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چکـیده
اشتغال و کسبوکار یکی از وجوه مهم زندگی انسانی در جوامع متمدن محسوب میگردد و کارآفرینی و فراهم آوردن
فضای کسبوکار و تجارت و تولید در جوامع شهری یکی از وظایف مهم مدیریت و حاکمیت میباشد .در این ارتباط نقش
حائز سرمایه اجتماعی و ارتباطات و شبکههای اجتماعی به جهت انعکاس و بازخورد جامعه از نیاز مشتریان و رضایت از
کیفیت محصوالت در رونق و شناسایی بازار کارآفرینی و تولید و تجارت در حوزههای مربوطه حائز اهمیت میباشد.
سرمایه اجتماعی دارای برداشتی چندوجهی در ادبیات مدیریت میباشد .از یکجهت سنجش مدیریت و از دیگر سو تقویت
عملکرد مدیریت .در عصر حاضر سرمایه اجتماعی را برآیند مهمی از کارکرد مدیریت و نیروی محرکه مدیریت قلمداد
مینمایند .در این میان مدیریت شهری میتواند با فراهم آوردن فضای مناسب برای تولید و اشتغال و زمینه های رقابت
اقتصادی بین تولیدکنندگان و ارائه کنندگان کاال و خدمات با توجه به نیاز ای شهر و شهروندان و همچنین باال بردن
سرمایه اجتماعی و سطح ارتباطات اجتماعی در شهر ،سهم موثری در فرآیند کارآفرینی و رونق امر کسبوکار در جوامع
ایفا نماید.

واژگـان کلـیدی :کسبوکار ،مدیریت شهری ،سرمایه اجتماعی ،کارآفرین ،کارآفرینی
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شهرهای توسعه یافته با روش های نوین مدیریتی از پدیده شهرنشینی نه به عنوان چالش و بحران ،بلکه به عنوان مسیر
پیشرفت و ترقی بهره می برند .درحال حاضر مدیریت شهری به عنوان یکی از مهمترین و ذی مدخل ترین بخش نهاد های درگیر
در امورجامعه متمدن شهری سهم عمده ای در ایجاد رضایت و اعتماد بین شهروندان جامعه داشته و یکی از شاخصه های توفیق
مدیریت شهری در ارائه خدمات به شهر و شهروندان را می توان فاکتور سرمایه اجتماعی دانست .باتوجه به زمینه خدمات مدیریت
شهری و خواستگاه ایجاد سرمایه اجتماعی ،یعنی جامعه و بستر اجتماع ،می توان به ارتباط این دو عنصر به هم آگاه شد .عملکرد
خوب مدیریت شهری در انجام وظایف خود موجب ارتقاء سرمایه اجتماعی میگردد که با عنایت به سه مولفه اصلی آن؛ مشارکت،
آگاهی و اعتماد و همراهی جامعه موجب موفقیت بیشتر مدیریت شهری میگردد .در این راه ،کارآفرینی با تبدیل چالش ها و مسائل
جامعه شهری به فرص تهایی چون افزایش نرخ اشتغال ،درآمد شهروندان ،کاهش جرائم ناشی از بیکاری و فقر ،افزایش خودکفایی
شهروندان  ...به تأثیرگذاری در جوامع شهری می پردازد.
با افزایش جمعیت شهرهای جهان ،اقتصاد جهانی نیز روز به روز به شهرها وابسته ترمی شود .شهرها با دستاوردهای بی سابقه
ای که در زمینه رقابت و بهره وری ارائه می دهند تبدیل به مراکز دانش ،نوآوری ،تولیدات و خدمات خاصی می شوند که تفکر
خالقانه و نوآوری را تسهیل می کنند()6011،UN-HABITAT(.بابایی و همکاران )1900 ،یکی از اموری که موجب افزایش
سرمایه اجتماعی نزد شهروندان و اجتماع شهری میگردد مولفه اقتصاد و وضعیت اقتصادی شهر و شهروندان میباشد که ارتباط
مستقیمی با وضعیت کسبوکار و کارآفرینی شهروندان دارد .در این میان مدیریت شهری می تواند با ایجاد زمینه های اشتغال و
فرصت های کارآفرینی در شهر در جهت توسعه کارآفرینی با زمینه سازی شرایط مساعد اقتصادی مانند اشتغال و خودکفایی مالی
شهروندان که خود دارای آثار مثبتی براجتماع و فرهنگ شهروندی نیز است و عدم ترویج آن به افزایش مشکالت اقتصادی چون
نرخ بیکاری منجر می شود.
سازمان ها برای حفظ بقا و تداوم در بازارهای رقابتی امروز نیازمند ایده های نو ،روش و ایده های جدید هستند ،زیرا آنها
همچون روح در کالبد سازمان رفته و آنها را از مرگ و نیستی نجات می بخشد.کارآفرینی همواره به یک مفهوم ضمنی و عملی از
ابتدای زندگی انسان با او همراه بوده است و همیشه به عنوان یک عامل جهت کسب درآمد و تامین مایحتاج انسان ها ،پا به عرضه
گذاشته است .پژوهش های زیادی در این زمینه انجام پذیرفته است که چگونه می توان برای افراد بستر کارآفرینی را فراهم ساخت
که افراد بتواند اقدامات الزم را در جهت بهبود وضعیت اقتصادری ،اجتماعی و فرهنگی جامعه انجام می دهد.
کارآفرینی سازمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بقای تمام شرکت ها از جمله شرکت های کوچک و متوسط است که نیاز
بیشتری به رشد دارند .شرکت ها برای رشد و بقا ناگزیرند که عملکرد خود را به طور مستمر بررسی کنند ،کسب وکارهای جدید راه
اندازی کنند و به سمت نوآوری پیش روند .از عواملی که می تواند بر روند رشد شرکت ها و نوآورشدن آنها تأثیر بگذارد بحث توجه
دائم به بازار و مشتری و الگوگرفتن از آن برای پیشرفت محصوالت براساس نیاز بازار و خواسته مشتری است(.کاکاپور و
خنیفر )1909،هر کسب وکاری برای موفقیت ،رشد و نوآوری به افراد متخصص و کارآمدی نیاز دارد که ویژگی هایشان با
ویژگیهای آن کسب وکار تناسب داشته باشد.کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای مخاطره آمیز راهی پر ابهام و پرخطر است که افراد
برای فائق آمدن بر مشکالت این راه باید ویژگی هایی متمایز از سایر افرادی داشته باشند که کارکردن در شرکت های تثبیت شده
را ترجیح می دهند .در موقعیت های پر خطر و پر ابهام ،این ویژگی های افراد است که تعیین کنندۀ موفقیت یا شکست شرکت
های مخاطره آمیز است .کارآفرینی و الزامات راه اندازی کسب وکارهای پرخطر نیازمند افرادی است که بتوانند با این شرایط و
الزامات خود را وفق دهند و بین این الزامات و ویژگیهای شخصیتی شان تناسب وجود داشته باشد .که یکی از مؤلفه های این
تناسب مهارت اجتماعی کارآفرینان است(.کاکاپور و خنیفر )1909،عالوه بر عوامل اقتصادی همچون مزیت های بازار و سرمایة که
برکارآفرینی تأثیرگذارند ،عوامل غیر اقتصادی نظیر شبکة روابط اجتماعی نیز می تواند بر پدیدۀ کارآفرینی تأثیر گذار باشد .سرمایة
اجتماعی به عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خالقیت ،ایده پروری ،تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیری می شود که
ازجمله شاخص های کارآفرینی محسوب می شوند(.کلمن ،1000 ،به نقل از ربیعی و صادق زاده)1900،
افرادی با سرمایة اجتماعی باالتر به منابع و اطالعات بیشتری دسترسی دارند که می تواند در روند تشکیل و توسعة کسب و
کار و دستیابی به بازار های جدید تأثیرگذار باشد .از این رو سرمایة اجتماعی اهمیت ویژه ای برای کارآفرینان دارد و کارآفرینان
مستقر درگروه های اجتماعی که دارای سرمایة اجتماعی بیشتری هستند به احتمال فراوان در وضعیت های سودمندی در داخل
شبکه ها واقع می شوند ،بنابراین احتمال بیشتری دارد که بتوانند به طور مؤثر فرصت های تجاری را تشخیص داده و از آن بهره
گیرند.
برای درگیرشدن در فعالیت کارآفرینی ،اشخاص باید بتوانند تغییرات محیطی را تحت نظر بگیرند و تأثیر این تغییرات را بر روی
کسب وکار جدید خود ارزیابی کنند .ناتوانی کارآفرین در پیش بینی موفقیت تجاری باعث عدم اطمینان محیطی می شود که می

