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  چکیده

 یکاري،همچون ب يمتعدد شهر مسائل حل کلیدعنوان  به کارآفرین و خالق شهرهاي مانند مفاهیمی اخیر هايسال در
 از چابکی وجود سبک بدون مفاهیم، این توسعۀ و تحقق که است بدیهی اماشناخته شده است.  غیره و يمهاجرت، بزهکار

حاضر با  یقتحق رو این. از نیست پذیر امکان دهد، کارآفرینانه و خالقانه پاسخی شهري هايچالش و مسائل به که حکمرانی
. است پرداخته شهري کارآفرینانۀ حکمرانی تحقق هاي شاخص شناساییبه و با استفاده از راهبرد تحلیل تم  یفیک یکردرو

گیرد.  هاي توصیفی قرار می ها در ردة پژوهشاین تحقیق از لحاظ هدف کاربردي بوده و از نظر شیوة گرد آوري داده
 ی مستقر در شهر تهرانو کارشناسان ساختار سازمان انکارآفرین شهري، حوزة مسئوالن و جامعه تحقیق متشکل از خبرگان

ها از دو  تجزیه و تحلیل داده همچنین براي .دست آمده است هاي تحقیق از طریق مصاحبۀ نیمه ساختاریافته به بوده و داده
 هاي شاخصدست آمده  به  نتایج. طبق استفاده شد يآ . یت افزار اطلس نرمبا استفاده از  يباز و محور يکدگذارمرحلۀ 

 تمرکززدایی، سازي، سازي، یکپارچه سازي، چابک جایگاه اصلی طبقۀ 7در  يشهر ینانۀکارآفر حکمرانی اصلی
  .گیردیقرار م پاسخگویی و مداري قانون پذیري، مشارکت
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  مقدمه
 بـا  ارتبـاط  در کـه  باشـد  مـی  حکـومتی  واحـد  ترینقدیمی جهات بسیاري از محلی حکومت

 شهرهاي در سیاسی، اقتدار اولین نماینده که است شهر شهرداري همان یا شهر، اصلی ساختمان
 و دارایـی  مالک ،نیز شهر ). 30، ص 1394(صدیق سروستانی،  است بوده وسطی قرون اروپایی

)، 25، ص 1393قلمداد شده است (وبر،  هایشهزینه و درآمدها و بودجه ةکنند تعیین  و هازمین
 مـدیریت  هـاي مسـئولیت  و فیوظـا  و اختیـارات  شهرنشـین،  جمعیت افزایش و زمان گذشت با

 بـا  کنـونی  عصـر  در متعددي، مراحل از گذر از بعد و رفته فراتر هایی  کلیدواژه چنین از شهري
 در .اسـت  شـده  شهروندان زندگی در متعدديهاي  نقش ایفاگر شهري، خوب حکمرانی عنوان
و  اسـت  رو هروب گوناگونهاي  حوزه در متفاوتی و متنوع مسائل با شهري مدیریت حاضر، عصر

 سـرزندگی  بـراي  و غیـره،  و مالیـاتی  هـاي بحـران  ماننـد  مسـائلی  بـا  مبـارزه  بـراي زعم راسک  به
 حومـه  منـابع  پیونـد  بـراي  عـاملی  که شهرها انعطاف راستاي در باید هاشهرداري شهر، اقتصادي

 راستا نیهم در .(Robinson, 2008, p. 104) کنند تالش هست شهر درون هايمحدودیت با شهر
 شیافـزا  و بـوده  يشـهر  ۀتوسـع  یحـام  هـاي کـاهش مسـائل شـهري و     از راه ینیکارآفر توسعۀ

 2.2 تـا  1.1 زانیم به را اشتغال سال،10 گذشت از بعد کوچک يوکارها کسب تولد يدرصد10
 درصـد 2 تـا  1.8 زانیـ م بـه  را انـه یماه حقوق و درصد 4 تا 3.1 زانیم به را انهیسال حقوق و درصد

وکارهـا و کـارآفرینی شـهري بـدون      اما توسعۀ کسب. (Suk Lee, 2005, p. 20) دهدیم شیافزا
  پذیر نخواهد بود.  تحقق سبک کارآفرینانۀ حکمرانی شهري امکان

 .اسـت  نشده انجام يشهر ۀینانکارآفر یحکمران تحقق يراستا در اي برجسته یقتحق تاکنون
 حکمرانی تحققهاي  شاخص شناسایی تحقیق،این  از اصلی هدف شده، گفته مطالب به توجه با

 و تحقـق  تسـریع  راهکارهـاي  کیفـی  روش بـا  محققـان  روي همـین  از .اسـت  شهريۀ کارآفرینان
 مـدیریت هـاي   سیاسـت  تـا  کننـد  مـی  معرفـی  و شناسایی را شهري ۀکارآفرینان حکمرانی ۀتوسع

 و نــوآوري خالقیــت، تــرویج بــا را شــهري پایــدار ۀتوســع و شــده اخــذ راســتا ایــن در شــهري
 ۀپیشـین  و نظـري  مبـانی  بررسی به دوم قسمت در راستا، همین در .کند هموار شهري کارآفرینی

 بخش در ،در ادامه .پردازیم میتحقیق روش معرفی به سوم قسمت در و پرداخت خواهیم تحقیق



  537 هاي تحقق حکمرانی کارآفرینانۀ شهري  شاخص

 و کـرده  گیـري نتیجـه  درنهایـت،  و داد خـواهیم  قـرار  بررسـی  مـورد  را تحقیـق  هايیافته چهارم
  .داد خواهیم ارایه گذاري سیاست منظر از را پیشنهادهایی

  و پیشینۀ پژوهش نظري مبانیمروري بر 
اتخـاذ   شـهري  هـاي سیاسـت  شرح براي بار نخستین براي شهري ۀکارآفرینان حکمرانی ةواژ
 شد انجام کینزي رفاه دولت اخراج و نقد دنبال به و انگلستان و آمریکا نئولیبرال فضاي درشده 

)Madureira, 2013, p. 2372 .(ۀجامعـ  بـا  دولـت کننـدة   ترکیـب  ۀشـبک  بـه  خاصـی  شـکل  بـه  و 
 بـه  گرایـی  مـدیریت  از تغییـر  پژواكمعتقد است  )1989(هاروي .گردد می برمحلی  وکار کسب

