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چکیده
در این پژوهش به منظور ارایه مدل توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن
شهر تهران ،با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی  615کد مفهوم ،کدگذاری و دستهبندی
آنها در سه مرحله نهایتا  189شاخص اصلی؛ در پنج بعد و  22مولفه ،تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک
دلفی سه مرحلهای در بین  32نفر از خبرگان علمی و اجرایی ،این شاخصها مورد جرح و تعدیل قرار
گرفت .نهایتا مدل توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن شهر تهران در پنج
بعد گسترش فناوری اطالعات  ،بهبود فضای کسب و کار  ،مدیریت ارتباط با مشتری  ،رویکرد محله محوری
و رهبری کارآفرینانه ارائه شد.
در مرحله دوم تحقیق ،حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  384نفر برآورد شد و پس از گردآوری
دادهها ،تجزیه و تحلیل آماری دادههای پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری (نظیر
فراوانی ،درصد و میانگین) و سطح استنباطی( آزمون لوین ،آزمون تی تست) ،تحلیل عاملی تاٌییدی ،با
استفاده از  Spss 22و  Lisrel8.54و  Excelصورت گرفت .معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده
ابعاد بهبود فضای کسب و کار ،گسترش فناوری اطالعات ،رویکرد مدیریت محله محوری ،مدیریت ارتباط با
مشتری و رهبری کارآفرینانه نشان داد که تمامی ضرایب بدست آمده ،معنادار میباشند .یافتههای حاصل از
تحلیل ابعاد بیانگر آن بود که از بین ابعاد گسترش فناوری اطالعات با میانگین ( )0/93بیشترین و رهبری
کارآفرینانه با میانگین (  )0/66کمترین تاثیر را در توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله
محور در کالن شهر تهران را داشته و پاسخ دهندگان با وضعیت موجود مولفههای دیگر در سواالت مذکور
رضایت ندارند ونظرات منفی دارند وهمهی مولفهها در امر توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران از
قابلیت بهبود باالیی برخوردار میباشند.
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مقدمه
از اواخر قرن بیستم ،نقش و عملکرد کدالن شدهرها در نتیجده رشدد سدریع اطالعدات و تکنولدو ی
ارتباطات ،شرکتهای چند ملیتی ،بینالمللی شدن فعالیتهای اقتصادی و حرکت فزاینده افکار ،نمادها
و پندارههای فراگیر در مرزهای ملی ،بازنگری مجدد شده است). (Abrahamson, 2004جهانی شددن
رقابت بین شهرها را افزایش داده است و آنها را در معرض جامعه جهانی قرار داده است .به طور مثال در
سلسله مراتب شهری ،1نخستین شهرهای جهانی (مانند لندن ،نیویورک و توکیدو) و شدهرهایی کده بده
تازگی در دهه  1980به عنوان شهرهای اقتصادی صنعتی شده شناخته میشوند (مانندد هندک کندک،
سئول و تایپه) می خواهند وضعیت مهم و پیشتازی شهرشان را حفظ کنند .و بسیاری از کالن شهرهای
درحال توسعه،آرزو دارند و سعی میکنند تا بوسیله طی کردن مسیر «واکنش جهانی شدن ،»2یعنی ،با
به کارگیری موسسات و شرکتهای چند ملیتی ،ارائه خدماتخاص حمایتی و فراهمآوردن جاذبدههدای
فرهنگددی بددرای توسددعه توریسددم بددینالمللددی بدده مجموعدده شددهرهای جهددانی وارد شددوند.
).(Abrahamson, 2004
رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکل گیری مقیاسهای جدیدی از رشد شهری در طی چندد دهده
اخیر موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با چالشهای نوینی مواجه گردد .در این میان توجه
و تاکید مدیران شهری بیش از هر زمان دیگری به سطوح پایینتر و ابعاد ملموس زندگی شهری متوجه
شده است)Jwcreswell:2009:23(.
مفاهیمی چون برنامهریزی از پایین،مشارکت جمعی و فراگیر حق انتخاب فدزونتدر بدرای سداکنین
محلی ،عدالت اجتماعی ،ایجاد فرصتهای برابر همراه با کارایی بیشتر،توزیع عادالنده امکاندات و مواهدب
توسعه و نیز رفاه مردم تنها در سایه مفهوم توسعه محلهای و برنامهریزی محدالت شدهری عینیدت پیددا
میکند( .نوریان)46: 1392 ،
توسعه محلهای در قالب فرایندی مشارکتی ،دموکراتیک و محله محور از جندین دههی گذشدته ،در
کشورهای توسعه یافته ،به عنوان محور برنامهای توسعهی پایدار شهری و منداطق کدالن شدهری ،مدورد
تأکید قرار گرفته است .در واقع توسعه پایدار در کوچدکتدرین پداره شدهری را توسدعه پایددار محلدهای
مینامند  .لذا مفاهیمی چون مشارکت جمعی افزایش عدالت و انسجام اجتماعی ,دلبسدتگی بده محدی
محله ،ایجاد فرصتهای برابر همراه با کارآیی بیشتر ،ارزش مسکن و نیز رفاه و بهداشت مردم (نه صدرفا
آبادی مکان) تنها در سایه مفهوم توسعهی محله و برنامهریزی محالت شهری عینیت مییابند .از طرفی
امروزه ،کارآفرینی به عنوان عامل توسعه ی اقتصادی در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته اسدت
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(هارکیما و اسکات2008 ،3؛ آلمیدا کوتو و برگز تیاگو )308 :2009 ،4بده طدوری کده در اقتصدادهای
مدرن و پیشرفته ،کارآفرینی یک اصل مهم و غیرقابل انکار میباشدد کدارآفرینی بده علدت اثدرات قابدل
مالحظه ای که بر روی سطح خرد و کالن اقتصاد دارد ،مورد توجه واقدع شدده اسدت .کدارآفرینی عامدل
حیاتی در زایش ایدههای جدید ،خلق شرکتها و کسبوکارهای جدید و به طور کلی پرورش اقتصدادی
است (سانا و آلیستر.)5 :2010 ،5
بروش و هیسریک )1985( 6کارآفرینی را فرآیند خلق چیزی جدید و با ارزش ،با اختصاص زمدان و
تالش الزم و در نظر گرفتن ریسکهای مالی ،روانی و اجتماعی و رسیدن بده رضدایت فدردی و مدالی و
استقالل تعریف کردهاند (دهقان و دیگران .)24 :1391،موریسون و دیگران 1998( 7الف) بیان میکنند
که فرایندکارآفرینی در تعاملمیان فرد ،شهود ،جامعه و فرهنک ایجاد میشود .کارآفرینی بسیار جامعتر
از یک فرایند اقتصادی ساده است و نشانگر برزو ترکیبی از رفتارهای صریح و ضمنی است (کیرکلدی،8
.)293 :2016
در اهمیت کارآفرینی همین بس که طی بیست سال ( )1960 - 1980در یکی از کشورهای جهدان
سوم (هند) تنها  500موسسه کارآفرینی شروع به کار کردهاند و حتدی بسدیاری از شدرکتهدای بدزر
جهانی برای حل مشکالت خود به کارآفرینان روی آوردهاند .آنچه در شرای سخت کندونی ضدرورت آن
در جامعه بیش از پیش احساس میشود ،پرداختن به این مقوله اساسی ،یعندی کدارآفرینی اسدت .زیدرا
مسلما کارآفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادرندد در چندین شدرایطی مندابع الزم
برای ایجاد رشد و توسعه در زمینههای تولید و منابع انسانی فراهم کرده ،اشتغال و کسب و کدار جدیدد
ایجاد کرده و با نوآوری صنعتی بر توسعه دامنه محصوالت و خددمات بیفزایندد( .آذرهدوش و همکداران،
 .)15 :1377امروزه نیروی انسانی به عنوان یک منبع نامحدود و محور هر نوع توسعه مطدرح مدیباشدد.
در این بین کارآفرینان به طورخاص دارای نقشی موثرتر در فرایند توسعه اقتصادی میباشند .تحقیقدات
نشان داده که بین رشد اقتصادی و تعداد کارآفرینان در یک کشور همبستگی مثبدت وجدود دارد .زیدرا
