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مقدمه
با افزایش جمعیت شهرهای جهان ،اقتصاد جهانی نیز روزبهروز به شهرها وابستهتر
میشود .شهرها با دستاوردهای بیسابقهای که در زمینه رقابت و بهرهوری ارائه میدهند
تبدیل به مرا کز دانش ،نوآوری ،تولیدات و خدمات خاصی میشوند که تفکر خالقانه و
نوآوری را تسهیل میکنند ( .)UN-HABITAT, 2011روند شهرنشینی در دهههای اخیر
شهر باالی پنج میلیون
رشد چشمگیری را تجربه کرده است بهطوریکه در حال حاضر ِ 71

در جهان وجود دارد ( .)United-Nations, 2014مناطق شهری توانایی تنو عپذیری طیف
وسیعی از تخصصها را دارند؛ همچنین و نیروی اصلی محرکه اقتصاد ملی و تولیدکننده
بیش از  80درصد تولید ناخالص داخلی 1جهان هستند .در عصر حاضر صد شهر بزرگ جهان
توان تولید  35درصد تولید ناخالص داخلی و  2000شهر بزرگ جهان تولیدکننده  75درصد
تولید ناخالص داخلی هستند .اما سؤال این است که چرا شهرها در کشورهای توسعهیافته
با داشتن جمعیتی مترا کم ،نه تنها بهعنوان یکی از معضالت مدیریتی مطرح نمیشوند،
بلکه خود بهعنوان موتور محرکه اقتصادی و اجتماعی عمل میکنند؟ .تحقیقات نشان
میدهند در عصر حاضر ،کارآفرینی و توسعه اقتصادی بیش از هر زمان دیگری دارای ارتباط
و پیوستگی تنگاتنگ و قوی هستند .)Toma, Grigore and Marines, 2014: 461(.توسعه
کارآفرینی شهری با زمینهسازی شرایط مساعد اقتصادی همچون اشتغال و خودکفایی
مالی شهروندان دارای آثار مثبتی بر اجتماع و فرهنگ شهروندی نیز است و عدم ترویج آن
به افزایش مشکالت اقتصادی چون نرخ بیکاری منجر میشود که دارای تأثیرات مخرب
اجتماعی در بین شهروندان است .ازاینرو نتایج مطالعهای که به مقایسه میزان و شدت
آسیبهای روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار شهر تهران پرداخته است نشان میدهد که
میانگین شاخص شدت کلی آسیبهای روانی در گروه بیکار  89درصد و در گروه شاغل 68
درصد است و شاخص شدت عالئم آسیبشناسی روانـی در افـراد بیکار  32درصد و در افراد
شاغل  27درصد است (فدایی و علیبیگی .)97 :1390 ،بنابراین رابطه مستقیمی بین بیکاری و
)1. Gross Domestic Product (GDP
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ً
آسیبهای اجتماعی همچون قتل عمد ،سرقت و خودکشی وجود دارد ،اما معموال این متغیر با
وقفههای یک یا دودورهای اثرگذاری خود را آشکار و نمایان میکنند ازاینرو آثار تخریبی پدیده
بیکاری بسیار زیانبارتر از تورم است (عباسینژاد ،رمضانی و صادقی .)66 :1391 ،همانطور
که بیان شد کارآفرینی شهری آثار اقتصادی و اجتماعی وافری دارد اما سؤاالتی که مطرح
میشوند این است که کارآفرینی شهری در کجا و تحت چه شرایطی ظهور و نمود پیدا میکنند؟
شرایط خانوادگی چه تأثیری بر روی تحقق کارآفرینی میگذارند؟ نظام آموزشی چه نقشی در توسعه
کارآفرینی اجتماعی ایفا میکند؟ چه رابطهای بین میزان مهاجرت به شهرها و توسعه کارآفرینی وجود
دارد؟ و آیا مشکالت و چالشهای اجتماعی فعلی شهرها در سراسر جهان منابع غنی و سرشاری از
فرصتها را برای کارآفرینی ارائه میکنند؟ (.)Munoz and Cohen, 2016: 87
شهر تهران بهعنوان بزرگترین کالنشهر ایران با جمعیت 8693706نفر (مرکز آمار ایران )1395،هنوز
نتوانسته است در بهبود نرخ اشتغال ،بهعنوان یکی از شاخصهای اندازهگیری کارآفرینی،
خوب عمل کند .ازاینرو ،نقاط شهری استان تهران با وجود نرخ بیکاری  13/8درصدی
در رتبه پازدهم نرخ اشتغال قرار دارد درحالیکه نقاط روستایی همین استان با نرخ بیکاری
 4/8درصدی رتبه ششم نرخ اشتغال را در سطح ملی به خود اختصاص داده است .سهم
بخش خصوصی از همین میزان نرخ اشتغال در نقاط شهری استان تهران 79 ،درصد است که
پایینتر از میانگین کشوری بوده و رتبه شانزدهم را به این شهر اختصاص داده است (همان).
این کالنشهر بهعنوان پایتخت ایران که دارای اهمیت ملی  -منطقهای است برای رسیدن
به رشد و توسعه پایدار ،بایستی بیش از پیش بهسوی ایجاد زمینههای مناسب کارآفرینی
حرکت کند .آمارهای نشانگر وجود فرصتهای بیشمار کارآفرینی هستند که نادیده گرفته
میشوند 45 .درصد از شرکتهای بزرگ کشور در تهران قرار دارند درحالیکه این شهر فقط 12
درصد از نیروی کار کشور را در خود جایداده است ،که از این میزان  21درصد متخصصان،
 23درصد تکنسینها و  17درصد فروشندگان و کارکنان خدماتی را شامل میشود و بقیه افراد
در حوزههای اداری و کارمندی و نهادهای بوروکراتیک مشغول ب ه کار بوده که فاقد روحیه
کارآفرینی هستند (همان) .بهرغم اهمیت فوقالعاده مسائل مطرح شده باید گفت تا کنون
تحقیقی هموزن اهمیت موضوع انجام نشده و این خأل تحقیقاتی ،حوزه عملیاتی را نیز تحت
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تأثیر قرار داده و باعث عدم اجرای برنامههای هدفمند شده است .ازاینرو نویسندگان در
مقاله حاضر بر آن شدند تا به شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر کارآفرینی شهری در شهر
تهران بپردازند و با شناسایی این عوامل بسترها و زمینههای ظهور و توسعه هدفمند
کارآفرینی شهری را فراهم کنند .قسمت اول مقاله به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اختصاص داده شده است ،در قسمت دوم مقاله روش تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت،
در قسمت سوم نیز یافتههای پژوهش را مورد بحث قرار خواهیم داد و در نهایت در قسمت
چهارم نتیجهگیری کرده و پیشنهادهایی را از منظر سیاستگذاری ارائه کردهایم.

