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مقدمه
   ارتقــا کارآفرینــی1 طــی حداقــل دو دهــه اخیــر، بخشــی از بســیاری از راهبردهــای 
توســعه اقتصــادی شــهر و کشــور بــوده اســت. ایــن راهبردهــا بــه طــور عمــده در قالــب 
مقــاالت دانشــگاهی و اخیــرا بــه کمــک تجربــه کارآفرینــان موفــق، نشــر یافتــه انــد. 
توجــه گســترده بــه مبحــث کارآفرینــی، احتمــال شــکوفایی آن را بســیار افزایــش مــی 
دهــد. اگرچــه متاســفانه عکــس ایــن موضــوع نیــز صــادق اســت )یعنــی عــدم توجــه 
یــا توجــه کــم بــه توســعه کارآفرینــی، اثــرات منفــی بــر روی رونــد رشــد آن خواهــد 

داشــت(. 
   در اواخــر دهــه 1970، حــدود 15 درصــد از کل مشــاغل ایــاالت متحــده، جدیــد و 
نویــن بودنــد. در ســال 2011، ایــن ســهم بــه حــدود 8 درصــد رســیده اســت.2 حتــی 
ــه تنهــا تعــداد شــرکت های  ــد.3 ن ــوده ان ــد ب ــن رون ــز مشــمول ای ــع پیشــرفته نی صنای
ــرکت های  ــته از ش ــه آن دس ــت، بلک ــر اس ــته کمت ــه گذش ــبت ب ــروزه نس ــد ام جدی
ــت  ــش فعالی ــن کاه ــد.4 ای ــاد می کنن ــری را ایج ــاغل کمت ــز مش ــود نی ــاد موج نوبنی
ــه  ــرکت ها ب ــرخ ورودی ش ــت. ن ــور رخ داده اس ــر کش ــاد در سراس ــرکت های نوبنی ش
بــازار بیــن ســال های 2009 تــا 2011 نســبت بــه ســال های 1978 تــا 1980 در همــه 
ایالت هــا و محــدوده آمــاری مادرشــهری، بــه جــز یــک مــورد، کاهــش یافتــه اســت.5

   از ایــن رو ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه: اگــر توجــه زیــادی بــه ارتقــا کارآفرینی 
شــده اســت، چــرا رونــد نزولــی )بــر بــازار آن( حاکم اســت؟

ــرد  ــیاری را دربرمی گی ــل بس ــا عوام ــت و قطع ــده اس ــوال پیچی ــن س ــه ای ــخ ب    پاس
ــا  ــتند. ام ــی هس ــزی و محل ــای مرک ــرل دولت ه ــارج از کنت ــا خ ــی از آن ه ــه برخ ک
یکــی از زمینه هایــی کــه شایســته بررســی موشــکافانه اســت، راهبردهــای موردتوجــه 
و گســترده توســعه اقتصــادی، جهــت ارتقــا کارآفرینــی اســت. در حالــی کــه مطالــب 
زیــادی در مــورد کارآفرینــی در زمینــه توســعه اقتصــادی نوشــته شــده اســت، تحقیقــات 
دانشــگاهی بــا شــیوه های نوظهــور همــگام نیســت. همچنیــن در حالــی کــه بســیاری 

ــی  ــر کس ــد، کمت ــث می کنن ــته رخ داده بح ــه در گذش ــورد آنچ ــا در م از پژوهش ه
)پژوهشــگری( در مــورد اینکــه چــه چیــزی موثــر بــوده یــا چــرا موثــر بــوده، اظهــار 

نظــر کــرده اســت.6
ــان  ــان درس آموخته هــا در بنی ــع ایــن خالهــا و بی ــا هــدف رف    ایــن دســتورالعمل ب
کافمــن7 کــه براســاس تجربیــات حاصــل از اجــرای فعالیت هــای پشــتیبان کارآفرینــی، 
انجــام مصاحبــه و تعامــل بــا کارشناســان در بســیاری از موضوعــات بــه دســت آمــده 

انــد، تنظیــم شــده اســت.
   در ایــن پژوهــش، ابتــدا دو اســتراتژی متــداول بــرای ارتقــا کارآفرینــی، مــورد بررســی 
انتقــادی قــرار گرفتــه اســت: ایجــاد صندوق هــای ســرمایه گذاری مشــارکت عمومــی 
و مراکــز رشــد. مــا تشــریح کرده ایــم کــه ایــن راهبردهــا اغلــب یــک اصــل اساســی را 
نادیــده گرفته انــد: پیونــد و ارتبــاط و یادگیــری از طریــق کارآفرینــان. در مرحلــه بعــد، 
ــز  ــی و مراک ــارکت عموم ــرمایه گذاری مش ــای س ــه صندوق ه ــی را ک ــا راه حل های م
ــح داده  ــوند، توصی ــازمان دهی ش ــتگی، س ــل پیوس ــاس اص ــر اس ــد ب ــد می توانن رش
ــا  ــد کارآفرینــی را ارتق ــاالت می توانن ــه شــهرها و ای ــاره اینکــه چگون ــم. ســپس درب ای
ــد  ــج واقعــی آن باشــند، ]نتایجــی[ کــه اقتصــاد را دگرگــون می کنن داده و شــاهد نتای
ــت. ــث گردیده اس ــد، بح ــرار می دهن ــاکنان ق ــار س ــدی را در اختی ــای جدی و فرصت ه
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   بــه طــور تاریخــی، تالش هــای دولــت محلــی بــرای ایجــاد کارآفرینــی بــه دو ابــزار 
ــوده اســت: صندوق هــای ســرمایه گذاری مشــارکت عمومــی و مراکــز رشــد.  متکــی ب
ــرمایه  ــه س ــان ب ــته کارآفرین ــاز پیوس ــع نی ــرای رف ــا، تالشــی ب ــن راهبرده ــر دو ای ه
ــات  ــی در مطالع ــای اصل ــوان یکــی از چالش ه ــه عن ــن موضــوع همیشــه ب اســت. ای
ــا ایــن حــال، پژوهش هــا نشــان  ــوده اســت. ب ــا کارآفرینــی مطــرح ب ــع مرتبــط ب موان
ــر  ــی بی اث ــت کارآفرین ــا فعالی ــب در ارتق ــا اغل ــه راهبرده ــن گون ــه ای ــد ک می دهن
هســتند. در حالــی کــه سیاســتگذاران بــه دنبــال حمایــت از رشــد بنگاه هــای اقتصــادی 
ــی  ــی تلق ــرای بخــش عموم ــی ب ــازار فرصت جــوان هســتند، ممکــن اســت شــکاف ب
ــع  ــه نف ــن تالش هــا در ســطح خــرد ب ــه ای ــد ک ــات نشــان می دهن ــا مطالع ــردد. ام گ

کســب و کارهــا یــا دولــت نیســت.8

صندوق هــای ســرمایه گذاری عمومــی اِشــو)Eschew(. چالش هــای 
ــی  ــت. حت ــی نیس ــش دولت ــص بخ ــق مخت ــرمایه گذاری موف ــدوق س ــک صن اداره ی
صندوق هــای ســرمایه گذاری بــا مدیریــت خصوصــی بــا ســطح ریســک قابــل 
ــه نشــان داده اســت  ــک مطالع ــد. ی ــب شکســت می خورن ــوده و اغل ــرو ب ــی روب توجه
ــر از 3 درصــد را  ــاالنه کمت ــازده س ــرمایه گذاری، ب ــای س ــه 80 درصــد از صندوق ه ک
ایجــاد کرده انــد ]یعنــی معــادل[ نــرخ اســتاندارد بــازده بــرای بــازار بــورس عمومــی.9 
انتخــاب اســتارت آپ های واجــد شــرایط حمایتــی براســاس بــوم کســب وکار اولیــه یــک 
ریســک بــزرگ اســت، کــه ســبب می شــود نیمــی از بنگاه هــای اقتصــادی ورشکســته 
ــا و  ــریع فناوری ه ــر س ــد. تغیی ــارج گردن ــاله از رده خ ــرف دوره پنج س ــا ظ ــوند ی ش
زمینه هــای کســب و کار، ایــن رونــد را حتــی دشــوارتر نیــز می نمایــد. بخــش عمومــی 
اغلــب فاقــد تخصــص الزم بــرای ارزیابــی و پشــتیبانی از کارآفرینــان اســت. در نتیجــه، 