کشوری که دارای تعداد زیادی کارآفرین باشد از محرکهای تجاری و اقتصادی قویتری برخوردار اسدت
(وارث .)29 :1378 ،کارآفرینی ،وا های است نو که از معنی کلمهاش نمیتوان به مفهوم واقعدی آن پدی
برد .این وا ه به جای کلمه  ENTERPRENEURSHIPبه کار می رود که در اصل از کلمه فرانسدوی
 ENTERPRENDERبه معندای متعهدشددن نشدأت گرفتده اسدت .بندابر تعریدف وا ه نامده و بسدتر
کارآفرین کسی است که متعهدد میشود مخداطره یدک فعالیدت اقتصدادی را سدازماندهی اداره و تقبدل
نماید» (اسکندانی .)15 :1379 ،بعضی از دانشمندان نظیر شومپیتر ،کارآفرین را مهمترین عامل توسعه
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اقتصادی دانسته اند .وی معتقد است کارآفرین یک مدیر صاحب فکر و ابتکار است که همراه با خالقیت،
ریسکپذیری ،هوش ،اندیشه ،و وسعت دید ،فرصتهای طالیی میآفریند .او قادر است کده بدا نوآوریهدا
تحول ایجاد کند و یک شرکت زیان ده را به سوددهی برساند .سیر تطور و تکامدل فعداالن اقتصدادی یدا
کارآفرینان نشان میدهد که کارآفرینی در نظریههای اقتصادی تبلوریافته و به عنوان عامل اصلی ایجداد
ثروت یا مو جد ارزش اقتصادی شدناخته و از قدرن پدانزدهم تداکنون در کدانون بحدب مکاتدب مختلدف
اقتصادی قرار داشته است (اسکندانی .)17 :1379 ،اما سابقه مفهوم کارآفرینی در دانش امددددروزی بده
دویست سال پیش برمی گردد .اولین کسی که این مسئله را مطرح کرد فردی به نام کانتیلون است .این
وا ه دستخوش تعاریف جدید شده و ترجمه آن در ایران به معنای همان کسی اسدت کده زیربدار تعهدد
میرود .امروزه بسیاری از شرکتها به لزوم کارآفرینی سازمانی پی بردهاند (احمدپور.)22 :1376 ،
بررسی فرایند پیادهسازی مدل کسبوکار در همان مراحل اولیه طراحی مددل مدیباشدد .بدا لحدا
کردن جزئیات پیادهسازی ،به عنوان مثال هماهنک سدازی مددل مدورد نظدر بدا فرآینددهای تجداری و
سازمانی ،دیدگاهی جامعتر ،دقیقتر و واقع بینانهتر فراهم میشود ،و از این رو امکان کارگر واقدع شددن
مدل کسبوکار مورد نظر افزایش خواهد یافدت .و بده همدین منظدور بدرای طراحدی بهتدر و همچندین
پیادهسازی بهتر مدلهای کسبوکار ابتدا بهتر است که پارامترهای مختلف و تأثیرگذار بررسی شده و با
در نظر گرفتن فرآیند های مربوطه مختلف و متناسب با استراتژی نوآوری باز مدلی مناسبتر ارائه شدود
(سیموال و اهوال .)2014 ،علیرغم مدلهای کسبوکار مختلفی که امروزه وجود دارد و با توجده بده ایدن
که در سال های اخیر متناسب با هر کسبوکار مدلی ارائه شدده اسدت ،ولدی بده دلیدل تدازگی موضدوع
نوآوری باز در عرصه جهانی و در کشور ما ایران ،چارچوب مناسبی برای هماهندک سداختن مددلهدای
کسبوکار و نوآوری باز در دسترس نمی باشد و ما برآنیم که با توجه به متغیرهای تأثیرگذار بر ندوآوری
باز که خود باعب اتخاذ استراتژیهای گوناگون برای شرکت میشود و این استراتژیها ندوعی از ندوآوری
باز را میطلبد و همچنین با درنظر کرفتن ابعاد اصلی مدلهای کسبوکار ،این دو را به هم پیوند داده و
برای هر استراتژی مدلی مناسب با آن معرفی کنیم (فاس و تینا.)2014 ،
کالن شهر تهران با تنگناهای متعددی در خصوص مدیریت بهینه سازمان فضایی شهر رو به روسدت
و رویکرد کنونی در مدیریت کالن و متمرکز آن ،به دلیل عدم اتکاء بده سدازوکارهای محلدی ،مشدارکت
مردم و نظامهای پایدار اکولو یک محلی ،به توسعهی پایدار شهری منتهدی نشدده اسدت .لدذا توسدعهی
پایدار محالت شهری ،به عنوان نقطه ی آغازین توسعه مدیریت پایدار تهران شناخته شده است .آن چه
در رویکرد توسعهی پایدار محلهای هدف غایی به شمار میرود ،مردم و تأمین نیازهدای اولیده و اساسدی
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آنان ،با توجه به محدی زنددگی آنهاسدت( .ذبیحدی و فدوالدی  .)9 :1393،در سدالهدای اخیدر مددل
کسبوکار نوآوری بسته با چالشهای محیطی متعددی رو به رو شده اسدت کده شدامل افدزایش داندش
کارکنان و میزان تحرک بسیار باالی آنها ،پیدایش سرمایهگذاری جسورانه خصوصی ،کوتاه شدن چرخده
عمر تکنولو یها و افزایش هزینههای تحقیق و توسعه میباشد .با توجه به چالشهای مذکور ،رقابدت بدا
مدل کسبوکارهای نوآوری بسته بسیار مشکل است (فاس و تینا .)2014 ،به همدین دلیدل چسدبرو در
سال  2003مفهوم نوآوری باز را ارائه داد و بر این باور بود که محی کسبوکار امروزی بیشتر بده مددل
نوآوری باز نیاز دارد و این مدل نه تنها به توسعه ایدهها کمک میکندد بلکده ایددههدای نوآورانده مجداز
بیشتری برای استفاده خارج از شرکتها خلق میشود کده شدرکت را مدوثرتر و بدا کدارایی بهتدر جلدوه
میدهد .در ادامه ،مشخص گردید مدلهای کسبوکار برای ایجاد همکاری باید دوبداره طدوری طراحدی
شوند تا بتوانند راه را برای همکاری بخشهای خارجی در قعالیدتهدای خاصدی از شدرکت بداز باشدد و
فرآیند تحویل بهبود یابد در نتیجه نیاز به وجود بعضی از بخشها در شرکت کاهش مدییابدد .بندابراین
مفهوم محله در برنامه ریزی و طراحی شهری از آن روی جایگاهی ویژه می یابد که با القدای هویدت بده
آن میتوان حس تعلق به مکان و به نوعی حس جا و هویت شهروندان را تقویت نمود.
کالنشهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین مادر شهر ایران ،با داشدتن جمعیتدی بدالر بدر هشدت
میلیون و  244هزار و  759نفر(مرکز آمار ایران:سالنامه آمار ،)1390به دلیدل افدزایش زیداد جمعیدت و
رشد و گسترش نامتوازن،دارای مسائل و مشکالت متعددی در ارتباط با مدیریت و خدمات شهری است.
در سالهای اخیر مدیریت شهری تهران ،برای مدیریت هدر چده بهتدر ایدن شدهر و کاسدتن مشدکالت و
نارساییهای شهروندان تهرانی اقدام به پیادهسازی طرح مدیریت محله در سطح محالت شدهری تهدران
کرده است .مدیریت محالت به عنوان مهمترین عرصه مدیریت و برنامهریزی مشارکتی ،دارای مددیریت
غیر متمرکز،مشارکتی یا تعاملی است.بنابراین در راستای رفع نارساییهای موجدود توسدعه اجتمداعی و
فضایی شهر تهران،تمرکز بر مدیریت و توسعه محالت به عنوان مبنا و ضرورت توسدعه نواحی،منداطق و
کالنشهر تهران باشد .در همین راستا پژوهش حاضر در پی آن است تدا مددلی جهدت توسدعه کسدب و
کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن شهر تهران ارائه نماید.
چارچوب نظری تحقیق
کارآفرینی
در اوایل سده شانزدهم میالدی کسانی را که در کار مأموریت نظامی بودند کارآفرین مدیخواندندد و
پس از آن نیز برای مخاطرات دیگر نیز همین وا ه با محدودیتهایی مورد استفاده قرار گرفت .از حددود
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سال  1700میالدی به بعد درباره پیمانکاران دولدت کده دسدت انددرکار امدور عمراندی بودندد ،از لفدظ
کارآفرین زیاد استفاده شده است.
کارآفرینی و کارآفرین اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مکاتب اقتصدادی از قدرن
شانزدهم میالدی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریههای خود تشریح کردهاندد .وزف شدومپیتر بدا
ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود در سال  1934که همزمان با دوران رکود بزر

