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 رشد اقتصاد شهری کارآفرینی و
 

 3، اسماعیل صادقی،*2، فاطمه ساعتی چوبر1عارف منادی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران1

 
  پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران باشگاه،*2

 
 روابط عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایرانارشد مدیریت کشاورزی،  کارشناسی3

 
 
 
 

 چکیده

 عنوان آن به بردارهای و اقتصاد شهری و اعم طور به شهری توسعه مكانيزم مسئله ایران، شهری جغرافيای کليدی مباحث از یكی

 خردمندانه آن، هدایت و شهری نظام ساماندهی برای تالشی هرگونه است باشد. بدیهیمی اخص طور توسعه به این محرکه موتور

کارآفرینی نه تنها به عنوان یك  است. آن بر اثرگذار اقتصادی هایمؤلفه یعنی شهری، توسعه محرك نيروهای صحيح شناخت مستلزم

 .مورد توجه قرار گرفته است تر به عنوان یك عامل پویای اجتماعینيروی محرك و سازنده اقتصادی، بلكه در بعدی گسترده

کارآفرینی عالوه بر نقشی که در گسترش فعاليت های اقتصادی بخش خصوصی، کاهش بيكاری، افزایش مهارتهای توليدی و بازرگانی 

 زندگی طبيعت جزو ابتدا از نوآوری و تغيير .و نيز سودآوری اقتصادی دارد، در سطح اجتماعی نيز یك عامل متحول کننده و پویاست

 شناخت دارد تازگی آنچه .است شده ایجاد ها زمينه تمام در و بسيار سرعتی اخير، با دهه دو طی پدیده این ولی است بوده اجتماعی

 با تاکيد بر را رشد و توسعه اقتصاد شهری  در این مقاله. شهرهاست در خصوص به و فراگير طور به نوآوری و تغيير کارگيری و اهميت

ها برای های موجود در شهرداده و به تحليل پتانسيلای مورد بررسی قرار کتابخانه و ، با استفاده از روش اسنادیتکارآفرینی و خالقي

 حمایت از نوآوران و کارآفرینان شهری خواهيم پرداخت. 

 

 یشهر ینیکارآفر -ینیکارآفر -یتوسعه اقتصاد -یاقتصاد شهر کلیدی: واژگان            

 

 

 مقدمه -1

 برای راهی توسعه و تحقيق و است اقتصادی محرّك رشد موتور تكنولوژی پيشرفت و اختراعات که دادند نشان اقتصاددانان ،1491 دهه ابتدای از

 روند دانش و تكنولوژی مهمترین نيروی ارتقاء توسعه  اقتصادی و اجتماعی و رسيدن به توسعه پایدار است. با (. 1441است )اشموکلر، آن به رسيدن

 در این است. جهان در گذاری سرمایه و تكنولوژی انتقال فيزیكی، منابع برای استعدادها، تقاضا کننده تشدید تكنولوژی، و دانش اقتصاد، شدن جهانی

 بازار در کشورها ماندن باقی راستای در مهمی امتياز صنایع این بود، بلكه، خواهد جهان اقتصادی رشد موتور فناوری پيشرفته با صنایع تنها نه راستا،

جهانی  اقتصاد در کشور آن نقش نوع و کشور یك اجتماعی و توسعه اقتصادی سطح کننده تعيين عامل باال فناوری با صنایع و سطح جهان شده رقابتی

 (.1441را خواهد داشت )الرنس،
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های کارآفرینی به هایی است که از توسعه فعاليتبهرهگسترده شدن شبكه اجتماعی، افزایش مهارتهای شهروندان، استفاده بهينه از منابع و ... از جمله 

مدیریت شهری به عنوان نهادی که مستقيمأ با شهروندان و وضعيت اجتماعی و اقتصادی آنها سروکار دارد، از این مزایا  تاطبيع. رسدبدنه جامعه می

است های حامی اشتغال و توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته در شهرهای توسعه یافته و پيشرو دنيا در طول چند دهه اخير سي .منتفع خواهد شد

اند که این تسهيالت موجب سرازیر شدن است، اکثر این شهرها در روند جهانی شدن تسهيالتی برای جابجایی سرمایه ها و کسب و کارها فراهم کرده

 (.1111)افشارنيا،  استسرمایه های سيال، گردشگران، دانشجویان و ... به شهرهای جذاب دنيا شده 

سازند. اقتصاد سياسی توسعه، اقتصاد کالن و اقتصاد خرد. در اقتصاد اقتصاد شهری نيز مانند علم اقتصاد، دارای سه حوزه اصلی است که ماهيت آن را می

که در شود، درحالیقتصادی پرداخته میهای اگيری و خلق فعاليتسياسی به مقوالت تاریخی و اجتماعی به عنوان بخشی از عوامل تاثيرگذار بر شكل

اقتصاد  به توجه شهری مدیریت اقدامات از یابد. یكیسازی سود یا مطلوبيت افراد تقليل میها و روابط اقتصادی به بيشينهاقتصاد نئوکالسيك، فعاليت

 مسائل به پرداختن چه اگر .است و معيشتی اقتصادی موضوعات از برگرفته اجتماعی هایو آسيب هانابسامانی از چشمگيری بخش .است شهری