 .1مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ارسطو منطق زیربنایی ساخت و اداره شهرها را تأمین امنیت و خوشبختی سا کنانش
دانسته است ( .)Hiraskar, 1989افالطون نیز شهر را مکانی میداند که انسانها برای
نیل به عاقبتی شرافتمندانه بهطور مشترک در آن زندگی میکنند ( .)Ibid.این در حالی
است که در عصر حاضر نیز تجدید و احیای جوامع بدون توسعه کسبوکارها امکانپذیر
نیست ( .)Robinson, 2008: 8ا کنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ ،توسعه اقتصادی
و کارآفرینی دارای ارتباط تنگاتنگ و قوی هستند (.)Galindo and Méndez, 2014: 826
بهگونهای که در اقتصادهای مدرنی که نوآوری و ایدهپردازی راهبر اصلی آنهاست ،با خلق
ایدههای محلی پیوند دارند .بهطور تجربی ،توزیع فضایی سرمایه انسانی پیامدهایی را
برای ارتقای بهرهوری دارد (.)Davis and Dingel, 2019
شومپیتر کارآفرینی را بهعنوان پدیدهای ناشی از عدم تعادل میبیند .او برای اینکه پویایی دنیای
واقعی را در نظر بگیرد ،مدلهای تعادل منقطع را مطرح کرد .در این مدلها ،فرصتها بهصورت
دورهای و خارج از یک محدوده اقتصادی در اثر عواملی مانند ارائه منابع جدید ،پیشرفتهای
تکنولوژیک و توسعه بازارها بهوجود میآیند .شومپیتر معتقد است که تغییرات در تکنولوژی ،نیروهای
سیاسی ،قوانین ،عوامل اقتصاد کالن و روندهای اجتماعی ،اطالعات جدیدی را خلق میکند که
کارآفرینان میتوانند با استفاده از آنها منابع را به روش جدیدی بهوجود آورند و ترکیبات ارزشمندی را
از آنها خلق کنند ( )Schumpeter, 1942وی این تحوالت را شوکهای برونزا مینامد.
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بهزعم دیوید هاروی ،ترسیم شهر کارآفرین سه عامل اصلی را دربرمیگیرد؛ اول آنکه به نقش
سیاستهای دولت محلی در توسعه اقتصادی توجه شده است؛ بهگونهای که فهم تفاوتهای فضایی
و جغرافیایی در هنگام تدوین سیاستهای توسعه کارآفرینی شهری بهاحتمال زیاد تأثیر قابل توجهی در
بوکارهایموجودشهریایفامیکند(.)Davis and Dingel, 2019
بوکارهایجدیدوتقویت کس 
خلق کس 
دوم آنکه؛ بر ورود بازیگران خصوصی و راههای جدید در سازماندهی اداره عمومی تأ کید شده است
ً
و سوم آنکه؛ جهانی شدن اقتصاد ،معموال متمایل به توسعه شهر کارآفرین دارد (بابایی هزهجان و
دیگران1397 ،؛ .)Sriram, Mersha and Herron, 2007سیاستگذاران نیز در مقیاس محلی و ایالتی،
کارآفرینی را کلید ساخت و حفظ رشد اقتصادی دانسته و بهمرور زمان اقتصاد محلی ،منطقهای و
ایالتی بر کارآفرینی متمرکز شده است .براساس تحقیقات قبلی ،تأثیر سیاستهای کارآفرینانه در سطح
محلی باالتر از سطح ملی است ( .)Toma, Grigore and Marines, 2014: 461سوک لی پیدا کردن
منشأ خارجی کارآفرینی را چالشبرانگیز عنوان میکند ( .)Suk Lee, 2005: 8کارآفرینی رویدادی
شهری است که شایسته رویکردی متنوع است ( .)Bosma and Sternberg, 2014: 8در انجام
تحقیقات کارآفرینی نباید فقط به آمار و ارقام ا کتفا کرد ،زیرا این پدیده همانگونه که یک پدیده
اقتصادی است به همان میزان نیز یک پدیده اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود و از آنان
متأثر است ( .)Shane, 2009ماستر و گریستای ( )2010بیان میکنند که پایتختهایی با عملکرد
سیاسی در سطح منطقهای ،اغلب انگیزههای قویتری نسبت به پایتختهای سطح ملی در
جهت رشد پویا و فعالیتهای کارآفرینانه دارند ( .)Bosma and Sternberg, 2014: 11مؤسسات
و نهادهای فعال در حوزه کارآفرینی در ابتدا تأ کید کمی بر عامل محیطی داشتند و بیشتر
ویژگیهای فردی را مورد تأ کید قرار میدادند ،اما در سالهای اخیر بر عوامل محیطی و
اجتماعی تأ کید بیشتری شد؛ بهگونهای که در آخرین مدل ارائه شده توسط دیدهبان جهانی
کارآفرینی 1محیطهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی اولین اثر را بر چرخه کارآفرینی میگذارد.
در سالهای اخیر محققان به این باور رسیدهاند که فعالیتهای کارآفرینانه بهصورت اتفاقی در
فضا و بین اما کن توزیع نشدهاند ( )Suk Lee, 2005: 6و کارآفرینی و نوآوری ازلحاظ جغرافیایی
)1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM
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متمرکز شدهاند( .)Glaeseri and Kerr, 2009: 365در تحقیقات ،کارآفرینی شهری یا تعبیری
کارآفرینی تلقی میشود و یا به کسبوکارهای کوچک ارجاع داده میشوند که در مناطق دارای
رکود اقتصادی ،عملیاتی شده یا به ارائه خدمات میپردازند ( .)Jones, 2007: 78تامپسون بیان
میکند که کارآفرینی شهری از تعریف واحد و خاصی برخوردار نیست ،اما گاهی اوقات به معنای
اقلیت و برخی زمانها ب ه معنای کسبوکارهای کوچک و یا ارائهدهنده خدمات در نواحی دارای
رکود اقتصادی بهکار برده میشود ( .)Thompson, 2012: 132به غیر از از تعاریف ارائه شده؛
محیط شهری بهعنوان پیچیدهترین محیط در جهان کنونی ،شامل عوامل مختلفی است
که بر شخصیت افراد در دستیابی به موفقیتها یا شکستها تأثیر میگذارد (بابایی هزهجان،
پیراننژاد ،محمدپورزرندی و امیری .)1395 ،جامعهشناسان معتقدند کارآفرینان بر اطالعات و
خدمات حاصل از ارتباطاتشان تکیه میکنند و در مورد کارآفرینان مهاجر میتوان گفت هرچند
آنان سرمایه اجتماعی خود را در کشور مقصد از دست میدهند ،اما تجارب فرامرزی آنان ،امکان
کارآفرینی را توسط آن افراد افزایش میدهد ( .)Wahba and Zenou, 2012: 496به عقیده
ویلیامز ،ها گینس و تامپسون روشهای فضایی برای ارزیابی کارآفرینی بهصورت گسترده بر روی
نظریههای سرمایه اجتماعی ساخته شدهاند .گرچه ماهیت و دامنه سرمایه اجتماعی محلی
در جوامع محروم هنوز در حال تحقیق بوده و کمتر درک شده است ،اما براساس یافتههای
محققان در محالت شهر لیدز ،سرمایه اجتماعی رابطهای قوی با الگوی کارآفرینی در مناطق
محروم دارد .شکلهای سرمایه اجتماعی در این محالت ،متفاوت از محلههای ثروتمندتر است
که با ترویج تضمین سرمایه اجتماعی به عنوان تسهیلگر کلیدی کارآفرینی عمل میکنند .البته
ممکن است در مراحل اولیه توسعه سرمایه؛ عاملی کمکی باشد اما با گذشت زمان به عاملی
محدودکننده تبدیل شود .همچنین فقدان سرمایه اجتماعی متناظر با موفقیت کارآفرینی در
این مناطق یافت میشود .از منظر سیاستگذاری ،توصیه میشود سیاستگذاران و مسئوالن
کارآفرینی در محلههای محروم شهری تالش کنند تا ابتکارات را برای توسعه سرمایه اجتماعی
بوکارهای محلی ،سا کنان و سازمان های دولتی محلی افزایش دهند (Williams,
اعم از کس 

 .)Huggins and Thompson, 2018تحقیقات انجام شده در زمینه کارآفرینی شهری عوامل
اجتماعی زیر را مؤثر میدانند که به تشریح آنان میپردازیم.
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 .1-1میزان آموزش و تحصیالت شهروندان
آموزش تأثیر متوسطی بر شرکتهای بزرگ دارد اما اثر بیشتری بر شرکتهای کوچک
و کارآفرین دارد .هرچه آموزش افزایش مییابد اندازه شرکتها کاهش مییابد بنابراین
ارتباطی مثبت بین آموزش ،سطح تحصیالت و فعالیتهای کارآفرینی وجود دارد.