ــی نیســت. ــوع بهــره وری از بودجــه عموم ــن ن ــا بهتری ــن تالش ه ای

ــعه  ــی توس ــز عموم ــد. مراک ــه بگیری ــنتی فاصل ــعه س ــای توس از فضاه
ــی(  ــوارض عموم ــی )ع ــی عموم ــع مال ــه از مناب ــور بهین ــه ط ــز، ب ــب وکارها نی کس
بهره بــرداری نمی کننــد. تعــداد و نــوع فضاهــای توســعه کســب وکار، طــی ســی ســال 
ــز  ــتاب دهنده های کســب و کار نی ــته اند. ش ــور چشــمگیری رشــد داش ــه ط ــته، ب گذش
اخیــرا ظهــور کرده انــد.10 انجمــن توســعه کســب و کارهــای ملــی11 تخمیــن زده اســت 
ــه بیــش  کــه تعــداد ایــن فضاهــای توســعه دهنــده از دوازده مرکــز در ســال 1980 ب
ــای  ــون صندوق ه ــد.12 همچ ــش یافته ان ــه 2000 افزای ــط ده ــا اواس ــز ت از 1400 مرک
ــه  ــان ب ــاز کارآفرین ــن نی ــه منظــور تامی ــز ب ــد نی ــز رش ــی، مراک ــرمایه گذاری عموم س
ســرمایه، تاســیس می گردنــد. فــرض بــر ایــن اســت کــه فراهــم آوردن فضــای اداری 
و ارائــه خدمــات اولیــه ســبب می گــردد کــه ظرفیت هــا و ســرمایه های مالــی 
ــی  ــز روی عملکردهــای اصل ــکان تمرک ــا ام ــه آن ه ــان آزاد شــوند و ب ــرای کارآفرین ب
ــای اداری و  ــن فض ــه تامی ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــد. اگرچ ــان را دهن کسب وکارش
ــری و  ــر و نگهــداری، خدمــات دفت هزینه هــای باالســری )همچــون هزینه هــای تعمی
...(، چنــدان موثــر نبــوده یــا جــز عملکردهــای اصلــی نیســتند، و اینگونــه حمایت هــا 
ــد  ــق، نخواهن ــه موف ــرمایه گذاری های کارآفرینان ــزان س ــا می ــه ارتق ــر ب ــا منج لزوم
شــد. مگــر اینکــه یــک شــرکت نوبنیــاد، بــه تجهیــزات بــا ســرمایه بــاال نیــاز داشــته 
باشــد، ماننــد ابــزار دقیــق در ســطح نانــو یــا آزمایشــگاه زیســت فناوری، کــه در ایــن 
مــوارد مراکــز رشــد بــه عنــوان عامــل تســهیلگر بــرای تامین کننــده مــکان، بــه طــور 
ــا تامیــن نیازهــای  چشــمگیری بــه کارآفرینــان کمــک نمی کننــد و فقــط می تواننــد ب
ــه حمایت هــا  ــدی از اینگون ــدون بهره من ــات کســب وکاری را کــه ب ــه اســتمرار حی اولی
از بیــن خواهــد رفــت، فراهــم نماینــد. بــه نظــر می آیــد برخــی مراکــز رشــد فراتــر از 
تامیــن یــک فضــای اداری عمــل کــرده و خدمــات پشــتیبانی متنوع تــری را از جملــه 
ــه  ــی ارائ ــکاری آموزش ــی و هم ــی و مدیریت ــاوره حقوق ــرداری، مش ــابداری و دفت حس
ــر،  ــط 1.8 نف ــط توس ــور متوس ــه ط ــز ب ــن مراک ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــد.13 ب می دهن
مدیریــت می شــود و هــر یــک بــه 25 شــرکت خدمــات ارائــه می دهنــد، عمل کــردن 
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ــن  ــا غیرممک ــز تقریب ــرای مراک ــداف ب ــه اه ــتیابی ب ــر و دس ــای مدنظ ــه برنامه ه ب
ــا  ــد ب ــز بای ــر مرک ــک مدی ــه ی ــت ک ــه گرفته اس ــون )2003( نتیج ــت. هان گردیده اس
ســایر اعضــا از جملــه کارشــناس کامپیوتــر، مــددکار اجتماعــی، ســرمایه گذاران و ... در 
ارتبــاط باشــد تــا بــه اهــداف مدنظــر مرکــز دســت یابــد. ایــن انتظــار غیرواقعــی اســت 
کــه ســازمان هایی کــه دارای اعضــای خودکفــا هســتند، طیــف گســترده ای از خدمــات 
را ارائــه دهنــد، همــه این هــا تحــت تاثیــر محدودیت هــای ســازمانی و مالــی هســتند.

   پژوهــش دربــاره اثربخشــی مراکــز رشــد بــه واســطه مســائل و موضوعــات گیج کننده 
در تعریــف گروه هــای کنتــرل، امــری پیچیــده اســت.14 بــا ایــن وجــود، شــواهد کمــی 
ــری  ــرد بهت ــد عملک ــز رش ــرکت های دارای مرک ــد ش ــان دهن ــه نش ــد ک ــود دارن وج
ــک  ــه کم ــال، ب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــد دارن ــز رش ــدون مرک ــرکت های ب ــه ش ــبت ب نس
 Amezcua ــزوکا ــده، آم ــام ش ــدود انج ــای مح ــا گروه ه ــه ب ــی ک پژوهش های
ــد  ــروش، رش ــتغال و ف ــاد اش ــد در ایج ــز رش ــه مراک ــت ک ــان داده اس )2010( نش
ــری را  ــوغ رســیدن، ســال های کمت ــه بل ــا پــس از ب ــد ام ــه می کنن ســریعتری را تجرب

ــد. ــی آورن ــد دوام م ــز رش ــدون مراک ــتارت آپ های ب ــه نســبت اس ب

یک رویکرد از پایین به باال و پیونددهنده را پیاده سازی کنید.

