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چكيده:
با توجه به مسئولیت مديريت شهری در فراهم کردن منابع ،ايجاد انگیزه در شهروندان و بسترسازی برای کارآفرينی ،در اين
مقاله هدف بررسی نقش مديريت شهری با رويکرد حکمروايی خوب شهری بر توسعه ی کارآفرينی شهری می باشد .تحقیق حاضر
کاربردی و رويکرد حاکم بر تحقیق توصیفی-تحلیلی است .جامعه آمای شامل کارشناسان ادارات شهر رشت ،حجم نموه بر اساس
فرمول کوکران  372نفر و روش نمونه گیری تحقیق ،گلوله برفی(زنجیره ای) است .روايی ابزار سنجش(پرسشنامه محقق ساخته) با
توجه به نظرات کارشناسان و اساتید حوزه ی شهری و پايايی آن از طريق آزمون آلفای کرونباخ ارزيابی شده است .فرضیات تحقیق
با کمک نرم افزارهای  SPSSو  LISRELبررسی و تحلیل شده اند .يافته های تحقیق نشان می دهد که شاخصهای حکمروايی
خوب شهری بر توسعه ی کارآفرينی شهری تأثیر مثبت و معناداری دارند .شاخص مشارکت با ( Beta=0/53و )t=3/9؛ شاخص
پاسخگويی( Beta=0/61و )t=4/53؛ شاخص قانونمندی با ( Beta=0/59و )t=4/78؛ شاخص شفافیت( Beta=0/62و )t=4/64؛
شاخص جهت گیری توافقی( Beta=0/6و )t=4/64؛ شاخص عدالت ( Beta=0/78و )t=7/34؛ شاخص مسئولیت پذيری با
( Beta=0/6و  )t=8/07و شاخص اثربخشی با ( Beta=0/64و  )t=6/71تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه ی کارآفرينی شهری
دارند .بنابراين با توسعه ی مديريت شهری با رويکرد حکمروايی خوب شهری ،کارآفرينی در همه ی ابعاد ارتقا خواهد يافت و در
همین راستا توسعه ی اشتغال و کاهش بیکاری در شهرهای امروزی دور از انتظار نیست.
واژگان کليدي :حکمروايی خوب ،کارآفرينی شهری ،معادالت ساختاری ،رشت
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مقدمه
از ديرباز مسأله بیکاری و اشتغال يکی از عمده ترين مسائل اجتماعی  -اقتصادی گريبانگیر کشورهای در حال توسعه و به
میزان کمتر چالش پیش روی کشورهای پیشرفته بوده است؛ به طوری که با استناد به گزارش ساالنه سازمان بین المللی کار ،روند
بیکاری در جهان به میزان قابل توجهی افزايش يافته است ( .)،Fanny & MailAfshar.2013 :44همچنین شمار مشاغل
غیر تخصصی و کاذب رو به افزايش بوده و ناپايداری اقتصادی و اجتماعی را در عرصه های کالنشهری سبب شده است؛ به طوری
که مديريت شهری با چالش جدی در اين زمینه رو به روست.
در دهه های گذشته کارآفرينی يکی از موضوعات مهم در حوزه ی تجارت شده است و اهمیت آن در پی بحران اقتصاد جهانی در
سال  ،2009افزايش يافته است .ادبیات موضوع در اين رابطه ،کارآفرين را همراه يک توانايی برای نوآوری و ايجاد پروژه ها،
خدمات و تولیدات جديد می دانند؛ چه اين کارآفرينی به صورت ابتکار عمل تجاری جديدی باشد يا به صورت نوآوری و عمل
بازاريابی درون سازمانی( .)Tiago et al, 2015:154علی رغم تمرکز عمده بر ايجاد ثروت به عنوان يک جنبه ی کارآفرينی(
مانند  ،)Walter et al,2017شاهد افزايش جريانات جديد تحقیقات ،در راستای ارزشهای اجتماعی کارآفرينی ( & Zahra
 Wright,2016؛  ))Williams and Shepherd, 2016انديشه کارآفرينی به عنوان تفکر آزادی بخش( Rindova et
 )al, 2009هستیم ( .)Chandra,2017:658کارآفرينی عالوه بر نقشی که در گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی،
کاهش بیکاری ،افزايش مهارت های تولیدی و بازرگانی و نیز سودآوری اقتصادی دارد ،در سطح اجتماعی نیز يک عامل متحول
کننده و پوياست .گسترده شدن شبکه اجتماعی ،افزايش مهارت های شهروندان ،استفاده بهینه از منابع و  ...از جمله بهره هايی
است که از توسعه ی فعالیتهای کارآفرينی در محیط شهری به بدنه جامعه می رسد( .خواجه ئیان 1389 ،به نقل از حسنی مقدم و
همکاران .)2:1391 ،آسکون و يلدريم ( )2011و سايمون( )2013و ثريک و ونکر ( )2004معتقدند که کارآفرينی نوعی جريان است
که بر فرصت ها و منابع اقتصادی تمرکز دارد؛ به عالوه کارآفرينی ترکیبی از ريسک ،خالقیت ،موفقیت شخصی و نوآوری
است( .)Carcamo-Solís,2017:292در بیان خصوصیات کارآفرينان و تعريف کارآفرين و کارآفرينی ،دانشمندان نظريات
مختلفی ارائه کرده اند .احمدپور داريانی (  ) 1383مهمترين ويژگی های شخصیتی کارآفرينان را توفیق طلبی ،مرکز کنترل درونی،
ريسک پذيری ،نیاز به استقالل ،خالقیت و تحمل ابهام می داند ( .)Ekrami et al,2014:60در مجموع کارآفرينی بايد
مسئولیت اجتماعی ،اخالقی و مالی برای ايجاد يک ايده تجاری سودمند و جديد را بپذيرد ،به طوری بتواند به حل مسائل اجتماعی
کمک نمايد( .)Carcamo-Solís,2017:292مینیتی و همکاران( )2006معتقدند فعالیت های کارآفرينانه ای که باعث ايجاد
تجارت های جديد می شوند ،در اجتماع ما ،مهم شده اند؛ نه تنها به عنوان ابزار استراتژيک برای مديريت عمومی در رويارويی با
توسعه اجتماعی و اقتصادی و رقابت در قلمرو اقتصاد جهانی شده( )Porter:1999بلکه به عنوان موضوع تحقیقات علمی(
(Bygrave & Hofer, 1991; Stevenson & Harmelin, 1990