تواند از مشارکت وی در فعالیت کارآفرینانه جلوگیری کند .با این حال شبکه های اجتماعی مهارت و دانشی را فراهم می کنند که
وجود ابهام ذاتی در فرآیند کارآفرینی را کاهش می دهد .پیوندها و ارتباطات ،در اشکال متفاوت درون گروهی و برون گروهی باعث
می شوند که عناصر موجود در جامعه به هم اتصال یابند و کنش ها جمعی از قبیل تعاون ،حمایت ها اجتماعی و غیره تسهیل شوند.
فرد کارآفرین عضوی از جامعه است که درجهت پیشبرد اهداف خود و دارای بیشترین منابع و امکانات ،و بهره گیری از حمایت های
مالی و اجتماعی دیگران ناگزیر به توسعه شبکه ارتباطات ،وپیوندهای اجتماعی است .جامعه شناسان امروز برای برقراری کمیت و
کیفیت چنین ارتباطاتی از مفهوم سرمایة اجتماعی بهره جسته اند(.آراستی ،ناهیدوقلیپور )1909،امروزه کارآفرینی یکی از مقوالت
مورد اقبال در جامعه است که باید در مسیرهای صحیحی کانالیزه شود و با پشتیبانی از کارآفرینان ،زمینه های مناسب برای فعالیت
آنها فراهم شود .در همین راستا ،بسترسازی برای کارآفرینی در وجوه مختلف آن می تواند دارای اهمیت استراتژیک در نظام
عملکرد مدیریت بخش عمومی و سازمان های دست اندرکار در مدیریت شهری باشد .این نوع سرمایه نقش مهمی در فعالیت های
کارآفرینانه دارد؛ چراکه کارآفرینی یک فرآیند اجتماعی– اقتصادی است که از دو طریق متکی به شرایط و بافت اجتماعی است،
اول این که کارآفرینان افرادی هستند که محصول محیط اجتماعی خود بوده و دوم آنکه کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است و در
نتیجه وجود یا عدم وجود پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسبوکار تأثیر می گذارد(.فرزانه و طاهری اطاقسرا)1900،

تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت تحقیق ،توصیفی و تحلیلی است .روش گرد آوری اطالاعات
کتابخانه ای و مطالعه مقاالت تخصصی و علمی و پایان نامه های دانشجویی در مقطع دکتر و بعضاً کارشناسی ارشد و بررسی کتب
مربوطه و محتوای موجود در سایت های معتبر اینترنتی میباشد.

