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                                      )مورد: شهر رشت(  ی شهر  ینیکارآفر  ی خوب و توسعه    ییبر ارتباط حکمروا  یلی تحل

 99/ 09/08: رشيتاريخ پذ                              03/06/98تاريخ دريافت: 

 

 ايران نور  امیدانشگاه پ جغرافیا و برنامه ريزی روستايی  استاديار   1یرانتخابیشهرام ام

 ايران . نور  امی دانشگاه پجغرافیا و برنامه ريزی شهری  استاديار  -  ينيحس يعل ديس

 برنامه ريزی شهری جغرافیا و کارشناس ارشد  سعيد ميثمي

 

 چكيده:  

به مسئول      توجه  ا  تيريمد   تیبا  منابع،  فراهم کردن  در  کارآفر  زهی انگ  جاديشهری  برای  و بسترسازی  ا  ،یني در شهروندان    نيدر 
 حاضر  قیباشد. تحق  یم  یشهر  یني کارآفر  یبر توسعه    ی خوب شهر   يیحکمروا کرديبا رو   یشهر  تيرينقش مد  یمقاله هدف بررس

شامل کارشناسان ادارات شهر رشت، حجم نموه بر اساس   یاست. جامعه آما  یلیحلت-یفیتوص  قیحاکم بر تحق  کرديو رو   یردکارب
ابزار سنجش)پرسشنامه محقق ساخته( با   يی( است. روایا  رهی)زنج یگلوله برف ق، یتحق یرینفر و روش نمونه گ 372فرمول کوکران 

 ق یتحق اتیشده است. فرض ی ابيرونباخ ارزک ی فاآزمون آل قيآن از طر يیايو پا ی شهر یحوزه  دیتوجه به نظرات کارشناسان و اسات
 يیحکمروا  یدهد که شاخصها  ینشان م  قیتحق  یها  افتهيشده اند.    لیو تحل  یبررس  LISRELو    SPSS یبا کمک نرم افزارها

(؛ شاخص  t=9/3و    Beta=53/0مشارکت با )دارند. شاخص    یمثبت و معنادار  ریتأث  یشهر  ینيکارآفر  یبر توسعه    یخوب شهر
(؛  t=64/4و    Beta=62/0)تی(؛ شاخص شفافt=78/4و    Beta=59/0با )  ی(؛ شاخص قانونمندt=53/4و    Beta=61/0)يیگوپاسخ 

گ جهت  ) t=64/4و    Beta=6/0)یتوافق  یریشاخص  عدالت  شاخص  مسئولt=34/7و    Beta=78/0(؛  شاخص  با   یريپذ  تی(؛ 
(6/0=Beta    07/8و=t و  یشهر  ینيکارآفر  ی بر توسعه    یمثبت و معنادار  ریث( تاt=71/6و    Beta=64/0با )  ی خص اثربخششا  ( 

و در    افتيابعاد ارتقا خواهد    یدر همه    ینيکارآفر   ،یخوب شهر  يیحکمروا  کرديبا رو   ی شهر  تير يمد  یبا توسعه    نيدارند. بنابرا
 .ستیدور از انتظار ن یامروز یشهرها در یکاریاشتغال و کاهش ب یراستا توسعه  نیهم
 

 رشت  ، یمعادالت ساختار   ،ی شهر ی نيخوب، کارآفر يیحکمروا :واژگان کليدي
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  مقدمه        
به    یگريبانگیر کشورها  یاقتصاد  -و اشتغال يکی از عمده ترين مسائل اجتماعی    یکاریمسأله ب  ربازياز د       در حال توسعه و 

که با استناد به گزارش ساالنه سازمان بین المللی کار، روند    یپیشرفته بوده است؛ به طور  یکشورها  یمیزان کمتر چالش پیش رو 
شمار مشاغل   نی،(. همچنFanny & MailAfshar.2013 :44افزايش يافته است )  هیدر جهان به میزان قابل توج  یبیکار

  ی سبب شده است؛ به طور یکالنشهر یهاعرصه   را در  یو اجتماع یاقتصاد یداريبوده و ناپا شيبه افزاو کاذب رو   ی تخصص  ریغ
 رو به روست.   نهیزم نيدر ا یبا چالش جد یشهر تيريکه مد

در    ی بحران اقتصاد جهان  یآن در پ  تیتجارت شده است و اهم  یاز موضوعات مهم در حوزه    یکي  ینيگذشته کارآفر   یدهه ها  در
افزا2009سال   ادب  افتهي  شي،  ا  اتیاست.  در  همراه    نيکارآفر  رابطه،   نيموضوع  ا  ینوآور  یبرا  يی توانا  کيرا  ها،    جاديو  پروژه 

تول و  ا  ی م  ديجد  داتیخدمات  چه  تجار  ینيکارآفر  ن يدانند؛  عمل  ابتکار  نوآور  ا يباشد    یديجد  ی به صورت  عمل    یبه صورت  و 
) یني کارآفر  یجنبه    کي  ثروت به عنوان  جاديرغم تمرکز عمده بر ا  ی (. علTiago et al, 2015:154)یرون سازماند  یابيبازار

 & Zahra)  ینيکارآفر  یاجتماع  یرزشهاا  یدر راستا  قات،یتحق  ديجد  اناتيجر   شي(، شاهد افزا Walter et al,2017مانند  

Wright,2016  ؛Williams and Shepherd, 2016بخش)  یبه عنوان تفکر آزاد یني کارآفر شهي(( اندRindova et 

al, 2009 می( هست  (Chandra,2017:658 کارآفر .)یاقتصادی بخش خصوص  تهاییکه در گسترش فعال  یعالوه بر نقش  یني، 
عامل متحول    کي  زین  یسودآوری اقتصادی دارد، در سطح اجتماع  زین  و   یو بازرگان  دییمهارت های تول  شيافزا   کاری،یکاهش ب

