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  چکیده

 جوامع توسعه در فرآیند ساسیا در جهان امروز نقش اجتماعی و اقتصادي توسعه محرکۀ نیروي عنوان به کارآفرینی

 و کشورها از بسیاري ازسوي این مقوله امروزه. وري، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شودتواند سبب افزایش بهرهدارد، و می

 به عنوان آن از و گردیده، واقع توجه خاص مورد سوم هزاره آغاز آفرین تحول و مهم هايهمقول از یکی عنوانه ب جهان ممالک

 نام مختلف نظرانصاحب و اقتصاددانان جانب از توسعه مهم راهبرد و نیز کشورها، و هاملت ها،بنگاه رقابتی شایستگی و تمزی

ش از اجراي گیري که توسعه کارآفرینی در جهان داشته، عملی ساختن این امر پی با توجه به دستاوردهاي چشم .استشدهبرده

ي و مشارکت مکاره تتواند عاملی مؤثر به منظور ایجاد شرایط مناسب جهمی هري،هاي فرسوده شافتب ينوسازي و بهساز

حوزه مدیریت پذیري الگوي کارآفرینی در این مقاله به منظور تعمیم .هاي فرسوده شهري تلقی گرددمالکین و ساکنین بافت

کشورهاي مختلف در توسعه کارآفرینی و  يهاشهري، به ویژه بهسازي و نوسازي شهري در ایران، ابتدا به اقدامات و برنامه

تطبیقی در حوزه کارآفرینی  -و با توجه به تجارب سایر کشورها، مطالعه اي توصیفی کندتوجه میهاي کارآفرینی شهري برنامه

با و ؛ سپس با بهره جستن از دستاوردهاي چنین رویکردي، دادشهري انجام و نتایج و پیامدهاي آن مورد بررسی قرار خواهد 

  .پردازدشهري میهاي فرسوده افتب يا هدف احیاء اقتصادب یها و فرآیندها، به تبیین توسعه کارآفرینرخی از روشب يسازبومی

  

  هاي فرسوده شهري، احیاء اقتصاديکارآفرینی، مدیریت شهري، بافت: واژگان کلیدي
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  مقدمه

 فرسوده هاي بافت کالبدي وضعیت نیز و مردم اقتصادي یازهاين گسترش شهرسازي، هاي هشیو تغییر و شهري تحوالت

 به که چرا ندارند؛ را تجاري و اقتصادي پیشرفته و جدید مراکز با رقابت توانایی ها بافت این که است واقعیت این بیانگر شهري

 مراکز تدریج به کانادا، و مریکاآ شهرهاي اطراف در شهري خرید مراکز گسترش به توجه با و بعد به 1980 دهه از نمونه، عنوان

 بروز پی در شهري ریزان برنامه که نحوي به دادند، دست از را خود کارکرد و اهمیت شهرها مراکز در شهري اقتصادي و تجاري

  .کردند مطرح را اقتصادي توان داراي افراد بازگرداندن یا و شهري مراکز سازي معاصر هاي طرح وضعیت این از ناشی مشکالت

 فعال و شکوفا گذشته همچون را شهري مراکز "توان می"و "باید" که تصورشود اگر است اندیشی ساده دیگر طرفاز

 تخریب شهري مراکز آن در که است شرایطی حفظ و بخشی توان جهت در تنها ،شهري مراکز اقتصادي احیاي که چرا کرد؛

 احیاي تواند می ،مراکز این اقتصادي احیاي که داشت دور ذهن از نباید البته. بدهند ادامه خود حیات به بتوانند و نشوند

 توسط شده ریزي برنامه ویرانگري و سو یک از طبیعی تخریب از و آورد فراهم نیز را آنها فرهنگی –اجتماعی و کالبدي

 احیاي این هچنانچ اما بوده؛ محدود ها بافت این اقتصادي کارکرد ظرفیت اگرچه. کند جلوگیري دیگر سوي از سودجویان

 این که چرا بود؛ خواهد پذیر توجیه و ثرؤم کامالً باشد اجتماعی و فرهنگی تاریخی، ابعاد در و شهري ویته تجه در اقتصادي

 بر توان می آنها اقتصادي احیاي با که هستند نیز متعددي بالقوه هاي جاذبه داراي فراوان، هاي محدودیت وجود با مناطق

 به را مراکز این بالقوه هاي جاذبه فرسوده يها بافت اقتصادي احیاي که گفت توان می تر ساده بیان به. افزود شان مثبت عملکرد

یکی از . شود برخوردار خود حیات ادامه براي الزم شرایط از همچنان شهري هویت تا شد خواهد موجب و آورد درمی فعلباال

بحث کارآفرینی و ایجاد  ،ثر باشدي شهري مؤ ي فرسودهها بافت يبهساز ود در تسریع فرآیند نوسازي توان میهایی که  بحث

از آن در  ،و کارهاي کوچک است که در این مقاله سعی شده با بررسی این موضوع در دیگر کشورها و تجارب اخیر کسب

  .ي فرسوده بهره جستها بافت يبهسازي و نوساز

  بیان مساله - 

ماند و  هاي جدید از رونق باز می ا ساختهب یعلت عدم همسازي و هماهنگه ب يبرخی از فضاهاي شهر ،در فرایند توسعه

از جمله مداخالتی است که احیاي  ،سودهري فها بافت يبهسازي و نوساز. شوند تر می نسبت به دیگر فضاهاي شهري فرسوده

ي فرسوده شهري نیازمند ها بافتز در کشور ما نی .سازد کند و زندگی در این بخش را پویاتر می را تضمین می ها بافتمجدد این 

 آن گردیدهکه موجب . ا مشکل مواجه شده استب یمنابع مال تأمینها به دلیل ضعف  لیکن اجراي طرحي جدي است  مداخله

شکل مواجه شده و ي فرسوده در حین مراحل اجرایی خود با مها بافت يهاي مربوط به نوسازي و بهساز ها و پروژه که طرح

و وجود یکسري عوامل اغلب  هاي خاص خود ه دلیل دارا بودن ویژگیب يشهر ي هي فرسودها بافت ).1389اودي، د(ناتمام ماند

ک بافت ی هاصوالً هرگا .عامل اقتصادي است یکی از این عوامل، .نماید تأمینها و نیازهاي ساکنین خود را  د خواستهتوان مین

 .د در معرض فرسودگی قرار گیردتوان میاین بافت  ،اي شهر عقب بیفتده تاقتصادي از اقتصاد دیگر قسم ي هچند دور ،شهري

ند در بوجود توان میچون مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز هم يعوامل دیگر .باشد مل اقتصادي یکی از عوامل مؤثر میالبته عا

  .باشندهاي فرسوده بسیار مؤثر  بافتآوردن 

، کالبدي ابعاد اب یبخش میان و چندوجهی پیچیده، موضوعی شهري، دهفرسو يها بافت ي نوساز و ز طرفی دیگر بهسازيا

 فرسوده يها بافت ي نوساز و هسازيب ي مزایا و اقتصادي ايه هصرف به توجه. است...  و اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، شهرسازي

 کاهش و جمعیت ریز سر راسکاند آن دیلب بی ي اه تظرفی از استفاده شهري، زمین وري بهره ارتقاء زمینه در ویژهب شهري،

 ناخالص تولید در آنان سهم به توجه با ،دیده آموزش و ماهر انسانی سرمایه حفظ موضوع از فارغ ،شهري مدیریت ايه ههزین

 يها بافت ی فرسودگ مهار یا و گسترش در اقتصادي عوامل تأثیر میزان و نقش بررسی و جانی و مالی خسارات کاهش و ملی

 قیمت شدید افت از جلوگیري جمله از اقتصادي عوامل ري بشهر فرسوده يها بافت ي نوساز و بهسازي متقابل تأثیر و شهري

 چرخه در آنها مجدد وقرارگیري گذاران سرمایه اقبال افزایش و محدوده مرغوبیت افزایش و مذکور يها بافت عمق در زمین

 ي فرسودهها بافت بازسازي و حفظ که این به توجه با. است راوانف اهمیت واجد اقتصادي ابعاد لحاظ به ،شهر اقتصادي حیات
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 شهري ریزي برنامه کارشناسان میان در خاصی جایگاه سیاسی نیز و تاریخی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، احیاي هدف با شهر

 به عملی و علمی راهکارهاي از استفاده با تا داشته این بر را کارشناسان و شهري مدیران از بسیاري داده و اختصاص خود به

  ).1389آیینی، (بیندیشند مناطق این رونق

بدین معنا  ؛زا باشد ه صورت درونب یایستبي شهر ي هي فرسودها بافتي ذکر این نکته نیز ضروري است که احیاي اقتصاد

هره بي عنوان نیروي محرکه اقتصاد را شناسایی و سپس از آنها به ها بافتها و نیروي انسانی این گونه  که باید  امکانات پتانسیل

از . تحمیل شده باشد ها بافتنه اقتصادي که از بیرون به این  ،اید ایجاد اقتصاد پایدار باشدبي هدف از احیاي اقتصاد. جست

د توان مینه تنها ن ساکنان آن را در نظر نگیردمنافع  ،گیرد ي فرسوده انجام میها بافتایی که در ه يگذار طرفی دیگر اگر سرمایه

ي فرسوده استفاده از امکانات و ها بافتي اصلی در احیاي اقتصاد تأکیدبدین ترتیب  .د مخرب نیز باشدتوان میموثر باشد بلکه 

