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 چکيده

هدای   دهنده   شتابنوپا، امروز  یوکارها ها در کاهش نرخ شکست کسب آن یبسزا ریثأو نظر به ت یتیحما سازوکارهایروزافزون  ةبا توسع
و نده   یاقتصداد هدای   یده  هدا متمرکدز بدر ا    دهنده   شتاب ینا یکردسفانه، اغلب روأاما مت. انه داشته ییدر سراسر جهان رشه نماوکار  کسب
از . دارنده  ییبدا   یاجتماع یرثأو ت باشنه  می یاساس یعضالتقادر به حل م یاجتماع یوکارها از کسب یاریبس که حالی در. است یاجتماع
هدا اراهده    دهنده   شدتاب در  یخدهمات  یا یقهسدل  طدور  هب و عموماً ردوجود نها یاجتماع ةدهنه شتاب یبرا یمنسجم یتیچارچوب حما ی،طرف
نوپا در مراحل مختلف وکارهای  کسب یعاجتماهای  دهنه  شتاب یبرا یتیحما ارچوبیچ طراحیبا ههف  حاضر یق، تحقبنابراین. شونه یم

 یکداربرد  پژوهش حاضر. انه شه  ینقاط جهان انتخاب و بررس یشه  از اقص شناخته یاجتماع ةدهنه شتابمنظور هفت  ینانجام شه  و به
 یو معرفد  یاجتمداع وکارهدای   کسدب  از یده بازد نشدان داد ق ید تحق یجنتدا . است یموردچنه ةمطالع -یفیک یقتحق رویکردبود  و از نظر 

و  یدهد  شدتاب  یشمراحدل پد  »در  یو اعتمادساز یتو مشروع یه،ساخت بازار اول ی،با مساهل اجتماع یی، آشنا«ورود ةمرحل»در  ینانکارآفر
و کمتدر مدورد   زیدادی دارنده    یتاهم «خروج ةمرحل» زم در  ییابتها یاخذ مجوزها و نفعان، یجذب ذ ی،بخش یتو مشروع ،«یده شتاب

 . انه تهتوجه قرار گرف

 کليدواژگان 

 .نوپاوکار  کسب ،یاجتماعوکار  کسب دهنه ، شتاب ،یاجتماع یرثأت
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 مقدمه

وکارهاا رر پاساویویب باه نهایهاان گونااگون ب ار،        ترشدن نقش کسب جوامع و پررنگ ةبا توسع

 ةناد کن ان که حل لهئمس. ان مهم تبدیل شده است لهئجدید به مسوکارهان  کسب ایجار ةامرویه مقول

ای طرفب، رر . ه استکرران را حل  اقتصارن ک ورهان موتلف بوره و م کالت عدیدههان  بحران

یافتاه   جدید رر جوامع توساعه وکارهان  ة کسبکارآفرینانه و توسعهان  سطح کالن، رشد اکوسهستم

همچناه،،  . برجسته رر آن ک ورها تبدیل شاده اسات  هان  و اقتصارهان نوظهور به یکب ای اولویت

فعاال رر  وکارهاان   کسب امرویه شاهد رشد ،اطالعات و ارتباطاتهان  رویافزون فناورن ةا توسعب

ای طار  رییار، رر   (. Harrington, 2016)باشاهم   ای، حویه رر اکوسهستم کارآفرینانه ک اورها ماب  

انااداین  همتعاادرن پااهش رون افاارارن اساات کااه قصااد را هااان  ح مهااانب و داارر،  ااالشوسااط

هاان   ها، بوش دصوصاب و افارار فعاال رر حاویه     همچنه،، رولت. د را رارندجدیهان  وکار کسب

متفااوتب را رر  هاان    ان گاا  های فعالهت ةاجتماعب رر راستان پویاترشدن شرایط اقتصارن و توسع

یکاب ای  . اسات برانیهاز   ان  االش  جدید مقولاه وکار  کسب اما همچنان ایجار. رارند ای، راستا برمب

کاارآفرینب ای طریاق ایجاار مراکازن اسات کاه ای        ةبر ایا،  االش، توساع    آمدن راهکارهان فائق

موتلاف جهاان و نهاز ایاران     هان  رر ای، راستا، رر ک ور. کنند وکارها حمایت مب انداین کسب راه

وکارهاان   ة کساب علم و فناورن، مراکاز توساع  هان  انداین مراکز رشد، پارک راه مانندراهکارهایب 

 ةها، جنبا  با توجه به ردالت رولت طور عمده، بهراهکارهایب که . استارائه شده  و جز آن کو ک

