشد )(Sriram et al., 2007

شهر شهران بهعنتان بدزرجشدرین

سددالهددای  2001- 2001سددازمان دیدددهبددان جهددای

از این رو ،ضروری اس

شهر ایران ،برای رشد و شتسعه بیش از پیش و پایدار ،بده

کددارففرین ( 4)GEMدر  34شددهر جهددان ،بدده بررس د

ستی ایجاد بسترهای مناسب کارففرین بدهعندتان رکدن

مزی های کارففرینایه شهرهای جهان پرداختندد در ایدن

اساس و شأثیرگذار اشتغال و شتسعه پایدار حرکد کندد

شحقیق به بررس رابطه بین ادراک و فعالی کارففرینایده

هرچند به زعم پژوهشگرای همچتن لد  ،)2005( 1پیددا

پرداخته شد و سپس ،شأثیر محیط شهری بر ایدن فرایندد

کردن منشأ خارج کارففرین  ،چالشبرایگیز م باشدد و

مترد بررس قرار گرف

طبق یتایج ایدن شحقیدق ،ادراک

با اینکه شالشهدای زیدادی در زمینده ارزیداب شدأثیرات

کارففرینایه ،طرف عرضه و شقاضدای فرایندد کدارففرین را

فعالی های کارففرینایده بدر اقتصداد منطقدهای ،متمرکدز

شح شأثیر قرار م دهد که در این مسیر ،فمتزش ،یقشد

شدهاید ()Bosma & Sternberg, 2014؛ اما شحقیقدات

اساس ایاا م کند طبق ایدن شحقیدق ،یدرخ کدارففرین

ایدک به بررس عتامل مؤثر بر کارففرین شهری پرداختهایدد

شهرهای بزرج ،از میایگین یرخ کارففرین سطح کشدتر،

از :عتامدل

بیشددتر مد باشددد؛ بددرای مثددال ،بددا اینکدده زاپددن یکد از

از این رو سؤال اصدل شحقیدق عبدارت اسد

اقتصادی مؤثر بر کارففرین شهری در شهر شهران کدامند؟

کشترهای اس که کمترین یرخ فعالی های کارففرینایده
در مراحل ابتدای را داراس ؛ اما شتکیت ،یک از بیشترین
یرخهای کارففرین را به ختد اختصاص داده اس .

 -7پیشینه تحقیق

5

یک از اولین و مهمشرین شحقیقات صدترت گرفتده

سددریرا و همکدددارایش ( )2007بددا اسدددتااده از

در حتزه کارففرین شهری ،شتسط بنیاد کافمن)2008( 2

شحقیقددات ایجددا شددده در حددتزه رفتارهددای کارففرینایدده

با همکاری جمع از اساشید مطرح در ایدن حدتزه ایجدا

اقلی ها در اروپا و فمریکا و چگتیگ متفقی

شد در این شحقیق به بررس کدارففرین و شدأثیر فن بدر

از کارففرینان ،بده بررسد منشدأهای کدارففرین شدهری

متفقی

شهری پرداخته شد و عتامل مؤثر بر کدارففرین

این دسدته

بددهخصددتص در بددین کارففرینددان ففریقددای  -فمریکددای

و عدتامل همچدتن:

پرداختند و مددل یکپارچده ای را ارائده کردیدد در مددل

یرخ ختداشتغال و وجتد شرک های کتچدک و متتسدط

به دس

فمده ،رفتارهای کارففرینایه ،ریشه در ایگیدزش و

بهعنتان معیاری برای ایدازهگیری کدارففرین شدهری در

مهارتهدای فدردی داریدد و دسترسد بده مندابع ،اثدری

ی ددر گرفتدده شدددید همچنددین عددتامل ماینددد :مالیددات،

شعدیل بر رفتار و متفقی کارففرینایه دارد؛ هدر چندد در

فمدددتزش ،میدددزان جدددرائم و امنید د شدددهری ،وجدددتد

سایر خردهفرهنگها ،عتامل دیگری ییز مؤثر هستند

شهری ییز مترد بررس قرار گرفد

1- Lee
2- Kauffman- Foundation

3- Acs
4- Global Entrepreneurship Monitor
5- Sriram
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در یک جامعه ،امکان رشدد و شتسدعه همدهجایبده در فن

مدددی ر دارد و بیشددتر بدده ارائدده عتامددل کلدد و متعاقبددا
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ل ( )2011با استااده از پنل فماری حتزه شهری و

بیکاری ،باعث افزایش کارففرین اجباری م شدتد طبدق

شجزیهوشحلیل دادهها ،بده بررسد شدأثیرات کدارففرین و

یتایج این شحقیق ،دو مبحث شخصص و شندتع متجدتد در

کسددبوکارهددای کتچددک در رشددد شددهری پرداخدد و

بستر شهری در مباحث محل و شهریسازی اقتصداد ،دو

کارففرین را بهعنتان عامل اصل رشد اقتصادی ،معرفد

عامل مهم برای کارففرین محستب م شتید

شأسددیس کسددبوکارهددای کتچددک ،باعددث افددزایش یددرخ

سهم مهاجران در یرخ فعالی های کارففرینایه شدهرها رو

اشتغال شا  2/2درصد م گردد و حقدتق سدالیایه را شدا 4

به افزایش اس  ،به بررس چگتیگ متفقی کارففریندان

درصد و دستمزدها را شا  2درصدد ،در طدتل ده سدال در

مهاجر در شهرها پرداختهاید و در شجزیهوشحلیدل دادههدا،

شهرها افزایش م دهد

ابعاد سرمایه ایسای و اجتمداع همچدتن :شدبکهسدازی،

استریگ و هلسل  )2010( 1به بررس یقش شعادل،

مشخصات فردی و کاری را مدترد مطالعده قدرار دادهایدد

شددراکم و پیچیدددگ متجددتد در شددهرهای بددزرج در

طبق یتایج این شحقیدق ،هدر چندد متایدع مهمد مایندد:

کارففرین پرداختند و به این یتیجه رسیدید که ضخام

عد دسترس به منابع پتل مدال و بازارهدای کدارگری و

بازارهای محل م شتاید فعالی های کارففرینایه را بهبدتد

غیره وجتد دارید؛ اما فعالی کارففرینان مهاجر در شهرها

دهد؛ زیرا فیها م شتایند وظایف متندتع را ایادا و شدتازن

متک بر یرخ متااوت بازده ختدشان اس .

مهارش ستدمندی را بدرای کارففریندان فدراهم کنندد در

باین لتی

4

و همکارایش ( )2003به دیبال بررسد

این مقالده ،یزدیکد شدراکم و کدارففرین  ،در هدم ادغدا

پدیددده کددارففرین قددتم زیددان در زیدددگ شددهری ،بددر

شدهاید و مدل شحقیق ،یتایج جالب را ارائه کدرده اسد :