در  کــه  اســتراتژی هایی  کنیــد.  تقویــت  را  یادگیــری  و  ارتباطــات 
ســرمایه گذاری ها و مراکــز رشــد متمرکــز شــده اند، در ارتقــا کارآفرینــی موفــق 
نبوده انــد زیــرا تدابیــر بــا رونــد تجربــی و مشــارکتی کــه مشــخصه کارآفرینــی اســت 
همخوانــی ندارنــد. در عــوض بایــد تمرکــز بیشــتری در طوالنــی مــدت بــر روی فعالیت 
ــه  ــانی ک ــال در کســب وکارهای کوچــک و کس ــوان اشــخاص فع ــه عن ــان ب کارآفرین
از طریــق تجربــه و تعامــل بــا دیگــران می آموزنــد، وجــود داشــته باشــد. مــا پیشــنهاد 
ــت خــود،  ــا ایال ــا کارآفرینــی در شــهر ی ــم کــه سیاســتگذاران در راســتای ارتق می کنی
ــد و  ــد، بپذیرن ــرار می ده ــه ق ــز توج ــان را در مرک ــه کارآفرین ــدی را ک ــرد جدی رویک
اجتماعــات یــا انجمن هایــی را کــه ارتباطــات گســترده بــا کارآفرینــان و ســازمان های 
حامــی آنهــا دارنــد، ایجــاد کننــد. نمــودار زیــر ایــن تغییــر اســتراتژیک از بــاال بــه پاییــن 
ــن محــور نشــان  ــه رویکــرد کارآفری ــز رشــد و صندوق هــای ســرمایه گذاری را ب مراک
ــد. پژوهش هــا  ــت می کن ــت در آن از ارتباطــات و کار گروهــی حمای می دهــد کــه دول
نشــان می دهنــد کــه ارتباطــات محلــی بــرای موفقیــت کارآفرینــان بســیار مهمتــر از 
ارتباطــات ملــی یــا جهانــی اســت.15 زیــرا در همــان محیــط کســب و کار، کارآفرینــان 
بهتریــن منبــع اطالعاتــی و دانــش بــرای کســانی هســتند کــه کســب وکارهای جدیــد را 
شــروع می کننــد. کارآفرینــان همــواره نیــاز بــه تعامــل و یادگیــری بــا هــدف مدیریــت 
ــای  ــا و دوره ه ــه کتاب ه ــد و اگرچ ــرو دارن ــای پیش ــا چالش ه ــه ب ــای مواج الگوه
ــی  ــچ جایگزین ــد، هی ــم نماین ــته را فراه ــوزش پیوس ــه آم ــد زمین ــی می توانن آموزش
دیگــری، بــه جــز کارآفرینــان بــا تجربــه، بــرای راهنمایــی صاحبــان کســب کار محلــی 
ــات  ــت تصمیم ــه هدای ــه وظیف ــتند ک ــان هس ــود کارآفرین ــن خ ــرا ای ــدارد زی ــود ن وج
پیچیــده ای را کــه در هــر مرحلــه از توســعه کســب وکار خــود بــا آن روبــرو هســتند، بــر 
عهــده می گیرنــد. از ایــن رو تنهــا ســایر کارآفرینــان می تواننــد مؤثرتریــن پیشــنهادی 
را کــه مختــص اوضــاع و موقعیــت کســب و کار جدیــد و محلــی اســت، ارائــه دهنــد. 
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   اگرچــه ایــن ارتباطــات بــرای کارآفرینــان آســان نیســت. آن هــا غالبــًا بــرای یافتــن 
ــد و  ــا ســرمایه گذاران در مناطــق خــود مشــکل دارن ــات ب ــا مالق ــد ی ــان جدی کارآفرین
ــی  ــر اجرای ــذاران دشــوار اســت. مدی ــرای ســرمایه گ ــی ب ــان محل ــایی کارآفرین شناس
یــک ســازمان پشــتیبانی کارآفرینــی در ســنت لوئیــز ایــده ای بــه شــرح زیــر در مــورد 
ایــن چالــش، بــه ویــژه در شــهرهایی کــه فعالیــت کارآفرینــی نســبتًا کمتــری دارنــد، 

ارائــه داده اســت:
ــه آن  ــان ب ــا کارآفرین ــورد ب ــش در برخ ــال پی ــج س ــن پن ــه م ــده ای ک    مشــکل عم

ــود: ــن ب برخــوردم شــبیه ای
ــاد  ــرکت های نوبنی ــایر ش ــم و س ــام می ده ــی انج ــه تنهای ــه را ب ــن حرف ــن ای    »م
ــزرگ در  ــرکت های ب ــم. ش ــا را نمی شناس ــرمایه گذاران اینج ــن س ــم. م را نمی شناس
ســنت لوئیــز ســرمایه گذاران قدیمــی دارنــد، بنابرایــن مــن بــرای یافتــن ســرمایه گذار 

بــه ســیلیکون والــی16 مــی روم.«

حمایت عمومی از کارآفرینی

رویکرد جدید کارآفرین محوراستراتژی قدیمی از باال به پایین

   همچنیــن زمانــی کــه شــما بــا ســرمایه گذاران صحبــت مــی کنیــد، آن هــا خواهنــد 
گفــت کــه: »مــن هیــچ شــرکت نوبنیــاد و اســتارت آپی در ســنت لوئیــز پیــدا نکــرده ام 
و در واقــع ممکــن اســت هیــچ آینــده روشــنی بــرای ایــن شــرکت ها در اینجــا وجــود 
نداشــته باشــد، بنابرایــن مــن بــه ســیلیکون ولــی مــی روم تــا شــرکت هایی را پیــدا کنــم 

کــه بتــوان در آن ســرمایه گذاری کــرد.« 
ــر  ــت یکدیگ ــن اس ــرمایه گذاران ممک ــتارت آپ ها و س ــت اس ــوان گف ــن می ت    بنابرای
را نــه در ســنت لوئیــز بلکــه در ســیلیکون ولــی پیــدا کننــد.)Brasunas، مصاحبــه 

10 دســامبر 2012(. 
   در حالــی کــه ممکــن اســت برخــی از ارتباطــات بــه صــورت موقــت برقــرار شــود، 
دولت هــای محلــی می تواننــد بــا شبکه ســازی بیــن کارآفرینــان و ســازمان های 
پشــتیبانی کارآفرینــی، برقــراری ارتبــاط را تســهیل کننــد. ایــن امــر از طریــق 
گردهــم آوردن کارآفرینــان در محیطــی کــه منجــر بــه یادگیــری و شــکل گیری روابــط 
ــورد  ــا در م ــا صریح ــد ت ــم می کن ــان فراه ــرای کارآفرین ــی را ب ــود و فرصت های می ش
چالش هــای خــود بحــث کننــد و از نظــرات و بازخوردهــای دیگــران بهره منــد شــوند، 

فراهــم خواهــد شــد.

رویدادهــای محــرک را تســهیل کنیــد. رویدادهایــی کــه کارآفرینــان را بــرای 
ــی  ــت بوم های کارآفرین ــاد زیس ــبب ایج ــی آورد، س ــم م ــرد ه ــاط گ ــری و ارتب یادگی
فعــال بــا کمتریــن ســرمایه می گردنــد. بــرای مثــال، اســتارت آپ  ویکنــد یــک رویــداد 
محــرک اســت کــه بیــش از 1068 بــار در 478 مــکان در ســطح جهــان میزبانــی شــده 
ــازه زمانــی  اســت.17 افــرادی کــه در اســتارت آپ ویکنــد شــرکت می کننــد، در یــک ب
کوتــاه آخــر هفتــه، ایده هــای کســب وکار را ارائــه می دهنــد، تیم هــا را تشــکیل داده و 
تولیــدات خــود را بــا هــدف معرفــی مشــاغل تــازه تاســیس بــه گروهــی از متخصصــان 
و کارآفرینــان توســعه مــی دهنــد. ایــن رویدادهــا عــالوه بــر تســهیل در شــکل گیری 
ــد.  ــط می کن ــر مرتب ــه یکدیگ ــه ب ــا را در جامع ــان توان ــغلی، کارآفرین ــای ش برنامه ه
ــه می تواننــد آن هــا  کســانی کــه دارای ایده هایــی هســتند امــا هنــوز نمی داننــد چگون
ــازمان دهنده  ــم س ــای تی ــایر اعض ــر و س ــه یکدیگ ــه ب ــردی ک ــاغل کارب ــه مش را ب
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ــتند،  ــط هس ــد مرتب ــران تولی ــزار و مدی ــین نرم اف ــان، مهندس ــان ، طراح ــد بازاریاب مانن
پیونــد دهنــد. حتــی اگــر یــک ایــده کســب وکار تیمــی در اســتارت آپ ویکنــد از بیــن 
ــد ایجــاد یــک کســب وکار جدیــد و شــکل گیری ارتباطاتــی کــه می تواننــد  ــرود، رون ب
ــد،  ــی باش ــرای کارآفرین ــالش ب ــده و ت ــای آین ــرای چالش ه ــا ب ــش راه حل ه الهام بخ
توســعه خواهنــد یافــت. تعــداد قابــل توجهــی از ایــن کســب وکارها بــه ســمت تبدیــل 