اقتصادی بود ،موجدب

شد تا نظر او در خصوص نقش محوری کارآفرینان در ایجاد سود ،مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل
وی را «پدر کارآفرینی» لقب دادهاند.
از نظر وی «کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی اسدت » و نقدش کدارآفرینی عبدارت
است از «نوآوری یا ایجداد ترکیدب هدای تدازه از مدواد» .همچندین کدارآفرینی از سدوی روانشناسدان و
جامعهشناسان با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگیها و الگوهای رفتاری آنهدا
با بررسی و تحقیق در خصوص آنان مورد توجه قرار گرفته است ( .حاجی پور.)38 :1385 ،
به دنبال افزایش سریع جمعیت شهرها چالشهایی مانند پدیده اسدکان غیدر رسدمی ،آلدودگیهدای
زیست محیطی ،کمبود خدمات شهری ،باال بودن مصرف انر ی ،مسائل اجتمداعی و غیدره در شدهرهای
بزر

به وجود آمد که منجر به نظریه توسعه پایدار شهری شد .در جهت رسیدن به توسعه پایدار شهر،

مفهوم مدیریت پایدار شهری که ب ه دنبال هددایت فزایندده جامعده شدهری اسدت ،مطدرح شدده اسدت.
مدیریت پایدار شهری باید بتواند که به صورت نامحدود زمانی و بدون تخریب منابعی که فرآیند توسدعه
بدان وابسته است را استمرار ببخشد .مدیریت پایدار شهری ،باید بتواند بده نیازهدای مدردم شدهر پاسدخ
گوید ،بقا و دوام آن تضمین گردد و در عین حال پایداری آب ،خاک و هوا یعندی سده عنصدر کده بدرای
حیات انسان ضروری است ،تضمین گردد( حاجی پور.)38 :1385 ،
چندین مطالعه نشان داده اند که به طور کلی کارآفرینان گرایش به سمت اعتماد بده نفدس بدیش از
حد دارند .این گونه جهتگیریها میتواند توانایی کارآفرینی را بیش از حد واقعی نشدان دهدد .بدا ایدن
حال با توجه به اینکه اکثر مطالعات بر روی اعتماد به نفس زیادیی ،بر روی کارآفریندان فعلدی (کسدانی
که در حال حاضر کار آفرین هستند) انجام گرفته است ،سوال اینجاست که آیا این برداشتهدا ناشدی از
فرایندهای کار آفرینانه نیست ؟! (بایون و دیگران .)31 ،2015،9بنابر این کارآفرینی نیازمند مهارتهای
استراتژیک خاص برای عملکرد سود آور است .موسسه توسعه کارآفرنی احمد آباد در هند عوامل معینی
را شناسایی کرد که برای کارآفرینان برای موفقیت در کسب و کار مورد نیاز است .این فاکتورهای شامل
خالقیت ،دیدن و استفاده از فرصتها ،پشتکار ،دانستن ،اهمیت دادن به کار با کیفیت باال ،تعهد به کدار،
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ترغیب ،رویکرد اثر بخشی ،برنامهریزی سیستماتیک ،حل مساله ،اعتماد به نفس ،ابراز وجود ،اسدتفاده از
استراتژیهای موثر ،مراقبت و توجه به رفاه کارکنان میشود(کوار و باینس.)31 ،2013،
محله
محلّه یا برزن به قسمتی از یک شهر یا روستا گفته می شود که نام ،محددوده و مشخصدات خدود را
داشته باشد .در محاوره های فارسی محله یک واحد اجتماعی و محل سکونت اقشاری از جامعه است که
به ویژه از نظر اجتماعی دارای وجوه مشترک می باشند .به لحا معنایی محله جای حلول ،فرود ،جدا و
مکان می باشد.
رویکرد محله محور
از چند دهه پیش به پایینترین سطح حکومت تحت عنوان «حکومت محلی» اشاره شدده اسدت و
اکنون ناکارآمدی دیدگاههای مبتنی بر رواب صرفا رسمی سازمانی مشخص گردیده است .پیتدر هدال و
اولریش فایفر در کتاب «آینده شهری قرن  ،»21توسعهی پایدار شهری را با مفهوم «حکمرانی شدهری»
پیوند میدهند و یک حکمرانی شهری مطلوب را ،نوعی از حاکمیت مدیدانندد کده پایدداری را در ابعداد
مختلف ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی مدد نظدر قدرار دهدد .در ایدن دیددگاه بدر همکداری سدازمانهدای
غیردولتی ( ،)NGOsسازمانهای محله و اجتماع محور ( )CBOsدر کنار سایر کنشگران اعم از دولدت،
بخش خصوصی و ساکنین محالت و غیره تأکید میشود .درگیر شدن هر یک از این سطوح ،بحدبهدای
جدیدی را وارد ادبیات توسعهی پایدار کرده است که از آن جمله توسعه مبتنی بر اجتماع محلدی اسدت
(ذکایی.)45 :1383،
رویکرد اجتماع محور در اواخر دهه  1970مطرح و طدی دهده  1990بطدور جددی بدا پیشدگامی و
سرمایهگذاری بانک جهانی در تحقق بخشیدن به اهداف ،برنامهها و پرو ههای بهسازی شهری و کداهش
فقر شهری بکار گرفته شد .این برداشت از رویکرد مذکور در کارهای بانک جهانی بیشتر بده اجتماعدات
محلی آماده ،منسجم و برخوردار از ظرفیت نهادی محددود مدیشدد .در ایدن رویکدرد تأکیدد اصدلی بدر
مشارکت اجتماع محلی در مراحل مختلف اجرای پرو ههای بانک در محالت هدف خصوصدا در فرآیندد
تصمیمسازی است .رویکرد اجتماع محور عالوه بر اینکه از آثار مثبت مشدارکت و وفداا اجتمداع محلدی
بهره میجوید ،منجر به ایجاد نوعی حس تعلق در میان مردمی میشود که در اجرای طرحهدا مشدارکت
داشتهاند ()Colin:2011:66
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مدیریت محله محور
از اوایل دهه  1990میالدی،به کارگیری شاخصهای مربوط به اندازه گیدری و ارزیدابی عملکدرد در
برنامهها و پرو ههای موسسات دولتی رونق یافت ()Colin:2011:66
از محرکهای کلیدی این موضوع میتوان به کتاب«نوسازی دولت» اسبون و کبلر اشاره کرد که بده
ایجاد سیستم شاخصهای مبتنی بر نتایج و پیامدها منتهی شدند(برک پور و همکاران)205:1389 ،
بنابراین دو رهیافت عالقمند به موضوع سنجش عملکرد مدیریت در سطح محلی قابل طدرح اسدت.
رهیافت اول در حوزه«مطالعات سازمانها»که مفاهیم «کارایی» و «اثربخشی» و شاخصهای مدرتب بدا
آن را مورد توجه قدرار مدیدهدد ،رهیافدت دوم در حدوزه «حکمروایدی مطلدوب شدهری» در چدارچوب
نظریه های اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانهای مدیریت در سطح محلی است(جاجرمی و فیدروز
آبادی)un.Habitat:2012:33( .)94:1386:
به عبارتی حکومت برای دستیابی به اهداف مورد نظدر و اداره امدور جامعده نیازمندد ایجداد سدطوح
مدیریتی در سطح دولت است .بنابراین مدیریت عمومی در سطح محلدی،در واقدع بده معندی اداره امدور
توس حکومت محلی(مقیمی )59:1390،است که میتوان آن را مدیریت محلده محدور بده عندوان پدل
اتصال بین اجتماع منسدجم محلدی و حکومدت مرکدزی دانسدت :بندابراین ،رویکدرد اسدتفاده و کداربرد
کلمه«مدیریت محله محور» به جای «حکومت محلی» تالش برای سیاست زدایی از حکومدت محلدی و
تداوم فن ساالری است)yap Kio Sheng:2014:10-12(.
طرح ناحیه محوری در قالب برنامه ریزی ساختاری-راهبردی جدید شهری بده ویدژه کدالن شدهرها
