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مقدمه
 درصدی 30 جمعیت شود. می افزوده کنونی جهان در شهرها نقش و اهمیت بر روز روزبه شهرنشین، جمعیت ایشافز با

 شمالی، آمریکای مانند جهان مناطق برخی در که درحالی ؛رسید 2014 سال در درصد 54 به 1950 ةده در شهرها

 طی را مسیر این ناچار به نیز توسعه درحال کشورهای و است درصد 80 از بیش میزان این کارائیب، و التین آمریکای

 جهان جمعیت از درصد 68 حدود در 2050 سال تا ها، ینیب شیپ براساس (. United-Nations, 2014: 3) کرد خواهند

 به نیز تولید و مصرف الگوهای ،جهان یشهرها جمعیت افزایش با (.United-Nations, 2018) بود خواهند شهرنشین

 ها آن به جهانی اقتصاد نیز زمان هم و (Krishna and Kummitha, 2019: 2) کرده رشد و تغییر توجهی قابل میزان

 و خالقانه تفکر تسهیل به خاص، خدمات و تولیدات ی،نوآور دانش، مراکز عنوان به شهرها نیهمچن است. شده تر وابسته

 اصلی نیروی به و ورتر بهره روستاها از ها، تخصص از گوناگونی طیف و تنوع داشتن با شهری مناطق پرداختند. ینوآور

 کمتری شهری رشد از که کشورهایی که است ای گونه به روند این د؛نشد تبدیل المللی بین گاهی و ملی اقتصاد محرکه

 (.84 :1395 همکاران، و جان هزه  )بابایی یافت نخواهند دست اقتصادی پایدار رشد به باشند، برخوردار

 یبرا یا هیسرما یساختارهاریز به نیاز و سو کی از شهرها میان رقابت یامدهایپ دیتشد و اقتصاد شدن یجهان دنبال به

 خود یرقابت یها تیمز از استفاده به ی،نسب یها تیمز از یریگ بهره بر عالوه شهرها ،گرید یسو از رشد به رو جمعیت کی

 یفضا لیتبد یا عده تعبیر به که تغییرات نیا .کنند تیریمد خود نفع به بهتر را یساز یجهان روند تا هستند مجبور

 است. شده موجب را شهرمحور ةیسرما از یدیجد شکل (Castells, 2011) دارد نام 2ها انیجر یفضا به 1ها مکان

 )رفیعیان کرده لیتبد یجهان وکار کسب ةشبک در یور بهره و خالقیت ی،اقتصاد یها تیفعال یسکو به را شهرها همچنین

 در نیز را یشهر تیریمد تغییرات، نیا است. کرده متحول زین را بازار و توسعه یزیر برنامه ةرابط و (2 :1396 محمدی، و

 است داشته دنبال به شهرها تیحاکم ةشیو در را ینیادیبن تغییرات و داده قرار دیجد یها استیس و کردهایرو برابر

(Kavaratzis, 2004: 59). جمعیت، تمرکز و ثروت تولید مراکز عنوان به شهرها روزافزون ةتوسع و گسترش با واقعدر 

 به باال از هایی سازمان توسط اینکه جای به شهرها که شود می احساس مهم این و شده دشوار نیز ها آن کنترل و اداره

 شود واگذار شهروندان به شهر امور ةادار زمان، مرور به و کنند حرکت خودکنترلی، فرایندی در باید شوند، اداره پایین

(United-Nations, 2014: 5.) 

 برای مناسبی بستر اجتماعی، و اقتصادی معضالت حل و شهری ةتوسع اهداف پیشبرد برای کارآفرینی شرایط، این در

 شهرهای بر ای فزاینده طور به شهری، اقتصاد مطالعات در اخیر های بحث رو این از ؛کند می فراهم شهروندان و شهر

 شهرها .(Ács, et al., 2008: 25) اند شده متمرکز اقتصادی رشد به دستیابی در ابتکار و خالقیت اهمیت و کارآفرین

 همچنین .دنکن می فراهم انکارآفرین برای را مربوط نهادی و اقتصادی بستر و هستند کارآفرینی برای مناسبی محیط

 انگیزه حفظ و ایجاد سبب و است جذاب آن انسانی ةسرمای و ساکنان برای که دنکن می آماده را هایی زیرساخت و امکانات

 (.Penco, et al., 2020: 4) شود می کارآفرینی ةتوسع برای

                                                            
1. space of places 

2. Space of flows 
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 مشـهود های دارایی و افزاری سخت های شاخص دارد. تفاوت گذشته با اساسی طور هب امروز دنیای اقتصادی ساختار

 جدید محصوالت خلق ابداع، نوآوری، به را خود جای داشت، کننده تعیین ینقش اقتصادی بنگاه یک جایگاه در دیروز کـه

 اختیـار در بیشتری مالی منابع که بودند هایی آن دنیا افراد ثروتمندترین دیروز اگر .است داده افزاری نرم های دارایی و

 اقتصادی ةتوسع بنابراین ؛(.12: 1390)فرجی قناتی،  هستند کارآفرین و مدار دانش دنیا مردم ثروتمندترین امروز داشـتند،

 نیازمند شهرها، و جوامع حیات و بقا تداوم ،میان این در است. استوار دانش از استفاده و خالقیت ةپای بـر امـروز دنیـای

 های نظـام در اساسی عامـل و آفرین مزیت و راهبردی رویکرد یک عنوان به کارآفرینی و است جدید های حل راه و ها روش

 .شود قلمداد اجتماعی اقتصادی ةتوسع اهداف به حصول برای کارآمد الگـویی توانـد می اقتصـادی

 مختلف های حوزه در آفرینی ارزش منظور به ها فرصت از برداری بهره و کشف مفهوم به که کارآفرینی درحقیقت

 شود می محسوب شهری جوامع پایدار و جانبه همه ةتوسع اساس و پایه است، جامعه فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 استوار دانش از استفاده و نوآوری خالقیت، ةپای بر پایدار ةتوسع امروز دنیای در بنابراین ؛(8 :1391 بزرگی، و وساالری)د

 و مسائل تواند می پایدار و توسعة رشد بستر کردن فراهم ضمن ینیکارآفر ةتوسع و گسترش نیز ما کشور در است،

 را زمینه و دهد کاهش را نفت به وابستگی و بیکاری معضل فرهنگی، و اجتماعی نابسامانی فقر، جمله از موجود مشکالت

 های ظرفیت اصفهان استان پرجمعیت شهرهای از یکی عنوان به آباد نجف کند. فراهم شهری پایدار درآمدهای ایجاد برای

 بیش استقرار ،صنعتی ةمنطق و شهرک چندین داشتن با محدوده این دارد. کارآفرین شهر یک به شدن تبدیل برای مناسبی

 خاصی جایگاه واحدها، این در نفر هزار 45 بر بالغ اشتغال و استان صنایع از درصد 30 حدود داشتن ،صنعتی واحد هزار از

 اقتصادی، قطب صنفی، واحد هزار 13 از بیش و متعدد عالی آموزش مراکز داشتن با همچنین دارد. صنعت بخش در

 داشتن و گردشگری های جاذبه لحاظ به دیگر سوی از (.3 :1397 عزیزی،) دیآ می شمار به استان آموزشی و صنعتی

 شهر، این در بالقوه های ظرفیت و ها لیپتانس این داشتن .است غنی بسیار غیره( و چاقوسازی ی،باف قالی) یدست عیصنا

 بر تکیه با توان می رو این از است؛ کرده دوچندان ها ظرفیت این از خالقانه گیری بهره در را شهری مدیران تکلیف

 برداشت. اساسی های گام شهروندان زندگی یارتقا منظور به کارآفرینانه نوین های نگرش

 از یکی و اصفهان استان مهم شهرهای از یکی عنوان به آباد نجف شهر است ضروری شد، بیان آنچه به توجه با

 و اشتغال تأثیرگذار و اساسی رکن منزلة به کارآفرینی سوی به پایدار، اقتصادی ةتوسع و رشد برای ای، منطقه های قطب