ــد.  ــودآور رفته ان ــرکت های س ــه ش ــده ب ش
بــه طــور مشــابه، رویــداد 1 میلیــون فنجــان18 ارتباطــات را تقویــت نمــوده و باعث رشــد 
ــازی  ــی و شبکه س ــه آموزش ــک برنام ــداد، ی ــن روی ــود. ای ــی می ش ــای محل در بازاره
هفتگــی بــا هــدف ارتقــای زمینه هــای یادگیــری دوســویه بیــن کارآفرینــان و 
مشــارکت کننده اســت. هــر کارآفریــن شــش دقیقــه فرصــت دارد تــا یــک کســب وکار 
ــه  ــد از آن بیســت دقیق ــد. بع ــه نمای ــش روی آن ارائ ــر چالش هــای پی ــز ب ــا تمرک را ب
بــه طــرح ســواالت و پیشــنهادهای مخاطبــان اختصــاص داده می شــود. از 1 دســامبر 

ــد.19 ــداد بوده ان ــه روی ــان این گون ــهر میزب ــت ش ــصت و هف 2014، ش

ــی  ــوز عمل ــاید هن ــه ش ــد ک ــود دارن ــری وج ــیار دیگ ــای بس ــه رویداده ــه گون اگرچ
ــازد: ــکار س ــا را آش ــن تالش ه ــعه ای ــد توس ــر می توان ــتورالعمل های زی ــده اند. دس نش

ــف  ــازمان های مختل ــهری و س ــت  ش ــن دول ــمی بی ــن رس ــک انجم ــاد ی - از ایج
ــرات  ــدرت اث ــه ن ــارکت کننده ب ــازمان های مش ــن س ــد. ای ــاب کنی ــی اجتن کارآفرین
ــد. در واقــع، شــبکه های  ــد فعالیــت کارآفرینــان می گذارن ــر روی رون واقعــی مفیــدی ب
کارآفرینــان در مناطــق موفــق بــه نــدرت نتیجــه ی تالش هــای دولــت از هــر نوعــی 

اســت.20

- شــبکه می توانــد بــدون نقدینگــی تشــکیل شــود. پشــتیبانی مالــی قابــل توجــه یــا 
ــش  ــد ضــروری نیســت و گرای ــر و کارآم ــبکه های موث ــاد ش ــرای ایج ــب ب ــاد، اغل زی
ــا  ــال آســیب برســاند ی ــه شــبکه های موجــود و فع ــت ممکــن اســت ب بیش از حــد دول

آن هــا را از بیــن ببــرد.

ــای  ــد. بج ــد آوری ــرک را پدی ــاختار مح ــک س ــد. ی ــازی بروی ــبکه س ــر از ش - فرات
ــرای  ــد ب ــد بای ــز رش ــازی، مراک ــور شبکه س ــه منظ ــا ب ــی، صرف ــش میزبان ــای نق ایف
ــه  ــد ک ــزار کنن ــترک برگ ــوای مش ــدف و محت ــا ه ــی را ب ــرکت کنندگان رویدادهای ش
مشــوق تعامــالت بیــن آن هــا باشــد. بــرای مثــال، دعــوت از تعــداد کمــی کارآفریــن 
ــش روی  ــای پی ــود و چالش ه ــاغل خ ــی مش ــت فعل ــورد وضعی ــث در م ــرای بح ب
ــورد  ــرکت کنندگان در م ــان ش ــو می ــث و گفت وگ ــه بح ــر ب ــد منج ــا می توان آن ه
ــق  ــان موف ــد کارآفرین ــن ســخنرانان خارجــی، مانن راه حل هــای ممکــن شــود. همچنی
محلــی، می تواننــد شــرکت کنندگان را گــرد هــم آورده و فرصتــی بــرای تعامــل بــرای 
ــد.  ــهیل نماین ــرکت کنندگان تس ــه ش ــرای هم ــری را ب ــد و یادگی ــم کنن ــان فراه آن
رویدادهــای ســاده در شبکه ســازی، ماننــد مهمانی هــای چندمنظــوره، محیطــی بــرای 

ــد. ــاد نمی کنن ــدف دار ایج ــری ه یادگی

- بــر روی رویدادهــای موثــر بــر توســعه گام هــای کارآفرینــی تمرکــز کنیــد. مکان هایی 
ــد،  ــق می نماین ــان خل ــان کارآفرین ــرای تســهیل شبکه ســازی می ــی را ب کــه رویدادهای
ــردد  ــبب می گ ــن س ــد. ای ــر بگیرن ــان را در نظ ــر مخاطب ــی مدنظ ــاز کارآفرین ــد ف بای
عــالوه بــر اینکــه کارآفرینــان، آن رویــداد را موقعیتــی مناســب بــرای مالقــات بــا ســایر 
افــرادی کــه در همــان فــاز کارآفرینــی هســتند، مفیــد خواهنــد دانســت، ســایر افــراد 
کــه در فــاز مشــابه جلوتــر یــا عقب تــر هســتند نیــز جــذب رویــداد مــی شــوند. بایــد 
توجــه داشــته باشــید کــه فرآینــد کارآفرینــی از ســه مرحلــه مجــزا تشــکیل شــده اســت:

ــاد  ــرای ایج ــی ب ــتجوی فرصت های ــوه در جس ــان بالق ــی: کارآفرین - الهام بخش
ــذاران  ــا بنیانگ ــات ب ــب وکار و مالق ــای کس ــف ایده ه ــا کش ــد ب ــرکت های جدی ش

ــتند. هس
- استارت آپ )شرکت نوبنیاد(: ایجاد یک شرکت.
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- رشــد: رشــد کســب وکار موجــود، مثــال افزایــش درآمــد ســاالنه بیــش از 1میلیــون 
دالر.

   پــس از برقــراری ارتباطــات بیــن کارآفرینــان فعــال در یــک فــاز مشــابه، شناســایی 
و ایجــاد پیونــد میــان کارآفرینــان در مراحــل مختلــف بســیار مهــم اســت. هــم مــدل 
اســتارت آپ ویکنــد و هــم 1MC تعــداد زیــادی از افــراد را در مراحــل الهام بخشــی و 

ــا یکدیگــر آشــنا کــرده و مرتبــط می ســازند.21 اســتارت آپ ب
   دولت هــای محلــی می تواننــد برنامــه هــای کارآفرینــی را کــه از طریــق برنامه هــای 
شــده اند،  هدف گــذاری  پشــتیبانی کننده  ســازمان های  و  رویدادهــا  کارآفرینــی، 
معرفــی نمــوده و کارآفرینــان را بــه ســمت آنهایــی کــه بــرای توســعه کسب وکارشــان 

مناســب اســت، ســوق دهنــد.

ــف در هــر محــدوده  ــه در مراحــل مختل ــد ک ــی وجــود دارن ــدادی ســازمان محل    تع
مادرشــهری از کارآفرینــی حمایــت می کننــد، حتــی آنهایــی کــه معمــوال بــا کارآفرینــی 
ــار  ــر در کن ــان در زی ــتیبانی کارآفرین ــای پش ــاط نیســتند. فهرســت های گروه ه در ارتب
ــیاتل،  ــنهادات را در س ــترده ای از پیش ــف گس ــت و طی ــه شده اس ــعه ارائ ــه توس مرحل

واشــنگتن و دس ماینــس، آیــووا نشــان می دهــد، هــر دو شــهر کــه خــارج از محــدوده 
ــتند.22  ــاوت از آن هس ــا  تف ــی ب ــیلیکون ولی و خیل س
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گروه های انتخاب شده پشتیبانی از کارآفرینان در سیاتل، 
واشنگتن