( )Kauffman Foundation, 2008به عقیده گلیسر در سطح فردی نیز دو عامل سن و
تحصیل پیشبینیکننده کارآفرینی هستند ( .)Glaeser, 2007شهرهایی که سهم بیشتری
از افراد تحصیلکرده را به خود اختصاص دادهاند سهم بیشتری از کارآفرینان بالقوه را دارند
(.)Acs, Bosma and Sternberg, 2008
کارآفرینی و توسعه آن در مناطق مختلف ایران نیز از جمله مواردی است که به دالیل
ً
گفته شده مورد غفلت واقع شده یا اصال توجهی به آن نشده و یا اینکه برنامهریزی دقیقی
برای پیشبرد اهداف تعیین شده و اجرا نشده و عقبافتادگی مناطق در زمینه کارآفرینی
منجر به نا کارآمدی زیستبوم کارآفرینی در کل کشور شده است .مراجعه به آمار و اطالعات
ارائه شده در مقیاس بینالمللی شاهدی بر این ادعاست .در سالهای اخیر مؤسسات
بینالمللی همچون بانک جهانی؛ شاخصهایی را بهمنظور درک کیفیت محیط نهادی که
ارتباط مستقیمی با اقتصاد کشورها دارد تدوین کردهاند؛ از جمله این شاخصها عبارتند
از :حکمرانی جهانی ،سهولت انجام کسبوکار و ...براساس آخرین گزارش سهولت انجام
کسبوکار بانک جهانی 1برای سال 2019؛ ایران با کسب امتیاز  ۵۶ /۹۸در رتبه  ۱۲۸قرار گرفته
است .در این بررسی امتیاز ایران نسبت به گزارش سال گذشته بهبود یافته اما درعینحال
با چهار پله تنزل از رتبه  ۱۲۴به  ۱۲۸رسیده است.
 .1-2مجاورت و دسترسی شهروندان به منابع دانش
شواهدی در آمریکا و اروپا یافت شده است که نشان میدهد جریانهای دانش ،درون یک
محدوده کوچک جغرافیایی محصور شدهاند و نزدیکی فضایی یک عامل مهم در نوآوری
1. Doing Business
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بهشمار میرود ( .)Ibid.بهزعم فلوریدا (« )2002جنگ بر سر استعدادها» بهدلیل کمبود
روزافزون کارگران ماهر در همه کشورها ،مناطق صنعتی شده و شرکتها شروع شده است.
مطالعات بر روی فعالیتهای کارآفرینانه افراد حاضر در کالس خالقیت فلوریدا نشان داد
که آنها در ادرا ِک فضایی ،بسیار سیال و هنگام انتخاب مکان بسیار بصیر بوده و از پتانسیل
باالی کارآفرینانه برخوردار هستند (.)Ibid.
 .1-3میزان جرائم و بزهکاریهای شهری
خصوصیات ارزشی کارآفرینان به نواحی باالتر شهری که دارای نرخ جرم کمتری هستند متمایل هستند،
در نیویورک ،این مورد ،یکی از دالیل اصلی است که این نواحی شهری را به سکونتگاههای جذاب برای
کارآفرینان موفق تبدیل کرده است ( .)Kauffman Foundation, 2008در شهر تهران ،بیشترین آمار قتل
بهترتیب مربوط به مناطق  17 ،4و 12؛ نزاعهای فردی و جمعی مناطق  6 ،4و 16؛ گزارش سرقت در
مناطق4 ،3و12؛ جرم علیه اموال و مالکیت مناطق  3 ،12و  7و مفاسد اجتماعی نیز مناطق  4 ،6و 14
نهـای جرمخیز در قسمتهای مرکزی و شمال شرقی بخش
بیشترین میزان را دارند .مرکز ثقـل کانو 
مرکزی شهر تهران شکل گرفته اسـت (بارانی ،کالنتری و جباری .)27 :1389 ،اما تا کنون تحقیقی
مبنیبر ارتباط مکانهای جرمخیز با فعالیتهای کارآفرینی در شهر تهران انجام نشده است.
 .1-4وجود شبکهها و نهادهای اجتماعی و محلی
برخی تحقیقات نشان میدهد کارآفرینان از طبقات اجتماعی  -اقتصادی باالتر و
شبکهها اجتماعی بودند که از دسترسی بیشتری به سرمایه انسانی برخوردار هستند
( .)Sriram, Mersha and Herron, 2007: 236در این میان کارآفرینان محلی سطح
باالیی از دانش محلی را نسبت به افراد خارجی دارا هستند که این دانش محلی اغلب توسط
مؤسسان شرکتها و و نهادها نادیده گرفته میشود زیرا مدلهای اقتصادی نمیتوانند
ارزش دانش محلی را ارزیابی کنند ( )Robinson, 2008: 5و بدون وجود دانشی قوی از
ساختارهای محلی ،فرصتهای کسبوکار نادیده گرفته شده و ازاینرو در جوامع محلی،
موفقیت کارآفرینان بومی در کسبوکارهای جدید از غیربومیان بیشتر است (.)Ibid.: 8
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 .1-5میزان ترا کم شهری
تحقیقات نشان میدهد که ترا کم ،کارآفرینی را و کارآفرینی ،ترا کم را تشویق میکند (.)Lazear, 2004: 209
شهر تهران نیز بهعنوان پایتخت ایران ،سیر رشد جمعیت چشمگیری را پشت سر نهاده است
و جمعیت آن از  1/5میلیون نفر در سال  1956به بیش از  8/5میلیون نفر در سال 2016
رسیده است (مرکز آمار ایران )1395 ،و ا کنون پرجمعیتترین شهر ایران و بیستوهفتمین
شهر پرجمعیت جهان است (همان.)1390 ،
 .1-6میزان تنوع شهری
درجه باالی تنوع فرهنگی و اقتصادی در مناطق شهری در مقایسه با سایر نقاط کشور،
بهعنوان عاملی مؤثر در افزایش رشد شهری مطرح است (.)Lee, Florida and Acs, 2004: 882
شهرهای بزرگ دسترسی به بازارهای کارگری ناهمگون و سرریز اطالعاتی را به کارآفرینان
بالقوه ارائه میدهند ( .)Rosenthal and Strange, 2004: 2163نواحی شهری بزرگ در اروپا
ً
که کامال ناهمگون هستند ،بهعنوان پیشگامان نوآوری ،کارآفرینی و تغییر نقش ایفا میکنند
( .)Bosma and Sternberg, 2014در تهران ،تنوع در حوزههای مختلف همچون حوزه
کسبوکار دارای طیف وسیعی از حوزههای فعالیتی است 17 ،درصد شاغالن شهر تهران
را کارکنان خدماتی و بازاریان 16 ،درصد را متخصصان 16 ،درصد را صنعتگران 11 ،درصد
را تکنسینها 10 ،درصد در حوزه حملونقل و مونتاژ 8 ،درصد کارمندان اداری 7 ،درصد
قانونگذاران و مدیران و  7درصد شامل کارگران ساده میشود .بیشتر قانونگذاران ،مقامات
عالیرتبه ،مدیران و متخصصان در قسمت شمالی شهر تهران و در مناطق  6 ،3 ،2 ،1و 7
مستقر هستند (مرکز آمار ایران.)1385 ،
 .1-7نرخ مهاجرت
در مناطق شهری ،رابطه پیچیدهای میان تنوع زیاد ،مهاجرت و فعالیتهای کارآفرینانه بهوسیله
مهاجران در بسیاری از شهرهای بزرگ اروپا وجود دارد (.)Sepulved, Syrett and Lyon, 2011: 483
در آلمان تعداد افراد خالق در یک منطقه با میزان باالی مهاجرت دارای ارتباط مثبتی
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است ( )Fritsch and Stützer, 2007: 23و یا موفقیت آمریکایی  -آفریقاییها ازنظر شاخص
خوداشتغالی باالتر از گروههای مهاجر آسیایی است ( .)Bates, 1999: 174در بین جمعیت
مهاجرانی که طی دوره  1385تا  1390وارد شهر تهران شدهاند ،بیشترین تعداد مهاجر از
خود استان تهران با جمعیت  132370نفر بوده است و بعد از آن استانهای البرز (،)17388
خراسان رضوی ( ،)17012اصفهان ( ،)14540مازندران ( ،)10897همدان ( )10805و
آذربایجان شرقی ( )10716نیز بیشتر از 10هزار مهاجر به شهر تهران فرستادهاند (مرکز آمار
ایران .)1395 ،اما اینکه نرخ کارآفرینی در بین دستههای افراد مهاجر به تهران به چه میزانی
است اطالعاتی در دست نیست.
جدول  .1عوامل مؤثر بر نرخ کارآفرینی مهاجران
عامل مؤثر