یگرشها و رفتارهای زیان کارففرین شرکشبدار فمسدتردا ،

اول اینکه شراکم اقتصادی یاش از ضخام بازار ،در بدازه

شمرکز کردید یتدایج ایدن مقالده یشدان دادیدد کده زیدان

زمای کتشاهشری منعکس م شتد دو اینکه پدروزههدای

شرکشبار فمستردا  ،دارای مشخصات خاص م باشد کده

پیچیده که در شهرهای کتچک امکان عملیداش شددن را

فیان را به کارففرینای ویژه شبدیل کرده و فیها با شتجه بده

یداریددد ،در شددهرهای بددزرج بددا صددرف هزیندده و زمددان

شرکیب مشخصات خاص ختد با فرص های قدت محدتر و

کتشاهشری ،عملیاش م شتید ست اینکه کارففرینای کده

دیگر فرص های متجدتد در بازارهدای شدهری ،بده ارائده

از مهددارت کمتددری برخددتردار هسددتند ،مدد شتاینددد در

خددمات متنددتع متناسددب بددا گددروههددای هدددف خددتیش

بازارهدای

م پردازید و از این رو ،متفق عمدل مد کنندد کده باعدث

محل را جایگزین مهارت ایدک ختیش کنند در یهاید ،

کدداهش محرومیدد هددای گددروههددای قددتم و ارشقددای

اینکه کارففرین  ،رابطه مسدتقیم بدا شندتع شدهری در

استایداردهای زیدگ این گروهها شده و به عنتان الگدتی

شهرهای بزرج دارد

برای سایر زیان قلمداد م گردید کده منجربده کدارففرین

شهرهای بزرج بدا مددیریت متفدق ،ضدخام

بتسما و استریبرج )2014( 2با استااده از دادههای

شدن سایر زیدان ییدز مد شدتید در ایدن شحقیدق ،زیدان

 23شهر در  12کشتر اروپای به این یتیجه رسیدید کده

کددارففرین شددرک ،مهددمشددرین عامددل متفقیدد خددتد را

شهرهای بزرج دارای مزی کارففرینایه بیشدتری یسدب

بلندپروازی و اعتماد به یاسشان بیان کردید و بعدد از فن،

به سایر مناطق هستند که ایدن مزید هدا در کدارففرین

به شرشیب عتامل سخ کتش و ی م کاری ،مشتریمداری،

فرص محتر ،یقش بیشتری ایاا مد کنندد و یدرخ بداالی

عالقه بده شدغل ،خدتب ایجدا دادن کدار ،حماید هدای

1- Strange and Helsley
2- Bosma and Sternberg

3- Sahin
4- Baycan Levent
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کرد طبق یافتههای این شحقیدق 10 ،درصدد افدزایش در

ساهین 3و همکارایش ( )2011با شأکید بدر ایدنکده
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خایتادگ  ،ایتخاب درس

گروه هددف ،شجدارب شدغل و

یهایتا مستقل بتدن را در متفقی ختیش ،مؤثر دایستهاید

فرایندها در شرایط عد قطعی قیم ستخ و افدزایش
کیای د اطالعددات در شددرایط قطعی د یداشددتن شتسددعه
زیرساخ های اطالعاش

ب) پژوهشهای داخلی

مستقیم ،پدیده کارففرین شهری را مدترد بررسد قدرار

یتیجه رسیدید که کارففرین م شتاید در دو بعد فدردی و

داده باشددد ،وجددتد یدددارد و شحقیقددات بیشددتر در حددتزه

محیط  ،گسترش یابد مددیری شدهری در بعدد فدردی

کارففرین  ،متمرکز م باشند

م شتاید بدا القدای ایگیدزه کدارففرین از طریدق شبلیغدات

کشاورزفرد و عربیتن ( )1391در شحقیق مبن بر

اجتماع و رسایه های در اختیدار ،برگدزاری کارگداههدای

شناسای عتامل زیربنای مؤثر بر شصدمیمات مکدانیداب

فشنای با کارففرین و  ،سبب ایجاد ایگیزه کارففرینایده

کارففرینددان فعددال در زمیندده فندداوری اطالعددات در شددهر

در افراد شتد کمک به شناسای فرصد هدای متجدتد و

شهددران ،پددنج دسددته از عتامددل شأثیرگددذار بددر شصددمیمات

فمتزش مهارتهای کارففرین  ،از سایر اقداماش اس کده

مکانیاب را ارائه کردید که عبارشند از :بدازار ،پشدتیبای ،

شهری م شتاید فیها را به منصه ظهتر برساید که

خدمات کسبوکار ،دولت و رفاه

طبق یتایج بده دسد

مدیری

دسترس و ایجاد شبکه های اجتماع م شتایند بسترساز

فمده ،عامل بازار و مشخصات مربدت بده فن ،مهدمشدرین

این حرک باشدند در بعدد محیطد ییدز فدراهم کدردن

عامل در شصمیم کارففرینان حدتزه فنداوری اطالعدات در

دسترس به منابع مال و سایر منابع کارففرین همچتن:

شهر شهران مبن بر مکان یاب فعالی مد باشدد و عامدل

ییروی ایسای ماهر ،از مهمشرین عتامل مؤثر بر کارففرین

رفاه و ویژگ های مربت به فن ،کمترین اهمی را دارد

در شهر هستند براساس یتایج این شحقیدق ،بدزرجشدرین

فراسددت و همکددارایش ( )1391بدده بررس د یقددش

یقش مدیری

شهری در فمتزش شهرویدان ،فراهم کردن

محیط در پیدایش فعالی های کارففرینایده اجتمداع بدا

دسترس به منابع مترد ییاز ،کمک به ایجاد شدبکههدای

رویکرد یهادی پرداختندد عتامددل یهدادی شأثیرگدذار بدر

اجتماع و ارشباط و شسهیل شعامالت محیط اس

پیدایش فعالی های کارففرینایه اجتمداع بدا اسدتااده از

چراشیددددان و قربددددای ( )1393بددددا اسددددتااده از

روش شحقیق کیا  ،به دو دسته عتامل یهدادی رسدم و

مدل هدای رشدد اقتصدادی و رهیافد داده هدای شدابلتی

غیررسم شقسیم شدید

در بددازه زمددای  2002شددا  ،2007بدده بررسدد شددأثیر

فرشددتکزاده و رجب د یهددتج ( )1388بددا یگدداه

سیاس د هددای پددتل و مددال بددر یددرخ کددارففرین زیددان

یتفورایه ،بده بررسد فرصد هدای کارففرینایده یهاتده در

پرداختنددد یتددایج یشددان دادیددد کدده رابطدده مثبدد و

شرافیک شهر شهران پرداخته و پدس از شناسدای عتامدل

معندد داری بددین متغیددر کددارففرین و سیاسدد هددای

اثرگذار بر کدسب وکدار ،به ارائه الگتی پتیا از کسبوکدار

پددتل و مددال وجددتد دارد و بددا اعمددال سیاسدد مددال

متجتد پرداختند فیها بعد از مطرح کردن چهدار سدناریت،

ایبسدداط (افددزایش یددک درصدددی) ،حدددود 1/5234

راهکارهای مؤثر بر شتسعه خدم ها را پیشنهاد کردید که

درصددد بدده شدداخص کددارففرین زیددان افددزوده شددده و

عبارشنددد از :شتسددعه ظرفیدد خدددم هددا در شددرایط

افددزایش یددک درصدددی در متغیرهددای حجددم پدددتل

عددد قطعیدد وجددتد درفمدددد سدددرایه ،کدداهش خطددر

(سیاسدد پددتل ایبسدداط ) و شتلیددد یاخددالص داخلدد

محصتالت شتسط بیمده در شدرایط عدد قطعید رشددد

(رشدددد اقتصدددادی) بددده شرشیدددب  0/1947و 0/1505

جمعید  ،افدزایش ضریب امنی در شرایط عد قطعید

درصد ،شاخص کارففرین زیان را افزایش م دهند

جرایم کارکنان خدم ها ،کاهش هزینهها از طریق بهبتد
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در مطالعددات داخل د یی دز پژوهش د کدده بددهطددتر

ختاجددهییددان و راد ( )1389در شحقیق د بدده ایددن
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 -3مبانی نظری

شتسط فرد ایجاد شتید بتشکه و فرادئتن 3ییز کارففرین را

کارآفرینی

فراینددد ایجدداد ارزش از طریددق فددراهم فوردن شرکیددب

از پیدددایش وازه کددارففرین  ،یزدیددک بدده دو سددده

منحصربهفردی از منابع برای بهرهبرداری از یدک فرصد

افزوده م شتد که ایجاد رشته دایشدگاه کدارففرین در

خلق ارزشمند از هیچ م دایند بهعبارش  ،فیها کدارففرین

دهههای اخیر ،مؤیدد ایدن اهمید مد باشدد همچندین


را فرایند ایجاد و رسیدن به فرص ها و شعقیب فیها بددون

شهرها یقش مهمد در شتسدعه جتامدع داریدد و رشدد و

شتجه به منابع متجتد م دایند و کارففرین شامل :خلدق

افزایش یقش شهرها در شتسعه اقتصادی کشدترها ،باعدث

و شتزیع ارزشها و منافع بین افراد ،گروهها ،سدازمانهدا و

ایجاد شاخهای در علم اقتصاد بدا عندتان اقتصداد شدهری

جامعه م باشدد ) (Timmons & Bygrave, 1986در

گردید در این بین ،کارففرین شهری که یقدش بسدزای

ایران ،وازه کارففرین  ،با ایجاد شغل و کسبوکار ،مترادف

در شتسعه اقتصادی و پتیای جامعه شهری ایاا م کندد و

شددده اسدد ؛ در حددال کدده اشددتغال ،یکدد از شددأثیرات

رشتهای دارد ،هم در حتزه اقتصداد و
با اینکه ماهیت بین 

کددارففرین مدد باشددد و ممکددن اسدد فعالیدد هددای

هم در حتزه علت شهری ،مترد غال واقع شده اس

کارففرینایه ،اشتغالزای یکنند و به شتلید ثروت بپردازیدد

برای شناخ
شناخ

کارففرین شهری ،بهتر اس

ابتدا به

کدارففرین بپدردازیم وازه کدارففرین  ،متدرادف

کلمدددده فرایسدددددتی  Entreprendreو وازه فلمدددددای
 Unternehmenاس

که به معن متعهد شدن م باشد

یا به دایای افراد بیافزایند (صمدفقای )1380 ،
کارآفرینی شهری

شحقیقات کدارففرین فضدامحتر یشدان دادهایدد کده
کارففرین در وهله اول ،یک رویداد منطقهای اس و این

