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 جایگاه کارآفرینی در روند مدیریت شهری

 به صورت موردی سازمان زیبا سازی شهرداری شهر تهران

 
محمد مهدی محمدی فارق التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران رشته ی کارآفرینی گرایش 

 فناوری

 ت شهریخیراهلل همتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی گرایش تخصصی مدیری

 

 چکیده:
چالش های گوناگون در زندگی،به ویژه درشهر های بزرگ ماحصل نبود تعادل نسبی در روند زندگی 

های اداری، و ظرفیت مطابقت نداشتن نیازها و خواسته ها با منافع مالی شهری،افزایش نیازهای شهروندان،
ناسبات اجتماعی، مدیریت شهری را با كم اطالعی شهروندان از حقوق و تكالیف شهروندی، تضعیف روابط و م

آن در اتخاذ  زندانی شدندر طی دهه اخیر مفهوم ساختار اجتماعی و  سازد.روز افزونی مواجه می مشكالت

است. با در  به همراه داشتهدیگر انتقادهایی را نیز  سمتقرار گرفته و از  عمومهای كالن مورد توجه تصمیم

ر ناحیه محوری و افزایش اختیارات در مقیاس كوچك در نظام پیچیده نظر گرفتن توزیع قدرت در ساختا
گردد. از این رو كاركردهای سیستمی در این اجتماعی فعلی یكی از راهكارهای مدیریت شهری قلمداد می

تمامی امكانات مردمی و اجرایی دارد و در ساختار توسعه كارآفرینی كه هنوز مفهوم  همسوییدیدگاه نیاز به 

ت مدنی و نرخ مشاركت اجتماعی در مقایسه با بسیاری از كشورها پایین است نیاز به تالش و مشارك
 سند به نگاهی با  پرداختن به این موضوعات. باشدراهكارهای افزایش فرهنگ كارآفرینی در حوزه شهری می

 شهری اقتصاد توسعه باعث اینكه اول دارد كاركرد یا و بوده مهم دیدگاه دو از حداقل  از 4141 انداز چشم

تواند در تولید ناخالص داخلی شهرها اثر گذاشته و عملكرد اشتغال پایه و تولید مولد مناطق شهری ده و میش

های اجتماعی را هدف را تحت تأثیر قرارداده و از سوی دیگر با توسعه كارآفرینی اجتماعی كه مقابله با آسیب
فراهم سازد در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح وضعیت  قرارداده است موجبات پایداری اجتماعی را

 ظرفیت افزایش های مختلف در حوزه كارآفرینی و توانمندسازی شهروندان مبتنی بر رویكردموجود، دیدگاه

مناطق مختلف شهری ارائه و در نهایت راهبردهای عملیاتی برای توسعه كارآفرینی در مقیاس خرد محله  در
ها، راهبردهای آموزشی و ترویجی، راهبردهای حمایتی و ا رویكردهای: توسعه زیرساختو ناحیه محوری ب

درمدیرت 4141پشتیبانی وراهبردهای شبكه سازی اجتماعی و بین بخشی درمسیرتحقق اهداف چشم انداز 

در پژوهش حاضر با مطالعه بر روی شاخص های كارآفرینی در مدیریت شهری عوامل  شهری پیشنهاد گردد.

لیدی را با نظر خبرگان در سازمان زیباسازی شهرداری تهران با كمك روش دلفی امتیاز بندی شده است و ك
نقاط ضعف و قوت سازمان زیباسازی شهرداری شهر تهران در این شاخص ها و زیر شاخص هایشان مشخص 

 گردید.

  
 كارآفرینی در ، مدیریت شهری، توسعهشهری  كارآفرینی ، توانمندسازی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
كارآفرینی همواره به یك مفهوم ضمنی و عملی از ابتدای زندگی انسان با او همراه بوده است و همیشه به عنوان یك 

عامل جهت كسب درآمد و تامین مایحتاج انسانها،پا به عرضه گذاشته است.پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام پذیرفته 

افراد بستر كارآفرینی را فراهم ساخت كه افراد بتواند اقدامات الزم را در جهت بهبود وضعیت  است كه چگونه می توان برای
اقتصادری،اجتماعی و فرهنگی جامعه انجام می دهد؛در ضمن سازمانها برای حفظ بقا و تداوم در بازارهای رقابتی امروز 

روح در كالبد سازمان رفته و آنها را از مرگ و نیستی نیازمند ایده های نو،روش و ایده های جدید هستند،زیرا آنها همچون 

 نجات می بخشد.