 -3پیشینه تحقیق
حسنی مقدم و همکاران( )1909که در بررسی زمینه های گسترش و توسعة کارآفرینی در بستر مدیریت شهری ،سازوکارهای
تقویت گرایش به کارآفرینی و مدیریت کارآفرینی را تحلیل کرده اند و ضمن ارائة یک مدل مفهومی ،بر رابطه بین کارآفرینی
شرکتی و عملکرد  :شهری در بستر مدیریت استراتژیک شهری صحه گذاشتند.
سیف اهلل فرزانه ،فخرالسادات طاهری اطاقسرا( )1900در مطالعه ای تحت عنوان بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر
کارآفرینی سازمانی)مورد مطالعه؛ اداره ی آموزش و پرورش شهرستان بابل) به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی
در اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل پرداخته و پس از بررسی نمونه های آماری و تحقیقات میدانی به این نتیجه رسیدند که؛
سرمایه ی اجتماعی و میان متغیرهای اندازه و گستردگی شبکه ارتباطات ،ساختار روابط ،ارتباطات ،انسجام اجتماعی در بعد ساختار
سرمایه ی اجتماعی با کارآفرینی سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد .در نهایت چنین نتیجه گیری شد که وجود سرمایه ی
اجتماعی غنی و کارامد می تواند به تسهیل و تقویت کارآفرینی سازمانی منجر شود.
علی ربیعی ،حکیمه صادق زاده( )1900در مقاله ای با موضوع بررسی رابطه سرمایة اجتماعی برکارآفرینی به بررسی در
خصوص میزان تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی و نقاط قوت و ضعف آن پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که؛ رابطه
مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی وجود داشته و بعد کیفیت سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه
دارای اهمیت بیشتری بوده است.
محمد مهدی محمدی و خیراهلل همتی( )1901با ارائه مقاله ای در کنفرانس چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در
مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری جایگاه کارآفرینی در روند مدیریت شهری ،به صورت موردی سازمان زیبا سازی
شهرداری شهر تهران به ارائه نتایج مطالعه بر روی شاخص های کارآفرینی در مدیریت شهری پرداخته و عوامل کلیدی آن را با
نظر خبرگان در سازمان زیباسازی شهرداری تهران امتیاز بندی نموده و نقاط ضعف و قوت سازمان زیباسازی شهرداری شهر تهران
در شاخص های مدنظر و زیر شاخص هایشان مشخص نموده اند .و به این نتیجه رسیده اند که که مشخص شد در حوزه شاخص
اجتماعی زیر شاخص هایی همچون  :میزان تمایل به راهاندازی مؤسسات خیریه ،تشکل های فرهنگی و سازمان های مردم نهاد و
صندوق های مالی محلی ،کیفیت حضور در تجمعات صنفی و کارگروه های کارآفرینی کمترین اثربخشی را در کارآفرینی در
مدیریت شهری را دارا بوده و نیاز به ارتقا و پیشرفت دارند .همچنین؛ کیفیت ارائه خدمات با رعایت حقوق شهروندی ،آشنایی با
حقوق کارآفرینان و چگونگی ایفای حقوق خود ،ساختار اداری بین مدیریت شهری وفعالیتهای کارآفرینان نیاز به تغیرات اساسی
دارد.
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کسب و کار شیوه ای است که بنگاه ازطریق آن ،ارزش ایجاد شده را به مشتریان ارائه می دهد وایشان را برای پرداخت
درمقابل آن ارزش اغوا می کند تا پرداخت ها را به سود تبدیل کند(.مبینی دهکردی و همکاران )1909،زمانی که یک کسب
وکارجدید شکل می گیرد ،صریحاًیا تلویحاً مدلش را ارائه میدهد برای مدل کسب وکار یک تعریف استاندارد وجود ندارد .با نگاهی
به تعاریف مدل کسبوکار می بینیم که نقطه شروع هر یک از تعاریف ارائه شده ،اشاره به مفاهیمی نظیری منطق ،درک ،سیستم،
الگو ،شرح و مواردی از این دست داشته است .عده ای از محققان با یک دیدگاه مفهومی ،مدل کسبوکار را به صورت یک مفهوم،
منطق ،درک ،بازتاب ،سازه واسطه ،شفاف سازی یا یک داستان در نظر گرفته اند .تعاریف بعضی از محققان نیز به یک دیدگاه
الگوی سیستمی نزدیک میباشد؛ به صورتی که یک مدل کسبوکار را به مثابه یک الگو ،برنامه ،نسخه ،ابزار مفهومی ،مسیر،
طراحی ،روش ،پیکربندی ،انجام وظیفه ،مجموعه ،سیستم ،خالصه ،چارچوب ،زمینه و هسته تعریف نموده اند(.منطقی و ثاقبی
سعیدی)1906،
مرحله ایجاد کسب وکار :مرحله ی اول شامل فعالیت های مرتبط با شکل گیری اولیه کسب وکار است.
مرحله شروع کسب وکار :در این مرحله فعالیت های الزم برای ایجاد برنامه رسمی کسب و کار ،جستجوی سرمایه ،انجام
فعالیت های بازاریابی و ایجاد تیم کارآفرینانه مؤثر انجام می شود.
مرحله رشد :این مرحله نیازمند تغییرات مهمی در راهبرد کارآفرینانه است .چرا که رقبا و سایر نیروهای بازار مشغول تغییر و
تحول در راهبردهای خود هستند و چالش های جدیدی پیش روی کسب و کارها قرار می گیرد.
مرحله تثبیت کسب و کار :این مرحله هم نتیجه شرایط بازار و هم تالش های کارآفرینان است .درطول این مرحله رقابت
شرکت ها و بی تفاوتی مشتریان نسبت به کاالها و خدمات کارآفرینان افزایش یافته و بازار اشباع می شود؛ عالوه بر آن میزان
فروش کسب و کار حالت ثابتی به خود می گیرد و شرکت باید برای سه تا پنج سال آینده خود برنامه ریزی کند.
مرحله نوآوری یا افول :شرکت هایی که به نوآوری توجه نمی کنند ،سرنوشتی جز نابودی نخواهند داشت .شرکت هایی که از
نظر مالی موفقیت داشته اند ،اغلب تالش می کنند تا شرکت های نوآورانه دیگر را صاحب شوند و بدین طریق از رشد خود اطمینان
حاصل کنند(.مقیمی و احمدپورداریانی)1901،