 غیره و زیرساختی اجتماعی، انسانی، اقتصادی، مؤثر بسترهای و عوامل پژوهش این در بنابراین ؛کند حرکت پایدار ةتوسع

 نیهم به است. شده بررسی و شناسایی پایدار اقتصاد به دستیابی منظور به آباد نجف ةمحدود در کارآفرین شهر ایجاد در

 شهر در شهری کارآفرینی ایجاد در عواملی چه که است نیا پژوهش یاصل سؤال شده مطرح مطالب به توجه با و منظور

 که گرفته صورت زیادی های پژوهش شهری، کارآفرینی و کارآفرینی موضوع با ارتباط در همچنین .دارند نقش آباد نجف

 .است شده پرداخته ها آن از تعدادی ذکر به ادامه، در

 کردن فراهم با و الزم شرایط داشتن درصورت شهرها که داشتند بیان خود پژوهش نتایج در (1391) یجالل و مهارتی

 شود. می منجر اشتغال رشد همچنین و اقتصادی ةتوسع و رشد به لهئمس این که مؤثرند کارآفرینان تربیت در مناسب، بستر

 بزرگ شهرهای که دنرسید نتیجه این به اروپایی کشور 12 در شهر 23 های داده از استفاده با (2014) استرنبرگ و بوسما
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 و کنند می ایفا بیشتری نقش محور، فرصت کارآفرینی در ها مزیت این که دارند مناطق سایر از بیشتری ةکارآفرینان مزیت

 تنوع و تخصص مبحث دو ،پژوهش این نتایج براساس .شود می اجباری کارآفرینی افزایش سبب بیکاری، باالی نرخ

 بابایی شوند. می محسوب کارآفرین برای مهم عامل دو اقتصاد، شهرسازی و محلی مباحث در شهری بستر در موجود

 قالب در شهری، کارآفرینی ةپدید بر مؤثر اقتصادی عوامل که کردند مطرح خود پژوهش در (1395) همکاران و جان هزه

 شهری، مشاغل شهری، هوشمند اقتصاد مالی، سازوکارهای و ابزارها از: ندا عبارت که هستند شناسایی قابل اصلی تم پنج

 برخوردار بیشتری اهمیت از عوامل این میان در شهری هوشمند اقتصاد تحقق که شهری بازارهای و ها ایده سازی تجاری

 ةتوسع یبرا یراهبرد عنوان به نیکارآفر شهر کردیرو برشمردن ضمن خود پژوهش در (2016) باتن و رایمادور .است هبود

 مقیاس بزرگ یها پروژه یبررس با و پرداختند نیکارآفر شهر در اسیمق بزرگ یها پروژه نقش یبررس به ی،محل اقتصاد

 در یاجتماع یکپارچگی رفتن بین از ای ارتقا موجب تواند یم یکالبد یزیر برنامه کی چطور که دادند نشان سوئد، در مالمو

ها، به بررسی تأثیرات  نیز با استفاده از پنل آماری حوزة شهری و تجزیه و تحلیل داده (2017) یل شود. ها پروژه نیا

د اقتصادی معرفی کرد. طبق وکارهای کوچک در رشد شهری پرداخت و کارآفرینی را عامل اصل رش کارآفرینی و کسب

درصدی  2/2اشتغال وکارهای کوچک، سبب افزایش نرخ  درصد افزایش در تأسیس کسب 10های این پژوهش،  یافته

 دهد. در طول ده سال در شهرها افزایش می درصد 2درصد و دستمزدها را تا  4شود و حقوق سالیانه را تا  می

 بر مؤثر عوامل شناسایی به ها، آن های پژوهش نتایج بر کیدأت با و پیشین پژوهشگران کار راستای در حاضر پژوهش

 گفت توان یم ،اند آورده دست به پژوهشگران این که ینتایج به توجه با .است ختهپردا آباد نجف شهر در شهری کارآفرینی

 حاضر پژوهش در اما است، شده پرداخته شهری کارآفرینی بر مؤثر عوامل و ها نهیزم به کمتر ها پژوهش این بیشتر در که

 کارآفرینی در مؤثر زیرساختی عوامل همچنین و اجتماعی -انسانی عوامل حمایتی، -اقتصادی یها شاخص زمان هم

 اصفهان استان اقتصادی یها قطب از یکی عنوان به آباد نجف شهر در همچنین .اند شده سنجش و ارزیابی شهری

 نشد. یافت دست این از پژوهشی

پژوهشنظريمبانی
1نیشهرکارآفروکارآفرینیمفهوم

 از یکی عنوان به زیرا ؛است شده بررسی گسترده طور به مدیریت مطالعات و اقتصاد در کارآفرینی اخیر، های دهه در

 ,.Penco, et al) شود می گرفته درنظر نوآوری و جامعه یارتقا و اقتصادی رشد سالم، رقابت شغل، ایجاد منابع پویاترین

 اصلی راهبردی به کشورها از بسیاری در اقتصادی ةتوسع برای جدید محرک نیروی منزلة به کارآفرینی درواقع .(4 :2020

 در که نقشی بر عالوه کارآفرینی (.Kuang and Bu, 2018: 414) است شده تبدیل رقابتی مزیت به دستیابی برای

 نیز و بازرگانی و یدتولی هـای مهارت افـزایش ی،کـاربی کـاهش خصوصـی، بخش اقتصادی یها تفعالی گسترش

 (.65 :1389 راد، و ـانئی )خواجـه پویاسـت و کننـده متحـول یعامـل نیز اجتماعی سطح در دارد، اقتصادی سودآوری

                                                            
1. Entrepreneur City 
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 توسعه درحال یکشورها ویژه به کشورها، یاقتصاد پیشرفت ابزار از آن ةتوسع یبرا مناسب بستر ایجاد و ینیکارآفر تقویت

 و شده انجام شهر جغرافیایی ةحوز در که شود می اطالق کارآفرینانه های فعالیت از دسته آن به شهری کارآفرینی .است

 شهروندان از تعدادی یا یک برای غیره و اشتغال ایجاد درآمدزایی، نیاز، مورد خدمات تأمین زندگی، سطح بهبود برای

 را یاقدامات و ها تیفعال لیقب آن ،یشهر ینیکارآفر که است آمده دیگری تعریف در (.19 :1386 )کنعانی، گیرد می انجام

 )پورنصر، دهد شیافزا را افراد اشتغال رشد و یاتیمال یمبنا ،ها ییدارا ارزش شیافزا یبرا شهر تیظرف که کند یم قیتشو

 در کارآفرینی و خانگی کارهای و کسب در کارآفرینی به توان می شهری کارآفرینی مصادیق جمله از (.8 :1391

 :شود می هئارا بعد سه در نیکارآفر شهر فیتعر خاص، طور به کرد. اشاره شهرها ةمحدو در کوچک کارهای و کسب

 حفظ اقتصادی های محیط و شهرها دیگر کمک به را اقتصادی رقابت خالقیت راهبردهای کارآفرین، شهر یک .1

 بلکه نیستند، مشروط و پذیرند انعطاف و واقعی کارآفرین، شهر در خالقیت راهبردهای .دهد می افزایش و کند می

 شهرهای مؤسسان .دنشو می دنبال فعال طور به کارآفرین شکل در و بندی فرمول واضحی طور به وبیش کم

 عرضه کارآفرین منزلة به و توصیف کارآفرین یک عنوان به را شهرها و پذیرند می را کارآفرینی مباحث کارآفرین

 .کنند می

 صورت به که کنند ادعا توانند می شهرها مدیران آن در که اشاره دارد شرایطی به مستقیم طور به نیکارآفر شهر .2

 .دنکن تأمین آینده در را شهر منافعند قادر خاص اجتماعی شرایط آن در و کنند می عمل راهبردی و یکپارچه

 انواع شهر، های بلوک و شهری های سیستم .است غیرکارآفرین شهر سیستم از کارآفرین شهر تمایز بعد سوم .3

 کارآفرینی که پذیرفتند برخی تنها .کنند می دنبال را فرهنگی -اجتماعی سیاسی، اقتصادی، راهبردهای مختلف

