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تاثیر کارآفرینی بر درآمدهای پایدار شهری با رویکرد پویاییشناسی سیستمها
سید مازیار علوی -1مرتضی موسیخانی-2

غالمحسین حسینینیا -3سیدحسین حسینی

4

 .1گروه کارآفرینی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران
 .2استاد گروه مدیریت  ،واحد علوم و تحقیقات  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران ،ایران
 .3دانشیار گروه کسب و کار ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4دکتری صنایع ،موسسه آموزشی-پژوهشی سیستمهای مدیریتی الگومحور سمام ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت1399/1/29 :
تاریخ پذیرش1399/6/22 :
چکیده
شهرداریها در سطح جهانی از جمله سازمانهایی هستند که نقش مهمی در توسعه شهرها و گسترش عرصههای
مدنی دارند .این سازمانها در ایران ،از جایگاه اصلی خود که برنامهریزی و مدیریت امور شهری است ،دور ماندهاند.
امروزه یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان ایجاد منابع پایدار درآمدی و تأمین هزینه خدمات شهری است.
مدیریت شهری می تواند با فراهم کردن منابع متعدد درآمدی پایدار و ناپایدار ،ایجاد انگیزه در شهروندان جهت پرداخت
بموقع عوارض و کوشش جهت حفظ زیرساختهای شهری و مانند آن نسبت به تامین بلندمدت و پایدار منابع درآمدی اقدام
نماید .یکی از فعالیت هایی که در یک دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است بسترسازی برای ارتقاء کارآفرینی
شهری است که از یکسو به افزایش ظرفیتهای ارائه خدمات شهری و بالتبع کاهش هزینهها میانجامد و از سوی دیگر منابع
درآمد پایدار را فراهم میکند .در این مقاله تاثیر ارتقاء کارآفرینی شهری بر وضعیت درآمدهای پایدار شهری تهران با استفاده
از مدلسازی سیستم دینامیکی صورت پذیرفته است .نتایج شبیه سازی بر روی یکی از مناطق شهرداری تهران نشان میدهد
که با اهمیت دادن به کارآفرینی شهری ،درآمدهای پایدار شهری میتوانند از 5درصد در سال  1397به 13/7درصد در سال
 1404افزایش داشته باشند .نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی جهت تدوین راهبردهای توسعه توأمان کارآفرینی
شهری و درآمدهای پایداری شهری قرار گیرد.
واژههای کلیدی :درآمدهای شهری پایدار و ناپایدار ،کارآفرینی ،پویاییشناسی سیستمها ،شهرداری ،تهران

 نویسندة مسئول:

Email: mousakhani.m@gmail.com
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مقدمه
امروزه با گسترش شهرها و با توجه به پی شرفت سریع علوم و تکنولوژی در جهان امروزی و
تحوالت روزافزون اقت صادی و اجتماعی ،درك و شناخت مو ضوعات اقت صاد شهری بیش از
پیش ضرررورت مییابد (.)Mashayekhi, Mohammadi, Mirassadollahi & Kamranifar, 2010
مقوله کارآفرینی یکی از مباحث مهم شهری بوده که از چند جنبه ،باعث ارتقا مدیریت شهری
و ارتقا سرررطح کیفیت زندگی شرررهروندان خواهد شرررد .از یک جهت ،به عنوان یکی از منابع
درآمد پایدار شهری به اقتصاد شهر کمک میکند و از طرف دیگر با توسعه بخش خصوصی،
میتوان ب سیاری از وظایف شهرداری را به بخش خصو صی سپرد و هزینههای مدیریت شهری
را کاهش داد (کنعانی .)1386 ،از دید اقت صاد شهرى ،عواملى چون گ سترش دامنه فعالیتهای
شرررهرداری1ها و ارتقاء سرررطح انتاارات مردم از آنها و مشرررکالت ناشرررى از افزایش جمعیت
شرررهرى ،نیاز به گسرررترش منابع مالى و درآمدى شرررهرداریها را بیشرررتر میکند ( Frick and

 .)Rodriguez pose, 2018لذا کسب درآمد در شهرداریها از امورى است که تأثیر عمدهای در
ارائه خدمات شررهرى به شررهروندان دارد ( & EdalatPour, Mirzapour Al-e-hashem, Karimi

.)Bahli, 2018
کارآفرینی مقولهای ا ست که ب سیاری از ک شورهای تو سعه یافته و در حال تو سعه از آن در
شررکوفایی اقتصرراد کشررورهای خود یاری میگیرند و بی شررک توسررعه کارآفرینی در اقتصرراد
کشورها نیاز به بستر فرهنگی برای گرایش مردم به این شیوه فعالیت اقتصادی دارد (سخدری و
عقیلی .)1397 ،کسررب و کارهای کوچک و متوسرر از نار ایجاد شرر،ل ،توسررعه نوآوری و
بهرهبرداری از فرصت جدید ،نقش مهمی در موفقیت اقتصادی شهرها و کشورها دارند .از این
رو گرایش به کارآفرینی در سررراسررر دنیا گسررترش یافته اسررت .توسررعه کارآفرینی با ترویج
فرهنگ کارآفرینی و ارتقا سطح فعالیت های کارآفرینانه محقق می شود (ان صاری و سلمانی
زاده.)1388 ،