... از جمله بهره ها  نهیمهارت های شهروندان، استفاده به  شيافزا  ، ی. گسترده شدن شبکه اجتماعاستيکننده و پو و    يی از منابع 
مقدم و    یبه نقل از حسن  1389  ان،یرسد. )خواجه ئ  یجامعه م  هشهری به بدن  طیدر مح   یني کارآفر  تهایی فعال  یاست که از توسعه  

است   ان يجر  ینوع  یني( معتقدند که کارآفر2004و ونکر )  کي( و ثر2013)موني( و سا2011)  ميلدري(. آسکون و  2:1391همکاران،  
اقتصاد منابع  و  ها  فرصت  بر  کارآفر  یکه  عالوه  به  دارد؛  ر  یبیترک  ینيتمرکز    ی نوآور  و   یشخص  تیقموف  ت،یخالق  سک،ياز 

بCarcamo-Solís,2017:292است) در  تعر  ناني کارآفر  اتیخصوص  انی(.  کارآفر  نيکارآفر   فيو  نظر  ،یني و   اتيدانشمندان 
  ، یمرکز کنترل درون  ،یطلب  قیرا توف  نانيکارآفر  یتیهای شخص  یژگيو   ني( مهمتر  1383)    یانيارائه کرده اند. احمدپور دار  یمختلف

خالق  هب  ازین  ری،يپذ   سکير م  تی استقالل،  ابهام  تحمل  )  یو  کارآفرEkrami et al,2014:60داند  مجموع  در   ديبا  یني (. 
  ی بتواند به حل مسائل اجتماع  یبه طور  رد،يرا بپذ  ديسودمند و جد  یتجار  دهيا  کي  جاديا  یبرا  یو مال  یاخالق  ،یاجتماع  تیمسئول

  جاد يکه باعث ا  یا  نانهيکارآفر  یها  تی( معتقدند فعال2006و همکاران)   یتینی(. مCarcamo-Solís,2017:292)ديکمک نما
با    يی و رايدر رو   یعموم  تيريمد  یبرا  کيشوند، در اجتماع ما، مهم شده اند؛ نه تنها به عنوان ابزار استراتژ  ی م  ديجد  یتجارت ها

اجتماع اقتصاد  یتوسعه  جهان   یو  اقتصاد  قلمرو  در  رقابت  عنوان  Porter:1999شده)  یو  به  بلکه  )  یعلم  قاتیتحق  موضوع ( 
(Bygrave & Hofer, 1991; Stevenson & Harmelin, 1990 

 

 باني نظري  م 

 دياست.  در بدو ورود به هزاره جد   تهاف يتفکر و آموزش راه    تير يبه بطن مد  هیاز حاش  یني گذشته موضوع کارآفر  یسالها  یط     
عملکرد سازمان    یاست که در صدد ارتقا  یرانيمد  یشود بلکه تنها راه چاره برا  ی نم  یحق انتخاب تلق  کي   رگيد  ینيکارآفر   دگاهيد

باشد که    یفاعانت  ریغ  اي  یدولت  یخود را در بازار کار مطرح کرده باشد، خواه سازمان  یباشند. خواه آن سازمان به تازگ  یم  شانيها
در    ی به روند رشد وتوسعه جهان  یباشد. با نگاه  افتهي  یو خصوص  ی عموم  یبخشها  نیدادن حدود مرزها را ب  ریفرصت و چالش تغ

افزا  م یابي  یم با  فناور  شيکه  گسترش  جا  شرفته،یپ  یها  یو  و  فزا  ناني کارآفر  گاهينقش  طور  شود    یم  شتریب  یا  ندهيبه 
(Ekhtiyari,2012:21ا   ت يريو مد  یبه عنوان نهاد موثر بر سازمان شهر، مکلف به سازمانده   یشهر  تيريمد  انیم   ني(. در 

  ی داريرفع ناپا ا،در شهره یدارياست. به عالوه الزمه رفع ناپا یشهر داريپا یو توسعه  یبه آرمان شهروند مدار یابیدست یشهر برا
نهادها در    يیقانون، عدالت فضا  تیردم، حاکممحالت و مدرت به  ها و ق  تیصالح  ف،يوظا  ضيو شهر و تفو  یتيريمد  یاز بدنه 

تسه  یدسترس و  امکانات  ز   ت،یشفاف  ،يیپاسخگو  الت،یبه  و   تیظرف  شيافزا  ،یشهروندساز  ،یشهر   یها  رساختيبهبود 
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شهر، ضمن احترام به   نيدر ا  ستيبا  ی شهروندان م  نی باشد. همچن  یم   یدولت  ریغ  یو سازمان ها  یبخش خصوص  یتوانمندساز
با   ینظارت داشته باشند. حسن همکار   یشهر  رانيبوده و مشارکت جو در امور شهر باشند و بر امور مد  ريقانون پذ  گر،يوندان دشهر

نهادها  یهمکار   قياز طر  یحل مشکالت شهر  ،یشهر  نیمسئول م   طياز شرا  یتدول  ریغ  یو مشارکت  آن  )    یالزم تحقق  باشد 
Rahnamayi et al,2012:222 .) 

يريت شهری دو جنبه حیاتی دارد: نخست اينکه سازمانهای مديريت شهری و شهرداری ها برای توسعه و تقويت  مد  در  کارآفرينی
مديريت عقالنی خود بايد پیشگام آموزش و تقويت کارآفرينی سازمانی باشند تا نخست رهبرانی مستعد برای اين رويکرد جديد گرد 

آيند و آنگاه اين   ان نهند که زمینه اساسی گام بعدی است. جنبه ديگر موضوع يا گام بعدی،  ن را بنیکارآفري  مانیرهبران، سازهم 
برنامه ريزی و ساماندهی اقدامات کارآفرينانه در سطح شهر و برای مشارکت بخش غیردولتی در اداره امور شهر است. اين اقدام دو 

گر، می تواند الگوی جديد مديريت شهری نام  از سوی دي  کارآفرينی  نیعه فراسازماوجهی يعنی کارآفرينی سازمانی از يک سو و توس
همراه   به  خود  با  عملی  پشتوانه  عنوان  به  را  تجاربی  جهان،  کالنشهرهای  بزرگترين  از  شماری  در  اکنون  هم  نظريه  اين  گیرد. 

