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  هاي ضروري در جهت توسعه کارآفرینی حمایت
 

  4کیومرث زرافشانی و 3بیگی ، امیرحسین علی2حسین آگهی ،1رضوان قمبرعلی*
  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، گروه ترویج کشاورزي و توسعه روستایی، ورزي، دانشجوي دکتري توسعه کشا1

، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه رازي، گروه ترویج کشاورزي و توسعه روستاییدانشیار، 2، دانشگاه رازي
   ،ه رازيپردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگا، گروه ترویج کشاورزي و توسعه روستاییدانشیار، 3
 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه رازي، گروه ترویج کشاورزي و توسعه روستاییدانشیار، 4

 20/3/1393 ؛ تاریخ پذیرش: 15/1/1393 تاریخ دریافت:

  1چکیده
المللی همراه شده و  بر بازار امروزي که با تغییرات و تحوالت سریع بین در اقتصاد رقابتی و مبتنی

عنوان موتور توسعه،  از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی را ایجاد کرده، کارآفرینی بهفرایند گذر 
سسات ؤهاي م زیرا بر اساس پژوهش. دار باشد تواند در رشد اقتصادي کشورها نقش مهمی را عهده می

 تحقیقاتی دنیا، سطح کارآفرینی با سطح توسعه یافتگی برابر و به رابطه مستقیمی بین رشد ناخالص
در کشور ما مراکز حمایت از اند.  ها از کارآفرینان پی برده هاي دولتها و حمایتداخلی و بسترسازي

کارآفرینان بسیار محدود و کارآفرین با تمام مشکالت، ضمن تالش جهت تبدیل ایده به محصول باید 
لیل نداشتن پشتوانه د گذاري را خود عهده دار باشد. مراکز حمایت از کارآفرینان به تمام خطر سرمایه

مالی و عدم حمایت جدي از طرف نهادهاي ذیربط قادر نیستند پاسخگوي نیازهاي مالی کارآفرینان 
با سرمایه محدود خود و گاهی با دریافت وام  کسب و کارهاي کوچکباشند. کارآفرینان با ایجاد 

ندگی و امکانات خود را شوند و در بسیاري از مواقع ز اندکی وارد یک حرکت اقتصادي و صنعتی می
ناپذیر نیست زیرا  وسعه کارآفرینی بدون حمایت دولت امکانت دهند. در راه توسعه صنعتی از دست می

دهد بدون حمایت دولت، توسعه اند، نشان می تجربه کشورهاي دیگر که مسیر توسعه را طی کرده

                                                             
  rezvangh20007@yahoo.com مسئول مکاتبه:*
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روند پیشرفت  ،ایت مالی کنددولت کارآفرینان را حماگر که  در صورتی .کارآفرینی غیرممکن است
هاي موجود در راه کارآفرینان باز خواهد  شود و بسیاري از گره ها با سرعت بیشتري انجام می تفعالی
محیط را براي پرورش کارآفرینان آماده کنند، وظیفه دارند کنند بلکه  ها کارآفرین تولید نمی دولت .شد

بنابراین در این مقاله به بحث . کسب و کار شود مناسب به ایجاد محیط تواند منجر راهبردهاي دولت می
نیاز جهت توسعه کارآفرینی و تجربه کشورهاي  هاي مورد در مورد انواع خدمات حمایتی و زیرساخت

 شود.  مختلف در این زمینه، پرداخته می

  
 ها حمایت، زیرساختتوسعه کارآفرینی، کارآفرینی،  :يکلیدهاي  واژه

 
  مقدمه

هاي حمایت کننده کسب و کارهاي کارآفرینی در هر کدام از کشورها  زیادي از سازمان تعداد بسیار
طور کلی سطح پایینی از  رغم ازیاد خدمات و عامالن حمایتی، کشورها به وجود دارند. متأسفانه، علی

و کنند. بعضی از مسائل  ت کارآفرین گزارش میها و خدماتشان را توسط جمعی دستیابی و جذب برنامه
) طرح شده است و 1993هاي حمایتی کارآفرینی توسط گیب ( هاي کلیدي مدیریت زیرساخت چالش

توسط چندین محقق دیگر نیز در طول زمان مورد تأیید قرار گرفته است. منطقی بودن، ساده و مؤثر 
ها است.  هاي اصلی دولت کردن، هماهنگی و بهبود کیفیت خدمات این نظام حمایتی یکی از چالش

اند و محتمالً در آینده نیز ادامه خواهد  سیاري از کشورها با این مسأله در گذشته کشمکش داشتهب
سؤاالتی در  باشند بلکه با ، می"هاي مناسب زیرساخت"داشت. نه تنها کشورها در حال چالش با سوال 

اي در حال اندازي شده، کسب و کاره که چطور نیازهاي چندگانه کسب و کارهاي تازه راه مورد این
هاي هدف مخصوص و غیره به بهترین شکل برآورده گردد، و چطور بهترین آموزش مؤثر،  رشد، گروه