( )Cunningham & Lischeron, 1991بدده اعتقدداد

به این معنا اس

شددارما و کرسددمن )2007( 1کددارففرین ؛ شددامل ایجدداد،

یا شکس استارتفپها و سدایر عتامدل ،شحد شدأثیر فن

که درون یا بیرون یک

دسته از عتامل منطقهای اس که فرد و استارتفپها در

سازمان اشااق م افتد همچنین فیها کارففرین را افراد یدا

فن قرار دارید ) (Acs et al., 2008بتسما و اسدتریبرج

گروههای م دایند که مستقل عمل کرده یا در بخش از


( )2014با در ی ر گرفتن جنبههای فضای و جغرافیدای

یک شرک  ،سازمای جدید ایجاد م کنند یدا شجدیدد یدا

در کارففرین  ،چهار سطح را یا م برید کده عبارشندد از:

یتفوری را درون سازمان متجتد شحریک م کنند به زعم

فرامل  ،مل  ،منطقهای و محلهای با اینکه فیها معتقدیدد

رویستات )1998( 2کدارففرین  ،فرایندد پتیدا و شددریج

مطالعات ،به درست شمایز بین ایدن سدطتح را مشدخص

خلق ثروت اس و افرادی که متحمل خطدرات عمددهای

یکردهاید ،ول این سطحبندی ییز بدرای ارزیداب علدل یدا

در سهم ،زمان ،شعهد حرفه ای یا فراهم کردن ارزش برای

شأثیرات ،مهم م باشد

بازففرین و یتفوری سازمای اس

که اخذ شصمیمات کارففرینایه ،متفقی

برخ از کاالها و خدمات م شتید ،فن را ایجاد م کنندد

کددارففرین شددهری ،پدیددده جدیدددی در حددتزه

احتماال کاال و خدمات ارائه شده ،جدید و منحصدربهفدرد

مطالعدات شدهری و کدارففرین مد باشدد کده بده دلیددل

هستند و ممکن اس این چنین یباشدد؛ امدا بایدد شتجده

میانرشته ای بتدن فن و یادیده گرفتن جنبههای فضدای


داش

که در این فرایند ،ارزشها باید شا حدی بهصدترت

شدریج با دریافد

در پدیده کارففرین  ،شداکنتن یتتایسدته اسد

از شعریدف

4

شخصدص ،مهدارت و مندابع ضدروری

واحدی برختردار باشد جتیز ( )2007بیان م کندد کده

1- Sharma and Chrisman
2- Ronstadt

3- Boettke and Aratheone
4- Jones
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م گذرد و روز به روز بدر اهمید فن در اقتصداد جتامدع

م دایند همچنین برخ از صاحبی دران ،کدارففرین را
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واحدی یدارد و در برخ متارد ،کارففرین شهری شبدیل

راستای شناسای عتامل اقتصادی کارففرین شدهری ،بدا

به شعبیری از کارففرین شده و در متاردی دیگر ییز فن را

استااده از روش یمتیهگیری هدفمندد و گلتلده برفد  ،بدا

به کسبوکارهای کتچک ارجاع م دهند کده در منداطق

افدددراد متخصدددص در ایدددن زمینددده ،مصددداحبههدددای

دارای رکتد اقتصادی ،عملیاش شده یا بده ارائده خددمات

ییمه ساختاریافته ایجا شد و در یهای بعد از جمدعفوری

م پردازید شامپستن )2012( 1ییز با بیان اینکه شعریدف

دادهها و کدگذاری فیها ،به شجزیهوشحلیدل ایدن اطالعدات


متداول از کارففرین شهری وجتد یدارد ،معتقد اس که

پرداخته شد
جامعه پژوهش در این شحقیدق؛ شدامل کارففریندان

کارففرین شدهری ،از شعریدف واحدد و خاصد برخدتردار
ییسدد ؛ امددا گددداه اوقددات کدددارففرین  ،بدده معندد

شهر شهران ،خبرگان ،کارشناسان و اسداشید کدارففرین و

کسبوکارهای کتچک یا ارائهدهندده خددمات در یدتاح

مدیران امتر شهری م باشد و یمتیههای پدژوهش را ییدز

دچار رکتد اقتصادی ،به کار برده م شتد و هنتز شا شتلید

این افراد ششکیل م دهند که برای ایتخاب فیان ،از روش

یک ی ریه مناسب یا حداقل ماهتم برای ششریح فرایند

یمتیهگیری هدفمند و گلتله برف استااده شده اس


کارففرین منطقدهای و دالیدل و شدأثیرات فن ،راه زیدادی
مایده اس

رشتهای بتدن متضدتع شحقیدق ،در
با شتجه به میان 
ایددن پددژوهش ابتدددا بددا افددرادی کدده در حددتزه شددهری و

)(Bosma & Sternberg, 2014

کارففرین  ،فعال و صاحبی در هسدتند ،مصداحبه ایجدا
 -8روش تحقیق

شد سپس ابتددا بدا دو یادر از مددیران عدال  ،دو یادر از

در پژوهش حاضر با شتجه به کمبتد شحقیق جامع

مدیران میای و یک مدیر سطح عملیاش شهرداری شهران

در متتن علم با متضتع کدارففرین شدهری و بداالخص

که با حتزه کارففرین در ارشبا بتدیدد ،مصداحبه ایجدا

مطالعات محدود با متضتع شناسای عتامل مؤثر بدر ایدن

شددد و در یهای د بددا دو یاددر از اسدداشید حددتزه شددهری و

پدیده ،از روش کیا برای ایجا شحقیدق اسدتااده شدده
اس

پژوهش حاضدر از لحداه هددف ،کداربردی اسد و

کارففرین  ،مصاحبه صترت گرف
معاوی

همچندین بدا معرفد

کارففرین شهرداری شهران و صندوق کدارففرین

روش پژوهش ،کیا و مصداحبههدای ییمدهسداختاریافته

امید ،با سه یار از کارففرینان متفق و برشدر شدهر شهدران،

مد باشددد دادههددا و اطالعددات مددترد ییدداز ییددز از طریددق

مصاحبه ایجا شد (جدول )1

جدول  -7حجم نمونه مصاحبهشوندگان
نمونه

تعداد

اساشید حتزه کارففرین و مدیری شهری

4

مدیران شهرداری شهران

5

کارففرینان برشر شهر شهران

3

منبع( :یافتههای تحقیق)

برای شجزیده وشحلیدل داده هدای بدهدسد

فمدده از

سدازمایده و در قالددب جزئیددات شتصدیف مد کنددد ،امددا

مصاحبه ها ،از شکنیک شحلیل شدم 2اسدتااده شدده اسد

م شتاید از این فراشر رفته و جنبههدای مختلدف متضدتع

شحلیل شم ،روش برای شعیدین ،شحلیدل و بیدان شدمهدای

پژوهش را شاسیر کند در این روش ،شالش بر فن اس شا

ایدددن روش ،دادههدددا را

اطالعددات بددر اسدداس متضددتع در دسددتههددای معنددادار

متجدددتد دروندادههدددا اسددد

1-Thompson
2- Thematic Analysis
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کارففرین شدهری ییدز همایندد وازه کدارففرین  ،شعریدف

