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  :چکیده

بررسی گسترش و توسعه کارآفرینی در  مدیریت شهري مسئولیت با توجه به . پردازد میبستر مدیریت شهري مقاله حاضر به 

ازي براي کارآفرینی، بسترس انگیزه در شهروندان و  ع، ایجاد  هم کردن مناب اله ب در فرا هم کارآفرینی، در این مق عد م ه دو ب

رآفرینی مدیریت کا ارآفرینی و  ایش به ک است یعنی گر ه شده  می. پرداخت ات نشان  ه مطالع ان آفرین ات کار محیط دهد اقدام در 

براین مؤثر باشد بنا می تواند در بهبود عملکرد شهري  مورد توجه  شهري  ان شهري همواره  ، این اساسبر  .بوده استمدیر

اصلی این مقاله اتژیک شهري  هدف  مدیریت استر رآفرینی شرکتی و عملکرد در بستر  هومی از رابطۀ بین کا ارایۀ مدلی مف

ص. باشدمی جزا و شاخ ا میان کارآفرینی شرکتی و عملکرد شهري،  مدلی ساده از رابطۀ  ۀ  هر در این پژوهش پس از ارای هاي 

اسایی قرار گرفت و پس از آن به بررسی ضرورت ایجاد یکپ مدیریت استراتژیک یک مورد شن ارچگی بین کارآفرینی و 

عنوان دو بازوي . شهري پرداخته شد رآفرینی به  ایش به کا گر رآفرینی و  مدل ارایه شده، ابعاد استراتژیک مدیریت کا در 

مطالعه قرار گرفت و مورد  رآفرینی شرکتی  د  اصلی کا خو تژیک که  استرا هومی ارایه شده، در فضاي تفکر  مدل مف ایت  در نه

دیدنیز  افت، تبیین گر خواهد ی محیط معنا  تعامل با محیط و یادگیري از    . در بستر 

مدیریت شهري، توسعه کارآفرینی شهري: واژه هاي کلیدي آفرینی،  ارآفرینیمدیریت کار   ، مدل ک
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  و بیان مسئله مقدمه. 1

ر  انسـان  زنـدگی  آغاز با همزمان که است عملی و عینی مفهومی کارآفرینی راي  الشتـ  و روي زمـین  ـب  و درآمـد  کسـب  ـب

اج  تـأمین  ا   مایحـت ـعیدي مهرآبـاد،  (گذاشـته اسـت   وجـود  عرصـه  بـه  زنـدگی، ـپ ـه در سـالیان اخیـر    و .)57-73: 1387س عنـوان   ب

ـازمان   با ایـن  . راهکاري مورد اقبال عمومی در جهت بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی مطرح شده است ـۀ س هـا  حـال هم

ـد همچـون روحـی در کالبـد سـازمان         اند چرا کهو نظرات بدیع و تازههاي نو براي بقا، نیازمند اندیشه ـرات جدی افکـار و نظ

رفت و حتـی حفـظ وضـع موجـود،      . دهندشوند و آن را از نیستی و فنا نجات میدمیده می در عصر حاضر براي بقاء و پیـش

در . )25: 1385الـوانی، (لـوگیري شـود  باید جریان نوجویی و نوآوري را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودي آن ج

ـابع و تجدیـد       غل، اسـتفاده اثـربخش از من نظر بسیاري از افراد، کارآفرینی موتور تغییرات اجتماعی است که باعث ایجاد ـش

  .شودحیات ملی می

م راي عمـو توان بسترهاي مورد نیاز کـارآفرینی را بـ   مطالعات بسیاري در این زمینه صورت گرفته است که چگونه می

رو       می کنند کهمقامات دولتی تالش افراد جامعه فراهم کرد به طوریکه  ـه عنـوان کلیـدي بـراي نـی عالقه به کارآفرینی را ب

ــرمایه   ــادهاي س ـه اقتص ــیدن بـ ــوي دیگــر در  . )Drucker,1985:25(،)Reynolds,1994 :443-456(داري برانگیزاننــد بخش از س

ده اسـت تـا    ها و کمکي بازار و کاستن از دخالتدهۀ اخیر مسالۀ توسعه از طریق گرایش به نیروها هاي دولت موجب ـش

ورهاي   همچنان که عده. نقش مدیران در توسعه، بیش از پیش محسوس شود اي از محققین عامل مهم در عدم توسـعۀ کـش

، یافتن امکانـات و  لذا ایجاد رشد متوازن و پایدار. کنندهاي مدیریت و ابتکار اقتصادي قلمداد میجهان سوم را نبود قابلیت

هاي بدیع و کارآمد از جمله وظـایفی هسـتند کـه تنهـا بـه دسـت توانمنـد مـدیران خـالق و          منابع بالقوه و بکارگیري روش

  .  )25: 1385الوانی،(انجام شدنی است ینکارآفر

زایش مهارت     ـاي  کارآفرینی عالوه بر نقشی که در گسترش فعالیتهاي اقتصادي بخش خصوصـی، کـاهش بیکـاري، اـف ه

صادي دارد، در سطح اجتماعی نیز یک عامـل متحـول کننـده و پویاسـت     گسـترده  . تولیدي و بازرگانی و نیز سودآوري اقت