 (.8 :همان) دارد انطباق کارآفرینی راهبرد با واضحی طور به

ة پیکر بر استوار و مشارکتی مدیریت جنس از هایی تصمیم و تدابیر درنظرگرفتن کارآفرین، شهر تحققبرای 

 تحقق با توان می شهری اقتصادی -یاجتماع معضالت از بسیاری به ساماندهی هدف با. دارد ضرورت یشهروندمدار

 سوی از آنان هدایت و حمایتکمک  به و شهروندان تالش با سالم شهر در خوب زندگی ةپشتوان کارآفرین، شهروند شعار

 شهروندان بر تعداد روز روزبه تا کرد گسیل سمتی به را ها برنامه و اقدامات ها، تالشة هم و کرد فراهم را یشهر مدیریت

 .شود تبدیل فرصت به تهدیدها از بسیاری راه آن از وشود  افزوده کارآفرین

 کارآفرینشهرهايویژگی

 یعنی است؛ محلی اقتصاد ةتوسع ها آن نهایی هدف که طوری بهدارد؛  متمایزی های ویژگی کارآفرین شهر رویکردهای

 صورت به رویکردها این همچنین .دنشو می آن برانگیختن موجب کنند، مدیریت و کنترل را اقتصادی رشد آنکه جای به

 دخالت کمترین با عمومی اهداف به دستیابی برای بازار سازوکارهای از که هدف نیا با هستند؛ بازار براساس ای فزاینده

 دیگر با رویارویی در شهری پذیری رقابت ارتقای برای خالق راهبردهای از کارآفرین شهر .کنند یم استفاده عمومی بخش

 های ارزیابی .دهند می تشکیل را جدید رویکردهای فقرات ستون ،راهبردی ریزی برنامه اشکال .برد می بهره شهرها

 صورت نوآوری و ذهنی تصویر بهبود فرهنگ، براساس ای فزاینده صورت به جدید رویکرد در بازآفرینی برای سیاستی

 گذاران سیاست رویکردها، نیا در .کنند تبدیل گذاری سرمایه و کار زیستن، برای جذاب هایی مکان به را شهرها تا گیرد می
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 اجتماعی، های سیاستاز  باید اقتصادی های سیاست بر عالوه یعنی کنند؛ می دنبال را تری وسیع اهداف ریزان برنامه و

 مبنای بر ساالرانه، دیوان و مراتبی سلسله یندافر جای به کارآفرین رویکردهای استفاده کنند. نیز فرهنگی و محیطی

 با شهری حاکمیت .هاست نیا انیم کنش برهم و خصوصی بخش دولتی، یها آژانس دولت، مشارکتی های شبکه گسترش

 و حقوق گذاری اشتراک ةپای بر بازارمحور، مدیریت درواقع شود. می مطرح توانمندساز مرجع عنوان به شرایطی چنین

 ییروا حکم ةدای  اساس تفکر نیا و شهر ةعرص در بازار آزادسازی تا است ریزی برنامه طریق از بازار و دولتمیان  تعهدات

 (.Biddulph, 2011: 65; OECD Territorial Reviews, 2007: 4) است شراکتی

 کارآفرینشهرمفاهیمچارچوب.1جدول

وکنترلجايبهاقتصاديرشدبرانگیختن

 آنمدیریت
 

محلیاقتصادةتوسع

 توانمندسازي
 نهاییهد  

 با عمومی اهداف به دستیابی برای بازار آزادسازی
 عمومی بخش دخالت کمترین

 بازارمحور 
 رویکرد 

ساالرانه دیوان و مراتبی سلسله رویکردهای جایگزین  (شراکتی روایی )حکم کنشی برهم-مشارکتی 

 دیگر با رویارویی در شهری پذیری رقابت ارتقای
 شهرها

 راهبرد  خالق 

 تصویر بهبود فرهنگ، براساس سیاستی های ارزیابی
 نوآوری و ذهنی

 

 ریزی برنامه نوع  راهبردی
 کار زیستن، برای جذاب هایی مکان به شهرها تبدیل

گذاری سرمایه و  

 و محیطی اجتماعی، اقتصادی، های سیاست
 فرهنگی

 اهداف ةدامن  وسیع 

 Biddulph, 2011; OECD Territorial Reviews, 2007 منبع:

شهرهااقتصاديشکوفاییدرکارآفرینینقش

 ةتوسع در ها آن سهم باشد،مؤثر  و چشمگیر شیازپ شیب گذشته سال چند در شهرها نقش است شدهسبب  که ابعادی از یکی

 این از مهمی بخش ست.پرمعنا اقتصادی مفهوم امروز بود، جغرافیایی مفهوم یکتنها  شهر دیروز تا اگر کشورهاست. اقتصادی

 فعالیت یکتنها  را شهری مدیریت و شهرها توان نمی دیگر درواقع .است گذشته ةسد در شهرنشینی فزاینده رشد دلیل به تحول

 طور به .شود اقتصادی رویکرد با مدیریت از ای تازه مرحله وارد باید شهری مدیریت بلکه کرد، تعریف اجتماعی نهاد و خدماتی

 خشونت، ،جرائم افزایش بیکاری، مانند هایی بحران بروز سبب شهری ةتوسع در اقتصادی ابعاد به توجهی بی طبیعی

 شهری مدیران اصلی اولویت شرایط، این در دهد. می قرار شهری مرگ ةآستان در را شهرها که شد خواهد غیره و نشینی حاشیه

 که اندکرده ثابت اقتصادی های نظریه و مطالعات از بسیاری امروزه باشد. خالق و کارآفرین شهرهای ةاید گسترش بر دبای

 ةتوسع ترتیب بدین و داشت خواهد همراه به اقتصادی رشد و اشتغال افزایش جمله از مثبتی تأثیرات ،فعال کارآفرینی های فعالیت

 (.Kuang and Bu, 2018: 415) بخشد می ارتقا را شهرهاة توسع آن، درون و ای منطقه اقتصاد کل

 و تنگاتنگ پیوستگی و ارتباط دیگری زمان هر از بیش اقتصادی ةتوسع و کارآفرینی حاضر عصر در دیگر،عبارت  به

 مساعد شرایط یساز نهیزم با شهری کارآفرینی ةتوسع (Toma, Grigore and Marines, 2014: 461)دارند  محکمی

 به آن نیافتن ترویج و دارد شهروندی فرهنگ و اجتماع بر مثبتی آثار شهروندان مالی خودکفایی و اشتغال مانند اقتصادی
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 دایی)فدارد  شهروندان میان در اجتماعی مخرب تأثیرات که شود یم منجر بیکاری نرخ مانند اقتصادی مشکالت افزایش

 کی اصلی های سرمایه ،دهای و فکر صاحبان و نوآوران کارآفرینی، بر مبتنی اقتصادی نظام در (.97 :1390 ،یگیب یعل و

 شرفتپی روند در کارآفرینان ةویژ جایگاه و نقش لدلی به شوند. می محسوب پایدار ةتوسع اصلی عوامل از و اقتصادی بنگاه

 و امکانات حداکثر با کنند می تالش روشپی و یافته توسعه کشورهای در ها دولت از یاربسی جامعه، اقتصادی رشد و

 و کارآفرینی آموزش بهدارند،  کارآفرینی های ویژگی که را جامعه افراد از شماری ی،پژوهش دستاوردهای از برداری بهره

 .(8 :1391 بزرگی، و )دیوساالر کنند هدایت کارآفرینانه یها تفعالی

 خصوصی بخش سهم افزایش و اشتغال در دولت سهم کاهش جمعیت، افزایش به توجه با کنونی عصر در گفت توان می

 امروزه .است شده گرفته درنظر شهری پویای اقتصاد تحقق برای ابزاری کارآفرینی ةپدید یافته، توسعه کشورهای اقتصاد در

 کارآفرینی، و نیست ریپذ امکان جامعه آن در جانبه همه ةتوسع و رشد امکان جامعه، یک در ینیکارآفر ةتوسع و رشد بدون

 ةتوسع و رشدبر  تأثیر فراوانی ینیکارآفر درواقع (.Sriram, et al., 2007: 237)است  رکود از شهرها خروج های راه از ییک