نفی برنامه ریزی متمرکز و تقسیم وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف تصمیم گیری و مددیریت و
تاکید بر تقویت نهادهای برنامه ریزی و مدیریت محلی شکل گرفته است که این امر اساسا الزمه تحقدق
توسعه پایدار شهری،تامین نیازها و ارزشهای بومی محسوب میگردد(.معاونت تحقیقات و برنامه ریدزی
توسعه شهری( )1389:20-21:عبدالهی)56: 1390 ،
بنابراین یکی از ابزارهای و خ مشیهایی که برای رسیدن به این هدف و دخالت دادن مردم محلده
در طراحی و برنامه ری زی به کارگیری شده است مبحب ناحیه محوری و استراتژی توسدعه از پدایین بده
باال در مدیریت شهری جدید بوده است(.رجب)72: 1392 ،
طرح ناحیه محوری به منظور غلبه بر مشکالت و نارساییهای شهری و تسریع و تسدهیل و افدزایش
کیفیت خدمات به شهروندان و توسعه مشارکت مردم در اداره امور شهر در حال اجرا است.برنامه ریدزان
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و مدیران شهری امروزه بر این اصل باور دارندکه تمرکز گرایدی و حجدیم بدودن سداختار شدهرداری بده
موازات افزایش شهرنشینی به ویژه در کالن شهرها نسخه باطل شده ای اسدت کده حتدی در شدهرهای
متوس نیز فاقد کمترین کارایی است( .ذاکری)12-15: 1391 ،
از سویی در کشور ما ایران زمینه مناسبی برای مشارکت وجود دارد.روحیه خمکاری و تعاون سدنتی
و تاریخی ما امکان مناسبی برای بهره گیری از نیروهای مردمی به وجود آورده اسدت و اصدوال نهادهدای
خودجوش مردمی همیشه از موثرترین عوامل اداره محی های اجتماعی به شمار میآیند.بدین ترتیب با
اجرای طرح ناحیه محوری تالش گردید تا شهروندان در مدیریت امور و تصمیماتی که به طور مسدتقیم
با سرنوشت آنها مرتب است مشارکت کنند و بستری ایجاد شود تا آنان چشمان خود را بر روی حقدایق
محددی اجتمدداعی خددود بدداز نگدده دارنددد و در جهددت رفددع نیازهددای محددی زیسددت خددود اقدددام
نمایند(.پورعاشوری)52: 1392 ،
مدیریت محلی بر اساس مسئولیت شهروندی ،عدم تمرکز و احساس تعلق شدکل مدیگیرد.بده طدور
کلی پیش شرطهای اصلی تحقق عملی مدیریت محلی عبارتند از:
)1توانایی فنی و مدیریت حکومت محلی
)2مشروعیت سیاسی در تصمیم گیری
)3دسترسی به منابع
)4دارا بودن چارچوب حقوقی (محقر ،شفیعی)12:1387،
ارزیابی مدیریت محله ای در چارچوب حکمروایی مطلوب شهری امری اجتناب پذیر است:چرا که در
کنار مشارکت (به عنوان مهمترین هدف اجرای طرح مدیریت محالت) ،توجه به دقت ،سدرعت ،صدحت،
کیفیت ارائه خدمات ،افزایش پاسخگویی مدیران شهری ،کارآمدشدن روند مدیریت و خدمات ارائه شدده
و  ...مهم اجرای طرح مدیریت محالت است ()Coleman:2009:118
برنامه ریزی محله محور
طی یکی دو دهه اخیر در سطح جهانی بسیاری از سازمانها و نهادهدای دخیدل در امدر مددیریت و
برنامهریزی شهری ،بر ترویج نگرش مشارکتی در جهت تشویق نوعی رهیافت به برنامهریدزی "از پدایین
به باال" تأکید داشته و تصدمیمگیدری و چداره اندیشدی در خصدوص حدل مسدائل شدهری را بدر مبندای
اجتماعات محلهای یا محالت شهری پایهگذاری نمودهاند .این موضدوع از دهده  1970بده شدکل جددی
مطرح شدو فلسفهپدیدارشناسی و کارهایهوسرل را میتوان سرآغازی برتوجه عمیق به جهان اجتماعی
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دانست .اما در حوزه شهرسازی شاید بتوان «جانفریدمن» را به عنوان برجستهترین نظریهپدردازی ذکدر
کرد که ضرورت بازنگری در اندیشه برنامهریزی و چرخش از عرصهها و سطوح کالن تصدمیمگیدری بده
جنبههای محلی و عرصههای زندگی روزمره را مطرح نموده است(حاجی پور)5 :1385 ،
کارآفرینی
کارآفرینی ،وا ه ای است نو که از معنی کلمه اش نمی توان به مفهوم واقعی آن پی برد .ایدن وا ه بده
جددای کلمدده  ENTERPRENEURSHIPبدده کددار مددیرود کدده در اصددل از کلمدده فرانسددوی
 ENTERPRENDERبه معندای متعهدشددن نشدأت گرفتده اسدت .بندابر تعریدف وا ه نامده و بسدتر
کارآفرین کسی است که متعهددددددد میشود مخاطره یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی اداره و تقبدل
نماید» (اسکندانی .)15 :1379 ،بعضی از دانشمندان نظیر شومپیتر ،کارآفرین را مهمترین عامل توسعه
اقتصادی دانستهاند .وی معتقد است کارآفرین یک مدیر صاحب فکر و ابتکار است که همراه با خالقیت،
ریسک پذیری ،هوش ،اندیشه ،و وسعت دید ،فرصتهای طالیی میآفریند .او قادر است که با ندوآوریهدا،
تحول ایجاد کند و یک شرکت زیانده را به سوددهی برساند .سیر تطور و تکامدل فعداالن اقتصدادی یدا
کارآفرینان نشان میدهد که کارآفرینی در نظریههای اقتصادی تبلوریافته و به عنوان عامل اصلی ایجداد
ثروت یا موجد ارزش اقتصادی شدناخته و از قدرن پدانزدهم تداکنون در کدانون بحدب مکاتدب مختلدف
اقتصادی قرار داشته است (اسکندانی .)17 :1379 ،اما سابقه مفهوم کارآفرینی در دانش امدددروزی بده
دویست سال پیش برمی گردد .اولین کسی که این مسئله را مطرح کرد فردی به نام کانتیلون است .این
وا ه دستخوش تعاریف جدید شده و ترجمه آن در ایران به معنای همان کسی اسدت کده زیربدار تعهدد
میرود( .احمدپور .)22 :1376 ،در آن زمان ریچاردکانیلون عوامدل اقتصدادی را بده سده دسدته زمدین،
نیروی کار و عوامل اقتصادی ریسکپذیر تقسدیم کدرد .تلفیدق مفهدوم ریسدکپدذیری بدا فعالیدتهدای
اقتصادی ،اولین گام در تدوین مبانی نظری کدارآفرینی بدود ،از ایدن رو عددهای وی را ابدداعکنندده وا ه
کارآفرینی میدانند .از آن زمان تاکنون مفهوم و مبانی کارآفرینی ،دچار تغییرات بسیاری شده اسدت تدا
آنجا که از حوزه اقتصادی پا را فراتر گذاشته و با پیمودن مرزهای خالقیت و نوآوری ،پارادایم جدیدی را
پایه گذاری کرده است که جز با عنوان کارآفرینی ،قابل تبیین نیست .درجهان کنونی سیستم اقتصدادی
سرعت زیادی به خود گرفته است و شرکتهایی که نتوانند پابده پدای آن حرکدت کنندد بده سرنوشدت
دایناسورها محکوم خواهندشد.اکنون در عرصه جهانی ،افراد خالا ،نوآور و مبتکر به عندوان کارآفریندان
منشا تحوالت بزرگی در زمینههای صنعتی ،تولیدی و خدماتی شدهاند و از آنها نیز به عندوان قهرماندان
ملی یاد میشود .چرخ های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی بده حرکدت درمدیآیدد .امدروزه
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نیروی انسانی به عنوان یک منبع نامحدود و محور هر ندوع توسدعه مطدرح

