
 

 

 

 

 

 

شهرداری  ی )موردمطالعه: شهردار داري بر درآمد پا ینيکارآفر یهای توسعه استراتژ ريثأت

 تهران( 

 

 ، ايران کرمانشاه،  کرمانشاه ، واحدقاتيدانشگاه علوم تحق ي، بازرگان   تي ريمد ارشد کارشناسي * ينرجس نجف

 رانيواحد سمنان، سمنان، ا  ،يدانشگاه آزاد اسالم  ،يمناب  انسان   تيريمد یدکتر ي باغبان سعدآباد  يمهد

 دانشيار گروه اقتصاد امور عمومي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران محمدرضا منجذب

 

 نوع مقاله: پژوهشي

 04/02/1401 پذيرش: 25/11/1400 دريافت:

ارتباط مستقيم با زندگي مهردم، حائزاهميهت اسهت.   دليليكي از نهادهايي هستند که عملكردشان به    ،هاشهرداری  چكيده:

ههای توسهعه اسهتراتژی  ريثأ ت  يمطالعه به بررس  نيها در کيفيت خدمات به مردم نقش خطيری دارد. امناب  درآمد شهرداری

 آوریروش جمه  ثيهاز لحهاظ ههدف، کهاربردی و از ح  شپهژوه. ايهن  پردازديمتهران    یشهردار  داريبر درآمد پا  ينيکارآفر

 45تهران به تعهداد    یکارکنان خبره و کارشناسان شاغل در شهردار  ق،يتحق  یجامعه آمار.  است  پيمايشي  -توصيفي  ها،داده

 ،دول مورگانبا استفاده از ج  .باشدمينفر    50تهران به تعداد    ینفر و کارشناسان متخصب در زمينه درآمد شاغل در شهردار

شهدند، بهه پرسشهنامه پاسهخ دادنهد.   ابتهران انتخ  یدر دسترس که از مناطق مختلف شهردار  یريگنفر به روش نمونه  76

ه ( بها ن ه1398کشهكولي )بهاقری کشهكولي و عباسي با توجه به پژوهش  یاپرسشنامهجهت سنجش درآمد پايدار شهرداری، 

بها ابعهاد   ليهه  تيهاز پرسشنامه اسهتاندارد مارگر  زين  ينيهای کارآفراستراتژیگرديد. همچنين جهت سنجش    يطراح  گويه

بهه  پهژوهش پرسشهنامه ،يهيسنجش روا منظوربه استفاده شد. هيبا ده گو یريپذو انعطاف  يافعال سازمان  ،ينيفرهن  کارآفر

کرونباد بها  یآلفا  ياز ضر يي،ايجهت سنجش پا قيتحق نيانجام گرفت. در ا يداده شد و نظرات اصالح ديافراد خبره و اسات

بهوده کهه نشهان از  7/0هر سهازه پهژوهش بهاالتر از   یکرونباد برا  ی. مقدار آلفادياستفاده گرد  SPSSافزار  از نرم  گيریبهره

 یبهراو  يهمبسهتگ ليهاز آزمهون تحل  ها،هيها و آزمون فرضداده  ليوتحلهيپژوهش جهت تجز  نيدر ا باال دارد.  ماداعت  تيقابل

 یهاافتههي. بههره گرفتهه شهده اسهت SPSSو   Smart PLSیافزارههانرم با استفاده از یاز معادالت ساختار ،مدل يبررس

 بود. ی تهرانشهردار  داريو ابعاد آن با درآمد پا ينيهای کارآفرتوسعه استراتژی نيپژوهش حاکي از وجود رابطه معنادار ب

 ی تهرانشهردار  دار،يدرآمد پا ،ينيهای کارآفراستراتژیکارآفريني،  واژگان کليدي:  

 

 

 narjesnajafi24@gmail.com * نويسنده مسئول:

 35-49 ،((38 پياپي)2)10 شهری، مديريت و اقتصاد علمي فصلنامه

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

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2870شاپا: 

 فصلنامه علمي 
 شهرياقتصاد و مديريت 
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 مقدمه -1

و   یاز جمله شههردار   کشور  یاتوسعه  یهاسازمان

 عنهوانبهه  زيهسهازمان ن  نيهتحهت پوشهش ا  یهاشرکت

توسهعه  نهديمههم در فرا گرانيآن، از بهاز  يياجرا  یبازوها

در  یباشهند کهه نقهش ممتهازيکشهور مه  یهارساختيز

در کشور دارند. با توجهه بهه  ييسطح کارا  یتحول و ارتقا

 ريهاخ  یههاکهه در سهال  دههديمهها نشان  يبررس  نكهيا

پوشهش مراکز تحهت  توسط  صورت گرفته  یهاينيفرکارآ

و مستقل بوده اسهت و   یبه صورت فرد  شتريب  ،یشهردار

وجود نداشهته ها  شرکتاين  در    يا  زين  نانهيفرهن  کارآفر

ايههن  یهههایدر اسههتراتژ ينيکههارآفر نكهههيا ليههبههه دل ايهه

 رانيدر ذههن و تصهور مهد  تاًينشده، نها  نهيها نهادشرکت

آن بهه ذههن و   تيمانهده و امكهان سهرابهاقي  هها  شرکت

 نيکارکنان فهراهم نشهده اسهت و بهه همه  يتمام  شهياند

 زانيهبهاال بهردن م  یکهه بهرا  ييههاتالش  رغميعل  ل،يدل

و   تيهفيمربوط به ک  یاستانداردها  یسازادهيو پ   یوربهره

وجهود  نيهوکارها صهورت گرفتهه اسهت، بها ابهبود کس 

عملكهرد و  یتحهت پوشهش بهه لحهاظ ارتقها  یهاشرکت

همچهون  ي نهامطلوب ا پيامهدهایموفق نبوده و ب  یوربهره

و  يهههيتمرکزگرا ،ييجهههومشهههارکت هيهههفقهههدان روح

 جههينسبت بهه نت يياعتنايب هيغلبه روح  ،یريناپذانعطاف

رسهد کهه  ي به نظر م   . اند رو شده روبه   ، از اين قبيل   ی کار و موارد 

  اد يه  ی هها در شهرکت   ي سهازمان   ي ن ي کارآفر   ی استراتژ وجود  عدم 

 (.  1395)ترابي،    است   را ايجاد کرده  ط ي شرا اين  شده،  

تههرين رکههن مههديريت عنوان مهمها بهههشهههرداری

. حيات و بقها و نحهوه مهديريت ههر هستندشهری مطرح  

ريزی پايههه ،هاشهههر بههر اسههاس ميههزان درآمههد شهههرداری

قهدر ها آنشود. روش کس  درآمد توسهط شههرداریمي

اهميت دارد که بر مبنای پايهداری يها ناپايهداری درآمهد 

در زمينهه   آنههابهه نقهش اساسهي    تهوانها مهيشهرداری

. لذا شناخت مناب  درآمهدی پي بردخدمت به شهروندان  

های مهديريتي بهر پايهه آن کارگيری استراتژیپايدار و به

)بيهات کند  واند نقش اساسي در مديريت شهری ايفا  تمي

 (.1400و اسمان نس ، 

ريهزی و ها در واق  باالترين مقهام برنامههشهرداری

انهد. ايههن شهده  همديريت شهری در شهرها در نظر گرفت

رسهاني بهه شههروندان را دارد نههاد کهه وفيفهه خدمهات

شهههروندان دارای قبهول بهرای ايجهاد محيهط قابهل  برای

هههای خههود ههها و برنامههايي جههت اجرای پروژههزينه

هها شههناخته باشهد کهه بهه نهام درآمهد شهههرداریمهي

شهود. ايهن درآمدهها گاه به صورت مسهتقيم وگهاه در مي

باشهند. بررسهي و واکاوی ايهن شهرايطي غيرمسهتقيم مي

ئوالن رسههان مسههتوانهد راهگشها و يهاریدرآمدهها مهي

)اسهدپور،   ريهزی بهتهر در شهههرها باشههدجههت برنامهه

1396.) 