 -2-4مدیریت شهری
تعاریف متعددی از مدیریت شهری ارائه شده است و هرکدام از این تعاریف بیان کننده نگرشی نظام مند به مقوله مدیریت
شهری است" :مدیریت شهری عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقاء مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با در
نظر داشتن ،و تبعیت از اهداف سیاست های ملی ،اقتصادی و اجتماعی کشور است" و "مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان
گسترده ،متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی موثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی بافت شهری با
هدف اداره ،کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه است(".کاظمیان شیروان )1919،و عبارت است از اداره امور
شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با در نظر داشتن و تبعیت از اهداف و سیاست های ملی،
اقتصادی و اجتماعی کشور .مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیررسمی
مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره ،کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار
شهر(حاجیانی ،رضائی ،فالح زاده )1901،شناخت ،سازماندهی و تعیین جایگاه نهادها و سازمان های مرتبط با توسعه شهر ،از جمله
مسائل مهم مدیریت شهری به شمار می رود.

 -3-4سرمایه اجتماعي
سرمایه اجتماعی به طورکلی اشاره به ویژگی های سازمان اجتماعی مانند شبکه ها ،هنجارها و اعتماد دارد که هماهنگی و
همکاری را برای سود متقابل تسهیل کرده و افزایش منافع حاصل از سرمایه گذاری در منابع فیزیکی و انسانی را به دنبال
دارد(.کماسی وحسینی )1909،تاکنون تعاریف متعدد و متنوعی از سرمایه اجتماعی شده است .سرمایة اجتماعی عمدتاً مبتنی بر
عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایة ،چه در سطح مدیریت کالن و چه در سطح مدیریت
سازمان ها و بنگاه ها ،می تواند شناخت جدیدی از سیستم های اقتصادی اجتماعی ایجاد کند و به مدیران در هدایت بهتر سیستم
یاری رساند(.ربیعی و صادق زاده)1900،
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 -4-4شاخصه های اصلي سرمایه اجتماعي
اعتماد؛ اعتماد همکاری میان افراد را تسهیل میکند و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد می کند .اعتماد مستلزم پیش بینی رفتار
یک بازیگر مستقل است( .شادی طلب و حجتی کرمانی ،)1901،اعتماد کلید اصلی برای روابط بین شخصی و یا بین فردی در
زمینه های مختلف است .اعتماد دانش و یا اعتقادی است که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام دادن عملی که متعهد
به انجام آن است(.حاجیانی ،رضائی ،فالح زاده)1901،
مشارکت؛ مشارکت اجتماعی را می توان فرآیند سازمان یافته ای دانست که از سوی افراد جامعه به صورت آگاهانه ،داوطلبانه و
جمعی با در نظر داشتن هدف های معین و مشخص به منظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام میگیرد .شهود چنین مشارکتی،
وجود نهادهای مشارکتی چون انجمن ها ،گروه ها ،سازمان های محلی وغیردولتی است(.توکلی ،دهقانی و زارعی)1900،
آگاهی؛ پیش شرط اولیه برای مشارکت اجتماع"آگاهی" است.آگاهی یک متغییر معرفتی متعلق به افراد است .جایی که افراد
ازماهیت مسائل اجتماعی آگاه نمی شوندیا ابزارهای موجودکه از جوابگویی به این مشکالت بیخبرند ،فرصت های مشارکت
اجتماعی و حس قوی یا خیره اجتماعی هم پایین تر خواهد بود(.کماسی وحسینی)1909،

 -5-4اهمیت سرمایة اجتماعي
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اخیراً مفهوم سرمایة اجتماعی در زمینه ها و شکل های متنوع به عنوان یکی ازاصلی ترین مفاهیم ،مطح گردیده است .هرچند
شور و اشتیاق زیادی در بین صاحب نظران ایجاد کرده است لیکن نگرش ها ،دیدگاه ها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است.
افزایش حجم قابل توجه پژوهش ها در این حوزه بیانگر اهمیت وجایگاه سرمایة اجتماعی در بسترهای متفاوت اجتماعی است .به
طور کلی میزان سرمایة اجتماعی در هر گروه یا جامعه ای نشان دهندۀ میزان اعتماد افراد به یکدیگر است(.فقیهی و فیضی)1901،
سرمایة اجتماعی در گذشته منحصراً به صورت عام کاربرد داشته است و سخنی از دیگر کارکردهای آن در محیط های خاص
به میان نیامده است .اما به تازگی این مفهوم به طور خاص وارد تجزیه و تحلیل های شغلی و سازمانی نیز شده است .در یک نگ
اه اجمالی ،مزایای سرمایة اجتماعی برای سازمان را می توان در چند مورد خالصه کرد:
تسهیم بهتر دانش به خاطر روابط اعتمادگونه ،مراجع و اهداف مشترک.
 -6کاهش هزینه های مبادله به خاطر سطح باالی اعتماد و روحیة همکاری.
 -9همبستگی بسیار در عمل به خاطر ثبات سازمانی و درک مشترک.
 -0کاهش نرخ جا به جایی در سازمان
 -1کاهش هزینه های تفکیک و آموزش و استخدام،
 -2دوری از گسیختگی های مرتبط با تغییرات دائمی کارکنان و حفظ اطالعات با ارزش سازمان(تیمبرلیک 6001،به نقل از
رضایی)1901،