در عصر حاضر برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود،باید جریلن نوجویی و نوآوری را در سازمان تداوم 
 (42:1:31بخشید تا از ركود و نابودی جلوگیری شود.)الوانی،

در كشورهای با درآمد  %14نان در كشورهای مختلف اشاره كرد كه جالب است اشاره ای به وضعیت اشتغال كارآفری

در كشورهای با درآمد پایین دارای شغل هستند كه آمار قابل توجهی می %77در كشورهای با درآمد متوسط و %4:باال،
ه عنوان یك باشد.در حقیقت كارآفرینی نه تنها به عنوان یك نیروی محرک و سازنده اقتصادی،بلكه در بعد گسترده تر ب

كارآفرینی عالوه بر نقشی كه در گسترش فعالیت های اقتصادی بخش تماعی مطرح شده است. عامل پویایی اج

خصوصی،كاهش بیكاری،افزایش مهارت های تولیدی و بازرگانی و نیز سودآوری اقتصادی دارد؛متحول كننده سطح 
در جامعه را می توان نام برد.گسترش شبكه  اجتماعی می باشد.از جمله منافع كه توسعه و گسترش كارآفرینی

اجتماعی،افزایش مهارت های شهروندان ،استفادهبهینه از منابع را نام برد.قاعدتا مدیریت شهری می تواند نقش حیاتی و 

ماعی اصلی را در جذب و استفاده از این مزایا بازی كند؛زیرا به عنوان نهادی كه ارتباط مستقیمی با شهروندان و مسائل اجت

و اقتصادی دارد و همواره با آم سر و كار دارد.همچنین می توان بیان كرد كه درگیر شدن شهروندان با كارآفرینی باعث 
 (.4214بهبود خدمات رسانی در حوزه مدیرت شهری خواهد بود.)مقدم و همكاران،

وسعه آن،به الویت بندی آن پرداخته و بنابراین در این پژوهش برآنیم عالوه بر شناسایی عوامل موثر بر كارآفرینی و ت

 در نهایت به بررسی اینكه چگونه می توان به فراهم ساختن بسترهای ممكن در مدیریت شهری پساخ دهد.
 

 اهمیت ضرورت کارآفرینی در مدیریت شهری

مـی در كشورهای در حال توسعه، اغلب كمبود سرمایه و نیروی كار مانع اصلی در توسـعه اقتصـادی محسـوب ن

 Organization Nations) شـود بلكـه كمبــود برنامـه هــای كــارآفرینی پویــا مشـكل اصــلی اسـت

United,1999) برای حمایت از كارآفرینان ایجاد كرده  پایگاهیبسیاری از كشورهای جهان هم اكنون  جهتدر همــین

بنابراین با توجه به افزایش جمعیت بیكار در كشور لـزوم  د.حمایت كنن شكلی احسنانـد تـا بتواننـد از كارآفرینـان بـه 
ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته بطور اساسی تفاوت  شود. بطـور كامـل پـرداختن بـه ایـن موضـوع احساس می

اشت ن كننده دیافزاری و داراییهای مشـهود كـه دیروز در جایگاه یك بنگاه اقتصادی نقش تعی .شاخص های سختدارد

اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا  .های نرم افزاری داده استدارایجای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصوالت جدید و 
 كارآفرین میامروز  ثروتمند ترین افراد دنیا افرادی دانش مدار و آنهایی بودند كه منابع مالی بیشتری در اختیـار داشـتند، 

خالقیت و استفاده از دانش استوار است. در این میان تداوم بقا و  ،نـوآوری  نیای امروز بر پایهباشند.لذا توسعه اقتصادی د

عنوان یك رویكرد استراتژیك و مزیت آفرین و  هكارآفرینی بو ، ی نو استها حل روشها و راه ها نیازمند حیات سازمان های
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جهت حصول به اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی قلمداد كارآمد  توانـد الگـوییاقتصادی ،می  عامـل چابـك در نظـام 

 (42:1فرجی قناتی ، )گردد .
های جدید، ایجاد ثروت، كاهش فقر و ایجـاد درآمـد بـرای افـراد و دولـت  ای درایجاد شغل كارآفرینی سهم عمده

ازده و درآمـد سـرانه نقش كارآفرینی در توسعه اقتصادی منحصـر بـه افـزایش بـ,Salisu Abubakr)3444( هـادارد