سال

پژوهشگر (ان)

آموزش تجربی سرمایه انسانی مهاجران

2010

Sahin, Nijkamp and Stough

مهارتهای زبانی مهاجران

2010

Sahin, Nijkamp and Stough

تلقی صرفهجویی بهعنوان ارزش و عامل تسریع بازگشت به وطن

1973

Bonacick

روابط نزدیک خانوادگی ،همیاری و خویشاوندی

1973

Bonacick

سختکوشی بهعنوان عامل تسریع بازگشت به وطن

1973

Bonacick

دسترسی ارزان به کارگران

1983

Ward

فرصتهای موجود در شرکتهای قومی و همیاری در ارائه خدمات به مشتریان 1983

Ward

دسترسی به شبکههای غیررسمی برای تأمین مالی

2007

Sriram, Mersha and Herron

کارگران بدون مزد خانوادهها

2007

Sriram, Mersha and Herron

مأخذ :یافتههای تحقیق.

 .1-8وجود گروههای قومی و اقلیتی
نر خهای کارآفرینی ،در وهله اول به مهاجرت نژادی و اقلیتهای قومی ارجاع داده میشوند و
تفاوتهای قابل توجهی درون خود اقلیتهای بومی و همچنین بین اقلیتهای بومی و ا کثریت
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مردم وجود دارد .برای مثال ،احتمال خوداشتغالی سیاهپوستان سهبرابر سفیدپوستان است
( )Basu and Werbner, 2001: 239و میزان عالقه به کارآفرینی در دختران آفریقایی  -آمریکایی و
اسپانیایی از دختران سفیدپوست بیشتر است ( .)Sriram, Mersha and Herron, 2007: 237در
آمریکا تعداد شرکتهای اقلیتها از  824951در سال  1982به  2786098در سال 1997
رسید ( 80 .)Sahin, Nijkamp and Stough, 2010: 673درصد کارآفرینان قومی  -اقلیتی
از پشتیبانی گروههای خانوادگی همچون پشتیبانیهای مالی ،همکاری ،شرا کت ،فنی ،بازاریابی،
خرید ،نگهداری کودکان و ...بهرهمند بودهاند که از میان انواع حمایتها ،بیشترین آنها به نگهداری
از کودکان کارآفرین ( 31درصد) ،بازاریابی (فرستادن مشتری) ( 29درصد) ،همکاری و شرا کت در
کارآفرینی مربوط میشود و زنان کارآفرین قومیتی؛ حمایتهای خانوادگی را به میزان  12درصد در
موفقیتهای خود دخیل دانستهاند (.)Baycan Levent, Masurel and Nijkamp, 2003: 1143
ا کثر کسبوکارهای اقلیتهای قومی در شرایط سخت شهری و اقتصادی رشد کردهاند
( )Sriram, Mersha and Herron, 2007: 239و استفاده از کارگران بدون مزد خانوادهها در بخش
خردهفروشی ،هزینههای ورودی و عملیاتی را برای این دسته از افراد کاهش میدهد ()Ibid.: 241

البته در بعضی اوقات تعلق به گروههای قومی خاص میتواند مانعی برای رسیدن به موفقیت
کارآفرینان و افراد شود ،ا کثر اقلیتها در برخی از کشورها با تبعیض ،عدم دسترسی به بازارهای
کار ،مشکل شرکت در جلسات مورد نیاز آموزشی و گذراندن دورههای تحصیلی و محدود بودن
فرصتها برای پیشرفتهای شغلی روبهرو هستند و این ممکن است خوداشتغالی را بهعنوان
جایگزینی مناسب برای کارمند حقوقبگیر مطرح کند (.)Basu and Altinay, 2002: 378
 .1-9ترکیب جمعیتی
تحقیقات در ایاالت متحده آمریکا نشان میدهد ترکیب سنی جمعیت شهری
رابطه معناداری با کارآفرینی شهری دارد .افراد مسن بیشتر به خوداشتغالی تمایل
دارند و افرادی که در سن  65سالگی کار میکنند  9درصد بیشتر از شاغالن 25
ساله تا  34ساله به خوداشتغالی تمایل دارند (.)Kauffman Foundation, 2008
متغیرهای جمعیتی در مطالعه ادوارد گلیسر نشانگر این مهم بودند که در شهرهای
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آمریکا فراوانی جمعیت زیر چهل سال پیشبینیکننده وجود شرکتهای کوچک
است (.)Glaeser, 2007

 .2روش تحقیق
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و از منظر شیوه گردآوری دادهها در رده
تحقیقات توصیفی قرار میگیرد .بعد از مطالعات کتابخانهای ،دادهها و اطالعات از
طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته بهدست آمده و به شیوه تحلیل تم و در دو سطح
کدگذاری باز و محوری انجام و تجزیهوتحلیل شدهاند .جامعه پژوهش در این تحقیق
با توجه به میانرشتهای بودن موضوع شامل مجموع افراد خبره و متخصص در زمینه
کارآفرینی شهری است .نمونه آماری انتخاب شده پژوهشگران کارآفرینی و مدیریت شهری
(هفت نفر) ،مدیران شهرداری تهران ( 6نفر) و کارآفرینان برتر شهر تهران(پنج نفر) هستند
که برای انتخاب آنان از روش گلوله برفی استفاده شده است .بهزعم کاول ( )1996تعداد
نمونههای مورد نیاز برای انجام مصاحبه ،بستگی به هدف مطالعه دارد و با توجه به زمان
و منابع قابل دسترس ،تعداد  15 ±10نمونه برای انجام مصاحبه کافی خواهد بود (شاهی،
 .)1392اما در پژوهش حاضر برای تعیین حجم نمونه از اشباع نظری استفاده شده است.
برخالف روشهای نمونهگیری احتمالی که در آنها هدف تعمیم نتایج از یک نمونه معرف
به کل جامعه مورد پژوهش است در روشهای کیفی چنین هدفی مدنظر نیست و معیار
توصیف یا تبیین یک پدیده به مشروحترین شکل ممکن است .بنابراین معیاری معرفی
میشود که رسیدن به حدا کثر اطالعات در مورد پدیده بهعنوان نقطه پایان در نظر گرفته
میشود .این معیار در زمینه پژوهشهای کیفی ،اشباع نامیده میشود .استفاده از روش
اشباع داده در پژوهشهای کیفی بهعنوان استاندارد طالیی پایان نمونهگیری در نظر
گرفته میشود.
فرایند اشباع نظری بهصورت خالصه در نمودار زیر مشاهده میشود .در این نمودار،
محور عمودی نشاندهنده تعداد مفاهیم جدیدی است که در مصاحبه شناسایی شده
است و محور افقی نشاندهنده شماره مصاحبههاست.
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نمودار  .1فرایند اشباع نظری

مأخذ :یافتههای تحقیق.