الهام بخشی
                             

                                     DECA -
Ignite Seattle -

GeekWire گیک وایر -
TechFoam تِک فوم -
TechCafe تِک کافه -

- هفته کارآفرین

استارت آپ ها

Lean Startup -
Mobile Hackathon -

Biznik بیزنیک -
- انجمن فرشتگان
TechStars -

- انجمن زینو
- سرمایه سبک تر

مقیاس رشد

- بنیانگذاران تعاونی
- جوایز 0. 2 سیاتل 

- باشگاه رسانه های اجتماعی سیاتل
- جشن استارت آپ
- استارت آپ ویکند

- سازمان کارآفرینان
- سازمان رؤسای جمهور جوان

Startup Foundation’s منبع: بر اساس مسیر کارآفرین سیاتل

گروه های پشتیبان کارآفرینان انتخاب شده در دس موینِس، 
آیووا

الهام بخشی

Barcamp Des Moines -
Ignite Des Moines -

ــا  ــد، اینج ــردازی کنی ــزرگ رویاپ - ب
ــد. ــد کنی رش

- طوفان استارت آپ
- جشن استارت آپ دس موینِس

 Silicon Prairie جلســات    -
News

TechBrew-Ames -
Ames IT همکاری -

شرکت نوبنیاد
                                                       

BIZCI -
DeMo -

- همکاری در کارخانه ریخته گری
- شبکه مشارکت آیووا

- طراحی + فناوری
- Pitch و رشد

رشد مقیاس

BIZ سمینارهای ناهار -
Thinc Iowa تینک آیووا -

- اتصال سرمایه آیووا
- سازمان کارآفرینان

منبع: بر اساس بنیان استارت اپ دس موینس نقشه زیست بوم استارت آپ
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صندوق هــای ســرمایه عمومــی موجــود را بهبــود بخشــید. علیرغــم آنکــه 
ــرد  ــی دلس ــرمایه عموم ــای س ــاد صندوق ه ــی را از ایج ــای محل ــا، دولت ه پژوهش ه
می کننــد، بســیاری از ایــن صندوق هــا وجــود دارنــد. از آنجــا کــه ممکــن اســت قطــع 
ــرای  ــد ب ــر می توانن ــتورالعمل های زی ــد، دس ــر نباش ــا امکان پذی ــن تالش ه ــاره ای یکب
بهبــود عملکــرد صندوق هــای ســرمایه عمومــی و اطمینــان از اینکــه آنهــا یــک هــدف 

گســترده تر بــا میــزان موفقیــت بیشــتر خواهــد داشــت، مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد:

ــهیل  ــور تس ــه منظ ــد. ب ــف کنی ــه( تعری ــوع )چندگان ــک متن ــرمایه گذاری کوچ - س
پیوندهــای ارتباطــی و یادگیــری بــرای کارآفرینــان جامعــه ســرمایه گذاری های 
کوچــک و متنــوع را توســعه دهیــد. سیاســت ســرمایه گذاری کوچــک متعــدد بــه جــای 
ــی از  ــکل گیری گروه های ــعه ش ــبب توس ــد س ــزرگ، می توان ــرمایه گذاری ب ــک س ی
ــرده و از  ــازی ک ــود شبکه س ــان خ ــد می ــا می توانن ــن گروه ه ــردد. ای ــان گ کارآفرین
ــی  ــه از کارآفرین ــی ک ــازمان های محل ــا س ــد ب ــن می توانن ــد. همچنی ــر بیاموزن یکدیگ

ــوند. ــام ش ــد، ادغ ــتیبانی می کنن پش

- کارآفرینــان محلــی را در  فرایندهــای انتخابــی شــرکت دهیــد. از کارآفرینــان محلی- 
ــب -  ــات منتخ ــا مقام ــب وکارها ی ــعه کس ــران توس ــی، مدی ــران دولت ــای مدی ــه ج ب
بخواهیــد در فراینــد تخصیــص بودجــه بــه شــرکت ها نقــش هدایتگــر داشــته باشــند و 
همچنیــن آنــان را بــه عنــوان منتــور شــرکت ها یــا افــراد منتخــب برگزینیــد. مدیــران 
ــرد  ــرایط منحصربه ف ــا ش ــزرگ ب ــرکت های ب ــب وکار در ش ــعه کس ــران توس ــا مدی ی
کســب وکارهای جدیــد آشــنا نیســتند. شــروع یــک ســرمایه گذاری جدیــد اغلــب بســیار 

متفــاوت از اداره یــک بخــش تجــاری بــزرگ یــا یــک شــرکت اســت.

- مدیرانــی را اســتخدام کنیــد کــه شــبکه اجتماعــی و ارتباطــات گســترده در 
ســازمان های پشــتیبانی کارآفرینــی دارنــد، بــه گونــه ای کــه بتواننــد بــه رفــع بســیاری 
از چالش هــای پیــش روی کارآفرینــان کمــک کننــد. همچنیــن مدیــران بایــد از 

متخصصــان بســیار ماهــر و دارای تجربــه قبلــی در بخــش خصوصــی، بــه طــور مطلوب 
بــه عنــوان کارآفریــن یــا کارمنــد در شــرکت های نوپــا اســتفاده کننــد. ایــن تجربیــات 
ــرای درک و شناســایی مشــکالتی کــه  ــش الزم را ب ــد کــه آن هــا دان ــن می کن تضمی
ــا  ــان ی ــا مربی ــان را ب ــاط آن ــد. همچنیــن  ارتب ــرو هســتند، دارن ــا آن روب ــان ب کارآفرین

ــد. ــرار می کن ــند، برق ــد باش ــد مفی ــه می توانن ــازمان هایی ک س

ــر  ــه ب ــی ک ــرمایه گذاری عموم ــدوق س ــرای صن ــد ب ــره کارآم ــت مدی ــک هیئ - ی
ــته  ــارت داش ــدوق نظ ــود صن ــده و خ ــرمایه گذاری ش ــرکت های س ــی ش ــرد مال عملک
ــی تصمیمــات ســرمایه گذاری و  ــا هــدف ارزیاب ــن پیشــنهاد ب ــد. ای باشــند، ایجــاد کنی
ــد ســبب  ــوا می توان ــک ق ــن تفکی ــده اســت. ای ــه ش ــت ارائ ــت عدال ــان از رعای اطمین

ــرد.   ــت ک ــدوق را مدیری ــر روی صن ــردد فشــارهای سیاســی ب گ

- انتظــارات منطقــی بــرای بــازه زمانــی هــدف تنظیم کنیــد. بنگاه هــای ســرمایه گذاری 
قــراردادی انتظــار دارنــد کــه طــی دو یــا ســه ســال کارشــان بــه اتمــام برســد. اگــر یک 
ــی  ــرمایه گذاری معمول ــرکت های س ــه ش ــبت ب ــی نس ــرمایه گذاری عموم ــدوق س صن
در مراحــل اولیــه ســرمایه گذاری کنــد، دوره طوالنی تــری بــرای ارزیابــی نیــاز خواهــد 
بــود. سیاســت گذاران نبایــد انتظــار داشــته باشــند این گونــه ســرمایه گذاری ها در 

کوتاه مــدت و پیــش از انتخابــات سیاســی بعــدی، بــه نتیجــه برســند. 

ــد.  ــردآوری کنی ــه را گ ــده بودج ــرکت های دریافت کنن ــه ش ــوط ب ــات مرب - اطالع
معیارهــای روشــنی بــرای موفقیــت تعریــف کنیــد و ایــن معیارهــا را بــه کلیــه ذینفعــان 
ابــالغ کنیــد. معیارهــا می توانــد شــامل پایــداری شــرکت، رشــد فــروش، ســودآوری و... 
باشــد. تعــداد بنگاه هــای سرمایه گذاری شــده و تعــداد مشــاغل ایجــاد شــده معیارهــای 

ــد. ــه نمی کن ــرمایه گذاری ها توج ــی س ــه اثربخش ــرا ب ــت زی ــی اس ناکاف

ــرمایه  ــذب س ــد. ج ــام کنی ــی ادغ ــده را در زیســت بوم محل ــرکت های دریافت کنن - ش
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ــد و  ــوار می کن ــتارت آپ ها هم ــت اس ــرای موفقی ــدرت راه را ب ــه ن ــرمایه گذاری، ب و س
همچنــان حمایــت ســایر ذی نفــوذان منطقــه ای ضــروری اســت. در صــورت امــکان، 
شــرکت های گیرنــده را ســازماندهی کنیــد تــا در مراکــز رشــد محلــی مســتقر شــوند. 
همچنیــن تــالش نماییــد کلیــه خدمــات پشــتیبانی محلــی را بــا شــرکت های گیرنــده 

در یــک مــکان قــرار دهیــد.