 کارآفرینی مراکز اندازی راه اساس، بر همين .باشد اعتنا بی موضوع این به تواندنمی مدیریت شهری نيست، شهرداری وظيفه فقط معيشتی اقتصادی و

 که است زندگی خوب برای ضروری های اقدام از كیی کارآفرینی .آورد می را فراهم شهری اقتصاد حوزه در شهروندان تقویت مناطق شهری، زمينه در

 (.1114کوشيد )قاليباف، آن در تحقق گوناگون هایروش پيگيری با باید

-مواجه اقتصادی هایمختلف بحران انواع با که هستند کشورهایی اقتصادی موتور و نيروی محرکه همچنين و نوآوری و قدرت ثروت، توليد مرکز شهرها

 زیاد بسيار شهری مختلف هایحوزه در یكدیگر آنها با همكاری و تعامل و کنندمی زندگی شهرها در جهان از جمعيت باالیی درصد حاضر، حال در .اند

زندگی  اقتصاد شهر، اقتصاد .باشدمی حوزه همين در نيز افراد تقابل تعامل و بيشترین که است شهری اقتصاد حوزه ها،حوزه این تریناز مهم یكی .است

 تعداد شاید شهر است. اقتصاد با مرتبط دهندمی انجام خود روزمره و جاری در زندگی مردم که هاییفعاليت بيشتر دیگر، به عبارت است. مردم زمرهرو

 نياز آپارتمان یا خانه به زندگی برای همه مردم قطع به طور اما باشند، ارتباط در اقتصادی پيچيده و الگوهای مشارکت اوراق و سهام با افراد از محدودی

و  خود زندگی آینده مورد در دارند، احتياج خاصی هایمكان سرگرمی به و تفریح به منظور می گيرند، بهره نقليه وسایل از رفت وآمد خود برای دارند،

 افراد کليه برای اقتصاد شهر از گریز تگف توانمی کنند. بنابراینمی مراجعه مراکز خرید به غذایی مواد و لباس خرید برای هستند، نگران شانخانواده

 را خود هایتصميم و کنند درك بهتر خود را هایفعاليت و تصميمات بلندمدت نتایج افراد شودمی شهر باعث اقتصاد آموزش و مطالعه است. غيرممكن

 این در مطالعاتی و آموزشی منابع ایران در که ددهنشان می هابررسی شهری، اقتصاد موضوع اهميت رغمعلی .کنند تری اتخاذ بيش آگاهی و دقت با

  (.1114باشد )شاکری،نمی برخوردار کافی انسجام و نظم از و بوده بسيار محدود زمينه

های اجتماعی و کيفی در یكی از رویكردهای نوین در زمينه اصالح و گسترش مفهوم توسعه، مطرح شدن مفهوم کيفيت زندگی و دخالت دادن شاخص

ای است، بكارگيری این مفهوم در واقع واکنشی است عليه توسعه یك بعدی اقتصادی در سطح ملی و توسعه وسعه و عمران شهری و منطقهاهداف ت

ریزی. یكی از معيارهای قابليت تر و چندبعدی در عرصه برنامهصرفا کالبدی در مقياس شهری و تالشی است در جهت دستيابی به معيارهای جامع

(. معيارهای سنجش کيفيت زندگی شهری به طور کلی عبارتند از امنيت، سالمت، 1111 مهدیزاده،)  کيفيت زندگی شهروندان است زندگی شهری،

به حوق بشر، آسایش و رفاه اجتماعی. مقوالتی چون آزادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست محيطی، رشد اقتصادی و مردم ساالری ابزار ضروری نيل 

 (.1111)صرافی، باشندشهری و در حقيقت بسترساز آن میهای کيفيت ویژگی

ی و مفاهيم در در این مقاله به بررسی تاثير کارآفرینی و نوآوری بر رشد و توسعه اقتصاد شهری پرداخته می شود که در این راستا پس از بيان مبانی نظر

ای کارآفرینی در شهرها بوده و بخش پنجم پتانسيلهای ات توسعهبخش بعدی، پيشينه تحقيق در بخش سوم ارائه می گردد. بخش چهارم شامل اثر

آثار و پيامدهای توسعه کارآفرینی و راهكارهای آن ارائه گردیئه و نهتيتا گيرد. در بخشهای پایانی نيز فرینان را در بر می شهرداریها در حمایت از کارآ

 نتيجه گيریها و پيشنهادات مطرح شده است. 