 -6-4کارآفرین
به طورکلی ،واژه کارآفرین به معنای متعهد شدن است و اصطالح کارآفرین به کسی اطالق می شود که متعهد می شود
مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،اداره و تقبل کند(.کفچه ،احمدی زادوساعدپناه)1901،
کارآفرین فردی است که با ایجاد واحدهای جدید درسازمان ،ارائه محصوالت و خدمات و حتی فرآیندهای نو ،سازمان را به
سوی رشد و سودآوری سوق می دهد.آموزش و پرورش در شناخت و شکوفا کردن کارآفرینان از نظر رهبری ،مدیریت ،نوآوری،
کارآیی ،ایجاد شغل ،رقابت ،بهره وری و تشکیل شرکت های جدید ،سهم مهمی در رشد اقتصادی داردکارآفرینی به مثابة یک
انقالب ضروری برای جوامع است .این انقالب در قرن حاضر ،اهمیتی به مراتب بیش تر از انقالب صنعتی دارد(.کوراتکو و
هوگتس ،1009،مقیمی و احمدپورداریانی )1901،کارآفرینان ،افراد یا گروه هایی هستند که به شکل مستقل یا از جانب یک سیستم
سازمانی عمل می کنند ،سازمان هایی جدید ایجاد می کنند یا اقدام به نوآوری و احیای سازمانی می کنند که قبالً وجود داشته
است(.مقیمی و احمدپورداریانی)1901،

 -7-4کارآفریني
کارآفرینی ،فرآیندی است که در شبکه ای از روابط اجتماعی واقع شده و این روابط می تواند رابطه کارآفرین را با منابع فرصت
ها ،محدود یا تسهیل نماید .طی فرآیندکارآفرینی ،یک فرد کارآفرین ،فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرما یة خود شروع و
بدون توجه به منابعی که در اختیار افراد است ،فرصت ها به وسیلة آنان تعقیب می شود .کارآفرینی فرآیند تخریب خالق است
محصوالت و خدمات جدیدتر ،بازار موجود را تخریب و بازار جدیدی ایجاد می کنند .موتور توسعة اقتصادی ،کارآفرینی است .انواع
30

کارآفرینی عبارتند از؛ کارآفرینی شرکتی ،کارآفرینی مستقل وکارآفرینی سازمانی(.ربیعی و صادق زاده )1900،کارآفرینی فرآیند کسب
سود از طریق ترکیب جدید ،منحصر به فرد و ارزشمند منابع ،در محیطی همراه با ابهام و عدم قطعیت است .کارآفرینی به معنای
آغاز یا رشد یک شرکت نوپا از طریق مدیریت نوآورانه و ریسک پذیر است(.احمدپور)1901،

 -8-4مراحل فرآیند کارآفریني
 )1شناسایی مسایل و فرصت های مرتبط با مسایل موجود در محیط اجتماعی.

 )6تدوین چشم انداز راهبردی و ماموریت های عملیاتی در خصوص حل مسئله با بهره گیری نوآورانه از فرصت های موجود
 )9تدوین طرحی نوآورانه و در عین حال ،عملی مبتنی بر رویکرد حل مسئله
 )0برآورد و تأمین منابع و دارایی ها.
 )1ساختار سازی برای مدیریت و رهبری انعطاف پذیر.
 )2شناسایی ،رایزنی و جلب همکاری شرکا و دست اندرکاران.
 )1تدوین راهبرد مورد نظر برای تأمین مالی بر پایه یک الگوی مالی و عملیاتی مناسب.
 )0پیاده سازی الگوها توأم با پایش ،ارزشیابی و بازخوردگیری به جهت بهبود آتی فرآیند(.محمدی و همتی)1901،
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 -9-4کارآفریني شهری
کارآفرینی شهری به آن دسته از فعالیت های کارآفرینانه اطالق می شود که در راستای تأمین نیازهای نوآورانة شهرداری ها،
بهبود سطح زندگی ،تأمین خدمات مورد نیاز ،درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای شهروندان انجام می گیرد .تقویت کسب وکارهای
خانگی ،تقویت خوداشتغالی و ایجاد مراکز رشد شهری به عنوان ساختاری برای حمایت از کسب وکارهای نوپا درعرصة زندگی
شهری می تواند از نمادهای عینیت بخشی به کارآفرینی شهری باشد(.ایمانی پور وکنعانی)1902،