در جوام  کنهوني بها توجهه بهه گسهترش منهاطق 

شهری، تقاضا برای انهواع کاالهها و خهدمات شههری کالن

افزايش يافته اسهت و پاسهخگويي بهه ايهن نيازهها، خهود 

مستلزم برخورداری از مناب  مالي کافي و پايهدار شههری 

ای که ايهن درآمهدها عالوه بر برخورداری از گونههست. با

اطمينان و استمرار، رونهد توسهعه پايهدار شههری را نيهز 

مختههل نسههازند. بايهههد توجهههه داشهههت، در مفههههوم 

توان از هر منبعي برای شهر کسه  درآمدزايي پايدار نمي

ای تحصهيل شههوند درآمد کرد بلكه بايد درآمدها به گونه

آيندگان پايمهال نشهده و کيفيهت زنهدگي در   کهه حقوق 

توان مشهاهده کهرد کههه شهر کاهش نيابد. از اين رو، مي

رابطهه تنگههاتنگي ميهان پايهداری درآمهدهای شههری و 

. توجه به اين نكتهه مههم وجود داردتوسعه پايدار شهری  

ههای از پيچيهدگي  ،ههامين مهالي شههرداریأ است که ته

زيرا از يك سهو متوليهان شههری    خاصي برخوردار است

بايد درآمد مورد نياز خهود را از نظهام شههر و شههروندان 

ای منب  درآمدی بايد به گونه  ،مين نموده و از ديگر سوأ ت

باشد که پروسه حرکهت شههر بهه سهمت توسهعه پايهدار 

رو نگرديهده و فرصهت زنهدگي بهرای هشهری با خطر روبه

ي سههاليان هههای حههال و آينههده فههراهم گههردد و طههنسههل

 (.1400)موسوی و همكاران،  شودمتمادی حفظ 

تهوان توسعه کارآفريني مي  از جمله داليل توجه به

وکارهههای جديههد بهها بههه قههدرت آن در ايجههاد کسهه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 15

https://iueam.ir/article-1-1865-fa.html


 37 هههههههههههههههههههه   ، محمدرضا منجذبی باغبان سعدآباد  یمهد   ،ينرجس نجف  /...  بر درآمد  ينيکارآفر  یهای توسعه استراتژ   ريتأث

 

ههای موجهود، رشهد وکارافزوده باال، توسهعه کسه ارزش

اقتصادی و رفاه اجتماعي، کاهش نرد بيكاری و در نهايت 

قهراری عهدالت اجتمهاعي اشهاره افزايش سرانه توليد و بر

تواند با فراهم کردن مناب ، ايجاد کرد. مديريت شهری مي

ه در شهروندان و بسترسازی برای کارآفريني، بهه دو زانگي

بعههد مهههم کههارآفريني  يعنههي گههرايش بههه کههارآفريني و 

انهد کهه مديريت کارآفريني بپردازد. تحقيقات نشهان داده

توانهد در بهبهود هری مياقدامات کارآفرينانه در محيط ش

 (.1399ثر باشد )علوی و همكاران، ؤعملكرد شهری م

بهها  شهههرداری بههه عنههوان نهههادی کههه مسههتقيماً

ضهههعيت اجتمهههاعي و اقتصهههادی آنهههها شههههروندان و و

سروکاردارد  از مزايای کارآفريني منتفه  خواههد شهد. از 

اين رو درگير شدن شهروندان با کارآفريني باعهث بهبهود 

رسههاني در حههوزه مههديريت شهههری خواهههد شههد خههدمت

 (.1391)حسني مقدم و همكاران، 

در  یشهههر داريههبههه درآمههد پا دنيرسهه ريدر مسهه

 ديهههم وجهود دارنهد کهه با  يموانع  ران،يا  یهاشهرداری

شهود.  دهيشهيآنهها اند یبهرا  ييشده و راهكارها  ييشناسا

 يپههژوهش، بررسهه نيهها یموضههوع محههور ن،يبنههابرا

در  داريهدرآمهد پا  یجهت ارتقها  ينيکارآفرهای  استراتژی

 باشد.يمشهرداری تهران 

 فرضيات تحقيق عبارتند از:

 داريههبهها درآمههد پا ينيهههای کههارآفراسههتراتژی -

 .دارد یرابطه مثبت و معنادار ،یشهردار

رابطهه   ،یشههردار  داريهبا درآمد پا  یريپذانعطاف  -

 .دارد یمثبت و معنادار

 ،یشههردار  داريهبها درآمهد پا  نيفرهن  کهارآفر  -

 .دارد یرابطه مثبت و معنادار

رابطهه   ،یشههردار  داريبا درآمد پا  يافعال سازمان  -

 .دارد یمثبت و معنادار

 

 

 

 

 پيشينه پژوهش  -2

 هاي خارجي الف( پژوهش 

بهها عنههوان پژوهشههي ( 2019و همكههاران ) 1الكههس

بهه منظهور   یو اقتصهاد  یتأمين مناب  درآمهد  ي»چگونگ

 انجهام دادنهد.توسهعه« درحال یدر کشورها  داريتوسعه پا

 یاز درآمهههدها زيهههادیبخهههش نتهههايج نشهههان دادنهههد 

 نيتوسههعه بهها مضههامدرحههال یکشههورها یهاشهههرداری

 . ستندين كسانيو مطلوب بودن   یداريپا

بهه بررسهي ای  ( در مطالعه2018)  و همكاران  2يان

 پرداختنهد.  آن  بهر  مهؤثر  عوامهل  و  شههری  سعه پايهدارتو

جدی بهر سهر راه   موان   که  های تحقيق نشان دادنديافته

توسهعه وجهود دارد. ی درحهالکشهورها  سعه شههرهایتو

روی شهرهای پيش  معضالتدرآمدی از مهمترين    معضل

جدی در دسهتيابي بهه   مشكالتجهان است که آنها را با  

  .است کرده مواجه  سعه پايدارتو

 ينيکهارآفر»هشي با عنوان  ( پژو2016)  3نكورانزيزا

در انجام داد.    «توسعهدرحال  یو سطح درآمد در کشورها

عنوان سهطح به  ينيمختلف کارآفر  یهاجنبهاين مطالعه،  

 .  شد لي، تحليخوداشتغال

بهها عنههوان ای مطالعههه( 2016و همكههاران ) 4گههالرا

بههر آن  رگههذاريثأ و عوامههل ت يمههال یداريهه»سههنجش پا

استفاده نتايج نشان دادند    انجام دادند.  «يمحل  یهادولت

 كهرديرو  كيهها  در شهرداری  داريپا  یدرآمدها  كردياز رو

 یها بهر درآمهدهاشهرداری  هيتك  نيبنابرا   بلندمدت است

آنها   یاز درآمدها  يتواند بخشيمدت تنها مکوتاه  یضرور

تأمين نمايهد در حهالي کهه درآمهدهای پايهدار  نظيهر   را

توانهد آوری حيوانهات مهيعوارض مربوط به زباله و جمه 

 عنوان درآمدهای پايدار محلي در بلندمدت تعريف شود.  به 

 هاي داخليب( پژوهش

( پژوهشههي بهها عنههوان 1400موسهوی و همكههاران )

در توسهعه   یشههردار  داريهناپا  و  داريپا  یدرآمدها  ريثأ ت»

 
1- Alex  

2- Yan  

3- Nkurunziza 

4- Galera  
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 -يفيتوصه  ،قيهروش تحق« انجام دادند.  شهر تهرانکالن