 (. Malekpour & Aliahmadi,2011:11دارد)
  ران يآموزش مد ی نهیکه هم در زم یخواهد داشت، به طور ندهکن لیبه سزا و تسه ینقش در هر دو جنبه ذکر شده، یشهر تيريمد

. پرواضح است که با ندياقدام نما  یفرا منطقه ا   یها  یگذار   هيو سرما  نانيقدم شده و هم در جذب کارآفر   شیپ  نيخالق و کارآفر
ممکن    رینبوده، بلکه غ  ريکان پذمهم نه تنها ام  نيبه ا  یابیو متمرکز دست  نيیاز باال به پا  یها  وهیو ش  یتي ريمد  یسنت  یها  وهیش

الگو در زمان حاضر در   نياست. ا  یخوب شهر  يیحکمروا  یعني  ،یشهر  تير يمد  یدر عرصه    ديمشکل نگرش جد  نياست. پاسخ ا
ب و    یو محافل کارشناس  یالملل  نیمجامع   یشهر  تيريشود و مد  یم  یا تلقشهره  یافتگین  توسعهتنها راه خروج از بن بست فقر 

بوده و    یهنجار  میجزو مفاه  ی خوب شهر  يی(. مفهوم حکمرواMovahhed et al,2014:149آن ندارد)    یاجراجز    یچاره ا
به عنوان الگو  یم   ق يباشد که از طر  يیراه حل ها  یتواند به عنوان جستجو  یم  يیحکمروا  نياستفاده شود. ا  یعملکرد  یتواند 

 نیهمچن  یمطلوب شهر  يی. حکمروادي( به دست آیدولت  ری)غی سمر  ری( و غی)دولتیبخش رسم   گرانيمداخالت باز  زیمذاکرات و ن
مقامات    يیپاسخگو  شيمبارزه با فساد و افزا  ت،یشفاف  ،یو بهره ور  یادار   یبا هدف بهبود مهارت ها   یاد یمفهوم بن  کيبه عنوان  

 (.  Kadago et al,2010:1برداشت شده است) یشهر

 یبر توسعه   یشهر   تيريمد   داريو پا  نينو  ميبه عنوان پارادا   یخوب شهر يیحکمروا  یها   نقش شاخص  یمقاله هدف بررس  نيا  در
بر توسعه    یریچه تاث  یخوب شهر  يیحکمروا  یعبارت است از: شاخصها  قیتحق  یرابطه سوال اصل  نياست. در ا  یشهر  یني کارآفر
 در شهر رشت دارند؟ یشهر یني کارآفر

 
 
 

 مدل مفهومي پژوهش  . 1شكل 
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 موردمطالعه   حدودهعرفي مم

دقیقه   16درجه و  37ثانیه ی طول شرقی و  45دقیقه و   35ر جه و د 49ن شهر رشت در مرکز جلگه ی گیالن در محدوده ی بی   
واقع شده است. مساحت آن حدود    30و    گیالن  استان  و   شهرستان  مرکز  رشت،  هکتار است. شهر  10240ثانیه ی عرض شمالی 

 های  دهستان  به  شرق  از  پسیخان،  و   حومه  های  دهستان  به  شمال  از  و   شده است  واقع   شهرستان  مرکزی  بخش  در  خود  که  است
از  و   آباد  اسالم  و   سنگر  Design and)شود  می  محدود  رودبار  شهرستان  به  جنوب  از  و   شفت  شهرستان  به  غرب  سراوان، 

Exploration Co,2007:6.) 

 

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

   ژوهشپ روش شناسي       

حاضر   کاربردیتحقیق  ماهیت  نظر  روش    -از  نظر  از  و  ای  تحلیلی،توسعه  و کتشاا  توصیفی،  اساس   فی  بر  ياب(  پیمايشی)زمینه 
ن،  نامحدود کوکرا  هپرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل کارشناسان ادارات شهر رشت است. بر اساس فرمول جامع

  ه از روش نمونه گیری تحقیق گلوله برفی)زنجیره ای( می باشد. برای تعیین روايی پرسشنام نفر تعیین شده و 385رابر حجم نمونه ب
بهره گرفته شده است.   ( 787/0)و برای تعیین پايايی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ آشنا با موضوع تحقیقات کارشناسان نظر

است. مشارکت، قانونگرايی،  ی کارآفرينی شهری در رشت  خصهای حکمرانی خوب شهری بر توسعه یر شاهدف تحقیق بررسی تاث
ت، توافق جمعی و اثربخشی شاخصهای حکمروايی خوب شهری هستند که تاثیر آنها فافیی، شمسئولیت پذيری، عدالت، پاسخگوي

استفاده   spssدر نرم افزارهای لیزرل و    عادالت ساختاریبر توسعه کارآفرينی شهری بررسی شده است. برای اينکار از مدلیابی م
 . کرده ايم

 

 

 ي خوب شهري و کارافريني شهري وايهاي حكمر شاخص: 1جدول 
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 منبع گويه اخص ش

نقش   1مشارکت  ريزی؛  برنامه  در  مشارکت 
در   خصوصی  بخش  و  مدنی  نهادهای 
اشتغالزايی؛ جذب سرمايه گذاری خارج  

 از محله؛  

 
 
 
 

Adinehvand et al:2012, 
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Nasiri:2014, Torabi:2004, 

Barakpour & Asadi:2007, 

Movahhed et al:2013 

 

 

