راهنمایی برای کافههای کارآفرینی
(اقداماتی برای تبدیل کردن کافههای کارآفرینی به هاب اکوسیستم منطقه)

راهنمایی برای کافههای کارآفرینی
(اقداماتی برای تبدیل کردن کافههای کارآفرینی به هاب اکوسیستم منطقه)

مطالعات مهمی که تا به امروز بر روی بهترین تجربیات موفق جهانی در حوزۀ «اکوسیستمهای منطقهای» و «توسعه
محلی و منطقهای» انجام گردیدهاند ،به وضوح نشان میدهند که کافهها و کالبها و گعدههای غیررسمیِ بین بازیگران
منطقه (یعنی بنگاهها ،دولت منطقهای ،دانشگاهیان ،سرمایهگذاران ،استارتاپها ،ارائه دهندگان خدمات کسبوکار ،و ،)...
یکی از ستونهای مهم و انکارناپذیر توسعۀ هر منطقه محسوب میشوند؛ چراکه کافهها و کالبها و گعدههای
غیررسمی ،بهترین بستری هستند که میتوانند موجب خلق یک شبکۀ اجتماعی گستردهتر ،متنوعتر ،و باکیفیتتر بین
بازیگران منطقه شوند تا از دل آن:
 ایدههای نوآورانهتر و باکیفیتتری در منطقه شکل گیرد،
 بهترین تجربیات و یادگیریها و دانشها (از جمله دانش تکنولوژیک و بازار) به سرعت میان همه منتشر گردد،
 با شکلگیری شناخت عمیق بازیگران نسبت به یکدیگر ،همکاریهای مشترک جدید و نوآورانهای میان آنها
تعریف شود

استیو جانسون ،کتاب معروف ،پرفروش و تحسین شدهای دارد ،تحت عنوان «ایدههای خوب از کجا میآیند؟ نگااهی باه
تاریخ نوآوریها» .او این کتاب را در سال  1122نوشته و در آن با موردکاویها و مثالهای فراوان به بررسای ایان موضاوع
پرداخته است که نوآوریهای کوچک و بزرگ چگونه به وجود آمدهاند و منشا شکل گیاری آنهاا چاه باوده اسات .باا هام
خالصهای از کتاب را مرور کنیم:
 کافی شاپهای انگلیسی ،نقشی حیاتی در آغاز جنبش انالیتمنت (جنبش حامی فکر باه جاای سانت) برعهاده
داشته اند .یکی از عواملی که این نقش را به کافی شاپها میداد ،معماری فضای داخلی آنها بود .درواقا آنجاا
فضایی بود که مردم با پیشینههای متفاوت و تخصصهای مختلف ،گرد هم جم شده ،گفتگو میکردند ،و باه
اشتراک ایدههای خود میپرداختند .آنجا فضایی بود که به گفتۀ «مت ریدلی» ایدهها میتوانستند همانند ناوعی
ارتباط عاشقانۀ نزدیک با هم سنتز (ترکیب) شاوند و چیاز بادی و تاازهای خلاق شاود .تعاداد حیارتآوری از
نوآوریهای آن دههها ،در روایت داستان خود ،حتما به یک کافی شاپ اشاره میکنند.
 درواق یک ایدۀ جدید و یک نوآوری ،شبکۀ جدید و پیکرۀ جدیدی از نورونهاا اسات کاه باهطاور همزماان باا
یکدیگر درون مغز شما روشن می شوند .اکنون سوال اینجاست :چگونه میتوان مغز را در محیطهاایی قارار داد
که در آن ،احتمال بیشتری برای شکلگیری این شبکههای جدیدِ نورونها ،و در نتیجه وقوع ناوآوری ،وجاود
داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت :در محیط هایی که بیشترین شباهت را با ساختار شبکۀ دنیای درون مغز انسان
داشته باشد.