 ةواژ .(Xue & Wub, 2015, p.10) دارد غربــی داري ســرمایه در ریشــه ،محــوري کــارآفرین
 در دولتی و خصوصی بخش تعامل چگونگی در تغییرنیز به منزلۀ  شهري ۀکارآفرینان حکمرانی

 شـهري  درون رقابـت  چـارچوب  درویـژه   بـه  و شـهرها  اي توسـعه هاي  سیاست وها  پروژه درون
 رونق براي گذاريسیاست ۀنتیج شهري درون رقابت این و .(Madureira, 2013, p.10) باشد می

 زعـم  بـه . (Acs, Audretsch, & Strom, 2009, p.6)، اسـت  )شـهري  فضـاهاي (منـاطق   اقتصـادي 
 اقتصـاد  بـه  بـازارمحور  اقتصـاد  از انتقـال  و کـارآفرینی  مجـدد  ، ظهـور )2000(تـوریخ   و آدریچ

 تـدوین  بـه  و اسـت  گرفتـه  بیشـتري  سـرعت  سـازي  جهـانی  گسـترش  کنـار  در محـور  کارآفرین
 منجـر  شـهري  مـدیریت  ویژه به مدیریتی سطوح ۀهم براي کارآفرینیۀ توسع جدید هايسیاست

 در یزمـان  هـر  از شیبـ  حاضـر  حـال  در. (Acs, Bosma, & Sternberg, 2008, p. 2) اسـت  شـده 
 انــد شــده يقـو  و تنگاتنــگ یوسـتگ یپ و ارتبــاط يدارا ینیکــارآفر و ياقتصـاد  ۀتوســع خ،یتـار 

(Toma, Grigore, & Marines, 2014, p. 445).. سه کارآفرین شهر ترسیم، هاروي دیوید زعم به 
 پرورش در محلی دولت هايسیاست نقش به توجه اول؛ ۀوهل در گیرد؛ می دربر را اصلی عامل

ــر دوم؛ .اســت شــده ترســیم اقتصــادي ۀتوســع ــازیگران ورود ب ــد هــايراه و خصوصــی ب  جدی
 به متمایل معموال اقتصاد، شدن جهانی نهایت؛در  و است شده کیدهأت عمومیة ادار سازماندهی

  . (Sriram, Mersha, & Herron, 2007, p. 237) دارد کارآفرین شهر افزایش
 در امـا  اسـت  بـوده  خـدمات  سـایر  و رفاه مستقیم ةدهند ارایه شهري، حکمرانی سنتی تصویر

 باشـد  مـی  دیگـران  طریـق  از عمـل  و تـدوین  کاتـالیزور  و توانمندسـاز  نهـاد  یـک ، مدرن تصویر
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(Stoker, 1998, p. 9). قـرن  اواخـر  در ریـزي   برنامـه  و حکمرانـی  کـه  است معتقد )2008( هیلی 
 بـا  تطبیـق  و نوآوري مانع که بودند حکمرانی بروکراتیک فرایند و هادستورالعمل مثابه به بیستم
 آن به بیشتري آزادي بایستی بودند معتقد هانئولیبرال ،مقابل در .شدندمی نوین فشارهاي و زمینه
 ,Healey) شـود  داده ،هسـتند  مطـرح  نوآورانه انرژي موانع عنوان به که بازار فرایندهاي از دسته

2008, p. 2) .اقتصـادهاي  بـرخالف  و شـود  می راهبري نوآوري توسط ،محور کارآفرین اقتصاد 
 و تنـوع شـتن  دا بـا  شـهري  مناطق هاست.اقتصاد از نوع این کلیدي ویژگی تغییر، شده، مدیریت

 ۀمحرکـ  اصـلی  نیـروي  بـه  و شـده  ورتـر بهـره  روستاها به نسبت ها،تخصص از گوناگونی طیف
 ۀجامعـ  دیگر سوي از ، )9 ص. ،1395 همکاران، و جان هزه (بابایی اند؛ شده تبدیل ملی اقتصاد
 ۀتوسـع  براي باال اقتصادي رقابت قبیل از هاییچالش وجود باال، اجتماعی تنوع شتندا با شهري
 بـراي  مفهـوم  سـه  راه ایـن  در کـه  باشـد می شهري هايسیاست در نوین هايایده نیازمند پایدار،

 .هسـتند  گذشـته  شـهري  هـاي سیاسـت  جایگزین که شودمی مطرح موجود هايچالش مدیریت
 هايسیاست همچون مختلفی طرق از و کندمی مرتبط هم به را نوآوري و خالقیت مفهوم، اولین

 بـدیع  و نو که آنچه هر جويو جست در جدید، مردمی و بدیع هايتالش نو، هايپروژه جدید،
 جدیـد  شـرایط  با تطبیق جهت منعطف حکومت از حالتی بر مفهوم ینا کند می پیدا تحقق است

 .Healey, 2008, p)کنـد می کیدأت جدیدهاي  چالش با شدن رو هروب در خودکار انتقال و شهري

 مفـاهیم  از یکـی  عنـوان  بـه  1خـالق  تخریـب  )1999( کریـزان  و هالتوینگر زعم به که آنجا تا ،(5
 بـه  مفهـوم  دومـین  .(Haltiwanger & Krizan, 1999, p.8) است مطرح کارآفرین اقتصاد بنیادین
 رویکـرد  خالقیـت،  مفهـوم  در وداشـته   مـدنظر  را پویـا  شهر ابعاد و دارد اشاره نوآوري آنسوي

 ۀخالقانـ  هـاي پاسـخ  از بـازار  فرایندهاي گذر، این از و دهدمی قرار مدنظر را نوآورانه اقتصادي
 در کنـد،  مـی  تأکیـد  مـالی  منـافع  بـر  که شودمی منبعث کنندگان مصرف رفتار به تولیدکنندگان

 شـهري  زنـدگی  روحـی هـاي   صـالحیت  و اخالقیـات  ارزش بر شهري مناطق در امروزه حالیکه
 از بیشـتر  اخالقـی،  مفـاهیم  و روحـی  منافع سمت به را افراد توجه روي همین از و شود تأکید می