هروندان، اسـتفاده به   عه    از جملـه بهـره هـای   ... ه از منـابع و  ینـ شدن شبکه اجتماعی، افزایش مهارتهاي ـش ه از توـس ی اسـت ـک

ـد  معه مـی به بدنه جا در محیط شهري فعالیتهاي کارآفرینی ـتقیمأ بـا          . رس ـه مس ـه عنـوان نهـادي ک طبیعتـأ مـدیریت شـهري ب

ـد         د ش ا منتفـع خواـه ـروکار دارد، از ایـن مزاـی ا س ـه ئیـان،  (شهروندان و وضعیت اجتماعی و اقتصـادي آنـه . )65: 1389خواج

ارآفرینی    گفت بنابراین می توان  هري ي مـدیریت شـ  باعـث بهبـود خـدمت رسـانی در حـوزه     درگیر شدن شـهروندان بـا ـک

  .خواهد شد
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، در این مقاله بـر آن  ی شهریدر حوزهبر اساس آنچه گفته شد و با توجه به ضرورت پرداختن به موضوع کارآفرینی 

تر   شـهری عملکـرد  بهبود خواهیم بود تا ضمن شناسایی ابعاد و متغیرهای تاثیرگذار بر کارآفرینی ، رابطۀ آن را نیز با  در بـس

ـدانی آن نیـز مهیـا      مورد مطالع مدیریت استراتژیک ه و بررسی قرار دهیم و با ارایۀ مدلی مفهومی، راه را جهـت ارزیـابی می

  . نماییم

  :روش شناسی

روع مـی شـود    ذا  ) 16: 1382حـافظ نیـا،  (از آنجایی که هر پژوهش علمی با ظهور مسأله یا مجهولی در ذهن محقق ـش ـل

، نگارنـده را بـه تحقیـق در ایـن زمینـه  ترغیـب        شـهری  ی کارآفرینی در بستر مـدیریت ازتوسعه ی یک مدل مفهومیارائه

ـع آوری       وتحلیلی می باشد  -تحقیق حاضر به صورت توصیفی .نمود ـه ای جم ـه صـورت اسـنادی و کتابخان اطالعات آن ب

  .گردیده است

  

  اهمیت  ضرورت کارآفرینی در مدیریت شهري. 2

ی    در کشورهای در حال توسعه، اغلب کمبود سرمایه و نیروی کار  شـود  مانع اصلی در توسـعه اقتصـادی محسـوب نـم

ــود برنامــه  ــا مشــکل اصــلی اســت  بلکـه کمب در همــین راســتا  .)United Nations Organization,1999(هــای کــارآفرینی پوی

ـا بتواننـد از کارآفرینـان بـه نحـو       کارآفرینان ایجاد کرده بسیاری از کشورهای جهان هم اکنون نهادی برای حمایت از د ت اـن

ل   پـرداختن بـه ایـن موضـوع     بنابراین با توجه به افزایش جمعیت بیکار در کشور لـزوم   .دای حمایت کننهشایست بطـور کاـم

  .شوداحساس می

صادی دنیای امروز با گذشته بطور اساسی تفاوت دارد ـهود کـه   افزاری و داراییهای سختشاخص. ساختار اقت های مش

جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصوالت جدید و  ،ن کننده داشتدیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیی

اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیـار داشـتند،   . های نرم افزاری داده استدارایی

ر پایـ    ا ۀلذا توسع. دنباشمدار و کارآفرین میدی دانشافراامروز ثروتمندترین مردم دنیا  ـروز ـب ، نـوآوری  ۀقتصادی دنیـای ام

های نو است و حلها و راهها، نیازمند روشدر این میان تداوم بقا و حیات سازمان. خالقیت و استفاده از دانش استوار است

ـام   هکارآفرینی ب ی   عنوان یک رویکرد استراتژیک و مزیت آفرین و عامـل چابـک در نظ توانـد الگـویی   هـای اقتصـادی، ـم

  .)45: 1389فرجی قناتی،(جهت حصول به اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی قلمداد گردد کارآمد
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ـرای افـراد و دولـت     ای در ایجاد شغلکارآفرینی سهم عمده هـا  های جدید، ایجاد ثروت، کاهش فقر و ایجـاد درآمـد ب

ـزایش بـا    . )Abubakr Salisu,2010: 65(دارد ـه اف صادی منحصـر ب د نقش کارآفرینی در توسعه اقت رانه نیسـت،    زده و درآـم ـس

صادیبلکه شامل پایه ل امـروزه نقـش    . و اجتماعی است گذاری و آغاز اعمال تغییرات ساختاری در فعالیت اقت به همین دلـی

ی   اقتصادی کشورها آن قدر ۀکارآفرینی در توسع ـرده ـم شـود  کلیدی است که از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام ب

  .)1: 1389احمدیان راد،(

ـاده   راستای توسعه اقتصادی کشورها، مدیریت شهری نقش مهمی را ایفا می کند، مدیریت شهری به زبان سـاده  در  پی

شهر به عنوان پیچیده ترین مصنوع بشر نیازمند بـه مـدیریتی بـا    . مدیریت در کالبد و اجتماع شهر استفنون و اصول سازی 

به جای این که مکان هایی بی ثمر برای سرمایه گـذاری   شهرهابنابراین،  .دارا بودن طیفی از ادراک این پیچیدگی ها است