1 Municipality
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از جمله دالیل توجه به تو سعه کارآفرینی ،میتوان به قدرت آن در ایجاد ک سب وکارهای
جدید با ارزش افزوده باال ،توسررعه کسررب و کارهای موجود ،رشررد اقتصررادی و رفاه اجتماعی،
کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش سررررانه تولید و برقراری عدالت اجتماعی اشررراره کرد
(کریم خانی .) 1392 ،زنجیره ارزش کارآفرینی به عنوان ابزاری قدرتم ند برای شررر ناسررررایی
مولفههای کارآفرینی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر ،فعالیتهای موجود در این فرآیند را به دو
دسته فعالیتهای اولیه و پشتیبانی تقسیم مینماید (احمدامینی و همکاران.)1389 ،
مدیریت شهری میتواند با فراهم کردن منابع ،ایجاد انگیزه در شهروندان و بسترسازی برای
کارآفرینی ،به دو ب عد مهم کارآفرینی ،یعنی گرایش به کارآفرینی و مدیر یت کارآفرینی
بپردازد .مطالعات نشررران میدهد که اقدامات کارآفرینانه در محی شرررهری میتواند در بهبود
عملکرد شهری مؤثر باشد (حسنی مقدم و همکاران.)1391 ،
شهرها مجامعی برای همگرایی اقت صادی ه ستند که مراکزی همچون بنگاهها ،سازمانها و
افراد را در کنار یکدیگر قرار میدهند ( .)Pereyra, 2019عالوه بر این ،شرررهرها هم میتوانند
عوامل زاینده اقت صادی را شکوفا کنند و هم میتوانند باعث احتکار و از بین رفتن ا ستعدادهای
اقتصادی شوند (.)Sorenson, 2017
در یک د ستهبندی کلی ،درآمدهای شهرداری به دو د سته درآمدهای پایدار و درآمدهای
ناپایدار قابل تقسرریم میباشررد .درآمد پایدار به درآمدهایی گفته میشررود که مداوم ،مطلوب و
انع طاف پذیر بوده و برای وصرررول آن بتوان بر نا مهریزی های اجرایی الزم را تعریف کرد .در
مقابل ،درآمد های ناپا یدار به درآمد هایی اطالق میشرررود که لزوما قابل تکرار و قابل تحقق
مشابه نی ستند و به شدت به نوسانات اقتصادی وابستهاند بهطوریکه در دوره رونق دچار افزایش
چ شمگیر و در دوره رکود دچار کاهش می شوند (ح سنزاده و خ سرو شاهی ،1388 ،گزارش
مالی  96شهرداری تهران.)1396 ،
شهرداری تهران به عنوان یکی از سازمانهای کلیدی در مدیریت شهری شهر تهران ،طی
سرررالهای اخیر ،تامین مالی خود را اغلب (بیش از  75درصرررد) از منابع درآمدی ناپایدار (مانند
فروش تراکم) به دست آورده است (گزارش مالی  96شهرداری تهران .)1396 ،شیوه تخصیص
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اعتبارات و بودجه به شرررهرداریهای مناطق  22گانه تا حدی بر اسرررا
منطقه است .شیوه تعیین تعهدات بر اسا

میزان تحقق درآمد هر

سازوکار مالی نبوده و اغلب بر اسا

روند طی شده

در سررالهای گذشررته تعیین میشررود ،حال آنکه رفتار درآمدهای شررهرداری غیرخطی و اشرربا
شونده بوده و به عوامل بسیاری وابستگی دارد .مطابق شکل  .1این موضو شکاف تعهدات را
بیش از پیش کرده است.

شکل  .1نمودار مفهومی تحقق درآمدهای

شکل  .2تعهدات و درآمدهای وصولی در

شهرداری

یکی از مناطق شهرداری تهران

شکل  .2روند  7ساله درآمد یکی از شهرداریهای مناطق 22گانه تهران را نشان میدهد که
در آن جمع کل تعهدات نقد و غیرنقد ،جمع کل وصولی ،شکاف بین تعهدات و وصولیها و
همچنین درصد تحقق مشخص شده است .به وضوح ،پس از سه سال اول ،روند مت،یر شکاف رو
به افزایش و درصد تحقق رو به کاهش است.
ساختار این مقاله به شرح زیر میباشد .بخش بعد به مرور ادبیات موضو و پژوهشهای
پیشین صورتپذیرفته میپردازد .پس از تشریح روش تحقیق در بخش سوم ،مدل ایجاد شده در
قالب حلقههای علی و معلولی ،ارائه شده است و در بخش آخر پس از بررسی اعتبار مدل به
تشریح رفتار مت،یرهای اصلی بر بستر سناریوها و بستههای سیاستی مختلف پرداخته شده است.
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مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
در ع صر حا ضر ،کارآفرینی شهری برای مقابله با بحران بیکاری و مع ضالت نا شی از آن،
ب ستر منا سبی برای شهروندان فراهم میکند؛ از این رو بحثهای اخیر ،در مطالعات ج،رافیای
اقتصادی ،به طرز فزایندهای بر شهرهای خالق و اهمیت خالقیت در دستیابی به رشد اقتصادی
متمرکز شررده اند ( .)Ács, Bosma & Sternberg, 2008تحقیقات اخیر دفتر سرریاسررتگذاری و
تحقیق ها در دانشگاه ویرجینیا و مدرسه کسب وکار کلمبیا ،مؤید این مطلب بوده که تجدید و
احیای جوامع بدون توسعه کافی کسب و کارها امکان پذیر نمیباشد و به طور کامل جوامع را
به تشررویق فعالیتهای حامی کارآفرینی و ابتکار وانمیدارد ( .)Robinson, 2008امروزه بدون
رشد و تو سعه کارآفرینی در یک جامعه ،امکان رشد و تو سعه همه جانبه در آن جامعه امکان
پذیر نمیباشد و کارآفرینی ،یکی از راههای خروج شهرها از رکود میباشد ( Sriram, Mersha

 .)& Herron, 2007با این حال ،پیدا کردن منشرررأ خارجی کارآفرینی ،چالش برانگیز بوده و
تالشهای زیادی در زمینه ارزیابی تاثیرات فعالیتهای کارآفرینانه بر اقتصاد منطقهای ،متمرکز
شدهاند (.)Lee, 2016
یکی از اولین و مهمترین پژوهشها در زمینه کارآفرینی شررهری ،توسر بنیاد کافمن 1انجام
پذیرفت (بنیاد کافمن .)2008 ،این بنیاد با همکاری جمعی از اسررراتید شررراغل در این حوزه ،به
بررسی کارآفرینی و تاثیر آن بر موفقیت شهری پرداخته شد و عوامل موثر بر کارآفرینی شهری
نایر نرخ خود اشررت،الی و وجود شرررکتهای کوچک و متوسرر به عنوان معیار و متری برای
اندازهگیری کارآفرینی شهری مطرح شد.
در پژوهشرری دیگر ،رابطه بین ادراك و فعالیت کارآفرینانه پرداخته شررد و سررپس ،تأثیر
محی شهری بر این فرآیند مورد بررسی قرار گرفت ( .)Ács, Bosma & Sternberg, 2008طبق
این تحقیق ،نرخ کارآفرینی شهرهای بزرگ ،از میانگین نرخ کارآفرینی شهرهای سطح کشور
باالتر بوده ا ست .با ا ستفاده از تحقیقات انجام شده در حوزه رفتارهای کارآفرینانه ،اقلیتها در
اروپا و آمریکا و چگونگی موفقیت این دسررته از کارآفرینان ،منشرراهای کارآفرینی شررهری به
1 Kauffman-Foundation
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ویژه در میان کارآفرینان آفریقایی-آمریکایی پرداخته شد و مدلی یکپارچه ارائه