 

 نظریمفاهیم و مبانی  -2
. به طور کلی کارآفرینی از ابتدای خلقت بشر و همراه با او در تمام مراحل زندگی حضور داشته و مبنای تحوالت و پيشرفتهای بشری بوده است

 و روند تكامل موضوع بيان شده است:لذا تعاریف زیاد و متنوعی از آن در سير تاریخی 

گذارند. با این وجود صحه می« موتور محرکه اقتصاد»ست. همگان بر اهميت کارآفرینی به عنوانهای جدید حوزه کسب وکار اکارآفرینی یكی از رشته

، قدرت عملی درك مناسبی از این پدیده در ميان اقشار جامعه وجود ندارد. الزمه هر فعاليت درآمدزا، برخورداری از روحيات کارآفرینی و مهمتر از همه

سازد با استفاده از تجربه و دانش شخصی خود، شناخت و به کارگيری تجارب دیگران و که هر کارآفرین را قادر میباشد. قدرتی کردن ایده و خالقيت می

گذاری، کسب درآمد و سودآوری( تبدیل کند. خالقيت، مهمترین ویژگی ها، ایده خود را به فعاليتی جذاب )از لحاظ ارزش سرمایهاطالع کامل از فرصت

کنند. کارآفرین موفق فردی ارآفرینان، افراد نوآوری هستند که کمبودها و نواقص موجود در محصوالت )و خدمات( را درك میافراد کارآفرین است. ک

کند از هوشياری باالیی برخوردار است و این اطالعات را به عنوان ابزاری برای موفقيت در کسب وکار مورد است که نسبت به اطالعاتی که دریافت می

های کارآفرینی که در جامعه های کارآفرینی است؛ بدین معنی که فرصتمحيط، مهمترین منبع فرصت ،دهد. بنا به نظر ژوزف شومپيتریتوجه قرار م
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های توان به محيط خرد و کالن تقسيم نمود. به منظور تحليل محيط کسب وکار، الگوها و مدلگيرند. محيط را میوجود دارند از محيط سرچشمه می

 .(1141)اسمعيلی،  های کسب وکار پرداختتوان به کمك آنها به تحليل محيط و ارزیابی فرصتوجود دارد که می مشخصی

های سازماندهی، بازارها، فرآیندها و مواد ها، به منظور معرفی محصوالت و خدمات، روشبرداری از فرصتکارآفرینی، فعاليتی شامل کشف، ارزیابی و بهره

 توان به چند بخش اصلی تقسيم کرد: ای است که قبال صورت نگرفته است. تعریف فوق را مییافتههای سازمانیق تالشاوليه جدید، از طر

 فرصت -1

 ها برداری از فرصتفرآیند کارآفرینی؛ شامل کشف، ارزیابی و بهره -2

 انواع نوآوری -1

توان به عنوان کارآفرینی در نظر گرفت. ممكن است بيان ز این اجزا را نداشته باشد نمیاین اجزا، پيكره کارآفرینی را تشكيل داده و فعاليتی که هر یك ا 

کنند، این هایی که خالقيت اقتصادی را حمایت میها است که وجود دارند. در اصطالح ساختارهای رسمی و استراتژیشود که شهرهای کارآفرین قرن

کنند. بنابراین کنند) بدون در نظر گرفتن شكل خاص آن(، نگاه میهایی که ایجاد ثروت میعنوان ماشينها، شهر را به موضوع واقعيت دارد. اما این بحث

شوند. ادبيات سيستم رشد و توسعه شهری، خلق ثروت را با مزیت پویایی در اندیشيدن به اهميت نقش شهرهای کارآفرینی در ایجاد ثروت غافل می

های توسعه یافته شهری و های ما دارد. اما مطالعات دستگاه رشد شهری بيشتر مرتبط با استراتژیمی با دیدگاههای ککند و شباهتسرمایه ترکيب نمی

 کند.ها حمایت میاتحاد سياسی تا مباحث محاسبات بين عددی است، که از آن

فراد با توجه به منابع کمياب می پردازد. در حالی که اقتصاد شهری بر مبنای تقاطع جغرافيا و اقتصاد تعریف می شود. اقتصاد به بررسی انتخاب های ا

می  خانوارها انتخاب های خود را به منظورحداکثر کردن مطلوبيت شكل می دهند و بنگاه ها حداکثر کردن سود را مبنای تصميم گيری هایشان قرار

رند، به مطالعه نحوه استقرار اشياء در فضا می پردازند. اقتصاد جغرافيدان ها با پاسخ به این پرسش که فعاليت های مختلف در کجاها شكل می گي .دهند

های  شهری، اقتصاد و جغرافيا را به یكدیگر پيوند داده و به بررسی انتخاب های جغرافيایی یا مكانی خانوارهای حداکثرکننده مطلوبيت و بنگاه

خاب های مكانی را تشخيص داده و سياست های عمومی جایگزین جهت حداکثرکننده سود می پردازد. به عالوه اقتصاد شهری، ناکارآمدی های انت

 .گسترش انتخاب های کارآ را مورد بررسی قرار می دهد

فزاینده شهرها خيلی سریع خود را به عنوان عامل قطعی آینده اقتصادی کشورها در سطح بين المللی معرفی کردند. آنها این ویژگی را به واسطه حجم 

های زیادی مانند فقر اند. عالوه بر این، شهرها با چالشتوسعه کسب کردهرشد سریع جمعيت شهری به ویژه در کشورهای درحالشان، نسبت جمعيت

شان مواجه هستند. در مجموع در یك جهانی شهرنشينی، جذب زیاد جمعيت به مراکز شهری در جستجوی شغل و زندگی بهتر به دليل قدرت اقتصادی

ای در حال افزایش است. استراتژی توسعه شهری چارچوبی برای مواجه آزاد شدن موانع تجاری، رقابت ميان شهرها به طور فزآیندهاقتصاد جهانی و با 