مباني نظري
طی سالهای گذشته موضوع کارآفرينی از حاشیه به بطن مديريت تفکر و آموزش راه يافته است .در بدو ورود به هزاره جديد
ديدگاه کارآفرينی ديگر يک حق انتخاب تلقی نمی شود بلکه تنها راه چاره برای مديرانی است که در صدد ارتقای عملکرد سازمان
هايشان می باشند .خواه آن سازمان به تازگی خود را در بازار کار مطرح کرده باشد ،خواه سازمانی دولتی يا غیر انتفاعی باشد که
فرصت و چالش تغیر دادن حدود مرزها را بین بخشهای عمومی و خصوصی يافته باشد .با نگاهی به روند رشد وتوسعه جهانی در
می يابیم که با افزايش و گسترش فناوری های پیشرفته ،نقش و جايگاه کارآفرينان به طور فزاينده ای بیشتر می شود
( .)Ekhtiyari,2012:21در اين میان مديريت شهری به عنوان نهاد موثر بر سازمان شهر ،مکلف به سازماندهی و مديريت
شهر برای دستیابی به آرمان شهروند مداری و توسعه ی پايدار شهری است .به عالوه الزمه رفع ناپايداری در شهرها ،رفع ناپايداری
از بدنه نهادهای مديريتی و شهر و تفويض وظايف ،صالحیت ها و قدرت به محالت و مردم ،حاکمیت قانون ،عدالت فضايی در
دسترسی به امکانات و تسهیالت ،پاسخگويی ،شفافیت ،بهبود زيرساخت های شهری ،شهروندسازی ،افزايش ظرفیت و
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توانمندسازی بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی می باشد .همچنین شهروندان می بايست در اين شهر ،ضمن احترام به
شهروندان ديگر ،قانون پذير بوده و مشارکت جو در امور شهر باشند و بر امور مديران شهری نظارت داشته باشند .حسن همکاری با
مسئولین شهری ،حل مشکالت شهری از طريق همکاری و مشارکت نهادهای غیر دولتی از شرايط الزم تحقق آن می باشد (
.)Rahnamayi et al,2012:222
کارآفرينی در مد يريت شهری دو جنبه حیاتی دارد :نخست اينکه سازمانهای مديريت شهری و شهرداری ها برای توسعه و تقويت
مديريت عقالنی خود بايد پیشگام آموزش و تقويت کارآفرينی سازمانی باشند تا نخست رهبرانی مستعد برای اين رويکرد جديد گرد
هم آيند و آنگاه اين رهبران ،سازمانی کارآفرين را بنی ان نهند که زمینه اساسی گام بعدی است .جنبه ديگر موضوع يا گام بعدی،
برنامه ريزی و ساماندهی اقدامات کارآفرينانه در سطح شهر و برای مشارکت بخش غیردولتی در اداره امور شهر است .اين اقدام دو
وجهی يعنی کارآفرينی سازمانی از يک سو و توسعه فراسازمانی کارآفرينی از سوی ديگر ،می تواند الگوی جديد مديريت شهری نام
گیرد .اين نظريه هم اکنون در شماری از بزرگترين کالنشهرهای جهان ،تجاربی را به عنوان پشتوانه عملی با خود به همراه
دارد(.)Malekpour & Aliahmadi,2011:11
مديريت شهری در هر دو جنبه ذکر شده ،نقشی به سزا و تسهیل کننده خواهد داشت ،به طوری که هم در زمینه ی آموزش مديران
خالق و کارآفرين پیش قدم شده و هم در جذب کارآفرينان و سرمايه گذاری های فرا منطقه ای اقدام نمايند .پرواضح است که با
شیوه های سنتی مديريتی و شیوه های از باال به پايین و متمرکز دستیابی به اين مهم نه تنها امکان پذير نبوده ،بلکه غیر ممکن
است .پاسخ اين مشکل نگرش جديد در عرصه ی مديريت شهری ،يعنی حکمروايی خوب شهری است .اين الگو در زمان حاضر در
مجامع بین المللی و محافل کارشناسی تنها راه خروج از بن بست فقر و توسعه نیافتگی شهرها تلقی می شود و مديريت شهری
چاره ای جز اجرای آن ندارد(  .)Movahhed et al,2014:149مفهوم حکمروايی خوب شهری جزو مفاهیم هنجاری بوده و
می تواند به عنوان الگوی عملکردی استفاده شود .اين حکمروايی می تواند به عنوان جستجوی راه حل هايی باشد که از طريق
مذاکرات و نیز مداخالت بازيگران بخش رسمی(دولتی) و غیر رسمی(غیر دولتی) به دست آيد .حکمروايی مطلوب شهری همچنین
به عنوان يک مفهوم بنیادی با هدف بهبود مهارت های اداری و بهره وری ،شفافیت ،مبارزه با فساد و افزايش پاسخگويی مقامات
شهری برداشت شده است(.)Kadago et al,2010:1
در اين مقاله هدف بررسی نقش شاخص های حکمروايی خوب شهری به عنوان پارادايم نوين و پايدار مديريت شهری بر توسعه ی
کارآفرينی شهری است .در اين رابطه سوال اصلی تحقیق عبارت است از :شاخصهای حکمروايی خوب شهری چه تاثیری بر توسعه
کارآفرينی شهری در شهر رشت دارند؟