 -5تاثیر سرمایه اجتماعي بر کارآفریني
در فرایند خلق ارزش از راه شناسایی و بهره برداری از فرصت ها به منظور دستیابی به منابع واطالعات ،کارآفرینان ناگزیر بر
ایجاد شبکه ها اجتماعی و بهره مندی از سرمایه حاصل از از ارتباطات اجتماعی هستند .در این میان ،یکی از عواملی که برسطح
سرمایة اجتماعی افراد جامعه فرد کارآفرین به طورخاص تأثیرگذار است .نوع فعالیت ها ،ارتباطات و عملکرد آنها درحوزه هایی است
که بدان اشتغال دارند(.آراستی ،ژوان و قلی پور )1909،سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی است که می
تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار و با ایجاد بستری مناسب ،منابع انسانی را به دانش و مهارت کارآفرینی
سازمانی مجهز کند ،که یکی از راه کارهای مؤثر در جهت ارتقای عملکرد کارکنان باشد .امروزه بیش ترین ارزش سازمانی مبتنی
بر دارایی های غیرملموس است و یکی از مهم ترین این دارایی ها ،سرمایه اجتماعی است(.فرزانه و طاهری اطاق سرا)1900،
سازمان ها با شناخت و کشف ابعاد سرمایه های اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی تعامالت بین فردی و گروهی داشته
باشند و با استفاده از سرمایه های اجتماعی می توانند سیستم های سازمانی خود از جمله کارآفرینی سازمانی را بهتر هدایت
کنند(.علوی)1900،
نگریستن به کارآفرینی در چارچوب ساختارهای اجتماعی راه را برای یک چشم اندازوسیع در مورد کارآفرینی هموار می سازد
به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم وکمتر پرداخته شده یعنی جنبة اجتماعی پدیدۀ کارآفرینی جلب می کند .اخیراً سرمایة
اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده که پایه ای برای سایر مطالعات مدیریتی می باشد .این سرمایه از مفاهیم نوینی است که
نقشی بسیار مهمتر از سرمایة فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی
در مدیریت و سازمان ها به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته و به پیوند ها و ارتباطات میان اعضای یک شبکة به عنوان
منابع با ارزش اشاره دارد .در غیاب سرمایة اجتماعی ،سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و
تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشوار می گردد .این نوع سرمایه نقش مهمی در فعالیت های کارآفرینانه دارد چرا که
کارآفرینی یک فرآیند اجتماعی اقتصادی است که از دو طریق متکی به شرایط و بافت اجتماعی است ،اول این که کارآفرینان
افرادی هستند که محصول محیط اجتماعی خود بوده و دوم آن که کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است و در نتیجه وجود یا عدم
وجود پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسب و کار تأثیر می گذارد(.ربیعی و صادق زاده)1900،