  .نیروهاي داخلی است

ها بسیار موثر واقع  اقتصادي شهر ي هد در بحث ایجاد اشتغال و توسعتوان میکارآفرینی یکی از مباحثی است که امروزه 

بدان جلب شده و در این زمینه  ،کشورهاي پیشرفتههاي جهان به ویژه  توجه بسیاري از کشور ،در چند سال اخیر شود و

ی که از این کشورهای در میزان اشتغال و تولید ناخالص بسزایی تأثیر این امر. گیري را کسب کنند اي چشمه تاند موفقی توانسته

مدیریت شهري  ي هرسد که کارآفرینی در حوز جه به مسائل گفته شده به نظر میبا تو. اند داشته است رویکرد استفاده کرده

  .مشارکت مردمی تلقی گردد براي ي فرسوده و در پی آن ایجاد انگیزهها بافتي اقتصاد د به عنوان راهکاري جهت احیاءتوان می

  هشوپژ ضرورت

ي فرسوده شهري وجود ها بافتر شهرهاي کشو م اکنون در بسیاري ازه  هاین پژوهش از آن نظر مهم و ضروري است ک

 ايه تضرور موضوع ،شود می توجه آن به کمتر که ضرورتی ترین مهماز جهتی دیگر . اند د که نیازمند بهسازي و نوسازيدار

 شهري فرسوده يها بافتي نوساز و بهسازي در خیرتأ از حاصل رفته دست از ايه تفرص به توجه و گذاري سرمایه و اقتصادي

 مینهي، شهر فرسوده يها بافت شدن متروکه و اه یفرسودگ توسعه در گذاريتأثیر عامل ترین مهم که است این واقعیت. است

 از. است کرده سلب را نوسازي و بهسازي گونه هر امکان ،مالکان و ساکنان اقتصادي فقر. است گذاري سرمایه و اقتصادي عامل

 تهیه مانند مختلف ايه ههزین کاهش و جویی صرفه نهایت در سازها و ساخت دشو می اعثبي اقتصاد تنگناهاي دیگر سوي

آیینی، (است شهري سیماي و بناها ساخت کیفیت افت شرایط، این حاصل. شود انجام زمان کاهش و انسانی نیروي مصالح،

1389(.   

 يها بافتي نوساز و بهسازي هبرنام قالب در شهري درون توسعه به توجه گذاري سرمایه و مالی اقتصادي، ايه تضرور

 ايه تسیاس سایر با مقایسه و اه يگیر اندازه حاصل. کرد گیري اندازه حتی و ررسیبی های شاخص با توان می را شهري فرسوده

 هزینه ،)سازي آماده هزینه( جمعیت اسکان ايه ههزین. داد خواهد نشان خوبی به را ضرورت عدم یا و ضرورت شهري، توسعه

 يها بافتي پذیر جمعیت ظرفیت و شهري زمین وري بهره میزان شهري، هکتار در نفر تراکم شهري، زمین هکتار رهي نگهدار

 در دهد، نشان اه یررسب یوقت. دهند می نمایش خوبی به را مذکور ضرورت که ستنده یهای شاخص جمله از شهري فرسوده

 نفر اکمتره بهین حد به رسیدن و پذیري جمعیت ايه تظرفی زا استفاده و شهري فرسوده يها بافت ي نوساز و بهسازي صورت

 و یابد می کاهش شهري زمین هکتار رهي نگهدار هزینه و جمعیت اسکان ايه ههزین میزان چه به شهري، زمین هکتار در

 و زيبهسا توجه ضرورت بر خود خودي به ،شوند می رخورداربي رت مناسب وري بهره شاخص از شهري مدیریت ايه هدستگا

 شهري فرسوده يها بافتي نوساز و بهسازي انجام است بدیهی که این ضمن .کنند می تأکید شهري فرسوده يها بافتي نوساز

 گذاران سرمایه اقبال باعث محدوده، مرغوبیت افزایش و نماید می جلوگیري مذکور يها بافت عمق در زمین قیمت شدید افت از

  ).همان(گیرند می قرار شهر اقتصادي حیات چرخه در مجدداً و شده
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  روش تحقیق

ل شهري در حوزه مسائ ي هي فرسودها بافت يدر این تحقیق سعی شده است با بررسی مبانی نظري نوسازي و بهساز

همچنین بحث کارآفرینی در حوزه مسائل  .ي شهري مود تجزیه و تحلیل قرار گیردها بافتی اي فرسودگه هریش ،قتصاديا

 ي فرسوده شهري تلقی گردد نیز موردها بافتي ه منظور تسهیل فرایند نوسازي و بهسازبي د به عنوان راهکارتوان میشهري که 

تطبیقی است که در طی آن کارآفرینی شهري در  -روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت توصیفی .خواهد گرفتبرررسی قرار 

ي ها بافتن بررسی و از آن در نوسازي و بهسازي در حوزه مدیریت شهري دیگر کشورها و هم چنین نتایج و پیامدهاي آ

 موضوعات کلیدي و مهم جایگاه اي اندازه تا است آن دنبال به ویژه صورت مقاله به این .گیري خواهد شد هرهب يفرسوده شهر

 هبي شهر دهفرسو يها بافت ينوساز و بهسازي حوزه در ،نیستند فیزیکی و کالبدي جنس از که را مدیریتی و مالی اقتصادي،

  .کند تبیین شهري حیات تجدید و شهرسازانه اقدام یک عنوان

  شهري ي هي فرسودها بافت ياقتصاد احیاء 

 ي هاما باید توجه داشت تحول ساختار در توسع .شهري در هر وضع و حالی مولد ثروت است ي هتوسع ،قاد بسیاريبه اعت

 ي هزیرا فقدان رویکرد اقتصادي مناسب در توسع؛ )1384، ارنژه( وده استبي ز کشورها موجد فقر شهرشهري در بسیاري ا

اي ضعیف از جمله ه تناپایدار و زیرساخ هايداعث گردید برخی نواحی شهر دچار محرومیت شوند و کالبب يفضاهاي شهر

  .)1385 ،منصوري( ه به شدت فرسودگی آن دامن می زنداشد کب یاي تبعی این نواحی محروم و فرسوده مه همشخص

که  شود میدست انسان ساخته  هاي است که ب ر مجموعههه ه لحاظ ماهوي جزو ذات و جوهربی فرسودگ ،به طور کلّی

پیوند  مه يا و یا گستره؛ )1381،حبیبی(آید ات مکرر و پیوسته به وجود میا و تغییره تاین فرسودگی طی زمان و بر اثر فعالی

 .)1384 ،عالی معماري و شهرسازي شوراي( ت شهري شکل گرفته باشددوران حیا اي متفاوت طیه یشناس که با ریخت

اي اقتصادي ه تزوال فعالی ،ي کالبديها بافتی ها عالوه بر کهنگ اي شهرسازي سایر فرهنگه يمین دلیل است که در تئوره هب

ي ها بافت یدر سایر منابع علم در هر حال. کنند میو این دیدگاه را در مفهوم خود مستتر  دهند و اجتماعی را مد نظر قرار می

کنند و یا به  میتنزل است اطالق  حالهاي مالی آنها در  فرسوده را به محالتی که رو به زوال هستند و تضعیف شدند و یا ارزش

 ،اند که تخریب شوند افتهیه هاي آن ناکارآمد شده و اجاز ا و ساختمانه تاي از جامعه که زیرساخ عبارت دیگر به محدوده

 . (www.tenantlaweenten.com) گویند میسوده فر

ه طور ب یهاي مال که در آن ارزش شود میفتاده اشاره اه محدوده تضعیف شده و از کارب ي در نوسازي و بهسازي شهر

تر  طبقات و ساکنان پایین ،مالی و اقتصادياي ه هنیروهاي اقتصادي تخریب شده است و با اخالل در روی ي هه وسیلبي جد

متعدد با وجود عوامل  ).www.zioncebu.com(قرار داده است  تأثیرآنها را تحت ي رو به استهالك اه عه ساختمانجام

شاید بتوان شرایط نامناسب  و .شود می تأکیدجا بیشتر بر روي عوامل اقتصادي ي فرسوده در این ها بافتگذار بر تشکیل تأثیر

 ،خداییو  تقوایی( شهري است نام برد ي هرسودي فها بافتکه موجب تشکیل  عوامل ترین مهماقتصادي و اجتماعی را یکی از 

اي اقتصادي ه یویژگ ترین مهماز  ،ي فرسوده شهريها بافتدر  گذاري سرمایها و ضعف ه هفقر اقتصادي و کاهش انگیز .)1388

هاي جنوبی شهر و  مواره در بخشاین شرایط ه أاز این رو عمدت .)1385 ،منصوري(سازد میاست که جریان مداخله را دشوار 

کاهش ارزش  .گردد اي کالبدي اقتصادي و اجتماعی میه يه مرور زمان سبب نابرابرب یو این فرسودگ شود میمستعد فقر واقع 

محرومیت و کمبود خدمات نیز بخشی دیگر از این  ،مشکالت زیست محیطی ،کیفیت زندگی اقتصادي ،امالك ،ها ساختمان

  .)1385 ،یبعندل( نتایج است

  فرینیکارآ

 هبی صنعت جامعه از گذر المللی،بین محیط پرشتاب تحوالت و تغییر با که امروز جهان بازار ربی مبتن و رقابتی اقتصاد در