به همین دلیـل  و اجتماعی است. گذاری و آغاز اعمال تغییرات ساختاری در فعالیت اقتصادی نیسـت، بلكه شامل پایه

اقتصادی كشورها آن قدر كلیدی است كه از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام  كارآفرینی در توسعهامـروزه نقـش 
در راستای توسعه اقتصادی كشورها، مدیریت شهری نقش مهمی را ایفا می كند،   )42:1راد، احمدیان ).بـرده مـی شـود 

مدیریت شهری به زبان سـاده پیـاده فنون و اصول سازی مدیریت در كالبد و اجتماع شهر است. شهر به عنوان پیچیده 

به جای این  شهرها.بنابراین یدگی ها است ترین مصنوع بشر نیازمند بـه مـدیریتی بـا دارا بودن طیفی از ادراک این پیچ
 كه مكان هایی بی ثمر برای سرمایه گـذاری اقتصادی یا تراكم كارگران بیكار با انبوه مشكالت اقتصـادی ، اجتمـاعی و

 در واقـع اقتصادی و اجتماعی،در چارچوب توسعه ملی تبدیل شوند. باشـند؛ بایـد بـه مراكـز رشـد و  پویایی محیط زیستی

درگیر شدن  ،بلكه جمعیت تمامی كشور باشند.ساكن در آن جمعیت زایی مـی تـوان گفـت شـهرها كارآفرینی و اشتغال

قانون  11 اصل شهروندان با فعالیتهای كارآفرینی سبب ظرفیت سازی برای خدمت رسانی به شهر خواهد شد با توجـه بـه
بخش به ادی به خود معطوف داشته است، واگذار كردن امور اساسی كه تمام اهتمام دولت و نظام را در عرصه اقتص

هایی است كه باید در مدیریت شهری رعایت شود. شناسایی عوامل مؤثر در گسـترش و توسعه اصل   لهخصوصی از جم

شهری از  كارآفرینی میتواند به مدیریت شهری در فراهم سازی بسترهای ممكن كمك كند تا هم شهروندان و هم مـدیریت
 (42:1خواجه ئیان،) .ین توسعه منتفع شوندا

بر اساس آنچـه كـه گفتـه شـد و از آنجـا كـه اشـتغالزایی و ایجـاد روحیه كارآفرینی در میان شهروندان یكی از  

بیش از پیش  مدیریت شهری آفرینی درجایگاه مهمترین دغدغه ها در حوزه مدیریت شهری است، پـرداختن بـه موضـوع 

ود ، بنابراین ما با پژوهش بر سازمان زیباسازی شهرداری شهر تهران تالش كرده ایم تا شاخص های شاحساس می 
 كارآفرینی را در این حوزه ی بسیار كاربردی و مهم مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

 مراحل فرآیند کارآفرینی

 .اجتماعی محیط در موجود مسایل با مرتبط هایفرصت و مسایل شناسایی  (4
 های موجودگیری نوآورانه از فرصتماموریتهای عملیاتی در خصوص حل مسئله با بهره و راهبردی چشمنداز تدوین( 3

 مسئله حل رویكرد بر مبتنی عملی حال، عین در و نوآورانه طرحی تدوین  (2

 .هادارایی و منابع تأمین و برآورد  (1
 .رپذی انعطاف رهبری و مدیریت برای سازی ساختار  (1

 همكاری شركا و دست اندركاران. جلب و رایزنی شناسایی،  (6

 ( تدوین راهبرد مورد نظر برای تأمین مالی بر پایه یك الگوی مالی و عملیاتی مناسب.7
 ( پیاده سازی الگوها توأم با پایش، ارزشیابی و بازخوردگیری به جهت بهبود آتی فرآیند.:

 در مدیریت شهری آفرینی شهروندانکار افزایشدر راستای  افزایش توانایی

 پردازیم:به منظور رسیدن به یك ادبیات واحد به برخی از تعاریف مرتبط با توانمندسازی می

توانمندسازی یك مفهوم سیاسی، اجتماعی كه متعلق به مشاركت سیاسی رسمی و افزایش آگاهی است یك تعریف كامل از 
 .روانشناختی، سیاسی و اقتصادی باشد های شناخت سازی باید شامل مؤلفه توانمند

ها و فرآیندهایی كه مشاركت كامل مردم در تصمیمگزارش توسعه ی انسانی سازمان ملل در دهه ی نود نشان می دهد كه 