شد ( Sriram,

.)Mersha & Herron, 2007
در پژوهش دیگری ،تاثیرات کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در رشد شهریرا مورد
بررسرری قرار گرفت ( .)Lee, 2016طبق یافتههای این پژوهش10 ،درصررد افزایش در تاسرریس
کسب وکارهای کوچک ،باعث افزایش نرخ اشت،ال تا 2/2درصد میگردد و حقوق سالیانه را
تا 4درصرد و دسرتمزدها را تا 2درصرد در طول 10سرال در شرهرها افزایش خواهد داد .بررسری
دیگری در زمینه نقش تعادل ،تراکم و پیچیدگی موجود در شرررهرهای بزرگ در کارآفرینی
مشرررخص کرد که ضرررخامت بازارهای محلی میتواند فعالیتهای کارآفرینانه را بهبود دهد و
همچنین این که کارآفرینی ،رابطه م ستقیمی با تنو شهری در

شهرهای بزرگ دارد ( Strange

 .)& Helsley,2010پژوهش دیگری با اسررتفاده از دادههای  23شررهر در 12کشررور اروپا ،به این
نتیجه رسید که شهرهای بزرگ دارای مزیت کارآفرینانه بیشتری نسبت به سایر مناطق هستند
که این مزیتها در کارآفرینی فر صتمحور ،نقش بی شتری ایفا میکنند و در آنها نرخ باالی
بیکاری ،باعث افزایش کارآفرینی اجباری میشود (.)Bosma & Strenberg, 2014
در پژوهشی دیگر ،نویسندگان با تاکید بر سهم مهاجران در نرخ فعالیتهای کارآفرینانه ،به
این نتیجه رسیدند که هر چند موانع مهمی مانند عدم دستر

به منابع پول و بازارهای کارگری

و غیره وجود دارد؛ اما فعالیت کارآفرینان مهاجر در شرررهرها متکی بر نرخ متفاوت بازده
خود شان ا ست ( .)Sahin, Nijkamp & Stough, 2011باین لونت 1و همکاران ( )2003با مطالعه
بر زنان کارآفرین ترك تبار ،مهمترین عامل موفقیتشررران را بلندپروازی و اعتماد به نفس بیان
کردند (.)Baycan Levent, Masurel & Nijkamp, 2003
ک شاورزفرد و عربیون ( )1391در پژوهش خود ،به هدف شنا سایی عوامل زیربنایی مؤثر بر
ت صمیمات مکانیابی کارآفرینان فعال در زمینه فناوری اطالعات در شهر تهران ،پنج د سته از
عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات مکانیابی را ارائه کردند که عبارتند از بازار ،پشتیبانی ،خدمات

1 Baycan Levent
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کسررب و کار ،دولت و رفاه .همچنین آراسررتی و هماکاران به بررسرری نقش محی در پیدایش
فعالیتهای کارآفرینانه اجتما با رویکرد نهادی پرداختند.
فرتوك زاده و رجبی نهوجی ( )1388در پژوهش خود ،با ن گاهی نوآور نه به بررسررری
فرصررتهای کارآفرینانه نهفته در ترافیک شررهر تهران پرداخته و توسررعه ظرفیت خدمتها در
شرای عدم قطعیت وجود درآمد سرانه و کاهش خطر محصوالت توس بیمه در شرای عدم
قطعیت رشررد جمعیت را به عنوان راه حل پیشررنهاد دادند .همچنین خواجهبیان و راد ( )1389در
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که کارآفرینی میتواند در دو بعد فردی و محیطی گسترش یابد.
مدیریت شررهری در بعد فردی میتواند با القای انگیزه کارآفرینی و در بعد محیطی با فراهم
کردن دسترسی به منابع مالی و سایر منابع کارآفرینی ،بر کارآفرینی شهری اثربخش باشد.
چراتیان و قربانی ( )1393با ا ستفاده از مدلهای ر شد اقت صادی و رهیافت دادههای تابلویی
در بازه زمانی  2002تا  ،2007به بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی در نرخ کارآفرینی زنان
پرداختند .نتایج نشرران دادند که رابطه مثبت و معناداری بین مت،یر کارآفرینی و سرریاسررتهای
مالی و پولی وجود دارد.
بنابراین با توجه به مرور ادبیات حوزه مورد بررسرری ،مشررخص میباشررد که پژوهشرری که به
صرررورت مسرررتقیم در زمینه ارتباا زیرسررراختهای کارآفرینی شرررهری و مدیریت شرررهری با
درآمدهای شررهرداری انجام شررده باشررد ،در کشررور ایران وجود ندارد .به همین مناور ،در این
پژوهش به هدف بررسرری این موضررو  ،یکی از مناطق 22گانه شررهرداری تهران به عنوان نمونه
موردی ا ستفاده و روش سی ستم داینامیک به عنوان متدولوژی ا صلی انتخاب شده ا ست و در
نهایت نتایج به دست آمده از مدل ایجاد شده ،تحلیل شده است.
روششناسی تحقیق
مدلهای پویایی سی ستم به شناخت ف ضای کلی حاکم بر م سئله و شیوه تعامالت مت،یرهای
مختلف بر روی هم منجر خواهد شد .بدین مناور ابتدا فر ضیه حاکم بر دینامیک مورد برر سی
در قالب فرضررریه پویا مورد بررسررری قرار میگیرد (دباغیان و دیگران .)1394 ،پس از آن مدل
ا صلی مفهومی سی ستمی در قالب نمودار زیر سی ستمها ت شریح می شود .هر زیر سی ستم که در
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حقیقت خود به صورت م ستقل یک سی ستم ا ست ،دارای ورودی و خروجیهای م شخصری
میبا شد .در ادامه بر مبنای زیر سی ستمها و مطالعات پ شتیبان انجام شده ،دینامیکهای موثر در
پایدارسازی درآمدهای شهرداری در قالب حلقههای علّی و معلولی نمایش داده شده است .این
دینامیکها نمایش دهنده چگونگی رفتار مت،یرها در طول زمان هسرررتند (2001