طور مستقهم مد نظر نبوره اسات   سهس ای، مراکز بهأای ت ییارنرولتب و حمایتب راشته و سورآورن 

(Corno et al., 2015) .هایب رر ای، حویه وجور راشت کاه ایجاار مراکازن     ای طر  رییر، نارسایب

 (. Betz et al., 2015)نمور  ا ضرورن مبتر ر کاراتر و اثربوش

موجور تا آن یمان را برطار   هان  مدنآثرتری، مراکزن که توانست بسهارن ای ناکارؤیکب ای م

که وکار  کسب مت کل ای گروهب ای افرار متوصص اند مراکزنها  رهنده شتاب. رهنده بور د، شتابکن

سااین،   ن، راهنماایب، مربهیارن، شابکه   نوپا، بر حسب نهای، ددمات، فضاان رفتار  هان  به شرکت

 عمار  ةها کماک کنناد رر مراحال اولها     رهند تا به آن ددمات مدیریتب، رانش، و توصص ارائه مب

رر سال . (Fishback et al., 2007; Dempwolf et al., 2015)د شونموفق  هزشانآم مواطرهوکار  کسب
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ول گراهاا  رر کمباریم ماسا وسات    توساط پاائ   Y Combinatorبا ناا    رهنده  ، اوله، شتاب5002

  ناد ساال بعاد، ریویاد کاوه، و بارر فلاد       . شدسهلهک، مستقر  ةسرعت رر رر ، و بههسهس شدأت

TechStarsنوپاا، شارکت   وکارهاان   کسب گذار ، رو سرمایه(5002)
ساهس  أرا رر بولادر کاالرارو ت   

رر آن . رهنده ارتقاا رهناد   نوپا را رر قالب سادتار شتابوکارهان  کسب کررند، تا بتوانند اکوسهستم

رر شاش  هاا   رهنده شتاباما امرویه تعدار  کررند؛ مبها فعالهت  رهنده اندکب ای ای، شتاب ریمان تعدا

هاا   قاره همةای، تعدار رر حال رشد بوره و رر . شور عدر برآورر مب 5000تا بهش ای  000قاره، به، 

 ,Cohen & Hochberg)وپاا شاده اسات    وکارهاان ن   بتبدیل به راهکارن مناسب بران ایجاار کسا  

2014.)  

 کارر آغای  2035رهنده، به نا  آواتک، فعالهت دور را رر اوادر سال  رر ایران نهز نوسته، شتاب

ریموناد و ما س   هان  رهنده همچنه،، شتاب. است کررهرا حمایت وکار  کسب 00و تا کنون حدور 

اماا باا وجاور    . ه عرصاه وجاور گذاشاتند   پاا با   2030رو ای، حرکت بورند کاه رر ساال    نهز رنباله

شااهد   گرفات و هام اکناون    انجاا  ها رر ک ور  توجهب ای آن شایانجدیدبورن ای، مراکز، استقبال 

هاان   همچناه،، باا توجاه باه اولویات     . جدید رر ک ور هستهم ةرهند شتاب 20گهرن بهش ای  شکل

اند و ایا، موضاوب باه     پب برره لهئمسن و متولهان به ای، ر مسئوالکرتوان م اهده  ارن، مبذسهاستی

نهار ریاست جمهورن و بسهارن ای نهارهان  طورن که به. ، تبدیل شده استایران ررموضوعب راغ 

 .اند انداین ای، مراکز شده طور مستقهم ررگهر راه هرییر ب

 تاری،  که مهم کنند مبنوپا وکارهان  کسب ای را هان متعدرن حمایتها  رهنده شتابطور کلب،  هب

مناابع انساانب،    ة، م ااور 2اولهاه  ةمه، سارمای أمالب و حقوقب، ت ةند ای م اورا عبارت ها حمایتای، 

پاذیر،   موااطره  ةوکاار، جاذب سارمای    مه، فضان کار و ددمات ارارن، م اوره و آمویش کسبأت

 Cohen, 2013; Hallen)گارن   ارتباطب و الببهان  حمایتنهز ، و 5توصصب، مربهیرنهان  م اوره

et al., 2013) . ،اناداین  منادان باه راه   کوشاند کارآفریناان و عالقاه    ماب هاا   رهناده  شتابرر حقهقت 

                                                           
1. Seed finance 

2. Mentorship 
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محصاول یاا ددمت اان     ةهاا را بار توساع    و تمرکز آن کررهها رها  را ای بسهارن رغدغهوکار  کسب

 باادی، منظااور، الیااویب را پااهش رون . (Winston-Smith & Hannigan, 2013)کننااد  برابااررو

رهاب، و دارو     رهب، شتاب شتاب ورور، پهش: گذارند که شامل  هار مرحله است مبها وکار کسب

(Dempwolf, et al., 2015.) 