 دهد.شكل میتوانمندی آنان را در راستای كارآفرینی شهروند محور به زندگی شان 
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ها را به شود و انتخابها برای انتخاب میهای افراد یا گروهها و سرمایهیتتوانمندسازی فرآیندی است كه باعث افزایش ظرف

 (Alosp and Heinsobn, 2005دهد. )ها و اعمال مطلوب سوق میصوی نتیجه
 توانایی) عاملیت( ب منابع؛ كنترل به دستیابی( الف: است نیاز مورد جنبه سه قدرت داشتن و  در مراحل توانمندسازی

 (Kabeer, 1999ها به درآمدهای اجتماعی )یابیدست( ج ؛( جدید هایفرصت آوردن بوجود برای منابع این از استفاده

های توانمندسازی محالت شهر در راستای كارآفرینی به این معنی است كه با ارتقای فرهنگ كارآفرینی، استفاده از فرصت

های اقتصادی در جهت ها و با افزایش فرصتیت و نوآوریموجود در نواحی شهری، مدیریت منابع مالی و بكارگیری خالق
های اجتماعی، ظرفیت مدیریتی و پایداری اجتماعی تالش نمود. در این رویكرد چهار حوزة ساختار اجتماع، اقتصاد، ویژگی

 ا برشمرد:توان موارد زیر رگیرد و مهمترین موضوعاتی كه باید به آن توجه داشت میسازماندهی مورد بررسی قرار می

 باشد؟ایش صنایع شهری و اقتصادی در راستای رفع مشكالت ساكنین میافز كیفیت و اشتغال هایفرصت ساختار آیا  -
 .داشت خواهد بر در اجتماعی اثرات چه و چگونه ناحیه و محله سطح در ایفرامنطقه اقتصادی هایپروژه تأثیر-

فرهنگ بومی سازگاری  و مذهبی كردار با نوین كارهای و كسب و تفریح فراغت، گردشگری، هایفرصت ساختار در تغییر -

 دارد؟

 رود؟ پیش آفرینی ارزش سمت به و یافته ارتقاء نوآوری مسیر در شهروندان هایایده چگونه -
 كارآفرینی رویكردهای در تأثیری چه شهر مختلف محالت جغرافیایی موقعیت و فرهنگی تفاوت و جمعیتی تغییرات -

 دارند؟ متمایزی هایویژگی چه هریك كارآفرینان و هداشت

توان دو دسته عوامل فردی و عوامل بیرونی را در نظر از عوامل بازدارنده در تحقق اهداف توانمندسازی زمینه كارآفرینی می
 گرفت.
بـه نفـ ،  های فیزیكی و روحی و تمـایالت، عـدم اعتمـاداز جمله عوامل فردی پایین بودن مهارت عمومی، ویژگی 

توانـد در خـدمت بهبـود شـهری قـرار ها و اطالعات از حقوق شهروندی و عدم شناخت از توانایی خود كه میكمبود آگاهی

 .گیرد
از جمله عوامل بیرونی: پایین بودن نرخ مشاركت و فرهنگ خـاص مـردم هـر ناحیـه، تبعـیص اقتصـادی در انجـام  

ــف، تفــاوتپروژه ــای مختلــف شــهری در نــواحی مختل ــی محــالت را می ه  تــوان نــام بــرد.ســطح تولیــد داخل

های پ  از مشاركت، توسعه اجتماعی فرآیندی است كه در آن سطح باالیی از مشاركت فعال مردم در كلیه جوانب فعالیت
یك مداخله وجود دارد و در واقع مرحله باالتری از سازماندهی اجتماعی در یك دوره بلند مدت است و در توسعه اجتماعی 

شود و هدف از آن ارتقاء و بهبـود های روانشناختی و توسعه اقتصادی میها و برنامهتأكید و تمركز به طور عمده بر مداخله

باشـد در هـای زیربنـایی میهای اقتصادی از قبیل نرخ رشـد، میـزان اشـتغال طرحهای فردی و شاخصهمه جانبة توانایی
 شود .ع در حل مشكالت جدید ضروری افزایش و تسریع میسازماندهی اجتماعی، ظرفیت و توانایی جوام

 اقدامات الزم جهت توامندسازی شهروندان در جهت کارآفرینی در مدیریت شهری
 توان ذكر كرد:مختلف پنج رویكرد را می،های كارآفرینانه شهروندان در ارتباط با توانمندسازی و ارتقاء فعالیت

 

 –های آموشی كارآفرینی بـا هـدف توانمندسـازی علمـی ازسازی سیستماتیك برنامهآموزش و ب . توانمندسازی آموزشی:4