 .)Sterman,در

مقوله شرررهرداری ،ضرررمن اینکه نهادهای مختلفی درگیر هسرررتند ،افراد و ینفعان مختلفی در
بخش های مت عدد وجود دار ند ،در عین حال دی نام یک های مت عددی در قا لب رف تار های
بازخوردی وجود دارند .با توجه به اینکه تعامالت درآمدی و هزی نهای شرررهرداری با سرررایر
حوزهها در ارتباا بوده و همچنین نار به اثرگذاری مت،یرهای متعدد ،الزم اسرررت در بررسررری،
تاثیرات حوزههای مختلف و همچنین رواب بین مت،یرها مورد بررسررری و تحلیل قرار گیرد .این
بررسی باید در مدل یک سیستم باشد چرا که اثرگذاری هر مت،یر میتواند باعث بروز رفتارها و
اثرات غیرقابل پیشبینی شود ( .)Sterman, 2000لذا به مناور بررسی و تحلیل جامع و سی ستمی
از متدولوژی سیستم دینامیک استفاده شده است.
در این پژوهش با مطالعه ادبیات موضررو مورد بررسری ،ارتباطات علت و معلولی مت،یرهای
اصررلی به دسررت آمد .سررپس با اسررتفاده از دادههای سررالهای  1390تا  ،1397ارتباطات متقابل
دیگر مت،یرها شررناسررایی و تحلیل شررده و به وس ریله رواب ریاض ریاتی در مدل ارائه شررده اعمال
شدهاند .پس از شنا سایی ارتباطات متقابل مت،یرهای مورد برر سی ،اقدام به پیشبینی مت،یرهای
اصلی تا سال  1404شده است.
مدلسازی

در این ف صل به ت شریح مدل مفهومی سی ستمی در شنا سایی و تحلیل عوامل پرداخته شده
اسررت .این مدل به شررناخت فضررای کلی حاکم بر مسررئله و شریوه تعامالت مت،یرهای مختلف بر
روی هم منجر خواهد شررد .بدین مناور ابتدا مدل اصررلی مفهومی سرریسررتمی در قالب نمودار
زیر سی ستمها ت شریح شده ا ست .در ادامه بر مبنای زیر سی ستمها و مطالعات پ شتیبان انجام شده،
رفتارهای دی نامیکی موثر در پا یدارسرررازی درآمد های شرررهرداری در قالب حلقه های علّی و
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معلولی نمایش داده شررده اسررت .این رفتارها نشرراندهنده چگونگی رفتار مت،یرها در طول زمان
هستند .در ادامه به بیان زیرسیستمهای موثر پرداخته میشود.
زیرسیستمهای 1مدل

در این بخش به تبیین مدل سیستمی حاکم بر مسئله پرداخته شده است .هر زیرسیستم که در
حقیقت خود به صورت م ستقل یک سی ستم ا ست ،دارای ورودی و خروجیهای م شخصری
میباشد .ترسیم نمودار زیرسی ستمها این امکان را فراهم میکند که مدل کلی حاکم بر مسئله و
انوا مت،یرها و حوزههای تاثیر آنها به صررورت شررماتیک نمایش داده شررود تا بتوان پیچیدگی
تعامالت بخشها و حوزههای مختلف با یکدیگر را به سادگی نمایش داد.
● سازمان شهرداری
● درآمدهای شهرداری
 oدرآمدهای پایدار
 oدرآمدهای ناپایدار
● هزینههای شهرداری
 oبدهیها و دیون
 oنیروی انسانی
 oمدیریت پسماند
 oپروژههای عمرانی

● جمعیت منطقه
● کسب و کار  /تجارت
● مسکن
● فرهنگسازی و اطال رسانی
● شرای محیطی
 oشرای اقتصادی
 oشرای ج،رافیایی
 oقوانین
 oمدیریت شهری

سیستم مورد بررسی را میتوان به  6زیرسیستم دستهبندی کرد .زیرسیستم اول که زیرسیستم
سازمان شهرداری میباشد ،شامل درآمدها و هزینههای شهرداری میباشد .درآمد شهرداری را
میتوان به دو دسته درآمدهای پایدار و درآمدهای ناپایدار تقسیمبندی کرد .همچنین هزینههای
شهرداری را میتوان مت شکل از بدهیها و دیون ،نیروی ان سانی ،مدیریت پ سماند و پروژههای
عمرانی شهرداری دانست.
در زیرسریسررتم شرررای محیطی نیز میتوان چهار عنوان شرررای اقتصررادی ،قوانین ،مدیریت
شهری و شرای ج،رافیایی را عنوان کرد .چهار زیر سی ستم ا صلی دیگر عبارتند از زیر سی ستم
فرهنگ سررازی و اطال رسررانی ،زیرسرریسررتم مسررکن ،زیرسرریسررتم کسررب و کار و تجارت و
زیرسیستم جمعیت.
1 Subsystems
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ارتباطات و تعامالت بین زیرسی ستمهای توضیح داده شده ،در درك دینامیک کلی سی ستم
به ما کمک خواهد کرد .برای مثال زیرسرریسررتم مسررکن میتواند برای زیرسرریسررتم سررازمان
شهرداری تولید درآمد داشته باشد .از طرفی با انجام پروژههای شهرداری در زیرسیستم سازمان
شهرداری ،تولید مسکن افزایش خواهد یافت .ارتباا بین زیرسیستم شرای محیطی و زیرسیستم
سازمان شهرداری از طریق قوانین و مدیریت شهری میباشد .سازمان شهرداری از طریق قوانین
میتواند چارچوب ناام درآمدی خود را ایجاد کند و همچنین بخش مدیر یت شرررهری وظی فه
مدیریت و ناارت بر درآمدها و هزینهها و همچنین پروژههای سرررازمان شرررهرداری را دارد .از
طرف دیگر ،مدیریت شررهری از بخش قوانین زیرس ریسررتم شرررای محیطی ،الزامات مدیریت را
دریافت کرده و بر پایه آنها عمل خواهد کرد.
حلقههای علی و

معلولی1

در این بخش به تشریح حلقههای علی و معلولی پرداخته شده است .حلقههای علی معلولی،
در حقیقت نمای سادهتر شده دینامیکهایی ا ست که در مرز مدل مورد برر سی وجود دارند.
این نمودار مبنای مدل سازی ریا ضی و شبیه سازی صورت پذیرفته خواهد بود .این حلقهها بر
اسا

انجام مرور ادبیات ،اسنادباالدستی و جمعبندی از محتوای خبرگان میباشد.
شهرداری میتواند با سرمایه گذاری بر روی زیرساختهای حمایت از کارآفرینی شهری،

