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مقدمه 
با افزایش جمعیت شهرنشین ،روزبهروز بر اهمیت و نقش شهرها در جهان کنونی افزوده میشود .جمعیت  30درصدی
شهرها در دهة  1950به  54درصد در سال  2014رسید؛ درحالیکه در برخی مناطق جهان مانند آمریکای شمالی،
آمریکای التین و کارائیب ،این میزان بیش از  80درصد است و کشورهای درحالتوسعه نیز بهناچار این مسیر را طی
خواهند کرد ( .)United-Nations, 2014: 3براساس پیشبینیها ،تا سال  2050در حدود  68درصد از جمعیت جهان
شهرنشین خواهند بود ( .)United-Nations, 2018با افزایش جمعیت شهرهای جهان ،الگوهای مصرف و تولید نیز به
میزان قابلتوجهی تغییر و رشد کرده ( )Krishna and Kummitha, 2019: 2و همزمان نیز اقتصاد جهانی به آنها
وابستهتر شده است .همچنین شهرها بهعنوان مراکز دانش ،نوآوری ،تولیدات و خدمات خاص ،به تسهیل تفکر خالقانه و
نوآوری پرداختند .مناطق شهری با داشتن تنوع و طیف گوناگونی از تخصصها ،از روستاها بهرهورتر و به نیروی اصلی
محرکه اقتصاد ملی و گاهی بینالمللی تبدیل شدند؛ این روند بهگونهای است که کشورهایی که از رشد شهری کمتری
برخوردار باشند ،به رشد پایدار اقتصادی دست نخواهند یافت (بابایی هزهجان و همکاران.)84 :1395 ،
بهدنبال جهانیشدن اقتصاد و تشدید پیامدهای رقابت میان شهرها از یک سو و نیاز به زیرساختارهای سرمایهای برای
یک جمعیت روبهرشد از سوی دیگر ،شهرها عالوهبر بهرهگیری از مزیتهای نسبی ،به استفاده از مزیتهای رقابتی خود
مجبور هستند تا روند جهانیسازی را بهتر به نفع خود مدیریت کنند .این تغییرات که به تعبیر عدهای تبدیل فضای
مکانها 1به فضای جریانها 2نام دارد ( )Castells, 2011شکل جدیدی از سرمایة شهرمحور را موجب شده است.
همچنین شهرها را به سکوی فعالیتهای اقتصادی ،خالقیت و بهرهوری در شبکة کسبوکار جهانی تبدیل کرده (رفیعیان
و محمدی )2 :1396 ،و رابطة برنامهریزی توسعه و بازار را نیز متحول کرده است .این تغییرات ،مدیریت شهری را نیز در
برابر رویکردها و سیاستهای جدید قرار داده و تغییرات بنیادینی را در شیوة حاکمیت شهرها بهدنبال داشته است
( .)Kavaratzis, 2004: 59درواقع با گسترش و توسعة روزافزون شهرها بهعنوان مراکز تولید ثروت و تمرکز جمعیت،
اداره و کنترل آنها نیز دشوار شده و این مهم احساس میشود که شهرها بهجای اینکه توسط سازمانهایی از باال به
پایین اداره شوند ،باید در فرایندی خودکنترلی ،حرکت کنند و بهمرور زمان ،ادارة امور شهر به شهروندان واگذار شود
(.)United-Nations, 2014: 5
در این شرایط ،کارآفرینی برای پیشبرد اهداف توسعة شهری و حل معضالت اقتصادی و اجتماعی ،بستر مناسبی برای
شهر و شهروندان فراهم میکند؛ از اینرو بحثهای اخیر در مطالعات اقتصاد شهری ،بهطور فزایندهای بر شهرهای
کارآفرین و اهمیت خالقیت و ابتکار در دستیابی به رشد اقتصادی متمرکز شدهاند ) .(Ács, et al., 2008: 25شهرها
محیط مناسبی برای کارآفرینی هستند و بستر اقتصادی و نهادی مربوط را برای کارآفرینان فراهم میکنند .همچنین
امکانات و زیرساختهایی را آماده میکنند که برای ساکنان و سرمایة انسانی آن جذاب است و سبب ایجاد و حفظ انگیزه
برای توسعة کارآفرینی میشود (.)Penco, et al., 2020: 4