                                                        
1 creative destruction 
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 جدیـد  محصـوالت  سـاخت  فراینـد  عنـوان  بـه  خالقیت بر سوم مفهوم .کند می جلب مادي منافع
 و جدیـد  بازارهـاي  شهري، جدید مناطق فرهنگی، موضوعات شامل تواندمی که کند می تأکید

 را بارزي نقش عمومی و دولتی نهادهاي و سازمان گذر این در و شود حکمرانی نوین عملکرد
 نسـبت  بـا  )2003( وارد راستا این در. (Healey, 2008, p. 5) کنندمی ایفا فرهنگی موضوعات در

 هـا سیاست که کند می بیان بالتیمور؛ تغییرات مطالعات به کارآفرین شهرسازي ۀاولی ظهور دادن
 ارایه و طراحی در که هست کارآفرینانه آنجا تا دولتی و خصوصی بخش مشارکت هايرویه و

 و آمـوزش  مسـکن، - مـرتبط  مـوارد  قلمـرو  از توجـه  و تأکیـد  و باشـند  نوآورانـه  و خالقانـه  نیـز 
 ویـژه  هبـ  و مکـان  بر تمرکز سوي به کارآفرین، شهر اندازي راه و نصب در اجتماعی هايسیاست

  . (Ward, 2003, p. 122) است کرده تغییر شهروندي و شهريهاي  پروژه

 شهري حکمرانی ۀخالقان سبک هايویژگی .1 جدول
  بعد  سطح

هاي  بخش
  خاص

 بازیگران دامنۀ تنوع
 مناطق تنوع و گشودگی

  مولد و آگاهانه آمیز، احترام محیط کننده، استقبال کننده، ترغیب

 فرآیند
  حکمرانی

 جاري و آزاد آگاه، و متنوعهاي  ائتالف وها  شبکه
 دار سهام انتخاب روان و شفاف، باز، فرایند

 جانبه همه و منعطف و آگاهانه مبتکرانه، آزاد، گفتمان
  خودتنظیمی فرایند حامی تجربی، و گر تسهیل عملکردهاي

 فرهنگ
  حکمرانی

 نوایی هم بر نه و کارآیی بر تأکید روزانه، زندگی متعددهاي  نگرانی بر تمرکز تنوع، از استقبال
 گرایی، مصرف و طلبی منفعت ماواري اخالقی و ارزشی باز مذاکرات انجام

 روشنفکري تحمل و حساسیت افزایش به ترغیب
  تسهیم و خودتنظیمی کننده تحمیل و پشتیبانی

  (Healey, 2008, p. 7) :منبع
  
 و سسـات ؤم) 1؛ در خالقیـت  تحقق نیازمند خالق حکمرانی تحقق ،)2004( کونزمن زعم به
 و هـا ) راهبرد2، دولتـی  نیمـه  و )دولتی( عمومی سساتؤم جاي به جدید و خالق )مجریان( افراد

 مینأتـ ) 3و  جدیـد  قلمروهـاي  کشـف  براي شجاع و جدید مجریانۀ وسیل هب خالقانه فرآیندهاي
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 و ظهـور و  (Kunzmann, 2004, p. 7)اسـت   نشـده  استفاده مالی منابع از استفاده و خالقانه مالی
 حـامی هـاي   سیاسـت  ةدربـار  تفکـر  بـه را  مـا  بیشـتري  میـزان  به احتماال مصرفی شهرهاي افزایش

 تشـخیص  بـر  مبنـی  افـراد  تصمیم بایدنیز  محلی هايسیاستو  کندمی هدایت محلی کارآفرینی
 و هـا سیاسـت  تاثیر عموما و ندنک پشتیبانی را مناسب گزینی مکان و وکارشان کسب شروع زمان

 Kauffman) بـود  خواهـد  بـاالتر  ملـی  سـطح  از محلـی  سـطح  در کـارآفرینی  موافـق  هايبرنامه

Foundation, 2008, p. 23) .داده قـرار  ناحیـه  سـه  در هـا برنامـه  این رابینسون تحلیلو  تجزیه در 
 گذارمحورسرمایه ۀجامع، راهبردهاي محور سرمایه ، راهبردهايمحور جامعه : راهبردهاياند شده

 را خـاص  ۀآشـفت  ۀجامعـ  یـک  )الـف ( کـه؛  هـا زمینه این در فدرال دولت ةشد اجرا هايبرنامه (
) ج( و اسـت  توسـعه  بـراي  مطلـوب  نهـادي  محـیط  یـک  ةکننـد  خلـق (ب)  .دهـد  می قرار هدف
 ,Robinson)هسـتند   ملـی  و ايمنطقـه  منـابع  بـا  محلـی  هايسازمان و وکارها کسب ةکنند مرتبط

2008, p. 6) شهري اقتصاد ۀتوسعهاي  طرح اثربخشی سه سیاست را عامل رعایت. وي درنهایت 
 در مـوقعیتی  به رسیدن براي شهري درون وکارهاي کسب ۀتوسع افزایشداند: در وهلۀ اول؛  می

 ۀتوسـع  آغـازگر  خـاص  طـور  هبـ  کـه  هـایی  برنامـه  بـراي  اضافی نکات سپس؛ ارایۀ .ملی اهداف
و در  هسـتند  فشـار  تحـت  و درمانـده  جوامـع  در اجتمـاعی  سسـات ؤم ةایجادکنند و اند اقتصادي

 هـدف  جوامـع  در کـه  کارآفرینـانی  بـه  مستقیم فنی هايکمک و مالی هايحمایت نهایت ارایۀ
  . (Robinson, 2008, p. 8) کنندمی زندگی و کار

 شامل که کند می اشاره گرا برون نگاهی به متداول طور هب شهري ۀکارآفرینان حکمرانی ةواژ
 گرا برون هايسیاست شهري، حکمرانی توجه اول فرآیند در که باشد می وابسته هم به فرایند دو
 ,Hall & Hubbard) است معطوف درونی گذاري سرمایه طریق از محلی اقتصاد ۀتوسع و رشد بر