همین دلیل، ضروري است به سمت  باشند. به ها، مشاوره و توصیه ارائه گردد، نیز روبرو می مداخله
  . )2001فرآیند کارآفرینی حرکت کنند (النداسترام و استونسون،  تري از درك عمیق
ساز و کارهاي  ،سازي فضاي فرهنگی حامی کارآفرینی در جامعه، طراحی و تدوین بر فراهم عالوه

ت کارآفرینان از عناصر اصلی نیاز براي فعالی هاي حمایتی مورد ساخت حمایت از کارآفرینی و تأمین زیر
فزایش تعداد کسب و ). هدف دولت تنها ا2002باشد (لرد کیپانیدز،   هاي توسعه کارآفرینی می برنامه

طور ماندگاري و رشد کسب و کارهاي موجود نیز است. توانمندي  کارهاي جدید نیست بلکه همین
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محیط کسب و کارها نیاز به محیط حمایتی دارد که کارآفرینانی را به وجد آورد که بتوانند کار کنند 
که همه خدمات حمایتی دهد  ). تحلیل خدمات حمایتی گوناگون نشان می2003(نیمن و همکاران، 

گردد  اي را هم شامل می مالی نیستند و خدمات همچون مشاوره، آموزش، اطالعات عمومی و حرفه
  ). 1381، داریانی(احمدپور

هاي مختلف از خدمات حمایتی کسب و کارها تعاریف گوناگونی  در دیدگاه: انواع خدمات حمایتی
هاي خدماتی حمایتی آگاهی کارآفرینان از  رنامهشده است. برخی از متخصصان معتقدند که اهداف ب

دانش اقتصادي، منابع مالی براي کسب و کارهاي کوچک در حال ظهور، افزایش دسترسی کسب و 
هایی  کارهاي کوچک به تکنولوژي مدرن، تسریع ساخت محل کار براي کسب و کار و توسعه روش

) معتقدند نظام 2008). مارکبلی و دابسون (2007باشد (والنتینو،  براي ارتباط با کسب و کارها می
حمایتی توسعه کسب و کارهاي کوچک و کارآفرینی نظامی است که بتواند رهیافت سیستمی مؤثري 

هاي حمایتی موجود تأکید  که بر ارتباط بین ارائه دهندگان مختلف زیرساخت  طوري هرا اتخاذ کند ب
ه مسیرشان را جهت دریافت خدمات صحیح و در زمان اي که به کارآفرینان کمک کند ک کند تا اندازه

ها و  هاي موجود در زیرساخت طور به تشخیص نقص درست پیدا کنند. چنین رهیافت سیستمی همین
کند. و پل ارتباطی را بین کارآفرینان و مالکین کسب و کارها در یک انتها و  ها کمک می رفع مؤثر آن

کند. این نظام باید بتواند خدمات زیر را به  دیگر برقرار میجوامع حمایت کننده کارآفرینی در طرف 
  کارآفرینان ارائه دهد:

 :واسطه الهام بخشیدن به جوانان و  همؤلفه مهمی براي ایجاد کارآفرینان بیشتر ب آموزش کارآفرینی
  یرند. اي در نظر بگ عنوان گزینه که توسعه کارآفرینی را به  طوري ت است بهساالن در مرحله نی بزرگ

  :عامل عمده براي بهبود مهارت کارآفرینان و مالکین کسب و مشاوره فنی و زیرساخت حمایتی
هایی را جهت دستیابی به  را مخاطب قرار دهند و راه ها  کند چالش ها کمک می کار است که به آن

  اهداف شخصی و کسب و کارشان پیدا کنند. 
 تواند به تشویق کارآفرینان بالقوه  ن است که میروشی جهت تشویق یادگیري از همتایا ها: شبکه

  هاي کارآفرینان موجود بهره گیرند. کمک کنند و از مهارت
 :دتر و ارائه منابع براي کمک به کارآفرینان است که کسب و کار رقابتی، مولّ دسترسی به سرمایه

  قدرتمندتري را بنا کنند.
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 :رشد کسب و کار را تسهیل سازد. اندازي و تواند راه اي که می مؤلفه محیط قانونی 

ها باید بتواند محیط توانمندي  واسطه ابزاري از قانون و سیاست ه) معتقد است دولت ب2005موتز (
  شود: واسطه ابزار زیر ایجاد می هرا براي کارآفرینان ایجاد کند و فضاي مساعد ورود کارآفرینان ب

 ها نکواسطه مؤسسات مالی معمول همچون با هتأمین مالی ب 

 آمیز دسترسی به سرمایه مخاطره 

 هاي توسعه و آموزش جهت تشویق کارآفرینی  برنامه 

 ها توسعه زیرساخت - ت اقتصادي در سطح پیشرفتهپیش شرطی براي هر فعالی 

 هاي اقتصادي تتنظیم مجدد قوانین با توجه به فعالی  
شود و  آفرینان نام برده می) از ارائه حمایت عمیق و جامع به کار2006در گزارش مؤسسه باتل (

ت، کارآفرینان باید به طیف جامعی از ترین شانس موفقی دست آوردن بزرگ هکند که جهت ب بیان می
واسطه  ههاي حمایتی دسترسی داشته باشند. البته باید توجه داشت که ضروري نیست خدمات ب  برنامه

هاي جامع  ارآفرین باشند. این حمایتیک نهاد ارائه شوند، بلکه نیاز است به سهولت در دسترس ک
  باشند: شامل موارد زیر می

 هاي  واسطه مدیران کارآفرینی موفق که در کسب و کارهاي مشابه و مدل ههدایت کسب و کار ب
  کسب و کار درگیر هستند.