مدیباشدد .در ایدن بدین

کارآفرینان به طورخاص دارای نقشی موثرتر در فرایند توسعه اقتصادی میباشند .تحقیقدات نشدان داده
که بین رشد اقتصادی و تعداد کارآفرینان در یک کشور همبستگی مثبت وجود دارد زیدرا کشدوری کده
دارای تعداد زیادی کارآفرین باشد از محرکهای تجداری و اقتصدادی قدویتری برخدوردار اسدت (وارث،
.)29 :1378
اهداف تحقیق
هدف اصلی:
ارایه مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن شهر تهران
اهداف فرعی:
 .1واکاوی ابعاد ،مولفهها و شاخصهای توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور
در کالن شهر تهران
 .2تعیین میزان اهمیت ابعاد  ،مولفهها و شاخصهای توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد
محله محور در کالن شهر تهران
 .3شناسایی وضعیت موجود توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن
شهر تهران
 .4شناسایی وضعیت مطلوب توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن
شهر تهران
 .5ارایه مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن شهر تهران
سواالت تحقیق
سؤال اصلی:
مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن شهر تهران کدام
است؟
سؤاالت فرعی:
 .1ابعاد ،مولفهها و شاخصهای توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن
شهر تهران کدامند؟
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 .2اهمیت ابعاد ،مولفهها و شاخصهای توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور
در کالن شهر تهران از دیدگاه خبرگان تا چه میزان میباشد ؟
 .3وضعیت موجود توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن شهر تهران
چگونه است؟
 .4وضعیت مطلوب توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن شهر تهران
چگونه است؟
 .5مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن شهر تهران کدام
است؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر دارای دو مرحله است .روش پژوهش در مرحله اول تحقیق کیفی است و از نوع
تحلیل محتوا با نظام مقولهای قیاسی است .مای رینک  )2000(10معتقد است در تحلیل کیفی محتوا
به شیوه اعمال قیاسی طبقه بندی ،پژوهشگر با ارائه و مفروض گرفتن تعاریف مشخصی قبل از شروع به
تحقیق ،به مطالعه متون تعیین شده میپردازد و با مقایسه تعاریف از پیش تعیین شده و متنهای مورد
تحلیل به داوری درباره عدم وجود یا وجود مصادیق آن تعریف در متنهای مورد نظر میپردازد
(فرادانش .)1387 ،در این پژوهش ابتدا متون مرتب