1998, p. 25) جـذب  دنبـال  بـه  باشـد  شهروندان خدمات و رفاه نگران ینکها يجا به یحکمران و 
 هـاي سیاسـت  از بسـیاري  کـه  اسـت  مهـم  ایـن  یـد ؤم دوم فرایند و باشدیم متحركهاي  سرمایه
 و رونـد  مـی  فراتـر  عمومی ةحوز سنتی ۀدامن از و شوند می مالی مینأت موسسات، ۀوسیل هب بیرونی

 ,Harvey) کندمی یاد حکمرانی به دولت از تغییر عنوان به آن از هاروي که هست چیزي آن این
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1989, p. 9) .تأمین در خصوصی بخش نقش افزایش استمهم  تغییر این ةدربار که چیزي آن و 
  . (Ashworth & Voogd, 1990, p. 609) باشد می رشد حامی هايسیاست گذاري قانون و مالی

  قیتحق ۀنیشیپ
 چــین 1دانگــوان ۀمنطقــ در کارآفرینانــه حکمرانــی ۀتوســع بررســی بــه ،)2015( ووب و زو

 حکمرانـی،  ناکارآمـدي  و اياجاره اقتصاد کاهش و مالی هايبحران دلیل به معتقدند و پرداخته
 حکمرانــی ۀتوســع در را مرحلــه ســه هــا آن انجامــد،مــی شکســت بــه حکمرانــی از ســبک ایــن

 گـذاري  سرمایه با سازي صنعتی شامل اول ۀمرحل :اندکرده ترسیم دانگوان ۀمنطق در کارآفرینانه
 حمایـت  پـایین  ةافـزود  ارزش بـا  صنایع از کارآفرینانه حکمرانی مرحله این در شودمی خارجی

 بومیـان  و اسـت  همراه بومی صنایع نابودي با که است قرضی اقتصاد ۀتوسع دوم ۀمرحل .کندمی
هـاي   تعـاونی  گیـري  شکل در کارآفرینانه حکمرانی و کنند اتکا اي اجاره اقتصاد به هستند ناچار

 بحـران  از بعد که است اقتصادي هايبحران رشته یک مرحله سومین .گیردمی دربر را کوچک
 ,Xue & Wub, 2015) شـود  مـی  منجر روستایی مناطق در مالیهاي  بحران سلسله به مالی جهانی

p. 15). 
 مثابـه  بـه  را شـهري هاي  سیاست در کارآفرینانههاي  روش خود تحقیق در ،)2013( مادوریرا

 تحقیـق،  ایـن  نتـایج  طبـق  .اسـت  گرفتـه  درنظـر  حکمرانـی  مفهـوم  بـه  دولـت  مفهـوم  از چرخش
 از وسـیعی  ةگسـتر  کـه  شـود  مـی  گرفتـه  درنظـر  سـازمانی  درونهـاي   شـبکه  عنـوان  به حکمرانی
هـا   پـروژه  ۀتوسـع  و اجرا در مشارکت براي غیرانتفاعی عمومی، خصوصی،هاي  حوزه بازیگران

 ۀمنزلـ  بـه  گـران پـژوهش  ۀوسـیل  هب حکمرانی مفهوم به دولت مفهوم از چرخش .آیندمی گردهم
ــزایش ــی اف ــت تمرکززدای ــومی ةادار و دول ــه در و عم ــک نتیج ــرخش ی ــدئولوژیک چ ــا ای  ی

 هـاي مـدل  در چـرخش  و تغییر و شده تلقی نئولیبرالیسم سوي به گذاري سیاست از طلبانه فرصت
 ,Madureira) باشـد مـی  سـازي پراکنـده  و تمرکززدایـی  ةواژ دو از ثرأمتـ  قویاً شهري حکمرانی

2013, P.13).   

                                                        
1 Dongguan 
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 اعمـال  و گیـري شـکل  و "خالقیـت " و "نـوآوري " بین روابط کشف دنبال به )2008( هیلی
 حالت یک و خالق شهرهاي  ویژگی بین آنان زعم به و اند برآمده شهري ۀزمین در "حکمرانی"

 سـطحی  سه روش یک از دفاع به مقاله این .ندارد وجود ساده ايرابطه شهري خالق حکمرانی
 شـهري  حکمرانـی  ابعـاد  بـراي  )فرهنـگ  حکمرانـی  حکمرانـی،  فرایندهاي خاص،هاي  قسمت(

 خـاص  هايزمینه در حکمرانیهاي  فعالیتهاي  صالحیت شناسایی به آن طریق از که پردازد می
 از خاصـی  نـوع  بـا  فقـط  جـه ینت در دارنـد  را نـوآوري  و خالقیـت  ترغیـب  توانایی که پردازد می
 ,Healey)کـرد   منتقل جریان یک به تجربه یک از را شهري خالقیت توانمی که است خلهامد

2008, p. 94).  
 در بـازیگران  سـایر  و سسـات ؤم فعالیـت  به آغاز عدم باعث متعددي موانع )2004( کونزمن

 شـهري  خالق حکمرانی سازي  پیاده براي توصیه 10 آلمان شهرهاي در .شوند می شهري مناطق
 انــداز چشـم  ۀتوسـع  اي، منطقـه  اطالعـات  يارتقـا  منعطـف،  عملکـردي  مرزهـاي  وجـود  شـامل؛ 

 سـوم،  بخـش  تقویت اي، منطقه نوآورهاي  شبکه تقویت شهر، اي منطقه هویت يارتقا اي، منطقه
 بـا  ارتبـاط  دیـداري، هـاي   فرصـت  خلق اي، منطقه درونهاي  همکاري حامیهاي  پروژه طراحی
 مباحث کارگیري هب که است شده مطرح و ارایه اعتماد خلق و اي منطقه درون موفقهاي  داستان

 و دورنگـر  سیاسـتمداران  ۀوسـیل  هبـ  قدرتمند رهبري و خوب سیاسی ةاراد یک نیازمند حهومطر
 ویـژه  بـه  و .باشـد  مـی  ،بدانـد  را شده ارایه پیشنهادهاي انجام آغاز چگونگی و زمان که اي حرفه
 بـازیگران  و نهادهـا  :از عبارتنـد  کـه  باشـد  مـی  اي چندگانههاي  خالقیت نیازمند موارد این تحقق