طاور عماده،    باه ، کارر  ای، حاویه م ااهده   هان متون نظریهتوان رر  طور که مب ای طرفب، همان

مبتنب بار   هان یا سایر حویه- فناورن اطالعات و ارتباطاتوکارهان  ة کسبرر حویها  رهنده شتاب

وکارهاا   همه، کساب  ةفعالهت دور را رر حویها  رهنده شتابرر ایران نهز . کنند فعالهت مب -فناورن

توساط   طاور عماده   باه وکارهاا   اول اینکه، ای، کسب. له رالیل متعدرن راررئای، مس. اند کررهآغای 

اناداین،   یب و راناش راه تواناا  شده، و ای، افرار نوعاً انداین راهوکار،  کسب ن فناورن، و نهامتوصص

هاا   رهناده  شاتاب ، بایار دوبب بران رریافت ددمات بنابرای،. را ندارندوکار  کسب مدیریت و رشد

انادکب باران    ةوکارها به سرمای ای، کسب طور عمده، بهرو  اینکه، . (Drobysheva, 2016)باشند  مب

سارعت قابال    هن ابتادایب پاایه، با   گاذار  انداین نهای راشته و با رریافت ددمات اولهه و سارمایه  راه

ویاهه   هبا  -هاا  ساو ، فنااورن  (. Weiblen & Chesbrough, 2015)باشاند   اناداین و راهبارن ماب    راه

تارن باه    و رر یمان کوتااه  اند بایارهان جذابب را پهش رو راشته -اطالعات و ارتباطاتهان  فناورن

تاری، رالیال انتوااب ایا،      مهام  اًالبته اینهاا صارف  (. Kim & Wagman, 2014)شوند  سور منتهب مب

نوپاان مبتناب بار فنااورن     وکارهاان   کساب  ، رر ای، مقاله نهاز بار  بنابرای،،. باشند وکارها مب کسب

 .اطالعات و ارتباطات تکهه راریم

کارآفریناناه متفااوتب را رر مراحال موتلاف اعماال      هان  ون حمایتگگوناهان  رهنده اما شتاب

رهناده باه    ای یاک شاتاب   کهاد رارناد؛ کاه عمومااً    أان ای ددمات ت رسته ةو هر یک بر ارائ کنند مب

ای طار  رییار، ماههات،    (. Small Business Administration, 2014)ند ا رییر متفاوت ةرهند شتاب

 & Koh)اجتماعب و اقتصارن با یکدییر متفاوتناد  وکارهان  هان کسب اهدا ، الزامات و نهایمندن

Moon, 2014 .)دور مادل فراینادن کاارآفرینب اجتمااعب را ای مادل       ةرر مقال( 5020) کوه و مون

هان  رهنده مرسو  و شتابهان  رهنده شتاب احتماالً بنابرای،،. رارندهز هفرایندن کارآفرینب تجارن تم

نوپا اعماال  وکارهان  کسب انداین ان که رر راه کارآفرینانههان  حمایت ةاجتماعب تمایزاتب رر حوی
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تواند گاواهب بار ایا، ارعاا      مب 5022اجتماعب ای سال هان  رهنده گهرن شتاب  کلش. رارندکنند،  مب

 ةکارآفرینانااهااان  بناادن ای حمایاات جمااع ای ایاا، رو،(. Basaiawmoit & Wagner, 2015)باشااد 

هان  نوپا و اینکه هر یک ای ای، حمایتوکارهان  کسب انداین رر مراحل موتلف راهها  رهنده شتاب

م اارکت  . اسات  حاضار  هد  اصلب تحقهاق  ،رر نظر گرفته شوند بایددا  مرحله کارآفرینانه رر ک

ان، رویکارر متماایز باه     رهب مرحله الیون شتاب طراحبتوان رر  را مب حاضر تحقهق اصلبنظرن 

هاان   اجتماعب رر یمهنههان  رهنده شتاب ةنوپان اجتماعب، و بررسب پدیدوکارهان  کسب انداین راه

 باران  حماایتب   اار وب »ست ای اینکاه  ا نهز عبارت حاضر صلب تحقهقا پرسش. موتلف رانست