شكل  .1مدل مفهومي پژوهش
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معرفي محدوده موردمطالعه
شهر رشت در مرکز جلگه ی گیالن در محدوده ی بین  49در جه و  35دقیقه و  45ثانیه ی طول شرقی و  37درجه و  16دقیقه
و  30ثانیه ی عرض شمالی واقع شده است .مساحت آن حدود  10240هکتار است .شهر رشت ،مرکز شهرستان و استان گیالن
است که خود در بخش مرکزی شهرستان واقع شده است و از شمال به دهستان های حومه و پسیخان ،از شرق به دهستان های
سنگر و اسالم آباد و سراوان ،از غرب به شهرستان شفت و از جنوب به شهرستان رودبار محدود می شود( Design and
.)Exploration Co,2007:6

شكل .1موقعيت شهر رشت در شهرستان و استان ()Amirentekhabi et al,2017

روش شناسي پژوهش
تحقیق حاضر از نظر ماهیت کاربردی -توسعه ای و از نظر روش توصیفی ،تحلیلی ،اکتشافی و پیمايشی(زمینه ياب) بر اساس
پرسشنامه محقق ساخته است .جامعه آماری شامل کارشناسان ادارات شهر رشت است .بر اساس فرمول جامعه نامحدود کوکران،
حجم نمونه برابر  385نفر تعیین شده و روش نمونه گیری تحقیق گلوله برفی(زنجیره ای) می باشد .برای تعیین روايی پرسشنامه از
نظرات کارشناسان آشنا با موضوع تحقیق و برای تعیین پايايی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ( )0/787بهره گرفته شده است.
هدف تحقیق بررسی تاثیر شاخصهای حکمرانی خوب شهری بر توسعهی کارآفرينی شهری در رشت است .مشارکت ،قانونگرايی،
مسئولیت پذيری ،عدالت ،پاسخگويی ،شفافی ت ،توافق جمعی و اثربخشی شاخصهای حکمروايی خوب شهری هستند که تاثیر آنها
بر توسعه کارآفرينی شهری بررسی شده است .برای اينکار از مدلیابی معادالت ساختاری در نرم افزارهای لیزرل و  spssاستفاده
کرده ايم.