در  يی  خگوپاس 2پاسخگويی  مردم  درخواست  به 
کارآفرينانه؛   های  فعالیت  راستای 
تسهیل فرآيند اداری برای فعالیت های  

 اشتغالزا؛ 

قب 3مسئولیت پذيری  برای  مديران  ول  شايستگی 
طرح پیگیری  های    مسئولیت؛ 

 کارآفرينانه 

ها   4عدالت  و فرصت  امکانات  توزيع  در  عدالت 
حقوق   شدن  فراهم  داوطلبان؛  برای 

در    دی؛ شهرون جنسیتی  برابری 
 واگذاری فرصت های اشتغال 

در   5حاکمیت قانون  برابری  به  شهری  مديريت  التزام 
با   آشنای مديريت شهری  قانون؛  برابر 

 کار؛  قوانین کسب و 

؛ شفافیت در  شفافیت در تصمیم گیری  6شفافیت 
اظهارنظر   کاربست  عملکرد؛  ی  ارائه 
متخصصین در راستای افزايش فعالیت  

 ينانه آفرکارهای  

و   7وفاق محور  سازمانها  هماهنگی  و  همکاری 
ايجاد   اشتغالزايی؛  راستای  در  ادارات 
سازمانهای   مشورت  برای  سازوکاری 

 اشتغال؛   توسعه شهری برای افزايش

بهره گیری از تکنولوژی های جديد در   8اثربخشی 
اشتغالزايی؛   نیازهای  فرآيند  به  توجه 

بن اولويت  و  شهروندان  و  دی  شهر 
رضايت    ئل؛ آموزش نیروی انسانی؛مسا

روند   از  گذاران  سرمايه  و  شهروندان 
و   استانداردها  رعايت  شهر؛  در  تولید 

   ضوابط 

 دی قتصانی ا يکارآفر 9کارآفرينی شهری 
 کارآفرينی اجتماعی 

 

 

 
1 Participation   

2
Accountability 

3 Responsibility   
4
Equity-Inclusiveness   

5 Role of Law  
6 Transparency   

7 Consensus Oriented   
8 Effectiveness   

9 Urban Entreprenurship   
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 ها بحث و یافته        
درصد( زن هستند. دومین متغیر، سن می باشد   25نفر) 93درصد( مرد و  5/74نفر ) 277تحقیق،  نفر پاسخ دهنده ی 372از بین     

ده اند بر اين اساس،  سال طبقه بندی ش  60ساله( و باالی    41-60ساله(،)  25-40سال(،)  15-25که در اين تحقیق در چهار گروه)
درصد آن را شامل می شود. به همین ترتیب گروه    8/61بارتیعساله قرار دارند که به    25-40بیشترين افراد نمونه در گروه سنی  

نفر از پاسخگويان در گروه   29درصد(. بر اساس يافته های تحقیق،    7/27نفر=  103ساله در رتبه ی بعدی قرار دارد)  41-60سنی  
نفر نیز دارای   8قرار دارند.    نفر در گروه فوق لیسانس  82نفر در گروه لیسانس،    168نفر در گروه فوق ديپلم،    72پلم،  تحصیلی دي

 نفر به اين سوال پاسخ نداده اند.  13مدرک دکترا می باشند و 
ه    تحقیق  اين  است:در  زير  سوال  به  پاسخ  تأ  دف  چه  شهری  خوب  حکمروايی  کشاخصهای  ی  توسعه  بر  در ثیری  ارآفرينی 

دارند؟کالنش رشت  مشارکت،  هر  شامل  شهری  خوب  حکمروايی    پاسخگويی،   عدالت،  پذيری،  ئولیتمس  ،قانونگرايی  شاخصهای 
دولتی،    و  جمعی  توافق  شفافیت، بخش  تعامل  شامل  شهری  خوب  حکمروايی  نظری  مبانی  مرور  به  توجه  با  هستند.  اثربخشی 

 یفیت زندگی و به طور کلی توسعه پايدار شهری است. خصوصی و عموم شهروندان در راستای بهبود ک
ح راه  برای  تحقیق  در  جامعه   تودر يک  پايدار، حکمروايی خوب  ل  راستای هماهنگی سعه ی  در  و بسیار مهم  ابزار بحرانی  يک 

در آن به   تحقیقی انجام داده اند و   (2014زوبیر و خان)  . (Kardos,2012:1166راهبردهای توسعه ی پايدار شناخته می شود)
فساد و پاسخگويی وجود داشته باشد، حکمروايی ترل  ه اند که اگر قانونمندی، پايداری سیاسی، ابزارهايی برای کناين نتیجه رسید 

آمد) خواهد  دست  به  پاکستان  در  سیستم  اين  خروجی  عنوان  به  اقتصادی  رشد  و  شهری   Zubair andخوب 

Khan,2014,261 ) 
     .   

 ( توسعه کارآفريني و  حكمروايي خوب ارتباط)مفهومي مدل تانداردتخمين اس مدل . 2شكل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ( توسعه کارآفريني و  حكمروايي خوب ارتباط ) مفهومي  مدل اداري نعم اعداد  مدل . 3شكل 
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 محلی اجتماع  در مشارکت امروزهاولین شاخصی که در اين به بررسی ارتباط آن با کارفرينی شهری پرداخته ايم، مشارکت است.  