 طریـق از ترویجی هایبرنامه و هاكارگاه ها،كالس تشكل مردمی، هایكانون و دولتی غیر و رسمی هایگروه فنی و مهارتی

 اجتماعی هایگروه سایر به اهآن آسان دسترسی و اجتماعی پایگاه داشتن بدلیل غیردولتی هایسازمان و هاانجمن
 

تواند در موارد ریزی میهای اجرایی مسئول، مدیریت شهری نیز با برنامهعالوه بر دستگاه . توانمندسازی مالی و اقتصادی:3

 زیر مؤثر باشد:
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 .گیردمی صورت محلی كارآفرینان و جامع مالی و اقتصادی ظرفیت محاسبه و برآورد با كه هاییبرنامه تدوین  -

 ادی دارند.اقتص و مالی منشاء كه محلی جوامع بومی و علمی منابع شناخت-
 .اقتصادی هاینوآوری و توانمندسازی هایبرنامه تحقق برای مالی و مردمی هایكمك جلب برای تالش -

 .كارآفرینان اجتماعی اقتصادی هایطرح از اجتماعی هایسازمان مالی حمایت جلب -

 

 توان اقدامات زیر را انجام داد:برای توانمندسازی اجتماعی می . توانمندسازی اجتماعی:2
 .محالت و نواحی سطح در كارآفرینی هایخانه وكارآفرینی، رشد مراكز توسعه -

 .جوامع انتظارات و نیازها رفع جهت اساسی و اجتماعی خدمات اندازیراه-

 .اجتماعی هایگروه و اقشار میان در خدمات هزینه عادالنه تقسیم-
 امور كارآفرینان. در تسهیل و اداری موانع رفع-

 

 از جمله اقدامات الزم موارد زیر قابل ذكر است: . توانمندسازی نهادی و شبكه سازی اجتماعی:1

 .مردمی مختلف هایگوه و افراد عضویت جهت اجتماعی موسسات اندازی راه و تشكیل  -
 برخوردار هستند. مهمی حمایتی و رهبری توان از كه محالت در موجود سنتی دهاینها تقویت و حمایت  -

 .محلی متخصصین و كارآفرینان و نهادها ها،تشكل بین پویا ارتباط ایجاد و سازی شبكه  -

 
ها و خصوصیات محیطی در های خاص هر منطقه و هر ناحیه ظرفیتبه لحاظ ویژی . توانمندسازی فنی و محیطی:1

 نمندسازی مؤثرند:توا

 وجود در جامعه.م مدرن و بومی هایتكنولوژی شناخت-

 .نظارتی و مدیریت هایمهارت تقویت-
 .محالت كارآفرینان و مردم به آنها واگذاری و بومی هایطرح از حمایت-

 .موضوعی تجاری هایطرح و شهروندی هایایده و محالت كار و كسب اطالعات با ایجاد-

معیار ها و تعاریف گفته شده در سازمان زیباسازی شهرداری شهر تهران تالش شد تا كارآفرینی در  با توجه به این
مدیریت شهری بومی شود و با كمك توانمندسازی های شهری در مدیریت شهری با نگاه كارآفرینانه بتواند موثر و مفید و 

 كاربردی واقع شود.
 

 پیشینه تحقیق:
 عوامل را برای ظهور كارآفرینی مهم می شمارد: ( چهار دسته از4113« )ویلكن»

 عوامل اقتصادی: مزیت های بازار، فراهم بودن سرمایه (4

عوامل غیر اقتصادی: مقبولیت كـارآفرینی )از نظـر فرهنگـی(، تحركـات اجتمـاعی، امنیـت و عـواملی  (3

 همچون طبقه اجتماعی، قدرت و كنترل.

 و مخاطره پذیریعوامل روان شناختی: نیاز به توفیق، انگیزه ها  (2

 تركیب عوامل تولید: به منظور ایجاد تغییر در تولید محصوالت و خدمات. (1

كارآفرینی فرآیند ایجـاد ارزش از راه  بیان كردند «گامپرت»و « استیونسون» در پژوهشگر به نام های 41:1در ستا 

د. از آنجا كـه كـارآفرین عیچگـاه بـر تشكیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصت ها می باش
خواهد بود. ای فرآیند نیز به نوبه خود « پر كردن شكاف منابع»تمامی منابع الزم تسلط ندارد، دنبال كردن فرصت، مستلزم 
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مستلزم یك رشته انتخاب هایی است كه باید به نحوی اتخاذ گردد، تا هم به لحاظ درونی با بازار همخوانی داشته، و هم به 