جدول  :1شاخص هاي حكمروايي خوب شهري و کارافريني شهري
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ضوابط
کارآفرينی اقتصادی
کارآفرينی اجتماعی
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بحث و یافته ها
از بین  372نفر پاسخ دهنده ی تحقیق 277 ،نفر ( 74/5درصد) مرد و  93نفر( 25درصد) زن هستند .دومین متغیر ،سن می باشد
که در اين تحقیق در چهار گروه( 15-25سال) 25-40(،ساله) 41-60(،ساله) و باالی  60سال طبقه بندی شده اند بر اين اساس،
بیشترين افراد نمونه در گروه سنی  25-40ساله قرار دارند که به عبارتی 61/8درصد آن را شامل می شود .به همین ترتیب گروه
سنی  41-60ساله در رتبه ی بعدی قرار دارد( 103نفر= 27/7درصد) .بر اساس يافته های تحقیق 29 ،نفر از پاسخگويان در گروه
تحصیلی ديپلم 72 ،نفر در گروه فوق ديپلم 168 ،نفر در گروه لیسانس 82 ،نفر در گروه فوق لیسانس قرار دارند 8 .نفر نیز دارای
مدرک دکترا می باشند و  13نفر به اين سوال پاسخ نداده اند.
در اين تحقیق هدف پاسخ به سوال زير است :شاخصهای حکمروايی خوب شهری چه تأثیری بر توسعه ی کارآفرينی در
کالنشهر رشت دارند؟ شاخصهای حکمروايی خوب شهری شامل مشارکت ،قانونگرايی ،مسئولیت پذيری ،عدالت ،پاسخگويی،
شفافیت ،توافق جمعی و اثربخشی هستند .با توجه به مرور مبانی نظری حکمروايی خوب شهری شامل تعامل بخش دولتی،
خصوصی و عموم شهروندان در راستای بهبود کیفیت زندگی و به طور کلی توسعه پايدار شهری است.
در يک جامعه در تحقیق برای راه حل توسعه ی پايدار ،حکمروايی خوب يک ابزار بحرانی و بسیار مهم در راستای هماهنگی
راهبردهای توسعه ی پايدار شناخته می شود( .)Kardos,2012:1166زوبیر و خان( )2014تحقیقی انجام داده اند و در آن به
اين نتیجه رسیده اند که اگر قانونمندی ،پايداری سیاسی ،ابزارهايی برای کنترل فساد و پاسخگويی وجود داشته باشد ،حکمروايی
خوب شهری و رشد اقتصادی به عنوان خروجی اين سیستم در پاکستان به دست خواهد آمد( Zubair and
)Khan,2014,261
.

شكل  .2مدل تخمين استاندارد مدل مفهومي(ارتباط حكمروايي خوب و توسعه کارآفريني)

شكل  .3مدل اعداد معناداري مدل مفهومي(ارتباط حكمروايي خوب و توسعه کارآفريني)
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اولین شاخصی که در اين به بررسی ارتباط آن با کارفرينی شهری پرداخته ايم ،مشارکت است .امروزه مشارکت در اجتماع محلی
عامل مهم و موثری در مديريت شهری محسوب می شود که در کشور ما به علت وجود نظام برنامه ريزی متمرکز از باال به
پايین ،همواره مشارکت اجتماعی در حاشیه و يا به شکل صوری به اجرا در می آيد (.)Shamaei et al,2013:32
جوهره ی مفهوم مشارکت در مديريت شهری ،خلق وادارة فضاهايی هرچه مطلوب تر و پايدارتر برای ساکنین شهر است و در
نظريه های رايج جهانی امروز نیز يکی از اصلی ترين و مقبول ترين راهبردها برای نیل به حداکثر مطلوبیت و پايداری ،مشارکت
می باشد که از آن جمله می توان به نظريۀ حکمروايی خوب شهری اشاره نمود که اولین ويژگی آن مشارکت می باشد
( .)Sharifiyansani,2001 Cited By Hoseini et al, 2013:47در جوامع دموکراتیک ،مشارکت يا رای شهروندان
در انتخاب حکومت ،پیش نیاز دموکراسی است .واهدوزمن( )2010بیان می کند که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول،
مشارکت را به عنوان شاخص مهم حکمروايی خوب می شناسند .از طرف ديگر کارآفرينی شهری به آن دسته از فعالیت های
کارآفرينانه اطالق می شود که در راستای تأمین نیازهای نوآورانۀ شهرداری ها ،بهبود سطح زندگی ،تأمین خدمات مورد نیاز،
درآمدزايی و ايجاد اشتغال برای شهروندان انجام می گیرد .تقويت کسب وکارهای خانگی ،تقويت خوداشتغالی و ايجاد مراکز رشد
شهری به عنوان ساختاری برای حمايت از کسب وکارهای نوپا درعرصۀ زندگی شهری می تواند از نمادهای عینیت بخشی به
کارآفرينی شهری باشد( .)Imaniour & Kanani,2007:1-12نتايج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری نشان می دهد
که بین شاخص مش ارکت به عنوان اولین شاخص حکمروايی خوب شهری و توسعه ی کارآفرينی شهری رابطه ی معناداری وجود
دارد .بنابراين هر چقدر مديريت شهری بر اساس الگوی مشارکت سازمان يافته و علمی ،بین شهروندان و سازمان های شهری
شکل بگیرد ،زمینه برای فعالیت کارآفرينان و سرمايه گذاری های آنان فراهم می گردد .میزان ضريب مسیر برابر  0/53و مقدار تی
برابر  3/9است که نشان از رابطه ی مثبت و معناداری بین شاخص مشارکت و توسعه ی کارآفرينی شهری دارد.