مطالعات کتابخایه ای و مصاحبه ،جمعفوری شددهایدد در
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طبقه بندی شتید به طتر کل  ،فراگرد شحلیل محتدتا بده

کدگذار ( 10درصدد یدا بیشدتر) در مدترد یدک مصداحبه

این صترت م باشد که ابتدا پاسخهای مختلف هر سدؤال

(کنترل شحلیل) ییز ،روشد بدرای پایدای شحلیدل اسد

مطالعه م شتید شا با ایتاع پاسخها و میزان شکرار هر کدا

(ختاستار )1387 ،در این پژوهش ،از پایای بدازفزمتن و

فشنا شتیم براساس این پاسخها ،شمهای که دربرگیریدده

روش شتافددق درونمتضددتع بدددرای محاسددبه پایدددای

بحثهای مختلف هستند ،ایجاد م شتید در واقع هر شم،

مصاحبههای صترت گرفته ،استااده شده اس


شمام مباحث مطرح شدده در پاسدخهدای

پایای بازفزمتن (شاخص ثبات) ایجا شد به عبارش  ،بعد

ارائه شده برای سؤاالت ،در یک شم قدرار گیریدد الز بده

از مرور چندین باره مصاحبهها ،چهار مصداحبه بدهعندتان

ذکر اسد کده پدژوهش در محدیط طبیعد و همدراه بدا

یمتیدده ،ایتخدداب و کدگددذاری شدددید و سددپس کدددهای

حداقل دخال پژوهشگر صترت گرفته اس

مشخص شده در دو فاصدله زمدای ( 20روزه) بدرای هدر

ضروری اس

شعیین روای (اعتبار) و پایای (اعتماد) یافتدههدای
مصدداحبه ،مرحلدده ششددم فراگددرد مصدداحبه را ششددکیل
م دهد روای  ،به شدتایش مصداحبه در سدنجش اهدداف

مصاحبهها ،با هم مقایسه شدید که از فرمتل زیدر

کدا از
برای شعیین ضریب پایای در شحقیق کیا استااده شد:
فرمتل ()1

مترد ی ر و پایای  ،به همسای یتدایج بده دسد فمدده از
مصاحبه ،اطالق م گردد پایای در مصاحبه در مراحلد
مایند :متقعی مصاحبه ،یسخهبدرداری و شحلیدل ،مطدرح
م شتد در رابطه با پایای مصاحبهشدتیده ،بده چگدتیگ
هدای سؤاالت ،اشاره م شتد در پایدای یسدخهبدرداری
برداریهای ایجدا

ییز باید به پایای درونمتضتع یسخه
شده حین شایپ متتن شتسط دو فرد شتجه کرد در طدتل
طبقهبندی مصاحبهها ییز شتجده بده درصددهای گدزارش


100

شعداد شتافقات 2

درصد پایای

شعداد کل دادهها

درصد پایای بازفزمتن چهار مصاحبه ایتخاب شده،
به شرشیدب  94 ،81 ،93و  89درصدد بدهدسد فمدد کده
بیایگر شأییدپذیری این فزمتن اسد

در یهاید عدالوهبدر

ایجا پایای بازفزمتن شتسط مصاحبه کننده ،سه مدترد از
مصاحبههدا ییدز شتسدط دو یادر از خبرگدان کدارففرین ،

کدگذاری و مقایسه شدید و یتایج یشان دادید که بین دو
کدگذار و کدگدذار اصدل  81 ،درصدد شتافدق وجدتد دارد
(جدول )2

شده شتسط دو یار کدگذار ،روشد بدرای شعیدین پایدای
شحلیل اسد

میدزان (درصدد) شتافدق درونمتضدتع دو
جدول -7نتیجه نهایی محاسبه پایایی بازآزمون
مجموع کدها در دو

تعداد کدهای

تعداد کدهای

پایایی بازآزمون

مرحله

موردتوافق

ناموافق

(درصد)

1

1

39

18

3

93

2

5

51

24

1

81

3

7

31

17

8

94

12

49

22

5

89

183

81

22

89

ردیف

کد مصاحبهشونده

مجمتع

منبع( :یافتههای تحقیق)

طبق دیدگاه گتبا و لینکلن ،1روای پژوهش کیاد
از طریق قابلی اطمینان یا مؤثق بدتدن و مشدروعی فن
1- Guba and Lincoln

کدده بددرای کددل فراینددد پددژوهش اهمید دارد ،مشددخص
م د شددتد بددرای ایددن امددر چهددار معیددار اعتمادپددذیری،
ایتقال پدذیری ،وابسدتگ و اشکاپدذیری و شأییدپدذیری در
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پاسخ های مشابه را در یکجا جمع مد کندد در یهاید ،

برای ارزیاب ثبات کدگدذاری پژوهشدگر ،محاسدبه
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ی ر گرفته شده اس (هدتمن )1394 ،محققدان در ایدن

ایدن افددراد ،یافتددههددای پددژوهش شدا حددد بسددیار زیددادی،

شحقیق ،با ارسال مصاحبهها به افراد مصداحبهشدتیده ،بده

بازشابدهنده عتامل مؤثر بر کارففرین شهری هستند

ایجا فزمتن گتبا و لینکلن ییز پرداختندد کده در ایدن روش،
قرار دادید شا شحلیل را بررسد کنندد و بده ایدن سدؤاالت

هدف این شحقیق ،شناسای عتامل اقتصدادی مدؤثر

پاسخ دهند :فیا محققان ،برداش درست از گاتههایشان

بر کارففرین م باشد از ایدن رو محققدان بدا اسدتااده از

داشتهاید؟ فیا این شحلیل برای فیان ییز منطقد بده ی در


روش شحلیل شم ،پس از بازیگری و بررس های متتال در

شدهاید؟
م رسد یا فیها در فهم معن دادهها دچار خطا 

مراحل مختلف شحقیق همچتن :پیادهسازی مصداحبههدا،

همچنددین در ایددن پددژوهش ،محققددان از برخدد

کدگذاری ،دستهبندی کددها و  ،مطالدب اسدتخراج را

مصاحبه شدتیدگان ختاسدتند شدا گدزارش یهدای مرحلده

در دسته های مشابه و همگتن و ییز کدهای فرع مرشبط

یخس  ،فرایند شحلیدل یدا مقتلده هدای بده دسد فمدده را

را در پنج شم اصل قرار دادید که در ادامده ،فیهدا شتضدیح

بازبین و ی ر ختد را در ارشبا با فنها بیان کنند بهزعم

داده شدهاید (جدول )3

تمهای اصلی و فرعی اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی شهری
جدول  -3
تجاریسازی ایدهها