صـادی ، اجتمـاعی و    ـد و       محـیط زیسـتی  اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکالت اقت ه مراکـز رش ند؛ بایـد ـب باـش

صادی و اجتماعی، در چارچوب پویایی ـد آفرینشـگر   در واقـع مـی تـوان گفـت شـهرها      . ل شـوند یبـد تملـی،   توسعه اقت بای

  .دن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشجمعیت ساکن در آن کارآفرینی و اشتغالزاییفرصتهایی ارزنده برای 

با توجـه بـه   . درگیر شدن شهروندان با فعالیتهای کارآفرینی سبب ظرفیت سازی برای خدمت رسانی به شهر خواهد شد

قانون اساسی که تمام اهتمام دولت و نظام را در عرصه اقتصادی به خود معطوف داشته است، واگذار کردن امور  44اصل 

ترش و  . هایی است که باید در مدیریت شهری رعایت شودله اصلبه بخش خصوصی از جم شناسایی عوامل مؤثر در گـس

دیریت     توسعه کارآفرینی می تواند به مدیریت شهری در فراهم سازی بسترهای ممکن کمک کند تا هم شهروندان و هم ـم

ه     .)65: 1389خواجه ئیان،(شهری از این توسعه منتفع شوند ـه گفـت ـه ک تغالزایی و ایجـاد      بر اساس آنچ ه اـش ـد و از آنجـا ـک ش

پـرداختن بـه موضـوع     ی کارآفرینی در میان شهروندان یکی از مهمترین دغدغه ها در حوزه مدیریت شهری است،روحیه

  . شودبیش از پیش احساس می بستر مدیریت شهریکارآفرینی در 

  

  و  عملکرد شهري کارآفرینی شرکتی-3

ـازمان       امروزه کارآفرینی سازمانی و کار ت ایجـاد تحـول در س اوت جـه هـا  آفرینی شرکتی به عنـوان دو اسـتراتژی متـف

ت مطرح می ای مخـاطره  باشد؛ بطوریکه اگر یک فرد آغازگر فعالـی ـه ایـن فراینـد         ـه ـد، ب ـازمان باش ا س ـرکت و ـی آمیـز در ش

آن به عنـوان کـارآفرینی   و اگر کل شرکت یا سازمان و کارکنانش دارای روحیۀ کارآفرینی شوند، از  یکارآفرینی سازمان

ـرده مـی   ود شرکتی نام ب ـدپور، [ـش ه      .)Ginsberg,1994: 378-378(،)135: 1387احم ـه مثاـب ـهر ب ـه یـک ش  سـازمان  یـک  چنانک
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ـرکتی مفهـوم     ی و شهروندان را به منزله گردد قلمداد ـازمانی و کـارآفرینی ش افراد این سازمان در نظر بگیریم کارآفرینی س

مهمتـرین   .هسـتند  آن درگیـر  بـا  شـهروندان  کـه  پـردازد  مـی  فضـایی  مسـائل  به بررسـی  شهری یتمدیرچرا که  .پیدا می کند

اکن،  جمعیـت  و زنـدگی  کار شرایط ارتقای در توان می را شهری مدیریت هدف ه  تشـویق  ـس صـادی  توسـعۀ  ـب  اجتمـاعی  و اقت

ـعیدنیا، (پایدار دانست ـراد کـارآفرین را شناسـایی         )45: 1379س ـد اف ـتا بای ـه در ایـن راس ه تقویـت    ک ود و یـا ـب ـای   نـم ویژگیه

  .کارآفرینانه شهروندان مبادرت ورزید

ین  همنـوایی  بایـد  کارآفرین شهری مدیر ابع  محـیط،  ـب ـا  ارزش و مـن ـد  حفـظ  را ه ی ریسـک  . کن ـایی  یعـن ـیط   کـه  را ه مح

ک   نه دیگر عبارت به .کند مدیریت شود می مواجه آن با شهری ـه  در نـه  و باشـد  مخـالف  بـا ریـس د  اطافـر  آن کـارگیری  ب . کـن

ـروز  از طریـق  بدین و کرده برداری بهره ارزشمند فرصت های از کارآفرین مدیر ـد  مـی  جلـوگیری  بحـران  ب ـا . کن ـر  ام  مـدیر  اگ

ـد،  تفریط و افراط فرصت پیگیری در ه  و کن ای  رویـه  ـب  مسـتعد  را سـازمان  بیـاورد،  روی سـاالر  دیـوان  ...و خشـک  مـدیریتی  ـه

  .)55: 1384مقیمی،(است کرده بحران

ـهری   ،شـهرها جه به درک تاثیرگذاری کارآفرینی شرکتی بر عملکـرد  با تو دیران ش بـه دنبـال فـراهم نمـودن و     بایـد   ـم

ـرکتی و     لذا می. دباشنهای خود شهرهای کارآفرینی شرکتی در تحقق زمینه توان مدل مفهومی سـادۀ ارتبـاط کـارآفرینی ش

مدل، پایه و شاکلۀ اولیۀ مدل نهایی مقالـه خواهـد بـود     این. ارایه شده است )1(را ترسیم نمود که در شکل شهریعملکرد 

  .که در هر گام، با افزودن جزییات، تکمیل خواهد شد

  

  شهريعملکرد . 3-1

د را تحت تاثیر قرار مـی  شهریشود، کارآفرینی شرکتی مستقیماً عملکرد مشاهده می )1(همان طور که در شکل   . دـه