 -6ارتباط خدمات مدیریت شهری با ارتقاء سرمایه اجتماعي

 -7ارتباط متقابل مدیریت شهری و کار آفریني
کارآفرینی عالوه بر نقشی که در گسترش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی ،کاهش بیکاری ،افزایش مهارت های
تولیدی و بازرگانی و نیز سودآوری اقتصادی دارد؛ متحول کننده سطح اجتماعی میباشد .از جمله منافع که توسعه و گسترش
کارآفرینی در جامعه را می توان نام برد.گسترش شبکه اجتماعی ،افزایش مهارت های شهروندان و استفاده بهینه از منابع را نام برد.
قاعدتاً مدیریت شهری می تواند نقش حیاتی واصلی را در جذب و استفاده از این مزایا بازی کند؛ زیرا به عنوان نهادی که ارتباط
مستقیمی با شهروندان و مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد و همواره با آن سر و کار دارد .همچنین می توان بیان کرد که درگیر
شدن شهروندان با کارآفرینی باعث بهبود خدمات رسانی در حوزه مدیرت شهری خواهد بود(.حسنی مقدم ،رضایی مقدم
وهمکاران)1901،
جهت تبیین نقش مدیریت شهری در راستای کارآفرینی شهروندان ،الزم میباشد با اختصار به مفهوم توانمند سازی پرداخت.
توانمندسازی عبارت است از؛ یک مفهوم سیاسی ،اجتماعی که متعلق به مشارکت سیاسی رسمی و افزایش آگاهی است که
باید شامل مؤلفه های شناخت ،روان شناختی سیاسی و اقتصادی باشد .توانمندسازی فرآیندی است که باعث افزایش ظرفیت ها و
سرمایه های افراد یا گروه ها برای انتخاب می شود و انتخاب ها را به سوی نتیجه ها و اعمال مطلوب سوق می دهد(.محمدی و
همتی)1901،
مدیریت شهری در عطف به مفهوم و ماهیت مدیریت ،باید شامل ساز وکار برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت ،کنترل و
هماهنگ سازی در ادارۀ امور شهر باشد .نظام مدیریت شهری در مفهوم عام خود مشتمل برساز وکاری است که در آن تمامی
نهادها ،سازمان ها ،ارگان ها ،تشکل ها و افراد تأثیرگذار درادارۀ امور شهر دخیل هستند و به ایفای نقش در ابعاد مختلف اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی حیات شهر می پردازند .هماهنگی و هم افزایی عوامل دست اندرکار در ادارۀ امور شهر که در چارچوب های
مشخصی می تواند جریان داشته باشد به انسجام در مدیریت ،اداره و کنترل شهرکمک می کند و در توسعة همه جانبه و پایدار شهر
نقشی کلیدی ایفا می کند .مدیریت شهری می تواند با تدارک زمینه های مساعد فعالیت برای کارآفرینان ،در به فعلیت رساندن
پتانسیل های ایجاد سرمایه و ثروت از سوی این افراد ،نقش آفرین باشد(.غفاری گیالنده ،افروز)1909،
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توسعه وتغییرات شهری و شهرنشینی ازمهمترین پدیده های دوران اخیربه شمار می آید ومدیریت شهری عالوه بر آنکه باید
حافظ منافع شهرها باشد ،باید برنامه هایی راتدارک ببیند و تحقق بخشد که نتیجه آن به ارتقای سطح فرهنگ عمومی ،رفاه
عمومی و اجتماعی و مشارکت در حل مشکالت و مسائل شهری و مانند آن ها منجر شود(.شیعه )1906،در عصر حاضر با توجه به
توسعه کمی و کیفی شهرها ،یکی از نهادهای بسیار مهمی که نقش بسزایی در اداره و خدمات رسانی شهر ها داشته و هر روز نقش
آن ها در اداره و مدیریت شهری و تأمین نیازها و توسعه شهری پر رنگ تر می شود ،مدیریت شهری است .امروزه مدیریت شهری،
بخصوص درکالن شهرها ،نقش تعیین کننده ای دارند زیرا عملکرد خوب یا بد آن ها تأثیری مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان
خواهد داشت .قطعاً هیچ نهاد حکومتی وغیرحکومتی در کشور وجود ندارد که به اندازه مدیریت شهری با لحظه لحظه زندگی
شهروندان درارتباط باشد(.مجموعه اقتصاد)1902،
عملکرد مدیریت شهری در ایفای وظایف تعیین شده و محوله به نحو مطلوب و چگونگی خدمت رسانی به شهروندان در ابعاد
فرهنگی اجتماعی ،عمرانی کالبدی و ویژگی های درون سازمانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان که شامل آگاهی ،اعتماد و
مشارکت میباشد ،تأثیرگذار است .بدین صورت که هرچقدر عملکرد مدیریت شهری کارآمدتر به همان میزان هم اعتماد و رضایت
شهروندان بیشتر وبه تبع آن نیز سرمایه اجتماعی شهروندان تقویت میگردد .به عبارتی فقدان سرمایه اجتماعی ،فقدان سایر سرمایه
ها ،فقدان اعتماد و در نهایت نارضایتی از سیستم و در واقع تقویت گزاره های تخریب کننده و تنش آفرین را به همراه خواهد
داشت و اثری منفی برقدرت یک کشورخواهدگذاشت .که حاصل آن کاهش قدرت و ثبات سیاسی حکوت و دولت ها خواهدبود .در
اجرای وظایف بسیار گسترده محوله به شهرداری ها و مدیریت روزآمد آنها نگرش مبتنی بر لزوم شفافیت ،پاسخگویی ،اطالع
رسانی و عدالت ،مورد تأکید بوده و با سنجش میزان رضایت مندی شهروندان ،می توان از چالش های موجود و نقاط ضعف و
تهدیدها و فرصت های احتمالی شناخت مناسبی را حاصل کرد .با استفاده از یافته های سنجش رضایت مندی و پایش فعالیت های
متناسب با آن میتوان نسبت به جلب رضایت حداکثری شهروندان اقدام کرد(.مردعلی ،شهسواری وحسین پور 1906،و حبیبی ،و
همکاران )1901 ،امروزه نقش و جایگاه مدیریت شهری در جهان تا بدان حد است که کارشناسان بانک جهانی و سازمان یونسکو،
طبق نتایج مطالعات انجام شده خود اعالم نموده اند که نقش آن در تأمین امنیت روحی ،روانی و شهری بیشتر از پلیس و
دادگستری ها می باشد و اگر مدیریت شهری مورد حمایت قرار نگیرد ،مسائل اجتماعی شهر ها دو چندان خواهد شد(.محمودی
خوشرو)1900،
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اقدامات الزم توامندسازی شهروندان در جهت کارآفرینی در مدیریت شهری عبارتند از:
 توانمندسازی آموزشی توانمندسازی مالی و اقتصادی توانمندسازی اجتماعی توانمندسازی نهادی و شبکه سازی اجتماعی توانمندسازی فنی و محیطی(.محمدی و همتی)1901،نقش مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی را باید در بطن رسالت مدیریت شهری در رشد و توسعة اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی شهر جست وجو کرد .شهرها به جای آنکه مکان های تنش آفرین برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم افراد
بیکار با انبوه مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی باشند باید به مراکز رشد و پویایی اقتصادی ،اجتماعی در چارچوب
توسعة ملی تبدیل شوند که از جمله نمودهای آن را می توان در آفرینش فرصت های ارزنده در عرصة کارآفرینی و اشتغال زایی
عنوان کرد(.حسنی مقدم ،رضایی مقدم وهمکاران )1901،مطالعات نشان می دهد اقدامات کارآفرینانه در محیط شهری می تواند در
بهبود عملکرد شهری مؤثر باشند؛ بنابراین همواره مورد توجه مدیران شهری بوده اند و امروزه مدیریت شهری در شهرهای کالن با
برنامه ریزی سیستماتیک سعی می کند تا با فراهم آوردن بستر مناسب برای کارآفرینان شهری موجب رشد و توسعه اقتصادی شهر
شود؛ زیرا هزینه کردن برای آماده سازی این بستر ،نوعی سرمایه گذاری است که سود نهایی و ارزش افزوده آن در انتها به خود
شهر و مجموعه تزریق می شود .مدیریت شهری در اقصی نقاط جهان ،فعالیت خود را در شرایط تغییرات روزافزون ،پیچیدگی و
تناقضات انجام می دهند .وظایف آنها به طور فزاینده ای ،توسعه یافته و این نهادهای عمومی ،مأموریت های هرچه بیشتری را
درعرصه مدیریت شهری برعهده گرفته اند(.اکرامی و همکاران)1906،