 حاظ برونی با آن متناسب باشد.ل
الگویی را برای كارآفرینی پیشنهاد داد كه الگوی رویدادی فرای معروف شد. از نظر او  4212فرای در سال هم چنین 

سه عامل در انگیزه كارآفرین برای تاسی  یك شركت نوپا دخالت دارند. این سـه عامـل عبارنـد از: متغیرهـای پیشـینه، 

ده و متغیر های توانبخش. هر سه گروه از این متغییرها به عنوان نیروی انگیزشی در تصمیم گیـری متعییرهای تسریع كنن

 (:427كارآفرین، دخالت دارند. )احمدپور داریانی 
 

 عامل نیروبخش = احتمال تاسی  شركت نوپا× عامل تسریع كننده     ×    عامل پیشینه      

 
 ا ، منابعوامل نیرو بخش شامل : فرصت یا موقعیت ه

 عوامل تسریع كننده شامل : ابداع یا فكری نو ، پیشنهاد شراكت ، خطر از دست دادن شغل 

 عوامل پیشینه شامل: تجربیات ، تحصیالت ، خالقیت ، زمینه یا بستر

 همچنین او پنج جزو اصلی در فرآیند كارآفرینی شامل، كارآفرین، فرصت، ساختار، منابع و راهبـرد را الزم و ضـروری
 می دانست و بر همین اساس همین فرآیند ها الگوی خود را عرضه كرد.

در مطالعه دیگری، محیط به عنوان یك عامل تاثیر گذار شناسایی شده است. آمیـت و مـولر در مطالـه ای، محـیط 

اعی كالن فرآیند راه اندازی را شامل جنبه های اجتماعی خرد )مثل محدودیت های خانوادگی، حمایت( و جنبه های اجتم
)شبكه های اجتماعی بر پایه تجربیات شغلی قبلی( دانستند. محقق دیگری به نام برد نیز آثار محیطی را بـه عنـوان یـك 

ضرورت قوی و ویژه برای آغاز یك كسب و كار جدید تعریف كرده است، مثالً به دلیل اخراج از شغ قبلی، شخص به سـوی 

ر محیط وجود الگوهای نقش است، هم در سـطح اجتمـاعی خـرد مثـل داشـتن كارآفرینی سوق داده شده است. تاثیر دیگ

 (3442والدین كارآفرین و هم در زمینه های اجتماعی كالن. )كرونكا و همكاران 
 

 (42:1الگوی اقتباسی فرای نقل از خواجئیان ) -شكل یك
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كسب و كار جدید، عوامل زیر شناسایی از سوی دیگر در مطالعه ای برای شناسایی عوامل موثر در كارآفرینی و ایجاد 

شد: امكان تامین مالی، مقررات حمایتی دولت، فرصت های بازار، دست یابی به خـدمات حمـایتی، عرضـه كـارگر مـاهر و 
موثر بر شكل گیری ( در مطالعه دیگری درباره عوامل اقتصادی و سیاسی 3441مققرات حمایتی دولت. )بگلی و همكاران، 

: انگیزه كارآفرینی، مهارت رساندمحرک كارآفرینی  را به سه عامل( 3447و همكاران )« سریرام»چك، كارهای كو كسب و

 .، آنان معتقد بودند كه این سه محرک نقش بسیار مهمی در ارتقا و توسعه ی كارآفرینی دارند مورد نیاز و منابع مورد نیاز

 

 روش تحقیق
دیریت شهری در سازمان زیبا سازی شـهر تهـران مـی باشـد.این هدف تحقیق حاضر بررسی جایگاه كارآفرینی در م

پیمایشی است و از لحاظ هدف تحقیق كاربردی محسوب می شـود.جامعه آمـاری -تحقیق از حیث ماهیت و روش توصیفی

می باشد.به دلیل پایین بودن حجم جامعه  11سال  زیبا سازی شهر تهران در نیمه اول شامل مدیران و سرپرستان سازمان

نفر(از روش سرشماری استفاده شده است و تمام افراد مورد مطالعه قرار گرفتند.برای گـردآوری شـاخص هـا و عوامـل  47)

كارآفرینی در مدیریت شهری ابتدا با استفاده از مطالعات كتابخانه ای به جمع آوری داده ها پرداخته شد .سپ  عوامـل و 
ی دانشگاهی رسانده شد و پ  از اجماع نظر خبرگان به عوامل زیر دست شاخص ها را به نظر خبرگان علم مدیریت در فضا

 پیدا كردیم.