مراکــز رشــد موجــود را مجــددا ســازماندهی کنیــد. ســاختار مراکــز رشــد 
موجــود، ماننــد صندوق هــای ســرمایه گذاری عمومــی، می تواننــد بــرای ارتبــاط 
کارآفرینــان و تقویــت یادگیــری کارآفرینــان، بازبرنامه ریــزی و بازطراحــی شــوند. یــک 
سیســتم جامــع کــه کارمنــدان مراکــز رشــد، مربیــان و کارآفرینــان هم ســطح را در خــود 
جــای می دهــد، افزایــش تعــداد کاربــران را ممکــن می کنــد و بــه آن هــا ایــن امــکان 
ــنهادات  ــد. پیش ــب کنن ــتیبانی الزم را کس ــش و پش ــا، دان ــه مهارت ه ــد ک ــی ده را م
ــه  ــز )2001 ، 2006 ، 2010(23 تهی ــتاین و لیون ــات لیچنش ــدودی از مطالع ــا ح ــر، ت زی
ــز رشــد  ــای مراک ــود برنامه ه ــرای بهب ــه برخــی از دســتورالعمل ها را ب شــده اســت ک

ــد: ــه می دهن ــود ارائ موج

- یــک محیــط محــرک خلــق کنیــد کــه ســبب تســهیل تعامــالت میــان کارآفرینــان  
گــردد. مراکــز رشــد بایــد فضــای مشــترکی را فراهــم کننــد کــه کارآفرینــان بــه طــور 
مــداوم گردهــم آینــد و دائمــا بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند. همچینیــن ایــن مراکــز 
بایــد و همیشــه میزبــان رویدادهــا باشــند و براســاس ایــن اقدامــات رونــد مشــارکت را 
ــازمان یافته،  ــِی مجــددا س ــرمایه گذاری عموم ــای س ــد صندوق ه ــد. همانن ــریع کنن تس
مراکــز رشــد می تواننــد بــه کارفرمایــان، خدمــات پشــتیبانی را ارائــه دهنــد کــه آن هــا 

در رونــد کارآفرینــی، از نظــر عاطفــی و روحــی بــه آن نیــاز دارنــد.

ــی  ــوه م ــور بالق ــه ط ــد ب ــز رش ــک مرک ــوید. ی ــع ش ــه مرج ــک نقط ــه ی ــل ب - تبدی
تواندخدمــات گســترده ای را ارائــه دهــد، مانند توســعه بــوم مــدل کســب و کار، بازاریابی 

ــتیبانی  ــوژی؛ پش ــرفت تکنول ــی؛ پیش ــابداری و حقوق ــات حس ــی؛ خدم ــل مال و تحلی
اداری؛ آمــوزش ارائــه کســب و کار )pitch(. بــا ایــن حــال، فعــاالن در مراکــز رشــد 
ــد. ماننــد صندوق هــای ســرمایه عمومــی  ــه پوشــش همــه ایــن مــوارد ندارن نیــازی ب
برخــی فعــاالن بایــد پیش زمینــه معتبــری در بخــش خصوصــی و در حالــت مطلــوب، 
تجربــه قبلــی بــه عنــوان کارآفریــن داشــته باشــند. از همــه مهم تــر، فعــاالن در ایــن 
ــرورش چنیــن  ــا توانایــی پ ــوده ی ــد دارای شــبکه های اجتماعــی گســترده ب مراکــز بای
ــه شــرکت های ســرویس گیرنده داشــته باشــند. شــبکه هایی را جهــت معرفــی افــراد ب

ــوان کســی  ــه عن ــه، ب ــی باتجرب ــن محل ــی کارآفری ــک مرب ــا ی ــن را ب ــر کارآفری - ه
کــه تخصصــش مکمــل منافــع ابتدایــی کارآفریــن اســت، مرتبــط کنیــد. پژوهش هــای 
قبلــی حاکــی از آن اســت کــه بســیاری از کارآفرینــان موفــق از زمان شــروع کســب وکار 
خــود از راهنمایــی مربیانــی بهره منــد شــده اند و بســیاری از آنهــا مشــتاق هســتند بــه 
ــه طــور منظــم  ــد ب ــی بای ــن و مرب ــد.24 کارآفری ــر مشــاوره دهن کارآفرین هــای جوان ت
ــای  ــکالت، راه حل ه ــورد مش ــث در م ــرای بح ــار( ب ــی یک ب ــال، ماه ــوان مث ــه عن )ب
احتمالــی و پیشــرفت کلــی کســب وکار بــا یکدیگــر مالقــات کننــد. مربیــان بــه طــور 
ــاوران  ــا مش ــکاری ب ــد. از هم ــانی می کنن ــه خدمت رس ــورت داوطلبان ــه ص ــول ب معم
یــا ســایر شــرکتهای ارائه دهنــده خدمــات حرفــه ای بایــد اجتنــاب شــود زیــرا اینگونــه 
ــع آوری  ــد. جم ــود را دارن ــب وکار خ ــه کس ــوط ب ــی مرب ــای مال ــا انگیزه ه ــز غالب مراک
فهرســت کارآفرینــان موفــق و محلــی کــه مایــل بــه همــکاری بــه عنــوان راهنمــا و 

مربــی هســتند، نقــش مهمــی بــرای کارکنــان مراکــز رشــد دارد.

- از مربیــان بــرای جبــران کمبــود نیــروی انســانی مراکــز رشــد اســتفاده کنیــد. از آنجــا 
کــه ممکــن اســت کارکنــان مراکــز رشــد نتواننــد فعالیت هــای روزانــه هــر اســتارت آپ 
ــه  ــای هم ــرای چالش ه ــگام ب ــای به هن ــه راه حل ه ــه ارائ ــادر ب ــا ق ــد ی ــال کنن را دنب
ــان در  ــرای کارآفرین ــازاد ب ــع م ــک منب ــوان ی ــه عن ــاوران ب ــند، مش ــان باش کارآفرین
ــز  ــان مراک ــراه کارکن ــه هم ــرده و ب ــانی ک ــکالت، خدمت رس ــی مش ــد بررس فراین
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ــا کار  ــا آن ه ــه ب ــف وســیعی از شــرکت هایی ک ــرای طی ــات گســترده را ب رشــد، خدم
می کننــد، ارائــه می دهنــد و میــزان پیشــرفت در فراینــد کارآفرینــی را بــرای هــر یــک 
از آنهــا، ارزیابــی می نماینــد. عــالوه بــر ایــن، رابطــه مشــاوره بــا شــخص ثالــث، خــارج 
از رابطــه مســتقیم مرکــز رشــد مشــتری می توانــد امــکان دسترســی کارآفرین هــا بــه 

دانــش تخصصــی را ارتقــا دهــد.

کارآفرینــان موفــق محلــی را شناســایی کــرده و از آن هــا تجلیــل کنیــد. 
ــات  ــق ارتباط ــه از طری ــی ک ــی محل ــع کارآفرین ــاد جوام ــرای ایج ــترده ب ــالش گس ت
ــد  ــد، پدی ــت می کنن ــا حمای ــه از آنه ــازمان هایی ک ــان و س ــن کارآفرین ــرده بی فش
مــی آیــد، مســتلزم شــناخت جامعــی از کارآفرینــان محلــی و محــل کار آن هــا اســت. 
ــه  ــل اولی ــه در مراح ــا ک ــژه آن ه ــه وی ــان ب ــایی کارآفرین ــع، شناس ــی از جوام در بعض
ــی  ــای محل ــه دولت ه ــر ب ــنهادات زی ــت. پیش ــان نیس ــتند، آس ــا هس ــرکت های نوپ ش
ــی  ــک زیســت بوم کارآفرین ــد ی ــد و بتوانن ــدا کنن ــان را پی ــا کارآفرین ــد ت ــازه می ده اج

پدیــد آورنــد.