 -8نتیجه
باعنایت به آنچه ذکرر گردید کارآفرینی و کسبوکار و درصد اشتغال شهروندان بعنوان یکی از شاخصه های مولفه های اصلی
در اقتصاد و جوامع و علی الخصوص جوامع شهری از اهمیت باالیی برخوردار است که می توان به واسطه آن با ایجاد بازارهای نو و
رقابتی همواره نبض اقتصاد و نیروی محرکه تولید و تجارت را درشهر پویا و فعال نگه دارد .دراین ارتباط سرمایه اجتماعی می تواند
به عنوان یاعملی تسهیل گر و موثر در ایجاد روابط اجتماعی پویا با جامعه هدف و ایجاد بازار های رقابتی و بالقوه و تشکیل زنجیره
تولید و تامین با توجه به خواست مشتریان و نیاز بازار درجهت حفظ کیفیت و کمیت محصوالت در عرصه رقابت نقشی حیاتی و
مهم را دارا میباشد .چراکه با داشتن شبکه ای گسترده از روابط اجتماعی و شبکههای اجتماعی فعال می توان از آن به عنوان
سرمایه ای ارزشمند و دارایی سازمانی مهم در راستای پشتیبانی از اشتغال و کسبوکار تلقی کرد .دراین راستا شخص کارآفرین و یا
سازمان با پایش و ارزیابی مستمر سرمایه اجتماعی به عنوان داریی مهم و قابل اتکا درسازمان مدیریت شهری می تواند؛ سرمایه
اجتماعی خود را بواسطه محصول ارائه شده در نزد جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد .از دیگر سوی با عنایت به اینکه غالب
خدمات مدیریت شهری متناسب و مترادف با خواست و نیاز جامعه شهری و شهر میباشد  .مدیریت شهری در جهت کسب
مقبولیت و ارتقاء سرمایه اجتماعی بعنوان دارایی مهم سازمانی می تواند نقش مهمی در ارائه خدمات مناسب و باکیفیت مطلوب به
شهروندان ایفا نماید .لذا؛ با عنایت به آنچه عنوان گردید مبنی بر اینکه؛ الزمه توفیق بیشتر درکارآفرینی را سرمایه های اجتماعی
بدانیم و از طرفی مدیریت شهری و خدمات مرتبط با آن را یکی از عوامل رشد و ارتقاء سرمایه اجتماعی قلمداد نماییم .مدیریت
شهری می تواند با ارتقاء و رشد سرمایه اجتماعی موجبات رونق و توسعه کسبوکار و اشتغال را در شهر بواسطه فراهم آوردن
فرصت های کارآفرینی باتوجه به نیاز شهر و اجتماع و ایجاد ،توسعه گسترش شبکههای اجتماعی و اطالعات اجتماعی در بین
شهروندان زمینه های کارآفرینی و اقتصاد پویا را فراهم آورد.
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سال نوزدهم ،شماره  ،16ص69:
رضایی ،علی اکبر ،)1901( ،نقش سرمایة اجتماعی در مسیر پیشرفت شغلی ،عصرمدیریت ،سال دوم ،شماره هشتم ،ص1 :
کفچه ،پرویز ،احمدی زاد ،آرمان ،ساعدپناه ،آرمان ،)1901( ،الگوی ارتقاءعملکرد سازمانی باکارآفرینی راهبردی ،مطالعات
مدیریت راهبردی شماره  ،62ص121-101:
احمدپور ،محمود ،)1901( ،کارآفرینی ،تهران ،انتشارات پردیس
محمودی خوشرو ،امید ،)1900( ،بررسی کارایی شهرداری های استان کردستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها،
فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سال پنجم ،شماره 160-109 ،19
محمدی ،محمدمهدی و همتی ،خیراهلل ،)1901( ،جایگاه کارآفرینی در روندمدیریت شهری به صورت موردی سازمان
زیباسازی شهرداری شهرتهران ،چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران ،معماری ومدیریت شهری
وسومین کنفرانس ونمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن وساختمان استان تهران
ایمانی پور ،نرگس ،کنعانی ،مهدی ،)1902( ،مدلسازی ساختار حمایت از توسعه کارآفرینی شهری در تهران(مبتنی بر
الگوبرداری ژنریک) ،اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور ،تهران62-1،
علوی ،سید بابک ،)1900( ،نقش سرمایه اجتماعی در توسعه ،ماهنامه تدبیر ،شماره  ،112ص00-90:
مردعلی ،محسن ،شهسواری ،محمدعلی ،حسین پور ،رضا ،)1906( ،شاخص ها و ابزارهای سنجش رضایت شهروندان
ازشهرداری تهران ،معاونت مطالعات و برنامه ریزی مدیریت ،امور اجتماعی و اقتصادی مدیریت مطالعات زیرساخت های
مدیریتی و مالی ،گزارش  ،111تهران
حبیبی ،داود ،کساالیی ،افسانه ،افتخاری یوسف آباد ،سیدجمشید ،محمدی ،سیدهدایت ،)1901( ،بازخوانی شاخص های
اثرگذار در رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و مدیریت شهری ،دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و
توسعه ،سال سوم ،شماره یک ،پیاپی :نه
شیعه ،اسماعیل ،)1906( ،لزوم تحول مدیریت شهری در ایران ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره 26-91 ،1
مجموعه اقتصاد ،)1902( ،شورایی در اندیشه تهران؛شهرداری درخدمت تهران ،فصلنامه رونداقتصادی ،شماره 60-91،62
محمودی خوشرو ،امید ،)1900( ،بررسی کارایی شهرداری های استان کردستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها،
فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سال پنجم ،شماره  ،19ص160-109:
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 .60حسنی مقدم ،صادق ،رضایی مقدم ،علی ،یوسف پور ،وحید ،عبدالهی ،سمیه ،)1901( ،ارائه یک مدل مفهومی از توسعه
کارآفرینی دربسترمدیریت شهری ،چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ،مشهد
 .60غفاری گیالنده ،عطا ،افروز ،بهنوش ،)1909( ،مدل سازی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی با
استفاده از منطق فازی(موردمطالعه :شهراردبیل) ،توسعه کارآفرینی ،دوره  ،1شماره  ،9ص120-100:
 .90اکرامی ،محمود ،صفری ،ثنا ،قلم کاری ،مهان ،زرگر ،امین ،)1906( ،توسعه مولفه های کارآفرینی کارکنان شهرداری(نمونه
موردی :شهرداری منطقه  1تهران) ،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ،شماره ششم ،ص11-11:

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)73 :بهمن  ،0311جلد 0
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