بخهش   چهار  پژوهش دراين    بود.  يشيماياز نوع پ   يلتحلي

و  داريههپا یدرآمههدها ،در بخههش اولشههد. انجههام  ياصههل

منهاطق   كيهسهاله بهه تفكشهر تهران در دوره ده  داريناپا

حهاکي   قيهبخش از تحق  نيا  جينتا  ارزيابي شدند.  ی،شهر

. باشهديتههران م  یشهردار  یدرآمدها  ديشد  یداريناپا  از

 ينقههش عوامههل تههأمين مههال يبههه بررسهه ،در بخههش دوم

و اصهل   تيهها نشان داد که اصهل کفاافته. يپرداخته شد

 یشههردار  يتهأمين مهال  یارههايمع  نيمهمتهر،  استقالل

 ،یداريهو پا  ييجهوو اصل صهرفه  نديآيحساب مهتهران ب

 یههاانهد و در ردهوزن را به خود اختصاص داده  نيکمتر

 نيمهمتهر  يابيهبهه ارز  ،در بخهش سهوم  دارنهد.آخر قرار  

 .تههران پرداختهه شهد  یشههردار  يتأمين مهال  یارهايمع

عوارض بر ساختمان و   اريمع  ،براساس نظرات کارشناسان

 نيمهمتهر،  رمنقهوليغ   یههايهيو عوارض بهر دارا  ياراض

و  نهديآيبهه حسهاب مه یارشههرد  يتأمين مال  یارهايمع

و   طهاتو عهوارض ارتبا  يعوارض بر اسناد رسم  یارهايمع

قهرار گرفتنهد. در  يآخهر تهأمين مهال  رتبههونقل در  حمل

 یشهردار  یسههاختار درآمد  ريتأث  ،بخش چهارم پژوهش

نتهايج   شهده اسهت.  دهيسنج  یشهر  داريبر روند توسعه پا

 شهههرداری  مههالي  تهأمين  مطلهوب  الگهوی  دهنهدهنشان

 در  بايهد  تههران  شههرداری  کهه  معنهي  بهدين  باشهد مهي

ريهزی و امههبرن  ایگونهه  بهه  خهود  درآمهدی  نظام  ساختار

جهويي، کهه اصل عدالت، اصل صرفه  کند  ذاریگسياسهت

 .اصل کفايت درآمد و اصل استقالل محلي را در نظر گيرد 

( پژوهشههي بهها عنههوان 1400حكيمههي و نصههيری )

 هایشهردار  داريدرآمد پا  جاديدر ا  يخواهرخواندگنقش  »

هههدف پههژوهش، « انجههام دادنههد. (ismد كههري)بهها رو

 يالمللهنيب  یعوامل مؤثر بهر عقهد قراردادهها  یبندسطح

 داريههدرآمههد پا كههرديبهها رو يبههر خواهرخوانههدگيمبتنهه

عوامهل مهؤثر بهر عقهد   یبندسطح  ی. براهاستیشهردار

 ديهبها تأک يبر خواهرخواندگيمبتن  يالمللنيب  یقراردادها

 یاز روش الگوسهههاز ها،یشههههردار داريهههبهههر درآمهههد پا

نفر از خبرگهان   20استفاده شد و از    یريتفس  -یساختار

را   یاخواسته شد تا پهنج مؤلفهه  هایو شهردار  يدانشگاه

 یعوامههل در عقههد قراردادههها نيتههرعنوان مهمکههه بههه

بهر درآمهد   ديهبها تأک  ياهرخواندگبر خويمبتن  يالمللنيب

انتخهاب   نهد،يآيحساب مدر منطقه به  هایشهردار  داريپا

خهود را براسهاس   يو هرکدام از پنج عنصهر انتخهابکنند  

(، نيترتيهه( تهها پههنج )پراهمنيترتيههاهم)کم كيههاعههداد 

و   یارتبهاط سهاختار  كيهکنند و سپس بها    یبندتياولو

عناصهر را   انيهاز نهوع منجهر شهدن، نهوع رابطهه م  يمتن

. اطالعههات نههديمشههخب نما يزوجهه سهههيصههورت مقابه

  ISMافهزار  کارشناسهان، وارد نرم  اتدست آمده از نظربه

 یعوامهل مهؤثر بهر عقهد قراردادهها  یبندشد و در سطح

بهر درآمهد   ديهبا تأک  يبر خواهرخواندگ  يمبتن  يالمللنيب

نتهايج نشهان . رد استفاده قرار گرفتمو هایشهردار  داريپا

 ياسهيثبهات س  ت،يريمهد  وهيشه  رييهسه مؤلفهه تغ  دادند

)سطح چههارم(  نيترييربنايز ،يو حقوق  يو خارج  يداخل

جههذب  ،يخههارج یگذارهيو پههنج مؤلفههه جههذب سههرما

 ينيتوسههعه کههارآفر ،يبخههش خصوصهه یگذارهيسههرما

 نيترييروبنهها ،ياتيههو عمل یرشههد گردشههگر ،يالمللههنيب

عقههد  یبندسههطح دهندهلي)سههطح اول( عناصههر تشههك

هسهتند   يبر خواهرخوانهدگيمبتن  يالمللنيب  یقراردادها

 .دهنديم ليرا تشك هایشهردار  داريکه درآمد پا

( پژوهشههي بهها عنههوان 1399علههوی و همكههاران )

 داريهپا  یدرآمهدها  یدر ارتقها  ينينقش کهارآفر  يبررس»

« انجهام دادنهد. هاستميس يشناسييايپو كرديبا رو  یشهر

 تيبهر وضهع  یشهر  ينيکارآفر  یارتقا  ريثأ مقاله ت  نيدر ا

 یسهازتهران با استفاده از مهدل  یشهر  داريپا  یدرآمدها

 جياسههت. نتهها رفتهههيصههورت پذ يكينههاميد سههتميس

تههران نشهان   یاز منهاطق شههردار  يكهيبر    یسازهيشب

 ،یشهههر ينيدادن بههه کههارآفر تيههکههه بهها اهم دهههديم

درصهد در سهال   5از    تواننهديم  یشهر  داريپا  یدرآمدها

داشههته  شيافههزا 1404درصههد در سههال 7/13بههه  1397

جههت   ييمبنا  عنوانبه  توانديپژوهش م  نيا  جيباشند. نتا

و   یشههر  ينيتوسهعه توأمهان کهارآفر  یراهبردها  نيتدو

  .رديقرار گ یشهر  یداريپا  یدرآمدها
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( پژوهشهي بها عنهوان 1398پهور و همكهاران )قلي

بهه درآمهد   يابيدست  یهاها و مان ها، منب روش  يبررس»

« انجهام (هيهاروم ی: شهرداری)مطالعه مورد  یشهر  داريپا

 قيهاز طر يفهيک قيهبا توجه به موضوع، روش تحقدادند.  