اقتصاد هوشمند شهری

بازارهای شهری

مشاغل شهری

ابزار و مکانیزمهای پولی و مالی

شکرار

کد

شکرار

کد

شکرار

کد

شکرار

کد

شکرار

13

برگزاری یمایشگاههای
کارففرین

25

ایجاد و شتسعه
بازارچههای محل

19

شتسعه سرمایهگذاریهای
خرد و کالن

15

ی ارت بر استااده صحیح
از وا ختداشتغال شتسط
متقاضیان

7

8

معرف محصتالت و
دستاوردهای
کارففرینان به
شهرویدان

1

افزایش ثبات اقتصادی
بازار

13

شحقق اصل  44قایتن
اساس

12

منعطف کردن سیستم
مالیاش و بیمهای

7

5

برگزاری مسابقات
کارففرین و
بهرهبرداری از
ایدههای برشر

5

حذف واردات ب رویه
کاالی خارج

11

افزایش رقاب بین شهری

1

بهکارگیری هدفمند
کمکهای مال مردم

7

رویق ساخ وسازهای
درونشهری

4

شتسعه بریدهای
شجاری و صنعت و
درونشهری

4

شناسای و شتسعه
هدفمند بازارهای مصرف

8

شقتی یقش و برید شهری

5

افزایش درفمدهای پایدار
شهرداری

1

بازشعریف فعالی ها و
مشاغل اقتصادی
درونشهری

4

رعای حقتق مالکی

3

شعدیل قیم کاربریهای
شجاری

4

ارشباطات و مبادالت
واحدهای اقتصادی
درونشهری

5

بسترسازی در راستای
کاهش پسایداز در
بایکها

5

شتسعه صنع
گردشگری

2

خرید شتلیدات
کارففرینان در
مناسب ها شتسط
سازمانها

-

-

2

بهرهوری واحدهای
شتلیدی و خدماش

3

شقتی بایک و شأسیس
یهادهای مال شتسط
شهرداری

5

عد اشکا به اقتصاد
شکمحصتل

-

-

-

-

2

شتسعه شرک های
دایشبنیان

3

بهکارگیری هدفمند
پسایدازهای راکد خایگ

4

شعریف مشاغل یتین و
بازشعریف مشاغل
متجتد شهری

-

-

-

-

2

هدفمند کردن
سرمایهگذاریهای
درونشهری

-

-

3

شتسعه مشاغل خایگ

-

-

-

-

2

حمای از صنایع خالق

-

-

3

شتسعه فعالی های
دارای مزی یسب

-

-

-

-

-

-

-

-

2

حمای شهرداری و
سازمانهای محل از
کارگاههای شتلیدی

منبع( :یافتههای تحقیق)

کد
شناسای و شقتی
مهارتهای شغل
قتمی ها
حذف کسبوکارهای
کاذب و ستداگرایه
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محققان بخش از یافتهها را در اختیدار گدروه مدترد مطالعده

 -0یافتههای تحقیق
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ابزار و مکانیزمهای پولی و مالی

درفمدهای پایدار شهری مطدرح شددید همچندین بدرای

ابزار و مکاییز های مال و پدتل متجدتد در شدهر،

شحقق این مهم ،کددهای مایندد :بسترسدازی بده من دتر

مسئتالن شهری و شهرویدان با اسدتااده صدحیح از ایدن

مردم در حتزه کسبوکار و پسایدازهای راکدد خدایگ ،

ابزارها م شتایند گا مؤثری در راستای شحقق کدارففرین

مترد شأکید مصاحبهشتیدگان بتد (جددول  )4بدرای ایجداد

شددهری برداریددد ارائدده وا هددای ختداشددتغال  ،برقددراری

بسددتری در راسددتای کدداهش پددسایدددازهای متجددتد در

معافی های مدال و بیمده ای؛ از جملده کددهای مددی ر

بایکها و بهرهگیری از سرمایه در کسب وکارها ،بهتر اس


کارففرینان و فعاالن کسبوکارهای حدتزه شدهری بتدیدد

بایک ها به کاهش یرخ بهره بدایک پرداختده و حکمراید

که برای شحقدق ایدن ختاسدتههدا ،بهتدر اسد

یهادهدا و

شهری ییز با شأسیس یهادهای مدال و شقتید فیدان ،بده

سازمانهای شهری در این زمینه ،اقداماش ایجدا دهندد


ارائدده وا ختداشددتغال و سددایر شسددهیالت مددال بدده

در این راسدتا و در ادامده ،کددهای از قبیدل :شأسدیس و

کارففرینان سطح شهر بپردازد

شقتیدد یهادهددای مددال شتسددط شددهرداری و افددزایش
جدول  -8ابزار و مکانیزمهای پولی و مالی
کدها (مفاهیم شناسایی شده)

مقوالت فرعی

کاهش مالیات واحدهای شازه شأسیس ،معافی مالیاش واحدهای کارففرین ،عد امنی سرمایه،
یبتد بیمه حمای از سرمایه

منعطف کردن سیستم مالیاش و بیمهای

استااده از وا اشتغال و صنع در بخش مسکن ،رفع ییازهای شخص با وا کارففرین ،
عد وجتد وا های مناسب

ی ارت بر استااده صحیح از وا ختداشتغال
شتسط متقاضیان
شأسیس و شقتی یهادهای مال و بایک شتسط
شهرداری

شتسعه بایک شهر ،ارشقای یهادها و فعالی های مال شهرداری
کاهش ریسک به کارگیری سرمایه در بازار و صنع  ،کاهش یرخ بهره بایک

بسترسازی در راستای کاهش پسایداز در بایکها

کاهش کمکهای خیریهای ،وارد کردن کمکهای مردم در چرخه اقتصاد

بهکارگیری هدفمندکمکهای پتل و مال مرد

استااده از جتاهرات در راهایدازی مشاغل ،استااده از پسایدازهای راکد در کارففرین
شراکمفروش  ،شتسعه اخذ مالیات از کاربریها

بهکارگیری پسایدازهای راکد خایگ
افزایش درفمدهای پایدار شهرداری

منبع( :یافتههای تحقیق)

اقتصاد هوشمند شهری

زمینههدای مختلدف بپردازیدد صداحبی دران بده وجدتد


اقتصاد هتشمند شهری که از زیرمجمتعههای شهر

دایشبنیان ،شحقدق اصدل  44قدایتن اساسد

شرک های

هتشمند اس  ،بستر مناسب برای پتیای شدهری ایجداد

مبن بر شتسعه شدرک هدای خصتصد و شعداوی شأکیدد

م کندد و از ایدن رو ،متجبدات بدروز و رشدد کدارففرین

کرده و افزایش بهرهوری واحدهای شتلیددی و خددماش و

شهری را فراهم م فورد بدرای شحقدق اقتصداد هتشدمند

شتسدددعه ارشباطدددات و مبدددادالت واحددددهای اقتصدددادی

گدذاریهدای خدرد و کدالن

شهری الز اس شدا سدرمایه

درونشهری را در این زمینه مدؤثر دایسدتند طبدق ی در


افزایش یابند و این سرمایهگذاری ییز به صترت هدفمندد

مصاحبهشتیدگان ،با شتسعه واحدها و شرک های شعداوی

در مندداطق مختلددف شددهری صددترت پددذیرد و یهادهددا و

و خصتص  ،متجبات افزایش و شسهیم سرمایه و شجدارب

سازمانها به حمای از صنایع خالق پرداخته و به رقابد


در بین افراد فراهم شده و ییز باعث شدکتفای ایددههدای

بددا سددایر شددهرها در راسددتای جددذب کارففرینددان و در

کارففرین م شتد (جدول )5
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یقش بسزای در شتسعه پدیده کارففرین شهری داریدد و

کمکهای مال

کاهش پسایدازها در بایکها ،بهکارگیری
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جدول  -0اقتصاد هوشمند شهری
کدها (مفاهیم شناسایی شده)