های رشد اقتصادی که جز الینفك ویژگی شهر هستند تعيين آورد. این فرآیند یك ساختار برای استراتژیهای مذکور فراهم میها و چالششدن با بحران

-ها و اقداماتی به نفع فقيران شهری فراهم میها، استراتژیبه طور همزمان این فرآیند شرایطی برای ایجاد شهر پایدار و برابر به واسطه سياست کند.می

عه و ارتقای کند و هدف بهبود کارایی اقتصادی، ایجاد طيف وسيعی از اشتغال و توسها بر روی رشد اقتصاد محلی تاکيد میآورد و لذا در بيشتر حالت

 (. 1111)اشرفی، خدمت است

 

 پيشينه تحقيق -1

ها بر این بوده که نقش شهری شدن را در تغييرات اجتماعی، و به خصوص تحت شرایطی که ارتباطات در خالل دو دهه اخير، تمام تالش

بر اساس منطق سرمایه داری و تجميع سرمایه  اند، تشریح شود. از آنجائی که فرآیندهای شهری،اجتماعی عمدتا بر اساس سرمایه داری شكل گرفته

آورند. طرفداران منطق سرمایه داری، همچون هر فرد دیگری از تاریخچه رویكرد اند، به نوبه خود شرایطی را برای تجميع سرمایه فراهم میشكل گرفته

ی که خودشان سهم عمده ای در به وجود آمدن این شرایط داشته های بروز این منطق دفاع کنند، در حالکنند، اما نباید از شرایط و ویژگیخود دفاع می

های اند. با این حال، همواره شهری شدن جدای سایر تغييرات اجتماعی در نظر گرفته شده است. پيشرفت فناوری، توسعه ارتباطات اجتماعی، عادت

وعات مرتبط با شهری شدن و نظام سرمایه داری مورد لحاظ قرار های زندگی و مواردی از این دست، مواردی هستند که باید در موضمشتریان، سبك

ها امكان داری شكل گرفته، به هيچ عنوان به این معنی نيست که سایر حكومتبگيرند. البته این موضوع که شهر کارآفرین ابتدا در جوامع سرمایه

ای مناسب مهيا گردد، بستر برای توسعه وجود خواهد داشت. بر این اساس نكته سازی آنرا ندارند. زیرا در هر جایی که امكانات و فضاستفاده از و پياده

 حائز اهميت، نفوذ و نهادینه شدن این رویكرد در ميان سياست گذاران کشورهای مختلف جهان است.

گذاران هفت کشور برتر است، کنفرانسی در شهر ارلئانز برگزار شد که در آن اقشار مختلف دانشگاهی، صاحبان کسب و کار و سي1411در سال 

بایست توسط دولتمردان و در واکنش به از دست رفتن جایگاه اقتصادی هایی بود که میداری شرکت داشتند. هدف این کنفرانس، تبيين فعاليتسرمایه

ا آن اتفاق نظر داشتند عبارت بود از گرفت. نتایج این کنفرانس که همگان در رابطه بو مالی بسياری از شهرهای بزرگ جوامع سرمایه داری، صورت می

ای بهتر هایی، آیندهای را به نوآوری و کارآفرینی مبذول داشته و از طریق درآمدهای حاصل از چنين فعاليتاینكه: مقامات رسمی شهرها باید توجه ویژه
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د داشت، نحوه دستيابی به این هدف بود که آیا مقامات را برای شهروندانشان به ارمغان بياورند. تنها موردی که در رابطه با آن اختالف نظر وجو

بایست به صورت مستقيم اقدام به راه اندازی کسب و کارهای جدید کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این دخالت باید تا چه حدی شهرها میرسمی

هایی کنند که موجب رونق باید خود را متعهد به ایجاد زیرساختباشد؟ آیا آنها خودشان باید به عنوان منبع استخدام و اشتغالزایی باشند؟ آیا آنها 

 های اقتصادی گردد؟ فعاليت

 

 شهرى اقتصاد تاریخى پیشینه -3-1

 ساختن براى مالكان تمایل به او .دارد امپراتورى رم سقوط از بعد شهرها پيشرفت و برآمدن عنوان با بحثى ملل ثروت کتاب در اسميت، آدام

قصرهاى  در داشتند تمایل مالكان رم، امپراتورى فروپاشى از بعد اما .است کرده اشاره دفاع براى آسانى آنها کردن محصور و یكدیگر کنار در خود بناهاى

 محل بيشتر شهرها زمان آن در .باشند خود و پيوستگان امالك کنار در چنين هم و بود شده احاطه استوار هایىقلعه با که کنند زندگى اىپراکنده

آزادى  و خصوصى مالكيت زمينه در را حقوقى شهرنشينان بعدها .داشتند قرار پست موقعيت اجتماعى در ایام آن در که بود افزارمندان و تاجران تسكون

 آوردند. دست به دخترانشان ازدواج

 وصول .بود سرانه ماليات و پل از عبور ماليات وش،فر ماليات بر آنها ترینمهم کردند.می پرداخت را ماليات انواع باید که بودند فقيرى مردم شهرنشينان

 طور خالصه به اسميت، آدام .دهند تحویل ارباب یا پادشاه به و کنند آورىجمع را آن خود تا شدمی شهر واگذار اهالى به یكجا صورت به شهرها ماليات