تعداد اسرررتارتآپ های تحت حمایت مسرررتقیم و غیرمسرررتقیم خود را افزایش دهد که باعث
افزایش تعداد کل واحدهای تجاری ،عوارض نوسازی و پسماند دریافتی از این واحدها خواهد
شد .در این شرای  ،درآمد شهرداری افزایش مییابد .افزایش درآمد شهرداری باعث افزایش
میزان تحقق درآمدی خواهد شررد که با افزایش آن ،بودجه شررهرداری افزایش یافته و در سررال
بعد ،میزان منابع در د ستر

افزایش خواهد یافت .این حلقه با نام حلقه اثر کارآفرینی در منطقه

با نماد  R1در شکل  1نشان داده شده است.
صرف بودجه برای ارتقاء فرهنگ سازی ،در دو وجه کاهش تولید پ سماند و تفکیک آن از
مبدا موثر ا ست .بدین ترتیب با انجام امور و فعالیتهای فرهنگ سازی ،میزان تولید پ سماند در
1 Casual Loop Diagram
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سرره بخش تجاری ،خانگی ،بیمارسررتانی کاهش پیدا کرده که این موضررو خود باعث کاهش
هزینه پیمانکاران جمعآوری و رفت و روب منطقه خواهد شد .همچنین با توجه به اینکه پسماند
تر فق دفن شده و پ سماند خ شک مورد بازیافت قرار میگیرد ،تفکیک پ سماند خ شک از تر
منجر به افزایش میزان باز یافت پسرررماند و کسرررب درآمد توسررر شرررهرداری خواهد شرررد
( .)Suryawanshi, Bhuse, Gite & Hande, 2018این حلقه با نام حلقه فرهنگسازی پسماند با نماد
 R2در شکل  1نشان داده شده است.
با صرررف منابع در دسررتر

در برنامهها و امور فرهنگسررازی ،دو رویداد مهم رخ میدهد.

اول آنکه به دلیل ارتقا فرهنگ شهروندی ،درك لزوم پرداخت عوارضهای نوسازی و پسماند
و اثرگذاری آن بر ارائه خدمات شهری درك شده و شهروندان به عنوان یکی از ساکنین شهر،
احسا

مسئولیت بی شتری نسبت به پرداخت عوارض خواهند داشت .دوم آنکه ارائه طرحهای

تشویقی نایر بخشودگی جرائم دیرکرد ،اعمال تخفیف برای پرداخت به موقع و زودهنگام و...
میتوان تاثیر بسزایی در انگیزه شهروندان برای پرداخت عوارض نوسازی و پسماند داشته باشد
( .)Hartman, 1958این حلقه با نام حلقه فرهنگسررازی پرداخت عوارض با نماد  R3در شررکل 1
نشان داده شده است.
بودجه نگهدا شت زیر ساختهای شهری ،همان هزینهای ا ست که بر اثر ا ستهالك ا ستفاده
بر مدیریت شرررهری تحمیل میشرررود .این هزینه میتواند از اتفاقات غیرمترقبه نایر رخدادهای
جوی و ایجاد خرابی در شررهر ،ایجاد شررورش و خرابی زیرسرراختهای شررهری و یا اسررتفاده
ناصررحیح شررهروندان باشررد .ایجاد فرهنگ شررهروندی و همچنین آموزش ،میتواند در کاهش
چنین هزینههایی موثر باشررد .این حلقه با نام حلقه فرهنگسررازی شررهری با نماد  R4در شررکل 1
نشان داده شده است.
وجود زیر ساختهای شهری همانند خیابان ،معابر منا سب ،بیمار ستان ،مدر سه ،ف ضای سبز
و ،...باعث افزایش جذابیت سکونت در آن منطقه خواهد شد .این جذابیت اوال قیمت زمین را
باال میبرد و ثان یا تراکم جمع یت را افزایش میدهد .این مسرررئله منجر به افزایش تقاضرررا برای
مسکن شده و در نتیجه سودآوری ساخت و ساز را بیشتر میکند .نرخ ساخت و ساز بیشتر شده
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و درآمد شهرداری از فروش تراکم بی شتر خواهد شد .همچنین تراکم جمعیت و افزایش تعداد
واحدهای مسررکونی در حال اسررتفاده ،میزان پرداخت عوارض نوسررازی و پسررماند را افزایش
میدهد .درآمد حاصل شده در فرآیند تخصیص بودجه ،منجر به افزایش منابع مالی شده و این
منابع مالی میتواند در توسررعه بیش از پیش زیرسرراختهای شررهری هزینه شررود .این حلقه با نام
حلقه اثر توسعه سکونت در منطقه با نماد  R5در شکل  1نشان داده شده است.
مراکز بزرگ تجاری و هایپرمارکت ها عالوه بر افزودن جذاب یت سرررکونت در آن منطقه،
جمعیت عایمی از سایر نقاا شهر را به خود جلب میکنند .این مو ضو باعث افزایش تراکم
جمعیت شررده و جذابیت سرررمایهگذاری بخش خصرروصری را در توسررعه مناطق تجاری و ایجاد
واحدهای تجاری افزایش میدهد .در نتیجه سررررانه متراژ واحد مسرررکونی افزایش یافته و تعداد
واحدهای تجاری فعال بیشررتر میشررود .این موضررو فرصررتهای شرر،لی و همچنین سررهولت
دسرررترسررری به مراکز خرید را افزایش داده و در نتیجه جذابیت سرررکونت در منطقه را افزایش
خواهد داد .این حلقه با نام حلقه اثر تو سعه مناطق تجاری در منطقه با نماد  R6در شکل  1ن شان
داده شده است.
مشکالت شهری عموما توس مرکز تما
اعالم میشرود .بر این اسرا

شهرداری و یا شوراها و سرای محله شناسایی و

جهت برطرف نمودن هر یک ،پروژهای تعریف شرده و بر اسرا

بودجه تخ صی صی ،اجرا و عملیاتی می شود .این پروژهها عمال منجر به تو سعه زیر ساختهای
شهری و حل معضالت آن شده و جذابیت سکونت در منطقه را افزایش میدهد .این حلقه با نام
حلقه اثر پروژهها بر درآمد با نماد  R7در شکل  1نشان داده شده است.