مقوالت فرعی

افزایش رقاب اقتصادی بین شهرها ،رقاب شهرها در جذب افراد مستعد

افزایش رقاب بین شهری

سرمایهگذاری در فعالی ها و مکانهای مستعد ،سرمایهگذاری دول در بخش غیرایتااع

هدفمند کردن سرمایهگذاریهای درونشهری

پشتیبای از واحدهای کارففرین ،حمای از کسبوکارهای خرد

حمای از صنایع خالق

اختصاص مکان به شرک های دایشبنیان ،حمای مال از شرک دایشبنیان

شتسعه شرک های دایشبنیان

افزایش ارشباطات درون واحدها ،شتسعه معامالت واحدهای درون شهری

ارشباطات و مبادالت واحدهای اقتصادی درونشهری

سنجش شحقق اصل  ،44افزایش خصتص سازی

شحقق اصل  44قایتن اساس

افزایش کارای سازمانها ،افزایش زمان فعالی ماید کارکنان

بهرهوری واحدهای شتلیدی و خدماش

شتسعه بریدهای درونشهری ،افزایش هتی اقتصادی شهر ،ارشقای برید شهری

شقتی یقش و برید شهری

منبع( :یافتههای تحقیق)
تجاریسازی ایدهها

ایجاد ثروت را برای کارففرینان فراهم کرد و هم بهعندتان

کارففرین  ،مرحله شبدیل ایده بده عمدل و اجراید

عامل ایگیزش  ،از فن برای سایر کارففریندان بهدره بدرد

کردن ایدیشه م باشد و اگر یتتاییم به این ایدههدا جامده

برگزاری یمایشدگاههدای کدارففرین در سدطح شدهر ییدز

عمل بپتشاییم ،ب شک کارففرین شکل یختاهدد گرفد

پیشنهاد دیگری بتد که در ایدن زمینده مطدرح شدد کده

از این رو در مصاحبههای ایجا شده ،برگدزاری مسدابقات

عالوه بر شجاری کردن محصتالت کارففرینان ،به شدناخته

کددارففرین و بهددرهبددرداری از ایدددههددای برشددر بددهعنددتان

شدن این افراد و محصتالت فیان و در یهاید  ،بده شدرویج

راهکاری بدرای عملیداش کدردن ایددههدای یدت در حدتزه

روحیه کارففرین در بین شهرویدان م ایجامدد افدزایش

کارففرین مطرح شد که به زعدم افدراد مصداحبهشدتیده،

بریدهای شجاری ،صنعت و در درون شهر ییز عامل در

م شتان با سرمایهگذاری بر روی ایدههای برشر ،هم امکان

راستای شرویج کارففرین شهری م باشد (جدول )1

تجاریسازی ایدهها

جدول -8
کدها (مفاهیم شناسایی شده)
کپ برداری محصتالت ،شتلید محصتالت داخل در چین ،عد وجتد حق مالکی فکری و ثب
اختراعات
برگزاری مسابقات اختراع برشر ،مسابقه کارففرین  ،شجلیل از افراد برشر ،عملیاش کردن ایدههای
یاب

مقوالت فرعی
رعای حقتق مالکی
برگزاری مسابقات کارففرین و بهرهبرداری از
ایدههای برشر

افزایش بریدهای معتبر اقتصادی و  ،جلتگیری از ورشکستگ بریدها

شتسعه بریدهای شجاری و صنعت و
درونشهری

برگزاری یمایشگاه های خالقی و کارففرین  ،یمایش دستاوردهای کارففرینان در سطح شهر

برگزاری یمایشگاههای کارففرین

استااده از محصتالت کارففرینان در مراسم سازمانها ،خرید شتلیدات کارکنان شتسط سازمانها
در اعیاد

خرید شتلیدات کارففرینان شتسط سازمانها

اطالع رسای به شهرویدان در مترد متفقی کارففرینان ،شناسایدن دستاوردهای کارففرینان به
شهرویدان

معرف محصتالت و دستاوردهای کارففرینان
به شهرویدان

منبع( :یافتههای تحقیق)
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استااده از سرمایههای خرد ،جذب سرمایهگذاران خارج  ،افزایش شرک های چندملیت

شتسعه سرمایهگذاریهای خرد و کالن
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در این شحقیق ،ایجاد بازارهای محل بهعنتان عامل

بازارهای شهری

بازار ،یقش مؤثری در حیات و رشد شهر بدهعندتان

مهمدد در راسددتای شددرویج کددارففرین شددناخته شددد

م کند طبق شحقیقات ایجا شده ،حجم بازارهای محل

ییز بهعنتان عامل دیگری مطرح شدد کده در ایدن راسدتا

م شتاید فعالی های کارففرین را بهبتد بخشدد و بازارهدا

باید بازارهای مصرف درونشهر را با شتجه به ویژگ هدای

چتن وظایف بسیار متنتع را ایجدا مد دهندد ،ممکدن

مناطق مختلف شهری و متناسب بدا فیهدا شتسدعه داد شدا

شعادل در مهارتها بده یادع کارففریندان بدهوجدتد

بتتان از شما ظرفید هدا و شتلیددات شدهرویدان در ایدن

فوریددد ) (Lazear, 2004در پژوهشدد کدده شتسدددط

بازارها استااده کرد به اعتقاد مصداحبهشدتیدگان ،ورود و

کشاورزفرد و عربیتن در شهر شهران ایجا شد ییدز عامدل

رواج ب د رویدده کاالهددای خددارج در بازارهددای مصددرف

بددازار و مشخصددات فن ،مهددمشددرین عامددل در شصددمیم

درونشددهری و وجددتد یتسددان و عددد ثبددات در بازارهددای

کارففرینان حتزه فناوری اطالعات ،مبند بدر مکدانیداب

شهری ،متایع بدرای شحقدق پدیدده کدارففرین شدهری

فعالی شان م باشد

هستند (جدول )7

اس

جدول  -2بازارهای شهری
مقوالت فرعی

کدها (مفاهیم شناسایی شده)
مکانیاب مناسب بازارچههای محل  ،اعطای غرفه به کارففرینان در بازارچهها ،برگزاری من م
بازارچهها

ایجاد و شتسعه بازارچههای محل

شناسای بازارهای شهری ،اعطای شسهیالت برای گسترش بازارهای شهری

شناسای و شتسعه هدفمند بازارهای
مصرف

کاهش یتسایات اقتصادی ،کاهش ریسک فعالی های اقتصادی ،ثبات بازار

افزایش ثبات اقتصادی بازار

وجتد اجناس خارج ارزان در بازار ،ورود ب رویه کاال به بازارهای شهری
احداث کاربریهای شجاری با قیمت مناسب ،کاهش قیم کاربریهای شجاری

حذف واردات ب رویه کاالی خارج
شعدیل قیم کاربرهای شجاری

منبع( :یافتههای تحقیق)

کمک قابلشتجه به شحقق کارففرین م کنند از سدتی

مشاغل درونشهری

چگتیگ راهایددازی و شتسدعه مشداغل شدهری کده

دیگر ،شعریف مشاغل یتین شهری و بازشعریف فعالی ها و

کارففرین شهری در رابطه با این مشاغل ،شحقق م یابد،

مشدداغل اقتصددادی درونشددهری در راسددتای کارففرینایدده

م شتاید بهعنتان عامل مهم و مؤثر مطرح شدتد در ایدن

کردن فیها و بهرهوری بیشدتر فیهدا ،رابطده مسدتقیم بدا

پتایسیلها و ظرفید هدای محلد و ییدز

شرویج پدیده کدارففرین شدهری دارد در یهاید  ،وجدتد

یسب  ،شدأثیر مثبتد بدر

کسبوکارهای کاذب و سدتداگرایه و وجدتد فعالید هدا و

این پدیده دارد در این راستا ،شتسعه صنع گردشگری و

امتر متکد بده یاد  ،بدا جلدتگیری از بدروز خالقید و

مشاغل خایگ و رویق ساخ  وسازهای درونشدهری ،بده

یتفوری در فعالید هدا ،بدهعندتان متایدع رشدد و شتسدعه

شرویج کارففرین شهری کمدک مد کندد و شدهرداری و

کارففرین شهری مطرح شدید (جدول )8

شحقیق ،شقتی
شقتی

فعالی های دارای مزی

سازمانهای محل ییز با حماید


از واحددهای شتلیددی،
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مرکز شجارت و ییز ارشباطات و فرهنگهدای شدهری ایادا

همچنین شناسای و شتسعه هدفمندد بازارهدای مصدرف
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جدول  -0مشاغل درونشهری
مقوالت فرعی

کدها (مفاهیم شناسایی شده)

شتسعه فعالی های دارای مزی یسب

شتسعه مزی یسب  ،شتسعه کشاورزی ،شتسعهمداری ،شتسعه فعالی های بتم و سنت

شتسعه صنع گردشگری

افزایش شتریس  ،رویق حملویقل ،شتسعه صنع هتلداری ،شتسعه مکانهای شتریست

شتسعه مشاغل خایگ

دو من تره کردن کاربریها ،افزایش فعالی های اقتصادی خایگ

حذف کسبوکارهای کاذب و ستداگرایه

حذف فعالی های کاذب و مزاحم ،حذف رای های اطالعاش  -اداری
قطع صادرات یات  ،کاهش شتلیدات یات  ،افزایش شنتع محصتالت شتلیدی
شعریف مشاغل یتین شهری ،افزایش کسبوکارهای یتین

شعریف مشاغل یتین و بازشعریف مشاغل متجتد
شهری

شتسعه سیاس های حام رویق مسکن ،افزایش یتفوری در صنع مسکنسازی

رویق ساخ وسازهای درونشهری

مهارت شمال ها در فرایشگری ،مهارت شرکها در فعالی های بازاری ،مهارتهای شغل دستههای مهاجران