در این پژوهش ،محققان از پایایی بازآزمون و روش توافق درونموضوعی برای محاسبه
پایایی مصاحبههای صورت گرفته ،استفاده کردهاند و برای ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگران،
محاسبهپایاییبازآزمون(شاخصثبات)انجامشد.بهعبارتیبعداز مرورچندینبارهمصاحبهها،
چهار مصاحبه بهعنوان نمونه ،انتخاب و کدگذاری شدند و سپس کدهای مشخص شده در دو
فاصله زمانی برای هرکدام از مصاحبهها با هم مقایسه و در نهایت درصد پایایی بازآزمون چهار
مصاحبه انتخاب شده بهترتیب  84 ،80 ،92 ،90درصد بهدست آمد که بیانگر تأییدپذیری
این آزمون است .همچنین عالوهبر انجام پایایی بازآزمون توسط مصاحبهکننده ،سه مورد از
مصاحبهها نیز توسط سه نفر از خبرگان ،کدگذاری و مقایسه شدند و نتایج نشان دادند که بین دو
کدگذار و کدگذار اصلی 86 ،درصد توافق وجود دارد .محققان در این تحقیق با ارسال یافتههای
مصاحبهها به افراد مصاحبهشونده و اخذ نظرات اعم از انتقادات و پیشنهادها به انجام آزمون
گوبا و لینکلن پرداختند .در این تحقیق بهزعم افراد مصاحبهشونده ،یافتههای پژوهش تا حد
ب عوامل اجتماعی مؤثر بر کارآفرینی شهری است.
بسیار زیادی ،بازتا 

 .3یافتههای پژوهش
پس از تحلیل مصاحبههای انجام شده ،در مرحله کدگذاری باز حدود  73کد اولیه
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شناسایی شدند که با ادغام کدهای مشابه و حذف موارد زائد  45کد نهایی احصا شد.
کدهای شناسایی شده در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  .2کدهای باز احصا شده از متن مصاحبهها
کد باز

ردیف

برخی از منابع

I1-I2-I3

1

مستندسازی و انتشار تجارب کارآفرینان

2

ایجاد فضای خالقانه آموزشی

3

کاربردی و عملی کردن دوره های آموزشی

I18-I16

4

توسعه آموزشهای ضمن خدمت

I5-I13

5

ارتقای محتوای مطالب آموزشی

I4-I6-I7-I9

6

استفاده از کارآفرینان در نظام آموزشی

I9-I11

7

تقویت حس تعلق مکانی شهروندان

I2-I3-I17

8

تقویت اصالتهای محلی

I3-I6

9

تقویت پتانسیلهای محلی

I5-I6-I8-I9

10

اصالح و توسعه سرای محالت

I2-I5-I7-I14

11

ارتقای امنیت عمومی شهروندان

I4-I8-I10-I12

12

توسعه هدفمند مهاجرت بینشهری

I3-I6-I8-I15

13

افزایش ثبات و کاهش تنش زندگی شهروندان

I6-I9-I11-I13

14

افزایش نظارت عمومی شهروندان

I5-I7-I9-I10

15

توسعه عدالت اجتماعی در شهر

I2-I6-I8-I18

16

توسعه راههای ارتباطی مردم با کارآفرینان

I7-I8-I10-I13

17

ایجاد و تقویت تشکلهای خرد و مردمنهاد

I4-I6-I8-I9

18

ایجاد اتاق فکر برای کارآفرینان

I5-I6-I7-I12

19

توسعه فعالیتهای گروهی در شهر

I2-I6-I8-I10

20

توسعه شبکههای اجتماعی مجازی

I5-I6-I7-I17

21

ایجاد شبکههای کارآفرینی در سطح شهر

I3-I5-I7-I14

22

معرفی کارآفرینان و محصوالتشان در سطح جامعه

I2-I9-I11-I17

I2-I5-I12-18
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کد باز

ردیف

برخی از منابع

23

ارتقای دیدگاه اطرافیان نسبت به کارآفرینان

I3-I6-I9-I12

24

تکریم و تشویق کارآفرینان

I6-I7-I9-I11

25

برگزاری نمایشگاههای کارآفرینی

I2-I6-I9-I16

26

ارتقای جایگاه کارآفرینان در رسانهها

I1-I3-I7-I13

27

توسعه ارتباط بین کارآفرینان موفق و نوپا

I2-I4-I8-I12

28

افزایش آ گاهی عمومی شهروندان

29

گفتمانسازی فرا گیر کارآفرینی در سطح جامعه

I1-I3-I5-I6

30

جهتدهی به اوقات فراغت شهروندان

I3-I5-I8-I15

31

برگزاری تورهای کارآفرینی برای شهروندان

I1-I6-I7-I10

32

آ گاهسازی دانشآموزان از فعالیت کسبوکارها

I3-I6-I8-I9

33

توسعه آ گاهی شهروندان از روند توسعه کشورهای پیشرفته

I1-I6-I8-I14

34

حمایت از شهروندان آسیبپذیر

I2-I3-I8-I17

35

بهبود دیدگاه شهروندان نسبت به سرمایهگذاری

I1-I6-I7-I8

36

افزایش ریسکپذیری شهروندان

I2-I3-I4-I9

37

ارتقای اعتماد اجتماعی شهروندان

I5-I7-I8-I11

38

کاهش تعصبات فرهنگی و مذهبی شهروندان

I2-I3-I8-I13

39

افزایش روحیه غیرپذیری شهروندان

I1-I5-I7-I9

40

ارتقا و توسعه فعالیتهای خیرخواهانه و بشردوستانه

I2-I6-I8-I10

41

ایجاد نشستهای عمومی در تصویب طر حهای مهم شهری

I3-I5-I7-I15

42

اصالح فرهنگ جنسیتساالری

I3-I5-I10-I12

43

کاهش وابستگی فرزندان به خانواده

I2-I12-I13-I15

44

کاهش تمایل به کار در سیستمهای دولتی

I1-I8-I10-I11

45

تعدیل روحیه قناعتپیشگی شهروندان

I1-I10-I13-I14

I6-I12-I14-I17

توضیح :در این قسمت مصاحبهشوندههایی که کدهایی مشابه کدهای ارائه شده توسط دیگران را ارائه کردهاند نیز ذکر شده
است .برای مثال مصاحبهشونده شماره  18کد جدیدی را برای تحقیق به ارائه نداده و در مصاحبه به مواردی اشاره کرده که در
مصاحبههای قبلی به آنها اشاره شده است .بااینحال به رسم امانتداری و احترام به حقوق مصاحبهشونده آن را نیز جز منابع
کدها ذکر کردهایم.
مأخذ :همان.
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بهعنوان مثال تعدادی از نمونههای سندی که کدها از آنها احصا شدهاند در پاورقی آمده است.1
در تحقیق حاضر نویسندگان بعد از شناسایی  45کد ،هر یک را در دستههای فرعی
مرتبط قرار دادند و دستههای فرعی نیز بهتناسب در دو دسته اصلی توانمندسازی اجتماعی
و جریانسازی اجتماعی جای گرفتند.
شکل  .1عوامل اجتماعی مؤثر بر کارآفرینی شهری در تهران

مأخذ :یافتههای تحقیق.

 - .1ببینید تعداد کم فرزندان و توجه بسیار زیاد والدین به آنان باعث شده که فرزندانمان نتوانند مستقل بار بیایند.
 سوم اینکه خیلی مهمه اون تولورانس هست این خیلی کلیدیه حاال ایشون یه شاخصهایی رو برای تلورانس تویجامعه غربی برمیشمره شاید اون جامعه درست هم هست توی ایران قابل سنجش نیست ولی بهنظر من یکی از
مهم تلورانس نقش تعصب هست میزان تعصبه به یه چیزی ،درواقع این تلورانس معنی تسامح و
شاخصهای ِ
غیرپذیری و پذیرش دیگران به عبارتی ایجاد ظرفیتی که جامعهای میتونه آدمهای غریبه رو بپذیره.
ً
ً
 معموال وقتی به یه نقطهای ما می رسیدیم که دیگه واقعا چارهای نداشتیم توکل به خدا میکردیم این مشکلی که اتفاق افتاده رو چهجوری حل کنیم ...اعمال مذهبی که یکی از اساسیترینشونه چون دیگه خیلی موقعها هست که دیگه هیج راهی نیست.
ً
 یعنی بدون دردسر بدون ریسک میخوان کاری رو شروع کنیم بعد یعنی بهخاطر همین هم که ا کثرا یعنی بهحداقلها راضی هستیم و زود قانع میشیم.
ً
 جامعه ما یه جامعه محتاط و محافظهکاریه ...معموال افرادی مثل ما که محافظهکار هستن اینها هستن که تویمحیطهای اداری و متأسفانه غالب جامعه اینطوریه به این شکل پیش رفته.
 ولی بهنظر من ا گر این اصالتهای محلی شناسایی بشن و تقویت بشه و الگوسازی و مدلسازی بشه میتونه تویهدفگذاری و هدایت یه سری سیاستهایی که حاال به دنبالش هستیم. ...
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 .3-1توانمندسازی اجتماعی
دسته اصلی توانمندسازی اجتماعی شهروندان از  21کد تشکیل شده است که در چهار
دسته فرعی جای گرفتهاند و عبارتاند از :صریحسازی دانش هویتدهی محلی ،نظمدهی
اجتماعی و شبکهسازی اجتماعی.
جدول  .3کدها و دستههای فرعی توانمندسازی اجتماعی
استفاده از
توسعه
مستندسازی و ایجاد فضای کاربردی و عملی
ارتقای محتوای
صریحسازی
کارآفرینان در
انتشار تجارب خالقانه کردن دورههای آموزشهای
مطالب آموزشی
دانش
نظام آموزشی
ضمن خدمت
آموزشی
آموزشی
کارآفرینان
هویتدهی
محلی