 به باال از متمرکز زیري  هبرنام  نظام وجود علت به ما کشور در  که شود  می محسوب  شهری مديريت در موثری و  مهم ملاع

 (. Shamaei et al,2013:32)آيد  می در اجرا به صوری شکل به يا و  حاشیه  در اجتماعی مشارکت همواره پايین،
 در و  است شهر ساکنین برای پايدارتر و  تر مطلوب هرچه يیفضاها  وادارة خلق شهری، مديريت در مشارکت مفهوم جوهره ی

 مشارکت پايداری، و  مطلوبیت حداکثر به نیل برای راهبردها ترين مقبول و ترين اصلی يکی از نیز امروز جهانی رايج نظريه های

  باشد  می ارکتشم آن ويژگی اولین که نمود اشاره  شهری خوب حکمروايی نظريۀ به توان جمله می آن از که باشد می
(Sharifiyansani,2001 Cited By Hoseini et al, 2013:47.)   اتیک، مشارکت يا رای شهروندان  موکردر جوامع د

است دموکراسی  نیاز  پیش  حکومت،  انتخاب  پول،  2010واهدوزمن)  .در  المللی  بین  صندوق  و  جهانی  بانک  که  کند  می  بیان   )
خ حکمروايی  مهم  شاخص  عنوان  به  را  شناسند.مشارکت  می  ديگر    وب  فعالیتاز طرف  از  دسته  آن  به  شهری  های    کارآفرينی 

اط شهرداری  میالق  کارآفرينانه  نوآورانۀ  نیازهای  تأمین  راستای  در  که  نیاز،    شود  مورد  خدمات  تأمین  زندگی،  سطح  بهبود  ها، 
تغالی و ايجاد مراکز رشد  ، تقويت خوداشوکارهای خانگی  گیرد. تقويت کسب  درآمدزايی و ايجاد اشتغال برای شهروندان انجام می

از کسب برای حمايت  عنوان ساختاری  به  زندگی شهری می   نوپا   یرهاوکا  شهری  نمادهای عینیت  درعرصۀ  از  به    تواند  بخشی 
(. نتايج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری نشان می دهد Imaniour & Kanani,2007:1-12)کارآفرينی شهری باشد

وجود   داریرابطه ی معنا  ارکت به عنوان اولین شاخص حکمروايی خوب شهری و توسعه ی کارآفرينی شهریکه بین شاخص مش
و سازمان های شهری   بین شهروندان  و علمی،  يافته  الگوی مشارکت سازمان  اساس  بر  چقدر مديريت شهری  هر  بنابراين  دارد. 

و مقدار تی   53/0میزان ضريب مسیر برابر  آنان فراهم می گردد.   شکل بگیرد، زمینه برای فعالیت کارآفرينان و سرمايه گذاری های
 رابطه ی مثبت و معناداری بین شاخص مشارکت و توسعه ی کارآفرينی شهری دارد. از  است که نشان 9/3برابر 

 

 

 

 

 

 

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



 213                           شهرام اميرانتخابي و همكاران   -... )مورد: شهر رشت( يشهر  ي نيکارآفر  ي خوب و توسعه  ييط حكمروابر ارتبا  يل يتحل 

 
 

 
 ( سعه کارآفريني و ت  و مشارکت  ارتباط)مفهومي  مدل  اعداد معناداري  . مدل4شكل                                                      

 
   

 محیط مساعد بستر شود: در می تعريف چنین اروپا فدرال وزارت  نظر از خوب انیحکمردومین شاخص تحقیق پاسخگويی است.    

 مديريت است از عبارت خوب حکمرانی نهد،  می ارج قانون حاکمیت و  دموکراتیک اصول بشر، حقوق به که و نهادی سیاسی

پا منصفانه توسعه منظور به مالی  و  اقتصادی منابع طبیعت، ر،بش افراد پاسخگوی و  شفاف  & Padashvijeh)  يدارو 

Khodapanah,2015:168).  لکه  پاسخگويی يک امر حیاتی برای مسأله ی حکمروايی خوب است. نه تنها نهادهای دولتی ب
پاسخگو باشند. الرم به ذکر است   بخش خصوصی و سازان های جامعه مدنی بايد نسبت به عموم مردم و همه ی افراد ذی نفع 

    .حاکمیت قانون قابل اجرا نیست پاسخگويی بدون وجود شفافیت و 
خگويی اشاره دارد به فضايی ی دانند. پاسبه عنوان قالبی برای ساخت حکمروايی خوب م  را  ( پاسخگويی1999( و ری)2009راهمن)

نتايج تحقیق نشان می دهد    (.Yousaf,2015:2کردهايش باشد)که هر کس بايد پاسخگوی مرجع باالتر و عموم مردم برای عمل
و   61/0ن شاخص پاسخگويی و توسع هی کارآفرينی شهری رابطه ی مثبت و معناداری برقرار است. میزان ضريب مسیر برابر که بی

شهروندان و سرمايه گذاران  است؛ بنابراين هر چقدر مديريت شهری پاسخگو به مسائل و کارکرد خود در برابر    43/4بر  مقدار تی برا
 باشد،  
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 ( توسعه کارآفريني و پاسخگويي   ارتباط)مفهومي مدل اردتخمين استاند . مدل 3شكل 

 

 
 

 

 ( فرينيتوسعه کارآ و  پاسخگويي ارتباط ) مفهومي  مدل اعداد معناداري  . مدل 4شكل 

 

 
 

شاخص   تصمیم  کاری  پنهان   مقابل  نقطه  شفافیت،سومین  افزايش  فساد  بروز  امکان  ی،کار  پنهان.  است  گیری  در   . دهد  می   را 
اد اطالعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی استفاده کنندگان مربوطه است. اطالعات شفافیت به معنی جريان آز
ن و مقررات  ه صورت قابل فهم در دسترس باشند و از طرف ديگر اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانیبايد به اندازه ی کافی و ب
العات و تصمیمات اشاره دارد برای آن کسانی که با آن تصمیمات و  شفافیت به وضوح و دسترسی به اط  مشخصی پیروی می کند.
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شفافیت در تصمیم گیری؛ شفافیت در ارائه   افیت عبارتند از:گويه های شف (.Yosaf et al, 2015:2اطالعات سر و کار دارند)
 .ظر متخصصین در راستای افزايش فعالیت های کارآفرينانهی عملکرد؛ کاربست اظهارن