  . (Kunzmann, 2004, p. 7) خالق مالی تأمین و خالق فرآیندهاي وراهبردها  خالق،

  شناسی روش
 درهـا   داده گـردآوري  منظر از و کاربردي هايپژوهش جزء هدف، دیدگاه از پژوهشاین 

 بـا  نیـاز  مـورد  اطالعات به یابی دست براي پژوهش این در دارد. قرار توصیفیهاي  ة پژوهشرد
 کارشناسـان  کارآفرینـان،  شـهري،  مدیران شهري، ةحوز (کارشناسان کلیدي خبرگان از نفر 16

 اکتشافی ۀمصاحب اندداشته آشنایی شهري حکمرانی و کارآفرینی مفهوم با که )،نوآوري ةحوز
 کـه  کـرد  پیدا ادامه زمانی تا و بوده راهبردي و هدفمند صورت به گیري، نمونه فرایند .شد انجام
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 تحلیـل  روش از پژوهش این در همچنین برسد. نظري اشباع به اکتشاف و تحلیل و تجزیه یندآفر
 .اسـت  شـده  استفاده مصاحبه ازدست آمده  هاي به داده وتحلیل تجزیه منظور به مصاحبه متون تم

 نفـر  4 یـدگاه د از آن يمحتـوا  و يصور ییروا یلتحل براساس مصاحبه، پروتکل يصور ییروا
 تعیـین  پروتکـل  بـراي  درصـد  83 روایی و دهش بررسی کیفی پژوهش ۀزمین در فعال خبرگان از
 پایـایی  درصـد  86 میـزان  گذار کد دو بین توافق درصد روش از استفاده با همچنین .است دهش

  .دارد ابزار بودن مناسب از نشان که آمد،دست  به  هاداده گردآوري ابزار براي
 دو در اسـتقرایی  رویکـرد  اتخـاذ  بـا  تحقیـق،  هـاي داده وتحلیـل  تجزیه منظور به تحقق این در
 بـاز  کدگـذاري  ).يمحـور ، بـاز  ي(کدگـذار  اسـت  هشد انجام يمحور و باز کدگذاري مرحله

 Strauss) هاداده بندي طبقه و سازي  مفهوم مقایسه، آزمون، کردن، خرد فرآیند از است عبارت

& Corbin, 1994, p. 281) .یدهـ  ارتبـاط  ینـد فرا" عنـوان  بـه  یگـر د ییسو از يمحور يکدگذار 
 ینبـد  يمحـور  عنوان "باشد می کمتر انتزاع با یطبقات یرز به انتزاع)، از يباالتر ۀدرج (با طبقات
 طبقه یک محور حول کدگذاري، رویکرد، این در که است شده کدگذاري شیوه این به جهت
 مـرتبط  ابعـاد  و هـا  خصیصـه  سـطح  در و یکـدیگر  بـه  را زیرطبقـات  و طبقـات  و شـود  مـی  انجام

 محوري کدگذاري ۀمرحل در دیگر عبارتی به یا ،(Razmjoo & Nouhi, 2011, p. 184) سازد می
 محـوري  پدیده عنوان با را آن کرده، انتخاب محوري ۀطبق عنوان به را هاطبقه از یکی پژوهشگر

 یـن ا در کنـد. می مشخص آن با راها  طبقه سایر ارتباط و داده قرار کاوش مورد فرایند، مرکز در
  است. شده گرفته بهره 6 ۀنسخاطلس تی  افزار نرم از یقتحق هايداده يکدگذار يبرا یقتحق

  ها یافته
ارایه شده است، چنانچه  شوندگان مصاحبه شناختی جمعیت مشخصات) 3شماره ( جدول در

کنندگان حاضر از نظر سطح تحصیالت و تخصص در شـرایط مناسـبی    مشخص است مشارکت
  اند. سواالت تحقیق حاضر بوده گویی به منظور پاسخ به

 اسـتخراج  و مصـاحبه  متـون  کدگـذاري  به نظري، اشباع به رسیدن و هامصاحبه انجام از بعد
 اصـلی هـاي   تـم  قالـب  در را آمـده  دسـت  بـه  کـدهاي  سپس و شد پرداخته اولیه مفاهیم و کدها

 راسـتاي  در بایسـتی  شـهري  مـدیریت  هـاي برنامـه  و هـا سیاست هایافته این طبق .شد جایگذاري
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 سـازي،  یکپارچه گویی، پاسخ پذیري مشارکت مداري،  قانون تمرکززدایی، اصلی ۀدست 7 تحقق
 ۀدست بر شده محققهاي  دسته بین در شونده مصاحبه خبرگان .شوند سازي جایگاه سازي، چابک
 در کـه  گرفت قرار تأکید بعدي مراتب درها  دسته سایر و داشتند بیشتري تأکید سازي جایگاه

  .پردازیم می )4در قالب جدول ( ها آن از یک هر تشریح به ادامه

  شوندگان   شناختی مصاحبه . مشخصات جمعیت3جدول
  جنس  سن  شغل  تحصیالت    جنس  سن  شغل  تحصیالت
  مرد  50  معاون شهردار   دکتري    مرد  48  ریزي  استاد برنامه  دکتري
  مرد  52  معاون شهردار   دکتري    مرد  56  استاد شهرسازي  دکتري
  مرد  48  شهردار منطقهمعاون   کارشناسی    مرد  34  ساختار سازمانی استاد  دکتري
  زن  34  کارشناس  کارشناسی ارشد    مرد  50  استاد کارآفرینی  دکتري
  مرد  30  کارآفرین  کارشناسی    مرد  35  اقتصاد شهري استاد  دکتري
  زن  34  کارآفرین  کارشناسی ارشد    مرد  46  استاد کارآفرینی  دکتري

  مرد  31  کارآفرین  کارشناسی    مرد  41  مدیرکل شهرداري  کارشناسی ارشد
  زن  63  کارآفرین برتر  کارشناسی    زن  36  مدیر سراي محله  کارشناسی ارشد

  

  شده استخراج محوري و باز کدهاي ۀخالص .4لوجد
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 ۀتوسع و اصالح
 يسپار برون نظام