شكل  .3مدل تخمين استاندارد مدل مفهومي(ارتباط مشارکت و توسعه کارآفريني)
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شكل  .4مدل اعداد معناداري مدل مفهومي(ارتباط مشارکت و توسعه کارآفريني)

دومین شاخص تحقیق پاسخگويی است .حکمرانی خوب از نظر وزارت فدرال اروپا چنین تعريف می شود :در بستر مساعد محیط
سیاسی و نهادی که به حقوق بشر ،اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون ارج می نهد ،حکمرانی خوب عبارت است از مديريت
شفاف و پاسخگوی افراد بشر ،طبیعت ،منابع اقتصادی و مالی به منظور توسعه منصفانه و پايدار ( & Padashvijeh
 .)Khodapanah,2015:168پاسخگويی يک امر حیاتی برای مسأله ی حکمروايی خوب است .نه تنها نهادهای دولتی بلکه
بخش خصوصی و سازان های جامعه مدنی بايد نسبت به عموم مردم و همه ی افراد ذی نفع پاسخگو باشند .الرم به ذکر است
پاسخگويی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون قابل اجرا نیست.
راهمن( )2009و ری( )1999پاسخگويی را به عنوان قالبی برای ساخت حکمروايی خوب می دانند .پاسخگويی اشاره دارد به فضايی
که هر کس بايد پاسخگوی مرجع باالتر و عموم مردم برای عملکردهايش باشد( .)Yousaf,2015:2نتايج تحقیق نشان می دهد
که بی ن شاخص پاسخگويی و توسع هی کارآفرينی شهری رابطه ی مثبت و معناداری برقرار است .میزان ضريب مسیر برابر  0/61و
مقدار تی برابر  4/43است؛ بنابراين هر چقدر مديريت شهری پاسخگو به مسائل و کارکرد خود در برابر شهروندان و سرمايه گذاران
باشد،
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شكل  .3مدل تخمين استاندارد مدل مفهومي(ارتباط پاسخگويي و توسعه کارآفريني)

شكل  .4مدل اعداد معناداري مدل مفهومي(ارتباط پاسخگويي و توسعه کارآفريني)

سومین شاخص شفافیت ،نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم گیری است .پنهان کاری ،امکان بروز فساد را افزايش می دهد.
شفافیت به معنی جريان آز اد اطالعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی استفاده کنندگان مربوطه است .اطالعات
بايد به اندازه ی کافی و ب ه صورت قابل فهم در دسترس باشند و از طرف ديگر اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات
مشخصی پیروی می کند .شفافیت به وضوح و دسترسی به اطالعات و تصمیمات اشاره دارد برای آن کسانی که با آن تصمیمات و
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اطالعات سر و کار دارند( .)Yosaf et al, 2015:2گويه های شفافیت عبارتند از :شفافیت در تصمیم گیری؛ شفافیت در ارائه
ی عملکرد؛ کاربست اظهارنظر متخصصین در راستای افزايش فعالیت های کارآفرينانه.
شكل  .5مدل تخمين استاندارد مدل مفهومي(ارتباط شفافيت و توسعه کارآفريني)

شكل  .6مدل اعداد معناداري مدل مفهومي(ارتباط پاسخگويي و توسعه کارآفريني)
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چهارمین شاخص از شاخصهای حکمروايی خوب شهری ،قانونمندی است :منظور ،مراعات چارچوب های قانونی در تصمیم
گیری و دور بودن دست افراد غیرمسئول ازتصمیم گیری هاست .حکمروايی خوب نیازمند چارچوب های عادالنه ی قانونی است که
بی طرفانه ب ه اجرا درآيند و در عین حال نیازمند حمايت کامل از حقوق بشر به ويژه در خصوص اقلیت هاست .اجرای منطفانه ی
قوانین نیازمند نظام قضايی غیر وابسته و نیروی پلیس غیر مغرض و فساد ناپذير است( .)Taghvayi & Tajdar,2009:53
قانونمندی به چارچوب قانونی منصفانه ای اشاره دارد که بیطرفانه به اجرا در می آيد( .)Yousaf et al,2015:2ديون( )2010در
توضیح مفهوم بیطرفانه در تعريف قانونمندی ،آن را شامل قواننی می داند که برای همه ی مردم به طور برابر اجرا می شود؛ از هیچ
کسی نبايد در برابر اجرای قوانین و مقررات طرفداری شود.
شكل  .7مدل تخمين استاندارد مدل مفهومي(ارتباط قانونمندي و توسعه کارآفريني)

شكل  .8مدل اعداد معناداري مدل مفهومي(ارتباط قانونمندي و توسعه کارآفريني)
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پنجمین شاخص جهت گیری توافقی :منظور از جهت گیری توافقی ،تعديل و ايجاد توافق میان منافع مختلف است .در يک اجتماع
مفروض ،کنشگران گوناگونی به چشم می خورند و در نتیجه ی ديدگاه های متفاوتی نیز وجود دارند .حکمروايی خوب نیازمند
میانجیگری میان عاليق مختلف در جامعه برای رس یدن به اتفاق نظر در اجتماع است؛ به طوری که ديدگاه های کل جامعه و
چگونگی رسیدن به آنها ،به بهترين شکل جلب شود .همچنین الزم است چشم انداز وسیع و بلند مدتی از آنچه که برای توسعه ی
پايدار بشری نیاز است و چگونگی دسترسی به اهداف چنین توسعه ای طرح شود .اين چشم انداز تنها در نتیجه درک زمینه های
تاريخی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه ترسیم شدنی است (.)Taghvayi & Tajdar,2009:53