 گذاري به مالکین و  هاي سرمایه مشاوره و توصیه عمیق براي آماده کردن کارآفرین جهت ارائه طرح
  رسمی گذاران غیر یهسرما
 اندازي دسترسی به منابع سرمایه در مراحل قبل و بعد از راه  
 کمک کردن با تشکیل تیم کسب و کاري از مدیران با دید تجاري  
 هاي تجاري تشخیص منابع و فرصت  
 هاي ارباب رجوع و نیازها ارزیابی فرصت  
 هاي کسب و کار توسعه طرح  
 مشاوره در رنج کاملی از مسایل مدیریت  
 ریزي منابع انسانی توصیه به برنامه  
 هدایت تحقیق بازار  
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 هاي فنی هدایت ارزشیابی  
 صنعت و مسیرهاي اقتصادي ارائه اطالعات در بازار ،  
  کمک با مباحث قانونی  
 ها با منابع مالی ارتباط شرکت  
 اندازي ارائه منابع مالی پیش از راه  
 ها، افراد، هیأت علمی و دانشگاه  ي شرکتهاي انحصاري برا ارزشیابی پتانسیل تجاري تکنولوژي  
 آموزش در همه سطوح دادن کارآفرینی در قرار  
 آموزش در رسانه  
 عنوان مدل نقش یا قهرمانان کاربردن کارآفرینان رهبر به هب  
 تشخیص و تشویق کارآفرینی  
 ها تسهیل شبکه  

ه کارآفرینی هاي توسعه توسع ) نیز در تبیین سیاست2001مریکا (آشوراي توسعه روستایی 
روستایی، براي حمایت از کارآفرینی در مناطق روستایی ساختار حمایتی خاصی را تعریف نموده است 

  داند: نیاز براي توسعه کارآفرینی را شامل دو بخش زیر می هاي مورد که در آن حمایت
  هاي بخش دولتی الف) حمایت

اي و مرکزي انجام  ، منطقههاي بخش دولتی که توسط ادارات دولتی در سطوح محلی حمایت
فراهم ساز محیطی مناسب  هاي توسعه کارآفرینی داشته و عمدتاً شود، نقش مهمی در تداوم برنامه می

شوند: بندي می  ها در پنج بخش طبقه باشد. این حمایت ت کارآفرینان میبراي فعالی  
مناسب براي رفع موانع  هاي کالن مالی، مالیاتی و مقررات اداري هاي کالن: شامل سیاست سیاست -

 اندازي کسب و کارهاي کارآفرینانه راه

 هاي آبرسانی، حمل و نقل و ....  ها، سیستم هاي فیزیکی: شامل شبکه راه زیرساخت -

 بنیادي و کاربردي هاي پژوهشو توسعه: شامل  پژوهش -

 کی و سرمایهمنظور تسهیل برخورداري کارآفرینان از منابع بان هاي تجارت و بازرگانی: به سیاست -

 ت کارآفرینانت سرمایه و فعالیهاي امنیتی: براي تأمین امنی سیاست -
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  هاي بخش خصوصی ب) حمایت
بندي، خدمات حمایتی بخش خصوصی به کارآفرینان در ورود به بازار کار و توانایی  در این تقسیم

نیاز و  اي مورد حرفههاي  کنند. همچنین بخش خصوصی با ارائه آموزش رقابت با رقباي خود کمک می
نمایند. این  مشاوره کارآفرینان، انگیزه و توانمندي الزم را در افراد براي تدوام کسب و کار ایجاد می

  شوند:  ها به چهار دسته تقسیم می حمایت
 تأمین سرمایه -

 اي ارائه خدمات حرفه -

 هاي تجاري حمایت -

 بازار نیروي کار -

هاي کارآفرینان  تی و خصوصی در حمایت از فعالیدر این ساختار حمایتی، همکاري بخش دولت
سازي فضاي فرهنگی مناسب براي  نیز مورد توجه قرار گرفته و سه وظیفه عمده شامل ((فراهم

ترین وظایف مشترك  عنوان مهم کارآفرینی))، ((آموزش کارآفرینی))، و ((بهبود کیفیت زندگی)) به
نیاز براي توسعه کارآفرینی در جوامع روستایی  هاي مورد دولت و بخش خصوصی در تأمین حمایت

  ). 1391معرفی شده است (موحدي و یعقوبی، 
رسمی، ایجاد  در کل تقویت تسهیالت و اعتبارات براي آموزش، ایجاد شبکه ارتباطی غیر

ها و  دولتی، سیاست هاي غیر هاي کسب و کار بر اساس دانش براي کارآفرینان و تقویت سازمان فرصت
  ). 2008تواند براي حمایت از کارآفرینی انجام دهد (مقیمی و پورداریانی،  ی هستند که دولت میاقدامات