...) 0

R3
کرد عوارض نوسازی

بودجه تخصیص یافته برا <
>ی ارتقاء فرهنگ شهری

ها
+

+

پسماند عفونی
+

و دفن پسماند شهری
+
+

هزینه های پیمان کاری جمع آوری

هزینه تمام شده پروژه

هزینه های پیمانکاری

اطالع رسانی طرح ها و تشویقات

آگاهی بخشی شهروندان از هزینه

کارآفرینی شهری

+

+

-

ارتقاء فرهنگ شهری

بودجه تخصیص یافته برای

5

+
درآمد شهرداری منطقه +

R1

اثر کارآفرینی در منطقه

میزان تولید پسماند تر
-

R2

فرهنگ سازی پسماند

-

عفونی

میزان تولید پسماند

+
+

بخش تجاری

+

تاخیر در انجام پروژه ها

+

میزان تفکیک پسماند

میزان تولید پسماند خشک

+

بیمارستانی

میزان تفکیک پسماند

منطقه

>
جمعیت <

+

بودجه عمرانی

ها

منطقه

+

+

-

+

مسکونی منطقه

جدید

+

+

+

تعداد پروژه های راکد

+

پروژه های در دست تعریف

ارجاع توسط مرکز

و سراهای محله منطقه

+

-

R7

-

پروژه های در حال انجام
+
+

واحد تجاری

مسکونی

متوسط قیمت فروش واحد

>مصالح و اجرت و )...

مصالح و اجرت و )...

متوسط هزینه ساخت (شامل

متوسط قیمت فروش  /اجاره

+

تجاری

اثر پروژه ها بر درآمد

+

سودآوری ساخت واحد

-

متوسط قیمت زمین

+

+
متوسط هزینه ساخت (شامل <

سودآوری ساخت مسکن

-

>متوسط قیمت زمین <

متوسط طول عمر مسکن

+
نرخ ساخت مسکن جدید+

نرخ ساخت واحد تجاری

+
اعالم مشکالت توسط
شناسایی مشکالت توسط شوراها
گزارشات مردمی

تراکم

+

+

خالی

+
تعداد واحد مسکونی

تعداد کل واحدهای

درآمد حاصل از فروش

+

+
معوقات پیمانکاران

بازیافت پسماند

میزان درآمد حاصل از

+

+

+

-

نیاز

تعداد واحد مسکونی پر

تعداد واحد تجاری خالی
+
+
تعداد کل واحدهای تجاری

هزینه های سربار پروژه

بخش خانگی

میزان تفکیک پسماند

+

تر از مبدا

مورد نیاز

تعداد واحد تجاری پر

میزان تفکیک زباله خشک و

+

شهری

های تجاری

+
تعداد واحد جدید مورد

+

واحد مسکونی

سرانه نیاز خانوار به متراژ

+
متوسط طول عمر واحد
+
تعداد واحد تجاری جدید
تجاری

عوارض نوسازی و پسماند

جدید

منطقه

سرانه نیاز خانوار به واحد

اثر توسعه سکونت در

R5

+
تعداد خانوار

تعداد استارت آپهای موفق

حمایت شهرداری

+
میزان فعالیت های فرهنگسازی (تبلیغات

فرهنگ سازی شهری

R4

+

هزینه های سال قبل

-

بودجه مصوب

+

منابع مالی در دسترس
+

کارآفرینی شهری

جمعیت

تعداد استارت آپ های تحت

+

شهری ،تلویزیونی ،رویدادهای آموزشی وتعداد بیمارستان های
استهالک المان ها ،فضای سبز،
)...
منطقه
معابر و زیرساخت شهری -

عوارض

فرهنگسازی پرداخت
پرداخت عوارض نوسازی و پسماند

+

+

هزینه نگهداشت شهر

+

شهرداری منطقه 5

و زیرساختی
+

هزینه های پسماند
+
+

عوارض نوسازی و پسماند مسکونی
++

هزینه های کل

+

میزان تعهد درآمدی

منطقه

نرخ تعریف پروژه های عمرانی

میزان فعالیت های فرهنگسازی (تبلیغات تخفیف در استفاده شهروندان از امکان و خدمات
شهرداری ،کارت بلیط مترو و )...
شهری ،تلویزیونی ،رویدادهای آموزشی و

ارائه مشوق های پرداخت عوارض (نظیر اعطاء

+

+

+

انگیزه شهروندان نسبت به پرداخت

نوسازی و پسماند

میزان وصول عوارض های

+
بودجه توسعه عمرانی

+
زیرساختهای حمایت از

ها ،معابر ،بیمارستان ،مدارس ،فضای سبز و
بودجه حمایت از توسعه مراکز
)...

زیر ساخت های شهری و شهروندی (خیابان

+

+
+
+
جذابیت سکونت منطقه

سرانه کالس درس

سرانه تخت بیمارستان

R6

اثر توسعه مناطق تجاری در

ازای هر شهروند

سرانه زیرساخت های شهری به

+

+

عمرانی

تعداد پروژه های انجام شده

شکل  1نمودار علی و معلولی
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اعتبارسنجی 1و نتایج

در ادامه ،ابتدا به بررسی اعتبار مدل ارائه شده و سپس به ارائه نتایج پرداخته خواهد شد.
اعتبار سنجی مدل

همواره برخی ت ستهای اعتبار سنجی به روی مدلهای سی ستم دینامیک انجام می شود تا از
اعتبار و صحت مدل تحت شرای مختلف اطمینان حا صل گردد .در این پژوهش با ا ستفاده از
دو تکنیک شرررای غایی و تولید مجدد رفتار ،اعتبارسررنجی مدل صررورت پذیرفته اسررت که در
ادامه بدان اشاره خواهد شد.
در اعتبارسنجی با روش شرای غایی ،با قرار دادن مقادیر مت،یرها در مرزهای حدی خود ،به
بررسرری رفتار سررایر مت،یرها پرداخته میشررود .به این مناور ،با صررفر قرار دادن بودجه سررالیانه
شهرداری ،تاثیر این ت،ییر بر خروجیهای مدل برر سی گردیده ا ست .رفتار صحیح مت،یرها در
شرررای غایی نشرراندهنده عملکرد صررحیح و قابل اطمینان خروجی مدل اسررت .با صررفر شرردن
بودجه ،کلیه طرحها و پروژهها تعطیل شده و در مدت  2سال مطابق شکل  ،2هزینههای جاری
به صفر خواهد رسید.

costs
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2
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2

2
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2

1
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2
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1