شناسای و شقتی مهارتهای شغل قتمی ها

افزایش کارخایهها و کارگاهها در اطرف شهر ،شتسعه واحدهای خدماش شهری

احداث واحدهای صنعت و خدماش در اطراف
شهر

شسهیل قتایین راهایدازی شغل ،کاهش بروکراس اداری راهایدازی مشاغل ،شسهیل فرایند صدور مجتز

شسریع و شسهیل فرایند اعطای مجتز کسبوکار

منبع( :یافتههای تحقیق)

در یهای

در شحقیق حاضر ،پنج دسته اصل مدؤثر

بر کارففرین شهری شناسای شدد کده هدر کددا دارای

کدددهای مرشبطدد هسددتند همچنددین مدددل ماهددتم
کارففرین شهری در شکل  ،1فورده شده اس

مشاغل درون شهری

کارآفرینی
بازارهای شهری

اقتصاد هتشمند شهری

شهری

ابزارها و مکاییز های
پتل و مال

شجاریسازی ایدهها

شکل  -7مدل مفهومی تحقیق
منبع( :یافتههای تحقیق)

 -8نتیجهگیری و پیشنهاد

محیط در جهان کنتی  ،شامل عتامل مختلا اسد کده

کددارففرین عددالوهبددر شأثیرپددذیری از ویژگ د هددای

بر شخصی افراد در دستیاب به متفقی یا شکسد هدا،

شخصیت افراد ،شح شأثیر عتامل محیط اس که فرد

شأثیر مد گدذارد هددف ایدن شحقیدق ،شناسدای عتامدل

در فن محیط زیدگ م کند و این عتامل با شحد شدأثیر

اقتصادی مؤثر بدر پدیدده کدارففرین شدهری اسد ؛ لدذا

قرار دادن شخصی و ویژگ های شخصدیت  ،فدرد را بده

عتامل شناسای شده در پنج دسته اصل قرار داده شدید

طرف کارففرین سدتق مد دهندد یدا وی را از کدارففرین

و در درون این دستهها ،عتامل متجتد به متایع و عتامدل

شدن باز م دارید محیط شهری بهعندتان پیچیددهشدرین

مؤثر بر شرویج و شتسعه کارففرین شهری ،شقسیم شددید
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عد اشکا به اقتصاد شک محصتل
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شمام این عتامل عالوهبر ایدنکده بدر پدیدده کدارففرین

رشددد کسددبوکارهددای جدیددد م د باش دند بدده عبددارش ،

شهری شأثیرگذار هستند ،بر یکدیگر ییز شدأثیر گذاشدته و

کارففرین شح

بهبتد هر یک از این عتامل ،شأثیر مثبت بر سدایر عتامدل

باالی مالیدات بدر کسدبوکدار ،متجدب کداهش جدذابی

ییز دارد از این رو ،ایت ار م رود که سدازمان و یهادهدای

کارففرین شده و بالعکس ،یرخ کم مالیات بر کسبوکدار،

محل به خصتص شهرداری بهعندتان حکمدران شدهری،

کارففرین را جذابشر م کند از این رو ایت ار م رود که

عتامل مثب و شضدعیف متایدع بازداریدده ،اسدتتار کنندد

حکمرای محل با اشخاذ مالیداش معقدتل ،بده شدکتفای
هرچه بیشتر کارففرین شهری کمک کند

حمددایت و هدفمنددد کددردن بریامددههددا و سیاس د هددای
سازمانها به یاع کارففرینان ،باعث جذب کارففریندان بده

شحقق اصدل  44قدایتن اساسد مبند بدر شقتید
بخددش خصتصد و شعدداوی ییددز از جملدده کدددهای مهددم
در این راستا به اعتقاد وارد ،)2003( 1ظهدتر

شهرها شده و در بلندمدت بدا شدرویج روحیده کدارففرین

شحقیق اس

شددهری در بددین شددهرویدان و شتسددعه ایددن پدیددده ،اداره

اولیه شهرسازی کارففرین متک بر سه ادعا درمترد شغییدرات

شهرها را با شتجه به ایجداد یدتع خدتدکنترل  ،شسدهیل

شهر بالتیمتر 2فمریکا بتد که اولین ادعا این اس که دولد

کرده و کمدک شدایای بده شحقدق درفمددهای پایددار در

محل از مشارک بخشهای دولت  -خصتصد  ،بدهطدتر

شهرداری م کند

فزایندهای به من تر شقتی اقتصاد محل استااده کرد

از این رو ،سازمانها و یهادهای محل و شدهرداری

در این شحقیق ،عتامل اقتصادی مؤثر بر پدیده کارففرین
شدهری ،در قالدب پدنج شدم اصدل شناسدای شددید کدده

و شهرویدان بهتر اس

عبارشند از :ابزارها و مکاییز های مال  ،اقتصداد هتشدمند

راستای شقتی این عتامل شن یم کنند کارففریندان برشدر

شهری ،مشاغل شهری ،شجاریسازی ایددههدا و بازارهدای

ییددز بددا شأکیددد بددر حمایدد هددای مددال در قالددب وا و

شهری شحقق اقتصاد هتشمند شهری در بین عتامل بیان

پرداخ های قرضالحسنه ،ایعطاف در سیستم مالیداش و

شده ،از اهمی بیشتری برخدتردار اسد

در شدم ابدزار و

بریامهها و سیاس های ختد را در

بیمددهای را در متفقیدد خددتد در سددالهددای ابتدددای

مکاییز های پتل و مال  ،عامل ارائه و ی ارت بر وا هدای

فعالی شان مترد شأکید قرار دادهاید و در سدالهدای بعدد

ختداشتغال و برقراری معافی های مالیاش و بیمهای ،در

ییددز ،برپددای یمایشددگاههددا و مسددابقات متنددتع را عتامددل

شم مشاغل شهری ،عتامل حذف کسبوکارهدای کداذب و

ایگیزاینده معرف کردهایدد کده عدالوهبدر ایجداد ایگیدزه و

سددتداگرایه ،شعریددف مشدداغل یددتین و بددازشعریف مشدداغل

رقاب

متجتد شهری و رویق ساخ وسدازهای درون شدهری ،از

در بین شهرویدان م شتد در دسته مشاغل شدهری ییدز

باالی برختردار بتدید در شدم بازارهدای شدهری،

شقتی فعالی های که دارای مزی یسب هستند ،کمک

عامل ایجاد و شتسعه بازارچههای محل مترد شأکید بدتده

قابددل شددتجه بدده بددروز خالقیدد مدد کننددد شتسددعه

و در شم شجاریسازی ایدهها ،عامل برگزاری یمایشگاههای

فعالی های از قبیل :صنع گردشگری که باعث فشنای

کارففرین  ،مترد شأکیدد بیشدتری واقدع شددهایدد در شدم

با فرهنگها ،عقاید و فکرهای مختلف و متنتع مد شدتد،

اقتصاد هتشمند شهری ،شحقق اصدل  44قدایتن اساسد ،

راهکاری در راستای شتسعه کارففرین شهری م باشدند

شتسعه سرمایهگذاریهای خرد و کالن و افدزایش رقابد

شهرداری و سایر یهادهای محل ییز در راسدتای شتسدعه

اهمی

بین شهری ،مترد شأکید بدتده اسد

بده زعدم شحقیقدات

در بین کارففرینان ،باعث شرویج روحیه کدارففرین

هدفمند مشاغل شهری ،به کاهش فعالی های ستداگرایه

بنیاد کافمن ( ،)2008سطتح کل مالیداتهدا و سداختار
یرخ مالیاش  ،فاکتترهدای مهدم و مدؤثری در راهایددازی و

1- Ward
2- Baltimore

Downloaded from iueam.ir at 10:08 +0330 on Thursday February 21st 2019

سیاس های اقتصادیشدان را در راسدتای شقتید

بیشدتر

شأثیر مالیات بر کسبوکارها بتده و یدرخ
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و کاذب پرداخته و همچنین کاهش معامالت ستداگرایه و