 .« یونه است؟ها  رهنده شتاب رر نوپا اجتماعبوکارهان  کسب گهرن شکل

کاه   -اجتماعب موجور رر سراسر رنهاا هان  رهنده حمایتب شتابسایوکارهان  بدی، منظور، ابتدا

باا توجاه    ،، سا س شدهشان مرور  مایتبحهان  با هد  بررسب بسته -ها بسهار اندک است تعدار آن

اجتماعب فعالهت  ةمورر بررسب که رر حویهان  رهنده شده ای جانب متولهان شتاب به الزامات مطرح

و بهان شاده،  بران تحقهقات آتب هایب په نهار ،رر انتها. دواهد شدباینیرن  یارشدهاند، مدل  راشته

 . شور تحقهق مطرح مب هان اصلب یافته

 تحقيق ةپيشين و ینظر مبانی

رالیال  ه نوپاان اجتمااعب، با   وکاار   کساب  گهرن شکل الیونکه کرر توان م اهده  طور کلب، مب هب

 Sullivan)وکاار   ، مدل کسب(Dart, 2004) ها ها، هنجارها، اریش تمایز رر استراتهن مانندموتلفب، 

Mort et al., 2003)     گهارن   لشاک  ة، مالکهت، کنتارل، اساتفاره ای ماایار تجاارت، یمهنا(Peredo & 

Chrisman, 2006 )نوپاان  وکارهاان   کساب  ایجاار  الیاون ت ابهات، متمایز ای  بردال ، جز آن و

هاان   ها، ابتدا تماایز  دهنره ، رر ای، بوش، پس ای مرور منطق فرایندن شتاببنابرای، .استاقتصارن 

اجتمااعب  هاان   رهناده  شتاب ،و اقتصارن، س س نوپان اجتماعبوکار  کسب گهرن شکلموجور رر 

 .دش دبررسب دواه

 ها دهنده  مدل فرایندی حمایت شتاب

 گهاارن نوپااا، وجااور تفاااوت شااکلوکارهااان  کسااب یکااب ای موضااوعات مهاام رر فراینااد ایجااار
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باران مااال،   . (Sebora & Li, 2006) و حمایتب است غهرحمایتبهان  نوپا رر محهطوکارهان  کسب

و هاا   رهناده  شاتاب فنااورن،  هان  انکهباتورها، پارکند مانحمایتب هان  وکارهایب که رر محهط کسب

، یا حداقل باا  رندحمایتب ریسک شکست کمترن راهان  رلهل وجور اهر  هگهرند، ب اماالهم شکل مب

نوپا وکار  کسب تر را بران حمایتب، فضایب ام، سایوکارهانای طر  رییر، . ندثبات به ترن مواجه

 ،رر ای، مهاان (. Stagars, 2015)ایده ب ررایند  نبه ارتقا ،رکز به ترآورند تا بتوانند با تم وجور مب هب

کنند، کاه   نوپا ایفا مبوکارهان  کسب انداین متعدرن را رر راههان  و نقش ها سایوکارها رهنده شتاب

ان عمال   طور سالهقه  همورر نظر ب ةکارآفرینانه و مرحلهان  انتواب ای، حمایت یمهنةرر  ها آن ةعمد

رر حااالب کااه (. Dempwolf et al., 2015)رویکررهااان موتلفااب رارنااد   بنااابرای،، و 

 Casasnovas)نوپا راشته باشاند  وکارهان  کسب رهب رر شتاب اصلبتوانند نق ب  مبها  رهنده شتاب

& Bruno, 2013 .)پایادار را  وکاار   هان کسب توانند م کالت سورآورن و تبهه، مدل بران ماال، مب

، رهناادانتقااال  نوپااا وکارهااا ن کسااباسسااؤتجااارب الی  را ای طریااق مربهااان بااه م، کنناادمرتفااع 

الی  را بران رشد ای، هان  ، و نهز حمایتکررهگذارن جذب  گذاران متناسبب را بران سرمایهسرمایه

نهز با رویکررن جامع باه  حاضر رر تحقهق  (.Cohen & Hochberg, 2014) کنندوکارها فراهم  کسب

. شاور  ماب اجتماعب نوپا رر محهط حمایتب و غهرحمایتب پررادته وکارهان  کسب رنگه شکل ةلئمس

ایا،  . کاار گهرناد   باه ماورر بحا     ةبران بررسب پدید را ها رهنده شتابفرایند متداول رر  ،همچنه،