2
1

1396
1398
)Time (year

costs : Base Run

1

1

1

1394
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1

1392
1

0
1390
costs : Budget=0

شکل  .2نرخ هزینه شهرداری در حالت صفر شدن بودجه (میلیون تومان)
در اعتبارسنجی به روش تولید مجدد رفتار ،خروجی مدل در حالت پایه ،با عملکرد تاریخی
مت،یرها مطابقت داده میشرررود .هرچه تطابق میان خروجی مدل و اعداد واقعی مت،یرها تا سرررال
فعلی ،بیشررتر باشررد ،مدل دقت بیشررتری داشررته و میتوان نسرربت به پیشبینیهای آتی آن اعتماد
بیشتری داشت.
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Housing Payment Precent

District 5 Population
900,000

.5

850,000
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800,000

.35
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1393
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)Time (year

1391

700,000
1390

1397

1396

1395

1393
1394
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1392

1391

.2
1390

Housing Payment Precent : Base Run
Housing Payment Precent : ReferenceMode

District 5 Population : Base Run
District 5 Population : ReferenceMode

شکل  3جمعیت ساکن در منطقه در

شکل  4درصد تحقق پرداخت عوارض

حالت پایه

نوسازی مسکونی در حالت پایه

نتایج بستههای سیاستی در بستر سناریوها

در این پژوهش برای افزایش درآمد های پا یدار و درصرررد تحقق تعهدات درآمدی ،سررره
سیا ست در ب ستر سه سناریو مورد برر سی قرار خواهد گرفت که در ادامه به تو ضیح آنها و
نتایج شبیهسازی در یک مورد پرداخته خواهد شد.
جدول  1سناریوهای مورد بررسی
ردیف

عنوان سناریو
افزایش نرخ رشد جمعیت و
کاهش ابعاد خانوار

2

افزایش قیمت مصالح و زمین

3

رکود تورمی اقتصاد

1

تعریف سناریو
فرض میشود از سال  1397تا  ،1404نرخ رشد جمعیت به حالت عادی  10درصد
افزایش پیدا کند و در عین حال ابعاد خانواده  1نفر کمتر شود.
فرض میشود از سال  1397تا  1404قیمت مصالح ساالنه 20درصد و قیمت زمین ساالنه
 30درصد نسبت به رشد نرمال افزایش داشته باشد.
فرض میشود از سال  1397تا  1404نرخ تورم ،هزینههای جمع آوری پسماند و انجام
پروژهها به میزان 20درصد ساالنه نسبت به حالت نرمال افزایش داشته باشد.

جدول  2بستههای سیاستی
ردیف

عنوان بسته سیاستی

1

بسته سیاستی شهرسازی

2

بسته سیاستی وصول درآمد

3

بسته سیاستی پسماند

نام سیاست
کاهش صدور پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی با متراژ باال
افزایش نرخ عوارض نوسازی مسکونی و تجاری و پسماند
افزایش هزینه مجوز تراکم مسکونی و تجاری
ارائه مشوقها و فرهنگسازی برای افزایش درصد وصول عوارض نوسازی و پسماند
فرهنگسازی برای تفکیک زباله از مبدا
فرهنگسازی کاهش سرانه پسماند به ازای هر نفر
ارتقا تجهیزات بازیافت در ایستگاههای میانی

با اعمال سیا ستهای ارائه شده در ب ستر هریک از سناریوهای در نار گرفته شده ،در صد
درآمد پایدار شهرداری ،در صد تحقق تعهدات و درآمد کل شهرداری ن سبت به حالت عادی
ت،ییراتی خواهند داشت .بدیهی است که به علت ارتباطات پیچیده سیستم ت،ییر یک مت،یر باعث
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ت،ییر در مت،یرهای دیگر خواهد شرررد .به همین علت ،پیش بینی تاثیر هر یک از سررریاسرررتها با
توجه به سناریوهای مورد بررسی نیازمند تحلیل سیستمی خواهد بود.
در زیر ،به عنوان نمونه ،تاثیر اعمال این سیا ستها در ب ستر هریک از سناریوهای کر شده
بر درصد درآمد پایدار شهرداری مشاهده میشود.

شکل  .5تغییرات متغیر درصد درآمدهای پایدار شهرداری در سناریوها و بستههای سیاستی
مختلف
همانطور که در شررکل  5مالحاه میشررود ،بسررته پسررماند بیشررترین اثرگذاری را در افزایش
درآمدهای پایدار دارد .چراکه حجم بازیافت پسررماند خشررک ،درآمدزایی قابل توجهی را در
پی خواهد داشت .این در حالی است که بسته سیاستی شهرسازی به دلیل افزایش ساخت و ساز
و کسررب درآمد از تراکم ،درصررد درآمد پایدار را کاهش میدهد .همچنین بر طبق نتایج مدل،
ب سته سیا ستی سوم در حوزه پ سماند ،بی شترین اثرگذاری را بر روی افزایش هزینههای جاری
شررهرداری دارد .از طرف دیگر ،بسررته سریاسررتی افزایش وصررول درآمدو بسررته شررهرسررازی ،اثر
چندانی بر روی هزینهها ندارد .در صد تحقق درآمد از  33در صد در سال  96در صورت ادامه
روند موجود ،به  10درصد در سال  1404میرسد .در این میان ،بسته سیاستی پسماند ،و پس از
آن بسته سیاستی شهرسازی بیشترین اثرگذاری را داشتهاند.
مطابق شکل  6مشاهده می شود که با در نار گرفتن کارآفرینی شهری ،میزان درآمد پایدار
شهرداری در بستر سناریوهای مختلف و با اتخا سیاستهای پیشنهاد شده ،به صورت متوس
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7/4درصررد افزایش خواهد یافت .بیشررترین میزان افزایش این مت،یر مربوا به سررناریوی افزایش
قیمت مصالح و زمین و بسته سیاستی وصول درآمد با مقدار 13/7درصد میباشد.
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

شکل  .6میزان افزایش درآمد پایدار شهرداری بر بستر سناریوهای مختلف و اتخاذ
بستههای سیاستی
جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله تاثیر ارتقاء کارآفرینی شررهری بر وضررعیت درآمدهای پایدار شررهری تهران با
ا ستفاده از مدل سازی سی ستم دینامیکی صورت پذیرفته ا ست .نتایج شبیه سازی بر روی یکی از
مناطق شهرداری تهران نشان میدهد که با اهمیت دادن به کارآفرینی شهری ،درآمدهای پایدار
شهری میتوانند از 5درصد در سال  1397به 13/7درصد در سال  1404افزایش داشته باشند .با
توجه به نتایج شبیه سازی ،همانطور که مالحاه می شود ب سته سیا ستی سوم پ سماند بی شترین
اثرگذاری را در حوزه پایدارسررازی درآمدهای شررهری اسررت .در ادامه پیشررنهادات بهبود ارائه
شده است:


تجهیز ایستگاههای بازیافت با توجه به وجود پتانسیل باالی درآمدزایی از پسماند خشک



افزایش بودجه فرهنگسرررازی بر روی کاهش سررررانه تولید پسرررماند با توجه به باال بودن
سرانه تولید پسماند در شهر تهران نسبت به نرمال جهانی



ارائه مشوقهای مناسب در بخش پرداخت عوارض نوسازی و پسماند



فرهنگسازی در زمینه کاهش تولید پسماند تر از مبدا
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یک مدل مفهومی از تو سعه ی کارآفرینی در ب ستر مدیریت شهری ،دوره  4کنفرانس ملی
برنامه ریزی و مدیریت شهری.
خواجه بیان ،داتیس؛ راد ،سید سعید ( .)1389تدوین مدل هدایتگر مدیریت شهری برای توسعه
کارآفرینی ،فصلنامه مطالعات مدیریت شهری.131-119 ،)3( 2 ،
دباغیان ،ندا؛ علوی ،سیدمازیار؛ جعفری ،ح سین؛ ح سینی ،سید ح سینی ( .)1394به کارگیری
رویکرد س ریسررتمی و تکنیک دیماتل در بررس ری اثر فرهنگسررازی تفکیک زباله بر عملکرد

ناام پ سماند شهری ،اولین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران :با دو رویکرد چالشهای
قانون مدیریت شهری و مشارکت شهروندی.
سخدری ،کمال؛ عقیلی ،زهرا ( ،)1397توسعه کارآفرینی  ،نگاهی به کسب و کارهای کوچک

(مورد مطالعه:کشرور چین)  ،نخسرتین کنفرانس ملی تحقیق و توسرعه در مدیریت و اقتصراد
مقاومتی.
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 الگوسرررازی پویای فرصرررت کارآفرینی.)1388(  میثم، حمیدرضرررا؛ رجبی نهوج،فرتوك زاده

پژوهشی توسعه- فصلنامه علمی،توسعه فیزیکی درون شهری نهفته در ترافیک کالنشهرها
.124-97 ،)6(2 ،کارآفرینی
 شنا سایی عوامل زیربنایی موثر بر ت صمیمات.)1391(  ابوالقا سم، ریحانه؛ عربیون،ک شاورزفرد
مکان یابی کارآفرینان فعال در زمینه فنآوری اطالعات در شرررهر تهران با رویکرد پی ال
.124-105 ،)1( 5 ،پژوهشی توسعه کارآفرینی- فصلنامه علمی،سی
، طرحی نو در توسرررعه شرررهری، مراکز رشرررد کارآفرینان شرررهری،)1386(  مهدی،کنعانی
.84  صفحه، سال هشتم،شهرداریها
Ács, Z. J., Bosma, N., & Sternberg, R. (2008). The entrepreneurial advantage of world
cities: evidence from global entrepreneurship monitor data (No. 2008, 063). Jena
economic research papers.
Baycan Levent, T., Masurel, E., & Nijkamp, P. (2003). Diversity in entrepreneurship:
ethnic and female roles in urban economic life. International journal of social
economics, 30(11), 1131-1161.
Bosma, N., & Sternberg, R. (2014). Entrepreneurship as an urban event? Empirical
evidence from European cities. Regional studies, 48(6), 1016-1033.
Edalatpour, M. A., Mirzapour Al-e-hashem, S. M. J., Karimi, B., & Bahli, B. (2018).
Investigation on a novel sustainable model for waste management in megacities: A
case study in tehran municipality. Sustainable cities and society, 36, 286-301.
Frick, S. A., & Rodríguez‐Pose, A. (2018). Big or small cities? On city size and economic
growth. Growth and Change, 49(1), 4-32.
Hartman, P.J. (1958). Municipal Income Taxation. Rocky Mntn.L.Rev.,31,123.
Kauffman-Foundation. (2008). Entrepreneurship and urban success: toward a policy
consensus. Kauffman- Foundation.
Lee, Y. S. (2017). Entrepreneurship, small businesses and economic growth in
cities. Journal of Economic Geography, 17(2), 311-343.
Levent, T. B., Masurel, E., & Nijkamp, P. (2003). Diversity in entrepreneurship: ethnic
and female roles in urban economic life. International journal of social economics.
Mashayekhi, A. N., Mohammadi, H., Mirassadollahi, K., & Kamranianfar, A. (2010).
Modeling sustainability of renewable energies in rural areas: A case study for Iran.
In Proceedings System Dynamics Conference.
Pereyra, J. A. C. (2019). Entrepreneurship and the city. Geography Compass, 13(12),
e12471.
Robinson, J. (2007). Urban entrepreneurship: patterns and policy. W. New Eng. L.
Rev., 30, 103.
Sahin, M., Nijkamp, P., & Stough, R. (2011). Impact of urban conditions on firm
performance of migrant entrepreneurs: a comparative Dutch–US study. The Annals of
Regional Science, 46(3), 661-689.

1399  تابستان،2  شمارة،13  دورة،فصلنامة توسعه کارآفرینی

312

Sorenson, O. (2017). Regional ecologies of entrepreneurship. Journal of Economic
Geography, 17(5), 959-974.
Sriram, V., Mersha, T., & Herron, L. (2007). Drivers of urban entrepreneurship: An
integrative model. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
Sterman, J. (2000). System Dynamics: systems thinking and modeling for a complex
world, McGrow hill.
Sterman, J. D. (2001). System dynamics modeling: tools for learning in a complex
world. California management review, 43(4), 8-25.
Strange, W. C., & Helsley, R. W. (2010). Entrepreneurs and Cities: Complexity,
Thickness, and Balance. In 46th Annual AREUEA Conference Paper.
Suryawanshi, S., Bhuse, R., Gite, M., & Hande, D. (2018). Waste management system
based on IoT. Waste Management, 5(03), 1835-1837.
Yeung, G. (2001). Foreign direct investment and investment environment in Dongguan
Municipality of Southern China. Journal of Contemporary China, 10(26), 125-154.