نفهر از   12بها    در دسهتور کهار قهرار گرفهت.  يسنجخبره

انتخهاب   يبرفهکه به روش گلوله  ييو اجرا  يخبرگان علم

 جيصهورت گرفهت و نتها  يقيباز و عم  یهاشدند، مصاحبه

شهد.   ليهتحلوهيتم تجز  ليتحل  كيمصاحبه بر اساس تكن

 يذکر است که خبرگان پژوهش ضمن تسلط کهاف  انيشا

خهود بها   یهاتيدر مسئول  ،یشهر  داريبه مفهوم درآمد پا

هها يافتهه نوع درآمد آشنا بودنهد.  نيابعاد مختلف اتكا به ا

 تيريمهد  ،یسهپاربرون  ،یگذارهيتم سهرما  10نشان داد  

سههازمان، پههژوهش،  يابيههاطالعههات، ارز یفنههاور ،يمههال

ارتباطهات و   ،يانسهان  یرويهن  ،يدولته  اراتيهاخت  یواگذار

و سهاختمان،   نيتم عهوارض، زمه  6  ،هاروش  یمتفرقه برا

 8منهاب  و    یو متفرقه برا  غاتياوراق، تبل  نه،يهز  تيريمد

ضهعف عملكهرد،   ت،يشهفاف  ،یخورحق  ،يانسان  یرويتم ن

بهه  يابيموانه  دسهت یفساد، قانون، مهردم و متفرقهه بهرا

   دست آمد.به ،یشهر  داريدرآمد پا

 

 ينظر يمبان  -3

 يطههي دو دهههه اخيههر، کههارآفريني بههه موضههوع 

در ايهن و تحقيقهاتي  تبهديل شهده  اقتصهادی    -اجتماعي

. امروزه نيروی انساني به عنهوان خصوص انجام شده است

 .باشديك منب  نامحدود و محور هر نوع توسعه مطرح مي

در ايههن ميههان کارآفرينههان بههه طههور خههاص دارای نقههش 

د. اهميهت و هسهتندر فرايند توسهعه اقتصهادی   یمؤثرتر

موضوع توسهعه تكنولهوژی و ثهروت ضرورت پرداختن به  

ثر ؤعالوه بر کارآفريني اين است که کارآفريني و عوامل م

شود، نهوآوری ي اقتصادی مييبر آن منجر به افزايش کارا

ايجهاد آورد، مشهاغل جديهد  را به بازار کهار و توليهد مهي

بخشد )ياری کند و وضعيت ايجاد اشتغال را بهبود ميمي

 (.1400نيا،  و شايان

آفريني استراتژيك مبتني بر ادغام کهارآفريني و کار

 ،مههديريت اسههتراتژيك اسههت. کههارآفريني اسههتراتژيك

جديد در ادبيات مديريت است. عالوه بهر ايهن،   یرويكرد

گيههری بههه سههمت دنيههای تجههارت امههروز نيازمنههد جهههت

کارآفريني استراتژيك است. کهارآفريني اسهتراتژيك نيهز 

 ضهروریداکثر ثهروت  ايجهاد حه  به منظورها  برای شرکت

 .(Dogan, 2015) است

در جوام  کنهوني بها توجهه بهه گسهترش منهاطق 

و خهدمات شههری   کاالهها، تقاضا برای انهواع  شهریکالن

افزايش يافته و پاسخگويي به اين نيازهها، خهود مسهتلزم 

  برخورداری از مناب  مالي کهافي و پايهدار شههری اسهت

بهر برخهورداری از عهالوهای کهه ايههن درآمههدها  گونهههب

اطمينان و استمرار، رونهد توسهعه پايهدار شههری را نيهز 

دزايي مختل نسازند. بايهد توجهه داشهت در مفههوم درآم

 توان از هر منبعي برای شهر کس  درآمد کهردپايدار نمي

(Petrov & Trivić). های صورت گرفته براساس بررسي

حائزاهميت در بيشتر شهرهای جهان کسه     مسائلاز جمله  

درآمد پايدار برای تأمين هزينهه ههای خهدمات شههری اسهت  

(Liu, 2020) . 
امروزه نخستين و مهمترين محدوديت بهرای حهل 

 رسهاني بههمسائل روزافزون شهری و ناکارآمدی خهدمات

توسعه از جمله ايران، نداشهتن ويژه در کشورهای درحال

مناب  مالي پايدار و مسهتمر و نظهام ناکارآمهد مهديريت و 

نشهدن  ريزی هزينه است کهه در نهايهت بهه موفهقبرنامه

شههده شهههری و نارضههايتي بينههيانههدازهای پههيشچشههم

به (.  1392ود )زياری و همكاران،  ششهروندان منتهي مي

بيان ديگر، مهمترين بخش مديريت شهری، بخش مهالي 

ای که برخي گونه  به  و تأمين مناب  برای اداره شهر است 

مهديريت   همعتقدند کهه مهمتهرين دغدغه،  1نظير مارتين

خواههد بهود و   ها متمرکزشهری در هزاره سوم، بر هزينه

سطح مهديريت  ها در  گذاریتحصيل درآمد، کانون سياست

 (. 1394سوادی و اخوان، محلي قرار خواهد گرفت ) 

 
1- Martin 
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منههاب  مختلههف نظههری و تجربههي، گويههای موضههوع 