 به »اقتصادي توسعه موتور« مثابه به را کارآفرینی است، مراههی جهان اقتصاد هب یمل اقتصاد دگرگونی و اطالعاتی جامعه

 اجتماعی رفاه و اشتغال ایجاد وري،بهره افزایش سبب که کشورها اقتصادي و توسعه رشد در تواندمی زیرا اند،کارگرفته

 و هافرصت جستجوي معتدل، خطرپذیري نوآوري، توانمی را کارآفرینی اجزاي از برخی. باشدداشته مهمی نقش خواهدشد،
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 ،کارآفرینی فرآیند واقع، در. دانست ها سازمان دگرگونی یا جدید ايکاره و کسب ایجاد راه از برداريهرهب ي برا منابع تجهیز

 از انگیزشگفت دورنماسازي پذیري،ریسک پافشاري، کوشی،سخت و دارند کامیابی به شدید میل که است کسانی دستاورد

 محصول کار، و کسب ایجاد با و نو اندیشه و ایده با که است کسی کارآفرین باور، این با. آنهاست روانی-روحی يهاویژگی جمله

 این تواندمی مناسب زمینه و بستر یک و دارند حضور جوامع همه در افراد گونه این اصوالً. کندمی معرفی جامعه به را جدید

  .سازد ترپررنگ را حضور

 سه حدود از یزيبرانگصورت بحث به جهان، تاریخ در اقتصادي يالقوهب ي به عنوان مؤثرترین نیرو» کارآفرینی«مقوله 

« يزمینه در نیز مشابهی هايمقوله، پیشرفت این با زمانو هم گامهم .است شده مطرح و یافته ظهور تاکنون گذشته يدهه

-ایجاد کسب و کارآفرینی آموزشی هايبرنامه در که اخیر هايفعالیت و هاپیشرفت. است شده انجام » کارآفرینی آموزش

 تمامی داده، روي کارآفرینی يمقوله در که دگرگونی و تحول .ستنده هتوج و قابل چشمگیر بسیار شده، انجام جدید وکارهاي

 توانمی مثال، براي. بود خواهد مقوله این از متأثر همیشه براي تجارت و کار دنیاي که اي گونه به است؛کرده  متأثر را جهان

   .کرد اشاره گذشته سال طی ده مریکاآ کشور در کارآفرینی هاي فعالیت يقدرتمندانه شروع به

گیري از یک فرصت  ه فرآیند ایجاد ارزش از طریق فراهم آوردن ترکیب منحصر به فرد از منابع براي یهرهب ی کارآفرین

-سازي و پیادهعمل کارآفرینانه به مفهوم. نیازمند یک عمل کارآفرینانه و یک عامل کارآفرینانه است ،این فرایند .اشاره دارد

عامل کارآفرینانه، فرد یا گروهی است که . سازي یک ایده، فرایند، محصول، خدمت یا یک کسب و کار جدید داللت دارد

اي نگرشی و رفتاري زداراي اج ،فرایند کارآفرینی. گیردمسئولیت شکوفاسازي و به بار نشستن عمل کارآفرینانه را برعهده می

و ایجاد هاي جدید گیري و استفاده از فرصتهرهب يبه تمایل یک فرد یا سازمان برااز نظر نگرشی، فرایند کارآفرینانه . است

اي از اقدامات است که براي شناسایی و ارزیابی یک از نظر رفتاري، فرایند کارآفرینی شامل مجموعه. تغییر خالقانه اشاره دارد

برداري از سازي و بهرهآوردن منابع ضروري، و پیادهتفرصت، تعریف یک مفهوم تجاري و کاري، شناسایی منابع مورد نیاز، بدس

نیروي محرك اصلی درتوسعۀ  ،کند که کارآفرینیبیان می 1ژوزف شومپیتر ).1386حق شناس، ( باشندکسب و کار ضروري می

اي زیر ه تالیاز دیدگاه وي، هر کدام از فع. هاي تازه از مواد استاقتصادي است و نقش کارآفرین، نوآوري یا ایجاد ترکیب

ارائۀ کاالیی جدید، ارائۀ روشی جدید در فرایند تولید، گشایش بازاري تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه : کارآفرینی است

   ).1386فروغی، ( تشکیالت جدید در صنعت

  هاي کوچکاي کسب و کاره یاهمیت و ویژگ

  :اي کسب و کارهاي کوچک برشمرده اند عبارتند ازایی که اغلب پژوهشگران و نویسندگان بره یویژگ ترین مهم

همواره از مسائل  یکاري که پیامدهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعی دارد،ب ي هشهرها مسأل ي همه يبرا: زایی اشتغال -1

ي در شان از تولید ملی نقش مؤثر به رغم سهم اندك زایی اي اشتغاله یا و صنایع کوچک با ویژگه هبنگا.مهم بوده و هست

GNPدرصد از  20اگرچه حدود  ،اي کوچکه هبه طور مثال در انگلستان بنگا .کاهش ناشی از بیکاري دارند
؛ اند را ایجاد کرده 2

  .درصد اشتغال آن کشور را به خود اختصاص داده است 40از  اما بیش

 .رخوردارندبي یشترب يپذیر طافاز انع گزربي اه تا و صنایع کوچک در مقایسه با شرکه هبنگا: پذیري سرعت انعطاف - 2

کلیدي و  ي هتر حداقل در مقابل دو مقول اي کوچکه هلیکن بنگا ،ه خودي خود گسترده استبي پذیر اگرچه مفهوم انعطاف

مین ه هب. دنده هاي الزم را نشان می العمل یشتري از خود عکسب با سرعت  ،راهبردي تغییرات در تقاضا و تخصیص مجدد منابع

ا بي پذیر ند استفاده کنند و به طور کلی از درجات باالتر انطباقتوان میازار بهتر بي اه تسبت به صنایع بزرگ از فرصدلیل هم ن

  .رخوردارندبی شرایط محیط

ل و روش اي جدید و محصوه هدرخشانی در اید ي هکوچک سابق ايه هصنایع و بنگا ،به رغم منابع محدود :نوآوري -3

 و در عین حال در طول .اند حول یک ایده و ابتکار شکل گرفته ،سیاري از صنایع کوچکبی هاي غربوردر کش .انجام کار دارند

                                                        
1 Joseph Schumpeter 
2 Gross National Product 
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ها و صنایع کوچک نسبت  دهد که شرکت تحقیقات نشان می .دهند روز میبي اي از نوآور حیات خود نیز درجات قابل مالحظه

مین ه همحققان دیگري ک .کند میبرابر نوآوري ایجاد  4 شود میزرگتر در مقابل هر دالر که صرف تحقیقات ب ياه تبه شرک

  .برابر نوآوري دارند 24ا و صنایع کوچک تا ه هبنگا ،دارند میاند اظهار  را پیگیري کرده موضوع

االتر صنایع کوچک نسبت به ب  يسودآور اند، ایی که بیشتر پژوهشگران گزارش کردهه ییکی دیگر از ویژگ :سودآوري - 4

و هم  کرد م به عنوان یک هدف اساسی آن مطرحه ی اي تجاري را بخش خصوصه تاگرچه سودآوري شرک .صنایع بزرگ است

آن پیچیده بوده و بر اساس معیارهاي مختلفی صورت  گیري اندازهدر عین حال ، سنجش عملکرد ي هبه عنوان یک وسیل

  .گیرد می

پژوهشگران  نظران، تقریباً تمامی صاحب ع کوچک،رغم وجود تردید در مورد سودآورتر بودن صنای علی :وري بهره -5

مواره ه ه اگرچه از ابتداي قرن گذشت .اشندب یتر م و ایجاد ارزش باالتر توسط صنایع کوچک وري بهرهی ونتایج آنان مؤید فزون

رضایت  ،االترب  ي هیزلیکن در عمل به دلیل انگ .زینه قرین و هموار بوده استهي ر مبناب یصنعت با مفاهیم تولید انبوه و کارای

ي و ایجاد ارزش باالتر وري بهرها از ه هاینگونه بنگا ،تر تر بین مدیران و کارکنان صنایع کوچک بیشتر و ارتباط نزدیک یشغل

  :عالوه بر موارد فوق مزایاي دیگر کسب و کار کوچک عبارتند از. رخوردار استب

 .آید مختلف جامعه به حساب میاالترین ظرفیت ایجاد اشتغال براي قشرهاي بي دارا -

 ).به دلیل ایجاد مراکز متعدد در نقاط مختلف شهر( شود میباعث تمرکززدایی  -

 ).1385، اکبري( ي سرگردان و اندك جامعه را دارنداه هتوان الزم در جهت جذب سرمای -

  کارآفرینی در حوزه مدیریت شهري

ه ب  یا و نهادهاي مردمه یتعاون ،توسعه مشارکت بخش خصوصی رايبی ه عنوان یک رویکرد اساسب  يفرینی شهرکار آ

 .رود ت خانوار از سوي دیگر به شمار میي غیردولتی از یک سو و حل مشکالت خانوارهاي محروم و زنان سرپرسها سازمانویژه 

اي ه تزیرساخ أمینتچنین راي تقویت بخش خصوصی و همب  يا د به عنوان پایهتوان می ،مدیریت شهري ي هکارآفرینی در حوز