ها به کارآفرینان با مشکالتی همراه بوده است. نتایج  در این میان ارائه حمایت: دامنه خدمات حمایتی
واسطه عامالن دولتی  هدرصد از کارآفرینان از خدمات ارائه شده ب 40) نشان داد که 2004مطالعه نپو (

اند در کاربردشان موفق نیستند. گزارش سازمان دیده بان  هایی نیز که شناخته شده آگاه نیستند. آن
ها براي مردم شناخته شده نیستند و دسترسی  دهد که این برنامه ) نیز نشان می2003جهانی کارآفرینی (

زش براي توسعه و بهبود مهارت تنها نظام اند که آمو ها پیچیده است. کارآفرینان گزارش کرده به آن
طور مستقیم به توسعه تمایل  ها به پذیر است. شواهدي وجود دارد که این برنامه حمایتی دسترسی

هاي حمایتی   عالوه نتایج بررسی برنامه ه). ب2003کنند (پرتوریس و ون ورن،  کارآفرینانه کمک نمی
ها بر  عه کارآفرینی نشان داد که تمرکز اصلی این برنامهفریقاي جنوبی در جهت توسآمورد استفاده در 

(از طریق متخصصی) کسب و کارهاي کارآفرینانه موجود نسبت  پذیري سرمایه، رشد، توسعه و رقابت
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اندازي کسب و کارها تمرکز دارد،  ها بر راه اندازي کسب و کار است. اگرچه بعضی برنامه به مرحله راه
هاي  تر هستند. متأسفانه تمرکز کلی در برنامه وط به کسب و کارهاي بزرگها نیز بیشتر مرب اما آن

هاي خیلی کمی در سطح کارآفرینان  باشد و برنامه تر می حمایتی بر کسب و کارهاي موجود و بزرگ
  ). 2003کوچک وجود دارد (پرتوریس و ون ورن، 
اند که دسترسی  کار برده ا بههایی ر هاي مختلف روش ، دولتبا توجه به مشکالت ذکر شده، اخیراً

کارآفرینان را به اطالعات و خدمات حمایتی کسب و کار تسهیل کنند و کیفیت تحویل خدمات را 
هاي کشورهاي دیگر را  تواسطه عامالن دولت بهبود دهند. براي مثال، تایوان براي چند سال فعالی هب

، استراتژي  مریکا و چینااپن، هنگ کنگ، بررسی کرد، و بعد از بررسی تجارب در اروپا، سنگاپور، ژ
به  پژوهشیطور بهترین اقدامات کشورهاي دیگر را در پروژه  مراکز رشد را توسعه داد. استرالیا همین

اتحادیه اروپا پس از بررسی خدمات و ساختارهاي تحویل  مطالعه کرد. "هاي کارآفرین تملّ"نام 
براي ارائه اطالعات به  "هاي یک توقف مغازه"ل حمایت کسب و کارها، کشورها را به پذیرش مد

تر  ها ساده کند تا از این طریق دسترسی به اطالعات و منابع مشاوره را براي آن کارآفرینان دعوت می
هاي مختلف جهت حمایت کسب و کارهاي کوچک در ایرلند به  گزینه کند. بررسی دیگري در رابطه با

ها را با  یک توقف پیش رود و آن هاي ید به سمت مغازهنتیجه مشابهی دست یافت، که دولت با
کارشناسان متخصص و ابزارهایی جهت رفع نیازهاي ارباب رجوعان پشتیبانی کند. در هلند، جلسات 

اي کسب و کار براي  برگزار شد که نشان داد بیشتر اطالعات و خدمات مشاوره 1988اي در سال  ویژه
اند، خیلی روشن نیست. در همین راستا،   اد تسهیالت دستپاچه شدهکارآفرینان جدیدي که در مورد ازی

پذیري خدمات عمومی به کسب و  دولت هلند اخیرا اقداماتی را در جهت بهبود کیفیت و دسترسی
  انجام داده است.   1هاي یک توقف کارها را از طریق معرفی باجه

) با 2001ستروم و استیونسون (طیف جامعی از انواع خدمات حمایتی کسب و کارها توسط الندا
  شوند.  شرح داده می ها در چندین کشور مختلف ارائه شده است که در ادامه توجه به نتایج مطالعات آن

(یک  هاي وان استاپ ترین انواع خدمات، حرکت به سمت مغازه یکی از مهم :یک توقف هاي مغازه
هایشان را با دولت جهت ثبت کسب و  املهتوانند همه مع هایی که کارآفرینان می است. مکان توقف)

هاي دولت و مهیا کنندگان  ها با تنظیم کننده (اسپانیا)، و یا همه معامله جا منعقد کنند کارشان در آن

                                                             
1- One-stop 
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نیاز در رابطه با کسب و  جا انجام دهند (هلند و فنالند) یا به همه اطالعات مورد کسب و کار را آن
ها کسب و کار در حال رشدي دارند و یا قصد  که آن توجه به این کارهاي کوچک دسترسی پیدا کنند بی