 .درو  .0رهب؛  شتاب .0رهب؛  شتاب پهش .5ورور؛  .2: ییر استهان  فرایند شامل گا 
 

 ها دهنده نوپا در شتابوکارهای  کسب دهی بشتاهای   گام .1 جدول

 مراجع مراحل

 ورور
؛ (5022)؛ بلهمل و فلورس (5022)رمپ ولف و همکاران ؛ (5022)؛ هاینس (5022)بلهمل و همکاران 

 (5020)؛ راویال و همکاران (5025)رارویچ کلب و هافم، 

 رهب شتاب پهش
؛ بلهمل و فلورس (5022)؛ هاینس (5022)کاران ؛ بلهمل و هم(5022)؛ کویو و همکاران (5022)باربا 

 (5020)؛ مر ان ههیوئرا (5022)

 رهب شتاب
رمپ ولف و ؛ (5022)؛ هاینس (5022)؛ بلهمل و همکاران (5022)؛ کویو و همکاران (5022)باربا 

؛ (5025)؛ رارویچ کلب و هافم، (5020)؛ مر ان ههیوئرا (5022)؛ بلهمل و فلورس (5022)همکاران 
 (5020)یال و همکاران راو

 درو 
؛ (5022)؛ بلهمل و فلورس (5022)رمپ ولف و همکاران ؛ (5022)؛ بلهمل و همکاران (5022)باربا 

 (5020)؛ راویال و همکاران (5025)؛ رارویچ کلب و هافم، (5020)مر ان ههیوئرا 

 کنندمی
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 اجتماعی و اقتصادیوکارهای  کسب گيری شکل

تحقهقااتب توصصاب مربوطاه عمارن      ةاند، اما حوی موجور بوره وکارهان اجتماعب ای ریرینه کسب

ها، هنوی اجماب بر  همچنه،، با وجور گذشت ای، سال(. Dacin et al., 2011)کمتر ای یک رهه رارر 

 طاور کلاب، رر تعریاف    هبا (. Anglin et al., 2014)رست نهامده اسات   های، پدیده ب هان ریفسر تع

 وکارهاا،  ایا، کساب   اصالب  هد  .2: ه معهار را رر نظر گرفتتوان س اجتماعب مبوکارهان  کسب

 حداکارساین منظور هب که تجارنوکارهان  کسب دال  بر و بوره اجتماعب م کالت کررن برطر 

 م اکل   ناد  یا یک تا شوند مب ایجار هاوکار کسب ای، شوند، مب تأسهس دور صاحبان بران سور

 مهاان  سورن هاوکار کسب ای، رر .0 هستند؛ ورگرراند اقتصارن نظر ای .5 ؛کنند برطر  را جامعه

وکاار   کساب  رر مجادراً  اجتماعب هان فعالهت ةرامن گسترش بران شور، بلکه نمب تقسهم سهامداران

باا وجاور ت اابهات    ( 5020)کوه و مون به یعم  .(Yunus, 2009)شور  مب گذارن سرمایه اجتماعب،

منظور تبهه، ای، تفااوت،   به. ان وجور رارر کننده تعهه،توجه و  شایانهان  بسهار به، ای، رو، تفاوت

ثهر اجتماعب رر مقابل ساور  أت .2 :ند ایا ، که عبارتکررندای، رو اندی مند موارر متعدرن را مطرح 

هاان   تصامهم . 0؛ شدن رر مقابل رشد منفارر  قابلهت مقهاس .0؛ پایدارن رر مقابل رشد .5؛ اقتصارن

 رهناد رر ایجاار   همچناه،، تحقهقاات ن اان ماب    . محاور  کاارایب  انه محور رر مقابل تصمهم اریش

اقتصاارن  وکارهاان   کسب رارند که شاید رر ییارناجتماعب نوپا موارر متعدرن اهمهت وکار  کسب

 .رهد ای، موارر را ن ان مبتری،  مهم 5جدول  .آیند شمار نمبه به ای، اندایه مهم ب
 

 یاقتصاد و یاجتماعارهای وک کسب یانداز راه در مهم عوامل .2 جدول

 وکارهای اقتصادی کسب وکارهای اجتماعی کسب

؛ اجتماعب ةو رغدغ ةلئحساسهت به مس .5؛ اجتماعب ةلئبورن به مس نزریک .2
گذارن  هد  .0؛ غهرانتفاعب است بررارن ای فرصت که عموماً بهره ةنحو .0