 مشکالت حل و ملی درآمد فقر، کاهش عدالت، ةتوسع پایدار، زایی اشتغال رقابت، جهانی، بازارهای در فعال حضور اقتصادی،

 کلیدی ینقش دارای امروزه بازار بر مبتنی و رقابتی اقتصاد در ینیکارآفر دیگر، عبارت به دارد. عمومی بخش و دولت ،جامعه

 اقتصادراهبردی،  مدیریت در است. تغییر حال در همواره خدمات و محصوالت ها دهیا پویا اقتصاد یک در چراکه ؛است

 د.نشو می شناخته مدرن عصر در اقتصادی ةتوسع و رشد کلیدی عوامل کارآفرینی شهری هوشمند اقتصاد و یشهر

 فراهم شهرها ویژه به و کشور برای را یا ستهیشا جایگاه که ساله ستیب انداز چشم های آرمان به یابیدست ما کشور در

 اقتصاد جایگزینی یریتعب به و کارآفرینی ةتوسعراهبرد  اجرای با تنها، جامعه فعلی مشکالت حل نیهمچن و کند می

 ریپذ امکان اهداف تحقق کشور، ةتوسع در کارآفرینی نقش به توجه بدون است. ریپذ امکان نفتی اقتصادی جای به کارآفرینی

 و حجم و دهد می هدر به را منابع موجود، وضع ةادام با . همچنینگذارد می ناکام را انجام حال در های تالش و ستین

 ةتوسع ملی ةبرنام اجرای و تدوین و کارآفرینی موضوع به جدی توجه بنابراین ؛کند می اضافه را مشکالت یدگیچیپ

 عنوان هب کارآفرینی ؛ بنابراین(7 :1391 بزرگی، و وساالرید) است یاتیح اریبس شهرها کالن ویژه به و کشور برای کارآفرینی

 و یگذار هیسرما افزایشی مانند دالیل به شهرها درویژه  ، بهپایدار اقتصادی ةتوسع و رشد اصلی محورهای ترین مهم از یکی

 رشد روند شدن آسان موجب ،کار بازار در تازه های فرصت و پایدار و مولد اشتغال ایجاد گذاران، سرمایه سود افزایش آن تبع به

 و محصوالت کاالها، دیتول برای را الزم شرایط و طیمح دیگرسوی  از .(3 :1396 رضاپور، )فیوض شد خواهد کشور ةتوسع و

 حل برای نو یراهکارها و افکار ،ها استیس ها، روش خدمات، محصوالت، شیدایپ سبب وسازد  می فراهم ها آن بازاریابی

 صنایع با داخلی صنایع رقابتبستر  است، داخلی صنایع تکامل و تقویت عامل کارآفرینیهمچنین  .شود یم جامعه مشکالت

 تیفیک سطح افزایشسبب  امر این .شود میمنجر  کشور برای ارز دریافت و صادرات افزایش به وکند  می فراهم را خارجی

 (.1382 نژاد، )بهزادیان شود منجر می جامعه اجتماعی نیتأم و رفاه اقتصادی، ةتوسع به درنهایت و کاالها

 مشارکت سبب کارآفرینانه، های فرصت از گیری بهره های مزیت و شهرها در کارآفرینی های فرصت ایجاد همچنین

 پایدار مالی منابع بیشتر تأمین و خوداتکایی ةزمین شود و می شهری تیریمد در شهروندان عملی و ازپیش بیش

 امر این که شود می پذیر امکان شهر ةمجموع و شهروندان یمال ةیسرما افزایش درنهایت کند. می فراهم را ها شهرداری
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 امری کارآفرینی بر تأثیرگذار عوامل شناسایی شده، مطرح مطالب به توجه با داشت. خواهد دنبال به را شهری پایداری

 عوامل اصلی متغیر سه از شهری کارآفرینی بر مؤثر عوامل بررسیبرای  پژوهش این در .رسد می نظر به ضروری

 (.1 شکل) است شده استفاده زیرساختی عوامل همچنین و اجتماعی -انسانی عوامل حمایتی، -اقتصادی

 

پژوهشمفهومیمدل.1کلش

1399نگارندگان،:منب   

پژوهشروش
 ةزمین در متخصص و خبره افراد مجموع شامل آن یآمار ةجامع .است بستگی هم -توصیفی و یکاربرد حاضر پژوهش

 ةنمون عنوان به نفر 100 اشباع ةقاعدبراساس  برفی گلوله روش از استفاده با و هدفمند صورت به که هستند کارآفرینی

 کارآفرینان و آباد نجف شهری مدیران شهری، مدیریت و کارآفرینی پژوهشگران شامل تعداد این .شدند انتخاب آماری

 از یریالگوگ با موضوع، اتیادب و ینظر یمبان یبررس و مطالعه ضمن ها داده یگردآور یبرا .هستند آباد نجف شهر برتر

 سپس .(2 )جدول شد استخراج پژوهش یها هیگو و ها شاخص ابتدا ،گرانید های هتجرب ةمطالع و مختلف یها پژوهش

 .صورت گرفت کرتیل یا نهیگز پنج اسیمق در پاسخ، بسته ةنام پرسش شکل به سنجش ابزاری طراح
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شهريکارآفرینیبرمؤثرعواملبررسیبرايشدهیدهسنجهايیهگووهاشاخص.2جدول

بررسیموردهايگویه شاخص

 
-اقتصادی عوامل

یتیحما  

 جدید های فعالیت انجام منظور به الزم مالی منابع دراختیارداشتن -
 جدید هایوکار کسب برای اعتباری های وام و تسهیالت اعطای -
 اعتباری تسهیالت و وام بانکی ةبهر میزانکردن  حداقل -
 اقتصادی قوانین تسهیل -
 کارآفرینان به مالیاتی های تخفیف -
 مناسب اقتصادی و یابیبازار آمارهای و اطالعات داشتن -
 خارجی و داخلی های گذاری یهسرما جذب در دولت گیری یلتسه نقش -
 بومی و محلی تولیدات ةعرض برای مناسب بازار وجود -
 ها سازمان توسط ها مناسبت در کارآفرینی نهادهای و کارآفرینان مختلف تولیدات خرید -
 خارجی بازارهای به تولیدات صدور از حمایت -
 کارآفرین و گذار سرمایه افراد از شهرداری و شهر شورای مالی حمایت -
 یدست عیصنا ویژه به محلی کار و کسب از حمایت -
 شهری متوسط و کوچک وکارهای کسب از حمایت و تشویق -
 وکار کسب های یدها سازی یتجار و شهری برندسازی در دولت نقش -

زیرساختی عوامل  

 کار و کسب مختلف های فعالیت اجرای ةزمین در مدرن ابزارآالت و آالت ماشین وجود -
 کارآفرینی با مرتبط (غیره و سرمایه ین،)زم تولید عوامل کافی وجود -
 فروش مراکز و بازار به کاال حمل منظور به سریع و مناسب ةنقلی وسایل وجود -
 تلفن و گاز آب، برق،مانند  مناسب یعموم های زیرساخت وجود -
 (غیره و شهری تجهیزات ارتباطی، های جاده) مناسب یزیکیف های زیرساخت وجود -
 اطالعات فناوری های زیرساخت وجود -
 علمی های همایش و ها نشست برگزاریبرای  رفاهی مراکز و ها زیرساخت ،سرا مهمان وجود -
 شهر صادراتی های زمینه و ها زیرساخت وجود -
 مختلف کارهای و کسب فعالیت ضایعات و ها آلودگی ةبهین ساماندهیبرای  مناسب زیرساخت داشتن -
 کارآفرینی ةتوسع در عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه وجود -
 کارآفرینی ةتوسع در ای وحرفه یفن مراکز وجود -
 جدید صنعتی و تولیدی واحدهای گسترش و احداث -
 الکترونیک دولت گسترش -