 سازي ککوچ
 يادار نهادهاي
  یمحل

 و منابع عیتوز
 در امکانات
 ينهادها

  رمجموعهیز

 يروهاین لیتعد
  يشهردار

 کردن منعطف
    مالیاتی منظام

ون
قان
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  ي

  کد هر تکرار
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 به یبخش تنوع
 مقرارت و قوانین

 با مقررات قیتطب
  مناطق يازهاین

 شفافیت شیافزا
 ةحوز قوانین

 و گذاري هسرمای
  وکار کسب

هاي  گاهیجا حذف
  یفراقانون

 و قوانین حذف
 و دست مقررات

  پاگیر
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 شهرداري ارتباطی

  کارآفرینان با

 سراهاي ۀتوسع
 اصالح و محالت

  آنان يساختار

 نقش تقویت
 گري تسهیل
 برابر در شهرداري

  گري تصدي نقش

 رویکرد ۀتوسع
 اجتماعی

 برابر در شهرداري
  خدماتی نقش
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 به خدمات ارایه

  نانیآفر کار
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 بر نظارت شیافزا
 يادار يندهایفرا

 هیروح شیافزا
 و ییگو پاسخ

  يریانتقادپذ

 سازي شفاف
 و ادارات اطالعات

  ها سازمان

 و فساد با مبارزه
  يادارهاي  رانت

 يساز آگاه
 از شهروندان

  يشهردار ساختار
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 اراتیاخت شیافزا
 يشهر تیحاکم

 ةادار ةنحو قیتطب
  شهر تیماه با شهر

 ۀرابط فیبازتعر
 یحکمران و دولت

  يشهر

 متولی نییتع
  شهري مدیریت

 یهماهنگ
 و خردهاي  برنامه

  یلیتفص

 یهماهنگ شیافزا
  یسازمان نیب

ک
چاب

 
  يساز

 کد هر تکرار

8  3  2  2  6  3  

 کارگیري هب
  مدرنهاي  فناوري

 بروکراسی کاهش
  اداري نظام

 ۀخالقان طراحی
  يادار محیط

 ساختار ایجاد
 سازمانی

  کارآفرینانه

 يساختار اصالح
 ینیکارآفر مراکز

  يشهردار

 توسعه
 در ییگرا تخصص

  يشهر امور اداره

یجا
 گاه

  يساز

 کد هر تکرار

21  9  6  7  
   

 ۀتوسع و جادیا
 تیخالق يواحدها

 ينوآور و

 واحد يانداز  راه
 و ينوآور مشاوره

  یکارآفرین

 عیتوز و نیتدو
 تجارب

 انیم نانیکارآفر
  کارکنان

 توسعه
هاي  آموزش

 ضمن نانهیکارآفر
  خدمت

   

  
 و متمرکـز  مـدیریت  بر مبتنی گذشته هايدهه در نهادها و هاسازمان مانند به شهرها مدیریت

ــه بــاال از نظــام نــوعی بــه  ایجــاد همچــون محــدودي وظــایف انجــام بــه و بــود اســتوارپــایین  ب
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 دیگـر  عمرانـی  مسـائل  برخـی  و ترافیـک  وسـاز،  سـاخت  کنتـرل،  و امنیـت  حفـظ  ها،	زیرساخت
 شـماره  شـکل  در شـهري  کارآفرینانـه  حکمرانی الگوي تحقیق، هايیافته براساس .پرداخت	می

 شهري بستر در کارآفرینیۀ توسع که است حقیقت اینة کنند بیان الگو این است. شدهارایه  )1(
   است.مند  نظام رویکرد بر مبتنی نگاه نیازمند و طلبیده شهري سنتی مدیریت از باالتر همتی

  
  شهريۀ کارآفرینان حکمرانی ۀتوسع و تحقق راهکارهاي نهایی چارچوب .1شکل

  گیري نتیجه و بحث
 و شـهري،  ۀعرصـ  در حکمرانـی  گوناگون هايسبک و هابرنامه ها،سیاست ظهور و بروز با

 اندیشـمندان  و محققـان  شـهري،  مسائل و مشکالت از بسیاري گرفتن قوتاً گاه و ماندن پابرجا
 تـر نزدیـک  شـهري  ادبیـات  بـه  را کـارآفرینی  و نـوآوري  خالقیـت،  مفـاهیم  روز به روز شهري

 طبقـات  خـالق،  شهرهاي شهري، کارآفرینی چون مفاهیمی شدن مطرح از بعد امروزه .کنند می
 حکمرانـی " مفهـوم  يشـهر  هـاي چـالش  به خالقانه هايپاسخ ارایۀ براي است بایسته ...و خالق

 چـارچوبی  ارایـۀ  اصـلی  هدف یقتحق ینا در يرو ینهم از ،کرد مطرح را "شهري ۀکارآفرینان
 تحلیـل  و تجزیـه  از دسـت آمـده   بـه  نتـایج که  بود، شهري ۀکارآفرینان حکمرانی تحقق منظور به

 حکمرانـی  تحقـق  بـر  محـوري  ۀطبقـ  7 کـه  دارنـد  ایـن  از حکایـت  شـده،  يگـردآور  هايداده
ــ ــهري ۀکارآفرینان ــاثیر ش ــد ت ــه دارن ــن ک ــات ای ــد طبق ــی، :از عبارتن ــارچگی، تمرکززدای  یکپ

حکمرانی کارآفرینانه 
شهري

تمرکززدا
یی

یکپارچه 
سازي

قانون 
مداري

جایگاه  
سازي

چابک 
سازي

پاسخگویی

مشارکت 
پذیري
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 خبرگـانی  اعتقاد به بین، این در که .پذیري مشارکت و گویی، پاسخ سازي، جایگاه مداري، قانون
 شـهري  حکمرانـی  تحقـق  در را یشـتري ب یرتـاث  سـازي  جایگـاه  آمـد،  عمل به مصاحبه ها آن با که

  .کند می ایفا کارآفرینانه
 شـهر  تحقـق  بـراي  را راه مناسـب  بسـترهاي  ایجـاد  بـا  بایستی شهري مدیریت راستا همین در