هاي وان  مریکا اکنون نسل بعدي از مغازهامریکا). ااندازي کنند (کانادا و  دارند کسب و کاري را راه
هاي وان  اند مانند مغازه هاي هدف، اختصاصی شده استاپ را ایجاد کرده است که با توجه به گروه

ایرلند،  از سوي دیگر اي. هاي وان استاپ قبیله ها و یا مغازه گروه ارباب رجوع آن استاپ سرمایه یا
اند که همچون مدخل اصلی و نقاط رجوعی  را باز کرده "1اولین توقف" هاي امریکا و استرالیا مغازه

هبود کنند: ب گونه ذکر می هاي وان استاپ این هاي مختلف اهدافشان را براي مغازه کنند. دولت عمل می
کارآفرینان در معامله با دولت، صرف شده پذیري و کیفیت خدمات عمومی، کاهش زمان  دسترسی

گذاري، گسترش و توسعه دوام رقابتی کسب و کارهاي کوچک،  کاهش بار قانونی، تشویق سرمایه
 مخاطب قرار دادن نیازهاي فنی و مالی کارآفرینان. 

هاي دانش را توسعه   ها و پورتال سایت اي از وب ها گستره ت: با ظهور اینترنت، دولهاي آنالین پورتال
تواند اطالعات و خدماتی را به کسب و کارهاي جدید و موجود ارائه دهد. انگلستان  اند که می داده

اندازي کسب و  اي براي کارآفرینان جدید) و خدمات راه اي اطالعات آنالین (دریچه خدمات مشاوره
ت در مورد قوانین دولتی) را دارد، ایرلند پورتال خاصی براي کارآفرینان اینترنتی کار (پورتالی با اطالعا
طور واقعی نظارت و  به ایالتکارهاي کوچک را دارد و چندین  اندازي کسب و دارد، امریکا کیت راه

ن توان گفت، منابع آنالین روش مؤثري براي وسیع کرد دهند. بنابراین می مشاوره آنالین را ارائه می
باشد. البته بسیاري از این  در جهت حمایت از کسب و کارهاي کارآفرینانه می گستره خدمات دولت

التحصیالن جدید را به  اند و بیشتر افراد جوان و فارغ ها بازارهاي جوان را مورد هدف قرار داده سایت
اندازي  ا از راههاي مختلف اهداف خود ر طور کلی دولت کنند. به کشف گزینه کارآفرینی تشویق می

کنند: کمک به کارآفرینان اینترنتی که بیشتر از تصمیمات آگاه شوند و ارائه  گونه بیان می پورتال این
 هرچیزي که کارآفرین نیاز دارد در مورد شروع کسب و کار بداند. 

که نشان دهنده ترجیح کارآفرینان براي یادگیري از همتاهایشان  هایی پژوهشبر اساس  مشاوره:
اي رسمی را شروع  هاي مشاوره هاي امریکا، استرالیا، ایرلند، هلند و تایوان برنامه باشد، دولت می

کند.  اند که کارآفرینان با تجربه و رهبران کسب و کارها را با کارآفرینان تازه کار مچ می کرده
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حاصل کرده است. ن زمینه در ایهاي اولیه در استرالیا، انگلستان و ایرلند نتایج امید بخشی را  ارزشیابی
اندازي کسب  راه 1اندازي شده است که شامل پانل مخصوصی از مشاوران اي راه در ایرلند شبکه مشاوره

طور  توانند به کارآفرینان کمک کنند. به اندازي کسب و کار می و کار است که در مراحل نخستین راه
هاي مدیریتی  فرینان در جهت توسعه مهارتها کمک به کارآ اي دولت هاي مشاوره کلی هدف از برنامه

 و دستیابی به رشد کسب و کار و بهبود ماندگاري و رشد کسب و کارهاي کوچک است. 

هاي  هاي مرکزي در تایوان، استرالیا و انگلستان در سرتاسر کشورشان استراتژي دولت :2مراکز رشد
اند و  هاي کارآفرینی پذیرفته یاستعنوان مؤلفه مهمی از س مراکز رشد کسب و کارهاي کوچک را به

که مفهوم مراکز  اند. در حالی وجود آمدن کسب و کارهاي جدید اختصاص داده اي را براي به بودجه
اند)، حتی ممکن است بتوان گفت  ها وجود داشته رشد جدید نیست (مراکز رشد در امریکا براي دهه

باشند. این مراکز رشد جهت  که مراکز رشدي که اکنون وجود دارند نسل سوم از مراکز رشد می
اند و  اند و اغلب در محوطه دانشگاه قرار گرفته اندازي کسب و کارهاي دانش محور ساخته شده راه
ند و با حوزه عمیق و غنی از ا کشی شده طور کلی با دسترسی سرعت باال به اینترنت سیم به

هاي  گذاران، کارآفرینان با تجربه و بنگاه هاي تکنولوژي، سرمایه ، تخصصگران پژوهش -متخصصین
توانند به اطالعات، مشاوره، کمک فنی، سرمایه،  بزرگ ارتباط دارند. ارباب رجوعان این مراکز می

هاي  هاي آموخته شده از ارزشیابی رسو توسعه و حمایت همتایان دسترسی یابند. د پژوهشامکانات 
ت رسمی از تجارب مراکز رشد در تایوان، استرالیا و امریکا گردآوري شده است و عوامل کلیدي موفقی