 رر بردب بورن و عد  سورآورن کاهش تنش غهرانتفاعب .2؛ محور کارایب
تغههرات  .2؛ ان مدیریت م ارکتب و شبکه ةنحو .2؛ اجتماعبوکارهان  کسب

 گذاران به بردب سرمایه بورن عالقه  بب. 8؛ سایمانب مبتنب بر تغههرات اجتماعب
گذاران  شدید بردب رییر ای سرمایه ةعالق .3؛ بایره اجتماعب کموکارهان  کسب

عمومب هان  حمایت .20؛ رناجتماعب فارغ ای سورآووکارهان  کسب به
 .تر گسترره

ررآمدن متعدر تا هان  راشت، کانال .2
تضمه، همسو شدن  .5؛ حد امکان

وکار  کسب اهدا  افرار رر جهت اهدا 
؛ اقتصارن و کسب سور اقتصارن مد نظر

اقتصارن هان   توجه به فرصت .0
حداکارساین سور  .0؛ همهتباا

هان  رشد شادص .2؛ سهامداران دور
 گذارن آورن و بایره سرمایهسور
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 یمهناة  رر موجاور هاان   مادل  ةعماد  است، شده راره ن ان 0 جدول رر که طور ای طرفب، همان

 و باوره  مرحلاه  بار  مبتناب  -رارند نهز اندکب بسهار شمار که -اجتماعب نوپانوکارهان  کسب ایجار

 گهارن  شاکل  ةپدیاد  کاه  حالب رر. اند شده تبهه،( 5002) ونکاتارام، و شه، فرصت نظریة براساس

 رر هناوی  کناد،  تبعهت مدلب  نه، ای تواند مب نهزها  رهنده شتاب رر اجتماعب نوپانوکارهان  کسب

 -موجاور  منطق ای نهز حاضر تحقهق رر. است ن ده برره کار هب رویکررن  نه، مربوطه متون نظرن

 تاا  کناد  ماب  کماک  هاا  مادل  ایا،  بررسب همچنه،،. است شده برره بهره -فرصت نظریة دور نه و

 .رشو م وص بهتر تحقهق ای، نظرن م ارکت
 

 نوپای اجتماعیوکارهای  کسب ایجادهای   مدل. 3 جدول

 ها حوزه/مراحل/عوامل/اجزا عنوان پژوهش محققان/محقق

(5002)ها    
پذیر  وکارهان مواطره ایجار کسب

 اجتماعب مبتنب بر اجتماعات

 مهبس ده،یا تهمالک ده،یا نبند شکل فرصت، یبشناسا
 نفعان نذ بایتاب و فرصت، ای نبررار بهره نفعان، نذ

(5002)ها    کارآفرینب اجتماعب غهرانتفاعب 
 ای نبررار بهره منابع، جذب ،ننوآور فرصت، صهت و

 وکار بکس جاریا و فرصت

پرینب و 
همکاران 

(5022)  

ریدگاهب فرایندمحور به کارآفرینب 
ای شنادت فرصت تا رشد : اجتماعب

قهاس تغههرات اجتماعب رربارة مطالعة م
 س، پاتریینانو

 بررارن، و بسط فرصت ساین، بهره شناسایب، ارییابب، رسمب

مونوی و 
همکاران 

(5020)  

وکارهان  فرایندهان توسعة کسب
ها  یارگهرن: اجتماعب مبتنب بر اجتماعات

 ان روستایب ای یمهنه

 راستقرا گروه، لهت ک فرصت،/ایهن صهت و ت،هم روع
 باجتماعوکار  کسب اتهعمل ،بسایمان

کوه و مون 
(5020)  

به سون یک نظریه : کارآفرینب اجتماعب
 هان فرایندن ای ریدگاه

 ةتوسع فرصت، ای نبررار بهره فرصت، ک ف فرصت، وجور
 فرصت

النترن 
(5022)  

: وکارهان اجتماعب ایجار کسب
 هایب ای لبنان ررس

 و رشد، ،نزیر مهبرنا فرصت، صهت و شامل) بکل ندیفرا
 زه،هانی ت،هشوص شامل) نوپا باجتماع نانیکارآفر، (...