ا و ه يبسیاري از اموري را که اکنون به دست شهردار توان میبا استفاده از کارآفرینی شهري  .الزم براي این بخش به شمار آید

این امر عالوه بر کاهش بار کاري  .را به شهروندان و بخش خصوصی سپرد شود میهاي متولی امور شهري انجام نهاد

و موجب  هفرصت شغلی نوینی در سطح جامعه پدید آورد ،ه مردمبی رسان یشتر در امر خدمتب  ياه تا و ایجاد فرصه يشهردار

  ).1389کنعانی، ( شود میاقتصادي شهر  ي هندان در توسعخشی از شهروب ي مشارکت جد

د و از آنها اي موجود در بازار را کشف کنه تکه فرص شود میدهنده اطالق  و توسعه به فردي نوآور ،امروزه کارآفرین

به ایجاد یک  محصوالت و خدمات جدید با ترکیب منابع جدید که ،اه ها موضوعاتی نظیر ایدب  یکارآفرین. ي نمایدبردار بهره

کارآفرینی . )1378احمد پور، ( مرتبط است شود میزایی منجر  غالهاي مشتري و اشتارضاي نیاز ،سودآوري ،کسب و کار جدید

هبود سطح ب  يکه در حوزه جغرافیایی شهر انجام شده و در راستا شود میاي کارآفرینانه اطالق ه تالیه آن دسته از فعب  ،يشهر

از جمله . یردگ براي یک یا تعدادي از شهروندان انجام می.... ایجاد اشتغال و  ،درآمدزایی ،خدمات مورد نیاز تأمین ،زندگی

وچک در محدوده شهرها گی و کارآفرینی در کسب و کارهاي کبه کسب و کارهاي خان توان می ،مصادیق کارآفرینی شهري

  ).1382مؤسسه توسعه فردا، ( اشاره نمود

 ،کنند میهاي مختلف اقتصادي ایجاد  در بخش گذاري سرمایهاي جدیدي را به منظور ه تظرفی ،هنگامی که کارآفرینان

خدمات ایفا  ي هزایی که نقش مهمی در ارائ اشتغال در پی آن استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود و همچنین توان می

 ي ههاي مختلف شهروندان و نیز توسعنیاز تأمینموجب  دتوان میانجام این امور در حوزه جوامع شهري  .را داشت کند می

ري و کاهش ساختارهاي زندگی شه ،سازي ایجاد مراکز رشد کارآفرینان گام مهمی در شفاف .ها گردداقتصاد پایدار در شهر

 ،اي انسانیه هسرمای، اي از جمله فضاهاي شهري هاي منطقه رچه بیشتر از پتانسیله  يبردار هدر جهت بهر کمک به شهروندان

ا قادر به ه يمراکز رشد کارآفرینان شهري در بستر حمایت شهردار .رود ه شمار میب یمنابع مالی و امکانات فیزیکی محیط زندگ

هاي مدیریت شهري از ند نقش حمایت نهادتوان میاین مراکز . ستنده  هاي کارآفرینانه تفعالیاي موجود در ه یکاهش پیچیدگ
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ا یا ه تبرداري از خالقی ي الزم براي پرورش یک ایده به منظور بهرهو کار ساز ،به عبارت دیگر .ایفا کنند اتوسعه کارآفرینی ر

  ).1389کنعانی، ( سازند را برقرار می ،بلوغ اجرایی هاي نوآورانه و امکانات موجود تا مرحله طرح

سازي در زمینه کارآفرینی شهري را  ثر و فرهنگراي حمایت مؤب یند که پتانسیل کافسته یتنها نهاد عموم ،اه يشهردار

ي که قادر به حضور در تمامی مناطق و نواحی شهرا هستند ه يفقط شهردار ،هاي عمومیدر میان تمام نهاد .در اختیاردارند

ا ه يعالوه بر این شهردار .ند خدمات خود را به صورت سازماندهی شده در اختیار عموم شهروندان قرار دهندتوان میو  ستنده

اداره فرهنگ سراها و مراکز آموزشی وابسته را . از امکانات بالقوه و بالفعل موجود در شهرها و به ویژه اماکن بال استفاده مطلعند

هاي منحصر به فرد  پتانسیل .در اختیار آنهاست. ....معابر و  ،آنهابوست ،ات تبلیغاتی شهريدر اختیار دارند و کنترل امکان

داراي ساختارهاي  ،زرگ و کوچکب يکه جوامع شهر چرا ؛دنمایان زرگ خود را بیشتر میب يهاا در کارآفرینی در شهر ه يشهردار

 متفاوت است آنهایز در اجتماعی ناي اقتصادي ه تاز فعالی گیري یا حمایت اي مدیریت و شکله هشیو ستند و طبیعتاًه یمتفاوت

  ).همان(

ا داراي پتانسیل منحصر ه يباید اشاره کرد که شهردار ،در خصوص تعامل شهرداري و دولت براي حمایت از کارآفرینان

ا ه يي  از کشورها شهردارتی در بسیارح. ستنده یي دولتها سازماناي متفاوت شهروندان و ه هبفردي در برقراري ارتباط با الی

  . (Boettke and Rathbone, 2003) کنند میاي پنج ساله را ایفاه هنقش اجرایی در برنام

در . اي جامعه شهري دارنده هالی ي ها همبی ارتباط بسیار نزدیک ،ي دولتیها سازمانبر خالف بسیاري از  ،اه يشهردار

اداره کل در سطح اي دولتی، از حضور یک ه هي و اجرایی دستگاریز برنامهي سیاري از نهاد هابي گذار سیاست تأثیرواقع شعاع 

سسات ؤا و مه ياین در حالی است که مراکز کارآفرینی شهري قادر هستند از طریق برقراري تعامل شهردار. رود شهر فراتر نمی

 ي کنندبردار بهرهي ارآفرینی شهرکهاي موجود در محیط اجتماعی در راستاي توسعه  ه نحوي شایسته از پتانسیلبی، دولت

  ).1389کنعانی، (

محور و به عنوان  ،شهرها اي کالنه يدهد که شهردار ، نشان میها و مطالعات تطبیقی صورت گرفته بندي پژوهش جمع

دار توزیع  چون مراکز رشد شهري عهدهمه یهایند در قالب نهادتوان می ،هاي عمومی و دولتیهماهنگ کننده فعالیت نهاد

عبارت  ،در حوزه کسب و کار ،مرکز رشد در فرهنگ لغت آکسفورد .اشندب يمکانات و خدمات حمایتی آنها از کارآفرینان شهرا

به طور  ،این تسهیالت .کنند میهاي جدید و در حال رشد فراهم راي تعدادي از کسب و کاربی است از مراکزي که تسهیالت

شناخته   رشددر اختیار افراد حقیقی و حقوقی که واجد شرایط حضور در مراکز  اي کم براي مدت مشخصیه هرایگان یا با هزین

   ).1382، زمانه اسد( گیرد میشوند قرار 

بسیاري از افراد اجتماع  .گردد ه منظور پرورش یک ایده و اجراي آن ارائه میب یستند که خدماته یهای ، محلمراکز رشد

اما در پیج و خم  ،ستنده ییک طرح اقتصادي و اجتماع ي هراي اداروش و ذکاوت الزم بهي دارا ،طق شهرياندر م

مراکز رشد کارآفرینی . اي خود نیستنده هرنامب يه تنهایی قادر به اجرابی، اي اجتماعه یاي اداري و یا پیچیدگه یبوروکراس

ویژگی مراکز  ترین مهم .رندگی میشهري شکل  ي هکه در حوز دهند میایی را مورد حمایت قرار ه تآن دسته از فعالی ،شهري

اي ه تا و ظرفیه تي از فرصبردار بهرها بی، کارآفرین .کنند میعبارت است از نقشی که در بهبود کارآفرینی ایفا  ،رشد شهري

اما از روش تحقق  ،نابی داشته باشد ي هدر جامعه شهري ممکن است فرد یا گروهی اید .شود میع موجود منجر به توسعه مناب

سرمایه و  ،ا سازمانیه گرو ،از طرف دیگر ممکن است فرد .و یا قدرت اقتصادي انجام آن را نداشته باشد ی نداشته باشدآن آگاه

گیري از  قادر است با بهره ،مرکز رشد شهري .مند نباشد هرهب یپردازي کاف ایده و اما از قدرت کافی ،ابزار فعالیت را داشته باشد

اي پتانسیلی این دو گروه را مورد شناسایی قرار داده و سپس ضمن ه تنیازها و ظرفی ،ي خودماهنگی و همکارهي و کارها ساز

اي طالیی در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعی زندگی شهروندان ه تا و خدمات مورد نیاز از این فرصه یارائه راهنمای

 ،گفت و گوي متقابل،  هلزم برقراري یک جلسه سادمست صرفاً اي اقتصاديه تتنگناهاي فعالی ،در اغلب موارد. ي کندبردار بهره

قادر هستند در ارائه این خدمات به شهروندان  ،اه يمراکز رشد شهري شهردار .راهنمایی مختصر و یا هماهنگی رسمی است

  ).1389کنعانی، ( فردي را ایفا نماینده ش منحصر بنق
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  هاي مختلفه مدیریت شهري در کشورجارب کارآفرینی در حوزت

که در توسعه و ترویج کارآفرینی .... ا و ه هرنامبي اجرا ،اه یمش گذاري خط توجه به اهمیت عملکرد مدیران درسیاست با