محیط هایی که در طول تاریخ منجر به نوآوری شدهاند به شکل نقاشی معروف «هوگارث» بودهاند (شکل زیار).
این اثر هوگارث ،تصویری از نوعی شام سیاسی در یک میکده است؛ و این همان محیط آشفتهای اسات کاه در
آن ،ایدهها می توانند گرد هم آیند ،و محیطی است که مردم ،با عقاید و پیشزمینههاای مختلاف ،مایتوانناد باا
یکدیگر برخوردهای تازه ،جالب ،و غیرقابلپیش بینی داشته باشاند .بناابراین ،اگار ماا ساعی داریام ساازمانهای
نوآورانهتری بسازیم ،میبایست محیط هایی نظیر این خلق کنیم .پس در کمال تعجب ،دفتر کاار شاما و محایط
کاری شما میبایست شبیه آن محیط باشد.

من چنین محیطهایی را «( liquid networkشبکۀ سیال)» مینامم :جائیکه ایدههای متفاوت ،پیشینههاای مختلاف ،و
عالیق گوناگون ،با جوش و خروش در کنار یکدیگر قرار میگیرند .حقیقت آن است که چنین محیطهاایی هساتند کاه باه
نوآوری منجر میشوند.

بهطور کلی ،اتفاقات و وقایعی که درون کافهها و کالبها و گعدهها رخ میدهد را میتوانیم به دو دسته تقسیم کنیم:

 .2تعامالت غیررسمی و آزادانهای که میان بازیگران مختلف حاضر در کافه جریان پیدا میکند و از طریق آن،
انواع ایدهها و دانش و شناخت بین آنها جریان پیدا میکند .برخی برنامههای تفریحی (سرو قهوه ،اجرای
موسیقی زنده ،و  )...میتواند فضا را برای شکلگیری تعامالت فوق ،بسیار مساعدتر نماید.
 .1سناریوهایی که عامدانه توسط رهبران کافه (بهعنوان یکی از رهبران مهم اکوسیستم منطقهای) طرحریزی
میشود تا از طریق آن سناریوها ،ارتباطات اجتماعیِ درونی و بیرونی اکوسیستم منطقهای ،عمیقتر و متنوعتر و
گستردهتر شده که نهایتا حاصل آن ،ارتقاء و نوآوری و رقابتپذیری اکوسیستم منطقه خواهد بود .درواق در
اینجا ،رهبر کافه ،همچون یک کارگردان سینما ،میتواند با طراحی سناریوهایی ،از یک طرف دینامیک و
شور و هیجان و جذابیت کافه را دوچندان کند ،و از طرف دیگر ،بگونهای ارتباطات و تعامالت بین بازیگران را
هدایت کند که نهایتا موجب ارتقای اکوسیستم منطقه شود .در این راهنما ،قصد داریم به برخی از این سناریوها
اشاره کنیم.

چگونه « »Silicon Valleyاز « »Route 821پیشی گرفت؟
در اواخر دهه  ، 2991معمایی پیش روی محققان و سیاستگذاران ظاهر گشت :علیرغم اینکه دو منطقۀ Silicon

 Valleyو  Route 211دارای زیرساختهای دانشی مشابهی بودند (سرمایۀ انسانی مشابه ،وجود دانشگاههای پژوهشی
مشابه ،و  )...اما چرا آنقدر از نظر عملکرد اقتصادی ،فاصلۀ چشمگیری با یکدیگر داشتند و  Silicon Valleyبا فاصله
زیادی توانسته بود از  Route 211پیشی بگیرد؟
این معما ،توجه «آنا لی ساکسنین» استاد مشهور دانشگاه برکلی را نیز به خود جلب کرد و موجب شد تا او یکی از مهم-
ترین ،عمیقترین ،و پرارجاعترین مطالعات تابهامروز را بر روی این دو منطقه انجام دهد و یافتههای خود را در کتابی
تحت عنوان  Regional Advantageبه نگارش درآورد.
ساکسنین در این مطالعه نشان داد که تفاوت اصلی در جای دیگری است :در «تعامالت اجتماعیِ» موجود بین افراد
 .Silicon Valleyدرواق او نشان داد که آنچه  Silicon Valleyرا متمایز از  Route 211ساخته بود ،تعامالت
اجتماعیِ به مراتب گستردهتر میان کارآفرینان این منطقه بوده است :تعامالتی که درون کافیشاپها و بارها ،بهطور
غیررسمی و به آسانی و به سرعت میان این کارآفرینان شکل گرفته و از طریق آن ،اطالعات تکنولوژیک و اطالعات
بازار مبادله شده و نطفۀ شکلگیری شرکتهای جدید بسته میشد.