شكل  .9مدل تخمين استاندارد مدل مفهومي(ارتباط جهت گيري توافقي و توسعه کارآفريني)

شكل  .10مدل اعداد معناداري مدل مفهومي(ارتباط جهت گيري توافقي و توسعه کارآفريني)
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ششمین شاخص حکمروايی خوب ،عدالت می باشد :منظور از عدالت ،ايجاد فرصت های مناسب برای همه شهروندان در زمینه
ارتقای وضعیت رفاهی است.
از آغاز قرن بیست و يکم موضوع عدالت در نزد متفکرين جريان اصلی حوزه برنامه ريزی بسیار داغ و پرشور در جريان بوده
است ( .)Saeidi Rezvani & Noriyan,2014:48مفهوم عدالت به صور مختلف قابل تأمل است و مفاهیم عدالت
فضايی ،عدالت جغرافیايی و محیطی متاثر از چند بعدی بودن آن است( Karimiyan Bostani & Molayi
 .)Hashjin,2012:138ايجاد ،توسعه و تکامل شهرهای امروز در گرو شکل گیری مديريت شهری امروزی با رويکردهای
عدالت محور ممکن می گردد.
شكل  .11مدل تخمين استاندارد مدل مفهومي(ارتباط عدالت و توسعه کارآفريني)
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شكل  .12مدل اعداد معناداري مدل مفهومي(ارتباط عدالت و توسعه کارآفريني)

هفتمین شاخص حکمروايی خوب ،مسئولیت پذيری است .مسئولیت پذيری داللت بر افزايش حساسیت مديران حکومتی نسبت به
خواسته های عمومی دارد( .)Rezayi & Shamshiri,2012:5مسئولیت پذيری اشاره به آن دارد که سازمانها و فرآيندهای
حکمروايی سعی کنند به همه ی ذينفعان در يک چارچوب زمانی منطقی خدمات ارائه دهند .مسئولیت پذيری تمرين مناسبی است
برای نائل شدن به حکمروايی خوب شهری از منظر شهروندان(.)Yosaf et al,2015:2
شكل  .13مدل تخمين استاندارد مدل مفهومي(ارتباط مسئوليت پذيري و توسعه کارآفريني)

220

مهندسي جغرافيايي سرزمين ،دوره چهارم ،شماره  ،12-1،7بهار و تابستان1399

شكل  .14مدل اعداد معناداري مدل مفهومي(ارتباط مسئوليت پذيري و توسعه کارآفريني)

هشتمین شاخص حکمروايی خوب شهری ،اثربخشی است .اين معیار بر استفاده مناسب از منابع موجود برای تأمین نیازهای
شهروندان ،ارائه ی خدمات شهری و رضايت مردم استوار است .تضمین اعطای خدمات به عموم مردم با مصرف بهینه و عاقالنه
منابع در دسترس .مديريت شهری می تواند با تدارک زمینه های مساعد فعالیت برای کارآفرينان در راستای بهره برداری از منابع
در دسترس ،در به فعلیت رساندن پتانسیل های ايجاد سرمايه و ثروت از سوی اين افراد ،نقش آفرين باشد .هر چقدر رابطه ی بین
کارآفرينان و مديران شهری بر اساس رضايتمندی ،تامین منابع و خدمات مناسب باشد ،در همان راستا بهبود وضعیت اقتصادی شهر
بر اثر افزايش سرمايه گذاری ها ،فراهم می گر دد .نتايج تحقیق نیز نشان می دهد که اين رابطه به طور تئوريک وجود دارد .مقدار
ضريب مسیر برابر  0/64و مقدار تی برابر  6/71می باشد.
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شكل  .15مدل تخمين استاندارد مدل مفهومي(ارتباط اثربخشي و توسعه کارآفريني)

شكل  .16مدل اعداد معناداري مدل مفهومي(ارتباط اثربخشي و توسعه کارآفريني)
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جدول  .2خالصه نتايج حاصل از مدليابي معادالت ساختاري