-انسانی عوامل
یاجتماع  

 جدید کار و کسب شروع برای کارآفرین و خالق ،باتجربه ،باسواد ماهر، انسانی نیروی وجود -
 یکاف و ارزان کار یروین وجود -
 متنوع و دیجد یها دهیا داشتن -
 زندگی کیفیت در تغییر ةانگیز داشتن -
 کارآفرینی یها طرح در فعاالنه مشارکت به غیردولتی و دولتی یها سازمان و شهروندان تشویق -
 خارجی گذاران یهسرما جذب در شهری مسئوالن و مدیران اجتماعی تعامل نقش -
 کارآفرینی گسترش برای شهر شورای و شهرداری اجتماعی های فعالیت نقش -
 شهری کارآفرینان تربیت و کارآفرینی آموزش یها دوره برگزاری -
 کارآفرینی از حاصل منافع با مرتبط بخشی یآگاه -
 کنندگان مصرف نیاز ةدربار آگاهی -
 تبلیغات امر در ورزشی و هنری ،فرهنگی ،علمی های یتشخص از استفاده-

شهری کارآفرینی  

 ثروت تولید -

 ییزا اشتغال -

 یورافن انتقال -

 گذاری یهسرما ترغیب -

 یبازارساز -

 همکاران و منش یناصر (،1395) همکاران و جان هزه بابایی (،1394) همکاران و والئی (،1394) یموحد و پناه سپه (،1391) همکاران و اسدی بنی :منب 

 Sharif and Tuan, 2017; Lalangui, et al., 2018 (1398) وند معمل و دالساداتیمر(،1396) همکاران و بهاری (،1396) یریپ (،1396)
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 افراد نظر و قضاوت به ییمحتوا اعتبار که آنجا از شد. استفاده پرسشنامه ییمحتوا اعتبار روش از ییروا نییتع یبرا

 اریاخت در پرسشنامه الزم، اصالحات و اعتبار نییتع برای دارد، یبستگ نظر مورد موضوع در کارشناس و متخصص

 سنجش منظور به نیهمچن .شد میتنظ یینها نامة پرسش، نظرات نقطه یبند جمع از پس و گرفت قرار مربوط کارشناسان

 به توجه با .شد نییتع یریگ اندازه ابزار درون یهماهنگ و شد استفاده کرونباخ یآلفا از ها، داده یگردآور ابزار ییایپا زانیم

 و است برخوردار یقبول قابل ییایپا و ثبات از پژوهش ابزار که شود یم مشخص ،ندبود 7/0 از بیشتر که آمده دست به اعداد

 (.3 )جدول دارددقت کافی را  پژوهش نیا در استفاده مورد گیری اندازه ابزار

 پرسشنامهابعادازهریکيبراشدهمحاسبهکرونباخيآلفا.3جدول

 کرونباخآلفاي گویهتعداد ابعاد ردیف

 807/0 14 یتیحما-اقتصادی عوامل 1

 763/0 13 زیرساختی عوامل 2

 825/0 11 اجتماعی -انسانی عوامل 3

 845/0 5 شهری کارآفرینی 4

1399،نگارندگان:منب 

 و پیرسون بستگی هم آزمون ی،فیتوص لیتحل یها روش از مذکور اهداف به یابیدست و ها داده لیتحلبرای  درنهایت

 است. شده استفاده SPSS19 افزار نرم کمک هب گام به گام رگرسیون تحلیل

مطالعهموردةمحدودمعرفی
 شهرداری ةحوز و شهراین  حریم وسعت .(2 )شکل است شده واقع اصفهان غـرب کیلومتری 25 در آبـاد نـجـف شهر

 را رآبادیام و ویالشهر شهر، یزدان شهری ةمنطق سه خود شهری ةمنطق در آباد نجف بر عالوه که است لومترمربعیک 193

 بوده نفر 293.275 شهر جمعیت ،1395 سال سرشماریبراساس  (.33 :1389 همکاران، و )تقوایی دارد پوشش تحت

 لحاظ بهاکنون  هم محدوده نیا .شود می محسوب جمعیتی لحاظ به اصفهان استان شهر سومین شهر این .است

 بافی، قالی بافی، لوده ی،چاقوساز صنعتمانند  غنی یدست عیصنا متعدد، صنعتی های شهرک دارای اقتصادی های پتانسیل

 در کار تقسیم براساس حاضر حال در (.26 :1397 )عزیزی، است فراوانی گردشگری های جاذبه همچنین و قلمکاری

 مشاور )مهندسین دارد قرار شهری ةمجموع این در اصفهان از پس خدماتی کزامر ترین مهم اصفهان، شهری ةمجموع

 .(1390 پارس، جهان نقش
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مطالعهموردةمحدودجغرافیاییموقعیت.2شکل

 1398همکاران،وفاضل:منب 

هايپژوهشیافته

گویانشناختیپاسخهايجمعیتویژگی

 تعداد ،یانتخابنمونة  نیب ازدهد که  شناختی نشان می های آماری از حیث متغیرهای جمعیت بررسی چگونگی توزیع نمونه

سال سن دارند، همچنین اکثر افراد نمونه دارای تحصیالت کارشناسی  45-35درصد حجم نمونه بین  43، مرد درصد 71

پژوهشگران کارآفرینی و مدیریت شهری  گروهگویان مربوط به  درصد پاسخ 48درصد( و همچنین  62و باالتر هستند )

 است.گویان نشان داده شده  ی مبسوط پاسخها یژگیو، 4بوده است. در جدول 

 یانگوپاسخشناسیجمعیتهايویژگی.4جدول

یژگیو هاینهگز  یفراوان   درصد 

یتجنس  
 29 29 زن

 71 71 مرد

 
 

 سن

سال 25 یرز  4 4 

25-35  27 27 

35-45  43 43 

45-55  24 24 

باال به 55  2 2 

 
یالتتحص یزانم  

 9 9 دیپلم

 19 19 کاردانی

 53 53 کارشناسی

ارشد یکارشناس  17 17 

یدکتر  2 2 

گو پاسخ گروه  

 24 24 آباد نجف شهر برتر کارآفرینان

 28 28 آباد نجف شهری مدیران

 48 48 شهری مدیریت و کارآفرینی پژوهشگران
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پژوهشمتغیرهايبهمربوطيهاآمارهتوصیف

 کارآفرینی در حمایتی -اقتصادی عوامل که معتقدند (درصد 47) یانگو پاسخبیشتر  که دهد می نشان پژوهش این نتایج

 عوامل نقش یانگو پاسخ درصد 48 حدود مؤثر هستند. متوسط حد در شهری پایدار اقتصاد به دستیابی و شهری

 اجتماعی-انسانی عوامل برای (درصد 51) یانگو پاسخبیشتر  اند. کرده ارزیابی زیاد خیلی و زیاد حد در را حمایتی-اقتصادی

 که ستا آن از حاکی پژوهش های یافته هستند. قائل زیادی نقش شهری پایدار اقتصاد به دستیابی و شهری کارآفرینی در

 نقش شهری پایدار اقتصاد به دستیابی و شهری کارآفرینی در یساختزیر عوامل برای (درصد 58) یانگو پاسخبیشتر 

 (.5 )جدول هستند قائلفراوانی 

پژوهشیرهايمتغبهمربوطيهاآماره.5جدول

شهريکارآفرینیومستقلمتغیرهايةرابطآزمون

 و اجتماعی( -انسانی عوامل و زیرساختی عوامل حمایتی، -اقتصادی عوامل) مستقل متغیرهای بین ةرابط آزمون برای

 است: شده ارائه آزمون این نتایج ادامه در شد. استفاده پیرسون بستگی هم ضریب از شهری کارآفرینی

 کارآفرینی و حمایتی-اقتصادی عوامل میان دهد می نشان است، مشاهده قابل 6 جدول در که آمده دست به نتایج

 هرچه است؛ یعنی = 655/0r آن مقدار و (= sig 000/0) دارد وجود 99/0 سطح در معناداری و مثبت ةرابط شهری

وضعیتمتغیرنام
درصد

 فروانی
مقداربیشترینمقدارکمترینمعیارانحرا میانگین

 
-اقتصادی عوامل

 یتیحما

 1 کم خیلی

78/3 
 
 