  :توان به موارد زیر اشاره نمودنیز دارای چند بعد است که از آن جمله می ریشهعملکرد 

 مدیریت شهری رضایت شهروندان و تشویق شهروندان به انجام فعالیتهای مورد نظربعد  -

  سرمایه مالی و عوارض دریافتی ناشی از رونق اقتصادیثروت، ایجاد : بعد مالی -

  اشتغالزایی و حل مشکل بیکاریبعد  -

ارآفرینی شرکتی و عملکرد شهري. 1شکل بطۀ ک را  

شهريعملکرد   کارآفرینی شرکتی 
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  تاثیرگذار بر کارآفرینی شرکتی متغیرهاي. 3-2

گرایش به کـارآفرینی و  )1(توان متشکل از دو بعد بر اساس تعاریف و مفاهیم مورد مطالعه، کارآفرینی شرکتی را می

  )Julie,2005: 32(مدیریت کارآفرینی دانست )2(

د     گردد که ازبه عبارت دیگر بخشی از کارآفرینی شرکتی به افرادی باز می د ـش . آنها به عنوان کارآفرینـان یـاد خواـه

ـه از آن بـه گـرایش بـه           لذا در ارتباط با این بخش، شناسایی ویژگی ـد بـود ک ه خواه ورد توـج ها و خصوصـیات ایشـان ـم

دیریت   هایی در کارآفرینی شرکتی صورت میاز سوی دیگر مجموعه فعالیت. شودکارآفرینی یاد می پذیرد که نیازمنـد ـم

  . توان به مدیریت کارآفرینی تعبیر نمودباشد که آن را میمیو سازماندهی 

گرایش به کـارآفرینی و  نشان داده شده است را متشکل از دو بعد  )2(ای که در شکل توان مدل سادهبر این اساس می

  .ترسیم نمودمدیریت کارآفرینی 

  

ی  شودمشاهده می )2(همان طور که در شکل  باشـد  ، اولین بخش از مدل کارآفرینی شرکتی، گرایش به کـارآفرینی ـم

  پردازیم؛ های آن میکه در ادامه به شناسایی شاخص

نی. 1- 2- 3 یش به کارآفری   بعد گرا

ضـی از پـژوهش  . هـای مختلفـی اسـت   گرایش به کارآفرینی دارای شـاخص ) عدب(مقیاس  ه،    در بع هـای صـورت گرفـت

ـۀ ایـن تحقیقـات مـی     ها و رفتار کارآفرویژگی ـه از جمل -ینان مستقل و کارآفرینان سازمانی با یکدیگر مقایسه شده است ک

ته      . )177: 1387احمدپور داریانی،(و همکارانش اشاره نمود کاکستوان به مطالعات گروه  ایـن محققـین بـا انتخـاب دو دـس

ـا و  موفق انتخاب شده بودند، به مطالعـۀ ویژگـی   از کارآفرینان مستقل و کارآفرینان سازمانی که از میان کارآفرینان بسیار ه

  . خصوصیات آنها پرداختند

صیتی کارآفرینان سازمانی که در این پژوهش مورد مطالعه واقع شد میاز جمله ویژگی تـوان بـه گـرایش بـه     های شخ

  . و خالقیت اشاره نمودپذیری، ترس از شکست قدرت، گرایش به رفاه اقتصادی، نیاز به توفیق، نیاز به استقالل، مخاطره

صر. 2شکل  ا کل عن نیدهندةش فرینی سازما ارآ ک  

ی آفرین یش به کار  گرا

فرینی  شرکتیکارآ  

ی آفرین  مدیریت کار
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اخص ایـن قابلیـت را     . های گرایش به کارآفرینی شرکتی، جدیت و کار مضاعف استیکی دیگر از شاخص ایـن ـش

کند و به روند تغییرات محیطی های بازار را به صورت مستمر جستجو میداراست که به صورت یک استراتژی که فرصت

ن شـ  . دهد، تعبیر شـود واکنش سریع نشان می ار   . اخص در مـواردی سـعی در تأثیرگـذاری در محـیط دارد    اـی ـدیت و ـک ج

رو، ارتبـاط مـؤثر و نیـز    بینی و پیشگیری از مسایل پیشپذیری، پیشآفرینی، مسئولیتمضاعف شامل تمرکز به آینده، ایده

ـد در بـازار مـی   انطباق ـد پذیری از طریق اجرای فرایند جدید یا عرضۀ کاالهای جدی ـزا و    ).Morris,2002: 42(باش بنـابراین اج

  مشاهده نمود؛ )3(توان در شکل های گرایش به کارآفرینی را بصورت خالصه میشاخص

  

یریت کارآفرینی. 2- 2- 3   مد

سناستون
i
های مبتنـی بـر اقـدامات مـدیریتی تعریـف      ای از فرصتمدیریت کارآفرینی را به صورت مجموعه) 1983( 

ـد ها در ایجاد ارزش اجتمـاعی و سـازمانی کمـک مـی    ه سازماننمود که ب ـتون . کن ه صـورت یـک      سـن اس کـارآفرینی را ـب

ـرد  ها بدون توجه به منابع کنونی قابل کنترل، مفهومرویکرد مدیریتی با تمرکز بر استفاده از فرصت دای. سـازی ک
i i