 کرده بيان روشنى به ستد و داد سایه در را ساحلى نق شهرهاىرو همچنين او .است داده توضيح اروپا در را خودفرمان شهرهاى گيرىشكل چگونگى

 نویسندگان اغلب و مارشال آلفرد .جستند بهره از آن شهرى اقتصاددانان که پرداخت اىنظرى مفاهيم بيان به فونتانن اسميت، از بعد سال پنجاه .است

 اند.نياورده ميان به شهرى مناطق مورد در سخنى خود، دوره در شهرنشينى سرعت باالى وجود با شگفتى کمال با نئوکالسيك

 شهرى مسائل به مربوط تحقيقات آمارى، اطالعات و کيفيت کميت تدریجى افزایش و اقتصادى تحقيقات سریع رشد به توجه با دوم جهانى جنگ از بعد

 تئوریكى ترین آثارمهم از یكى .کرد منتشر جهان مختلف شهرهاى در جمعيت تراکم درباره را خود هاىکالرك تخمين ،1411سال در .یافت افزایش

 در .بود انجام دست در« منابع برای آینده»مؤسسه  در که رفتمی شمار به بزرگى تحقيقاتى برنامه از بخشى وى کار .بود وینگو کار ،1499 سال از قبل

 .است یادآورى خور در آثار جمله بود، از شهرى اقتصاد مورد در ندر شرکت تحقيقاتى برنامه از بخشى که نيز نيدرکورن اقتصادسنجى مقاله زمينه، این

 از بعد .دانست سازگار نظرى بنيان با علمى اىرشته عنوان با  شهرى اقتصاد آغازین نقطه توانمی را کاربرى اراضى و عنوان مكان با آلنسو کتاب انتشار

 در توانکه مى آورندمی  وجود به سازگار چهارچوبى نظرى، الگوهاى .است بوده رىشه اقتصاد مورد در کارهاى نظرى انفجار شاهد جهان 1499 سال

 آزمون را آنها توانمی هاداده کمك به که کنندمى مطرح مشخصى را علمى هاىفرضيه نظرى، آثار این، بر کرد. افزون فكر تجربى مسائل به آن قالب

 (.1111)هادی زنوز،  کرد

 

 کارآفرینیپیشینه تاریخی  -3-2

مين در اوایل سده شانزدهم ميالدی کسانی را که در کار مأموریت نظامی بودند کارآفرین می خواندند و پس از آن نيز برای مخاطرات دیگر نيز ه

درباره پيمانكاران دولت که دست اندرکار امور عمرانی بودند، از لفظ ميالدی به بعد  1011هایی مورد استفاده قرار گرفت. از حدود سال واژه با محدودیت

کارآفرینی و کارآفرین اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مكاتب اقتصادی از قرن شانزدهم ميالدی  .کارآفرین زیاد استفاده شده است

که همزمان با دوران  1419اند. ژوزف شومپيتر با ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود در سال کرده تشریح خود هاینظریه  تاکنون به نحوی کارآفرینی را در

پدر »رکود بزرگ اقتصادی بود، موجب شد تا نظر او در خصوص نقش محوری کارآفرینان در ایجاد سود، مورد توجه قرار گيرد و به همين دليل وی را 

نوآوری یا ایجاد »و نقش کارآفرینی عبارت است از « ین نيروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است کارآفر»از نظر وی   .اندلقب داده« کارآفرینی

شناسان با درك نقش کارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگيها و همچنين کارآفرینی از سوی روانشناسان و جامعه«. ترکيب های تازه از مواد

 .(1141)اسمعيلی،  تحقيق در خصوص آنان مورد توجه قرار گرفته استالگوهای رفتاری آنها با بررسی و 

 :توان به پنج دوره تقسيم نمودسير تاریخی مفهوم کارآفرینی را می

سيسات تأها همانند ساخت کليسا، قلعه ها، های بزرگ که مسئوليت اجرایی این پروژهميالدی( : در این دوره به صاحبان پروژه 19و  11دوره اول ) قرون 

 .شد، در تعاریف این دوره پذیرش مخاطره، لحاظ نشده استاز سوی دولتهای محلی به آنها واگذار گردید. کارآفرین اطالق می ....نظامی و 

رین در این ميالدی( : این دوره همزمان با شروع انقالب صنعتی در اروپا بوده و بعد مخاطره پذیری به کارآفرینی اضافه شد کارآف 10وره دوم ) قرن  

 .باشددوره شامل افرادی همانند بازرگانان ، صنعتگران و دیگر مالكان خصوصی می

کند، بين کند و سرمایه مورد نياز خود را از طریق وام تأمين میميالدی( : در این دوره کارآفرین فردی است که مخاطره می 14و 11دوره سوم ) قرون  

 .گذار( و مدیر کسب و کار در تعاریف این دوره تمایز وجود داردایهکارآفرین و تأمين کننده سرمایه )سرم

های ميانی قرن بيستم ميالدی( : در این دوره مفهوم نوآوری شامل خلق محصولی جدید، ایجاد نظام توزیع جدید یا ایجاد ساختار دوره چهارم ) دهه
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 .ده استسازمانی جدید به عنوان یك جزء اصلی به تعاریف کارآفرینی اضافه ش