1. space of places
2. Space of flows
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ساختار اقتصادی دنیای امروز بهطور اساسی با گذشته تفاوت دارد .شاخصهای سختافزاری و داراییهای مشـهود
کـه دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقشی تعیینکننده داشت ،جای خود را به نوآوری ،ابداع ،خلق محصوالت جدید
و داراییهای نرمافزاری داده است .اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیـار
داشـتند ،امروز ثروتمندترین مردم دنیا دانشمدار و کارآفرین هستند (فرجی قناتی.)12 :1390 ،؛ بنابراین توسعة اقتصادی
دنیـای امـروز بـر پایة خالقیت و استفاده از دانش استوار است .در این میان ،تداوم بقا و حیات جوامع و شهرها ،نیازمند
روشها و راهحلهای جدید است و کارآفرینی بهعنوان یک رویکرد راهبردی و مزیتآفرین و عامـل اساسی در نظـامهای
اقتصـادی میتوانـد الگـویی کارآمد برای حصول به اهداف توسعة اقتصادی اجتماعی قلمداد شود.
درحقیقت کارآفرینی که به مفهوم کشف و بهرهبرداری از فرصتها بهمنظور ارزشآفرینی در حوزههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه است ،پایه و اساس توسعة همهجانبه و پایدار جوامع شهری محسوب میشود
(دیوساالر و بزرگی)8 :1391 ،؛ بنابراین در دنیای امروز توسعة پایدار بر پایة خالقیت ،نوآوری و استفاده از دانش استوار
است ،در کشور ما نیز گسترش و توسعة کارآفرینی ضمن فراهمکردن بستر رشد و توسعة پایدار میتواند مسائل و
مشکالت موجود از جمله فقر ،نابسامانی اجتماعی و فرهنگی ،معضل بیکاری و وابستگی به نفت را کاهش دهد و زمینه را
برای ایجاد درآمدهای پایدار شهری فراهم کند .نجفآباد بهعنوان یکی از شهرهای پرجمعیت استان اصفهان ظرفیتهای
مناسبی برای تبدیلشدن به یک شهر کارآفرین دارد .این محدوده با داشتن چندین شهرک و منطقة صنعتی ،استقرار بیش
از هزار واحد صنعتی ،داشتن حدود  30درصد از صنایع استان و اشتغال بالغ بر  45هزار نفر در این واحدها ،جایگاه خاصی
در بخش صنعت دارد .همچنین با داشتن مراکز آموزش عالی متعدد و بیش از  13هزار واحد صنفی ،قطب اقتصادی،
صنعتی و آموزشی استان بهشمار میآید (عزیزی .)3 :1397 ،از سوی دیگر به لحاظ جاذبههای گردشگری و داشتن
صنایعدستی (قالیبافی ،چاقوسازی و غیره) بسیار غنی است .داشتن این پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه در این شهر،
تکلیف مدیران شهری را در بهرهگیری خالقانه از این ظرفیتها دوچندان کرده است؛ از اینرو میتوان با تکیه بر
نگرشهای نوین کارآفرینانه بهمنظور ارتقای زندگی شهروندان گامهای اساسی برداشت.
با توجه به آنچه بیان شد ،ضروری است شهر نجفآباد بهعنوان یکی از شهرهای مهم استان اصفهان و یکی از
قطبهای منطقهای ،برای رشد و توسعة اقتصادی پایدار ،بهسوی کارآفرینی بهمنزلة رکن اساسی و تأثیرگذار اشتغال و
توسعة پایدار حرکت کند؛ بنابراین در این پژوهش عوامل و بسترهای مؤثر اقتصادی ،انسانی ،اجتماعی ،زیرساختی و غیره
در ایجاد شهر کارآفرین در محدودة نجفآباد بهمنظور دستیابی به اقتصاد پایدار شناسایی و بررسی شده است .به همین
منظور و با توجه به مطالب مطرحشده سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی در ایجاد کارآفرینی شهری در شهر
نجفآباد نقش دارند .همچنین در ارتباط با موضوع کارآفرینی و کارآفرینی شهری ،پژوهشهای زیادی صورت گرفته که
در ادامه ،به ذکر تعدادی از آنها پرداخته شده است.
مهارتی و جاللی ( )1391در نتایج پژوهش خود بیان داشتند که شهرها درصورت داشتن شرایط الزم و با فراهمکردن
بستر مناسب ،در تربیت کارآفرینان مؤثرند که این مسئله به رشد و توسعة اقتصادی و همچنین رشد اشتغال منجر میشود.
بوسما و استرنبرگ ( )2014با استفاده از دادههای  23شهر در  12کشور اروپایی به این نتیجه رسیدند که شهرهای بزرگ
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مزیت کارآفرینانة بیشتری از سایر مناطق دارند که این مزیتها در کارآفرینی فرصتمحور ،نقش بیشتری ایفا میکنند و
نرخ باالی بیکاری ،سبب افزایش کارآفرینی اجباری میشود .براساس نتایج این پژوهش ،دو مبحث تخصص و تنوع
موجود در بستر شهری در مباحث محلی و شهرسازی اقتصاد ،دو عامل مهم برای کارآفرین محسوب میشوند .بابایی
هزهجان و همکاران ( )1395در پژوهش خود مطرح کردند که عوامل اقتصادی مؤثر بر پدیدة کارآفرینی شهری ،در قالب
پنج تم اصلی قابلشناسایی هستند که عبارتاند از :ابزارها و سازوکارهای مالی ،اقتصاد هوشمند شهری ،مشاغل شهری،
تجاریسازی ایدهها و بازارهای شهری که تحقق اقتصاد هوشمند شهری در میان این عوامل از اهمیت بیشتری برخوردار
بوده است .مادوریرا و باتن ( )2016در پژوهش خود ضمن برشمردن رویکرد شهر کارآفرین بهعنوان راهبردی برای توسعة
اقتصاد محلی ،به بررسی نقش پروژههای بزرگمقیاس در شهر کارآفرین پرداختند و با بررسی پروژههای بزرگمقیاس
مالمو در سوئد ،نشان دادند که چطور یک برنامهریزی کالبدی میتواند موجب ارتقا یا از بین رفتن یکپارچگی اجتماعی در
این پروژهها شود .لی ( )2017نیز با استفاده از پنل آماری حوزة شهری و تجزیه و تحلیل دادهها ،به بررسی تأثیرات
کارآفرینی و کسبوکارهای کوچک در رشد شهری پرداخت و کارآفرینی را عامل اصل رشد اقتصادی معرفی کرد .طبق
یافتههای این پژوهش 10 ،درصد افزایش در تأسیس کسبوکارهای کوچک ،سبب افزایش نرخ اشتغال  2/2درصدی
میشود و حقوق سالیانه را تا  4درصد و دستمزدها را تا  2درصد در طول ده سال در شهرها افزایش میدهد.
پژوهش حاضر در راستای کار پژوهشگران پیشین و با تأکید بر نتایج پژوهشهای آنها ،به شناسایی عوامل مؤثر بر
کارآفرینی شهری در شهر نجفآباد پرداخته است .با توجه به نتایجی که این پژوهشگران به دست آوردهاند ،میتوان گفت
که در بیشتر این پژوهشها کمتر به زمینهها و عوامل مؤثر بر کارآفرینی شهری پرداخته شده است ،اما در پژوهش حاضر
همزمان شاخصهای اقتصادی -حمایتی ،عوامل انسانی -اجتماعی و همچنین عوامل زیرساختی مؤثر در کارآفرینی
شهری ارزیابی و سنجش شدهاند .همچنین در شهر نجفآباد بهعنوان یکی از قطبهای اقتصادی استان اصفهان
پژوهشی از این دست یافت نشد.

مبﺎنینظﺮيپژوﻫﺶ 
مفهومکﺎرآﻓﺮینیوشهﺮکﺎرآﻓﺮین 1

در دهههای اخیر ،کارآفرینی در اقتصاد و مطالعات مدیریت بهطور گسترده بررسی شده است؛ زیرا بهعنوان یکی از
پویاترین منابع ایجاد شغل ،رقابت سالم ،رشد اقتصادی و ارتقای جامعه و نوآوری درنظر گرفته میشود ( Penco, et al.,

 .)2020: 4درواقع کارآفرینی بهمنزلة نیروی محرک جدید برای توسعة اقتصادی در بسیاری از کشورها به راهبردی اصلی
برای دستیابی به مزیت رقابتی تبدیل شده است ( .)Kuang and Bu, 2018: 414کارآفرینی عالوهبر نقشی که در
گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصـی ،کـاهش بیکـاری ،افـزایش مهارتهـای تولیدی و بازرگانی و نیز
سودآوری اقتصادی دارد ،در سطح اجتماعی نیز عامـلی متحـولکننـده و پویاسـت (خواجـهئیـان و راد.)65 :1389 ،