 
 ( توسعه کارآفريني و شفافيت   ارتباط)مفهومي مدل تخمين استاندارد . مدل 5شكل 

 

 
 

 

 

 ( توسعه کارآفريني و  سخگوييپا  ارتباط ) مفهومي  مدل اعداد معناداري  . مدل 6شكل 
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شهری،    چهارمین    خوب  حکمروايی  شاخصهای  از  تصمیم    قانونی  های  چارچوب  مراعات  منظور،:  است  نونمندیاق  شاخص  در 
نی است که  حکمروايی خوب نیازمند چارچوب های عادالنه ی قانو .هاست ازتصمیم گیری غیرمسئول افراد دست بودن  ردو  و  گیری

ه اجرا درآيند و در عین حال نیازمند حمايت کامل از حقوق بشر به ويژه در خصوص اقلیت هاست. اجرای منطفانه ی بی طرفانه ب
است)   ناپذير  فساد  و  مغرض  غیر  پلیس  نیروی  و  وابسته  غیر  قضايی  نظام  نیازمند  (.  Taghvayi & Tajdar,2009:53قوانین 

( در 2010ديون)  (.Yousaf  et  al,2015:2که بیطرفانه به اجرا در می آيد)  منصفانه ای اشاره داردقانونمندی به چارچوب قانونی  
از هیچ توضیح مفهوم بیطرفانه در تعريف قانونمندی، آن را شامل قواننی می داند که برای همه ی مردم به طور برابر اجرا می شود؛ 

 ی شود.کسی نبايد در برابر اجرای قوانین و مقررات طرفدار

 (توسعه کارآفريني  و قانونمندي  ارتباط)مفهومي مدل ين استانداردتخم . مدل 7شكل 

 

 
 

 

 ( توسعه کارآفريني   و قانونمندي  ارتباط ) مفهومي  مدل اعداد معناداري  . مدل 8شكل 
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در يک اجتماع   .است  فمختل  منافع   میان  توافق  ايجاد  و   توافقی، تعديل   گیری  جهت  از  منظور:  توافقی  گیری  پنجمین شاخص جهت

خورندم می  چشم  به  گوناگونی  کنشگران  ديدگاه های    فروض،  ی  نتیجه  در  نیازمند  و  حکمروايی خوب  دارند.  وجود  نیز  متفاوتی 
برای رس جامعه  در  میان عاليق مختلف  و  میانجیگری  جامعه  ديدگاه های کل  که  به طوری  است؛  اجتماع  در  اتفاق نظر  به  یدن 

شود. همچنین الزم است چشم انداز وسیع و بلند مدتی از آنچه که برای توسعه ی ، به بهترين شکل جلب  اچگونگی رسیدن به آنه
پايدار بشری نیاز است و چگونگی دسترسی به اهداف چنین توسعه ای طرح شود. اين چشم انداز تنها در نتیجه درک زمینه های 

  . (Taghvayi & Tajdar,2009:53) تاريخی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ترسیم شدنی است
 
 

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

 

 
 

 ( توسعه کارآفريني و جهت گيري توافقي  ارتباط ) مفهومي مدل  اعداد معناداري  . مدل 10شكل 
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باشد  زمینه  در  شهروندان  برای همه  مناسب  ایه  صتفر  ايجاد  عدالت،  زا  منظور:  ششمین شاخص حکمروايی خوب، عدالت می 
 .  است رفاهی وضعیت ارتقای

 بوده جريان در پرشور و  داغ بسیار ريزی  برنامه حوزه جريان اصلی متفکرين نزد در عدالت موضوع يکم و  بیست قرن آغاز از

مختلف.  (Saeidi Rezvani & Noriyan,2014:48)  است صور  به  عدالت  و    مفهوم  است  تأمل  عدالت مفاهقابل  یم 
است آن  بودن  بعدی  چند  از  متاثر  محیطی  و  جغرافیايی  عدالت   Karimiyan Bostani & Molayi)فضايی، 

Hashjin,2012:138  .) رويکردهای با  امروزی  شهری  مديريت  گیری  شکل  گرو  در  امروز  شهرهای  تکامل  و  توسعه  ايجاد، 
 عدالت محور ممکن می گردد.  

 
 ( توسعه کارآفريني و عدالت  ارتباط)مفهومي مدل داردتخمين استان ل . مد11شكل 
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 ( توسعه کارآفريني و  عدالت ارتباط ) مفهومي مدل  اعداد معناداري  . مدل 12شكل 

 
 

 
 

 به حکومتی نسبت مديران مسئولیت پذيری داللت بر افزايش حساسیتمسئولیت پذيری است.  حکمروايی خوب،هفتمین شاخص 

مسئولیت پذيری اشاره به آن دارد که سازمانها و فرآيندهای    .(Rezayi & Shamshiri,2012:5)دارد ی عمومیها خواسته
سعی کنند به همه ی ذينفعان در يک چارچوب زمانی منطقی خدمات ارائه دهند. مسئولیت پذيری تمرين مناسبی است حکمروايی  

   . (Yosaf et al,2015:2)برای نائل شدن به حکمروايی خوب شهری از منظر شهروندان

 ( توسعه کارآفريني و مسئوليت پذيري  ارتباط)مفهومي مدل تخمين استاندارد . مدل 13شكل 
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 ( ينيو توسعه کارآفر ي ريپذ ت ي )ارتباط مسئوليمدل مفهوم  ي . مدل اعداد معنادار14شكل 

 

 
 

شاخص شهری،  هشتمین  خوب  است.    حکمروايی  مناثربخشی  استفاده  بر  معیار  براين  موجود  منابع  از  نیازهای  ااسب  تأمین  ی 
 عاقالنه  و  مصرف بهینه با مردم عموم  خدمات به اعطای تضمین شهروندان، ارائه ی خدمات شهری و رضايت مردم استوار است.  