 
 تعیین شاخص های تاثیرگذار –جدول یك 

 شاخص های تاثیر گذار عوامل

شخصیتی و 
 ( میزان تحصیالت4

 های اجتماعی( درصد شركت كنندگان كارآفرین در گروه3



 

 

 
wwwCAUP.ir         8 

 لیت در گروه( میزان زمان اختصاص داده شده به فعا2 سیاسی

ها )زنان، ( میزان حضور در سطوح مختلف اجتماعی در مشاركت1

 مردان و جوانان(

 اقتصادی

 ها( سطح درآمد و وضعیت اقتصادی خانواده4

های های عمومی و تخصی جهت فعالیت( داشتن مهارت3
 كارآفرینانه

های محلی و ( میزان مشاركت اقتصادی شهروندان در مناسبت2

 ایناحیه
 مالی در سطح نواحی و محالت ( تعداد صندوق1

اجتماعی و 

 فرهنگی

 های كارآفرینی( كیفیت حضور در تجمعات صنفی و كارگروه4

 های كارآفرینی( وضعیت فعالیت مداوم كانون3

ها و مراسم تقدیر از ( میزان مشاركت در برگزاری مناسبت2

 كارآفرینان
های فرهنگی یریه، تشكلاندازی مؤسسات خ( میزان تمایل به راه1

 های مالی محلیهای مردم نهاد و صندوقو سازمان

حقوقی و قانونی 

 و اداری

 ( كیفیت ارائه خدمات با رعایت حقوق شهروندی4

 ( نحوه برقراری عدالت اجتماعی در سطح محله و ناحیه و منطقه3
 ( آشنایی با حقوق كارآفرینان و چگونگی ایفای حقوق خود2

 های كارآفرینانداری بین مدیریت شهری و فعالیت( ساختار ا1

 

 
سپ  داده ها به خبرگان كسب كار در فضای مورد مطالعه داده شد و از آنان تقاضا شد اقدام به بومی سازی متغییر 

 ها شود تا شاخص های استاندارد دارای قابلیت فهمیدن برای سرپرستان و مدیران این سازمان داشته باشد.
و بـا بهـره   AHPگردآوری داده ها،عوامل و شاخص ها را در به صورت جداگانـه بـا اسـتفاده از روش سپ  پ  از 

پرداختـه  تجزیه و تحیل شد كه شامل وزن دهی،رتبه بنـدی عوامـل و شـاخص هـا  Expert Choiceگیری از نرم افزار 

نفـر بودنـد  47ی شهر تهـران كـه شـامل شد.این امتیاز دهی از روش دلفی بوسیله مدیران و سرپرستان سازمان زیبا ساز

 صورت پذیرفت.
 پ  از امتیاز دهی عوامل كارآفرینی به ترتیب زیر اولویت بندی شد.

 
 اولویت عوامل كارآفرینی بر اساس نظر خبرگان –جدول دو 

 عوامل كارآفرینی اولویت بندی

 اجتماعی و فرهنگی 4

 اقتصادی 3

 شخصیتی و سیاسی 2

 و اداریحقوقی و قانونی  1
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پ  از مشخص شدن عوامل كاآفرینی در مدیریت شهری به شاخص های تاثیرگـذار بـر روی هـر كـی از عوامـل در 
پرسشنامه های جداگانه طراحی شد كه عوامل به صورت مقایسه زوجی مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفـت  و بـه ترتیـب 

 اهمیت در جداول زیر ارایه شده است.

 

 دی زیر شاخه های شاخص اجتماعی و فرهنگیاولویت بن –جدول سه 

 شاخص های تاثیرگذار در بخش اجتماعی و فرهنگی اولویت بندی

 ها و مراسم تقدیر از كارآفرینانمیزان مشاركت در برگزاری مناسبت 1

 های كارآفرینیوضعیت فعالیت مداوم كانون 2

 های كارآفرینیكیفیت حضور در تجمعات صنفی و كارگروه 3

های فرهنگی و اندازی مؤسسات خیریه، تشكلمیزان تمایل به راه 4

 های مالی محلیهای مردم نهاد و صندوقسازمان
 
 
 