تقویت حس
تعلق مکانی
شهروندان

تقویت
اصالتهای
محلی

تقویت
اصالح و توسعه
پتانسیلهای
سرای محالت
محلی

نظمدهی
اجتماعی

ارتقای امنیت
عمومی
شهروندان

توسعه
هدفمند
مهاجرت
بینشهری

افزایش ثبات
و کاهش
تنش زندگی
شهروندان

-

افزایش نظارت
توسعه عدالت
عمومی
اجتماعی در شهر
شهروندان

ایجادوتقویت
توسعه راههای
تشکلهای ایجاد اتاق فکر
شبکهسازی
ارتباطی مردم
برای کارآفرینان
خرد و
اجتماعی
گروهی در شهر
با کارآفرینان
مردمنهاد
توسعه
فعالیتهای

-

-

توسعه
شبکههای
اجتماعی

ایجاد
شبکههای
کارآفرینی در

مجازی

سطح شهر

مأخذ :همان.

صریحسازی دانش در بین دستههای فرعی توانمندسازی اجتماعی ،بیشترین تأ کید را
در بین افراد مصاحبهشونده به خود اختصاص داد .افراد مصاحبهشونده نبود سرفصلهای
مناسب درسی و تأ کید بیش از حد بر مفاهیم و تئوریها را از عوامل کاهش خالقیت کودکان
و دلزدگی آنان از آموزش دانستند که تأثیر این ضعف نیز با عدم بهکارگیری کارآفرینان در
فضای آموزشی دوچندان میشود .دیکتهای بودن نظام آموزشی در مراحل اولیه نیز باعث
کاهش قدرت خالقیت و نوآوری دانشآموزان شده و در آینده با کاهش روحیه نوآوری؛
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امکان و احتمال کارآفرین شدن آنان را کاهش میدهد .عدم گردآوری تجارب کارآفرینان
موفق و ناموفق و در نهایت در دسترس نبودن این تجارب باعث شده است که کارآفرینان
نوپا در مراحل اولیه اشتباهات متداولی را مرتکب و بعد از مدتی دلسرد شوند و دست از
کار بکشند .خبرگان و کارآفرینان عدم فضا و روحیه فعالیتهای گروهی را یکی از مشکالت
و موانع کارآفرینی شهری تلقی کردهاند و با توجه بر اینکه شهر در مقابل روستا بهعنوان
فضای غربت شناخته میشود فعالیتهای گروهی از اقبال اندکی برخوردار هستند .ازاینرو
میتوان با احداث شبکههای مجازی ،سرعت ارتباطات و در نهایت سرعت گردش اطالعات
را افزایش داد .همچنین با راهاندازی تشکلهای مردمنهاد ،میتوان مشارکت مردم را
در فعالیتهای اقتصادی همچون کارآفرینی شهری افزایش داد .با افزایش دسترسی
شهروندان به کارآفرینان ،که میتواند در قالب فعالیتهای گروهی تحقق یابد ،شهروندان
میتوانند از مشاورههای آنان بهره ببرند .خبرگان مصاحبهشونده ،تقویت هویت محلی را
باعث افزایش تعهد خاطر کارآفرینان به شهر و محل خود دانستهاند که بهنوبه خود باعث
ماندگاری آنان در شهر خویش با وجود مشکالت متعدد میشود .بهتر است سرای محالت
ازلحاظ ساختاری اصالح شده و فعالیت افراد محلی در اداره آنها افزایش یابد .در این راه
سرای محالت هرکدام باید متناسب با هویت محلی و نیازهای سا کنان خویش به اجرای
برنامه و انجام فعالیتها بپردازند و از برنامهریزی باال به پایین توسط شهرداری خودداری
شود .همچنین با احداث هیئتها ،صندوقها و انجمنهای محلی به افرادی که دارای
مشکالت اشتغال و مالی هستند کمک مالی یا فکری کرد که این کار باعث افزایش دلگرمی،
ریسکپذیری و توسعه فعالیت افراد میشود .بهزعم مصاحبهشوندگان تعدادی از گروههای
جمعیتی و محلی در برخی از فعالیتها و مشاغل دارای مزیت نسبی هستند که حکمرانی
شهری باید به شناسایی و تقویت آنها بپردازد و نظمدهی اجتماعی نیز از طریق ارتقای
امنیت عمومی ،عدالت اجتماعی ،نظارت عمومی ،ثبات و مهاجرت هدفمند حاصل شود.
کارآفرینی در شهر تهران بیشتر از نوع کارآفرینی اجباری بوده و فرصتمحور نیست و افراد
به ناچار به کارآفرینی روی میآورند .افزایش موارد باال باید باعث ارتقای حس تعلق مکانی
کارآفرینان در شهر شود .برنامهریزان شهری نیز باید به دنبال جذب هدفمند مهاجران
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باشند تا با اعطای امتیاز به افراد متخصص و کارآفرین هم آنها را جذب شهر کرده و هم
بهصورت غیرمستقیم باعث دلسردی مهاجران بدون تخصص شده و در نهایت بهرهوری
شهر را افزایش دهند.
 .3-2جریانسازی اجتماعی
دسته اصلی جریانسازی اجتماعی در نظر مصاحبهشوندگان نسبت به دسته توانمندسازی
بیشتر مورد تأ کید قرار گرفت که نشانگر جهتدهی به افکار و اعمال شهروندان در جهت
توسعه کارآفرینی شهری است.
جدول  .4کدها و دستههای فرعی جریانسازی اجتماعی
معرفی
ارتقای دیدگاه
تکریم و تشویق
کارآفرینان و
اطرافیان نسبت
کارآفرینان
محصوالتشان در
به کارآفرینان
سطح جامعه

برگزاری
نمایشگاههای
کارآفرینی

ارتقای جایگاه
کارآفرینان در
رسانهها

توسعه ارتباط
بین کارآفرینان
موفق و نوپا

حساسشدگی
اجتماعی

افزایش آ گاهی
عمومی
شهروندان

گفتمانسازی
فرا گیر کارآفرینی
در سطح جامعه

جهتدهی به
اوقات فراغت
شهروندان

برگزاری تورهای
کارآفرینی برای
شهروندان

آ گاهسازی
دانشآموزان
از فعالیت
کسبوکارها

توسعهآ گاهی
شهروندان از روند
توسعه کشورهای
پیشرفته

تحملپذیری
اجتماعی

حمایت از
شهروندان
آسیبپذیر

بهبوددیدگاه
شهرونداننسبت
بهسرمایهگذاری

افزایش
ریسکپذیری
شهروندان

ارتقای اعتماد کاهشتعصبات افزایش روحیه
غیرپذیری
فرهنگی و مذهبی
اجتماعی
شهروندان
شهروندان
شهروندان

تصویرسازی
اجتماعی

نقشپذیری
اجتماعی

ارتقا و توسعه ایجادنشستهای
کاهش وابستگی
فعالیتهای عمومیدرتصویب اصالح فرهنگ
فرزندان به
خیرخواهانه و طر حهایمهم جنسیتساالری
خانواده
شهری
بشردوستانه

کاهش تمایل
به کار در
سیستمهای
دولتی

تعدیل روحیه
قناعتپیشگی
شهروندان

مأخذ :همان.