سناریوی  .1اتصال اکوسیستم منطقه به دانش خارجی
اگر حاضرین در جلسۀ بعدی کافه ،عمدتا بازیگران صنعت و رستۀ خاصی هستند (یا رهبر کافه بگونهای برنامهریزی کرده
است که اینگونه باشد) ،یکی از موثرترین اقدامات برای ارتقای اکوسیستم منطقهای ،برقراری ارتباط میان بازیگران منطقه
و یک منب دانش خارجیِ مرتبط با آن رسته است .این منب دانش خارجی ،ممکن است خارج از منطقه ولی درون ایران
(مثال در تهران) باشد ،یا ممکن است بهطور کل خارج از ایران و در یک کشور دیگر باشد (مثال روسیه) که البته تجربه
نشان میدهد ایرانیان خارج از کشور ،منب دانشیِ سهلالوصولتری محسوب میشوند .این منب دانشی میتواند شامل
افراد زیر (دارای انواع متفاوتی از دانش) باشد:
 یک تکنولوژیست
 یک مشاور آگاه به یکی از بازارهای هدف (یا بالقوه)
 یک مدیر یا یک کارآفرین مستقر در یک اکوسیستم دیگر
 یک محقق (مدیر) یک مرکز تحقیقاتی دارای ( Know-Howدانش پنهانِ چگونگی انجام کار)
 نمایندۀ یکی از خریداران بزرگ و دارای برند
 یا هر فرد دیگری که به نحوی دارای نوعی از دانش در مورد دنیای خارج از اکوسیستم است
رهبر کافه ،در بهترین حالت میتواند از منب دانش خارجی برای حضور در کافه ،دعوت به عمل آورد و برای او یک
سخنرانی صمیمانۀ یک تا دو ساعتۀ همراه با پرسش و پاسخ ترتیب دهد .اما در صورت پر هزینه بودن حضور چهرهبه-
چهره ،رهبر کافه میتواند برای منب دانش خارجی ،یک وبینار آنالین (اسکایپ ،واتزاپ )... ،ترتیب دهد .رهبر کافه از
منب دانش خارجی میخواهد که در مورد این موارد برای بازیگران حاضر در کافه توضیح دهد:
 روند آتی تکنولوژی
 روند تغییرات ذائقۀ بازارهای مهم
 بازارهای بالقوه و در حال ظهور
 استانداردهای حیاتی برای فعالیت در بازارهای مهم
 مدلهای کسبوکار نوین
 سرمایهگذاران بالقوهای که ممکن است عالقهمند به سرمایهگذاری روی فعالیتهای اکوسیستم منطقه باشند
... 

سناریوی  .2انتقال تجربه ،یادگیری ،و دانش (از جمله دانش تکنولوژیک و بازار) بین بازیگران
در این سناریو ،رهبر کافه ،عامدانه فضایی را ایجاد میکند تا دانشِ هر چه بیشتر و عمیقتری میان بازیگران حاضر در
کافه منتقل شود .این کار میتواند از طریق انجام یک ارائۀ کوتاه و جذاب توسط برخی بازیگران (برای بازیگران دیگر) به
مدت نیم ساعت تا یک ساعت در ابتدای هر کافه ،صورت گیرد .درواق در این سناریو ،مثال از یک بنگاه (شرکت)
خواسته میشود تا برای بازیگران دیگر ،در مورد موضوعات زیر یک ارائۀ کوتاه جذاب داشته باشد:
 در حال استفاده از چه تکنولوژی است؟ (البته طبیعتا با رعایت اسرار کاری)
 چه بازارهای هدف و بالقوهای پیش روی خود میبیند؟
 بهترین نحوۀ تامین مناب مالی ،مواد اولیه ،و  ...چیست؟
 در حوزۀ مدیریتی و سازمانی ،چه تجربه و یادگیری مهمی داشته است؟
 و ارائۀ هر گونه تجربه ،یادگیری و دانش مفید دیگر
همچنین رهبر کافه میتواند از دانشگاهیان و استارتاپها بخواهد برای بنگاهها و سرمایهگذاران ،در مورد ایدههای نوآورانه
و تحولآفرینشان ،و اینکه این ایدهها چه تاثیری بر نوآوری و سودآوری بازیگران دیگر خواهد داشت ،یک ارائۀ جذاب
آماده نمایند.