- بــا  5000 شــرکت دارای رشــد ســریع آمریــکا بــرای شناســایی کارآفرینــان موفــق 
ــرکت های  ــتی از ش ــه Inc25 فهرس ــاله مجل ــر س ــد. ه ــورت کنی ــه مش ــر منطق در ه
خصوصــی دارای رشــد ســریع در ایــاالت متحــده را منتشــر می کنــد. ایــن شــرکت ها 

ــف کشــور مســتقر هســتند. ــد و در ایالت هــای مختل ــت دارن ــع فعالی در تمــام صنای
- روزنامه هــای تجــاری محلــی را رصــد کنیــد تــا در مــورد شــکل گیری شــرکت های 

موفــق یــا ادغــام و تملــک شــرکت های محلــی اطالعــات کســب کنیــد. 

- بــا دبیرســتان ها و دانشــکده های محلــی ارتبــاط برقــرار نماییــد، بــه ویــژه مــدارس 
ــرده و  ــداری ک ــالن را نگه ــت فارغ التحصی ــد لیس ــا می توانن ــرا آن ه ــی، زی خصوص

ــد. ــی کنن ــده اند، ردیاب ــی ش ــان موفق ــه کارآفرین ــرادی را ک اف

ــرای اکوسیســتم کارآفرینــی ترتیــب دهیــد کــه کارآفرینــان  - رویدادهــا و جلســاتی ب
ــد. ــذب می کن را ج

- بــرای تجلیــل از کارآفرینــان محلــی در حــال ظهــور یــا موفــق مراســم رســمی بــا 
اهــدا جوایــز برگــزار کنیــد. ایــن جوایــز بــه خــودی خــود هــدف نیســتند، بلکــه ابــزاری 
بــرای برقــراری روابــط در حــال رشــد بیــن کارآفرینــان موفــق، صاحبــان کســب وکار 
جدیــد و کارآفرینــان توانــا هســتند. جوایــز ممکــن اســت بــه زیــر گروه هــا بــر اســاس 
صنعــت، گــروه ســنی )بــرای مثــال دبیرســتان، کارآفرینــان جــوان یــا کارآفرینان ارشــد( 
ــق  ــان موف ــامل کارآفرین ــد ش ــد انتخــاب بای ــود.26 فراین ــیم بندی ش ــا جنســیت تقس ی
ــه عنــوان یــک فرصــت شبکه ســازی  ــز نیــز ب ــا مراســم اهــدای جوای محلــی باشــد ت
بــرای شــرکت کنندگان محســوب شــود. در حالــی کــه مشــارکت چهره هــای سیاســی 
عالــی رتبــه ماننــد شــهرداران در مراســم اهــدای جوایــز باعــث توجــه و اعتبــار بیشــتر 
ــند و  ــد انتخــاب باش ــی از فراین ــد جزئ ــتمداران نبای ــن سیاس ــود، ای ــزه می ش ــن جای ای
نبایــد از کانــون توجــه کارآفرینــان کــه در مرحلــه رشــد هســتند، بهره بــرداری سیاســی 

یــا هرگونــه اســتفاده دیگــری کننــد. 
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محیط تنظیم گری را بازبینی کنید27 
ــی  ــای کارآفرین ــرای ارتق ــات خاصــی کــه ممکــن اســت محــالت ب ــر از اقدام    فرات
ــات موجــود در  ــط و امکان ــه ضــروری اســت کــه ضواب ــن نکت ــد، درک ای اعمــال کنن
محیــط محلــی بــه طــور کلــی می توانــد تاثیــر شــگرفی در شــروع کســب وکار داشــته و 
بــه آن هــا فرصــت دســتیابی بــه موفقیــت را دهــد. پیشــنهادات زیــر تنهــا تعــداد کمــی 
ــار  ــی را در اختی ــد و فرصت ــر دارن ــی تاثی ــر روی کارآفرین ــه ب ــی اســت ک از عرصه های

ــد.    ــرار می دهن ــود ق ــه خ ــود منطق ــرای بهب ــت گذاران ب سیاس

مجوزهــای حرفــه ای و شــغلی را بازبینــی نماییــد. تقریبــا یک ســوم 
ــرای  ــت ب ــمت دول ــده از س ــوز صادرش ــتن مج ــه داش ــزم ب ــی مل ــدان آمریکای کارمن
انجــام مشــاغل خــود هســتند. مجوزهــای شــغلی می تواننــد بــه عنــوان مانعــی بــرای 
ــه  ــد ب ــاری جدی ــای تج ــوآوری و مدل ه ــق ن ــرای خل ــالش ب ــه در ت ــی ک کارآفرینان
بــازار هســتند، عمــل کننــد. در حالــی کــه صــدور مجــوز بــه منظــور تضمیــن کیفیــت 
اســت، گزینه هــای دیگــری بــرای سیاســت گذاری وجــود دارد کــه ســالمت و ایمنــی 
عمومــی را تضمیــن مــی نمایــد. ضمــن اینکــه رقابــت و ایجــاد کســب وکار جدیــد را 

ــد. 28 ــت می کن ــز تقوی نی

ــد.  ــازی کنی ــت را ساده س ــتم های پرداخ ــی و سیس ــای مالیات رونده
ــه نگــران آن هســتند،  ــش از هم ــان بی ــه کارآفرین ــا آنچــه ک ــات مهــم اســت ام مالی
ــت  ــتم های پرداخ ــی و سیس ــن مالیات ــازی قوانی ــت.29 ساده س ــی اس ــی مالیات پیچیدگ
ــاس  ــان احس ــیاری از کارآفرین ــه بس ــه را ک ــا، آنچ ــر آن ه ــور درک راحت ت ــه منظ ب
ــه  ــرد. ب ــهیل خواهدک ــت، تس ــان اس ــا و کسب وکارش ــر دوش آن ه ــاری ب ــد ب می کنن
عنــوان مثــال، نرخ هــای مختلــف مالیــات بــر فــروش توســط شــهرها و شهرســتان ها 
ــع  ــوان موان ــه عن ــب ب ــهری اغل ــه مادرش ــات در ناحی ــاره مالی ــف درب ــن مختل و قوانی

ــان ذکــر شــده اســت. توســط کارآفرین

ــان  ــیاری از کارآفرین ــد. بس ــری کنی ــی را بازنگ ــای غیررقابت توافق نامه ه
ــد  ــرکت های جدی ــاد ش ــرای ایج ــا ب ــه از آن ه ــد ک ــت دارن ــی در صنع ــه قبل تجرب
ــی  ــا قراردادهــای غیررقابت ــا ب ــان توان ــر کارآفرین ــن حــال اگ ــا ای ــد. ب اســتفاده می کنن
ــه و  ــرار گرفت ــدازی شــرکت ها تحت الشــعاع ق ــا در راه ان ــی آن ه محــدود شــوند، توانای
ایــن امــر مانــع پیشرفت شــان خواهــد شــد. موانــع ایجادشــده توســط توافق نامه هــای 

ــد.  ــل گردن ــی تعدی ــون ایالت ــر در قان ــق تغیی ــد از طری ــی می توان ــر رقابت غی