در بین دستههای فوق ،دسته تصویرسازی اجتماعی مورد تأ کید بیشتری قرار گرفت
که شامل فرایندهایی است که بهوسیله آن میتوان دیدگاه آحاد شهروندان را نسبت به
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کارآفرینان ارتقا داد ،در شرایط فعلی دیدگاه مطلوبی نسبت به کارآفرینان در جامعه ایران
وجود ندارد .براساس دادههای دیدهبان جهانی کارآفرینی ( )2014ایران در توجه رسانهای
به کارآفرینان رتبه  43جهان را دارد (دفتر دیدهبان جهانی کارآفرینی در ایران.)1393 ،
برگزاری نمایشگاههای کارآفرینی و معرفی کارآفرینان موفق و محصوالتشان و تجلیل از
آنان عالوهبر منافع مالی و معنوی که نصیب کارآفرینان میکند ،میتواند اذهان عمومی را به
انجام فعالیتهای کارآفرینانه ترغیب کند و بهعنوان یک پل ارتباطی بین کارآفرینان و مردم
تلقی شود .شهروندان نیز بیشتر به دنبال ایفای نقشهای کاذب دارای ریسک کمتر هستند
و در حین ایفای نقش به دنبال فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیتها هستند .افراط در
قناعتپیشگیوتفسیرنادرستاینمهمباعثشدهاست کهافراداز ریسکهایشغلیدوری کرده
و به حقوق ناشی از کارمندی راضی باشند و با وجود فرصتهای کارآفرینی بهسمت مشاغل دولتی
و کارمندی رغبت پیدا کنند .روحیه پدرساالری در خانوادهها نیز باعث شده است که تمام اعضای
خانواده به درآمد و فعالیتهای مرد خانواده متکی شوند ،به عبارتی نهاد خانواده و مدیریت امور
آن قائم به فرد بوده و در درازمدت باعث کاهش تمایل فرزندان به فعالیت و اشتغال میشود .از
سوی دیگر کاهش تعداد فرزندان و در نتیجه توجه بیش از حد والدین به آنان و همچنین حمایت
بیحد وحصر در رفع نیازهای کودک و فراهم کردن رفاه بیش از حد باعث تنآسایی فرزندان در
جامعه کنونی شهر تهران شده است که روحیه ریسکپذیری و اقدام به عمل را در نسلهای فعلی
و آتی کاهش داده است .عامل تحملپذیری اجتماعی نیز بهدلیل وجود برخی تعصبات کورکورانه
فرهنگی و مذهبی ناشی از برداشتهای نادرست باعث کاهش روحیه غیرپذیری و کاهش ورود
کارآفرینان به شهر تهران یا مهاجرت کارآفرینان شهر تهران به خارج از کشور شده است .برخورد
چندگانه مردم و سازمانها با پدیده سرمایهگذار خود نمود بارز این مهم است .با توجه به محیط
مصنوع و غریب شهری ،سطح اعتماد نیز بین شهروندان اندک بوده و و این عدم اعتماد به همراه
روحیه ریسکگریزی در سطح اداری باعث گسترش بروکراسی زائد شده است که با دلسرد کردن
کارآفرینان ،مانع ورود آنان به فعالیت کارآفرینانه میشود .دسته حساسشدگی اجتماعی بیشتر
به گفتمانسازی و حساس کردن اذهان و افکار عمومی به پدیده کارآفرینی اشاره دارد که میتواند
با آ گاهسازی شهروندان انجام گیرد .براساس نظر مصاحبهشوندگان گفتمانهای انجام شده در
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ً
معرفی کشورهای توسعهیافته صرفا به ارائه تصویری سطحی از پیشرفت این کشورها ا کتفا کرده و
افکار شهروندان را با چگونگی و سختیهای مسیر پیشرفت و ترقی این کشورها آشنا نکرده است.