سناریوی  .3ایفای نقش شتابدهندگی
رهبر کافه ،میتواند نقش شتابدهندگی را نیز ایفا نماید به این صورت که در هر رسته ،تیمهای بسیار توانمندِ بالقوه ،ولی
فاقد تجربۀ الزم را شناسایی نموده و سپس تالش نماید تا آنها را از طریق اتصال به کارآفرینان باتجربهتر و سرمایه-
گذاران (چه داخل و چه خارج منطقه) و بسترسازی یادگیری برای آنها ،توانمند ساخته و به اصطالح رشد آنها را شتاب
بخشد .طبیعی است تمام مراحل فرآیند یادگیری فوق ،عامدانه توسط رهبر کافه ،در بستر و فضای کافه اجرا خواهد شد.

سناریوی  .4بسترسازی برای گفتگوی سیاستگذاران منطقهای و بازیگران اکوسیستم
فضای کافه ،بهترین بستر برای گپ و گفت صمیمانه میان بنگاهها و سیاستگذاران منطقهای است .بسیاری از
صاحبنظران مهم حوزۀ توسعۀ اقتصادی ،شکلگیری گفتوگوی موثر و دوطرفه میان سیاستگذاران و بنگاهها را یکی از
مهمترین ستونهای نهادیِ توسعۀ اقتصادی ،چه در سطح ملی و چه در سطح منطقهای ،میدانند .چنین گفتگوهای
استراتژیکی میتواند حول موضوعات مهم زیر شکل گیرد:
 رف موان پیش روی رشد مجموعۀ قابل توجهی از
بنگاهها ،بهخصوص بنگاههایی که وارد حوزههای جدید
پرریسک ولی دارای ارزش افزودۀ باال شدهاند
 رف بروکراسیهای بیمورد و حتی مضرِ فعالیتهای
توسعهای بنگاهها
 آگاه شدن سیاستگذاران منطقهای از ظرفیتهای در
حال ظهور بازیگران منطقه ،از طریق مشاهدۀ نزدیک
دستاوردهای آنها
 زمینهسازی برای هدایتِ بخشی از مناب منطقه به سمت
فعالیتهای جدید ،پرریسک ،و جمعی
بنابراین ،رهبر کافه میتواند بهخوبی از فضای صمیمانه و غیررسمیِ کافه ،در راستای شکلگیری گفتوگوهای هدفمند
میان بنگاهها و سیاستگذاران منطقهای ،پیرامون هر یک از موضوعات فوق بهره گیرد.

ارتباط موثر دولت-کارآفرینان پیشگام؛ شاه کلید توسعۀ اقتصادی کشورهای در حال توسعه
«دنی رودریک» و «ریکاردو هاسمن» دو نفر از پیشگامان تئوری پردازی در حوزۀ توسعۀ اقتصادیِ کشورهای در
حال توسعه محسوب میشوند .با هم خالصهای از آخرین تجویزات آنها برای کشورهای در حال توسعه را مرور کنیم:


رشد اقتصادی ،حاصل تغییرِ مسیر یک کشور از فعالیتهایِ با بهرهوری پایینتر (سنتی) به فعالیتهایِ با بهره-
وری باالتر (مدرن) است که به آن تغییرات ساختاری 2در اقتصاد گفته میشود .اما بازیگران اصلی این تغییر
مسیر ،کسانی بهجز کارآفرینان پیشگام ( )Pioneerیک کشور نیستند.



در بسیاری از موارد ،دولت حتی نمیداند که چه چیز را باید بداند!؛ و بزرگترین اشتباه آن است که دولت بخواهد
بطور مستقل و با «فاصلۀ دور» از بخش خصوصی (کارآفرینان پیشگام) و از طریق یک «ساختار سلسله-
مراتبی» ،سیاستهایی را برای رف شکستهای بازار وض کند و سپس بخواهد بخش خصوصی (کارآفرینان
پیشگام) آن را اجرا کنند .پس در اینجاست که به «شکست دولت» میرسیم.