885/0 
 

00/2 
 

00/5 

 4 کم

 47 متوسط

 42 زیاد

 6 زیاد خیلی

-انسانی عوامل
 یاجتماع
 

 2 کم خیلی

71/3 
 

918/0 10/2 93/4 

 8 کم

 34 متوسط

 51 زیاد

 5 زیاد خیلی

 زیرساختی عوامل
 

 1 کم خیلی

74/3 873/0 00/2 00/5 

 6 کم

 28 متوسط

 58 زیاد

 7 زیاد خیلی

 
 شهری کارآفرینی
 

 8 کم خیلی

45/345/3  

 
 
06/1  

 
 
1/2  

 
 
95/4  

 12 کم

 44 متوسط

 30 زیاد

 6 زیاد خیلی
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 اقتصاد به دستیابی امر این که شد خواهد بیشتر شهری کارآفرینی میزان همان به باشد بیشتر حمایتی -اقتصادی عوامل

 از حمایت مالیاتی، یها فیتخف کارآفرینان، به وام اعطای همچون عواملی درواقع کرد؛ خواهد فراهم را شهری پایدار

 و برندسازی جهت در دولت حمایت همچنین داخلی، و خارجی بازارهای به خود محصوالت ارائه جهت در کارآفرینان

 محدوده در پایدار اقتصاد و شهر کارآفرینی به رسیدن جهت در تواند یم همگی غیره و وکار کسب یها دهیا یساز یتجار

 باشد. داشته نقش مطالعه مورد

وابستهومستقلمتغیرهايبستگیهمآزموننتایج.6جدول

بستگیهمنوعوابستهیرمتغمستقلیرمتغ
ضریبمقدار

(r)بستگیهم

-p)يمعنادارسطح

value)

 000/0 655/0 یرسونپ شهری کارآفرینی یتیحما-اقتصادی عوامل

     

 سطح در معناداری و مثبت ةرابط شهری کارآفرینی و اجتماعی-انسانی عواملمیان  که است آن از حاکی نتایج همچنین

مانند  عواملی با که معناست بدان نتایج این (.7 )جدول است = r 613/0 برابر آن مقدار و (= sig 004/0) دارد وجود 99/0

 در فعاالنه مشارکت زمینه، این در متفاوت و جدید یها دهیا داشتن جدید، وکار کسب ةزمین در مستعد و خالق افراد شناسایی

 یافت. دست پایدار یاقتصاد به توان یم غیره و کارآفرینی ةزمین در سازی آگاهی و آموزش کارآفرینی، یها طرح

وابستهومستقلمتغیرهايبستگیهمآزموننتایج.7جدول

بستگیهمنوعوابستهیرمتغمستقلیرمتغ
ضریبمقدار

(r)بستگیهم
(p-value)يمعنادارسطح

 000/0 613/0 یرسونپ شهری کارآفرینی یاجتماع-انسانی عوامل

     

 دستیابی و شهری کارآفرینی و زیرساختی عواملمیان  که دهد می نشان 8 جدول در پژوهش های داده دیگر سوی از

 = 559/0r برابر آن مقدار و (= sig 000/0) دارد وجود 99/0 سطح درمعناداری  و مثبت ةرابط شهری پایدار اقتصاد به

 عمومی، یها رساختیز فیزیکی، یها رساختیزمانند  زیرساختی عوامل و ها زمینه آوردن فراهم دیگر عبارت به .است

 راستای در غیره و مدرن ابزارآالت و آالت ماشین همچنین صادراتی، یها رساختیز ،ارتباطات و فناوری یها رساختیز

 دارند. مثبت و یمؤثر نقش پایدار اقتصاد داشتن درنتیجه و شهری کارآفرینی به دستیابی

وابستهومستقلمتغیرهايبستگیهمآزموننتایج.8جدول

بستگیهمنوعوابستهیرمتغمستقلیرمتغ
ضریبمقدار

(r)بستگیهم
(p-value)يمعنادارسطح

 000/0 559/0 یرسونپ شهری کارآفرینی زیرساختی عوامل

    
شهريکارآفرینیبینیپیشدرمستقلمتغیرهاينقشآزمون

 شهری کارآفرینی با مستقل یرهایمتغ عنوان به شده گفته ةگان سه یها شاخص میان معنادار ةرابط شدن مشخص از پس

 نیا از کی کدام کهصورت بگیرد  امر نیا سنجشتا  استفاده شد گام به گام ونیرگرس لیاز تحل وابسته ریمتغ منزلة به
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 شهری پایدار اقتصاد به دستیابی در تواند می و دارد شهری کارآفرینی زانیم در را نقش نیشتریب بحث، مورد یها شاخص

 صورت چه به وابسته ریمتغ راتییتغ ینیب شیپ و نییتب در مستقل یرهایمتغ از کیهر ریتأث و سهم نکهیا و باشد مؤثر

 -انسانی عوامل حمایتی، -اقتصادی عوامل ریمتغ سه بیترت به 1گام به گام روش از استفاده با که صورت بدین .است

ارائه  آزمون نیا های یافته ادامه در .(9 )جدولشدند  رهیمتغ چند ونیرگرس ةمعادل وارد زیرساختی های قابلیت و اجتماعی

 .شده است

شهريکارآفرینیبرمؤثرعواملةچندگانیونرگرسیجنتا.9جدول

بینپیشمتغیرهايهاگام
ضریب

(R)بستگیهم

ضریب

R)یینتع
2) 

تعیینضریب

 شدهتعدیل
f 

p-

value 

 655/0 429/0 413/0 777/27 (1x) یتیحما-اقتصادی عوامل 1
000/0  

 

2 
 (+1x) یتیحما-اقتصادی عوامل

 (x2) یاجتماع-انسانی عوامل
671/0 447/0 433/0 

45/25 

 
000/0  

 

3 
 یتیحما -اقتصادی عوامل

(1x+) یانسان-اجتماعی عوامل 
(x2+) یرساختیز عوامل (x3) 

701/0 518/0 503/0 37/22 
000/0  

 

 

 توان یم (=000/0p-value) آمده دست به یمعنادار سطح و F (777/27f=) یباال مقدار به توجه با ،9 جدول براساس

 عوامل حمایتی، -اقتصادی عوامل یرهایمتغ ،شود یم مشاهده که طور همان .دارد ییباال یمعنادار ونیرگرس مدل گفت

 مطالعه مورد ةمحدود در پایدار اقتصاد و شهری کارآفرینی افزایش ینیب شیپ به قادر زیرساختی عوامل و اجتماعی-انسانی

 655/0 استاندارد یبتا بیضر با حمایتی،-اقتصادی عوامل اول گام یط شده، ارائه 10 جدول در آنچه ةیپا بر اند. بوده

 ةدرج در حمایتی -اقتصادی عوامل که معنا نیبد ؛است شده نییتب شهری کارآفرینی بر مؤثر انسیوار از درصد 41 مقدار

 با اجتماعی -انسانی عوامل دوم گام در .دارد یفراوان تیاهم پایدار اقتصاد به دستیابی و شهری کارآفرینی یبرا اول

 است. رسیده درصد 43/0 به انسیوار نییتب توان و شده افزوده حمایتی-اقتصادی عوامل به 671/0 استاندارد یبتا بیضر

 اجتماعی-انسانی عوامل و با حمایتی-اقتصادی عوامل به ،701/0 استاندارد یبتا بیضر با زیرساختی عوامل ومس گام در

 یکلطور به است.رسیده  درصد 70/0 به پایدار اقتصاد به دستیابی درنتیجه و شهری کارآفرینی نییتب توان و شده افزوده

 همچنین و اجتماعی-انسانی عوامل یارتقا حمایتی،-اقتصادی عوامل بهبود و شیافزا با آمده دست به جینتا به توجه با

 دستیابی سبب امر نیا که بود مطالعه مورد ةمحدود در شهری کارآفرینی شیافزا شاهد توان یم زیرساختی توان بردن باال

 شد. خواهد پایدار اقتصاد ةتوسع به

 