1. Entrepreneur City
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تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعة آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها ،بهویژه کشورهای درحالتوسعه
است .کارآفرینی شهری به آن دسته از فعالیتهای کارآفرینانه اطالق میشود که در حوزة جغرافیایی شهر انجام شده و
برای بهبود سطح زندگی ،تأمین خدمات مورد نیاز ،درآمدزایی ،ایجاد اشتغال و غیره برای یک یا تعدادی از شهروندان
انجام میگیرد (کنعانی .)19 :1386 ،در تعریف دیگری آمده است که کارآفرینی شهری ،آن قبیل فعالیتها و اقداماتی را
تشویق میکند که ظرفیت شهر برای افزایش ارزش داراییها ،مبنای مالیاتی و رشد اشتغال افراد را افزایش دهد (پورنصر،
 .)8 :1391از جمله مصادیق کارآفرینی شهری میتوان به کارآفرینی در کسبوکارهای خانگی و کارآفرینی در
کسبوکارهای کوچک در محدوة شهرها اشاره کرد .بهطور خاص ،تعریف شهر کارآفرین در سه بعد ارائه میشود:
 .1یک شهر کارآفرین ،راهبردهای خالقیت رقابت اقتصادی را بهکمک دیگر شهرها و محیطهای اقتصادی حفظ
میکند و افزایش میدهد .راهبردهای خالقیت در شهر کارآفرین ،واقعی و انعطافپذیرند و مشروط نیستند ،بلکه
کموبیش بهطور واضحی فرمولبندی و در شکل کارآفرین بهطور فعال دنبال میشوند .مؤسسان شهرهای
کارآفرین مباحث کارآفرینی را میپذیرند و شهرها را بهعنوان یک کارآفرین توصیف و بهمنزلة کارآفرین عرضه
میکنند.
 .2شهر کارآفرین بهطور مستقیم به شرایطی اشاره دارد که در آن مدیران شهرها میتوانند ادعا کنند که بهصورت
یکپارچه و راهبردی عمل میکنند و در آن شرایط اجتماعی خاص قادرند منافع شهر را در آینده تأمین کنند.
 .3بعد سوم تمایز شهر کارآفرین از سیستم شهر غیرکارآفرین است .سیستمهای شهری و بلوکهای شهر ،انواع
مختلف راهبردهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی -فرهنگی را دنبال میکنند .تنها برخی پذیرفتند که کارآفرینی
بهطور واضحی با راهبرد کارآفرینی انطباق دارد (همان.)8 :
برای تحقق شهر کارآفرین ،درنظرگرفتن تدابیر و تصمیمهایی از جنس مدیریت مشارکتی و استوار بر پیکرة
شهروندمداری ضرورت دارد .با هدف ساماندهی به بسیاری از معضالت اجتماعی -اقتصادی شهری میتوان با تحقق
شعار شهروند کارآفرین ،پشتوانة زندگی خوب در شهر سالم با تالش شهروندان و بهکمک حمایت و هدایت آنان از سوی
مدیریت شهری را فراهم کرد و همة تالشها ،اقدامات و برنامهها را به سمتی گسیل کرد تا روزبهروز بر تعداد شهروندان
کارآفرین افزوده شود و از آن راه بسیاری از تهدیدها به فرصت تبدیل شود.
ویژگیﻫﺎيشهﺮکﺎرآﻓﺮین


رویکردهای شهر کارآفرین ویژگیهای متمایزی دارد؛ بهطوریکه هدف نهایی آنها توسعة اقتصاد محلی است؛ یعنی
بهجای آنکه رشد اقتصادی را کنترل و مدیریت کنند ،موجب برانگیختن آن میشوند .همچنین این رویکردها بهصورت
فزایندهای براساس بازار هستند؛ با این هدف که از سازوکارهای بازار برای دستیابی به اهداف عمومی با کمترین دخالت
بخش عمومی استفاده میکنند .شهر کارآفرین از راهبردهای خالق برای ارتقای رقابتپذیری شهری در رویارویی با دیگر
شهرها بهره میبرد .اشکال برنامهریزی راهبردی ،ستون فقرات رویکردهای جدید را تشکیل میدهند .ارزیابیهای
سیاستی برای بازآفرینی در رویکرد جدید بهصورت فزایندهای براساس فرهنگ ،بهبود تصویر ذهنی و نوآوری صورت
میگیرد تا شهرها را به مکانهایی جذاب برای زیستن ،کار و سرمایهگذاری تبدیل کنند .در این رویکردها ،سیاستگذاران

يبﺮنﺎمهریزيشهﺮي،دورة،9شﻤﺎرة،1بهﺎر1400

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
پژو 

194

و برنامهریزان اهداف وسیعتری را دنبال میکنند؛ یعنی عالوهبر سیاستهای اقتصادی باید از سیاستهای اجتماعی،
محیطی و فرهنگی نیز استفاده کنند .رویکردهای کارآفرین بهجای فرایند سلسلهمراتبی و دیوانساالرانه ،بر مبنای
گسترش شبکههای مشارکتی دولت ،آژانسهای دولتی ،بخش خصوصی و برهمکنش میان اینهاست .حاکمیت شهری با
چنین شرایطی بهعنوان مرجع توانمندساز مطرح میشود .درواقع مدیریت بازارمحور ،بر پایة اشتراکگذاری حقوق و
تعهدات میان دولت و بازار از طریق برنامهریزی است تا آزادسازی بازار در عرصة شهر و این تفکر اساس ایدة حکمروایی
شراکتی است (.)Biddulph, 2011: 65; OECD Territorial Reviews, 2007: 4
ﺟدول.1چﺎرچوبمفﺎﻫﯿمشهﺮکﺎرآﻓﺮین
ﻫد نهﺎیی
رویکرد

توسعةاقتصﺎدمحلی 

بهﺟﺎيکنتﺮلو
بﺮانگﯿختنرشداقتصﺎدي 

توانﻤندسﺎزي

مدیﺮیتآن
آزادسازی بازار برای دستیابی به اهداف عمومی با
کمترین دخالت بخش عمومی
جایگزین رویکردهای سلسلهمراتبی و دیوانساالرانه 
ارتقای رقابتپذیری شهری در رویارویی با دیگر
شهرها
ارزیابیهای سیاستی براساس فرهنگ ،بهبود تصویر
ذهنی و نوآوری
تبدیل شهرها به مکانهایی جذاب برای زیستن ،کار
و سرمایهگذاری 
سیاستهای اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و
فرهنگی

بازارمحور
مشارکتی-برهمکنشی (حکمروایی شراکتی)

راهبرد

خالق

نوع برنامهریزی

راهبردی

دامنة اهداف

وسیع

منبعBiddulph, 2011; OECD Territorial Reviews, 2007 :

نقﺶکﺎرآﻓﺮینیدرشکوﻓﺎییاقتصﺎديشهﺮﻫﺎ 

یکی از ابعادی که سبب شده است نقش شهرها در چند سال گذشته بیشازپیش چشمگیر و مؤثر باشد ،سهم آنها در توسعة
اقتصادی کشورهاست .اگر تا دیروز شهر تنها یک مفهوم جغرافیایی بود ،امروز مفهوم اقتصادی پرمعناست .بخش مهمی از این
تحول بهدلیل رشد فزاینده شهرنشینی در سدة گذشته است .درواقع دیگر نمیتوان شهرها و مدیریت شهری را تنها یک فعالیت
خدماتی و نهاد اجتماعی تعریف کرد ،بلکه مدیریت شهری باید وارد مرحله تازهای از مدیریت با رویکرد اقتصادی شود .بهطور
طبیعی بیتوجهی به ابعاد اقتصادی در توسعة شهری سبب بروز بحرانهایی مانند بیکاری ،افزایش جرائم ،خشونت،
حاشیهنشینی و غیره خواهد شد که شهرها را در آستانة مرگ شهری قرار میدهد .در این شرایط ،اولویت اصلی مدیران شهری
باید بر گسترش ایدة شهرهای کارآفرین و خالق باشد .امروزه بسیاری از مطالعات و نظریههای اقتصادی ثابت کردهاند که
فعالیتهای کارآفرینی فعال ،تأثیرات مثبتی از جمله افزایش اشتغال و رشد اقتصادی به همراه خواهد داشت و بدینترتیب توسعة
کل اقتصاد منطقهای و درون آن ،توسعة شهرها را ارتقا میبخشد (.)Kuang and Bu, 2018: 415
به عبارت دیگر ،در عصر حاضر کارآفرینی و توسعة اقتصادی بیش از هر زمان دیگری ارتباط و پیوستگی تنگاتنگ و
محکمی دارند ( )Toma, Grigore and Marines, 2014: 461توسعة کارآفرینی شهری با زمینهسازی شرایط مساعد
اقتصادی مانند اشتغال و خودکفایی مالی شهروندان آثار مثبتی بر اجتماع و فرهنگ شهروندی دارد و ترویجنیافتن آن به
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افزایش مشکالت اقتصادی مانند نرخ بیکاری منجر میشود که تأثیرات مخرب اجتماعی در میان شهروندان دارد (فدایی
و علیبیگی .)97 :1390 ،در نظام اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ،نوآوران و صاحبان فکر و ایده ،سرمایههای اصلی یک
بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعة پایدار محسوب میشوند .بهدلیل نقش و جایگاه ویژة کارآفرینان در روند پیشرفت
و رشد اقتصادی جامعه ،بسیاری از دولتها در کشورهای توسعهیافته و پیشرو تالش میکنند با حداکثر امکانات و
بهرهبرداری از دستاوردهای پژوهشی ،شماری از افراد جامعه را که ویژگیهای کارآفرینی دارند ،به آموزش کارآفرینی و
فعالیتهای کارآفرینانه هدایت کنند (دیوساالر و بزرگی.)8 :1391 ،