 اولویت بندی زیر شاخه های شاخص اقتصادی –جدول چهار 

 شاخص های تاثیرگذار در بخش اقتصادی اولویت بندی

 هاسطح درآمد و وضعیت اقتصادی خانواده 1

 های كارآفرینانههای عمومی و تخصی جهت فعالیتداشتن مهارت 2

های محلی و میزان مشاركت اقتصادی شهروندان در مناسبت 3
 ایناحیه

 مالی در سطح نواحی و محالت تعداد صندوق 4

 

 اولویت بندی زیر شاخص های شخصیتی و سیاسی –جدول پنج 

 شخصیتی و سیاسیشاخص های تاثیرگذار در بخش  اولویت بندی

 های اجتماعیدرصد شركت كنندگان كارآفرین در گروه 1

ها )زنان، مردان میزان حضور در سطوح مختلف اجتماعی در مشاركت 2

 و جوانان(

 میزان تحصیالت 3

 میزان زمان اختصاص داده شده به فعالیت در گروه 4
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 اولویت بندی زیر شاخص های حقوقی و قانونی و اداری –جدول شش 

شاخص های تاثیرگذار در بخش حقوقی و قانونی و  ت بندیاولوی

 اداری

 نحوه برقراری عدالت اجتماعی در سطح محله و ناحیه و منطقه 1

 كیفیت ارائه خدمات با رعایت حقوق شهروندی 2

 آشنایی با حقوق كارآفرینان و چگونگی ایفای حقوق خود 3

 ارآفرینانهای كساختار اداری بین مدیریت شهری و فعالیت 4

 

 نتیجه گیری
بنابراین می توان نتیجه گرفت سازمان مورد مطالعه از حیث كلی در شاخص های اجتماعی و اقتصادی در وضعیت مطلوبی 
قرار دارد و در شاخص شخصیتی نیاز به بازنگری در سازمان وجود دارد و شاخص اداری و قانونی نیازمند اصالح در سازمان 

و مدیران بتوانند كارآفرینی را در سازمان خود بسط و توسعه دهند. همچنین طبـق نظـر خبرگـان می باشد تا سرپرستان 

هر شاخص تعیین شده در حوزه های شخصـیتی ، حقـوقی ، اقتصـادی ، اجتمـاعی سازمان زیباسازی شهرداری شهر تهران 
شـخص شـد در حـوزه شـاخص ضمن اولویت بندی آنان در هر شاخص زیر شاخص هایی تعیین و امتیاز بندی شـد كـه م

های مـردم های فرهنگی و سـازماناندازی مؤسسات خیریه، تشكلمیزان تمایل به راهاجتماعی زیر شاخص هایی همچون : 

كمتـرین اثربخشـی را در  هـای كـارآفرینیكیفیت حضور در تجمعـات صـنفی و كارگروه،  های مالی محلینهاد و صندوق

 ست .كارآفرینی در مدیریت شهری را دارا
میـزان مشـاركت اقتصـادی همچنین در امتیازیندی به روش دلفی در شـاخص اقتصـادی زیـر شـاخص هـایی همچـون : 

؛ همچنـان نیـاز بـه ارتقـا و  مالی در سطح نـواحی و محـالت تعداد صندوق،  ایهای محلی و ناحیهشهروندان در مناسبت

 پیشرفت دارند
میزان زمان اختصـاص داده شـده بـه صیتی زیر شاخص هایی همچون : بعالوه در امتیاز بندی روش دلفی در شاخص شخ

 ؛ میزان تحصیالت نیاز به اصالحات اساسی دارد گروهفعالیت در 

كیفیت ارائه خدمات با همچنین در شاخص قانونی زیر شاخص های حقوقی و قانونی و اداری بر اساس امتیاز بندی دلفی : 

ساختار اداری بین مدیریت شـهری و ،  كارآفرینان و چگونگی ایفای حقوق خود آشنایی با حقوق،  رعایت حقوق شهروندی
  نیاز به تغیرات اساسی دارد. های كارآفرینانفعالیت

همچنین برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد تا پژوهشگران شاخص های كلیدی را بعد از ثبت نظر مدیران از كارمنـدان 

ای هوش مصنوعی پیاده سازی كنند تا به صورت ریشه ای مشـكالت موجـود را مـورد نیز جویا شوند و آن را در سیستم ه
موشكافی قرار دهند در ادامه پیشنهاد می گردد تا پژوهشگران سعی در بومی سازی در ایـن شـاخص هـای كـارآفرینی در 

 نند.مدیریت شهری كنند و ضمن توجه به فرهنگ های سازمانی بومی به صورت استاندارد مدلی ارائه ك
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