 هايیافته طبق .کرد فراهم شهري ۀکارآفرینان حکمرانی بستر و محیط عنوان به خالق و هوشمند
 تفکـرات  هـا، ایـده  اطالعـات،  گـردش  افـزایش  در کـه  نقشـی  بـا  متنـوع  محیطی وجود یق،تحق

 از. شـود مـی  شـهري  مـدیریت  در نـوآوري  و خالقیـت  بستر ۀتوسع باعث کندمی ایفا گوناگون
 مهـاجرین،  هدفمند جذب همچون شهري محیط بخش تنوع عوامل تسهیل و توسعه روي، همین

 اولویـت  در بایسـتی  خـالق  و فرهنگـی  یعصـنا  ۀتوسع یزن و طرف یک از فراملیتی، هاي شرکت
  .گیرد قرار شهري گذاريسیاست
 بـه  کـه  )2004( کـونزمن  تحقیـق  بـا  تحقیقاین هاي  یافته پیشین، تحقیقات با مقایسه مقام در

 راسـتا هـم  اسـت  پرداختـه  شـهري  ۀخالقانـ  حکمرانی تحقق راستاي در گانه ده پیشنهادهاي ارایۀ
 بـوده  سـازمانی  بـرون هاي  سیاست و عوامل بر محقق بیشتر تأکید کونزمن تحقیق در اما ،باشد می

 درون بعـد  بـه  سازمانی برون راهکارهاي و عوامل بر عالوه تا شده سعی تحقیق این در که است
 ۀکارآفرینانـ  حکمرانـی  تحقـق  بـراي  راهکارهایی و شود پرداخته نیز شهري حکمرانی سازمانی

 امـا  اسـت  شده برطرف کونزمن تحقیق نقص اینکه با )2008( هیلی تحقیق در .شود ارایه شهري
 دیـده  محقق محیطی شرایط در تفاوت از ناشی هایی نقص وها  نارسایی برخی نیز تحقیق این در
 حکمرانـی  و مـدیریت  موجـود  سـاختار  به توجه با تا است شده سعی تحقیقاین  در که شود می

   .شود پرداخته راهکار ارایۀ و عوامل شناسایی به ایران در شهري
 چــین 1دانگــوان ۀمنطقــ در کارآفرینانــه حکمرانــی ۀتوســع بررســی بــه ،)2015( ووب و زو

 حکمرانـی،  ناکارآمـدي  و اياجاره اقتصاد کاهش و مالی هايبحران دلیل به معتقدند و پرداخته
 حکمرانــی ۀتوســع در را مرحلــه ســه آنهــا انجامــد،مــی شکســت بــه حکمرانــی از ســبک ایــن

                                                        
1 Dongguan 
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 گـذاري  سرمایه با سازي صنعتی شامل اول ۀمرحل :اندکرده ترسیم دانگوان ۀمنطق در کارآفرینانه
 حمایـت  پـایین  افـزوده  ارزش بـا  صنایع از کارآفرینانه حکمرانی مرحله این در شودمی خارجی

 بومیـان  و بـوده  همـراه  بومی صنایع نابودي با که است قرضی اقتصاد ۀتوسع دوم مرحله .کندمی
هـاي   تعـاونی  گیـري  شکل در کارآفرینانه حکمرانی و کنند اتکا اي اجاره اقتصاد به هستند ناچار

 بحـران  از بعد که است اقتصادي هايبحران رشته یک مرحله سومین .گیردمی دربر را کوچک
 (Xue & Wub, 2015) شود می منجر روستایی مناطق در مالیهاي  بحران سلسله جهانیبهمالی 

 و تمرکززدایـی  بـه  اعتقـاد  در نیـز  ،)2013( مـادوریرا  تحقیـق  هـاي یافتـه  بـا  تحقیقاین  نتایج
 در درگیـر  بـازیگران  کـه این به توجه با .است همراستا شهري فیزیکی هايبرنامه سازيچندتکه
 و بــازي سـفته  بازاریـابی،  برندسـازي،  همچـون  وکـاري  کسـب  هـاي روش شـهري  هـاي سیاسـت 
 چـه چنـان  امـا  دارد کارآفرینانـه  مفهـومی  خـود  خودي به شهر کنند،می اتخاذ را پذیري ریسک

 در کارآفرینانـه  حکمرانی به رسیدن براي که است بایسته دهد، می نشان نیز تحقیقاین  هايیافته
 معتقـد  )2013( یرامـادور  کـه  کـرد  حرکت سازي چندتکه و تمرکززدایی سمت به بستري چنین
 و خصوصـی  بخـش  سـهامداران  بـا  مشـارکت  قالـب  در یـد با را ییتمرکززداهاي  یاستس است

 حکمرانـی  نـامتمرکز  اشـکال  ۀتوسـع  و سـازي،  شـبکه  سـوي  به  مراتب سلسله از حرکت عمومی،
  .کرد پیگیري شهري

 یـن ا دکنـ مـی  متمایز پیشین هاي این تحقیق را از پژوهش مشخصطور  به که آنچه نهایتدر 
 اجراي دنبال به بیشتر و اند داشته "شهري خالق حکمرانی"بر تأکید پیشین هاي پژوهش که است

 شهري فضاي در شهري حکمرانی عملکرد بهبود و تسریع براي خالقانه هاییسیاست و فرایندها
 عنـوان  بـه  "شـهري  ۀکارآفرینانـ  حکمرانـی " مفهـوم  ارایـۀ  بـا  محققـان  تحقیقاین  در اما اند بوده

شـده   بیـان  مـوارد  پیگیري بر عالوه و گذاشته فراتر گامی شهري مطالعات در نو و بدیع مفهومی
 شـهري  منـاطق  در نوظهـور  اي پدیـده  عنـوان  بـه  شـهري  کارآفرینی رشد تسریع و تسهیل دنبال به

  .اند بوده
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  هاپیشنهاد
 و افکـار  مشـارکت  و وجـود  نیازمنـد  جامعـه  بسـتر  در چـه  و اداري بسـتر  در چه که آنجا از

 خلق کارآفرینانهۀ روحی متنوعهاي  ایده و افکار تعامل همین نتیجه در و باشد می متنوعهاي   ایده
 در اجتمـاعی  رویکـرد ۀ توسـع  بـر  عـالوه  شهري مدیریت است بایستهرو  از این یابد می توسعه و