 ،همأت شامل) ها تهفعال ،(ها مربوط به آن... و باجتماع ةیسرما
 شامل) سایمان، (... و شرکا، ةشبک سادت، ،ننوآور ،بمال
 (... و ،نداریپا ،بقانون شکل ن،اسسؤم

کاتر و 
ساله انت 

(5025)  

: ب استارتاپبوکارهان اجتماع کسب
ترکهب رفتارهان ستورنب ای رو مؤسسة 

 موفق رر یمهنة کارآفرینب

 ای محصوالت وکار، کسب و باجتماع فرصت نسای مفهو 
وکار  کسب مستمر کارکرر و ناندای راه نوآورانه، ددمات
 زهآم مواطره
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 اجتماعیهای  دهنده  شتاب

ان نوظهور و  اجتماعب، حویههان  رهنده بشتا ةرهد حوی ن ان مبها  رهنده شتاب مرور متون نظرن

په ارو مادل    حاکب ای ای، است که بهل ررایتون احتماالً ،همچنه، متون نظرن بررسب. استجدید 

. ارره اسات ذآیمون گا  ةبه مداق 2382بنهار آشوکا ای سال  ةرهب بوره که مدل دور را رر برنام شتاب

رهاب   شتابسایوکارهان رفت ییرا،  شمار نمبه رهب ب البته، رر آن یمان مدل آشوکا یک مدل شتاب

 ,.Pandey et al)د شادن مطارح   -شاان  به شکل اماروین  -آمریکا ةو رر ایاالت متحد 5002ای سال 

اما  را بررسب کررند؛اجتماعب هان  رهنده انکهباتورها و شتاب( 5020) 2کاساسنواس و برونو(. 2017

باوره  هاا   رهناده  شتابتمرکز بر انکهباتورها و نه  ةعمدکه  کررتوان م اهده  ای ان مب ةبا مرور مقال

رهناد کاه    نوپا قرار مبوکارهان  کسب ها معتقدند ای، مراکز  هار منبع اصلب را رر ادتهار آن. است

( 5020) 5لوینسا، . رسترسب به منابع مالب .0 ؛ساین شبکه .0؛ مربهیرن .5 ؛آمویش .2: ند ایا عبارت

ون بااه . پااررایر رر پاارورش کارآفرینااان اجتماااعب ماابهااا  هرهنااد شااتابنهااز بااه بررسااب نقااش 

کند و معتقد  اشاره مب« غهررسمب آمویش کارآفرینبهان  برنامه»اجتماعب به عنوان هان  رهنده شتاب

رر تحقهق . کنند نوپان اجتماعب کمک مبوکارهان  کسب است ای، مراکز به تسریع فرایند یارگهرن

    :اناد  بنادن شاده   اجتماعب به شرح ذیال طبقاه  هان  رهنده ان شتابمزای ،(5022)و همکاران  0پاندن

مزایاان   .2 ؛مه، ماالب أمزایان ت .0؛ ساین مزایان شبکه .0؛ مزایان مربهیرن .5؛ مزایان آمویشب .2

شامار  ه مرتبط ای، حویه ب ای، تحقهق که ای جمله نوسته، تحقهقات کامالً. ساین و اعتباریابب آگاه

هاان   رهناده  په انهارن و مزایاان شاتاب   هاان   بندن کلاب ای اریش  ه ارائه یک طبقهب آید، صرفاً مب

 فراینادن  مدل»اجتماعب، هان  رهنده ، رر ای، مقاله، مبنان بررسب شتاببنابرای،. پررایر اجتماعب مب

 . ست که پهش ای ای، مورر بح  قرار گرفتا« ها رهنده شتاب حمایت

                                                           
1. Casasnovas& Bruno 

2. Levinsohn 

3. Pandey 
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 تحقيقروش 

 باران   اار وبب حماایتب   باران طراحاب  ( Yin, 2014)موررن  ناد  ةروش مطالع ة حاضررر مقال

کاار   باه  اجتمااعب هاان   رهناده  فناورن اطالعات و ارتباطات رر شاتاب  ةنوپان حویوکارهان  کسب

 هفات اجتماعب موجور رر سراسر جهاان،  هان  رهنده ، ای مهان شتاببه ای، منظور. ه شده استگرفت

بادی، منظاور، معهارهاان موتلفاب     . شان انتواب شادند  ایبرهنده با توجه به موقعهت جغرافه شتاب

                 ؛حاال معضااالت اجتماااعب ةفعالهاات صاار  رر یمهناا .2: نااد ایا شااد کااه عبااارت کااار گرفتااه بااه

رهاب و   شاتاب  ةفعالهت باا رویکاررن جهاانب رر برناما     .0؛ منتوب ةقار/بورن رر ک ور په یا  .5

اسنارن  ان س س، طب مطالعه(. 0 جدول)جهان /ر سطح منطقهنوپا روکار  کسب کررن قابلهت مقهاس