میتوان گفت در عصر کنونی با توجه به افزایش جمعیت ،کاهش سهم دولت در اشتغال و افزایش سهم بخش خصوصی
در اقتصاد کشورهای توسعهیافته ،پدیدة کارآفرینی ابزاری برای تحقق اقتصاد پویای شهری درنظر گرفته شده است .امروزه
بدون رشد و توسعة کارآفرینی در یک جامعه ،امکان رشد و توسعة همهجانبه در آن جامعه امکانپذیر نیست و کارآفرینی،
یکی از راههای خروج شهرها از رکود است ( .)Sriram, et al., 2007: 237درواقع کارآفرینی تأثیر فراوانی بر رشد و توسعة
اقتصادی ،حضور فعال در بازارهای جهانی ،رقابت ،اشتغالزایی پایدار ،توسعة عدالت ،کاهش فقر ،درآمد ملی و حل مشکالت
جامعه ،دولت و بخش عمومی دارد .به عبارت دیگر ،کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقشی کلیدی
است؛ چراکه در یک اقتصاد پویا ایدهها محصوالت و خدمات همواره در حال تغییر است .در مدیریت راهبردی ،اقتصاد
شهری و اقتصاد هوشمند شهری کارآفرینی عوامل کلیدی رشد و توسعة اقتصادی در عصر مدرن شناخته میشوند.
در کشور ما دستیابی به آرمانهای چشمانداز بیستساله که جایگاه شایستهای را برای کشور و بهویژه شهرها فراهم
میکند و همچنین حل مشکالت فعلی جامعه ،تنها با اجرای راهبرد توسعة کارآفرینی و به تعبیری جایگزینی اقتصاد
کارآفرینی بهجای اقتصادی نفتی امکانپذیر است .بدون توجه به نقش کارآفرینی در توسعة کشور ،تحقق اهداف امکانپذیر
نیست و تالشهای در حال انجام را ناکام میگذارد .همچنین با ادامة وضع موجود ،منابع را به هدر میدهد و حجم و
پیچیدگی مشکالت را اضافه میکند؛ بنابراین توجه جدی به موضوع کارآفرینی و تدوین و اجرای برنامة ملی توسعة
کارآفرینی برای کشور و بهویژه کالنشهرها بسیار حیاتی است (دیوساالر و بزرگی)7 :1391 ،؛ بنابراین کارآفرینی بهعنوان
یکی از مهمترین محورهای اصلی رشد و توسعة اقتصادی پایدار ،بهویژه در شهرها به دالیلی مانند افزایش سرمایهگذاری و
بهتبع آن افزایش سود سرمایهگذاران ،ایجاد اشتغال مولد و پایدار و فرصتهای تازه در بازار کار ،موجب آسانشدن روند رشد
و توسعة کشور خواهد شد (فیوض رضاپور .)3 :1396 ،از سوی دیگر محیط و شرایط الزم را برای تولید کاالها ،محصوالت و
بازاریابی آنها فراهم میسازد و سبب پیدایش محصوالت ،خدمات ،روشها ،سیاستها ،افکار و راهکارهای نو برای حل
مشکالت جامعه میشود .همچنین کارآفرینی عامل تقویت و تکامل صنایع داخلی است ،بستر رقابت صنایع داخلی با صنایع
خارجی را فراهم میکند و به افزایش صادرات و دریافت ارز برای کشور منجر میشود .این امر سبب افزایش سطح کیفیت
کاالها و درنهایت به توسعة اقتصادی ،رفاه و تأمین اجتماعی جامعه منجر میشود (بهزادیاننژاد.)1382 ،
همچنین ایجاد فرصتهای کارآفرینی در شهرها و مزیتهای بهرهگیری از فرصتهای کارآفرینانه ،سبب مشارکت
بیشازپیش و عملی شهروندان در مدیریت شهری میشود و زمینة خوداتکایی و تأمین بیشتر منابع مالی پایدار
شهرداریها را فراهم میکند .درنهایت افزایش سرمایة مالی شهروندان و مجموعة شهر امکانپذیر میشود که این امر
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پایداری شهری را بهدنبال خواهد داشت .با توجه به مطالب مطرحشده ،شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی امری
ضروری به نظر میرسد .در این پژوهش برای بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی شهری از سه متغیر اصلی عوامل
اقتصادی -حمایتی ،عوامل انسانی -اجتماعی و همچنین عوامل زیرساختی استفاده شده است (شکل .)1

شکل.1مدلمفهومیپژوﻫﺶ 
منب :نگﺎرندگﺎن1399،

روشپژوﻫﺶ 
پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی -همبستگی است .جامعة آماری آن شامل مجموع افراد خبره و متخصص در زمینة
کارآفرینی هستند که بهصورت هدفمند و با استفاده از روش گلولهبرفی براساس قاعدة اشباع  100نفر بهعنوان نمونة
آماری انتخاب شدند .این تعداد شامل پژوهشگران کارآفرینی و مدیریت شهری ،مدیران شهری نجفآباد و کارآفرینان
برتر شهر نجفآباد هستند .برای گردآوری دادهها ضمن مطالعه و بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع ،با الگوگیری از
پژوهشهای مختلف و مطالعة تجربههای دیگران ،ابتدا شاخصها و گویههای پژوهش استخراج شد (جدول  .)2سپس
طراحی ابزار سنجش به شکل پرسشنامة بسته پاسخ ،در مقیاس پنجگزینهای لیکرت صورت گرفت.
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ﯿدهشدهبﺮايبﺮرسیعواملمؤثﺮبﺮکﺎرآﻓﺮینیشهﺮي 
یهﻫﺎيسنج 
شﺎخصﻫﺎوگو 