منابع   در راستای بهره برداری از  های مساعد فعالیت برای کارآفرينان  تواند با تدارک زمینه  مديريت شهری می  .دسترس در منابع 
هر چقدر رابطه ی بین    .آفرين باشد  های ايجاد سرمايه و ثروت از سوی اين افراد، نقش  رساندن پتانسیل  فعلیت  ه، در بدر دسترس

کارآفرينان و مديران شهری بر اساس رضايتمندی، تامین منابع و خدمات مناسب باشد، در همان راستا بهبود وضعیت اقتصادی شهر 
دد. نتايج تحقیق نیز نشان می دهد که اين رابطه به طور تئوريک وجود دارد. مقدار رگذاری ها، فراهم می گ  سرمايهبر اثر افزايش  

 می باشد.  71/6و مقدار تی برابر  64/0ضريب مسیر برابر 
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 ( توسعه کارآفريني و اثربخشي   ارتباط)مفهومي مدل تخمين استاندارد . مدل 15شكل 

 

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

 

 نتیجه مقدار تی  ضریب مسیر  مسیر  فرضیه 

توسعه   ←روایی خوب شهری م حک اصلی

 کارآفرینی 

 تأیید 15/6 71/0

 فرعی

 تأیید 9/3 53/0 توسعه کارآفرینی  ←مشارکت  1فرعی 

 تأیید 53/4 61/0 آفرینی سعه کارتو ←پاسخگویی  2فرعی 

 تأیید 78/4 59/0 توسعه کارآفرینی  ←قانونمندی  3فرعی 

 تأیید 64/4 62/0 توسعه کارآفرینی  ←شفافیت  4فرعی 

 تأیید 64/4 6/0 توسعه کارآفرینی  ← جهت گیری توافقی  5فرعی 

 تأیید 34/7 78/0 توسعه کارآفرینی ←عدالت  6فرعی 

 تأیید 07/8 6/0 عه کارآفرینی توس ←ی مسئولیت پذیر 7فرعی 

 تأیید 71/6 64/0 توسعه کارآفرینی  ← اثربخشی  8فرعی 

 

 
 تيجه گيري ن

ی های جمعیت شناسان طی  ست و اين روند با توجه به پیش بینجمعیت شهرنشین طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته ا    
افزايش درصد عبور خواهد کرد.    61د جمعیت شهرنشین از مرز  رصد  2025ی که در سال  سالهای آينده ادامه خواهد داشت؛ به طور

در همین راستا توجه به کیفیت زندگی شهروندان دارد و شهرها با کمبود منابع زيست مواجه هستند.  جمعیت شهری تاثیر زيادی بر  
است. يکی از اصلی ترين  ی هره ريزان و مديران شکیفیت زندگی شهرنشینان و بهبود شاخص های آن، از اصلی ترين وظايف برنام

تر از آن فرآيند کارآفرينی در شهرهاست و نقشی که مديريت شهری در اين راه ايفا می   مسائل در اين رابطه، مبحث اشتغال و مهم 
ست، شهروندان با  کند. همانطوری که در بیشتر شهرها و کالنشهرها مشاهده می شود و تحقیقات زيادی در اين باب انجام شده ا

و  يدپد اجتماعی  پیامدهای  با  اقتصادی،  بر مشکالت  بیکاری عالوه  باشند.  رو می  به  رو  اشتغال کاذب  و  ناسالم  اشتغال  بیکاری،  ه 
فرهنگی وارد عرصه ی زندگی شهری شده است و همه دست اندرکاران مديريت شهری) به طور عام(، بايد به فکر چاره جويی 

نی در دنیای امروز، به عنوان يکی از زيربناهای تحول و پیشرفت، نقش کلیدی در حل ري فرآيند کارآفاشند.  برای رفع اين معضل ب
  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. 

منابع انسانی آن می    یزان بهره برداری صحیح ازم  کشوری،اجتماعی هر    به طوری که يکی از شاخص های توسعه ی اقتصادی و 
از ضروريات    باشد. طور خاص  به  ايران  و شهرهای  طور عام  به  امروز جهان  در شهرهای  کارآفرينی  توسعه ی  به  توجه  بنابراين 

ی شهری، بر  ايدر فرآيند اشتغالز طور عام و شامل تمام نهادهای درگیرتوسعه ی شهری است. در اين میان نقش مديريت شهری به 
کسی پوشیده نیست؛ از ايجاد فرصت های برابر برای همه شهروندان گرفته تا جذب سرمايه گذاری های داخلی و خارجی، تأثیر  

است.   تأثیرگذار  و  توجه  چند سالی مديران شهری مورد  به عنوان حکمروايی خوب،  ديگر پارادايم جديد مديريت شهری  از طرف 
 ه جانبه شهری وارد میدان شده و نظر انديشمندان شهری را به خود جلب نموده است.  همدر عرصه ی مديريت  است که
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قانونمدی،   مشارکت، عواملی همچون  مجموعه برگرفتن  در  معنای  به خوب  حکمروايی مفهوم  اثربخشی،  و  کارآيی  پاسخگويی، 
نقش   تحقق به منظور که  است  مدنی ی هاکار و  ساز بر مبتنی سیستم يک ايجاد در مجموع و  مدنی نهادهای مشارکت شفافیت،

است.   شده  مطرح  دموکراتیک  های  نظام  در  خود  سرنوشت  در  بر  تاثیر  مردم  مستقل  متغیر  عنوان  به  شهری  خوب  حکمروايی 
و همکاران،  1394منابع انسانی)مکیان و بی باک،توسعه ی    متغیرهای ديگری همچون ورهای (؛  رشد بیکاری کش1390؛ سامتی 

يافته   همکاران،  و  توسعه  و  آبادی  شاه  توسعه)  حال  سلمانپور،(؛  1390در  و  درآمد)مرادی  توزيع  بر  محله 1396تاثیر  مديريت  (؛ 
 ت.  ( بررسی و تحلیل شده اس1393مبنا)مشکینی و همکارن،

 

 نابع  م         
مصطفی)  و  مريم  زاده،  حاجی  و  اصغر  علی   وند،   آدينه -  بچهارچو در ريشهردا عملكرد بررسي(،  1391قدمی، 

 . 41-64،صص: 31، مديريت شهری، شماره  )بابلسر شهر :مطالعه مورد شهري)نمونه خوب انيحكمر

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

بابلسر،  زندراما دانشگاه نبنیا دانش فناوری های  واحد  رشد ،مرکز بنيان دانش هاي  کار و کسب مديريت و   23ن، 

 آبان. 