 -مشکالت اقتصادی ابتدا باعث خروج کارففرینان

رایددد خدددتاری در حدددتزه مسدددکن ،مدددترد شأکیدددد

از عرصه فعالی و حت در برخ متارد ،متجب عد ورود

مصاحبهشتیدگان بتد

این افراد به عرصه کارففرین م شدتد؛ لدذا مد شدتان بدا

همایند یتایج شحقیقات قبل  ،اکثر مصداحبهشدتیدگان بدر

حاکمی شدهری ،کداهش یدرخ بهدره بدایک در راسدتای

شأثیر بعد فضای بر فرایند پدیده کارففرین شهری شأکید

کاهش پس ایدازهای راکدد و بدهکدارگیری هدفمندد ایدن

کردید و یافتههای این شحقیق بدا یتدایج شحقیقدات بنیداد

مبالغ در چرخه اقتصادی ،باعث پتیای و رویق اقتصدادی

کافمن ( )2008مبن بر شأثیر میدزان مالیدات و سیسدتم

شد
 -فضدددای اقتصدددادی شدددهر بایدددد بددده سدددم

مالیاش در حیات و دوا فعالی های کارففرین  ،همراستا
م باشند طبق یتایج شحقیقات بنیاد کافمن ،یدرخ بداالی

خصتص سازی و حمای از شعاوی ها حرک کندد و بعدد

مالیات محل م شتاید منجر به یدرخ بداالی ختداشدتغال

از شحقق اصل  44قایتن اساس باید رقاب بین شهرها را

بهعنتان یک از مالکهای ایدازهگیری کارففرین شتد؛ امدا

در حتزههای مختلف گسترش داد شحقق همزمدان اصدل

طبق یتدایج سدایر شحقیقدات ،پیشدرف

 44قایتن اساسد و شتسدعه رقابد بدین شدهرها ،باعدث

سیسدتم مالیداش

اگرچه ممکن اسد عادالیده باشدد ،امدا بده احتمدال زیداد

افددزایش سددرمایهگددذاری در شددهرها و رویددق و شتسددعه

بددهعنددتان مجددازاش بددرای کارففرینددان مطددرح م د ش ددتد

اقتصادی و اجتماع در شدهرها مد شدتد همچندین بدا

) (Gentry & Hubbard, 2000در شحقیدق فعلد ییدز

افزایش کسبوکارها در درون شهر ،واحدهای کارففرین و

میددزان و چگددتیگ اخددذ مالیددات بدده خصددتص از دیددد

ختدکاا در شهرها ییز افزایش یافته و اقتصداد شدهری در

کارففرینان مترد شأکید واقع شد و ایعطافپذیری سیسدتم

قالب اقتصاد هتشمند شهری ییز شجل یافتده و خدتد بده

مالیاش  ،یک از مهمشرین عتامل مترد شأکیدد کارففریندان

ختد پتیای و رویق را شجربه ختاهد کرد

شهری و سدایر خبرگدان بدتد یتدایج شحقیدق ،مبند بدر

 -ضرورت دارد بازارهای شهری و محل به صترت

محل سازی اقتصاد ییز با شحقیقدات بتسدما و اسدتریبرج

هدفمنددد ،گسددترش داده شددتید و از فیجددا کدده یکدد از

1

بزرگتددرین مشددکالت کارففرینددان ،یبددتد بددازار فددروش

( )2007مبن بر اهمید یدتع صدنایع فعدال شدهری در

محصتالششان اس

باید حضدتر کارففریندان در بازارهدا و

افزایش و کاهش ختداشدتغال و کدارففرین  ،در شحقیدق

بازارچههای محل و شهری شتسعه یابدد شدا باعدث بقدای

حاضر ،مصاحبهشتیدگان به این مدترد اشدارهای یکردیدد

فعالیتشان شتد

( ،)2014همراستا م باشد اما به رغم یافتههای گلیسدر

بازارهای محل و مؤسسات مال و پتل بدهعندتان فصدل

 -ایدهها و خالقی های ذهن و شئتریک در سطح

مشترک غالب شحقیقات ،مترد شأکید قرار گرفتهاید که در

جامعه باید شتسط مکاییز های چتن :برپای مسدابقات و

این شحقیق ،سع شد شا این عامل بیشتر شجزیدهوشحلیدل

ایتخاب برشرین ایددههدا و عملیداش سدازی ایدن ایددههدا،

شتید و راهکارهدای الز بدرای افدزایش یقدش بازارهدای

بهرهبرداری شتید همچنین باید با اعطا و رعاید حقدتق

محل و مؤسسات پتل و مال در شدرویج کدارففرین بده

مالکی

معندتی ،راه را بدرای ادامده فعالید کارففریندان

صترت جزی شر ییز ارائه گردید

شسهیل کرد

با شتجه به یافتههای شحقیق ،پیشنهاد م شتد:

 در فضای کسبوکار درونشهری باید به شتسدعهفعالی های خرد و پتیا پرداخ

1- Glaeser

و این کسبوکارها را ییز

در راسدتای مزید هددا و پتایسدیلهددای محلد و شددهری

Downloaded from iueam.ir at 10:08 +0330 on Thursday February 21st 2019

با شتجه بده یتدایج بدهدسد فمدده از ایدن شحقیدق

اعطای وا های ختداشتغال  ،افزایش منابع پایددار درفمدد
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کرد با شتجه به فضای شهر شهران ،شتسعه مشاغل

هتمن ،حیدرعل ( )1394راهنمدای عملد پدژوهش کیاد

خایگ عالوهبر اینکه باعث بسترسازی در راستای ظهدتر

شهران :سدازمان مطالعده و شددوین کتدب علدت ایسدای

و گسترش کدارففرین شدهری مد شدتد ،باعدث کداهش

دایشگاهها (سم )

شقتی

رف وفمدهای درونشهری ییز م گدردد؛ از ایدن رو بایدد
مشاغل خایگ را شتسعه و شقتی کرد

فراست  ،زهرا؛ ملک کر فباد ،محمدمهدی؛ متتسل  ،محمدتد
( )1391عتامل یهادی شأثیرگذار بر پیددایش فعالید هدای

کارففرینایه اجتماع  ،فصلنامه علم  -پژوهش شتسدعه
کارففرین 185-203 ،)11(5 ،

چدالشهدای ارزیداب عملکدرد

شاه  ،یسیم ( )1392بررس
انیامدده کارشناسدد ارشددد،
کارکنددان ختدشددیاته ،پایدد 
دایشکده مدیری  ،دایشگاه شهران
چراشیددان ،ایمددان؛ قربددای  ،سددعید ( )1393شحلیددل فثددار
سیاس های پتل و مال بدر کدارففرین بدا شأکیدد بدر

بخش زیان ،فصلنامه علم  -پژوهش شتسعه کارففرین ،
773-793 ،)4(7
ختاجهییان ،داشیس؛ راد ،سید سدعید ( )1389شددوین مددل
هدددایتگر مدددیری شددهری بددرای شتسددعه کددارففرین ،
فصلنامه مطالعات مدیری شهری119-131 ،)3(2 ،

ختاستار ،حمزه ( )1387بررس عتامل مؤثر بر ختدکارفمدی
مل د در زمیندده علددم و فندداوری بددرای شحقددق اهددداف
چشمایداز ،پایانیامه کارشناس ارشد ،دایشکده مدیری ،
دایشگاه شهران
صمدفقای  ،جلیدل ( )1380کدارففرین  :ضداشدتغال ،متشدتر
شتسعه اقتصادی ،ماهنامه شدبیر ،شماره 114
فرشددتکزاده ،حمیدرضددا؛ رجبدد یهددتج  ،میددثم ()1388
الگتسددازی پتیددای فرص د کددارففرین شتزیدع فیزیک د

درون شهری ،یهاته در شرافیک کدالنشدهرها ،فصدلنامه
علم  -پژوهش شتسعه کارففرین 97-124،)1(2 ،
کشاورزفرد ،ریحایده؛ عربیدتن ،ابتالقاسدم ( )1391شناسدای
عتامل زیربنای مؤثر بر شصمیمات مکانیاب کارففرینان
فعدال در زمیندده فنداوری اطالعددات در شدهر شهددران بددا

رویکرد پ ال اس ،فصلنامه علمد  -پژوهشد شتسدعه
کارففرین 105-124 ،)1(5 ،
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