تاکنون ( : در این دوره همزمان با موج ایجاد کسب و کارهای کوچك و رشد اقتصادی و نيز مشخص  1401دوره پنجم، دوران معاصر) از اواخر دهه 

گرفت. تا قبل شدن نقش کارآفرینی به عنوان تسریع کننده این سازوکار، جلب توجه زیادی به این مفهوم شد و رویكرد چند جانبه به این موضوع صورت 

شناسان و دانشمندان و محققين علوم از این دوره اغلب توجه اقتصاددانان به کارآفرینی معطوف بود، اما در این دوره به تدریج روانشناسان، جامعه 

 (.1111)جعفری صميمی و دیگران،  ندامدیریت نيز به ابعاد مختلف کارآفرینی و کارآفرینان توجه نموده

 

 ای آنری و اثرات توسعهکارآفرینی شه -4

نماید. برداری میکند و از آنها بهرههای موجود در بازار را کشف میشود که فرصتدهنده اطالق میامروزه کارآفرین به فردی نوآور و توسعه

دید، سودآوری، ارضای نيازهای ها، محصوالت و خدمات جدید یا ترکيب منابع جدید که به ایجاد یك کسب و کار جکارآفرینی با موضوعاتی نظير ایده

شود که در حوزه جغرافيایی شهر های کارآفرینانه اطالق میشود، مرتبط است. کارآفرینی شهری به آن دسته از فعاليتمشتری و اشتغال زایی منجر می

گيرد یا تعدادی از شهروندان انجام میانجام شده و در راستای بهبود سطح زندگی، تامين خدمات مورد نياز، درآمدزایی، ایجاد اشتغال برای یك 

 (.1101)احمدپور، 

ها، مبنای مالياتی و رشد اشتغال افراد را کند که ظرفيت شهر برای افزایش ارزش دارائیها و اقداماتی را تشویق میکارآفرینی شهری، آن قبيل فعاليت

 د:گردافزایش دهد. به طور خاص، تعریف شهر کارآفرین در سه بعد ارایه می

های دهد. استراتژیهای اقتصادی حفظ و افزایش میهای خالقيت رقابت اقتصادی را از طریق دیگر شهرها و محيطیك شهر کارآفرین، استراتژی

و در بندی شده های مشروط نيستند، بلكه به طور کم یا زیادی به طور واضحی فرمولخالقيت در شهر کارآفرین، واقعی و انعطاف پذیرند و استراتژی

پذیرند و شهرها را به عنوان یك کارآفرین توصيف کرده شود. موسسان شهرهای کارآفرین مباحث کارآفرینی را میشكل کارآفرین به طور فعال دنبال می

ند. هر شهری که ککنند. اولين و دومين معيار شهرهایی با عملكرد خوب اقتصادی را از شهرهای کارآفرین متمایز میو به عنوان کارآفرین عرضه می

 عملكرد خوبی دارد کارآفرین نيست و هر شهر کارآفرین، عملكرد خوبی ندارد. 

کند و در آن شرایط اجتماعی خاص قادر توانند ادعا کنند که به صورت یكپارچه و استراتژیك عمل میمعيار دوم مستقيماً به شرایط که در آن شهرها می

 . است منافع شهر را در آینده تأمين کند

های اقتصادی، های شهری و بلوکهای شهر، انواع مختلف استراتژیمعيار سوم برای تمایز بين شهر کارآفرین از سيستم شهر غير کارآفرین است. سيستم

 کنند. فقط برخی پذیرفتند که کارآفرینی به طور واضحی با استراتژی کارآفرینی انطباق دارد. فرهنگی را دنبال می -سياسی، اجتماعی

در مورد معيار اول و دوم منطبق و تحت تأثير شومپيتر یك متفكر که سمبل سرمایه داری معاصر است، کسی که  از دیدگاه نویسندگان این پژوهش،

 کارآفرینی را به عنوان ایجاد فرصت برای کسب سود مازاد از طریق ترکيبات جدید یا خالقيت دارد. 

گرایی شهری گرایی شهری به کارآفرینیهایی در تغيير مدیریتاست، متفكر سرمایه داری پست مدرنی که ایده هارویبر گرفته از نظریات  نيزبعد سوم 

 است. هارایه داد

 فرآیند اثربخشی کارآفرینی بر توسعه اقتصادی جوامع شهری تبيين شده است. 1در شكل 

 

 
 

 فرآیند تاثیر کارآفرینی در توسعه اقتصاد جوامع شهری .1شکل
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ها های غيردولتی، تعاونیها و بازارهای جدید، ظرفيت نوینی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، سازمانها، فرصتحقيقت کارآفرینان با خلق ایدهدر 

، نقش مهمی را در شود و عالوه بر اشتغال زاییکنند. این امر موجب استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود به ویژه نيروی انسانی میو ... ایجاد می

کند. این امور در جوامع شهری موجب توزیع ثروت در جامعه، گسترش مشارکت بخش خصوصی و افزایش کمی و کيفی خدمات و توليدات ایفا می