ﺟدول.2
گویهﻫﺎيموردبﺮرسی 
شﺎخص
 دراختیارداشتن منابع مالی الزم بهمنظور انجام فعالیتهای جدید اعطای تسهیالت و وامهای اعتباری برای کسبوکارهای جدید حداقلکردن میزان بهرة بانکی وام و تسهیالت اعتباری تسهیل قوانین اقتصادی تخفیفهای مالیاتی به کارآفرینان داشتن اطالعات و آمارهای بازاریابی و اقتصادی مناسب نقش تسهیلگیری دولت در جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجیعوامل اقتصادی-
 وجود بازار مناسب برای عرضة تولیدات محلی و بومیحمایتی
 خرید تولیدات مختلف کارآفرینان و نهادهای کارآفرینی در مناسبتها توسط سازمانها حمایت از صدور تولیدات به بازارهای خارجی حمایت مالی شورای شهر و شهرداری از افراد سرمایهگذار و کارآفرین حمایت از کسبوکار محلی بهویژه صنایعدستی تشویق و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط شهری نقش دولت در برندسازی شهری و تجاریسازی ایدههای کسبوکار وجود ماشینآالت و ابزارآالت مدرن در زمینة اجرای فعالیتهای مختلف کسبوکار وجود کافی عوامل تولید (زمین ،سرمایه و غیره) مرتبط با کارآفرینی وجود وسایل نقلیة مناسب و سریع بهمنظور حمل کاال به بازار و مراکز فروش وجود زیرساختهای عمومی مناسب مانند برق ،آب ،گاز و تلفن وجود زیرساختهای فیزیکی مناسب (جادههای ارتباطی ،تجهیزات شهری و غیره) وجود زیرساختهای فناوری اطالعات وجود مهمانسرا ،زیرساختها و مراکز رفاهی برای برگزاری نشستها و همایشهای علمیعوامل زیرساختی
 وجود زیرساختها و زمینههای صادراتی شهر داشتن زیرساخت مناسب برای ساماندهی بهینة آلودگیها و ضایعات فعالیت کسبوکارهای مختلف وجود دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در توسعة کارآفرینی وجود مراکز فنیوحرفهای در توسعة کارآفرینی احداث و گسترش واحدهای تولیدی و صنعتی جدید گسترش دولت الکترونیک وجود نیروی انسانی ماهر ،باسواد ،باتجربه ،خالق و کارآفرین برای شروع کسبوکار جدید وجود نیروی کار ارزان و کافی داشتن ایدههای جدید و متنوع داشتن انگیزة تغییر در کیفیت زندگی تشویق شهروندان و سازمانهای دولتی و غیردولتی به مشارکت فعاالنه در طرحهای کارآفرینیعوامل انسانی-
 نقش تعامل اجتماعی مدیران و مسئوالن شهری در جذب سرمایهگذاران خارجیاجتماعی
 نقش فعالیتهای اجتماعی شهرداری و شورای شهر برای گسترش کارآفرینی برگزاری دورههای آموزش کارآفرینی و تربیت کارآفرینان شهری آگاهیبخشی مرتبط با منافع حاصل از کارآفرینی آگاهی دربارة نیاز مصرفکنندگاناستفاده از شخصیتهای علمی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی در امر تبلیغات تولید ثروت اشتغالزایی انتقال فناوریکارآفرینی شهری
 ترغیب سرمایهگذاری بازارسازیمنب  :بنیاسدی و همکاران ( ،)1391سپهپناه و موحدی ( ،)1394والئی و همکاران ( ،)1394بابایی هزهجان و همکاران ( ،)1395ناصریمنش و همکاران
( ،)1396پیری ( ،)1396بهاری و همکاران (،)1396مریدالسادات و معملوند (Sharif and Tuan, 2017; Lalangui, et al., 2018 )1398
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برای تعیین روایی از روش اعتبار محتوایی پرسشنامه استفاده شد .از آنجا که اعتبار محتوایی به قضاوت و نظر افراد
متخصص و کارشناس در موضوع مورد نظر بستگی دارد ،برای تعیین اعتبار و اصالحات الزم ،پرسشنامه در اختیار
کارشناسان مربوط قرار گرفت و پس از جمعبندی نقطهنظرات ،پرسشنامة نهایی تنظیم شد .همچنین بهمنظور سنجش
میزان پایایی ابزار گردآوری دادهها ،از آلفای کرونباخ استفاده شد و هماهنگی درون ابزار اندازهگیری تعیین شد .با توجه به
اعداد بهدستآمده که بیشتر از  0/7بودند ،مشخص میشود که ابزار پژوهش از ثبات و پایایی قابلقبولی برخوردار است و
ابزار اندازهگیری مورد استفاده در این پژوهش دقت کافی را دارد (جدول .)3
محﺎسبهشدهبﺮايﻫﺮیکازابعﺎدپﺮسشنﺎمه

ﺟدول.3آلفﺎيکﺮونبﺎخ

ردیف
1
2
3
4

ابعﺎد
عوامل اقتصادی-حمایتی
عوامل زیرساختی
عوامل انسانی -اجتماعی
کارآفرینی شهری

تعدادگویه
14
13
11
5

آلفﺎيکﺮونبﺎخ
0/807
0/763
0/825
0/845

منب :نگﺎرندگﺎن 1399،

درنهایت برای تحلیل دادهها و دستیابی به اهداف مذکور از روشهای تحلیل توصیفی ،آزمون همبستگی پیرسون و
تحلیل رگرسیون گامبهگام بهکمک نرمافزار  SPSS19استفاده شده است.

معﺮﻓیمحدودةموردمطﺎلعه 
شهر نـجـفآبـاد در  25کیلومتری غـرب اصفهان واقع شده است (شکل  .)2وسعت حریم این شهر و حوزة شهرداری
 193کیلومترمربع است که عالوهبر نجفآباد در منطقة شهری خود سه منطقة شهری یزدانشهر ،ویالشهر و امیرآباد را
تحت پوشش دارد (تقوایی و همکاران .)33 :1389 ،براساس سرشماری سال  ،1395جمعیت شهر  275.293نفر بوده
است .این شهر سومین شهر استان اصفهان به لحاظ جمعیتی محسوب میشود .این محدوده هماکنون به لحاظ
پتانسیلهای اقتصادی دارای شهرکهای صنعتی متعدد ،صنایعدستی غنی مانند صنعت چاقوسازی ،لودهبافی ،قالیبافی،
قلمکاری و همچنین جاذبههای گردشگری فراوانی است (عزیزی .)26 :1397 ،در حال حاضر براساس تقسیم کار در
مجموعة شهری اصفهان ،مهمترین مراکز خدماتی پس از اصفهان در این مجموعة شهری قرار دارد (مهندسین مشاور
نقشجهان پارس.)1390 ،
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شکل.2موقعﯿتﺟﻐﺮاﻓﯿﺎییمحدودةموردمطﺎلعه 
منب :ﻓﺎضلوﻫﻤکﺎران1398،

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

شنﺎختیپﺎسخگویﺎن 


ﻫﺎيﺟﻤعﯿت

ویژگی
بررسی چگونگی توزیع نمونههای آماری از حیث متغیرهای جمعیتشناختی نشان میدهد که از بین نمونة انتخابی ،تعداد
 71درصد مرد 43 ،درصد حجم نمونه بین  45-35سال سن دارند ،همچنین اکثر افراد نمونه دارای تحصیالت کارشناسی
و باالتر هستند ( 62درصد) و همچنین  48درصد پاسخگویان مربوط به گروه پژوهشگران کارآفرینی و مدیریت شهری
بوده است .در جدول  ،4ویژگیهای مبسوط پاسخگویان نشان داده شده است.
پﺎسخگویﺎن