باهدف اصلی پژوهش انتخاب شدهاند .درمرحله

اول ،متون مورد مطالعه قرار گرفته و پاراگرافهای مرتب با سوالت تحقیق انتخاب گردیده در مرحله
دوم کد مفاهیم مرتب با موضوع هر پاراگراف استخراج شده و در مرحله سوم کد مفاهیم استخراج شده
در دستههای هم مفهوم قرار گرفته شده و در مرحله چهارم برای دستههای هم مفهوم ،نام و عنوان
مناسب که بیانگر تم اصلی پژوهش است تبیین شده است.
در مرحله دوم بعد از تعیین مولفه و شاخصهای اصلی تحقیق خود در بخش اول به روش تحلیل
محتوا ،پرسشنامه ای براساس مقیاس  5بخشی لیکرت (=1خیلی کم=2 ،کم=3،متوس =4،زیادو=5خیلی
زیاد) طراحی شده و با توزیع آزمایشی پرسشنامه و دریافت نظرات اساتید آگاه در زمینه جامعه شناسی
و مدیریت ،مولفهها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت و بعد از اصالحات مورد نیاز و نهایی شدن،
پرسشنامه درمیان اعضای نمونه آماری توزیع شدهاست .دراین تحقیق ،ازروشهای مطالعات کتابخانهای
و میدانی و ابزارهایی همچون مصاحبه و پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شدهاست .پرسشنامه
این تحقیق در مرحله اول در اختیار صاحبنظران و متخصصان مربوط به موضوع مورد ارزیابی قرار
گرفتهشدهاست .و نهایتاَ با جرح وتعدیلهای انجام شده و تایید روایی آن ،پرسشنامه تنظیم شده است.
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آمار استنباطی
ابعاد ،مولفهها و شاخصهای توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن
شهر تهران
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش کیفی مدل نهایی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکدرد
محله محور در کالن شهر تهران در پنج بعد بهبدود فضدای کسدب و کدار ،گسدترش فنداوری اطالعدات،
رویکرد مدیریت محله محوری ،مدیریت ارتباط با مشدتری و رهبدری کارآفرینانده طراحدی شدد و نظدر
اعضای پانلها درباره میزان مناسب بودن و اهمیت شاخصها و عوامل اولیه اخذ گردید .تم بهبود فضای
کسب و کار در  3مقوله  :کسب و کار کوچک (انواع کسب و کار ،ویژگیهای کسب و کار ،و آثار کسب و
کار) ،فضای کسب و کار( مفهوم فضای کسب و کار و انواع فضای کسدب و کدار و شداخصهدای فضدای
کسب و کار) و تدوین قوانین از سوی سیاستگزاران ظهور کردند .تم گسترش فناوری اطالعدات در 3
مقوله  :فناوری(مفهوم فناوری ،عناصر فناوری ،و انواع فناوری) ،اینترنت (کاربرد اینترنت و آثار اینترنت)
و فن آوری در استراتژی کسب و کار ظهور کردند .تم رویکدرد مددیریت محلده محدوری در  5مقولده :
عناصر کلیدی مدیریت محله ،حوزههای مدیریت محلی ،شهروندان(عرصدههدای مشدارکت شدهروندی و
مسئولیتپذیری شهروندان) ،پیش زمینه تحقق عملی مدیریت محلدی و اهدداف ناحیده محدوری ظهدور
کردند .تم مدیریت ارتباط با مشتری در  8مقوله  :روشهای ارتباط با مشتری( مدیریت ارتباط یکپارچه
با مشتری ،و مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری) ،اصول سیستمهای پشتیبان مشتریان ،مولفدههدای
مدیریت ارتباط با مشتری ،عناصر مدیریت ارتباط با مشتری ،کانالهای ارتباطی (با مشدتری) ،مددیریت
ارتباط یکپارچه با مشتری( هدفهای مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری و مزایای ارتبداط یکپارچده بدا
مشتری) ،مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری( ویژگی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری ،مزایای
مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری ،معایت مدیریت الکترونیکی اربداط بدا مشدتری) و تاکتیدکهدای
بازاریابی ارتباطی (با مشتری) ظهور کردندد و تدم رهبدری کارآفرینانده در  3مقولده  :کدارآفرینی(مفهوم
کارآفرینی ،آموزش کارآفرینی ،عناصر اصلی کارآفرینی ،آثار کارآفرینی ،عوامل تسدهیل کنندده در رشدد
کارآفرینی) ،کارآفرین( مفهوم کارآفرین و ویژگی سدازمانهدای کدارآفرین) ،و رهبدری کدارآفرین (اندواع
رهبری ،ویژگی رهبری ،وظایف رهبری کارآفرینانه ،هدف رهبر تحول آفرین ،ایعاد رهبری کارآفرینانده و
استراتژیهای رهبری کارآفرینانه) ظهور کردند .
تحلیل عاملی الگوی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن شهر تهران
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در شمایل زیربیضی ها ،متغیر های مکنون یا عامل ها ،و مستطیل ها مواد پرسشنامه ی مسئولیت
پذیری اجتماعی مدیران را نشان می دهد .همان طور که مشاهده می شود مدل مسیر از  6متغیر پنهان
و  17متغیر آشکار تشکیل شده است .متغیرهای مکنون (پنهان) به نوبه خود به دو نوع متغیرهای درون
زا و متغیرهای برونزا تقسیم میشوند .هر متغیر در سیستم مدل معادالت ساختاری میتواند هم به
عنوان یک متغیر درون زا و هم یک متغیر برونزا در نظر گرفته شود .متغیر درون زا متغیری است که از
جانب سایر متغیرهای موجود در مدل تأثیر میپذیرد .در مقابل متغیر برونزا متغیری است که هیچگونه
تأثیری از سایر متغیرهای موجود در مدل دریافت نمیکند بلکه خود تأثیر میگذارد.
در مدل فوا متغیر بهبود فضای کسب و کار ،گسترش فناوری اطالعات ،رویکرد مدیریت محله
محوری ،ارتباط با مشتری ،رهبری کارآفرینانه متغیر درون زا و متغیر توسعه کسب و کارهای نوین
مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن شهر ته ران برون زا می باشد .پیکان های کوچک واریانس
باقیمانده(خطا) را نشان میدهد که به وسیله ی عامل تبیین می شود.
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شکل  : 1الگوی اندازه گیری توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن
شهر تهران در حالت تخمین استاندارد
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شکل : 2الگوی اندازه گیری توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن
شهر تهران در حالت معنی داری پارامتر
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بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویهها را در
توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میدهد .به عبارت دیگر بار عاملی نشان
دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر (سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) میباشد .با
توجه به شکل ( )1میتوان بارهای عاملی هر یک از سواالت تحقیق را مشاهده نمود.
برای مثال متغیر « بهبود فضای کار» دارای بار عاملی ( )0/85میباشد .به عبارت دیگر متغیر
« بهبود فضای کار» تقریبا  72درصد (0/85را به توان  2میرسانیم) از واریانس عامل « توسعه کسب و
کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن شهر تهران » را تبیین مینماید.
خروجی بعدی یعنی شکل ( ،)2مدل در حالت معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل
اندازهگیری بارهای عاملی هر یک از سواالت تحقیق را نشان میدهد که تمامی ضرایب بدست آمده
معنادار شدهاند .زیرا مقدار آزمون معناداری بزرگتر از  1/96یا کوچکتر از  -1/96نشان دهنده معناداری
بودن رواب است .دو خروجی نرم افزار لیزرل (مدل در حالت تخمین استاندارد و مدل در حالت ضرایب
معناداری) نشان داده شده است.
روایی همگرایی
معیار  AVEنشاندهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخصهای خود
میباشد .به بیان ساده  AVEمیزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد .که هر
چقدر این همبستگی بیشتر باشد برازش نیز بیشتر میشود .برای بررسی روایی همگرا استفاده میشود
و مقدار بحرانی آن« برابر  0/5می باشد و مقدار  AVEباالی  0/5روایی همگرایی قابل قبول است.
طریقه محاسبه :با عاملی هر سوال معیار را به توان دو میرسانیم و میانگین آنها را میگیریم.
پایایی سازه11
پایایی سازه بیان میکند نتایج به دست آمده از کاربرد یک ابزار اندازهگیری تا چه حد با نظریههایی
که آزمون بر محور آنها تدوین شده است تناسب دارد .پایایی سازه (متغیرهای مفهومی ) را میتوان بر
اساس پایایی مرکب) (CRمیزان واریانس) (AVEاستخراج شده محاسبه کرد.
CR>0.7
AVE>0.5