)1992 (

که به توسعۀ نوآوری و استفاده از منابع جدیـد کمـک   ف نمود یمدیریت کارآفرینی را اقدامات و تصمیمات مدیریتی تعر

ـطح و تـدوین      . )Julie,2005: 32(کندمی رفتارهای مدیریت کارآفرینی، فرهنگ خالقیت و خطرپـذیری، ایجـاد سـاختار مس

  .)SadlerSmith,2003: 47-68(کندها را حمایت میها و فرصتاستراتژی به منظور بدست آوردن مزیت

ص. 3شکل به کارآفرینیشاخ ایش  هاي گر  

یش به  یگرا آفرین کار  

ت  گرایش به قدر

ي اقتصاد رفاه  یش به   گرا

خالقیت  

 نیاز به توفیق

ل  نیاز به استقال

ه یرمخاطر پذ  

ت  عدم ترس از شکس

ي  نوآور
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ـه ایجـاد     گیـرد، مـی   فاده بهینه از منابعی که از طرف مدیریت شهري در اختیار آنان قـرار مـی  کارآفرینان با است د ب توانـن

قابل ذکر است که مدیریت شهري چنین منابعی را به صورت رایگان و یا حتی به صورت وام . اقدام کنندو ثروت سرمایه 

ـی و کمـک   در اختیار قرار نمی ـاي         دهد، بلکه تنها با فراهم کردن دسترس دام بـه مشـارکت در فعالیته کیل خوشـه اـق ـه تـش ب

ه  . کارآفرینان کرده است ـه و     بدیهی است که بخش بزرگی از منافع مالی حاصله نیز در قالبهـاي هزیـن ی خوش ـاي پرداخـت ه

  .)65: 1389خواجه ئیان،(برخواهد گشتکارآفرینان به مدیریت شهري 

اس مـدیریت کـارآفرینی داراي ابعـاد مختلفـی اسـت کـه        شـامل اسـتراتژي محـوري، منبـع محـوري، ســاختارهاي       مقـی

  .)Julie,2005: 56(باشدمدیریتی، فلسفۀ پاداش و فرهنگ کارآفرینی می

  :پاداشفلسفه  -

ی  هـا محسـوب  سـازمان  کـارآفرینی  در مـؤثر  عوامـل  مهمتـرین  از مناسـب،  پاداش ارایۀ و تشویق سیستم  و ترفیـع  .شـود ـم

هـاي مـالی بـراي کارآفرینـان اهمیـت      اگرچه پاداش. کارساز باشد کارآفرینان براي واندتمی ندرت به پاداش، سنتی هايشیوه

  . )133: 1387احمدپور داریانی،(خاصی ندارد، اما براي تداوم نوآوري برخی از ساز و کارهاي پاداش بایستی ایجاد گردد

 :استراتژي محوري -

ت؛ بـه     أموریت روشن، منعطف، مشتريهاي سازمان کارآفرین، دارا بودن رسالت و میکی از ویژگی را و مـدون اـس ـگ

-در واقـع یکـی از عوامـل مهـم در شـکل     . آمیز و جدید تشویق کنـد اي که رشد سازمان را از طریق اقدامات مخاطرهگونه

گیري کارآفرینی شرکتی این است که تمامی کارکنان سازمان، مأموریت و رسالت سازمان را درک و نسبت به تحقق آن 

د هاي سازمانی نیز بایستی استراتژيبر همین اساس استراتژي. ش کنندتال ـه عنـوان مثـال شـول هـومر      . هاي کارآفرینانه باـش ب

ـري از منـابع،   داند که در جهت تجهیز و بهرهاستراتژي کارآفرینی را مشتمل بر یک سلسله فعالیتهاي هدفمند می) 1982( گی

  . )31: 1386حق شناس اصغر و همکاران(کنندعمل می

  :ساختار مدیریتی -

. شـود هاي بزرگ براي کارآفرینی با مسایلی مرتبط هستند که به ساختار مدیریتی آنها مربـوط مـی  ها و شرکتسازمان

رل، سـاختار        ها ایجاب مـی ها و سازماناینگونه شرکت "اندازه"اولین مساله این است که  ـراي اعمـال کنـت ـد تـا مـدیران ب کن

ـزایش فاصـلۀ    سازمان بر می "هاي مدیریتیافزایش رده"مسالۀ دوم به . دمشخصی را بوجود آورن گردد که این به معنـاي اف

زمانیکه مدیر کارآفرین ارتباط خود را با نیروهاي سطوح پایین از دست . باشدتر میعمودي بین مدیر عالی با سطوح پایین
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ـا  بدهد، به سختی می در . )133: 1387احمـدپور داریـانی،  (زمان تضـمین نمـود  توان وجود سطح الزم از کـارآفرینی را در س

ـراي    فضاي شهري زمانی که کارآفرینان فاصله ـاي مناسـبی ب ض ي خود را با مدیران عالی شهري زیاد احساس کنند، طبیعتا ف

  . گسترش کارآفرینی نخواهد بود

  :فرهنگ کارآفرینی -

زي، خالقیـت، نـوآوري، همکـاري، آزادي عمـل و     ریـ گذاري، برنامهفرهنگ کارآفرینی شرکتی بر رشد بینش، هدف

ـر رویکـرد شـبکه   مسئولیت ار تیمـی اسـتوار اسـت    پذیري تأکید دارد و ب . )50: 1386حـق شـناس اصـغر و همکـاران    (اي و ـک