                                                            
1. Stepwise Method 
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رگرسیونةمعادلدرواردشدهمتغیرهايتأثیرمیزان.10جدول

 .B Beta T SigاستانداردخطاBمتغیرهاگام

 - -935/0 - 283/0 574/0 ثابت عدد 1

 
 675/0 091/0 655/0 270/8 000/0 (1x) یتیحما-اقتصادی عوامل

2 

-568/0 ثابت عدد  458/0  - 27/1-  - 
654/0 (1x) اقتصادی عوامل  088/0  553/0  68/9  03/0  

457/0 (x2) یاجتماع-انسانی عوامل  144/0  671/0  20/5  01/0  

3 

724/0 ثابت عدد  468/0  - 89/1-  - 
522/0 (1x) یتیحما-اقتصادی عوامل  43/0 1 507/0  45/11  02/0  

321/0 (x2) یاجتماع-انسانی عوامل  147/0  284/0  92/6  03/0  

293/0 (x3) یرساختیز عوامل  094/0  267/0  24/5  02/0  

يریگجهینت
 یابد. دست اقتصادی پایداری به تواند نمی کشوری چهی آن بدون و دارد جوامع ةتوسع در یدکلی اربسی ینقش کارآفرینی

 واقعیت این بیانگر ،افتهی توسعه کشورهای در اقتصادی ةتوسع روند شود. می تلقی حاضر عصر در پیشرفت موتور کارآفرینی

 نقش یافته، توسعه کشورهای اقتصادی ةتوسع در کارآفرینی که یا گونه به است؛ کارآفرینی تأثیر تحت اقتصاد که است

 شهری یها طیمح در است. شده گرفته نادیده زیادی حد تا آن اهمیت نیافته توسعه کشورهای در که درحالیدارد؛  محوری

 یها استیس شهری، رانان حکم عنوان به ها یشهردارویژه  به ،محلی نهادهای و ها سازمان بهتر است فعلی شرایط در و

 کنند. هدایت آن ةبازدارند موانع تضعیف و کارآفرینی بر مؤثر و مثبت عوامل تقویت راستای در را خود اقتصادی

میان  آن ةتوسع و شهری کارآفرینی ةروحی ترویجسبب  کارآفرینان نفع به نهادها یها استیس و ها برنامه هدفمندکردن

 درواقع .کند می کمک شهری پایدار درآمدهای تحقق به وکرده  تسهیل را شهرها ةادار امر این که شد خواهد شهروندان

 مدآدر ایجاد ن،آ از یاشن معضالت و بیکاری رخن کاهش با که تاس راهکارهای جمله از یفرینرآکا ،شهری مناطق در

 .کند یم تهدای یدکنترلوخسوی  به را شهرها غیره و داننشهرو استقاللبستر  کردن فراهم پایدار،

 ن،آ تبع به و پدیده این گسترش برای را راه دناوت یم شهری یفرینآکار ةتوسع بر مؤثر املوع یشناسای اساس براین

 شهر در شهری کارآفرینی بر مؤثر عوامل ارزیابی هدف با حاضر پژوهش کند. فراهم شهرها در پایدار اقتصاد ةسعتو

 عوامل حمایتی،-اقتصادی عوامل شامل پژوهش این در شده بررسی های شاخص و عوامل است. شده انجام آباد نجف

 هرکدام کههستند  وابسته متغیرمنزلة  به شهری کارآفرینی و مستقل متغیر عنوان به زیرساختی عوامل و اجتماعی -انسانی

 پیرسون بستگی هم آزمون از یریگ بهره با پژوهش نتایج طورکلی به اند. بوده لیدخزمینه  نیا در مختلف یها شکل به

 شاخص اینوجود  با .دارد وجود معناداری و مثبت ةرابط شهری کارآفرینی با شده بررسی شاخص سه ، میاندهد می نشان

 جاللی و مهارتی .است شهری کارآفرینی بر تأثیرگذار متغیر نیتر مهم 655/0 بستگی هم ضریب با اقتصادی عوامل

 تحلیل آزمون اند. یافته دست مشابهی نتایج به خود های پژوهش در (1395) همکاران و جان هزه بابایی و (1391)

 -اقتصادی )عوامل گانه سه های شاخص درنظرگرفتن با که صورت بدین ؛دهد می دست به مشابهی نتایج نیز رگرسیون

 وابسته متغیر عنوان به شهری کارآفرینی شاخص و مستقل متغیر عنوان به زیرساختی( عوامل و اجتماعی –انسانی حمایتی،
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 وابسته متغیر تبیین در را رگرسیونی تأثیر بیشترین و ترین مهم تأثیر، ضریب باالترین با اقتصادی عوامل که دهد می نشان

 اقتصاد به دستیابی و شهری کارآفرینی در را نقش و اهمیت بیشترین شاخص این که معنا بدان دارد؛ شهری کارآفرینی

 (،2017) لی (،2014) استرانبرگ و بوسما (،1395) همکاران و جان هزه بابایی .کند می ایفا مطالعه مورد ةمحدود در پایدار

 عوامل این اهمیت و شهری کارآفرینی در اقتصادی عوامل نقش به جداگانه های پژوهش در (2016) باتن و مادوریرا

 اند. یافته دست مشابه نتایج به واند  کرده اشاره

 شدن تبدیل ظرفیت فراوان، یها لیپتانس داشتن با اصفهان ةمنطق اقتصادی های قطب از یکی عنوان به آباد نجف شهر

 افراد شناسایی اقتصادی، تسهیالت و ها زیرساخت کردن فراهم، دهد می نشان پژوهش نتایج دارد. را کارآفرین یشهر به

 در را تأثیر بیشترین تواند می محدوده این در ها آن تربیت و آموزش و جدید و متنوع یها دهیا داشتن با کارآفرین و خالق

 ةمحدود در کارآفرینانه اقدامات که دریافت توان یم نتایج تحلیل با باشد. داشته اقتصادی پایداری و کارآفرین شهر ایجاد

 برای مناسب بسترکردن  فراهم با دبای شهری مدیریت باشد. مؤثر شهری عملکرد بهبود در تواند یم مطالعه مورد

 نوعی بستر، این یساز آماده برای کردن هزینه زیرا ؛کند فراهم را شهر اقتصادی ةتوسع و رشد موجبات کارآفرینان

 درواقع .شود یم تزریق مدنظر شهر ةمجموع و شهر خود به انتها در آن افزوده ارزش و نهایی سود که است یگذار هیسرما

 اقتصاد تقویتبرای  اساسی و مهم محور یک عنوان به کارآفرینی به باید مطالعه مورد ةمحدود جمله از ایران شهرهای در

 حوزه این رشد برای مناسب مالی مینأت سازوکارهای ایجاد باره این در رویکردها ترین مهم از یکی .داشت توجه شهرها

 که هستند عواملی نیتر مهم جمله از ها یشهردار بانکی تخصصی سیستم تقویت و ها اتیمال کاهش . همچنیناست

 کنند. کمک کارآفرینی رشد به توانند یم

 .است درآمدزایی و اقتصادی ةتوسع کلیدهای شاه از یکی کارآفرینی ،شهری یها طیمح در گفت توان یم درنهایت

 اشتغال برای ارزنده های فرصت گر نشیآفر نوآورانه و خالقانه تفکر تسهیل خاص، تولیدات دانش، مراکز عنوان به شهرها

 نرخ کـاهش خصوصـی، بخش یاقتصاد یها تیفعال گسترش تأثیرگذاری در بر عالوه کارآفرینی هستند. ینیکارآفر و

 اجتماعی ةشبک شدن گسـترده شهروندان، استقالل ةزمین کردن فراهم پایدار، درآمد ایجاد آن، از ناشی معضالت و یکـاریب

 از بهینه ةاسـتفاد بازرگانی، و یدیتول یهـا مهارت افـزایش شـهروندان، اقتصادی و فنی یها مهارت افزایش اقتصادمحور،

 وست پویا و کننـده متحـول یعامـل نیز اجتماعی سطح در ،یاقتصاد یسودآور نیز و ها آن از گیری بهره و محیطی منـابع