با توجه به  .د اثر بسزایی در توسعه این مفهوم داشته باشدتوان میشاخص میزان درك مدیران کشور از کارآفرینی  ،مهم است

بویژه  ،هرساله کمیسیون اقتصادي اروپا اقدامات کشور ها ،ط در رشد اقتصادياي کوچک و متوسه تاهمیت کارآفرینی و شرک

  :یند که عبارتند ازب یاي را تدارك م اي ویژهه هبرنام بررسی و هاي اروپایی پیشرفته را دراین چارچوبکشور

  آموزش براي یک جامعه کارآفرین -

ا با ه تراي گسترش شرکب یامین مالأحله زودتر و تتر و در یک مر اي کوچکه تراي شرکب  يه منابع مادب یدسترس -

  .االب يتکنولوژ

شیخان، ( هاي کوچک و متوسط راعات توسط شرکته به تحقیق و نوآوري و استفاده بهتر از ثبت اختب یدسترس -

1381.(  

 مثبت و ؤثرم نقش به توجه با اخیر، هايدهه در توسعه حال در کشورهاي برخی و قبل هايدهه از پیشرفته کشورهاي

 اشتغال امکان نبود و بیکاري ،تورم رکود، چون مشکالتی ابی رویاروی براي پتانسیل این از جامعه، توسعه در شهري کارآفرینان

 و آموزش کارآفرینانه، رفتار و روحیه گسترش براي الزم هايبرنامه وها سیاست ها،استراتژي تدوین. اندکرده برداري بهره

 و ارتباط ایجاد و موانع رفع اجتماعی، -اقتصادي گوناگون هايزمینه در کارآفرینان فعالیت براي ترمناسب ايفض ایجاد مشاوره،

 دستاوردهاي و گرفته صورت زمینه این در که است کارهایی جمله از ،جهانی بازار به آنها دستیابی تسهیل و آنها ینب يهمکار

  .استداشته نیز گیر چشم

 هاشهرداري در که شهري کارآفرینی هايبرنامه و کارآفرینی توسعه در کشور هايبرنامه و کارها یرتأث به ردنب یپ براي

 توسعه منظور به آنها دستاوردهاي از بتوان تا گرفته انجام کشورها، از برخی مورد در خصوص این در ايمطالعه ،گیردمی انجام

 براي. برداشت قدم مسیر این در هافرآیند و هاروش از رخیبي سازیبوم با و کارگرفتهبي، شهر مدیریت حوزه در کارآفرینی

  .استشده انتخاب یک هر از اينمونه صرفاً کشور هر در آن کارکرد و هابرنامه نوع اساس بر منظور اولین

  کارآفرینی کشور کاناداه عملکرد مدیریت شهري در حوز - 1

  :يفرینی شهرها و مراکز کارآفرینی در شهرداريکارآ

کارمندان شهرداري در این حوزه تالش . ا در کشور کانادا، توسعه اقتصادي استه ياي شهرداریکی از ارکان وظیفه

که بدین منظور . هاي محلی را دنبال نمایند اي ایجاد کسب وکار و گسترش شغله تتا توسعه قانونی، فرص کنند می

مالیاتی، پرداخت مانند تحقیقات  ؛هاي مالیاتی را بکار گیرند اي کاهش هزینه و مشوقه هند برخی از برنامتوان میا ه يشهردار

اند،  انجام داده Ontarioهاي کانادا همچون یکی دیگر از اقداماتی که شهرداري. مین، و اعطاي جوایزکمک هزینه خرید ز

  :آنها عبارتند از ترین مهمکه  اشدب یاندازي یک کسب و کار، در شهرداري م راي تسهیل راهبی تدوین الزامات

  معرفی کارآفرینان برتر در هر منطقه -

  اه ياستقرار مراکز مشاوره تخصصی در شهردار -

  تسهیل در فرایند اخذ مجوزها و مدارك قانونی وابسته به شهرداري -

  .ناي خرید زمین و ساختماه هتسریع فرایند اعطاي زمین به کارافرینان و پرداخت برخی از هزین -

مرکز آنها در توسعه اقتصادي در کانادا گردند، تند موجب رونق کارآفرینی و توان میا ه يایی که شهرداره هیکی از حوز

فعالیتی که در این زمینه از سوي  ترین مهم .اشدب یو شهرداري الکترونیک م (ICT)اي فناوري اطالعات و ارتباطات ه هحوز

اي پیشرفته اطالعاتی و ه يتر و گسترش تکنولوژ اند براي ارتباطات سریعبي پهناا انجام گرفته است، افزایش ه يشهردار

ستند و ه يهر ساله پاسخگوي افراد زیاد ،ا در کاناداه يفرینی وابسته به شهردارمراکز کارآ .اشدب یارتباطی در داخل شهر م

  :ندده میاي ذیل به افراد مختلف ارائه ه هاي مفیدي در زمینه هاطالعات و مشاور

  اندازي یک کسب و کار چگونگی راه -
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  انتخاب بهترین ساختار براي شروع بک کسب و کار -

  انتخاب نام تجاري مناسب -

  اخذ مجوز و مدارك قانونی -

  هاي مختلفایط مالیاتی کسب و کارها در شهرقوانین و شر -

  .ها ا، ایاالت و فدراله يمربوط به شهردار... قوانین مالی، حقوقی، سیاسی و  -

  اي آنتاریوه يحمایت از کارآفرینی در شهردار ياه هبرنام

اي وام و ه هاي ایاالت آنتاریو، ارائه تسهیالت و برنامه ياي توسعه کارآفرینی در شهرداره تا و فعالیه هبرنام ترین مهم

  .اشدب یا و بخش هاي مختلف عمران و توسعه شهري مه هدر پروژ گذاري سرمایه

  :باتند ازع آنهاکه برخی از 

  اي زیر ساختیه هدر حوز گذاري سرمایهارائه تسهیالت و  )الف

هدف از این تسهیالت . اشندب یي اجتماعی مها سازمانا و ه يستند شهرداره تنهادهایی که دریافت کننده این تسهیال

  :اشدب یتوسعه موارد زیر م

  اي محیطیه تساخزیر -

  اي اقتصادي پایدار محیطیه تساخزیر -

  اي تفریحیه تاخسزیر -

  .و آمادگی جهت حوادث غیر مترقبه ریزي ي برنامهاه تساخزیر -

ا را توسط ه هممکن است برخی از این پروژ ،ا جهت توسعه امر کارآفرینی و ایجاد اشتغاله يقابل ذکر است که شهردار

ت بر روي ارائه آب پاکیزه و ي محیطی، فعالیاه تساخوان مثال یکی از اهداف توسعه زیربه عنبخش خصوصی انجام دهند؛ 

بخش خصوصی واگذار گردد و هم اینکه در  هد هم بتوان میا ه هاشد که انجام این پروژب یمدیریت اتالف منابع آبی در شهر م

اي اقتصاد ه تاي توسعه زیرساخه هویا اینکه واگذاري اجراي پروژ. اي کارآفرینی تخصصی انجام شوده هقالب شهرداري و حوز

مطالعات در : از جمله ؛نماید ي جدید میاه بخش خصوصی، این بخش را قادر به ایجاد مشاغل و کسب و کارهبی یطپایدارمح

گاهی، افزایش دسترسی سریع به  هاي اقامت هاي حمل و نقل توریسم، زمین هاي مختلف انرژي، سیستم زمینه جایگزین

  ...اینترنت و 

  گذاري سرمایهبرنامه  )ب

، دنبال Green Municipal Fund (GMF)کانادا که با عنوان  ياه يدر فدراسیون شهردار ريگذا سرمایهاین بحث 

و . اي نوآورانه محیط شهرداري، جهت توسعه پایدار در جوامع کانادایی دارده همشابه در پروژ گذاري سرمایهاشاره به  ،شود می

اهداف این برنامه  ترین مهم. اند ن امر مشخص گردیدههر دو بخش خصوصی و دولتی از سوي این فدراسیون به عنوان متولی ای

سقف . اشدب یاي م اي شهرداري در زمینه بهبود کیفیت آب، هوا و خاك و کاهش میزان گازهاي گلخانهه تتوسعه فعالی

  .اشدب یمیلیون دالر م 550 (GMF)در این حوزه  گذاري سرمایه

  Ottawaمرکز کارآفرینی شهرداري  :مطالعه موردي

، یک مرکز کارآفرینی احداث گردیده است که به کارآفرینان در خصوص ایجاد و رشد کسب وکارشان Ottawaهر در ش

؛ شهرداري RBC Royalانک ب یدهنده آن در وزارت کسب وکار کوچک و کارآفرین نماید و ارکان اصلی تشکیل کمک می

Ottawa ؛ وWelch & company LLP شهر کمک به بهبود اقتصادي . اشندب یمOttawaت و ، از طریق توسعه و محصوال

هدف این مرکز  ترین ، مهماشندب یهاي در این شهر مینی و پشتیبانی از کسب و کارفرخدماتی که ناشی از تشویق کارآ

هاي  اي را شناسایی نموده و لینک ، تمامی کسب و کارهاي حرفهه این هدفبی این مرکز جهت دستیاب. اشدب یکارآفرینی م

هاي  ها و سمینار ا، همایشه ههمچنین هر ساله برخی از کارگا. کند میفراهم  ها سازمانها و را نیز با سایر کسب و کار رتباطیا