فرضیه

مسیر

ضریب مسیر

مقدار تی

نتیجه

اصلی

حکمروایی خوب شهری ← توسعه

0/71

6/15

تأیید

کارآفرینی
فرعی
فرعی 1

مشارکت ← توسعه کارآفرینی

0/53

3/9

تأیید

فرعی 2

پاسخگویی ← توسعه کارآفرینی

0/61

4/53

تأیید

فرعی 3

قانونمندی ← توسعه کارآفرینی

0/59

4/78

تأیید

فرعی 4

شفافیت ← توسعه کارآفرینی

0/62

4/64

تأیید

فرعی 5

جهت گیری توافقی ← توسعه کارآفرینی

0/6

4/64

تأیید

فرعی 6

عدالت ← توسعه کارآفرینی

0/78

7/34

تأیید

فرعی 7

مسئولیت پذیری ← توسعه کارآفرینی

0/6

8/07

تأیید

فرعی 8

اثربخشی ← توسعه کارآفرینی

0/64

6/71

تأیید

نتيجه گيري
جمعیت شهرنشین طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و اين روند با توجه به پیش بینی های جمعیت شناسان طی
سالهای آينده ادامه خواهد داشت؛ به طوری که در سال  2025درصد جمعیت شهرنشین از مرز  61درصد عبور خواهد کرد .افزايش
جمعیت شهری تاثیر زيادی بر کیفیت زندگی شهروندان دارد و شهرها با کمبود منابع زيست مواجه هستند .در همین راستا توجه به
کیفیت زندگی شهرنشینان و بهبود شاخص های آن ،از اصلی ترين وظايف برنامه ريزان و مديران شهری است .يکی از اصلی ترين
مسائل در اين رابطه ،مبحث اشتغال و مهم تر از آن فرآيند کارآفرينی در شهرهاست و نقشی که مديريت شهری در اين راه ايفا می
کند .همانطوری که در بیشتر شهرها و کالنشهرها مشاهده می شود و تحقیقات زيادی در اين باب انجام شده است ،شهروندان با
پديد ه بیکاری ،اشتغال ناسالم و اشتغال کاذب رو به رو می باشند .بیکاری عالوه بر مشکالت اقتصادی ،با پیامدهای اجتماعی و
فرهنگی وارد عرصه ی زندگی شهری شده است و همه دست اندرکاران مديريت شهری( به طور عام) ،بايد به فکر چاره جويی
برای رفع اين معضل باشند .فرآيند کارآفري نی در دنیای امروز ،به عنوان يکی از زيربناهای تحول و پیشرفت ،نقش کلیدی در حل
مسائل اشتغال و توسعه ی منابع انسانی دارد و از آن به عنوان موتور توسعه ی اقتصادی و توسعه ی انسانی کشورها ياد می شود.
به طوری که يکی از شاخص های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی هر کشوری ،میزان بهره برداری صحیح از منابع انسانی آن می
باشد .بنابراين توجه به توسعه ی کارآفرينی در شهرهای امروز جهان به طور عام و شهرهای ايران به طور خاص از ضروريات
توسعه ی شهری است .در اين میان نقش مديريت شهری به طور عام و شامل تمام نهادهای درگیر در فرآيند اشتغالزايی شهری ،بر
کسی پوشیده نیست؛ از ايجاد فرصت های برابر برای همه شهروندان گرفته تا جذب سرمايه گذاری های داخلی و خارجی ،تأثیر
مديران شهری مورد توجه و تأثیرگذار است .از طرف ديگر پارادايم جديد مديريت شهری به عنوان حکمروايی خوب ،چند سالی
است که در عرصه ی مديريت هم ه جانبه شهری وارد میدان شده و نظر انديشمندان شهری را به خود جلب نموده است.

تحليلي بر ارتباط حكمروايي خوب و توسعه ي کارآفريني شهري (مورد :شهر رشت) -...شهرام اميرانتخابي و همكاران
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مفهوم حکمروايی خوب به معنای در برگرفتن مجموعه عواملی همچون مشارکت ،پاسخگويی ،کارآيی و اثربخشی ،قانونمدی،
شفافیت ،مشارکت نهادهای مدنی و در مجموع ايجاد يک سیستم مبتنی بر ساز و کارهای مدنی است که به منظور تحقق نقش
مردم در سرنوشت خود در نظام های دموکراتیک مطرح شده است .تاثیر حکمروايی خوب شهری به عنوان متغیر مستقل بر
متغیرهای ديگری همچون توسعه ی منابع انسانی(مکیان و بی باک1394،؛ سامتی و همکاران)1390 ،؛ رشد بیکاری کشورهای
توسعه يافته و در حال توسعه( شاه آبادی و همکاران)1390 ،؛ تاثیر بر توزيع درآمد(مرادی و سلمانپور)1396،؛ مديريت محله
مبنا(مشکینی و همکارن )1393،بررسی و تحلیل شده است.