 .4جمعبندی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر برکارآفرینی شهری در شهر تهران
بود .ازاینرو با استفاده از روش تحقیق کیفی به مصاحبه هدفمند با خبرگان و متخصصین
حوزه کارآفرینی شهری پرداخته شد .تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق منتج به احصا شدن
 45کد باز در مرحله نخست کدگذاری (باز) شد .در مرحله دوم کدگذاری نیز هفت طبقه
شامل تحملپذیری اجتماعی ،نقشپذیری اجتماعی ،تصویرسازی اجتماعی ،حساس شدن
اجتماعی ،نظمدهی اجتماعی ،هویتدهی محلی و صریحسازی دانش شناسایی شدند.
شهر تهران بهرغم پتانسلهای موجود تا کنون نتوانسته است در توسعه پدیده نوظهور
«کارآفرینی شهری» گامهای مؤثری بردارد و از همین روی خبرگان مصاحبهشونده نه بر
پتانسلها که بر استفاده صحیح و مطلوب و کارآمد از آنان تأ کید داشتهاند و معتقدند عوامل
شناسایی شده در ادبیات تحقیق بهمثابه مواد خامی هستند که در چرخه تولید وجود دارد
اما در تبدیل این مواد خام به مصالح کاربردی بایستی تغییر رویه داد .در این راستا باید
تمامی عوامل دخیل همچون شهروندان ،مدیریت شهری ،مرا کز علمی و ...دست به دست
هم داده و در گام نخست از طریق سرمایهسازی و توانمندسازی به ظهور پدیده کارآفرینی
شهری کمک کرده و در گام بعدی بهوسیله جریانسازی آن را توسعه و جهت دهند .عوامل
مؤثر بر پدیده کارآفرینی شهری همچون عوامل اقتصادی نظیر پرداخت مالیات ،تحقق
درآمد پایدار ،کاهش تخلفات اداری و ...خود تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار
َ
میگیرند .سوک لی ،فلوریدا و ا کس بیان میکنند که بین شکلگیری شرکتهای جدید،
مشخصات اجتماعی مناطق و سرمایه انسانی ارتباط وجود دارد و تنوع اجتماعی و خالقیت
ارتباط مثبتی با شکلگیری شرکتها دارند و در نهایت تنوع اجتماعی و سرمایه انسانی تأثیر
بسزایی بر نوآوریهای منطقهای میگذارد (.)Suc Lee, Florida and Acs, 2004: 885
در بین تحقیقات انجام شده ،یافتههای ریچارد فلوریدا در مباحث شهر خالق با عناوین
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مدارا گری ،تکنولوژی و استعداد با یافتههای تحقیق حاضر همپوشانی دارد (.)Florida, 2005
در تهران بسیاری از مهاجران و قومیتها ازلحاظ جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی به
حاشیه شهری کشیده شده و از ارتباطات اجتماعی فرا گیر محروم ماندهاند و با ظهور
پیامدهای مخربی همچون تشکیل کلنیهای  1فرهنگی و اجتماعی؛ ارتباطات فرا گیر
اجتماعی و فرهنگی آنان کاهش و گاهی بسته شده است و زمینه را برای افزایش تعصبهای
قومی و قبیلهای این قشر از جامعه فراهم کرده است .این امر بهنوبه خود باعث کاهش
خالقیت ،نوآوری و در نهایت کارآفرینی ناشی از تنوع ارتباطات اجتماعی شده است .در
حوزه استعداد و تحصیالت و وجود مرا کز دانش با اینکه شهر تهران در رتبه اول کشوری
قرار گرفته است ،اما بهدلیل عدم تخصصگرایی و استفاده نکردن از استعدادهای علمی،
بسیاری از دانشجویان و چهرههای علمی بعد از اتمام دوران تحصیالت درصورت مهاجرت
نکردن به کشوری دیگر ،به شهرهای بومی خویش برمیگردند و شهر تهران بااینکه بیشترین
هزینه و بودجه دانشگاهی را صرف تربیت و تعلیم قشر دانشگاهی میکند (سازمان برنامه
و بودجه کشور )1395 ،بهدلیل ایجاد نشدن فرصتهای شغلی مناسب  -حتی در زمان
تحصیل  -امکان بهرهبرداری از این هزینهکردها را پیدا نمیکند .بهرغم سایر تحقیقات
عوامل نظمدهی اجتماعی و هویتدهی محلی بهعنوان عوامل مؤثر بر کارآفرینی شهری در
شهر تهران نادیده گرفته شده است .طبق یافتههای تحقیق؛ تقویت هویت محلی باعث
بروز افزایش تعلق مکانی کارآفرینان یا حمایت از کارآفرینان نوپای محلی توسط سا کنان
محله و ...میشود که این امر بهنوبه خود باعث تقویت حضور کارآفرینان در سطح جامعه
میشود .البته براساس نتایج تحقیق ،بسیاری از چالشهای موجود در سطح شهر با اجرای
برنامههای مناسب امکان تبدیل شدن به فرصتهای بیبدیل کارآفرینانه را دارند .برای
مثال رجبی و فرتوکزاده ( )1388در تحقیق خود به الگوسازی پویای فرصت کارآفرینی نهفته
در ترافیک کالنشهرها پرداختهاند .به عقیده آنان در دل ترافیک تهران ،فرصت کارآفرینی
نهفته و این فرصـت بـزرگ ،فرصـت کارآفرینی در حوزه توزیع فیزیکی کاالی درون شهر است؛
1. Colony
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اما این حوزه از کسبوکار هنوز در سطح کالن جامعه به رسمیت شناخته نشده ،نهادهای
پشتیبانیکننده و توسعهدهنده آن شکل نگرفتهاند و ظرفیت بالقوه این کسبوکار بـا آنچـه
امـروز شـاهد آن هـستیم فاصله زیادی دارد.
براساس یافتههای پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر برای توسعه کارآفرینی شهری در
بستر اجتماعی شهر تهران ارائه میشود:
 بسیاری از توانمندیهای شهروندان تهران بهخصوص بانوان بهدلیل عدم وجودفرصتهای مناسب از حضور در جامعه بازماندهاند ،بنابراین توصیه میشود با شناسایی
توانمندیهای زنان راه را برای بهرهبرداری از این تواناییها هموار کرد .همچنین با تغییر
رویکرد میتوان کاربریهای مسکونی را بهسمت فعالیتهای تجاری  -اقتصادی سوق داد.
 فعالیت انجمنها و هیئتهای مردمی در سطح محله از جمله اقدامات پایهایاست که با افزایش حس تعلق مکانی و افزایش تعهد افراد نسبت به سایر سا کنان محله،
باعث افزایش روحیه همیاری بین سا کنان محله میشود .بنابراین با ترویج این انجمنها
و هیئتها میتوان راه را برای توسعه همکاریهای تجاری و تولیدی برای تأسیس
کسبوکارهای کوچک و متوسط افزایش داد.
بوکارهای کوچک و متوسط ،با جذب هدفمند مهاجران
 از سوی دیگر برای توسعه کس متخصص و کارآمد میتوان بهرهوری شهر تهران را افزایش داد .همچنین میتوان با برگزاری
مذهبی
جلسات و دورههای آشنایی ،با وجوه مشترک خردهفرهنگهای جمعیتی  -قومی -
ِ
شهروندان توافق پیدا کرده و راه را برای افزایش درک شهروندان از خصوصیات متنوع اقلیتهای
مختلف هموار کرد .با افزایش ارتباطات اقشار مختلف جامعه اعم از شهروندان مرفه با قشر
آسیبپذیر ،قومیتها و مهاجران با سا کنان بومی در قالب انجمنها و نشستها نیز میتوان
عالوهبر افزایش تحملپذیری شهروندان بهعنوان یکی از شاخصهای شهرهای خالق ،راه را برای
تبادل افکار و عقاید متنوع شهروندان و خلق ایدههای نوین برخاسته از این ارتباطات فراهم کرد.
 گسترش جلسات عمومی 1برای شهروندان در تصویب طر حهای شهری نیز میتواند1. Publics Meeting
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با افزایش مشارکت اجتماعی راه را برای بروز کارآفرینی شهری فراهم کند .مدیریت شهری نیز
میتواند با جهتدهی به اوقات فراغت شهروندان و افزایش خودنظارتی در راستای توسعه
فعالیتهای اجتماعی و کارآفرینی گام بردارد.
ً
 طبق تحقیقات انجام شده ،کارآفرینان موفق ا کثرا در محیطهایی رشد و پرورشیافتهاند که سابقه حضور افراد کارآفرین در آن محیط وجود داشته است .برای پر کردن
چنین خأل ارتباطی توصیه میشود با تدوین و مستندسازی تجارب کارآفرینان موفق و
ناموفق و نشر آن در بین شهروندان و بهویژه کارآفرینان نوپا راه را برای موفق شدن کارآفرینان
و شهروندان مشتاق به کارآفرینی افزایش داد.
 از دیگر راهکارهای رفع این خأل ارتباطی ،برگزاری نمایشگاهها و برنامههای حامیکارآفرینی در سطح شهر است که در این راه باید موضوع نمایشگاهها را با ماهیت ،کاربری
غالب و نیازهای سا کنان منطقه هدف همراستا کرد .همچنین استفاده از کارآفرینان در
مدارس ،دانشگاهها و سایر مرا کز علمی و ارائه واحد درسی خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی نیز
از راهکارهای دیگری هستند که میتواند تسهیلگر ارتباطی پایدار و مؤثر باشد.
 راهاندازی و توسعه انجمن کارآفرینی در شهر تهران و برگزاری جلسات هماندیشیبین کارآفرینان نوپا و موفق و از سوی دیگر راهاندازی واحدهای کارآفرینی در سرای محالت
و وا گذاری مدیریت این واحدها به کارآفرینان محله با توسعه راههای ارتباطی بین
شهروندان و کارآفرینان ،تأثیر سازندهای در رفع خألهای ارتباطی ایفا میکند .استفاده
از رسانهها برای افزایش ارتباط بین کارآفرینان و شهروندان یکی از فرصتهای موجود در
عصر کنونی است که متأسفانه در جامعه ما با ارائه تصاویر و نگاههای کلیشهای نسبت
به کارآفرینان باعث کاهش اثربخشی این راه ارتباطی شدهاند .با افزایش واحدهای عملی
در نظام آموزشی و عملیاتی کردن مباحث تئوریک در نظام آموزشی بهخصوص در سطوح
ابتدایی راه را برای کارآفرین شدن و افزایش روحیه خالقیت و نوآوری و ریسکپذیری
نسلهای آینده هموار کرد.
 براساس یافتههای تحقیق یکی از موانع تحقق روحیه نوآوری و ریسکپذیری ،کاهشتعداد فرزندان است زیرا توجه بیش از حد والدین به فرزندان باعث شده است که نوعی
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وابستگی عاطفی و مالی به والدین در بین آنان بهوجود بیاید که با تعدیل توجه و حمایت
افراطی خانوادهها از فرزندان و کاهش وابستگی و اتکای فرزندان به والدین ،میتوان روحیه
ریسکپذیری و خالقیت نسل آتی را فراهم آورد.
 از دیگر موانع افزایش روحیه ریسکپذیری؛ وجود روحیه قناعتپیشگی افراطی دربین برخی از اقشار جامعه شهری است که ناشی از تفسیر نادرست متون مذهبی و دینی
است .وجود چنین روحیهای مانعی بر سر راه تحرک اجتماعی و اقتصادی شهروندان است
که باید با تفسیر درست متون دینی و آ گاهیبخشی به شهروندان آن را برطرف کرد.
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