 ارتبـاطی هـاي   راهۀ توسـع  به گري، تصدي برابر در گري تسهیلتفوق  وخود  خدماتی نقش برابر
 بـه  متنـوع  خـدمات ارایـۀ   و آنـان  بـا  مشـارکتی  قراردادهـاي  عقد شهري، مدیریت با کارآفرینان
شـود   یـادآور مـی   البتـه ، کند فراهم را آنان توانمندسازي ارتقاي موجبات و پرداخته کارآفرینان

ارایـۀ   در انحصـار  تـا  شودارایه  عادالنه و گردشی صورت به بایستی تسهیالت و خدمات این که
 سـازي  چابـک  و سـازي  کوچـک  بـا  تمرکززدایـی هاي  سیاست برسد. ممکن داقلح به خدمات
 بـه  را تـري  هوشـمندانه  و تـر  سـریع هـاي   واکـنش  وها  پاسخ تواند می هم شهري مدیریت ساختار

 شـهري  امـور ة ادار در شـهروندان  سـهم  افـزایش  بـا  هـم  و دهـد ارایه  شهري مسائل و مشکالت
 مالیـاتی  منظـا  سـازي  منعطـف  و دهد افزایش شهروندان در را اجتماعی پذیري مسئولیت احساس

  بکند. خرد و نوپا کارآفرینان به را سزایی هب کمک تواند می
 و موانـع  و مشـکالت  غالـب  بتـوان  مقررات و قوانین ۀتوسع با که است بایسته از سوي دیگر

 و مشـخص  هـایی  جـواب  هـا  آن بـراي  و کـرده  شناسـایی  را وکارهـا  کسـب  و کارآفرینان مسائل
 حـداقل  بـه  حقـوقی  و حقیقـی  افـراد  توسـط  مقـررات  و قوانین تفسیر به نیاز تا دهد ارایه شفاف
 بـه  موجـود  مقـررات  و قـوانین  بـه  مراجعه با وکارها کسب صاحبان و کارآفرینان و برسد ممکن
 براسـاس  و نیازها با متناسب باید مقررات و قوانین دیگر سوي از و برسند خودشان مدنظر پاسخ

در  و فرهنـگ  نیازهـا،  بـا  را انطباق بیشترین تا شوند تصویب و تدوین مختلف مناطق شناسی بوم
 و قـوانین  افـزایش  بـه  منجـر  نبایـد  قـوانین  ۀتوسـع  البتـه  باشـند  داشـته ۀیادشده جامع عرف نهایت

 وکارهـاي  کسـب  وهـا   فعالیـت  گـر  تسـهیل  نقـش  بایسـتی  قـوانین  و شود پاگیر و دست مقررات
 اقشـار  ۀهم به قانون برابر در برابري فرهنگ تا است شایسته ادامه در .باشند داشته را کارآفرینانه

 جلـوگیري  حقوقی و حقیقی افراد براي فراقانونیهاي  جایگاه خلق از و کرده ییدا تسري جامعه
  .شود
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 ۀکارآفرینانۀ روحی توسعه موانع ترین مهم از یکی نیافته توسعه و توسعه حال در شهرهاي در
 کاهش و گري البی ۀروحیکه با  نهادهاي به متصل افراد بین در اطالعاتیهاي  رانت وجود
 براي را راه الزاماتی تببین با است بهتر مسائلی چنین کاهش براي انجامد می کارآفرینانه ۀروحی
و ها  سازمان و ادارات اطالعات و کرد فراهم شهري مدیران و نمسئوال بیشتر هرچه گویی پاسخ

 در و گیرد قرار شهروندان عموم دسترس در شفاف صورت بهها  قراردادهاي منعقد شده در آن
 و تخلفات امکان امور، بر شهروندان همگانی نظارت ویژه هب نظارتی عدب تقویت با ادامه

 با باید ادامه در .رساند ممکن حداقل به را اطالعاتیهاي  رانت از نمسئوالهاي  استفادهءسو
 شهري یکپارچه مدیریت تحقق براي را راه شهري و ملی حکمرانی بین سازنده ارتباط افزایش

 لطمه باعث وکارها کسب و شهر امور در اثرگذار متعددهاي  سازمان وجود که زیرا نمود فراهم
 تحقق روي همین از .شود می کارآفرینان در نهایت و وکارها کسب و شهر ةادار خوردن

 به را مربوطه نمسئوال فرافکنی تواند می سازي چابک رویکرد با شهري ۀیکپارچ مدیریت
 و شهروندان نیاز به گویی پاسخ براي را نهادها وها  سازمان هماهنگی و رسانده ممکن حداقل

 افزایش معنی به صرفا شهري مدیریت سازي یکپارچه البته دهد افزایش را کارآفرینان ویژه هب
 خود سازي چابک به خود ۀنوب به باید نیز شهري مدیریت و باشد نمی شهري اختیارات ةحوز

 مجازي فضاي بستر از استفاده و مدرنهاي  تکنولوژي بکارگیري توان می راه این در که بپردازد
 سوي از و داد قرار لویتوا در را زائدهاي  بوروکراسی کاهش و شهروندان به خدماتارایۀ 
  .کرد طراحی خالقانه طور به را مرتبطهاي  سازمان و شهري مدیریت سازمانی ساختار دیگر

کارهاي عملیاتی شدن در نهایت شایسته است در انجام تحقیقات آتی محققان به بررسی راه
تر پرداخته و مورد مداقه قرار دهنـد و در ادامـه    صورت تفصیلی هاي اصلی به هر یک از شاخص

در راســتاي عملیــاتی شــدن و محقــق شــدن پدیــدة حکمرانــی کارآفرینانــۀ شــهري بهتــر اســت  
ی مـورد       ها شاخص ي شناسایی شده را در شهرهاي گونـاگون بـا روش و ابزارهـاي تحقیـق کمـ

شـده ناشـی از    هـاي شناسـایی   دست آمده و اولویت سنجش قرار داده است تا با توجه به نتایج به
هـا و   تفاوت در نیازهاي شهروندان و اکوسیستم حاکم بر شهرها، بـه تـدوین و اجـراي سیاسـت    

  پرداخته شود.هاي مدیریت شهري  برنامه
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