منابع
-

آدينه وند ،علی اصغر و حاجی زاده ،مريم و قدمی ،مصطفی( ،)1391بررسي عملكرد شهرداري در چهارچوب
حكمراني خوب شهري(نمونه مورد مطالعه :شهر بابلسر(  ،مديريت شهری ،شماره ،31صص.41-64 :

-

اختیاری ،يونس( ،)1391بررسي نقش آموزش کارآفريني بر خود اشتغالي دانشجويان ،کنفرانس کارآفريني

-

و مديريت کسب و کار هاي دانش بنيان،مرکز رشد واحد های فناوری دانش بنیان دانشگاه مازندران ،بابلسر23 ،
آبان.
اکرامی ،محمود و صفری ،ثنا و قلمکاری ،مهان و زرگر ،امین( ،)1393توسعه مؤلفه های کارآفرينی کارکنان شهرداری :نمونه
موردی :شهرداری منطقه  7تهران ،فصلنامه اقتصاد و مديريت شهری ،شماره ششم ،صص.55-71 :
امیرانتخابی ،شهرام و قلی پور ،ياسر و میثمی ،سعید( ،)1397تحليلي بر ارتباط شهر يادگيرنده و شهر خالق در

-

راستاي دستيابي به شهر پايدار ،مطالعات برنامه ريزی سکونتگاه های انسانی ،دوره  ، 13شماره  2پیاپی 43
-

ايمانی پور ،نرگس؛ کنعانی ،مهدی( ،)1386مدلسازي ساختار حمايت از توسعه کارآفريني شهري در تهران ،اولین
کنفرانس دانشجويی کارآفرينی کشور ،تهران .1-26 ،
برک پور ،ناصر و اسدی ،ايرج( ،)1387نظريه هاي مديريت و حكمروايي شهري ،دانشگاه هنر ،دانشکده معماری و
شهرسازی ،گروه شهرسازی.
پاداش ويژه ،حمید و خداپناه ،بهمن( ،)1394برآورد تأثير شاخصهاي حكمراني خوب براقتصاد دانش بنيان در
کشورهاي منتخب ،فصلنامه برنامه ريزی و بودجه ،سال بیستم ،شماره  ،3صص.165-187:

-

-

تقوايی ،علی اکبر و تاجدار ،رسول( ،)1388درآمدي بر حكمروايي خوب شهري در رويكردي تحليلي ،فصلنامه
مديريت شهری ،شماره  ،23صص.45-58:
حسنی مقدم ،صادق و رضايی مقدم ،علی و يوسف پور ،وحید و عبدالهی ،سمیه( ،)1391ارائه ي يک مدل مفهومي
ازتوسعه ي کارآفريني در بستر مديريت شهري ،چهارمین کنفرانس برنامه ريزی و مديريت شهری ،دانشگاه
فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران.
حسینی ،سید هادی و قدرتی ،حسین و میره ،محمد و زنگنه ،يعقوب( ،)1392پايداري شهري بر بنيان توسعۀ
مشارکت شهروندي(مطالعۀ موردي :شهر سبزوار) ،جغرافیا و پايداری محیط ،شماره ،6صص.41-66:

-

رضايی ،محمد رضا و شمشیری ،مسلم( ،)1391بررسي و ارزيابي نظام حكمروايي خوب شهري در ساختار

-

مديريتي شهر شيراز ،چهارمين کنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد،
ايران.
سعیدی رضوانی ،هادی و نوريان ،فرشاد( ،)1393شهرسازي عدالت محور؛ رهيافتي پيشرو در برنامه ريزي

-

شهری ،فصلنامه مطالعات شهری ،شماره.47-58 ،12
شرکت مهندسی طرح وکاوش( ،)1386طرح جامع شهر رشت.
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 بررسي و تحليل ميزان مشارکت شهروندان در مديريت،)1392( سامان، پرويز و حیدری، علی و آقايی،شماعی

-

 فصلنامه،( منطقه يک تهران، ناحيه چهار، محله جماران:شهري با تاکيد بر مديريت محله (مطالعه موردي
.31-42: صص،16  شماره،سال پنجم،مطالعات مديريت شهری
 اهميت عملكرد دولت محلي در ساختار اشتغال شهري )مطالعه،)1392( فرحناز، زهره و مايل افشار،فنی

-

.43-58: صص، شماره چهارم،فصلنامه اقتصاد و مديريت شهری،(تطبيقي شهرهاي تهران و مونترال
 ارزيابي عدالت فضايي مراکز آموزشي در شهر زاهدان،)1391( نصراله، مريم و موالئی هشجین،کريمیان بستانی

-

.130 -145 ،40  شماره، فضای جغرافیايی،)GIS(با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي
 ارزيابي الگوي مديريت محله مبتني بر،)1392( سهراب، سید موسی و موذن، ابوالفضل و پور موسوی،مشکینی

-

.31-42: صص، شماره ششم، فصلنامه مطالعات شهری،شاخصهاي حكمروايي مطلوب شهري
 راهكارها و فرصت هاي، موانع، شهر و تكاپوي کارآفريني (زمينه ها،)1390( امید علی، علی و احمدی،ملک پور

-

. انتشارات جامعه و فرهنگ، تهران، چاپ اول،)توسعه کارآفريني
 بررسي حكمروايي خوب،)1393( سجاد، فرزانه و قاسمی کفرودی، موسی و ساسان پور، علی و کمانرودی،موحد
 فصلنامه مطالعات برنامه ريزی، شهرداري تهران19  مورد مطالعه منطقه،شهري در محله هاي شهري
.147-176: صص، شماره هفتم، سال دوم،شهری
-

-

-

-

-
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