 (.1111شود )کنعانی، تامين نيازهای شهروندان، ایجاد رضایت و رفاه و توسعه اقتصادی جامعه شهری می

 یابىمكان به مربوط مسائل تحليل و تجزیه براى اقتصاد ابزارهاى علم از رشته، این در .پردازدمی شهرى مناطق اقتصادى مطالعه به شهرى اقتصاد علم

 در نشينىو حاشيه فقر و شهرى ماليه شهرى، تسهيالت و هازیرساخت شهرى، ترابرى شهرى، شهری، مسكن شهر، کاربرى اراضى در خانوارها و هابنگاه

 و خانوارها گزینىمكان و شهر فضایى ساختار آن در که خرد است اقتصاد از اىشاخه شهرى اقتصاد علم تر،دقيق عبارت شود. بهیم استفاده شهر

 از و در شهرها مؤثر اشتغال ایجاد در ناپذیرشان انكار جایگاه و نقش واسطه به سو یك از (. صنایع1111شود )هادی زنوز،  مى مطالعه اقتصادى مؤسسات

 و مؤثر نيز ملی توسعه فرایند در تواند می و دارد توسعه شهری در بسزایی نقش اقتصادی دیگر هایبخش با تنگاتنگ پيوند داشتن دليل به دیگر سوی

 و استقرار راستای در هدفمند، حرکت بر ای تاکيد ویژه شهری اقتصاد و ریزی برنامه علوم پردازان نظریه رو این (. از1111شوند )جياکس،  واقع سودمند

 اصولی صورت نظارت با صنعتی کهای شهر در مستقر کارگاهی کوچك صنایع ایجاد (. اگر2111دارند )بينارد،  را کوچك شهرهای در توسعه صنایع،

 پيوند شتندا بر کارگاهی عالوه صنایع گسترش (.1119)مدهوشی،  نماید می فراهم را شهری توسعه اقتصادی و بخشهای عملكرد افزایش زمينه گيرد،

 (.1110را دارد )روزبهان،  خانوارها درآمد منابع بخشيدن به تنوع و شهری اقتصاد بهبود و توسعه در به سزایی نقش ها بخش سایر با مؤثر

 

 های شهرداری برای حمایت از کارآفرینانتانسیلپ -5

-ای زندگی شهری و کمك به شهروندان در جهت بهرههای ساختارهایجاد مراکز رشد کارآفرینان گام مهمی در شفاف سازی و کاهش پيچيدگی

-های انسانی، منابع مالی و امكانات فيزیكی محيط زندگی به شمار میای از جمله فضاهای شهری، سرمایههای منطقهبرداری هر چه بيشتر از پتانسيل

ای موجود در فعاليت های کارآفرینانه هستند. این مراکز نقش هها، قادر به کاهش پيچيدگیرود. مراکز رشد کارآفرینان شهری در بستر حمایت شهرداری

برداری از کنند. به عبارت دیگر، ساز و کارهای الزم برای پرورش یك ایده به منظور بهرهحمایت نهادهای مدیریت شهری از توسعه کارآفرینی را ایفا می

 سازند. رایی را برقرار میهای نوآورانه و امكانات موجود تا مرحله بلوغ اجها یا طرحخالقيت

سازی در زمينه کارآفرینی شهری را در اختيار دارند. در ميان تمام ها تنها نهاد عمومی هستند که پتانسيل کافی برای حمایت موثر و فرهنگشهرداری

توانند خدمات خود را به صورت یها هستند که قادر به حضور در تمامی مناطق، نواحی و محالت شهری هستند و منهادهای عمومی فقط شهرداری

ها از امكانات بالقوه و بالفعل موجود در شهرها و به ویژه اماکن بالاستفاده سازماندهی شده در اختيار عموم شهروندان قرار دهند. عالوه بر اینها شهرداری

 ها و معابر در اختيار آنهاست.نات تبليغاتی شهری، بوستانسراها و مراکز فرهنگی و آموزشی وابسته را در اختيار دارند و امكامطلعند. اداره فرهنگ

نمایاند. زیرا جوامع شهری بزرگ و کوچك دارای ساختارهای ها در کارآفرینی در شهرهای بزرگ خود را بيشتر میپتانسيل منحصربفرد شهرداری

 (. 1112اجتماعی نيز در آنها متفاوت است )حسين پور، -قتصادیهای اگيری یا حمایت از فعاليتهای مدیریتی و شكلمتفاوتی هستند بنابراین شيوه

 

 آثار و پیامدهای توسعه کارآفرینی  -6
ای دارد. کند، بلكه منافع اجتماعی گستردهخاطر میآموزش و توسعه فرهنگ کارآفرینی نه فقط برای فرد کارآفرین ایجاد مطلوبيت و رضایت

 برخی از این منافع عبارتند از:
 قتصادی، فعاليـــت کارآفرینان است.ه  ارونق چرخ در عامــل ترینمهم شومپيتر، نظریه اجتماعی: طبق تحرك و تصادیاق رشد -1 
 را نيز به خوبی ایفا کنند.« شغل آفرینی»توان انتظار داشت که کارآفرینان نقش اشتغال: اگر کارآفرینی یك فرآیند دائمی و بلندمدت باشد، می -2
ازار، گسترش کـــارآفرینی فردی و کارآفرینی ب های استفــاده بهينه از عـــلم در ازار: امروزه ثابت شده است که یكی از بهترین روشپيوند علم و ب -1