دولت باید از طریق «خودِ بخش خصوصی (کارآفرینان پیشگام)» و در یک فرآیند «مستمر» ،در مورد موان
موجود در ورود کارآفرینان به فعالیتهای مدرن و یا فرصتهای موجود در این گونه فعالیتها ،و نیز سرمایه
گذاریهای همزمانِ مورد نیاز ،به «کشف» اطالعات پرداخته و سپس مبتنی بر اطالعات کشفشده ،بهترین
ابزار سیاستی را طراحی کند .بهعبارت دیگر ،میبایست یک «همکاری استراتژیک و یک شبکۀ استراتژیک»
بین دولت و بخش خصوصی (کارآفرینان پیشگام) بهوجود آید تا از یک طرف ،دولت از شکستهای بازار (پیش
روی کارآفرینان) مطل شود و از طرف دیگر ،بتواند به رف آنها بپردازد تا کارآفرینان بتوانند وارد فعالیتهای
مدرن شده و در نتیجه ،رشد اقتصادی محقق شود.



در سیاستگذاری ،همین «فرآیند ارتباطی» است که از بیشترین اهمیت برخوردار است و نه تدوین ابزارهای
دخالتِ پیچیده .بهعبارت دیگر ،سیاستگذاری به مثابه «یک فرآیند یادگیری» است :یادگیری برای «کشف»
اینکه کجا باید عدم قطعیت پیش روی بنگاهها را کاهش داد و در کجا نیاز به ایجاد سرمایهگذاری همزمان
است؛ البته همه اینها از طریق یک همکاری استراتژیک با کارآفرینان پیشگام.

چانگ نیز بهعنوان یکی دیگر از پیشتازان تئوریپردازی در حوزۀ توسعۀ اقتصادیِ کشورهای در حال توسعه ،نقل قول
قابل توجهی دارد:


” ...کشورهای آسیای شرقی ،ضرورتاً نسبت به دیگر کشورها ،هزینۀ بیشتری بر روی سیاست صنعتی خود متقبل
نشدهاند؛ سیاست صنعتی این کشورها از آن جهت نسبت به دیگر کشورها موفقتر بوده است که این کشورها دارای
یک شبکۀ ارتباطی قوی میان بخش خصوصی و دولت بودهاند بهگونهایکه این شبکۀ ارتباطی ،قادر به تسهیل
جریان اطالعات میان این دو بخش بوده است “...

سناریوی  .5تعریف کار جمعی میان بازیگران
تعریف کار جمعی میان مجموعهای از بازیگران ،میتواند موجب شکلگیری مزیتهای قابل توجهی برای خود آن
بازیگران ،و به تب آن برای کل اکوسیستم منطقه شود .این مزیتها در یک سر طیف ،شامل کاهش هزینۀ تولید ،و در
سر دیگر طیف ،شامل نوآوری تکنولوژیک ،توسعۀ زنجیرۀ ارزش ،و توسعۀ محصول جدید است .از همین رو ،رهبر کافه
میتواند در بستر فضای صمیمانه و غیررسمی کافه ،زمینۀ شکلگیری کار جمعی میان دو یا چند بازیگر را به صورت زیر
فراهم نماید:
 دو یا چند بنگاه را قان کند تا به مشارکت با یک مرکز تحقیقاتی یا یک تیم دانشگاهی (داخلی یا خارجی)
پرداخته بگونهایکه حاصل آن ،ارتقای بنگاهها در هر یک از حوزههای زیر باشد:
 oطراحی یک محصول/خدمت نوآورانه
 oتکنولوژی تولید
 oدستیابی به مواد اولیۀ خاص
 oمدیریت زنجیره تامین

 دو یا چند بنگاه را قان کند تا به طور مشترک:
 oدست به خرید مشترک مواد اولیه زنند
 oدست به خلق برند مشترک زنند
قطعا این تجارب می تواند در کشور ما نیز به شکل بهتری شکل بگیرد .
لطفا اگر در این خصوص پیشنهاد یا تجربه ی مفیدی دارید که دوست دارید با دیگران به اشتراک بگذارید برای ما ایمیل
کنید.
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