ـادگیري          گفرهن ذیري، ی وآوري، ریسـک ـپ ر و ـن ـارآفرینی، تغیـی ذیر کـه از ک سازمان کارآفرین، فرهنگی است انعطاف ـپ

ابتی بـودن و مشـتري    ن سازمانی، آینده -گري، کار گروهی و صداقت و اعتماد متقابل، کار مفرح توأم با هیجان و شـوق، رـق

  . )25: 1382صمد آقایی،( کندگرایی حمایت می

  :منبع محوري -

ـراي     سازمان ـرد ب ه ف هاي کارآفرین سعی در بدست آوردن منابعی جدید دارند و منابع موجود را به صورت منحصـر ـب

ـابی  . محور باشدمحور و یا داراییتواند دانشاین منابع می. کنندي ترکیب میایجاد نوآور بر این اساس مزیت منابع به کمی

  .)Julie,2005: 56(شودآنها، سخت بودن تقلید و سخت بودن جانشینی آنها تعیین می

ی   توان گفت یکی از اجزاي کارآفرینی شرکتی، منبع محوري یا رویکرد مبتنـ بر این اساس می ـابع ـم ر من باشـد کـه   ی ـب

  .  ذیل موضوع مدیریت کارآفرینی باید مورد بررسی قرار گیرد

صورت خالصـه در  توان اجزا و شاخصبا توجه به موارد پنج گانۀ طرح شده در مدیریت کارآفرینی، می هاي آن را ب

  مشاهده نمود؛ 4شکل 

ص. 4شکل   اي شاخ فرینی تمدیریه ارآ ک  

ی آفرین  مدیریت کار

ش  فلسفۀ پادا

ي محوري  استراتژ

فرینی رآ  فرهنگ کا

ي  منبع محور

ی زمان ریتی و سا دی م  ساختار 
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  :تراتژیک کارآفرینی شرکتی و مدیریت اس. 4

ـه   توان در دنیاي رقابتی امروز جلـوتر از سـایر سـازمان   پاسخ به این سوال که چگونه می اي امـن بـرد، در   هـا راه بـه نقط

تاب در جهـانی    تکنولـوژي  .برخورداري از تفکر استراتژیک و به تبع آن مدیریت استراتژیک نهفته است ـد، ـش -هـاي جدی

ا نقـش        سازي و افزایش اهمیت رقابت جهانی، کوتاه ی چرخۀ عمر بسـیاري از محصـوالت و صـنایع در یـک محـیط پوـی

خ دهـد کـه         دیدگاه مدیریت استراتژیک تالش مـی . کندتر میمدیریت استراتژیک را پر رنگ د تـا بـه ایـن سـؤال پاـس کـن

  .)12: 1384صداقت گویان،(کنندها به مزیت رقابتی دست پیدا کرده و از آن نگهداري میها و شرکتچگونه سازمان

ـیط       از سوي دیگر مدیریت استراتژیک در بستر یادگیري از محیط، معنـا مـی   ه دیگـر سـخن، یـادگیري از مح ـد و ـب یاب

ی  درونمایۀ اصلی شکل دیریت      . )20: 1378خـداداد حسـینی،  (باشـد گیري مدیریت اسـتراتژیک ـم ت کـه ـم ـه داـش بایـد توج

ترس و  استراتژیک تأکید زیادي به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت ها که شامل استراتژي، نوع محیط، منابع در دـس

ـارآفرینی، خـود را در انجـام فعالیـت      .)Ireland,2001: 41(باشد، داردمزیت رقابتی می ـد ک هایشـان محـدود بـه    افراد در فراین

ین منابع منحصر که ا)42: همان(پردازندکنند بلکه به جستجوي منابع منحصر به فرد میشان نمیاستفاده از منابع در دسترس

  . به فرد باید در خود قابلیت تقلید نداشته باشند

ـد، مـی     ـه ش تراتژیک گفت ـرورت ایجـاد     حال بر اساس آنچه که در مورد کارآفرینی شرکتی و مدیریت اـس ـه ض تـوان ب

  . یکپارچگی بین این دو مفهوم اشاره نمود

  هريضرورت ایجاد یکپارچگی بین کارآفرینی و مدیریت استراتژیک ش. 5-1

ـارآفرینی را توامـان در    براي رسیدن به بهبود عملکرد سازمانی، معقوالنه آن است که دیدگاه مدیریت استراتژیک و ک

اي از تصمیمات و اقدامات مدیریتی کـه عملکـرد شـرکت    اختیار گرفت؛ چرا که مدیریت استراتژیک به صورت مجموعه

از ایـن رو  . شودکند، تعریف میزیت رقابتی، به شرکت کمک میرا در بلندمدت تعیین کرده و در دستیابی و نگهداري م

ی از راه  ـرد ترکیـب    حـل یـک ـه، اســتفاده از رویک ـه کــارآفرینی "هــاي بهین ـه "بـا اقـدامات کلیــدي    "گــرایش ب ریــزي برنام

ــود عملکــرد ســازمان    "اســتراتژیک ــابتی و در نتیجــه بهب ــراي جســتجوي مزیــت رق ــا مــی ب  (,)Ireland,2001: 41(باشــده