مشترکي درباره مسائل تأمين مالي شههری اسهت، اينكهه 

سهو دغدغهه افهزايش درآمهدها و ها از يكهمه شهرداری

دليهل   های خود را دارند و از سوی ديگر، بهکنترل هزينه

يت درآمههدها، امكههان تههأمين مههالي بسههياری از محههدود

دنبال يهافتن   های شهری را ندارند. بنابراين، بايد بهپروژه

ابزارها و الگوهای تأمين مالي برای تهيه مناب  الزم بهرای 

های شههری باشهند. دومهين دغدغهه گذاریانجام سرمايه

شهده زمهاني مطلهوب سيستم اين است که نظام طراحهي

ها شرايط نوسان مناب  درآمد شهرداری  خواهد بود که در

ها برای کارکردهها يا مناب  دولتي، تأمين درآمد شهرداری

 و مصارف مختلف، تحت تأثير اين تحوالت قرار نگيرد. بهه

مهدلي پيشهنهاد بايد    منظور فائق آمدن بر اين دو دغدغه

 هها بهوده و بههشود که جوابگوی نيازهای مالي شهرداری

ه پايداری درآمدها و مناب  تأمين مهالي تدريج بتواند زمين

 ,Khmel & Zhao) ههای شههری، را فهراهم آوردپروژه

ای تحصهيل شهوند گونهدرآمدها به  از طرفي بايد  (.2016

کهه حقوق آيندگان پايمهال نشهده و کيفيهت زنهدگي در 

شهر کاهش نيابد. بايد توجهه داشهت کهه تهأمين مههالي 

از   خاصي برخهوردار اسهتهای ها از پيچيدگيشههرداری

يك سو متوليان شهری بايد درآمد مورد نيهاز خههود را از 

 ،نظهام شههر و شههروندان تأمين کننهد و از سهوی ديگهر

ای باشد که فرايند حرکت شهر گونهمنب  درآمدی بايد به

به سمت توسعه پايدار شههری را بها خطر مواجه نساخته 

آينده را نيز حفهظ های حال و  و فرصت زندگي برای نسل

 .(Li et al., 2019)  نمايد

ههای وابسهته های شهرداری و سازمانتنوع فعاليت

ههای عمرانهي و خهدماتي به آنها و حجم عظهيم فعاليهت

ههای محلهي و سههم بهاالی اثرگهذاری اعتبهارات سازمان

های عمراني در توسعه و عمران شهری و همچنين هزينه

هها های اخير، شههردارینرد رشد صعودی تورم طي سال

های مختلفي جهت کسه  درآمهد شيوهاتخاذ  را ناچار به  

ها از نموده است. با اين وجود بخشي از درآمد شههرداری

گردد که اخذ آن از مناب  ياده شده آثهار ميمنابعي ايجاد  

و اخذ درآمد   داردمنفي بيشتری نسبت به آثار مثبت آن  

ع رفاه شههروندان و صرف آن برای توسعه شهر، در مجمو

تهوان درآمهدهای دهد. به همين دليهل مهيميرا کاهش  

مناس  را از درآمهدهای نامناسه  تفكيهك و درآمهدهای 

مناس  را به عنوان درآمد پايدار معرفي کهرد )يگهانگي و 

 (.1399همكاران، 

بر اساس طرح جام  درآمدهای پايدار و ساير مناب  

از جملههه  مههالي شهههرداری تهههران، درآمههدهای پايههدار

 ههای زيهر برخهورداراند که از ويژگيدرآمدهای شهرداری

 :(1399باشند )سهرابي و صفری، مي

پههذيری: ثبههات داشههته باشههد و حههداقل در تههداوم -

 مدت دچار نوسانات شديد نشوند.کوتاه

پذيری: پايه درآمهدی طهي زمهان بهزر  انعطاف  -

ه شود و همپا با گسترش مخارج گسترش يابد تا از مضيق

مهههالي اجتنهههاب شهههود و بهههرای وصهههول آن بتهههوان 

 های اجرايي الزم را تعريف کرد.ريزیبرنامه

مطلوب بودن: کس  درآمهد از آن محهل موجه    -

محهوری شهود و بهه سهاختارهای ارتقای رويكهرد عهدالت

بههه  محيطهي، اجتمههاعي و اقتصهادی لطمههه نزنهد.زيسهت

الگوههای توسعه پايدار مستلزم آن است که  عبارت ديگر،  

کنهد بهه ای که نيازهای نسل حاضر را بهرآورده ميتوسعه

های آينده آسي  نرساند. توسعه پايهدار نهه نيازهای نسل

زيست اسهت، تنها مستلزم پايداری مناب  طبيعي و محيط

کيهد أ ن نيهز تابلكه بر رفاه پايدار انسهاني و شهادی سهاکن

تههوان بههه راحتههي در دارد. توسههعه پايههدار شهههری را مههي

 .(Yan et al., 2018)های محلي به دست آورد مقياس

با توجه به مطال  بيان شده مدل مفهومي در ادامه 

 .(1)شكل  آورده شده است

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 15

https://iueam.ir/article-1-1865-fa.html


 41 هههههههههههههههههههه   ، محمدرضا منجذبی باغبان سعدآباد  یمهد   ،ينرجس نجف  /...  بر درآمد  ينيکارآفر  یهای توسعه استراتژ   ريتأث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق يتحق ي مدل مفهوم  -1 شكل

 

 تحقيقروش    -4

و از نظهر   یههدف، کهاربرد  حاضر از لحاظ  پژوهش

 یجامعههه آمههار اسههت. يشههيماياز نههوع پ  يفيروش، توصهه

کارکنان خبره و کارشناسان شاغل در شههرداری   ق،يتحق

کارشناسان متخصب در زمينهه نفر و    45تهران به تعداد  

نفر بود. بها   50شاغل در شهرداری تهران به تعداد    درآمد

گيهری بهه روش نمونههنفر   76استفاده از جدول مورگان،  

تهههران  یکههه از منههاطق مختلههف شهههردار در دسههترس

 یاپرسشهنامهه پاسهخ دادنهد.  به پرسشنامانتخاب شدند،  

عباسهي با توجه بهه پهژوهش    داريکه درخصوص درآمد پا

 يطراحه  ( با نهه گويهه1398کشكولي )باقری  کشكولي و  

قهرار   یخبرگان و کارشناسان شهردار  اريشده بود در اخت

 يسهؤاالت ی،شهنهاديپ   یهر منبه  درآمهد  یگرفت. به ازا

از   اد،يز  يدگيچياز پ   جلوگيریمطرح شده بود. به منظور  

 زانيهکه پاسهخ خهود را در مهورد م  خبرگان خواسته شد

تهران در   یشهردار  یمناب  درآمد  یدارياجرا و پا  تيقابل

کم، کم، متوسهط،   اريبس  یاپنج گزينه  وستاريپ   كيقال   

ارائههه دهنههد. جهههت سههنجش  اديههز اريبسهه و اديههز

از پرسشهنامه اسهتاندارد  زيهن ينيکهارآفرههای اسهتراتژی

 يافعال سهازمان  ،ينيبا ابعاد فرهن  کارآفر  ليه  تيمارگر

الزم بهه ذکهر   اسهتفاده شهد.  هيهبا ده گو  یريپذو انعطاف

است که پرسشنامه پژوهش قبل از توزي  به تأييد روايهي 

 30  ،توسط اساتيد و خبرگان رسيد و برای تأييهد پايهايي

زمون آلفای کرونباد در ا استفاده از آپرسشنامه توزي  و ب

سنجي شد که با توجه بهه بزرگتهر پايايي  SPSSافزار  نرم

در   تأييد شهد.  7/0بودن مقادير حاصل از آزمون از مقدار  

 آزمههون و هههاداده ليوتحلهيههپههژوهش جهههت تجز نيهها

مدل   يبررس  یراو ب  يهمبستگ  لياز آزمون تحل  هاهفرضي

 Smart PLS یافزارهابه کمك نرم یاز معادالت ساختار

 شده است. استفاده SPSS و
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 االت پرسشنامهؤترکيب س -1جدول

 

 

 هاي پژوهشافتهي  -5

 يو آمههار اسههتنباط يفيمقالههه آمههار توصهه نيهها در

 یههايژگيو  يفيشده است. در بحث آمهار توصه  دهيسنج

قرار گرفت و در بحث آمهار   يموردبررس  يشناختتيجمع

 .مياکرده يرا بررس ريتأث  يآماره آزمون و ضرا ياستنباط

 

 ي آمار  نمونهي شناختتيجمعي هاي ژگي و -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 متغير سؤاالت  رديف 

 توانايي کارشناسان شهرداری در انجام وفايف درآمدی پايدار با کيفيت باال مناس  است.  1

های  استراتژی

 ينيکارآفر 

 توانايي توسعه کارشناسان در حوزه درآمدی شهرداری برای توسعه ساختار سازماني بهتر مناس  است.   2

 ريزی استراتژيك مناس  است. توانايي کارشناسان در حوزه درآمدی شهرداری برای برنامه 3

 استفاده از ابزارها و فنون جديد مناس  است.توانايي کارشناسان در حوزه درآمدی شهرداری برای   4

 گيری بهتر مناس  است. توانايي کارشناسان در حوزه درآمدی شهرداری برای قضاوت خالقيت و تصميم 5

 مدت مناس  است. توانايي کارشناسان در حوزه درآمدی شهرداری برای ارتقای سرمايه کوتاه 6

 درآمدی شهرداری برای فراهم کردن بازگشت رقابتي برای ذينفعان مناس  است. توانايي کارشناسان در حوزه  7

 گذاری ذينفعان مناس  است.توانايي کارشناسان در حوزه درآمدی شهرداری برای حداکثر کردن ارزش سرمايه 8

 است.توانايي کارشناسان در حوزه درآمدی شهرداری برای بهبود کاالها و خدمات کنوني مناس   9

 توانايي کارشناسان در حوزه درآمدی شهرداری برای برقرار کردن تسهيالت توليد خارجي مناس  است.  10

 عوارض عمومي در حوزه درآمدهای پايدار نقش دارد. 11

  دار ي درآمد پا

 ی شهردار

 عوارض اختصاصي در حوزه درآمدهای پايدار نقش دارد.  12

 درآمدهای مؤسسات انتفاعي شهرداری در حوزه درآمدهای پايدار نقش دارد. بهای خدمات و  13

 درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری در حوزه درآمدهای پايدار نقش دارد. 14

 های دولتي در حوزه درآمدهای پايدار نقش دارد. های اعطايي دولت و سازمانکمك 15

 در حوزه درآمدهای پايدار نقش دارد.ها اعانات و هدايا و دارايي 16

 عوارض و درآمدهای وصولي در حريم استحفافي شهرها در حوزه درآمدهای پايدار نقش دارد.  17

 های دريافتي در حوزه درآمدهای پايدار نقش دارد.وام 18

 فروش اموال در حوزه درآمدهای پايدار نقش دارد.  19

 درصد فراواني  فراواني ابعاد

 جنسيت
 5/81 62 مرد

   5/18 14 زن 

 سن 

   2/5 4 سال  30زير 

40-30 20 3/26   

50-41 41 9/53   

   7/14 11 سال  50باالی 

 تحصيالت 

 - 0 ديپلم

 - 0 پلم يدفوق

   0/50 38 کارشناسي 

   47/39 30 ارشد کارشناسي

   5/10 8 دکتری
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 ها بار عاملي شاخص