 Ottawa گذاري سرمایهاي این مرکز ایجاد شبکه ه هیکی دیگر از برنام .نماید یاز کارآفرینان را نیز برگزار میآموزشی مورد ن
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نماید و همچنین به عنوان یک رابط میان کارآفرینان،  ا براي کارآفرینان ایجاد میثري راشد که بازار سرمایه مؤب یم

  .اشدب یان و کسب وکارهاي موجود مگذار سرمایه

، به 2005 دز سال. دهد کارآفرین ارئه می  2500مشاوره تخصصی را براي  100000این مراکز ساالنه به طور میانگین، 

 122بیش از  آنهااندازي گردید که میزان فروش  کسب وکار جدید راه 1663 تعداد کمک مشاورات و راهنمائی این مرکز،

  ).1380مشاطان، (میلیون دالر بوده است 60 آنهار د گذاري سرمایهمیلیون دالر بوده است در حالی که رقم 

  کارآفرینی کشور سوئد ي هعملکرد مدیریت شهري در حوز - 2

به  توان میاندازي کسب و کار  اري سوئد در توسعه کارآفرینی و حمایت از فرآیند راهاي شهرده ها و برنامه تاز جمله فعالی

  :موارد ذیل اشاره نمود

  اه يکار به زنان کارآفرین در شهردار ارائه مشاوره کسب و) الف

ن کشور راي زنان در ایبی مراکز مشاوره کسب و کار و کارآفرین ،اي کشور سوئده ياقدامات شهردار ترین مهمیکی از 

این . گردیده است اندازي راهشهر این کشور، مراکز مشاوره زنان کارآفرین  62ي شهرداري ها سازمانم اکنون در هه ک. اشدب یم

اي ه یهاي متعدد، ساالنه مشاورات و راهنمای اي از تخصص مرکز با در اختیار داشتن مشاوران و متخصصان زن همراه با شبکه

. دهند میاشند ارائه ب یو رشد کسب وکارهاي شخصی، براي زنانی که داراي ایده کسب وکار م دازيان راهزیادي را در زمینه 

اي مراکز فوق در سطح ملی توسط مؤسسه ه تفعالی. نمایند وقت فعالیت می متخصصان و مشاوران مراکز فوق به صورت پاره

NUTEK  شود میا دنبال ه يح محلی در شهرداردر سط آنهااما عملیات مالی و برنامه روزانه . شود میهماهنگ.  

برگزاري دو بار کنفرانس در  ،شود میط مراکز فوق در راستاي توسعه کارآفرینی انجام و اقداماتی که توس کارهاز دیگر ا

که عالوه بر این. اشدب یتبادل اطالعات و آموزش قوانین م ،ها دف از برگزاري این کنفرانسه هاشد کب یسال براي مشاوران زن م

  .شبکه الکترونیکی گسترده نیز براي ارتباطات و تعامالت میان زنان کارآفرین، مشاوران و مراکز فوق، ایجاد گردیده است

، تالش در ها این بخش اندازي راههدف از . که از اشکال جدید مشاوره بهر برده شوددر  اجراي این برنامه سعی شده 

تا یک تصور کامالً  کنند میهاي فوق تالش  ز و بخشدر واقع مراک .اشدب ین مآفرینی زناهاي محلی نسبت مسئله کار نگرش

اي محلی این مراکز ه هاهداف این برنام. اي از کارآفرینان زن، هم در سطح منطقه و هم در سطح جامعه ایجاد نمایند رفهح

  :عبارت است از

  افزایش کارآفرینی زنان -

  در مناطق مختلف آنهارآفرین از طریق پراکنده نمودن جلوگیري از هدر رفتن توانمندي زنان کا -

  ا و حمایت از زنانه یتوسعه پشتیبان -

  افزایش اشتغال زنان -

  اه يدر شهردار )Patent(3تولید پتنت) ب

ا سوئد مطرح است و مطالعاتی نیز در این زمینه انجام شده است، ه ينگاه کارآفرینانه دیگري که در خصوص شهردار

به نتایج مراکز  آنهااي این کشور بر اساس دسترسی ه يتولید پتنت در شهردار. اشدب یا سوئد مه يدر شهردارتولید پتنت 

اي مناسب ه تاسبا اتخاذ سی ،مناطق مختلف ياه يشهردار. اشدب یاي منطقه مه یا و کمپانه هدانشگا (R&D)تحقیق و توسعه 

اي حاصل ه ی، خروجآنهااي الزم از ه تدر مراکز فوق انجام حمای گذاري سرمایهکوشند تا از طریق  اي دقیق میه ریزي برنامهو 

، )ا در عرصه محصوالت و خدماته ينوآور(ا ه یو دانش تجربی کمپان) کتب، مقاالت و مجالت(از مطالعات تئوریکی دانشگاهی 

  .اي تجاري نماینده تتبدیل به پتن

  KomTekا نام ب يمراکز تکنولوژي شهردار) ج

                                                        
کند و یا یک راه  پتنت یک حق اختصاصی است که به یک اختراع که عبارتست از یک محصول یا فرایند که راه جدیدي را براي انجام کاري فراهم می-6

حفاظت براي مدت زمان . کند براي اختراع مالک پتنت را فراهم می یک پتنت، محافظت. شود دهد، داده می حل فنی جدید را براي مشکلی ارائه می

  .باشد سال می 20محدودي است که عموماً 
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ي جاد مراکز تکنولوژي و کارآفرینی شهرداریاي توسعه کارآفرینی شهري و محلی در کشور سوئد، اه هاز برنامیکی دیگر 

و بوسیله  شوند میپشتیبانی مالی  NUTEKاین مراکز توسط . اشدب یاین کشور م هاي در برخی از شهرداري TomTekا نام ب

AMV )راي ب یایه ها نیز برنامه يالبته از سوي شهردار. شوند میی حمایت از نظر متدلوژیک) اداره بازار نیروي کار ملی سوئد

  .اي محلی مختلف و این مراکز تنظیم گردیده استه تارتباط و تبادل اطالعات و مواد میان شرک

  اه ياي آموزشی در شهرداره هبرنام) د

بین . اشدب یا مه يوندان در شهرداره شهربی اي توسعه کارآفرینی در سوئد، بحث آموزش کارآفرینه هیکی دیگر از برنام

اي سوئد به اجرا گذشته ه يدر شهردار (AMV)یک برنامه آزمایش براي آموزش پیشرفته حرفه  2001تا  1999هاي  سال

ا ارائه می ه يک بخش از قوانین سیستم آموزشی سوئد قرارگرفته است که توسط شهرداری هکه این برنامه در حال حاضر ب. شد

دانش تئوریکی خود را  ،آموزان ن دانشآاشد که طی ب یاي آموزشی فوق بصورت کار تجربی مه هم از زمان دوریک سو. گردد

ا بی ارتباط بسیار نزدیک ،آموزان در این دوره مباحث آموزش داده شده به دانش. رندب یکار مبي بطور پیشرفته در محیط کار

اي خصوصی و ه تشرک آنهادر واقع دومین مدرسه آموزشی . گیرند یمحین تحصیل آنرا فرا  آنهاي درسی دارد که ها ناعنو

دهد  ا نشان میه یارزیاب. اشدب یازار کار مبي نیازها تأمین ،اه تا و فعالیه ههدف از اجراي این برنام. اشدب یوابسته به شهرداري م

از دانش آموزان بعد از اتمام % 81 حدود، 2001اشد، بطوریکه در سال ب یاي فوق بسیار زیاد مه هکه میزان دانش آموزان دور

  .نمودند اندازي راهآموزش استخدام شدند یا اینکه کسب وکار را براي خودشان 

  اه يه شهردارمراکز پشتیبانی کسب وکار وابسته ب) ه

اي صنعتی ه تراي حمایت از سیاسبی این مرکز دولت .اشدب یم NUTEKیکی از مراکز پشتیبانی کسب و کار در سوئد 

سسات ؤاین مرکز به منظور کمک به م. اشدب یم ها ناتحریک توسعه صنعتی در میان شهرست ،و وظیفه اصلی آن .اشدب یم

که به رشد صنعتی  اي را ایجاد نموده است کارگیري مزایاي ناشی از پتانسیل و توان ذاتی آنها، شبکه گستردهه سوئدي جهت ب

از دیگر . نماید میسسات فراهم عی از خدمات کسب و کار را براي مؤوسی حجم ،NUTEK. نماید میکمک  آنهاو بازسازي 

اشاره به مراکز توسعه تعاونی محلی دارد که اطالعات و  ،LKU .اشدب یم LKU کند میکارها پشتیبانی  مراکزي که از کسب و

نزدیک با مشاغل و دفاتر نمایندگی  بطور آنها. سسه تعاونی دارندگذارد که قصد ایجاد مؤ افرادي می در اختیار رایگانمشاوره 

  . کنند میا کار ه ياجتماعی در سطح شهردار

هاي کسب وکار 4انکوباتور ،اند از جمله نهادهایی که در امر توسعه کارآفرینی محلی و تشویق تفکر کارآفرینانه موفق بوده

و  Sillamaeتازه تأسیس محلی در شهر  توسط ده کمپانی 2005کی از این انکوباتورها نخستین بار در سال یه اشند کب یم