James,2007: 23.( ایجاد ثروت)د         که می ـاه باـش ـا رف ـه فراخـور سـازمان مـورد مطالعـه، سـود و ی ـزي   ) تواند ب در هسـتۀ مرک

ـتند    . ی و مدیریت استراتژیک قرار داردکارآفرین ـا هس کارآفرینی و مدیریت استراتژیک هر دو به صورت یک فراینـد پوی

د که همراه با عملکرد شرکت مورد بررسی قـرار مـی   ا و سـازمان  دیریت اسـتراتژیک بـه شـرکت   مـ . گیرـن ـا در ایجـاد و   ـه ه

کنـد و کـارآفرینی نیـز رسـیدن بـه مزیـت رقـابتی را از طریـق         هاي گوناگون کمک میدستیابی به مزیت رقابتی در محیط
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دید همچنین کارآفرینی و مدیریت استراتژیک در یافتن بازارهاي رقابتی ج. نمایدنوآوري محصوالت و فرایندها دنبال می

-بر این اساس یکپـارچگی مـدیریت اسـتراتژیک و کـارآفرینی مـی     . براي ایجاد کسب و کارهاي نو همگام و همراه هستند

ب و کارهـاي جدیـد       تواند در درک و شناخت سریع فرصت ـه در ایجـاد کـس ـد ک ها مؤثر باشد و به شرکتها امکان می ده

مـدیریت شـهري همـان قـدر کـه در       .)Ireland,2001:41(,) James,2007: 23(ظرفیت ریسک پذیري را در خود ایجاد کننـد 

ئول مـی    ود را مـس ده نیـز بایـد            راه اندازي کسب و کارهاي جدید ـخ ات شـرکتهاي ایجـاد ـش بینـد در کمـک بـه تـداوم حـی

ت کـه   . )65: 1389خواجه ئیان،(مشارکت داشته باشد که این مستلزم داشتن تفکر مدیریت استراتژیک در محیط شهري اـس

  .باید ارتباط خود را با محیط حفظ کنندمدیران 

  یافته هاي تحقیق. 6

، بصورتی بسیار ساده مورد اشاره قرار گرفت )1(توان اجزاي مدل مفهومی مورد نظر که در شکل می در نگاهی جامع

صورتی یکپارچه ترسیم نمود ـکل   )5(به عبارت دیگر مدل مفهومی ارایه شده در شکل . را ب ـۀ ش -مـی  )1(، مدل بسط یافت

  . باشد

ـکل      ور کـه در ش ـان ـط ارآفرینی شـرکتی از دو بعـد گـرایش بـه کـارآفرینی و      شـاهده مـی  م )5(هم مــدیریت  شــود ـک

ضاي مدیریت شهري باید به این  ـرایش بـه کـارآفرینی خـود      .دو بعد توجـه نمـود  کارآفرینی تشکیل شده است که در ف گ

صادي، 8مشتمل بر  پذیري، عدم تـرس  نیاز به توفیق، نیاز به استقالل، مخاطره شاخص گرایش به قدرت، گرایش به رفاه اقت

ن       شهريبر این اساس اگر . باشدمیاز شکست، خالقیت و نوآوري  ـرض بـر اـی ـد، ف ـرکتی باش به دنبال تحقق کارآفرینی ش

ـه در نتیجـۀ تحقیقـات        ویژگی نیروي انسانی بکار گرفته شده، است که باید ـیات هشـت گانـۀ ذکـر شـده را ک  ها و خصوص

ـا و  مختلف حاصل شده است را در اختیار داشته باشند و اگر چنانچه نیروهاي انسانی موجود در سازمان فاقد این ویژگـی  ه

به زبان ساده نیروي انسانی موجود در سازمان یا . ها نمودخصوصیات هستند از طریق آموزش، آنها را مجهز به این ویژگی

ابراین در هـر دو   . هـا را فـرا خواهنـد گرفـت    ، ایـن ویژگـی  آمـوزش ند و یا با باشهاي کارآفرینی برخوردار میاز ویژگی بـن

ـدل از آن بـه        ، استراتژيمی گیردصورت آنچه که در کانون توجه قرار  ـابع انسـانی خواهـد بـود کـه در م ـدیریت من  هاي م

تراتژي   مدیریت استراتژیک منابع انسـان . نام برده شده است "مدیریت استراتژیک منابع انسانی" عنوان ـاي  ی بـا تـدوین اـس ه

شـناختی از جملـه   در این راسـتا متغیرهـاي جمعیـت   . هاي مورد نظر، به تحقق بهینۀ آنها کمک خواهد کردناظر به شاخص

ل     .... سن، جنسیت، تحصیالت، منطقۀ جغرافیایی و  نیز در گرایش فرد به کارآفرینی تاثیرگذار خواهند بـود کـه ایـن عواـم

  . انجی در مدل نمایش داده شده استنیز بصورت متغیرهاي می
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ي یط شهر یري از مح  یادگ
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ک استراتژی  فضاي تفکر 

توسعه 

کارآفرینی 

عملکرد 

 شهري

  متغیرهاي جمعیت شناختی

جنسیت،سن، تأهل، تحصیالت 

شهريمدیریت ک نی  ارآفری  

 

 