 درون سازمانی است.
های اجتــماعی، هگسترش اخالق در اقتصاد: از آنجا که پایه و اصل اوليه فعاليت کارآفرینی اخالق است، توسعه کارآفرینی باعث گسترش سرمای -9

 صداقت، از خود گذشتگی و اعتماد خواهد شد

 

 راهکارهای توسعه شهرها به سمت کارآفرینی -7

 عبارتند از:تواند مثمر ثمر باشد، شود، مواردی که میهای کارآفرین پيشنهاد میگيری شهرهای بسياری برای شكلعاليتف

 ارایه خدمات، کار، پاسخگویی به افراد و... معرفی انواع مكان یا فضای شهری جدید برای تهيه،  -1
های یكپارچه و ونقلحمل، های اخير شامل شهرهای خوشفكر، شهرهای در مسير گذر، شهرهای فرهنگی و شهرهای سازماندهی شده در اطرافنمونه

 زمينی.گسترش خطوط زیر
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کند. نمونه های شهری ایجاد میفرآیند خدمات/کاالها و یا دیگر فعاليتهای جدید از فضا یا مكان توليدی که امتيازات خاص محلی را برای روش -2
 باشد.های جدید از ارتباط بازار کاری میهای فيزیكی، اجتماعی، سایبرنتيك و یا ایجاد فرماخير شامل نصب زیرساخت

ید و یا اصالح در انحراف فضایی از مصرف از طریق های خاص شهری در محدوده جدآغاز کارهای جدید اعم از اینكه بوسيله قرارگرفتن در مكان -1
گذاری در فرهنگ منطقه، کنند، و بازدیدکنندگان )برای نمونه سرمایهباالبردن شرایط زندگی برای افراد مقيم، کسانی که روزانه رفت و آمد می

 های پرکار منطقه، ...(های مرتبط با فصلفعاليت
هایی از مهاجرت، یافتن منابع جدید شهری از منابع ها شامل منابع جدید یا طرحمزایای رقابتی را باال ببرند. نمونهیافتن منابع جدید از ملزومات که  -9

 های مختلف منطقه.مالی از مكان

 

 تیجه گیری و پیشنهاداتن -8
و مخارج آنها بيشتر به سمت ایجاد  هایابی به پول بيشتر، به جای هزینه هستند و حتی بودجهدر شهر کارآفرین، مقامات شهری به دنبال دست

 اند، نه مكان سكونت.شرایط مطلوبی برای تجارت است، به طوری که امروزه شهرها به مكان تجارت تبدیل شده
وليد، شدن بازارها، تمهمترین هدف تغيير حاکميت شهری شامل رقابت فزآینده بين شهرها به منظور دستيابی به رشد اقتصادی همه جانبه است. جهانی

 های روشن و آشكاری از رقابت فزآینده بين شهرها هستند.فناوری و  اقتصاد، نوسازی اقتصاد جهانتی و گردش سرمایه، نشانه
های جهان به های اجتماعی ناشی از مشكالت معيشتی و بيكاری است و همين امر موجب توجه جدی شهرداریها و آسيببخش چشمگيری از نابسامانی

های نوین به عنوان راهكاری جهت حل بنيادین این مشكالت فراهم آورده است. توسل آنها به کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان فناوریاین امور و 
اندازی مراکز توسعه کارآفرینی به دنبال اقتصاد های ضروری برای زندگی خوب است  و مدیریت شهری با راههای نوین یكی از راهکارآفرینی فناوری

های اجتماعی و توانمندسازی جامعه است. در همين راستا ایجاد مراکز رشد کارآفرینان شهری نواده، تبدیل شهر به یك شهر کارآفرین و کاهش آسيبخا
دگی های ساختارهای زنکند و گام مهمی در شفاف سازی و کاهش پيچيدگیها، نقش منحصربفردی در رشد اقتصادی شهرها ایفا میوابسته به شهرداری

ای از جمله نيروی انسانی نوآور، فضاهای شهری، منابع مالی و های منطقهبرداری هر چه بيشتر از پتانسيلشهری و کمك به شهروندان در جهت بهره
 رود. امكانات فيزیكی محيط زندگی به شمار می

زایی نقش مهمی را در توزیع قش بسزایی دارد، عالوه بر اشتغالها از کارآفرینان که در پيشرفت رشد اقتصادی کشورها نهای شهرداریبنابراین حمایت
 کند.ثروت در جامعه، گسترش مشارکت بخش خصوصی و افزایش کمی و کيفی خدمات و توليدات را در شهرها ایفا می

ها اورینوه نحو بهتری بتوانند از این که شهرهایی که بچنين نتيجه گرفت  توانهای پيشرفته، میفناورینگاهی که به ظهور نيمبا در شرایط فعلی و 
توانند تعداد کسب و کارها و در نتيجه سطح اشتغال را افزایش دهند. نمونه موفق این موضوع در انگلستان اتفاق افتاده و مورد تأیيد استفاده کنند، می

 .قرار گرفته است
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