های در اين مرحله بار عهاملي مربهوط بهه شهاخب 

بارهای گيرد.  شده هر متغير موردبررسي قرار ميسنجيده

مطلهوب هسهتند و کمتهر از آن بايهد   4/0عاملي باالتر از  

بارهای عاملي هر شاخب را نشهان   3حذف شوند. جدول  

بهار عهاملي همهه سهؤاالت ، 3با توجه به جهدول   دهد.مي

قهوی بهودن   بيهانگراسهت کهه    4/0باالی    تمامي سؤاالت

 .باشدميسؤاالت پرسشنامه 
 

 بارهاي عاملي   -3جدول 

 متغير لفه ؤم االت ؤس (Oهاي اصلي )نمونه  Pمقادير 

000 /0 

968 /0 Q1 

 پذيری انعطاف 

 های کارآفريني استراتژی

973 /0 Q2 

976 /0 Q3 

939 /0 Q4 

 فرهن  کارآفرين 
964 /0 Q5 

953 /0 Q6 

950 /0 Q7 

953 /0 Q8 

 Q9 0/ 963 افعال سازماني

948 /0 Q10 

919 /0 Q11 

 درآمد پايدار شهرداری 

942 /0 Q12 

913 /0 Q13 

954 /0 Q14 

945 /0 Q15 

870 /0 Q16 

830 /0 Q17 

834 /0 Q18 

908 /0 Q19 

 

 بارهاي عاملي  -1نمودار 
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 ارزيابي پايايي و روايي مدل 

( CR)  های آلفای کرونباد، پايايي ترکيبهيشاخصه

های روايهي جهت بررسي پايهايي و از شاخصهه  Rho-aو  

( فورنل و الکر جهت بررسهي روايهي مهدل AVEهمگرا )

 .تشده اساستفاده

 

 پايايي و روايي مدل  -4جدول 

 AVEروايي همگرا  CR Rho-aپايايي ترکيبي  کرونباخ آلفاي  متغيرها

981/0 های کارآفريني استراتژی  984/0  982/0  875/0  

952/0 افعال سازماني   969/0  952/0  912/0  

971/0 پذيری انعطاف  981/0  972/0  945/0  

981/0 درآمد پايدار شهرداری   975/0  974/0  815/0  

965/0 فرهن  کارآفرين   975/0  965/0  906/0  

 

قبول برای آلفای کرونباد، پايهايي مقدار پايايي قابل

. نتايج جدول است  7/0باالتر از    Rho-aترکيبي و ضري   

دهد که مقدار آزمون برای تمامي متغيرههای نشان مي  4

قبول همچنين مقدار روايي قابهل. تأييد شده استتحقيق  

اسهت کهه طبهق نتهايج  5/0مقهدار بهيش از   AVEبرای  

 تأييد شده استجدول فوق روايي نيز 

در ادامه به بررسهي آزمهون فورنهل و الکهر جههت 

 ردازيم:پ بررسي روايي واگرا مي
 

 AVEگذاري مقادير ريشه دوم الکر پس از جاي  -آزمون فورنل -5جدول 

 فرهنگ کارآفرين درآمد پايدار شهرداري  انعطاف پذيري افعال سازماني  متغيرها  

955/0 افعال سازماني   
   

843/0 پذيری انعطاف  972/0  
  

914/0 درآمد پايدار شهرداری   879/0  903/0  
 

936/0 فرهن  کارآفرين   901/0  942/0  952/0  

 

مشخصه اصلي اين ماتريس آن است که قطر اصلي 

 ترين عدد در همان ستون است.آن بزر 

برای بررسهي بهرازش مهدل سهاختاری پهژوهش از 

ترين شود کهه اولهين و اساسهيچندين معيار استفاده مي

است. برازش مهدل سهاختاری  Zمعيار، ضراي  معناداری 

به اين صورت است که اين ضراي    tبا استفاده از ضراي   

 95بيشتر باشند تا بتوان در سطح اطمينان    96/1بايد از  

البته بايهد توجهه   تأييد کرد.ها را  معنادار بودن آندرصد،  

دهند و ها را نشان ميفقط صحت رابطه  tداشت که اعداد  

 ها سنجيد.توان با آنها را نميبين سازه شدت رابطه

 

 هاي اصلي نتايج حاصل از آزمون فرضيه  -6جدول 

 tمقدار   مسير 

500/2 درآمد پايدار شهرداری <-سازماني   افعال    

039/2 درآمد پايدار شهرداری <-پذيری  انعطاف  

126/3 درآمد پايدار شهرداری  <-فرهن  کارآفرين    

 175/77 درآمد پايدار شهرداری  <-های کارآفريني   استراتژی
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 tضرايب   -2نمودار 

2R   معياری است کهه بهرای متصهل کهردن بخهش

سههازی معههادالت گيری و بخههش سههاختاری مدلانههدازه

رود و نشان از تأثيری دارد کهه يهك ساختاری به کار مي

گذارد. سهه مقهدار زا ميزا بر يك متغير درونمتغير برون

عنوان مقدار مالك برای مقادير را به  67/0و    33/0،  19/0

رازش بخهش سهاختاری ضعيف، متوسط و قهوی بهودن به

گيهرد. بها توجهه بهه در نظهر مي  2Rوسيله معيهار  مدل به

زا بهر متغيرههای تأثير متغيهر بهرون  ،آمدهدستمقادير به

 زای مدل پژوهش قوی است. درون

 

 2Rضريب تعيين   -7جدول 

 2R  متغيرها 

901/0 درآمد پايدار شهرداری   

 

دوم   جهت بررسي برازش مدل کلي از آزمون ريشه

( SRMRميههانگين مربعههات باقيمانههده اسههتاندارد شههده )

استفاده گرديد. ايهن شهاخب بهين صهفر تها يهك تغييهر 

بيهانگر بهرازش بيشهتر   ،قدر کوچكتر باشدچکند و هرمي

بارهای عاملي و چقدر    هر  ،کل مدل است. به عبارت ديگر

رگرسيوني مهدل در سهطح بهاالتری باشهند، ايهن   ضراي 

شاخب به صفر نزديكتهر خواههد شهد. خهط بهرش ايهن 

 SRMRدرصد است. به عبارت ديگر چنانچهه    8  شاخب

درصد يا کمتر باشد بيانگر برازش کلي بهاالی  8يك مدل  

بيهانگر  ،درصد باشهد 8قدر که بيشتر از چو هر  مدل است

 ل است.برازش کمتر مد

شاخص برازش مدل کلي -8ل جدو  

 مدل برآورد شده  مدل اشباع شاخص 

SRMR 053/0 053/0 
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استفاده   Q2مدل از شاخصي به نام  بيني  برای پيش

دهنده ضرورت وجود متغيرهای وابسهته شود که نشانمي

بينهي قابليت پيش  Qمقدار ،ديگرعبارتدر مدل است. به

متغيرهههای غيرمسههتقل )ميههانجي و وابسههته( را نشههان 

تهر در ايهن آزمهون قابليهت دهد. مقدار مثبت يا بزر مي

تر از صهفر بيني مناس  و مقهدار منفهي يها کوچهكپيش

 دهد.بيني آن متغير وابسته را نشان ميپيشدر  ضعف

Q2> 0 بينههي باشههد. قابليههت پيشمي تأييههدمورد

 خوب متغير وابسته است.