. نماید میمجوار فعالیت ه ياه ياي محلی و شهرداره تاین انکوباتور با همکاري شرک. وابسته به شهرداري این شهر ایجاد گردید

متنوع اي ه هد با ارائه خدمات در زمینتوان میانکوباتور کسب وکار . نماید میمالی  تأمینو به کمک منابع خصوصی و دولتی 

هدف تأسیس این انکوباتور ها کاهش ریسک  ترین مهم. اي شغلی محلی گردده تساختار کسب وکار، موجب توسعه فرص

اي  تر، خدمات پشتیبانی حرفه طریق شرایط مالی مناسباشد که این مهم از ب یدر دوران اولیه تأسیس م کارهاشکست کسب و

  :اي این انکوباتور عبارتند ازه تبرخی از فعالی. شود یما کیفیت باالتر حاصل بي و عرضه جوازهاي ادار

  مشاوره -

  اي مورد نیازه تخدمات اداري و زیرساخ -

  اي مورد نیازه هه سرمایب یدسترس -

  (Ministry of Industry Employment and Communications,2003) .خدمات بازار یابی و همکاري -

                                                        
اي تحقیقاتی ه هتحقیقاتی نوپا نظیر هست یا مرکز رشد مجموعه اي متشکل از یک یا چند ساختمان است که واحدهاي (Ancubator)یک انکوباتور - 7

پشتیبانی دایر  ه صورت موقت در آن مستقر و از خدماتب یي اجرایها سازمانتحقیق و توسعه صنایع و  ی و مراکزدانشگاهی، شرکتهاي تحقیقاتی خصوص

 .است) واحد 50تا  10عمدتاً بین (تجاري کوچک  هر انکوباتور متشکل از چند واحد. شوند میشده در این مرکز، بهره مند 
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  بحث و نتیجه گیري

 ،اقتصادي، اشتغال و بیکاري ساکنان –افت فرسوده در مطالعات اجتماعیب ياي نوسازي و بهسازه هژها و پرو در اغلب طرح

ا درآن دیده ه یهاي این بررس یچ اثري از نتایج و راه حلهي، اما متأسفانه در طرح پیشنهاد گیرد میمورد مطالعه و بررسی قرار 

دلیل عدم اجراي  .شوند میراه با شکست مواجه  ي هیا در میان شوند مینها یا انجام که در بسیاري از موارد این طرح .شود مین

ي مسئول صرفاً به دنبال پیدا ها سازمانو ي و اجتماعی موجود کمتر توجه شدهزیرا به مسائل اقتصاد ؛آن نیز کامالً واضح است

 ،شوند میاي آن محسوب ه هرگترین سرمایبز ها بافتغافل از آن که ساکنین این  اشند،ب یدر بافت فرسوده م گذار سرمایهکردن 

رابر اجتماعی و اقتصادي و بي اه تچنین ضرورت ایجاد فرصهم. در نوسازيالبته به شرط توانمند ساختن و مشارکت آنان 

ه منظور تحقق بي، اي شهرونده تمحیط زیست مناسب براي زندگی و فعالی برخورداري از مواهب و امکانات زندگی شهري،

که براي این منظور بایستی  نماید میبسیار اساسی جلوه  ،ي فرسودهها بافتاعی و ایجاد محیطی مطلوب و امن در عدالت اجتم

  .)1387، حبیبی( هره بردب یسایی و از آن در جهت تحقق عدالت اجتماعالقوه را شناب يپتانسیل ها

امل شهر جدا افتاده و به شکل کانون تک ي هستند که از چرخه ییها بافته طور عمده بي، شهر ي هي فرسودها بافت

هاي  دن با سایر بخشالفعل به منظور همگام شب یداراي توانای ها بافتاز آنجا که این  .اند اي شهري در آمدهه یمشکالت و نارسای

پس ). 1387ضرابی، ( ماند شهر عقب می ي هلذا حرکتی پس رفت گرایانه را در پیش گرفته و روز به روز از توسع ،شهر را ندارد

 .ر علتی رکود یابد در معرض فرسودگی قرار خواهد گرفتهه اي از شهر ب هرگاه حیات شهري محدوده ،اذعان کرد توان می

نهایتاً موجب رکود زندگی شهري و تنرل  ،اي اجتماعی و اقتصادي آنه تر کالبد بافت و فعالیبي گذارا اثرب یفرسودگ ي هپدید

امکان نوسازي خود  ،آنهاا به دلیل فقر ساکنین و مالکین ه هاین محدود. گردد محدوده میمحیطی در آن  شدید کیفیت زیست

افت آن محدوده در نهایت به از بین رفتن منزلت اجماعی آنان منجر بي به خودي و تدریجی را نداشته وکاهش کارآمد

ز جمله کاهش یا فقدان ی در اشکال گوناگون ادر اذهان عموم آنهاافت که در فعالیت به تنزل منزلت ب یپیامد فرسودگ .شود می

  .اند ص اقتصادي قابل دریافت و شناساییاجتماعی و باالخ ،ي کالبدياه یایمنی و نیز نابسامان ،شرایط زیست

 ،ها بافتلذا ساکنین این گونه  .رخوردار نیستندبی ي فرسوده به لحاظ اقتصادي از وضعیت خوبها بافتاغلب ساکنین 

آنان مجبورند  .شود میو فرصت مشارکت از آنان گرفته  کنند میمعیشت زندگی خود متمرکز  تأمیند را براي بیشتر تالش خو

رخوردار ب یاز وضعیت اقتصادي مناسب ،ها رغم این تالش قاء و معاش خود به کار گیرند و علیب ياکثر انرژي و توان خود را برا

هد بود که از اایی خوه هیر بوده و مشارکت در این راستا احتماالً مختص گرومشارکت مردمی مغا ي هاین شرایط با توسع. نیستند

مردم به  ي هباید عام ،ي فرسودهها بافتي اي مشارکت مردمی در نوسازه هحال آنکه در شیو .رخوردارندبي هترب ی کیفیت زندگ

  ).1387پورجعفر، ( ویژه محرومان جامعه مورد نظر قرار گیرند

ک یه گاه منظور از مشارکت مردم این است که افراد سعی کنند تا بخشی از بار مالی مربوط ب، تهاي مشارکدر کاربرد

نخست میزان تمایل  ،کند میدر یک مورد خاص تعیین  را آن چه که در عمل میزان پرداخت یک فرد.طرح را بر عهده گیرند

منظور از کشش تقا  .گري قدرت و توان پرداخت اودی مند شدن در قبال پرداخت وجه براي آن مورد خاص، و هرهبي برا اوست

چون قیمت کاال یا مهی تا چه حدي تحت تغییر عوامل ،تقاضاي افراد براي داشتن یک کاال ،دهد ضا شاخصی است که نشان می

توان . ک کاال یا موقعیت براي پرداخت وجه آن کافی نیستیه البته صرف وجود تمایل نسبت ب .گیرد میدرآمد آن شخص قرار 

 .راي آن کمتر مورد توجه قرار گرفته استبی جوی ي فرسوده و چارهها بافتي اي که در نوساز ؛ مسألهپرداخت نیز الزم است

به بیان دیگربحث فوق این است که میزان مشارکت افراد در  .دشو می گیري اندازهتوان پرداخت معموالً توسط درآمد افراد 

قدرت و توان مالی  ي هکه مسأل .توان مالی ساکنین -2میزان مطلوبیت طرح  - 1 :بستگی داردا به دو عامل ه هزینهی مال تأمین

  ).1387آیینی، ( تنها از طریق در اختیار دادن تسهیالت بانکی مورد توجه قرار گرفته و نه میزان درآمد خانوارها

حاصل  ،ثروت ودرآمد شهر .اشدب یم ثروت شهر ي هیکی از نکات مهم در تحقق عدالت اجتماعی توزیع مناسب و عادالن

اي ه یبه دلیل ویژگ ،ي فرسودهها بافت. ملی و جهانی داراي کارکرد است ،اي اقتصادي آن است که در مقیاس شهريه تفعالی

ایجاد رونق اقتصادي  .اشدب یا بوده و در عین حال پذیراي طبقات ضعیف اقتصادي نیز مه تخاص خود عمدتاً عاري از این فعالی
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این  .مهمی دارد تأثیربافت یکی از عواملی است که در هدایت جریان سرمایه شهر و نیز توانمندسازي اقتصادي ساکنان  در

به طرح نوسازي و  توان میاي آن ه هاز نمون ؛موضوع امري است که در شهرهاي تاریخی انگلستان مورد توجه قرار گرفته است

توسعه  ،یکی از اصول اساسی این نوسازي .دیمی انگلستان است اشاره کردکی از شهر هاي قیه ک )Beth(بهسازي شهر بث

 ي همیالدي شهر چستر نیز از توسع 60 ي هده در .وده استبي اي گردشگره تاقتصادي این شهر است که از طریق ایجاد فعالی

باید به سمتی  ،فرسودهي ها بافتاي اقتصادي در ه تسازي و ایجاد فرص ظرفیت .هره جستبي ر گردشگربی اقتصادي متک

اي شغلی و باال ه تاساساً با ایجاد فرص .بیشترین سود را از طریق آن کسب کنند ها بافتجهت داده شود که ساکنان این گونه 

از سوي دیگر  .انتظار مشارکت بیشتري را از سوي ساکنان داشت توان میي فرسوده ها بافتبردن سطح رفاه زندگی مردم در 