 زیر پیشنهادهای پژوهش، یها افتهی به توجه با و مهم این به یابیدستبرای  .کند می هدایت استقالل سمت به را شهرها

 شود: می ارائه

 انتخاب و مسابقات برگزاری با جامعه سطح در تئوریک و ذهنی یها تیخالق و ها دهیا از یبردار بهره و شناسایی -

 کارآفرینان؛ فعالیت ةادامبرای  معنوی مالکیت حقوق اعطای همچنین و ها آنکردن  یاتیعمل و ها دهیا برترین

 رقابت گسترشسبب  امر این که ها یتعاون از حمایت و یساز یخصوص سمت به شهری اقتصادی فضای حرکت -

 .انجامد می شهرها اجتماعی و اقتصادی ةتوسع و رونق درنهایت و یگذار هیسرما افزایش به توسعهو این  شود می شهرها

 ؛شهری کارآفرینی ةحوز یوکارها کسب به مالیاتی یها فیتخف یا معافیت -

 کم؛ ةبهر با بلندمدت یها وام اعطای -
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 وام؛ ضمانت شرایط تسهیل -

 جهانی؛ یها وارهنجش و ها شگاهینما در کارآفرینان حضور از حمایت -

 آنان؛ ةعرض و کارآفرینان تولیدات معرفیبرای  خارجی و داخلی یها شگاهینما و ها وارهنجش برگزاری -

 فروش بازار نبود کارآفرینان، مشکالت از یکی اینکه به توجه با محلی؛ و شهری بازارهای هدفمند گسترش -

 از یکی چراکه آید؛ عمل به شهری و محلی یها رچهاباز و بازارها گسترش برای الزم ینیب شیپ باید است، محصوالتشان

 است. فروش بازار کارآفرینان، فعالیت بقای عوامل

 شهری؛ کارآفرینی ةعرص در نوآورانه یوکارها کسب ورشکستگی یها تیحما تضمین -

 دولت؛ حمایت با رشد مراکز ایجاد -

 مناسب؛ قیمت با کارآفرینان به نیاز مورد ابزارآالت و تجهیزات ةارائ -

 ؛وکار کسب یها حوزه در روز به اطالعات و کارآفرینانه یها مشاورهارائة  -

 از اعم یآموزش مؤسسات است یضرور دارد. ینیکارآفر توسعه دررا  نقش نیتر یدیکل و نیتر مهم آموزش -

 یساز فرهنگ و ینیکارآفر ةتوسع برای را الزم یها آموزش ها دانشگاه و ها دانشکده ،یا حرفه آموزش مراکز ،ها رستانیدب

 .شود داده بها تیخالق و ابداع به دیبا ها آموزش در . همچنیندهند قرار خود کار دستور در

 مرتبط؛ یوکارها کسب یرسان اطالع یها سامانه و کارآفرینانه ةمشاور و حمایت مراکز ةتوسع -

 وکار؛ کسب ایجاد و تأسیس مراحل کاهش -

 جدید؛ های فعالیت مجوزدریافت  قانونی و آسان های مجاریکردن  فراهم -

 مجازی؛ ارتباطات و شهری اینترنت یها رساختیز ویژه به ،پایه یها ساختزیر ةتوسع -
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مناب 
 بر مؤثر اقتصادی عوامل شناسایی» (.1395) امیری مجتبی و حسین زرندی، پور محمد علی، نژاد، پیران مجتبی، جان، هزه بابایی

 .99-83 صص ،اول ةشمار شهری، مدیریت و اقتصاد ةفصلنام ،«تهران( شهر موردی: ة)مطالع شهری کارآفرینی

 ةتوسع برای شهری برندسازی الگوی طراحی» (.1396) صدقی شهرام و طاهر ،اربطانی دلروشن ،هاشم ،آقازاده ،نادر ،بهاری

 .240-221 صص ،2 ةشمار ،ینیکارآفر ةتوسع ةفصلنام ،«گرمی( شهرستان مطالعه: )مورد کارآفرینی

 شهرستان روستاهای در کارآفرینی ةتوسع سنجیامکان» (.1391)  آبادیخاتون احمد دیس و محمدصادق ،ابراهیمی ،ندا ،اسدیبنی

 دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس ،ایران طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و ترویج علوم ةکنگرچهارمین  ،«کرمان

 .1-14 صص کرج، در مستقر تهران

 ،پیشرفته وریافن و آفرینی کار مقاالت مجموعه ،«پیشرفته های فناوری و آفرینی کار به توجه ضرورت» (.1382) قربان نژاد، بهزادیان

 انتشارات دانشگاه تهران.

 ةشمار ،ساالری مردم ةروزنام ،کنگ، نمونه موفق کارآفرینی شهری هنگ، از ایده تا اجراکارآفرینی شهری،  (.1391) پیمان ،پورنصر

 .8 ةصفح ،اسفندماه 13 تاریخ ،3147

 ة)مطالع دولت تحریم شرایط در شهرهاکالن اقتصادی ةتوسع و کارآفرینی در اجتماعی ةسرمای نقش تحلیل» (.1396) عیسی پیری،

 .147-132 صص ،2 ةشمار ،شهری فضای ةتوسع و جغرافیا ةفصلنام ،«تبریز( شهرکالن موردی:

 مدیریت در آن نقش و ارتباطات و اطالعات فناوری وضعیت بر تحلیلی» (.1389) موسوی چمران و رسول بابانسب، مسعود، تقوایی،

 .49-25 صص ،31 ةشمار ریزی، برنامه و جغرافیا نشریه ،«آباد( نجف شهر موردی: ة)مطالع شهری ریزی برنامه و

 مدیریت ةفصلنام ،«کارآفرینی ةتوسع برای شهری مدیریت هدایتگر مدل تدوین» (.1389) راد سعید سید و داتیس ئیان، خواجه

 .131-119 صص سوم، ةشمار شهری،

 و کارآفرینی ملی کنفرانس ،«پایدار ةتوسع و اقتصادی رشد در کارآفرینی نقش بررسی» (.1391) بزرگی فرشاد و سمانه دیوساالر،

 .12-1 صص بابلسر، ،شمال طرود پژوهشی شرکت بنیان، دانش وکارهای کسب مدیریت

 دستیابی در کارآفرین شهر و شهری بازآفرینی تعامل مفهومی چارچوب ةارائ» (.1396) آیدغمیش محمدی فاطمه و مجتبی رفیعیان،

 .20-1 صص ،18 ةشمار شهری، مدیریت و اقتصاد ةفصلنام ،«مکان بازاریابی به

 ،1 ةشمار ،یکشاورز در ینیکارآفر یةنشر ،«یکشاورز در نو یکردیرو داریپا ینیکارآفر» (.1394) یموحد رضا و مرجان ،پناهسپه

 .36-19 صص

 اقتصاد ةتوسع به دستیابی راستای در شهری آفرینیکار بر ثرؤم عوامل بررسی و شناسایی (.1397) شهرام آبادی، ملک عزیزی 

 عالی آموزش سسهؤم ،شهرکرد شهری، ریزی برنامه ارشد  کارشناسی ةنام پایان ،(آباد نجف شهر :موردی )نمونه شهری پایدار

 شهرکرد. هدایت نور

 شهری مناطق ایلرزه ریسک میزان سنجش و ریسک مفهوم تبیین» (.1398) محمودزاده امیر و مسعود ،تقوایی ،سوگل ،فاضل

 .21-1 صص ،1 ةشمار ،یانسان یایجغراف یهاپژوهش ةفصلنام ،«(آباد نجف موردی: )مطالعة

 رفاه ةفصلنام ،«بیکار و شاغل جوان مردان بین روانی هایآسیب شدت و میزان ةقایسم» (.1390) بیگیعلی ندا و دریف فدایی،

 .119-97 صص ،43 ةشمار اجتماعی،
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13-12. 
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 کارآفرینی ةتوسع در اقتصادی و کشاورزی عوامل نقش ارزیابی» (.1396) زادهمنشی ،الهرحمت و بیژن ،رحمانی ،علی ،منشناصری
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