Q2   باشهد. ميتأييهد تر از صفر اسهت و موردبزر

 بيني خوب متغير وابسته است.قابليت پيش

 

 کنندگيبيني کيفيت پيش   -9جدول 

 SSO SSE Q² =1-SSE/SSO متغيرها

000/327 افعال سازماني   000/327  - 

000/327 پذيری انعطاف  000/327  - 

000/981 درآمد پايدار شهرداری   165/316  678/0  

000/436 فرهن  کارآفرين   000/436  - 

 

تر از صفر آمده بزر دستبا توجه به اينكه مقدار به

 وجود متغير وابسته در مدل مناس  است. لذا    است

 

 و پيشنهادگيري نتيجه  -6

ثير توسهههعه أ در ايهههن مطالعهههه بهههه بررسهههي تههه

تهران   های کارآفريني بر درآمد پايدار شهرداریاستراتژی

ضري  مسير   ،در بررسي فرضيه اول تحقيقپرداخته شد.  

t  (175/77 )آمده است و با توجه به آمهاره  دستمثبت به

های کهارآفريني درصد، رابطه بين استراتژی  95در سطح  

تأييد ست و اين فرضيه  ابا درآمد پايدار شهرداری معنادار  

ههای تهوان گفهت اسهتراتژیمي  با توجه به اين يافته.  شد

ي بهه يهك است که برای دستياب برنامه عملي، کارآفريني

شود که در پهژوهش حاضهر ايهن هدف خاص طراحي مي

  ها جهت رسيدن به درآمد پايدار مهدنظر اسهتاستراتژی

 ،ههای کهارآفريني تقويهت گهرددلذا هرچقهدر اسهتراتژی

 يابد.  درآمد پايدار ارتقا مي

ضهري  مثبهت و بها   ،در بررسي فرضيه دوم تحقيق

درصد، رابطه بين   95( در سطح  039/2)  tتوجه به آماره  

سهت و اپذيری با درآمد پايدار شههرداری معنهادار انعطاف

تهوان گفهت در تبيين اين يافته ميتأييد شد.  اين فرضيه  

پذيری اسهتراتژيك از اسهتفاده انطبهاقي منهاب  و انعطاف

و توانايي الزم کند  يندها حمايت ميابندی مجدد فرپيكره

بهههرای پاسهههخ سهههري  بهههه تغييهههرات محهههيط را دارد. 

صهورت منعطهف بهه منهاب  را به  ،پذيری راهبردیانعطاف

دههد. ايهن توسعه، توليد و توزي  محصوالت اختصاص مي

رويكرد از طراحي مهاژوالر و منعطهف محصهوالت، توليهد 

دامنههه وسههيعي از خههدمات مختلههف و تعريههف مجههدد 

پههذيری را انعطههاف .کنههدايههت ميراهبردهههای توليههد حم

دهنهده بهين سيسهتم و محهيط شاخب ارتبهاط  عنوانبه

قطعيههت، درجههه پويههايي اش بههرای جههذب عههدمخههارجي

عنوان توانهايي تغييهر و سهازگاری سيستم و همچنين بهه

پهههذيری تهههوان در نظهههر گرفهههت. همچنهههين انعطافمي

عنوان توانايي شرکت برای تغيير توان بهاستراتژيك را مي

موقعيت خود در بازار توسط تغيير برنامه های خهود و يها 

کنارگذاشههتن راهبردهههای فعلههي شههرکت تعريههف کههرد. 

پذيری استراتژيك توانايي شرکت برای پيش بيني نعطافا

و پذيرش سري  تغييرات محيط و درنهايت کس  مزيهت 

 رقابتي از جمله درآمد پايدار است. 

در بررسي فرضيه سوم تحقيق ضري  مسير مثبهت 

( در سهطح 126/1)  tبا توجه به آماره    .آمده استدستبه

فرهن  کارآفريني با درآمد پايهدار درصد، رابطه بين    95
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و اين فرضهيه موردپهذيرش واقه    استمعنادار  شهرداری  

توان گفت ويژگهي بهارز گردد. در تبيين اين يافته ميمي

لههذا کشههورهايي   اقتصههاد امههروز، تغييههرات سههري  اسههت

توانند در چنين اقتصهادی موفهق باشهند کهه قابليهت مي

با اين تغييرات را داشته باشند. اگر نگاهي بر سير تطبيق  

تههاريخي نظريههات توسههعه اقتصههادی داشههته باشههيم، 

کيهد دارنهد کهه أ يابيم که جديدترين اين نظريهات تدرمي

توسعه صنعت و پيشهرفت در اقتصهاد مبتنهي بهر تغييهر 

ها است و بدون قرار گرفتن در صف ها و خلق نوآوریايده

هيچ کشوری در پيمهودن سهري    پيشروان علم و نوآوری،

طبيعههي اسههت کههه  .مسههير توسههعه موفههق نخواهههد بههود

تواند ما را به اين مقصهود برسهاند، بارزترين ابزاری که مي

کارآفريني است. در نظهام اقتصهادی مبتنهي بهر فرهنه  

های کارآفريني، نوآوران و صاحبان فكهر و ايهده، سهرمايه

پايهداری   اصلي يهك بنگهاه اقتصهادی و از عوامهل اصهلي

شههوند. کههارآفريني بهها توسههعه اقتصههادی و محسههوب مي

اجتماعي کشورها رابطه تنگاتنگي دارد و امهروزه يكهي از 

های توسعه در کشهورهای رو بهه رشهد محسهوب شاخب

شود. به دليل نقش و جايگاه ويژه کارآفرينان در رونهد مي

هها در پيشرفت و رشد اقتصادی جامعه بسهياری از دولت

کنند با حداکثر يافته و پيشرو تالش ميوسعهکشورهای ت

برداری از دستاوردهای تحقيقاتي، شهماری امكانات و بهره

های کارآفريني هستند از افراد جامعه را که دارای ويژگي

ههای کارآفرينانهه ههدايت به آموزش کارآفريني و فعاليت

 کنند تا از طريق آن به درآمد پايدار دست يابند.