اندازي کرده  طور مرکز رشد مجازي را راه اند. انگلستان همین هاي مرکز رشد مشخص شده براي برنامه
ارهاي کارآفرینانه را در جوامع دانشجویی و اندازي کسب و ک و راه )IdeaHouse.com(است 

هاي مراکز رشد کسب و کارهاي  کند. اهداف اصلی بیان شده براي استراتژي التحصیالن تشویق می فارغ
کوچک عبارتند از: کاهش نرخ شکست کسب و کارهاي کوچک، ایجاد مشاغل جدید، ارتقاء کسب و 

ورش کارآفرینان بالقوه و تسریع بهبود امکانات کارهاي کوچک و تشویق کارآفرینی (استرالیا)، پر
 سازي اقتصاد، ایجاد مشاغل و ایجاد ثروت (امریکا). صنعتی (تایوان)، تنوع

هاي  ظهور مراکز کارآفرینی خاص است که به گروه ،نوآوري سازمانی دیگر مراکز کارآفرینی ویژه:
مراتب رهبر در این ناحیه)،  هده (بمتح کنند. مراکز کارآفرینی زنان در ایالت هدف مشخصی کمک می

                                                             
1- Mentors 
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متحده؛ مراکز  کاناداي غربی، ایرلند شمالی و اسکاتلند؛ مراکز کارآفرینی اقلیت موجود در ایاالت
، سوئد،  کارآفرینی بومی موجود در کانادا، امریکا، استرالیا و مراکز کارآفرینی جوانان موجود در کانادا

اندازي شده  ا. هدف از این مراکز افزایش تعداد کسب و کارهاي راهمتحده، ایرلند، هلند و استرالی ایالت
باشد و موارد  ها به شکلی مؤثرتر می هاي هدف جهت برطرف کردن نیازهاي خاص آن  در بین گروه
 باشند. هایی از این روش می فوق تنها مثال

حال رشدي از  حوزه در ،کیفیت خدمات حمایتی کسب و کار اي مشاوران کسب و کار: توسعه حرفه
ها  توجه سیاسی است. با توجه به افزایش نقش مشاوران و راهنمایان کسب و کار، بسیاري از آن

هاي ویژه با  شوند، و افزایش تقاضا براي راه حل دولتی استخدام می هاي نیمه واسطه دولت یا سازمان هب
طور  ن بهآورد. انگلستا  می وجود هتوجه به نیازهاي کارآفرینان، ضرورت افزایش کیفیت خدمات را ب

اي در  قطعی بیشتر در مخاطب قرار دادن این مسأله پیشرفت کرده است، اگرچه ابتکار توسعه حرفه
طور کلی اهداف  یافته در هلند است. به استرالیا، کانادا و امریکا وجود دارد و در لیست نیازهاي ظهور

دمات قابل درك و استاندارد به کسب و کارهاي ها بهبود کیفیت خدمات و ارائه بیشتر خ این برنامه
دهند تا بتوانند خدمات با  هاي افرادي که مشاوره کسب و کار را انجام می کوچک؛ تقویت صالحیت

پیش از شروع کسب و کار و  کیفیت بهتر و سازگاري بیشتر را به ارباب رجوعان ارائه دهند، مخصوصاً
 مراحل اولیه (کانادا).

اي در حمایت کسب و  اگرچه نیاز براي توسعه حرفه اي: یی براي همه عامالن حرفهتمایل یا راهنما
رود. اداره دفاع در امریکا   اي کسب و کار پیش می سوي جامعه مشاوره هکارهاي کوچک، بیشتر ب

توجه به دپارتمان، باید تمایل بهتري در مورد بخش کسب و  کند که همه نظیم کنندگان بی پیشنهاد می
کوچک داشته باشند؛ در فنالند و هلند متخصصین نیاز براي گرایش و آموزش توسعه اقتصاد  کارهاي

در مورد طبیعت فرایند توسعه کارآفرینی). و  کنند (مخصوصاً محلی و عامالن شهري را بیان می
متخصصین در استرالیا و فنالند براي آموزش و گرایش از معلمین، مدیران مدارس و رهبران جامعه در 

مطالعه  ،کنند. ابتکار اخیري از خدمات کسب و کار انگلستان زمینه آموزش کارآفرینی دعوت می
بهبود مداوم و باعث که  است مدارس کسب و کار مجازي پذیري ایجاد دانشگاه شرکتی/ امکان

و  مدارانه و فرهنگ مشتري گردد میهاي مورد بحث در حمایت کسب و کار  یادگیري تخصص
  دهد. ا پرورش میر کارآفرینانه
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هاي  ) در خصوص خدمات حمایتی کسب و کارهاي کارآفرینی بر گزینه2011هرشی و همکاران (
ترین  ها معتقدند یکی از مهم ها تأکید دارند. آن ارتباط کارآفرینان با همتایان و جامعه و ایجاد شبکه