ﺟﻤعﯿتشنﺎسی

ویژگیﻫﺎي

ﺟدول.4
ویژگی
جنسیت

سن

میزان تحصیالت

گروه پاسخگو

ینهﻫﺎ
گز 
زن
مرد
زیر  25سال
35-25
45-35
55-45
 55به باال
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
کارآفرینان برتر شهر نجفآباد
مدیران شهری نجفآباد
پژوهشگران کارآفرینی و مدیریت شهری

ﻓﺮاوانی
29
71
4
27
43
24
2
9
19
53
17
2
24
28
48

درصد
29
71
4
27
43
24
2
9
19
53
17
2
24
28
48
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آمﺎرهﻫﺎيمﺮبوطبهمتﻐﯿﺮﻫﺎيپژوﻫﺶ 
توصﯿف 

نتایج این پژوهش نشان میدهد که بیشتر پاسخگویان ( 47درصد) معتقدند که عوامل اقتصادی -حمایتی در کارآفرینی
شهری و دستیابی به اقتصاد پایدار شهری در حد متوسط مؤثر هستند .حدود  48درصد پاسخگویان نقش عوامل
اقتصادی-حمایتی را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردهاند .بیشتر پاسخگویان ( 51درصد) برای عوامل انسانی-اجتماعی
در کارآفرینی شهری و دستیابی به اقتصاد پایدار شهری نقش زیادی قائل هستند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که
بیشتر پاسخگویان ( 58درصد) برای عوامل زیرساختی در کارآفرینی شهری و دستیابی به اقتصاد پایدار شهری نقش
فراوانی قائل هستند (جدول .)5
ﺟدول.5آمﺎرهﻫﺎيمﺮبوطبهمتﻐﯿﺮﻫﺎيپژوﻫﺶ 

نﺎممتﻐﯿﺮ 

عوامل اقتصادی-
حمایتی

عوامل انسانی-
اجتماعی

عوامل زیرساختی

کارآفرینی شهری

وضعﯿت 
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

درصد
ﻓﺮوانی
1
4
47
42
6
2
8
34
51
5
1
6
28
58
7
8
12
44
30
6

مﯿﺎنگﯿن 

3/78

3/71

3/74

انحﺮا معﯿﺎر 

0/885

کﻤتﺮینمقدار 

2/00

بﯿشتﺮینمقدار 

5/00

0/918

2/10

4/93

0/873

2/00

5/00

3/345/45
1/06

2/1

4/95

آزمونرابطةمتﻐﯿﺮﻫﺎيمستقلوکﺎرآﻓﺮینیشهﺮي 

برای آزمون رابطة بین متغیرهای مستقل (عوامل اقتصادی -حمایتی ،عوامل زیرساختی و عوامل انسانی -اجتماعی) و
کارآفرینی شهری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .در ادامه نتایج این آزمون ارائه شده است:
نتایج بهدستآمده که در جدول  6قابلمشاهده است ،نشان میدهد میان عوامل اقتصادی-حمایتی و کارآفرینی
شهری رابطة مثبت و معناداری در سطح  0/99وجود دارد ( )sig = 0/000و مقدار آن  r =0/655است؛ یعنی هرچه
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عوامل اقتصادی -حمایتی بیشتر باشد به همان میزان کارآفرینی شهری بیشتر خواهد شد که این امر دستیابی به اقتصاد
پایدار شهری را فراهم خواهد کرد؛ درواقع عواملی همچون اعطای وام به کارآفرینان ،تخفیفهای مالیاتی ،حمایت از
کارآفرینان در جهت ارائه محصوالت خود به بازارهای خارجی و داخلی ،همچنین حمایت دولت در جهت برندسازی و
تجاریسازی ایدههای کسبوکار و غیره همگی میتواند در جهت رسیدن به کارآفرینی شهر و اقتصاد پایدار در محدوده
مورد مطالعه نقش داشته باشد.
ﻫمبستگیمتﻐﯿﺮﻫﺎيمستقلووابسته 
ﺟدول.6نتﺎیجآزمون 

متﻐﯿﺮمستقل 

متﻐﯿﺮوابسته 

ﻫمبستگی 
نوع 

عوامل اقتصادی-حمایتی

کارآفرینی شهری

پیرسون

مقدارضﺮیب 

سطحمعنﺎداري(p-

 )value
0/000

ﻫمبستگی( )r

0/655

همچنین نتایج حاکی از آن است که میان عوامل انسانی-اجتماعی و کارآفرینی شهری رابطة مثبت و معناداری در سطح
 0/99وجود دارد ( )sig = 0/004و مقدار آن برابر  r = 0/613است (جدول  .)7این نتایج بدان معناست که با عواملی مانند
شناسایی افراد خالق و مستعد در زمینة کسبوکار جدید ،داشتن ایدههای جدید و متفاوت در این زمینه ،مشارکت فعاالنه در
طرحهای کارآفرینی ،آموزش و آگاهیسازی در زمینة کارآفرینی و غیره میتوان به اقتصادی پایدار دست یافت.
ﻫمبستگیمتﻐﯿﺮﻫﺎيمستقلووابسته 
ﺟدول.7نتﺎیجآزمون 

متﻐﯿﺮمستقل 

متﻐﯿﺮوابسته 

ﻫمبستگی 
نوع 

عوامل انسانی-اجتماعی

کارآفرینی شهری

پیرسون

مقدارضﺮیب 
ﻫمبستگی( )r

0/613

سطحمعنﺎداري( )p-value
0/000

از سوی دیگر دادههای پژوهش در جدول  8نشان میدهد که میان عوامل زیرساختی و کارآفرینی شهری و دستیابی
به اقتصاد پایدار شهری رابطة مثبت و معناداری در سطح  0/99وجود دارد ( )sig = 0/000و مقدار آن برابر r =0/559

است .به عبارت دیگر فراهمآوردن زمینهها و عوامل زیرساختی مانند زیرساختهای فیزیکی ،زیرساختهای عمومی،
زیرساختهای فناوری و ارتباطات ،زیرساختهای صادراتی ،همچنین ماشینآالت و ابزارآالت مدرن و غیره در راستای
دستیابی به کارآفرینی شهری و درنتیجه داشتن اقتصاد پایدار نقش مؤثری و مثبت دارند.
ﻫمبستگیمتﻐﯿﺮﻫﺎيمستقلووابسته 
ﺟدول.8نتﺎیجآزمون 