همانگونه که در جدول( )1مالحظه میگردد ،پایایی مرکب بیشتر از  0/7و واریانس هرسازه بزرگتر
از  0/5میباشد بنابراین همبستگی یک سازه با شاخصها فراهم میباشد و ابزار اندازه گیری مناسب و
منعکس کننده متغیر پنهان میباشد.
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جدول  : 1روایی همگرایی وپایایی مولفه ها

بعد

مولفه

بهبود فضای کار

گسترش فناوری
اطالعات
رویکرد مدیریت
محله محوری

ارتباط با مشتری

رهبری کارآفرینانه

آمارهt

اولویت

بار عاملی ضریب تعیین

فضای کسب و کار

0/93

0/86

12/12

اول

تدوین قوانین از سوی سیاستگزاران

0/81

0/66

9/21

دوم

کسب و کار کوچک

0/63

0/39

-

سوم

اینترنت

0/9

0/81

10/56

اول

فناوری

0/75

0/56

-

دوم

فن آوری در استراتژی کسب و کار

0/63

0/39

7/57

سوم

شهروندان

0/84

0/7

11/69

اول

عناصر کلیدی مدیریت محله

0/74

0/55

-

دوم

خوزه های مدیریت محلی

0/62

0/38

9/53

سوم

مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری

0/96

0/92

12/88

اول

روش های ارتباط با مشتری

0/82

0/67

-

دوم

تاکتیک بازاریابی ارتباطی

0/81

0/66

11/06

سوم

مدیریت ارتباطی یکپارچه با مشتری

0/71

0/5

8/42

چهارم

انواع وظایف و استراتژی رهبری

0/81

0/65

10/47

اول

استراتژی رهبری کارآفرینانه

0/77

0/59

9/88

دوم

کارآفرینی

0/72

0/52

-

سوم

کارآفرین

0/67

0/49

7/94

چهارم

AEV

0/81

0/75

0/71

0/83

0/86

CR

0/87

0/82

0/8

0/9

0/92

جدول  : 2روایی همگرایی وپایایی ابعاد

بعد

مفهوم
توسعه کسب و
کارهای نوین
مبتنی بر رویکرد
محله محور
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بار عاملی ضریب تعیین آماره t

اولویت

گسترش فناوری اطالعات

0/93

0/86

11/34

اول

ارتباط با مشتری

0/87

0/76

10/78

دوم

بهبود فضای کار

0/85

0/72

10/63

سوم

رویکرد مدیریت محله محوری

0/72

0/52

9/28

چهارم

رهبری کارآفرینانه

0/66

0/43

5/7

پنجم

AEV

0/817

CR

0/882
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برازش مدل
شاخصهای نیکویی برازش یک از اهداف اصلی در استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری،
شناخت میزان همخوانی بین دادههای تجربی با مدل مفهومی و نظری است .برای شناخت میزان
همخوانی دادههای تجربی و مدل مفهومی از شاخصها و معیارهایی استفاده میشود که به آنها
شاخصهای نیکویی برازش میگویند .در مدل اندازهگیری از شاخصهای متفاوتی برای حصول اطمینان
از نیکویی برازش مدل استفاده میشود .در جدول ( )3شاخصهای محاسبه شده و مقدار استاندارد
آورده شده است .مقایسه آن دو نشان میدهد که همخوانی بین دادههای تجربی با مدل مفهومی و
نظری وجود دارد.
جدول  : 3برازش مدل

*
نام شاخص

شاخص اصلی
X2/DF

RMSEA

شاخص های فرعی
PNFI

GFI

AGAI

NFI

CFI

مقدار استاندارد کمتر از 3کمتر از  0/08بیشتر از 0/5بیشتر 0/8بیشتر 0/8بیشتر 0/9بیشتر0/9
مقدار مدل

2/217

0/053

0/544

0/813

0/821

0/907

0/92
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مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کالن شهر تهران
کسب و کار کوچک ()0/63
0/85

فضای کسب و کار ()0/93
بهبود فضای کسب و کار

تدوین قوانین از سوی سیاستگزاران ()0/81
0/93

فناوری ()0/75
اینترنت ()0/9

گسترش فناوری اطالعات

فناوری در استراتژی کسب و کار ()0/63
0/72

عناصر کلیدی مدیریت محله ()0/74
حوزه های مدیریت محلی()0/62

توسعه کسب و
رویکرد مدیریت محله

کارهای نوین مبتنی

محوری

بر رویکرد محله
محور

شهروندان ()0/84
روش های ارتباط با مشتری ()0/82
مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری ()0/71

0/87
ارتباط با مشتری

مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری ()0/96

تاکتیک بازاریابی ارتباطی ()0/81
0/66

کارآفرینی ()0/72
کارآفرین ()0/67
انواع وظایف و استراتژی رهبری ()0/81
استراتژی رهبری کارآفرینانه ()0/77
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نتیجهگیری
مدیریت محله رویکردی نوین در مدیریت شهری است که در آن شهر به چند محله تقسیم و در
مدیریت آن بر استفاده از نیروها و منابع انسانی و فرصتهای محلی تاکید شده و نیاز سنجیها نیز بر
اساس اظهارات ساکنین محله انجام میگیرد )Community Safety:2011:7( .در این رویکرد،
بهترین کسانی تلقی میشوند که میتوانند مدیریت شهری را به منظور شناخت هر چه بیشتر مسائل و
مشکالت محله و همچنین ارائه راه حل یاری نمایند (Unit:2006:7). Neighborhood Renewal

)(Shepherd:2013:33
امروزه در گفتگوهای روزمره ،وقتی سخن از محله بر زبان میآوریم ،مفهدومی بددیهی و بدی نیداز از
تعریف و تفسیر را در ذهنمان جای می دهیم .اما اگر در همان لحظه از خود بپرسیم محله چیسدت ،بده
سادگی قادر به تعریف محله نخواهیم بود .در حقیقت ،امروزه ما در زندگی روزمره ،اصدطالح" محلده" را
بدون اطالع یا بی توجهی به مفهوم واقعی و پیشینه بلند تاریخی آن بده کدار مدیبدریم .مددیریت ندوین
شهری با محور ق رار دادن انسان و تأمین نیازهای اولیه و اساسی او در سطح اجتماعدات محلّدی درصددد
تفوا نسبی کارکردهای اجتماعی ،مانند مشارکت های همگانی و دخالت در تعیین سرنوشدت و تصدمیم
گیری ،عدالت اجتماعی به کارکردهای فیزیکی و ظاهری مانند بکارگیری ساخت و سدازهای فیزیکدی و
کالبدی در سطح شهر ،زیباسازی ...،است .این ساختار مدیریتی ،ایجاد سداختار تشدکیالتی غیرمتمرکدز
برای سازمانها و حکومتهای محلّی را امری ضروری میداند .این مسأله ،توسعة منابع جدید ،آموزش و
تعلیم و یگانگی تفکّر بین دولتهای محلّی و حکومت مرکزی را میطلبد .بده عبدارتی ،مددیریت جدیدد
شهری تنها به معنای تهیة فهرستی از وظایف و فعالیتها بدرای مددیران کده احیاندا در گذشدته وجدود
نداشته نیست .این مدیریت شامل برخوردی نوین با مسألة مدیریت شهری است .شیوهای است ندوین از
عملکرد یک سازمان ،در برخورد با دولت مرکزی و مردم است .قطعا این گونه اعمدال مددیریت ،پویدایی
بیشتر و خودکفایی مؤّثر و فعالتری را با جهت گیری به سوی اکثریت جامعة محلّی به همراه دارد.
در بحبهای جدید توسعه ،به سیاستهای «مردم بداور» و کداهش وابسدتگی بده دولدت در اجدرای
طرحهای عمرانی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،اتکاء به توانمندیها و پتانسیلهای بدالقوهی و موجدود
در اجتماعات محلی اشاره شده است .رشد و پرورش توانمندیهای اجتماعدات محلدی منجدر بده ارتقداء
سطح کیفیت زندگی و شاخص رضایت از زندگی میشود که تدأثیر مثبتدی بدر سدرمایه اجتمداعی دارد.
افزایش همبستگی اجتماعی به همراه پررنک شدن نقش اجتماعات محلی ،از مزایای اتخاذ رویکردهدایی
است که اجتماعات محلی را به عنوان پایهای اساسی برای توسعه پایدار پذیرفتهاند.
394