يه چههارم تحقيهق ضهري  مسهير در بررسي فرض 

t (500/2 )آمده است و با توجهه بهه آمهاره دستمثبت به

افعال سازماني بها درآمهد   درصد، رابطه بين  95در سطح  

و اين فرضهيه موردپهذيرش  استمعنادار پايدار شهرداری 

تهوان گفهت در ايهن يافتهه ميگهردد. در تبيهين  واق  مي

تالش   کارآفريني، افراد سازمانهای  گيری استراتژیکاربه

موجود را بهبهود بخشهند. از طهرف   وکارکس کنند تا  مي

های مشهارکت و کارآفريني سازماني بهر جنبهه  ديگر، واژه

کههه در حههوزه  اقههداماتيلههذا   همكههاری نيههز تأکيههد دارد

سهزايي در عملكهرد و هگيرد نقش بکارآفريني صورت مي

لهذا توصهيه    داشتدر نهايت در خروجي و درآمد خواهد  

ارتقها درآمهد پايهدار  راسهتایگهردد اقهداماتي کهه در  مي

   ی گردند.ريزبرنامهشناسايي و    ،هستند

ثير افعهال سهازماني بهر درآمهد پايهدار أ با توجه به ت

گهردد اقهدامات سهازمان بها توجهه بهه شهری توصيه مي

ی شهود تها ريزبرنامهشده  اندازهای تعريفها و چشمبرنامه

نهايت درآمد پايدار حاصل گردد. بها توجهه بهه رابطهه در  

 پيشهنهادپذيری بر درآمد پايهدار شههری  معنادار انعطاف

مكهرر،   راتييهتغگردد انعطهاف سهازماني کهه شهامل  مي

 ياتيهعمل  ههایتيهمهدت مربهوط بهه فعالکوچك و کوتاه

متناسه  بها حجهم و   ديهبا  ههاني. اباشد تقويت گردديم

سازمان   نيبر رابطه ب  ياساس  ريتأث  بدون  هاتيفعال   يترک

 نيتناسه  کامهل به  كيه  جادي. هدف، اباشدآن    طيو مح

کهه   هانياز روت  ایمجموعه  قيآن از طر  طيسازمان و مح

ثير فرهن  أ بر اساس ت  .اشدبياست م  شدهفيتعر  يخوببه

شهود کهه توصهيه مهيکارآفريني بر درآمد پايدار شههری  

های مديريتي بيشتر توجه کننهد اهرملزومهاً بهه مسائل و  

توانهد بهرای جهذب و توسهعه فرهنهه  کههار و کهه مهي

زيرا يك مدير به واسطه تدابير و    خالقيت تأثيرگذار باشد

ای بهر مالحظهتوانهد آثهار قابهلمهي  های خودريزیبرنامه

همچنهين   .کارکنان يك شرکت يا يهك سهازمان بگهذارد

هههههای گيریها و جهتريزیبرنامههههسهههازمان بايهههد در 

مدت، مدت يا ميانکوتاه  اسهتراتژيك خهود در بلندمهدت،

به دنبال اتخاذ تدابيری باشد که از طريق آنها بتوانهد بهه 

رشد و توسعه فرهن  خالقيت و کهارآفريني در سهازمان 

سهازی بهه منظهور آشهنايي کمك کند. همچنين فرهن 

ان سهازمان بها کهارآفريني و کارکنهان و مسئولين و مدير

عوامههل مههؤثر بههر آن و نيههز ايجههاد و گسههترش احهههساس 

تواند ارزشمند امنيهت شغلي در بين کارکنان سازمان مي

   .توجه باشدو قابل
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 منابع  -7

ههها  (. واکاوی درآمد پايدار شهرداری1396اسدپور، احمدعلي. )

با رويكرد توسعه پايدار شهری  مطالعه موردی در شهههر  

 .97-112  (،46)16مديريت شهری،  نشريه  بندرعباس.  

(. بررسههي منههاب   1400بيات، محبوبه، اسمان نسهه ، بهههزاد. )

های  درآمد پايدار شهرداری در راستای تبيين استراتژی

مديريت مناب  مههالي )موردمطالعههه: شهههرداری مههالرد(.  

،  35شههماره    عههات مههديريت و کههارآفريني،مطالنشههريه  

299-281. 

ثر بههر کههارآفريني  ؤرابطه عوامل مهه  .(1395سادات. )ترابي، الهه

وکار)مطالعه  های کس سازی استراتژیسازماني با پياده

نامه  پايان .موردی: کليه شع  بانك ملت استان سمنان(

 واحد شاهرود.  ،ارشد، دانشگاه آزاد اسالميکارشناسي

(.  1396ور، مهههدی. )ای، محمههد  پيلهههلو، مهران  ميههرهحاجي

هههها  بررسهههي منهههاب  درآمهههدهای پايهههدار شههههرداری

)موردمطالعه: شهر شبستر اسههتان آذربايجههان شههرقي(.  

 .1-22(،  4)5نشريه اقتصاد و مديريت شهری،  

پههور، وحيههد   حسني مقدم، صادق  رضايي مقدم، علي  يوسههف

(. ارائه يههك مههدل مفهههومي از  1391عبدالهي، سميه. )

چهههارمين  توسعه کههارآفريني در بسههتر مههديريت شهههر.  

 ريزی و مديريت شهری.کنفرانس برنامه

(. نقههش  1400)، مجيههد.  نصههيری   سههيد عبدالههه  ،حكيمههي

ههها )بهها  خواهرخواندگي در ايجاد درآمد پايدار شهرداری

  ،(39)10 ،فصههلنامه مطالعههات شهههری (.ismد  رويكههر

113-124. 

  .اله  مهدی، علي  مهههديان بهنميههری، معصههومهزياری، کرامت

(. مطالعهههه و شهههناخت منهههاب  مهههالي و ارائهههه  1392)

   هههاراهكارههايي بهرای بهبهود پايداری درآمد شهرداری

مههديريت  نشههريه  شهرداری شهههر مهابههاد.    :موردپژوهش

 .107-124( ،31)12شهری،  

بندی  (. شناسايي و رتبه1399اله  صفری، آرزو. )سهرابي، روح

مين درآمدی پايدار شهرداری بهها  أهای تمهمترين روش

)مطالعه موردی: شهههرداری   MCDMاستفاده از فنون 

 .17-39(،  2)4اقتصاد شهری،  نشريه  همدان(.  

(. راهكارهههای تههأمين  1394سوادی، امههين  اخههوان، مهههدی. )

.  شهرداری در جهههت توسههعه پايههدار شهههریدرآمدهای 

کنفرانس ساالنه تحقيقات در مهندسي عمران معمههاری  

 زيست.و شهرسازی و محيط

  .(1389)  .عباسي کشكولي، محمدعلي  باقری کشكولي، علههي

.  ی کشههورههامد پايدار برای شهرداریآهای تأمين درراه

 .  18-27(،  98)10هها،  ماهنامهه شههرداری

،  حسههيني  ،نيههاحسيني  ، مرتضي خانيموسي   سيدمازيا  ،علوی

(. بررسههي نقههش کههارآفريني در  1399. )سههيد حسههين

شناسي  درآمدهای پايدار شهری با رويكرد پويايي  یارتقا

 . 293-312  ، ( 2) 13،  فصلنامه توسعه کارآفريني  ها. سيستم 

  نژاد، علههي.، محمدمهدی  پيرانزادهدرويش   الهرحمت  ،پورقلي

های دسههتيابي  ها و مان ها، منب (. بررسي روش1398)

به درآمد پايههدار شهههری )مطالعههه مههوردی: شهههرداری  

 .178-151  (,1)11 ،مديريت دولتينشريه   اروميه(.

   ديرشهه   ی،دآباديسههع  ،رنجههفيم  ی،موسههو  ی، ابوالفضههل قنبههر

(.  1390. )ي، علي  حسيني امينههي، حسههنکشكولیباقر

در    هایدرآمد شهههردار  شيافزا  یتوانمندساز یراهكارها

نشههريه  : شهههر زار.(. یکوچك )مطالعه مههورد  یشهرها

 .41-58  ،(2)22  ي،طيمح  یزيرو برنامه  ايجغراف

(. بررسههي  1399نيهها، مهشههيد  مالمحمههدی، مجيههد. )معههين

هههای کههارآفريني سههازماني در رشههد و بقههای  اسههتراتژی

نشههريه پژوهشههنامه مههديريت و مهندسههي  ههها.  شههرکت

  .46-61(،  4)2صناي ،  

،  حافظ رضازاده، مريم   کريميان بستاني  سيدمصطفي ،موسوی

  و ناپايههدار  پايههدار  درآمههدهای  (. تههأثير1400)  معصومه.

جغرافيههای  نشريه    .تهران  شهرکالن  توسعه  در  شهرداری

 .25-44(،  18)8،  اجتماعي شهری

(. بررسههي نقههش  1400نيهها، سههيداحمد. )ياری، فاطمه  شههايان

کارآفريني سازماني در عملكههرد سههازماني بهها توجههه بههه  

کارآفريني استراتژيك )مطالعه موردی: شههرکت اسههتيل  

فصههلنامه رويكردهههای پژوهشههي نههوين در  کرد ايههالم(.  

 .1-18،  (77)5مديريت و حسابداری،  

يگانگي، سيدکامران  مصههطفوی، ناهيههد  صههفرخاني، سههپيده.  

(. ارزيههابي منههاب  درآمههدی پايههدار در مههديريت  1399)

فصلنامه اقتصاد  شهری )موردمطالعه: شهرداری زنجان(.  

 .17-30  (،32)8و مديريت شهری،  

Alex, W., Prouty, C. M., Zarger, R. K., Trotz, 

M. A., Whiteford, L. M., & Mihelcic, J. 

R. (2019). How to provide income and 
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