بان دیگر کسب و کارها در کند ایجاد شبکه و مالقات صاح چیزهایی که به ظهور کارآفرینان کمک می
باشد. هر دو مدیران کسب و  می ها، مأموران دولتی و دیگر حامیان کسب و کارهاي کوچک ناحیه آن

هایی جهت حمایت کسب و کارهاي  توانند در عقاید و استراتژي کارهاي در حال رشد و جدید می
رصت دسترسی و صحبت با شبکه کنند و ف ناحیه کمک کنند. زیرا بسیاري از کارافرینان تنها کار می

اي را  هاي مشاوره تواند مفید باشد. در همین رابطه بعضی کشورها برنامه تر را ندارند که می بزرگ
شوند. زیرا این عقیده وجود  که کارآفرینان تازه ظهور یافته با انواع موفق روبرو می ییاند، جا توسعه داده

ها یا از متخصصان توسعه اقتصادي بیاموزند از  ها، کالس کتابدارد که کارآفرینان بیشتر از آنچه که در 
تواند براي ارتباط  رسمی می هاي رسمی و غیر گیرند. مکان هاي خودشان یاد می همتایان یا تجربه

هاي مناسب و کم  ها مکان ها و کتابفروشی ها، رستوران شاپ کارآفرینان استفاده شود. کتابخانه، کافی
دهد که در مورد کسب و کارشان با مردمی  ها فرصتی را به کارآفرینان می . این مکانباشند اي می  هزینه

را براي نوآوري، بحث محرمانه و حمایت ارائه فرصتی ها  که همفکر هستند، بحث کنند. این مکان
ارتباط، آموزش  اند: طور کلی سه مزیت را گزارش کرده ها به دهند. مشارکت کنندگان در این کلوب می
  ). 2011دسترسی به اطالعات (هرشی و همکاران، و 

هاي مناسب  هاي کسب و کارهاي کارآفرینانه، ارائه زیرساخت  بخش دیگري از حمایت: ها ساخت زیر
باشد. کریس گیبونز معتقد است که نه تنها حمایت از خود کارآفرینان  هاي کارآفرینانه می تجهت فعالی

گونه بیان کند که: ((توسعه جامعه  گیرد و این ها را نیز در بر می مهم است بلکه باید فضاي اطراف آن
هاي جاري  توسعه اقتصادي است و زیر ساخت خوب نقطه شروع است)). بنابراین ارزیابی زیرساخت

کند.  تواند با کارافرینان همراهی می هاي آن منطقه می تواند آشکار کند که آیا روش در یک منطقه می
  هاي زیر باشند: شامل حوزه توانند زیرساخت می

 هاي موجود؛ فضاهاي تجاري موجود و مستعد و ساختمان  
 تکنولوژي: شامل پوشش سلولی قوي و خدمات اینترنتی؛  
 روها؛ ها، فضاهاي تجمع و پیاده فضاهاي عمومی جاذب، شبیه پارك  
 روي دوستانه؛ روي با اطالعات پیاده هاي پیاده خیابان  
 حمل و نقل عمومی؛  
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 هاي ناحیه تجاري را درك کنند؛ کند که ویژگی ی که به کارآفرینان آینده کمک میاطالعات  
 هاي پرداخت وام به کسب و کارهاي کارآفرینی   و برنامه 1گذاري مالک گذاري شامل سرمایه سرمایه

  کوچک
 هاي تکنولوژیکی و مربوط به کسب و کار و حمایت مالی را در  هاي مرکز رشد، که مهارت برنامه

  دهند؛ هاي اولیه کسب و کار را ارائه می سالطول 
 واسطه مراکز توسعه کسب و  ههایی که ب ها همانند برنامه هاي آموزشی و مشاوره کسب و کار برنامه

 ).2001(یانتا،  شوند؛ کار یا خدمات مشاوره کسب و کار ارائه می

طه کیفیت و سطح ت یا شکست کارآفرینان به واس) معتقدند موفقی2003نیونهوزین و کرون (
ها، ارتباطات  ها شامل ارائه آب، بهداشت، الکتریسیته، جاده ساخت شود. این زیر ها تعیین می زیرساخت

کند:  بندي می هاي حمایتی را به دو طبقه تقسیم ساخت ) زیر2001( فالکنا و همکارانو زمین است. 
باشد.  و کارهاي شهري میتسهیالت کسب هاي سخت که شامل حمل و نقل، ارتباطات و  زیرساخت

هاي کسب و کار مناسب، وجود آمارهاي  افزاري در شکل انجمن هاي نرم  دومین، وجود زیرساخت
تجربی که در رابطه با کسب و  هاي پژوهشباشد.  وري جمعی حمایتی می مرتبط و معتبر، و بهره

ت ایجاد محیطی تنومند ها جه کارهاي کوچک انجام شده است نیاز حتمی را براي هر دو از زیرساخت
هاي  هاي مناسب هزینه دهد. در حقیقت، وجود زیرساخت و دوستانه جهت کسب و کارها نشان می

هایی را براي شبکه کسب و کار  بخشد و فرصت دهد و اعتبار تجارت را بهبود می معامله را کاهش می
ها  کند. همه این ایجاد می کند و اقتصادهایی از تراکم در اطالعات و مدیریت تبادل را  ایجاد می