 :نمونه شهرداری کارکنان کارآفرينی های مؤلفه (، توسعه1393اکرامی، محمود و صفری، ثنا و قلمکاری، مهان و زرگر، امین) -

 . 55-71تهران، فصلنامه اقتصاد و مديريت شهری، شماره ششم، صص:  7 منطقه شهرداری  :موردی

پ - قلی  و  شهرام  مامیرانتخابی،  و  ياسر  سعید)یثور،  در  (،  1397می،  و شهر خالق  يادگيرنده  ارتباط شهر  بر  تحليلي 

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

ولین  ادر تهران،    مدلسازي ساختار حمايت از توسعه کارآفريني شهري(،  1386)ايمانی پور، نرگس؛ کنعانی، مهدی -

 . 1-26جويی کارآفرينی کشور، تهران ، کنفرانس دانش

و اسدی، ايرج) - ناصر  ، دانشگاه هنر، دانشکده معماری و  نظريه هاي مديريت و حكمروايي شهري(،  1387برک پور، 

 شهرسازی، گروه شهرسازی. 

 در انش بنياند براقتصاد بخو حكمراني شاخصهاي تأثير  برآورد(،  1394پاداش ويژه، حمید و خداپناه، بهمن) -

 .  165-187، صص:3، فصلنامه برنامه ريزی و بودجه، سال بیستم، شماره منتخب ورهايکش

رسول) - تاجدار،  و  اکبر  علی  فصلنامه تحليلي رويكردي در شهري خوب حكمروايي بر درآمدي(،  1388تقوايی،   ،

 .  45-58، صص:23مديريت شهری، شماره 

مق - رضايی  و  صادق  مقدم،  يوحسنی  و  علی  وحیددم،  پور،  سمیه)  سف  عبدالهی،   مفهومي  مدل  يک  ارائه ي(،  1391و 

ي دانشگاه شهري مديريت بستر در کارآفريني ازتوسعه  شهری،  مديريت  و  ريزی  برنامه  کنفرانس  چهارمین   ،

 فردوسی مشهد، مشهد، ايران. 

  عۀ توس  بنيان   بر   شهري   داريپاي  ،(1392) يعقوب  زنگنه،  و  محمد   میره،  و   حسین  قدرتی،  و  هادی  سید  حسینی، -

 . 41-66:صص  ،6شماره محیط، پايداری و  جغرافیا ،(سبزوار شهر : موردي مطالعۀ)شهروندي مشارکت

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

مديريت شهري و  ريزي  برنامه  کنفرانس  چهارمين  فرمديريتي شهر شيراز،  دانشگاه  مشهد،  مشهد،  دوسی   ،

 ايران.

فرشاد) - نوريان،  و  هادی  رضوانی،  ريزي در پيشرو رهيافتي ؛رمحو عدالت  شهرسازي(،  1393سعیدی   برنامه 

 . 47-58، 12ی، فصلنامه مطالعات شهری، شمارهشهر

 (، طرح جامع شهر رشت.  1386شرکت مهندسی طرح وکاوش) -
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  مديريت   در  شهروندان  مشارکت  ميزان  تحليل  و  ررسيب  ،(1392)مانسا  حیدری،  و   پرويز  آقايی،  و   علی  شماعی، -

  فصلنامه   ،)تهران  يک  منطقه  چهار،  ناحيه  جماران،  محله:  موردي  مطالعه)  محله  مديريت   بر   تاکيد  با  شهري

 . 31-42:صص ، 16 شماره پنجم، شهری،سال مديريت مطالعات

فرحناز) - افشار،  مايل  و  زهره   مطالعه(شهري   شتغالا تارساخ  در محلي دولت عملكرد اهميت(،  1392فنی، 

 . 43-58فصلنامه اقتصاد و مديريت شهری، شماره چهارم، صص:،)مونترال و تهران شهرهاي تطبيقي

 زاهدان شهر در آموزشي مراکز  فضايي عدالت ارزيابي(،  1391کريمیان بستانی، مريم و موالئی هشجین، نصراله) -

 . 130 -145، 40یايی، شماره غراففضای ج (،GISجغرافيايي) اطالعات سيستم از استفاده با

سهراب) - موذن،  و  موسی  سید  موسوی،  پور  و  ابوالفضل   بر مبتني محله مديريت الگوي  ارزيابي(،  1392مشکینی، 

 .  31-42فصلنامه مطالعات شهری، شماره ششم، صص: شهري، مطلوب شاخصهاي حكمروايي

 هاي  فرصت  و راهكارها  موانع،  ها،  زمينه)  نيکارآفري  اپويتك  و  شهر  ، (1390)علی  امید  احمدی،  و   علی  پور،  ملک -

 . فرهنگ و جامعه انتشارات تهران، اول، چاپ ،(کارآفريني توسعه

سجاد) - کفرودی،  قاسمی  و  فرزانه  پور،  ساسان  و  موسی  کمانرودی،  و  علی   خوب  حكمروايي بررسي(،  1393موحد، 

هاي در شهري مورد محله  ريزی مطالعات نامهفصل    تهران، شهرداري 19 منطقه مطالعه شهري،   برنامه 

 .147-176صص: شماره هفتم، دوم، سال شهری،
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