متﻐﯿﺮمستقل 

متﻐﯿﺮوابسته 

ﻫمبستگی 
نوع 

عوامل زیرساختی

کارآفرینی شهری

پیرسون

مقدارضﺮیب 
ﻫمبستگی( )r

0/559

سطحمعنﺎداري( )p-value
0/000

پﯿﺶبﯿنیکﺎرآﻓﺮینیشهﺮي 
آزموننقﺶمتﻐﯿﺮﻫﺎيمستقلدر 

پس از مشخصشدن رابطة معنادار میان شاخصهای سهگانة گفتهشده بهعنوان متغیرهای مستقل با کارآفرینی شهری
بهمنزلة متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون گامبهگام استفاده شد تا سنجش این امر صورت بگیرد که کدامیک از این
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شاخصهای مورد بحث ،بیشترین نقش را در میزان کارآفرینی شهری دارد و میتواند در دستیابی به اقتصاد پایدار شهری
مؤثر باشد و اینکه سهم و تأثیر هریک از متغیرهای مستقل در تبیین و پیشبینی تغییرات متغیر وابسته به چه صورت
است .بدینصورت که با استفاده از روش گامبهگام 1بهترتیب سه متغیر عوامل اقتصادی -حمایتی ،عوامل انسانی-
اجتماعی و قابلیتهای زیرساختی وارد معادلة رگرسیون چند متغیره شدند (جدول  .)9در ادامه یافتههای این آزمون ارائه
شده است.
ﺟدول.9نتﺎیجرگﺮسﯿونچندگﺎنةعواملمؤثﺮبﺮکﺎرآﻓﺮینیشهﺮي 

گﺎمﻫﺎ 


پﯿﺶبﯿن 
متﻐﯿﺮﻫﺎي 

1

عوامل اقتصادی-حمایتی ()x1

2

3

عوامل اقتصادی-حمایتی (+)x1
عوامل انسانی-اجتماعی ()x2
عوامل اقتصادی -حمایتی
( +)x1عوامل اجتماعی-انسانی
( +)x2عوامل زیرساختی ()x3

ضﺮیب

ضﺮیب
2

ﻫمبستگی(  )Rتعﯿﯿن( )R


ضﺮیبتعﯿﯿن

f

تعدیلشده


0/655

0/429

0/413

0/671

0/447

0/433

0/701

0/518

0/503

27/777
25/45

22/37

pvalue

0/000
0/000
0/000

براساس جدول  ،9با توجه به مقدار باالی  )f=27/777( Fو سطح معناداری بهدستآمده ( )p-value=0/000میتوان
گفت مدل رگرسیون معناداری باالیی دارد .همانطور که مشاهده میشود ،متغیرهای عوامل اقتصادی -حمایتی ،عوامل
انسانی-اجتماعی و عوامل زیرساختی قادر به پیشبینی افزایش کارآفرینی شهری و اقتصاد پایدار در محدودة مورد مطالعه
بودهاند .بر پایة آنچه در جدول  10ارائه شده ،طی گام اول عوامل اقتصادی-حمایتی ،با ضریب بتای استاندارد 0/655
مقدار  41درصد از واریانس مؤثر بر کارآفرینی شهری تبیین شده است؛ بدینمعنا که عوامل اقتصادی -حمایتی در درجة
اول برای کارآفرینی شهری و دستیابی به اقتصاد پایدار اهمیت فراوانی دارد .در گام دوم عوامل انسانی -اجتماعی با
ضریب بتای استاندارد  0/671به عوامل اقتصادی-حمایتی افزوده شده و توان تبیین واریانس به  0/43درصد رسیده است.
در گام سوم عوامل زیرساختی با ضریب بتای استاندارد  ،0/701به عوامل اقتصادی-حمایتی با و عوامل انسانی-اجتماعی
افزوده شده و توان تبیین کارآفرینی شهری و درنتیجه دستیابی به اقتصاد پایدار به  0/70درصد رسیده است .بهطورکلی
با توجه به نتایج بهدستآمده با افزایش و بهبود عوامل اقتصادی-حمایتی ،ارتقای عوامل انسانی-اجتماعی و همچنین
باالبردن توان زیرساختی میتوان شاهد افزایش کارآفرینی شهری در محدودة مورد مطالعه بود که این امر سبب دستیابی
به توسعة اقتصاد پایدار خواهد شد.
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ﺟدول.10مﯿزانتأثﯿﺮمتﻐﯿﺮﻫﺎيواردشدهدرمعﺎدلةرگﺮسﯿون 

گﺎمﻫﺎ 

1

2

3

متﻐﯿﺮ 
عدد ثابت
عوامل اقتصادی-حمایتی ()x1
عدد ثابت
عوامل اقتصادی ()x1
عوامل انسانی-اجتماعی ()x2
عدد ثابت
عوامل اقتصادی-حمایتی ()x1
عوامل انسانی-اجتماعی ()x2
عوامل زیرساختی ()x3

B
0/574
0/675
-0/568
0/654
0/457
0/724
0/522
0/321
0/293

خطﺎاستﺎنداردB

Beta

T

Sig.