 ي هچنین سکونت اقشار کم درآمد از عوامل تشدید کنندطلوب اشتغال و درآمد ساکنین و هموضعیت نام ،اه ترکود فعالی

  ).1389عندلیب، ( کند می اي اشتغال را چند برابره تآیند که لزوم توجه به ایجاد فرص ه شمار میب یفرسودگ

به دلیل عدم وجود  ،اشندب یرو مي فرسوده که با معضالت شدید کالبدي رو به ها بافتدر شرایط کنونی و در 

ساکنان نیز به دلیل فقر مالی  .خش خصوصی و سازندگان وجود نداردبي تمایل به مشارکت از سو ،اي مناسبه تساخزیر

اشد و یا اینکه به کندي صورت ب ییا در جریان نم ها بافتلذا نوسازي در این گونه  .امکان ساخت را به طور مستقل ندارند

ي ها بافتي سازي ساکنان از نظر اقتصادي را جهت ساخت و ساز و نوسازموضوع لزوم حمایت مالی و توانمند این .گیرد می

ایجاد و مدیریت . سازد می بیش از پیش آشکار ،اه تزیرساخ تأمیندر کنار تالش جدي مدیریت و نوسازي جهت  ،فرسوده

ز لحاظ ي فرسوده اها بافتد در توانمند ساختن ساکنان انتو میي فرسوده راهکاري است که ها بافتکارهاي کوچک در  کسب و

ي کوچک کارهاایجاد کسب و  کارآفرینی و بدین لحاظ که با .سیار مؤثر واقع شودبي، هاي نوساز اقنصادي، پیش از اجراي طرح

  . یافتهد ي فرسوده نیز افزایش خواها بافت يو افزایش درآمد خانوارها تمایل و رغبت ایشان به مشارکت در نوساز

اجتماعی ناشی از  ،هاي ا و آسیبه ینابسامان گیري از بخش چشمنتیجه گرفت که  توان میبا این اوصاف به طور کلی 

ی اي جهان به این امور و توسل آنها به کارآفرینه يو همین امر موجبات توجه جدي شهردار مشکالت معیشتی و بیکاري است

راي زندگی خوب ب  ياي ضروره هآفرینی یکی از رارکا .فراهم آورده است مشکالت ه عنوان راهکاري جهت حل بنیادین اینب

ک شهر کارآفرین یه تبدیل شهر ب ه دنبال توسعه اقتصاد خانواده،بی اندازي مراکز توسعه کارآفرین ا راهبي، و مدیریت شهر .است

پس باید  ).1386و فرهنگی شهرداري تهران،  معاونت امور اجتماعی( سازي جامعه استهاي اجتماعی و توانمند و کاهش آسیب

ي فرسوده از فقر اقتصادي رنج ها بافتبا توجه به این که بیشتر . کرد رخوردب يا ده به صورت ریشهي فرسوها بافتبا مسأله 

کارآفرینی  با توجه به تجارب دیگر کشورها. را از لحاظ اقتصادي توانمند ساخت ها بافتپس الزم است تا ساکنان این  ،رندب یم

ي فرسوده و ایجاد زمینه به منظور مشارکت ساکنان براي ها بافتي د در احیاء اقتصادتوان میمدیریت شهري  ي هدر حوز

  . ي فرسوده ایجاد کندها بافتي نوسازي و بهساز

  پیشنهادات

ي شهري ها بافتدر  پایداري اقتصادي ،قرار گرفته است تأکیدي فرسوده کمتر مورد ها بافتموضوعی که در حل مسائل 

ي فرسوده ها بافت عامل در 3اما با بررسی این  ،شود میعامل انسان فضا و فعالیت شناخته  3ا بي ر مکان شهرهه چنانچ .است

ه فعالیت عامل در حالی ک .کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،فعالیت ي هبه این نکته دست خواهیم یافت که متأسفانه مسئل

ه بی بار دیگر فعالیت و پویای ،کسب و کارهاي کوچک ي هبا ایجاد و توسع. ي شهري استها بافتداشتن  هپویایی و زنده نگ

این مرحله به دلیل توانمند شدن ساکنین از  پس از. شود می ها بافتو موجب احیاء اقتصادي این  گردد ي فرسوده باز میها بافت

در واقع باید این چنین بیان نمود که . افزایش خواهد یافت ،وسازيرغبت و تمایل آنان براي مشارکت در ن لحاظ اقتصادي،

. ي فرسوده باشدها بافتي راي مشارکت شهروندان در نوسازبی مناسب ي هزمین د پیشتوان مییجاد کسب و کارهاي کوچک، ا

داراي  ،دك استان ي هي فرسوده از آن جهت مورد توجه است که نیازمند سرمایها بافتایجاد کسب و کارهاي کوچک در 

ند شرایط خود را تغییر توان میتر  زرگ سریعبي کارهاانعطاف پذیري زیادي در مقابل تغییرات بازار است و نسبت به کسب و 

القوه که در میان بي ها ه پتانسیلبي با بررسی دقیق مسائل اجتماعی و اقتصاد توان می ،شهري ي هي فرسودها بافتدر . دهند
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به منظور کسب و  دفهه گرو. آن کسب و کارهاي کوچک را به راه انداخت ي هرده و به وسیلبی پ ساکنان آن وجود دارد

نهفته در  ي ههمچنین گروه زنان به عنوان سرمای .سال را در بر گیرد 60تا  15د قشرهاي سنی توان می ،کارهاي کوچک

  .رتري را ایفا نمایندنقش مؤث د مورد توجه بیشتري قرار گیرند وتوان میي فرسوده نیز ها بافت

  :ي فرسوده شوند عبارتند ازها بافتچه بهتر کارآفرینی در  رهي د موجب اجراتوان میا و پیشنهاداتی که ه تسیاس

 .کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهاي کوچکفرآیند ا به منظور تسریع ه يایجاد بستر قانونی در شهردار -

 .ي فرسودهها بافتاعطاي وام به ساکنان  منابع مالی و تأمینها به منظور  مشارکت بانک -

 .ي فرسودهها بافتراي ساکنان بی هاي آموزشی کارآفرین برگزاري کالس -

اي مفید در زمینه ایجاد کسب و کارهاي کوچک ه هارائه مشاور به منظورایجاد واحدهاي تخصصی کارآفرینی شهري  -

 .اه يدر شهردار

 .کسب و کار اندازي راهاي ه هزینه یفرینان و پرداخت برخهاي قانونی اعطاي زمین به کارآتسریع فرآیند -

 .ي فرسودهها بافتایجاد واحدهاي تخصصی مشاوره زنان به منظور افزایش اشتغال زنان در  -

 .ر ایجاد کسب و کار از ابتدا تا انتهابي نظارت شهردار -

 .کارآفرینانان و گذار سرمایهه منظور ایجاد رابطه میان ب گذاري سرمایهشبکه  اندازي راه -

  .اه يي فرسوده توسط شهردارها بافتایجاد مراکز رشد در  -

روه تخصصی شامل کارآفرینان گ، بایستی یک کاري فرسودهها بافتبه منظور ایجاد کسب و کارهاي کوچک در 

ی مسائل د با بررستوان می ،گروهاین کار. ادي اجتماعی تشکیل گردددیده و نیز کارشناسان مسائل جمعیتی و اقتص آموزش

مورد ارزیابی قرار دهد اي مختلف ه هاي ساکنین را در زمینه یها و توانای پتانسیل موجود در بافت و نیز ارتباط مستقیم با مردم،

الزم را جهت ایجاد  ي هدر صورتی که ساکنین سرمای. هایی را جهت ایجاد مراکز کسب و کارهاي کوچک ارائه دهدو پیشنهاد

و به مرور  ردهاعتبار اولیه ک تأمینخود اقدام به  ند در این مراکز،توان می ،ي مسئول نوسازيها سازمان ،کسب وکار نداشته باشند

  .نمایندزمان آن را به شاغالن آن واگذار 
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Entrepreneurship Promotion in Urban Management, a Solution to the Economic Revival of 
Deteriorated Urban Areas 

 
Sahand Lotfi, Abdolhossein Ardekāni, Sajād Askari 

 
Entrepreneurship as the motivating power of economical and social development has a 

fundamental role in the development process of societies and it could lead to efficiency, job creation 
and social welfare. Today this issue has been considered by many countries and nations of the world 
as one of the important and evolutionary issues at the twilight of the third Millennium and it has been 
mentioned as a competitive advantage of agencies, nations and countries and also the essential 
development strategy by most of the economists and experts. With regard to the remarkable 
achievements that entrepreneurship has had in the nowadays world, taking this topic into 
consideration before beginning the process of urban renewal and renovation in urban deteriorated 
areas could be an effective factor in order to create suitable conditions for the cooperation and 
participation of inhabitants and owners in these areas. This paper focuses on the actions and processes 
performed by different countries and according to the other countries, a descriptive-comparative study 
will be done done in urban entrepreneurship District and its results and outcomes will be reviewed for 
promoting the entrepreneurship and making the necessary schedules in order to form a quasi-
generalized pattern in urban management field especially urban renewal and renovation in Iran. 
Thereupon profiting from the achievements of this approach, and customizing some methods and 
processes, the paper explains the entrepreneurship promotion and its aspects with purpose of 
economic revival of urban deteriorated areas. 
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