ارایه مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد/...یزدانی ،هاشمی و نعامی
منابع
 )1احمدپور داریانی ،محمود ( ) 1380کارآفرینی؛ تعاریف ،نظریات ،الگوها ،انتشارات پردیس.
 )2اسکندانی  ،مسعود ( )1379اشتغال زنان در جامعه  .پایگاه جهانی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان .
www.womenrc.com

 )3آذرهوش  ،محمود ( ) 1377طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین صنعت ،رساله دکترا
دانشگاه تربیت مدرس .

 )4برک پور،ناصر ( ،)1383طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد در سازمان شهرداریها و دهیاریهای
ایران،ویژه نامه مدیریت استراتژیک شهری ،2ضمیمه ماهنامه شهرداریها،شماره ،22صفحه .68
 )5پور عاشور مهدی (:)1392بررسی تاثیر نظام مدیریت محله ای در شهرداری منطقه  7تهران با
مشارکت شهروندی،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوا و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرج.
 )6حاجی پور ،خلیل ،) 1385( ،برنامه ریزی محله مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار،
نشریه هنرهای زیبا ،شماره .26
 )7دهقان نجم آبادِف ع و پیران  ،م ( )1391بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بررابطه یمان
رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه  :نمایندگی های یک شرکت بیمه در شهر ساوه)،
مجله ی تازه های جهان بیمه ،شماره .21 -5 ،171
 )8ذاکری،هادی )1391( :مجموعه آیین نامهها و دستور العملهای ساماندهی مشارکتهای اجتماعی
در محالت شهر تهران ،معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،انتشارات مدبران.
 )9ذبیحی ,حسین و منصوره فوالدی ،1393 ،توسعه ی پایدار با تأکید بر نظام محله محوری و عدالت
اجتماعی مورد مطالعه :محله ی شارا منطقه ی  7کالن شهر تهران ،هفتمین کنگره انجمن ئوپلیتیک
ایران (جغرافیای سیاسی شهر) ،تهران،

انجمن

ئوپلیتیک ایران ،دانشگاه خوارزمی،

https://www.civilica.com/Paper-GEOPOLITICS07-GEOPOLITICS07_122.html

 )10ذکایی ،سعید « .)1383(،رابطه ی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محالت شهری» ،مجموعه
مقاالت اولین همایش توسعه ای
 )11رجب  ،حسین )1392( :ساختار حکومت محلی ،مدیریت شهری و شهرداری ،برنامه ریزی و
مدیریت شهری ،مسائل نظری و چالشهای تجربی :تهران ،انتشارات سازمان شهرداریها.
395

1399  تابستان- شماره چهل و ششم-فصلنامه مدیریت کسب و کار
 راهبردهای تبدیل شهرداری از: ) شهرداری به منزله نهاد اجتماعی1390( : محمد،) عبدالهی12
 موسسه همشهری: تهران،سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی
 مجموعه مقاالت،»... «نظام اسکان در حاشیه جنوبی شهر تهران.)1382(، غالم رضا،) کاظمیان13
حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی
.) مدیریت محلی و توسعه1387( :حسن، شفیعی: علی،) محقر14
.چاپ پنجم، اداره امور حکومتهای محلی:)1390( : سید محمد،) مقیمی15
 فصلنامة پژوهش زنان دورة،) رویکرد جنسیتی به عدم تعادلهای بازار کار1378(  علیرضا، ) وارث16
. 1 دوم شمارة
17) Abrahamson, M., 2004. Global Cities. Oxford University Press, New York
18) Bayon, M.C., Vaillant, Y, & Lafuente, E, (2015), Initiating nascent
entrepreneurial activities: The relative role of perceived and actual entrepreneurial
ability, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 21 No.
1, 27-49.
19) Coleman, j. (2009). Social in the creation of human capital. American journal
of Sociology, 94:95-120.
20) Colin, R. (2011) the Institutionalization of Participation in Development, in
Participation in Development. Paris: Enesco.
21) community. Tehran, Organization of Documents and National Library of Iran.
22) Crosby, N., Hughes, C., & Murdoch, S. (2006). Flexible property leasing and
the small business tenant. Journal of Property Research, 23(2), 163-188.
23) Foss, Nicolai; Saebi, Tina. Business models for open innovation: Matching
heterogeneous open innovation strategies with business model dimensions."
European Management Journal 33.3 (2015): 201-213.
24) Harkema, S.J.M & Schout, H. (2008). Incorporation Student – centered
Learning in Innovation and Entrepreneurship Education, European Journal of
education, 43 (4), pp.513-525.
25) J, w. Creswell. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative & mixed
method approaches (third edition). Sage publication London: New Delhi.
26) Kaur, H & Bains, A, (2013), Understanding The Concept Of Entrepreneur
Competency, Journal of Business Management & Social Sciences Research, Vol.2,
No.11, 31- 33.

396

 هاشمی و نعامی،یزدانی/...ارایه مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد
27) Kirkley, W.W., (2016), Entrepreneurial behaviour: the role of values,
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 22 No. 3, pp.
290-328.
28) Sana, S; Locke, E & Collin, C. (2003). Entrepreneurial Motiation Human
Resourch Managemnt Review, Vol.13.
29) Shepherd A. (2013) Sustainable urban Development. London: Macmillan.
30) Simula, H., & Ahola, T. (2014). A network perspective on idea and innovation
crowdsourcing in industrial firms. Industrial Marketing Management, 43(3),400-408.
31) UN-HABITAT (2012): the Global Campaign on Urban Governance, concept
paper, 2 ND Edition, Nairobi.
32) Yap Kio sheng (2014), Good Urban Governance in Southeast Asia,
Environment and Urbanization Asia.

: یادداشتها
1 - city hierarchy
2 - Globalization response
3. Harkima & Schut
4. Almeida Couto & Borges Tiago
5. Sana & Alistair
6 Brush & Hisrich
7 Morrison et al
8 Kirkley
9 Bayon et al
10 Myring
11- Construct Reliability

397