0/283
0/091
0/458
0/088
0/144
0/468
0/431
0/147
0/094

-

-0/935
8/270
-1/27
9/68
5/20
-1/89
11/45
6/92
5/24

0/000

0/655
-

0/553
0/671
-

0/507
0/284
0/267

-

0/03
0/01
-

0/02
0/03
0/02

جهگﯿﺮي 
نتﯿ 
کارآفرینی نقشی بسیار کلیدی در توسعة جوامع دارد و بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به پایداری اقتصادی دست یابد.
کارآفرینی موتور پیشرفت در عصر حاضر تلقی میشود .روند توسعة اقتصادی در کشورهای توسعهیافته ،بیانگر این واقعیت
است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی است؛ بهگونهای که کارآفرینی در توسعة اقتصادی کشورهای توسعهیافته ،نقش
محوری دارد؛ درحالیکه در کشورهای توسعهنیافته اهمیت آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده است .در محیطهای شهری
و در شرایط فعلی بهتر است سازمانها و نهادهای محلی ،بهویژه شهرداریها بهعنوان حکمرانان شهری ،سیاستهای
اقتصادی خود را در راستای تقویت عوامل مثبت و مؤثر بر کارآفرینی و تضعیف موانع بازدارندة آن هدایت کنند.
هدفمندکردن برنامهها و سیاستهای نهادها به نفع کارآفرینان سبب ترویج روحیة کارآفرینی شهری و توسعة آن میان
شهروندان خواهد شد که این امر ادارة شهرها را تسهیل کرده و به تحقق درآمدهای پایدار شهری کمک میکند .درواقع
در مناطق شهری ،کارآفرینی از جمله راهکارهای است که با کاهش نرخ بیکاری و معضالت ناشی از آن ،ایجاد درآمد
پایدار ،فراهمکردن بستر استقالل شهروندان و غیره شهرها را بهسوی خودکنترلی هدایت میکند.
برایناساس شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی شهری میتواند راه را برای گسترش این پدیده و بهتبع آن،
توسعة اقتصاد پایدار در شهرها فراهم کند .پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر کارآفرینی شهری در شهر
نجفآباد انجام شده است .عوامل و شاخصهای بررسیشده در این پژوهش شامل عوامل اقتصادی-حمایتی ،عوامل
انسانی -اجتماعی و عوامل زیرساختی بهعنوان متغیر مستقل و کارآفرینی شهری بهمنزلة متغیر وابسته هستند که هرکدام
به شکلهای مختلف در این زمینه دخیل بودهاند .بهطورکلی نتایج پژوهش با بهرهگیری از آزمون همبستگی پیرسون
نشان میدهد ،میان سه شاخص بررسیشده با کارآفرینی شهری رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .با وجود این شاخص
عوامل اقتصادی با ضریب همبستگی  0/655مهمترین متغیر تأثیرگذار بر کارآفرینی شهری است .مهارتی و جاللی
( )1391و بابایی هزهجان و همکاران ( )1395در پژوهشهای خود به نتایج مشابهی دست یافتهاند .آزمون تحلیل
رگرسیون نیز نتایج مشابهی بهدست میدهد؛ بدینصورت که با درنظرگرفتن شاخصهای سهگانه (عوامل اقتصادی-
حمایتی ،انسانی– اجتماعی و عوامل زیرساختی) بهعنوان متغیر مستقل و شاخص کارآفرینی شهری بهعنوان متغیر وابسته
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نشان میدهد که عوامل اقتصادی با باالترین ضریب تأثیر ،مهمترین و بیشترین تأثیر رگرسیونی را در تبیین متغیر وابسته
کارآفرینی شهری دارد؛ بدانمعنا که این شاخص بیشترین اهمیت و نقش را در کارآفرینی شهری و دستیابی به اقتصاد
پایدار در محدودة مورد مطالعه ایفا میکند .بابایی هزهجان و همکاران ( ،)1395بوسما و استرانبرگ ( ،)2014لی (،)2017
مادوریرا و باتن ( )2016در پژوهشهای جداگانه به نقش عوامل اقتصادی در کارآفرینی شهری و اهمیت این عوامل
اشاره کردهاند و به نتایج مشابه دست یافتهاند.
شهر نجفآباد بهعنوان یکی از قطبهای اقتصادی منطقة اصفهان با داشتن پتانسیلهای فراوان ،ظرفیت تبدیلشدن
به شهری کارآفرین را دارد .نتایج پژوهش نشان میدهد ،فراهمکردن زیرساختها و تسهیالت اقتصادی ،شناسایی افراد
خالق و کارآفرین با داشتن ایدههای متنوع و جدید و آموزش و تربیت آنها در این محدوده میتواند بیشترین تأثیر را در
ایجاد شهر کارآفرین و پایداری اقتصادی داشته باشد .با تحلیل نتایج میتوان دریافت که اقدامات کارآفرینانه در محدودة
مورد مطالعه میتواند در بهبود عملکرد شهری مؤثر باشد .مدیریت شهری باید با فراهمکردن بستر مناسب برای
کارآفرینان موجبات رشد و توسعة اقتصادی شهر را فراهم کند؛ زیرا هزینهکردن برای آمادهسازی این بستر ،نوعی
سرمایهگذاری است که سود نهایی و ارزشافزوده آن در انتها به خود شهر و مجموعة شهر مدنظر تزریق میشود .درواقع
در شهرهای ایران از جمله محدودة مورد مطالعه باید به کارآفرینی بهعنوان یک محور مهم و اساسی برای تقویت اقتصاد
شهرها توجه داشت .یکی از مهمترین رویکردها در این باره ایجاد سازوکارهای تأمین مالی مناسب برای رشد این حوزه
است .همچنین کاهش مالیاتها و تقویت سیستم تخصصی بانکی شهرداریها از جمله مهمترین عواملی هستند که
میتوانند به رشد کارآفرینی کمک کنند.
درنهایت میتوان گفت در محیطهای شهری ،کارآفرینی یکی از شاهکلیدهای توسعة اقتصادی و درآمدزایی است.
شهرها بهعنوان مراکز دانش ،تولیدات خاص ،تسهیل تفکر خالقانه و نوآورانه آفرینشگر فرصتهای ارزنده برای اشتغال
و کارآفرینی هستند .کارآفرینی عالوهبر تأثیرگذاری در گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصـی ،کـاهش نرخ
بیکـاری و معضالت ناشی از آن ،ایجاد درآمد پایدار ،فراهمکردن زمینة استقالل شهروندان ،گسـتردهشدن شبکة اجتماعی
اقتصادمحور ،افزایش مهارتهای فنی و اقتصادی شـهروندان ،افـزایش مهارتهـای تولیدی و بازرگانی ،اسـتفادة بهینه از
منـابع محیطی و بهرهگیری از آنها و نیز سودآوری اقتصادی ،در سطح اجتماعی نیز عامـلی متحـولکننـده و پویاست و
شهرها را به سمت استقالل هدایت میکند .برای دستیابی به این مهم و با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر
ارائه میشود:
 شناسایی و بهرهبرداری از ایدهها و خالقیتهای ذهنی و تئوریک در سطح جامعه با برگزاری مسابقات و انتخاببرترین ایدهها و عملیاتیکردن آنها و همچنین اعطای حقوق مالکیت معنوی برای ادامة فعالیت کارآفرینان؛
 حرکت فضای اقتصادی شهری به سمت خصوصیسازی و حمایت از تعاونیها که این امر سبب گسترش رقابتشهرها میشود و این توسعه به افزایش سرمایهگذاری و درنهایت رونق و توسعة اقتصادی و اجتماعی شهرها میانجامد.
 معافیت یا تخفیفهای مالیاتی به کسبوکارهای حوزة کارآفرینی شهری؛ -اعطای وامهای بلندمدت با بهرة کم؛
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 تسهیل شرایط ضمانت وام؛ حمایت از حضور کارآفرینان در نمایشگاهها و جشنوارههای جهانی؛ برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای داخلی و خارجی برای معرفی تولیدات کارآفرینان و عرضة آنان؛ گسترش هدفمند بازارهای شهری و محلی؛ با توجه به اینکه یکی از مشکالت کارآفرینان ،نبود بازار فروشمحصوالتشان است ،باید پیشبینی الزم برای گسترش بازارها و بازارچههای محلی و شهری به عمل آید؛ چراکه یکی از
عوامل بقای فعالیت کارآفرینان ،بازار فروش است.
 تضمین حمایتهای ورشکستگی کسبوکارهای نوآورانه در عرصة کارآفرینی شهری؛ ایجاد مراکز رشد با حمایت دولت؛ ارائة تجهیزات و ابزارآالت مورد نیاز به کارآفرینان با قیمت مناسب؛ ارائة مشاورههای کارآفرینانه و اطالعات بهروز در حوزههای کسبوکار؛ آموزش مهمترین و کلیدیترین نقش را در توسعه کارآفرینی دارد .ضروری است مؤسسات آموزشی اعم ازدبیرستانها ،مراکز آموزش حرفهای ،دانشکدهها و دانشگاهها آموزشهای الزم را برای توسعة کارآفرینی و فرهنگسازی
در دستور کار خود قرار دهند .همچنین در آموزشها باید به ابداع و خالقیت بها داده شود.
 توسعة مراکز حمایت و مشاورة کارآفرینانه و سامانههای اطالعرسانی کسبوکارهای مرتبط؛ کاهش مراحل تأسیس و ایجاد کسبوکار؛ فراهمکردن مجاریهای آسان و قانونی دریافت مجوز فعالیتهای جدید؛ -توسعة زیرساختهای پایه ،بهویژه زیرساختهای اینترنت شهری و ارتباطات مجازی؛
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منﺎب 
بابایی هزهجان ،مجتبی ،پیراننژاد ،علی ،محمدپور زرندی ،حسین و مجتبی امیری (« .)1395شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر
کارآفرینی شهری (مطالعة موردی :شهر تهران)» ،فصلنامة اقتصاد و مدیریت شهری ،شمارة اول ،صص .99-83
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