و  کنیــد  ساده ســازی  را  منطقه بنــدی  تصویــب  فرآیندهــای 
دســتورالعمل های روشــنی ارائــه دهیــد. مقــررات مربــوط بــه کاربــری زمیــن 
و منطقه بنــدی همــواره بــه عنــوان یکــی از نگرانی هــای اصلــی کارآفرینــان گــزارش 
ــدی  ــب وکار، منطقه بن ــان کس ــه صاحب ــد ک ــان می دهن ــی ها نش ــت.30 بررس ــده اس ش
ــرای  ــکل را ب ــن مش ــه بزرگ تری ــی ک ــوع قوانین ــوان ن ــه عن ــن را ب ــری زمی وکارب
ــتری  ــهم بیش ــدی س ــررات منطقه بن ــد. مق ــایی کرده ان ــد، شناس ــاد می کن ــا ایج آن ه
ــه  ــان آور ب ــواد زی ــا م ــه محیط زیســت ی ــوط ب ــررات مرب ــه مق ــررات را نســبت ب از مق
خــود اختصــاص می دهــد.31 ایــن نگرانــی بــه احتمــال زیــاد جــدی اســت زیــرا تقریبــا 
ــتقر  ــان مس ــای خودش ــود را در خانه ه ــرکت های خ ــان ش ــه کارآفرین ــی از هم نیم
ــن  ــا ای ــد.32 ب ــاره کرده ان ــی را اج ــد فضای ــا 40 درص ــه تنه ــی ک ــد در حال می کنن
ــر  ــود. صرف نظ ــد ب ــن خواه ــختی ممک ــه س ــدی ب ــی در منطقه بن ــال مقررات زدای ح
ــه  ــواه ب ــا خ ــد ی ــت رش ــاد محدودی ــرای ایج ــواه ب ــدی، خ ــدف منطقه بن ــه ه از اینک
ــم  ــن تصمی ــداف زیســت محیطی باشــد33، ای ــه اه ــا دســتیابی ب ــع رشــد ی ــوان مان عن
ــی اتخــاذ شــود. یکــی از اقدامــات فــوری کــه  ــد توســط ســاکنان محل در نهایــت بای
شــهرها می تواننــد اتخــاذ کننــد، ایجــاد ضوابــط شــفاف بــرای مصوبــات منطقه بنــدی 
و تنظیــم تصمیم ســازی ســریع توســط هیئت هــای محلــی اســت. هــر دو ایــن مــوارد 
ــه هســتند، بســیار  ــل اولی ــه در مراح ــا ک ــژه آن ه ــه وی ــاد، ب ــرای شــرکت های نوبنی ب
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ضــروری اســت.

ــع  ــوان مان ــه عن ــد ب    فرآیندهــای تصمیم ســازی طاقت فرســا و طوالنی مــدت می توان
ــد  ــرای کارآفرینانــی کــه ایده هــای تجــاری، ســرمایه و مشــتری دارن عمــل کننــد و ب
زیــان آور باشــند. در وضــع موجــود بایــد ماه هــا صبــر کنیــد تــا دریابیــد کــه کارآفرینــان 

ــد. ــی کنن ــد کســب وکار خــود را مکان یاب در کجــا می توانن

بــه مهاجــران خوش آمــد گوییــد. مهاجــران تقریبــا دو برابــر بیشــتر از 
در  کرده انــد.34  اقــدام  کســب وکارها  راه انــدازی  بــرای  بومــی  آمریکایی هــای 
ابتــدا تصــور می شــد ایــن فعالیــت محــدود بــه بخش هــای کم مهــارت ماننــد 
ــن  ــا ای ــد. ب ــی باش ــات اساس ــه خدم ــتوران ها و ارائ ــی، رس ــگاه های موادغذای فروش
ــای  ــز در بخش ه ــران نی ــه مهاج ــد ک ــان می ده ــد نش ــات جدی ــتر مطالع ــال بیش ح
دارای مهــارت بــاال و تکنولــوژی پیشــرفته، کارآفریــن هســتند.35 در واقــع 52 درصــد از 
ــی مهاجــران  ــاوری مــدرن در ســیلیکون ول ــی شــرکت های دارای فن بنیانگــذاران اصل
بودنــد.36 در حالــی کــه دولــت فــدرال مســئولیت موضوعــات بزرگتــر سیاســی مهاجرتــی 
ــر عهــده دارد، دولت هــای محلــی می تواننــد  ماننــد گذرنامــه و مجــوز شــهروندی را ب
ــود  ــژادی را در خ ــوع ن ــرده و تن ــاد ک ــران ایج ــه مهاج ــرای هم ــرا ب ــی پذی محیط
داشــته باشــند تــا بتواننــد کارآفرینــان مهاجــِر ایجادکننــده کســب وکار را جــذب کننــد. 
مهاجــران بــه طــور فزاینــده ای در شــهرها و نواحــی خــارج از شــهرهای بــزرگ بنــدری 
ــس و سانفرانسیســکو ســاکن می شــوند کــه به طورمعمــول  ــورک، لس آنجل ــد نیوی مانن
ــد  ــا رون ــد. از دهــه 1990 مهاجــران ب ــوان شــهرهای دروازه ای عمــل می کردن ــه عن ب
صعــودی مســتقیما در حومــه شــهرها، نواحــی مادرشــهری کوچکتــر و حتــی روســتا-

شــهرها مســتقر شــده اند. 37

اهــداف را تعییــن کــرده و پیشــرفت خــود را پیگیــری کنیــد. فقــط انجــام 
کار کافــی نیســت و بایــد ببینیــد کــه چقــدر خــوب عمــل می کنیــد. لطفــا بــه مقالــه 

ــنجش  ــر س ــالوه ب ــد. ع ــه کنی ــی«38 مراجع ــت بوم کارآفرین ــک زیس ــنجش ی »س
اســتاندارد تعــداد شــرکت های نوبنیــاد و ســرمایه گذاری، مــا در زمینــه محاســبه 
ــوع،  ــتگی و تن ــرعت، پیوس ــم، س ــدگاه تراک ــی از دی ــه کارآفرین ــوط ب ــای مرب داده ه

ــم. ــه داده ای ــی ارائ راهنمایی های
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نتایج مورد مالحظه

   بــا وجــود تمــام ایــن راهبردهــا، تعهــد بلندمــدت بــرای بخــش عمومــی و 
ــل  ــی مای ــای محل ــر دولت ه ــم اســت. اگ ــیار مه ــاس کالن بس ــازان در مقی تصمیم س
ــا یــک کارآفریــن در  بــه تشــویق کارآفرینــی باشــند، الزم اســت کــه ایــن مقامــات ب
ــد  ــک فراین ــب ی ــی در قال ــطح محل ــان در س ــبکه های کارآفرین ــردی و ش ــطح ف س
ــا و  ــی هندی ه ــبکه های کارآفرین ــند. ش ــته باش ــاط داش ــی ارتب ــر زمان ــرده از نظ فش
ــال  ــزده س ــا پان ــد، و ده ت ــده بودن ــاخته نش ــبه س ــی یک ش ــیلیکون ول ــا در س چینی ه
طــول کشــید تــا ارتباطــات موثــر را توســعه دهنــد.39 بــه طــور مشــابه، پــس از اولیــن 
ــای شــمالی بیــش از ده ســال  ــی کارولین ــث تحقیقات ــارک مثل ــرای پ ــت ب حرکــت دول
ــن  ــد.40 چنی ــکل گرفتن ــه ش ــن مجموع ــد در ای ــبکه های کارآم ــا ش ــد ت ــالش گردی ت
ــا اهــداف سیاســت مدارانی کــه بــه دنبــال نتایــج اقتصــادی  بازه هــای زمانــی اغلــب ب
ــن  ــا ای ــرت دارد.41 ب ــتند، مغای ــر هس ــا کمت ــاه ی ــت وچهار م ــدت  بیس ــوس در م ملم
وجــود اگــر ارتقــا کارآفرینــی هــدف اصلــی دولــت محلــی باشــد بایــد حداقــل بــرای ده 

ــود. ــد ش ــردی متعه ــم انداز راهب ــک چش ــه ی ــال ب س
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