متأسفانه، بیشتر  ).2001هاي حیاتی از عملیات کسب و کار هستند (فالکنا و همکاران،  جنبه
چطور مشتریان ها بیشتر بر ایت است که  تأکید آنهاي زیرساختی شهري بازار مدار هستند و  سیاست

تواند از ارائه  تصادي و اجتماعی میکه چه پتانسیل اق نسبت به این توانند استطاعت داشته باشند  می
  ).2001دست آید (یانتا،  هها ب سطوح معینی از زیرساخت

هاي نوآورانه در حمایت از  در مجموع، شواهد نشان دهنده حرکت نیرومندي به سمت رهیافت
) بعد از بررسی 2001کسب و کارهاي کوچک و در حال رشد است. بنابراین النداسترام و استیونسون (

                                                             
1- Angel investment 
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هاي حمایتی کسب و کارهاي کوچک را در  رب چندگانه کشورهاي مختلف در این زمینه، گزینهتجا
  قالب چارچوب زیر معرفی کردند:

  

 
  .)2001(النداستروم و استونسون،  هاي حمایت کارآفرینی گزینه -1شکل 

  
  گیري نتیجه

 امور مجریان و ریزان برنامه گذاران، سیاست بیشتر توجه امروزه که است موضوعی کارآفرینی

 تموفقی کسب براي که اند رسیده نتیجه این  به کشورها است. اغلب کرده جلب مختلف را کشورهاي
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 نیاز ها شرکت و ها سازمان در محصوالت تولید و خدمات عرضه و المللی  و بین ملی عرصه در اقتصادي

 آغاز را هایی  حرکت توسعه، اصلی محرك و تغییر اصلی عامل عنوان   تا به است کارآفرین توسعه به مبرم

 در فعال عناصر تمام وسیع گستره یک در رو شود. از این نوآوري مستمر و خالقیت به  منجر و کند
 سهم به و بپردازند کارآفرینی به گذاران) باید سرمایه و کنندگان کنندگان، تولید  اقتصاد (مصرف صحنه

دي که دولت براي کارآفرینی در پیش روي دارد ولی رغم موانع بسیار ج علی .باشند کارآفرین خود
همراه  ولتی نتایج مطلوبی بهکارآفرینی در مؤسسات د يضرورت پرداختن به موضوع کارآفرینی و احیا

هاي حمایتی و  ها و الگوهاي مناسب و اجراي برنامه ها، اهداف، روش د داشت. تعیین سیاستخواه
هاي  ي دولت در زمینه توسعه کارآفرینی باشد. سیاستترین وظایف محور تواند مهم تشویقی می

اي از حمایت از کسب و کارهاي کوچک به حمایت از توسعه  ها در یک تحول سه مرحله دولت
گیري   باید با دو جهت طور کلی این اقدامات می  یابد. به نوآوري و سپس به توسعه کارآفرینی تغییر می

دولت کارآفرینی و ترغیب و تشویق کارآفرینی انجام شود. ها و موانع  کلی حذف و کاهش محدودیت
لزوماً باید ساختار کاري، راهبردي و فرهنگی را ایجاد کند که بر نوآوري تأکید کند. ابتکار در مدیریت 

شود. ابتکارهاي  امور عمومی و پیگیري براي ایجاد فرهنگی خالق، به ارتقاي عملکرد و ابتکار منجر می
هاي اجتماعی و مؤسسات  زمان شدن با اقتصاد مدرن است که بتوان سیاست تلزم هماجتماعی بزرگ مس

  طور منظم جهت واگذاري سازماندهی کرد.  دهنده خدمات عمومی را به قدیمی ارائه
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Abstract 1 
In today's competitive market-based economy, which has been associated with 

the international rapid changes and has created a process transition from an 
industrial society to an information society, entrepreneurship as the engine of 
development, can play an important role in economic growth of countries. Because 
according the study by research institutions around the world, the Level of 
entrepreneurship equal to the level of development and have recognized the direct 
relationship between GDP growth and infrastructure and government support of 
entrepreneurs. In our country has very limited support entrepreneurship centers and 
entrepreneurs with all the problems, while trying to convert the idea into a product 
should be responsible for all investment risk. Support centers for entrepreneurs due 
to lack of financial support and lack of strong support from the authorities are 
unable to meet the financial needs of entrepreneurs. Entrepreneurs by creating 
small businesses with limited capital and sometimes enter into an economic and 
industrial move with low loan and in many cases lose their life and resources for 
industrial development. Entrepreneurship development is not possible without 
government support because the experience of other countries that have traveled 
the path of development, suggesting that without government support, 
entrepreneurship development is impossible. If the government provides financial 
support to entrepreneurs, the development activities are carried out more quickly 
and a lot of nodes on the entrepreneurial path will be opened. Governments do not 
produce entrepreneurs also has a duty to prepare the environment for fostering of 
entrepreneurs, government strategies can lead to the creation of a suitable 
environment for the business. Therefore, this article discusses the types of support 
services and infrastructure required for the development of entrepreneurship and 
would be considered the experience of different countries in this area. 
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