ی رفرین ارآ ي( گرایش به ک امل فرد  )عو

حوري -  ع م   منب

فرینی -   فرهنگ کارآ

ش -  ادا  فلسفه پ

وري -  مح ژي   استرات

یتی -  ار مدیر   ساخت

اه  -  گرایش به رف

دي   اقتصا

ل -  ال ستق ه ا  نیاز ب

ت -  در  گرایش به ق

 خالقیت - 

ق -  ه توفی  نیاز ب

ز  -  ا رس  عدم ت

 شکست

وري -   نوآ

ۀ فلسـفۀ پـاداش،     در مورد بخش دوم مدل که تحت عنوان مدیریت کارآفرینی ارایه شده است، شاخص هاي پـنج گاـن

ـه پـیش   استراتژي محوري، ساختار مدیریتی و سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و منبع محوري مورد نظر می ـد ک ـر مـورد   باش ت

  . بررسی قرار گرفتند

ت، لـذا فضـاي تفکـر      "یـادگیري از محـیط  "تـوان  وجه به این که هستۀ مرکزي مـدیریت اسـتراتژیک را مـی   با ت دانـس

ود        شهري استراتژیک تقیم بـا محـیط قابـل تصـور خواهـد ـب بـه  . که مدل مورد نظر نیز در دل آن قرار دارد، در ارتباط مـس

رد و تفکر استراتژیک نیز در بستر تعامل با محیط و عبارت دیگر کلیت مدل ارایه شده در فضاي تفکر استراتژیک قرار دا

 .  یادگیري از محیط، معنا خواهد یافت

 
 

  

نیمفهومی  یمدل. 6شکل  رآفری ه کا تژیک شهريو  از رابط ترا اس عملکرد شهري در بستر مدیریت   
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  گیريبندي و نتیجهجمع. 6

ـزا و      اي که مورد مطالعه قرار گرفت، رابطهدر مقاله ـرار و اج هري برق ـرد ـش ـرکتی و عملک اي مستقیم میان کارآفرینی ش

 "مدیریت کارآفرینی"و  "گرایش به کارآفرینی"در این مقاله دو بعد . ر گرفتعناصر تاثیرگذار هر یک مورد مطالعه قرا

هاي هشت گانـۀ گـرایش   در بعد گرایش به کارآفرینی، شاخص. به عنوان ابعاد کارآفرینی شرکتی مورد توجه قرار گرفت

تقالل، مخـاطره     ه اـس صادي، نیاز به توفیق، نیـاز ـب رس از شکسـت، خالقیـت و   پـذیري، عـدم تـ   به قدرت، گرایش به رفاه اقت

ـدیریتی،    در بعد مدیریت کارآفرینی نیز شاخص نوآوري و هاي  پنج گانۀ استراتژي محوري، منبع محـوري، سـاختارهاي م

ـزي کـارآفرینی و   . کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفتفلسفۀ پاداش و فرهنگ  در ادامه با توجه به این مهم که هستۀ مرک

ین کـارآفرینی و        هـا مـی  ي هوشـمندانه از فرصـت  گیـر مدیریت استراتژیک، بهره ارچگی ـب ذا ضـرورت ایجـاد یکـپ د، ـل باـش

  .مدیریت استراتژیک، تبیین گردید

  :پیشنهادات

ـق عـواملی چـون منبـع              ی توانـد ضـمن تقویـت خـود از طری ارآفرینی شـهري ـم ـدیریت ـک در بستر مدیریت شهري، م

ي گـرایش بـر   و ساختار مدیریتی بر شاخصهاي هشت گانـه  محوري، فرهنگ کارآفرینی، فلسفه پاداش، استراتژي محوري

ـعه    کارآفرینی شهري تأثیرگذار بوده و این  ـر بـه توس ـهري خواهنـد شـد    عوامل در کنار یکـدیگر منج در . ي کـارآفرینی ش

یط مدل مفهومی ارایه شده در فضاي تفکر استراتژیک که خود نیز در بستر تعامل با محنهایت با توجه به مطالب ذکر شده 

  . و یادگیري از محیط معنا خواهد یافت، تبیین گردید

ـیط   ها و سازمانمدیریت استراتژیک به شرکت اي گونـاگون کمـک    ها در ایجاد و دستیابی به مزیـت رقـابتی در مح ـه

صوالت و فرایندها دنبال میمی   نمایدکند و کارآفرینی نیز رسیدن به مزیت رقابتی را از طریق نوآوري مح

  همکاري مراکز فنی وحرفه اي  کارآفرینی رایگان براي شهروندان باو کار کسب و هاي ایجادکارگاه  برگزاري -2

  مدیران شهريهایی در جهت حمایت از کارآفرینان به ارائه و پیشنهاد طرح -4

  تحقیقاتی در خصوص شناسایی فرصتهاي کارآفرینی  اجراي پروژه هاي  -5

  واگذاري آن پس از بهره برداري به بخش خصوصی ده و اجراي پروژه هاي مشارکتی سود -6

  وتلویزیونی درجهت افزایش تعامل کارآفرینان شهري با شهرداري تولید برنامه هاي رادیویی  -7

  دولت در زمینه اشتغالزایی ومشاغل خانگی با مشارکت شهروندان استفاده از برنامه هاي حمایتی  -8

  اجراي دوره هاي آموزش کارآفرینی سازمانی براي رده هاي  نیز اصالح ساختار شهرداري و بررسی و -9

  .خدمت رسانی به بدنه کارآفرین شهر مختلف سازمانی جهت سازگاري با
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