ن ؤسسااابااا م  مصاااحبهاطالعااات حاصاال ای )بااا اسااتفاره ای منااابع موتلااف، شااامل منااابع اولهااه 

 هاان   هاا، گازارش   ساایت، باولت،   ها، وب شامل اطالعات موجور رر رسانه)و ثانویه ( ها رهنده شتاب

ددمات قابال ارائاه   ( ها رهنده شتاب ةمنت رشده رربار هان ها، گزارش هرهند منت رشده توسط شتاب

هاان   ای راره پاییااه راره همچناه،، یاک   . هاا بررساب شاد    رهناده  شاتاب رهاب ایا،    شتاب ةرر رور

اطمهناان ای   باران همچناه،،  (. Yin, 2014)ر شومه، أوجور آمد تا پایایب مطالعه ت هشده ب آورن جمع

شایان ذکار  . مربوطه رسهد ةد دبرگان حویأیهها به ت همصاحب اصلب هان پرسشروایب ابزار تحقهق، 

که پهش ای ای، مورر بح  قرار گرفات، جهات   « ها رهنده شتاب حمایت فرایندن مدل»است که ای 

باا توصاهص دادمات قابال      ها رارهرر ارامه، تجزیه و تحلهل . مدل استفاره گرریدهان  تعریف گا 

اجتمااعب منتواب   ن هاا  رهناده  شاتاب توجه به عملکارر  نوپا رر هر گا ، با وکارهان  کسب ارائه به

محورن روایات، ابعار هر هان  همچنه،، با کدگذارن مقوله. صورت گرفته و مدل نهایب حاصل شد

ماورر بررساب،   ن هاا  رهناده  شاتاب رر ارامه، وجور هر یک ای ایا، ابعاار رر   . شدندمرحله حاصل 

عب رر رنهاا محادور باوره و رر ایاران نهاز      اجتمان ها رهنده شتابکلب، تعدار  طور به. دشم وص 

ة ، رر مقالا وجاور ایا،  باا  . اجتماعب هنوی ظهور نکرره اسات  ةرهند شتابعنوان  مستقل به نا نمونه

ای اقصاب نقااط رنهاا     -یارشاده طباق معهارهاان    -شاده  شنادتهاجتماعب  ةرهند شتاب، هفت حاضر

 . رهد بمن ان  راها  رهنده شتابم وصات کلب ای،  0جدول . شوند بمبررسب 
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 اجتماعی منتخب ۀدهند شتابهفت های  ویژگی .4 جدول

نام 

 دهنده شتاب

سال 

 تأسیس
 جایگاه و حوزة فعالیت

یی
فیا

غرا
 ج

ت
قعی

مو
 

ی
ار

 ک
ای

ض
ف

ان 
تای

هم
ی 

راک
شت

ا
 

ب
شتا

ت 
مد

 
ی

ده
 

ور
منت

ب 
خا

انت
 

ة 
حل

مر
ی 

مال
ن 

أمی
ت

ذیر
طرپ

خ
 

Accelerating 

Appalachia 
5020 

بر مبتنب  رهندة شتاباوله، 

 طبهعت رر جهان

 ةایاالت متحد

 آمریکا

 عمدتاً

 متمرکز

 تا 

 سال 2
 رارر رارر

Agora 

Partnerships 
5002 

اجتماعب  رهندة شتاباوله، 

 آمریکان الته،
 متمرکز آمریکان الته،

 8تا  2

 ماه
 رارر

مراحل 

هسته و 

 اولهه

Impact 8 5020 
محهط  رهندة شتاباوله، 

 ییستب و اجتماعب کانارا
 اکانار

 عمدتاً

 غهرمتمرکز

 تا

 سال 5 
 اولهه ةمرحل رارر

Village 

Capital 
5003 

مبتنب بر  رهندة شتاباوله، 

 -م کالت اجتماعب جهانب

 ان هسته ةرر مرحل صرفاً

 رارر ماه 2 متمرکز المللب به،

مراحل 

هسته و 

 اولهه

Unreasonable 
Institute East 

Africa 

5020 

متمرکز  رهندة شتاباوله، 

م کالت اجتماعب بر 

 ک ورهان آفریقایب

اوگاندا، کنها، 

 تانزانها
 متمرکز

 تا 

 سال 2
 رارر

مراحل 

هسته و 

 اولهه

USADF 5020 

آمریکایب  رهندة شتاباوله، 

متمرکز بر مسائل ییستب و 

 اجتماعب آفریقا

 یا سهاه آفریقان

 ییرصحرایب

 عمدتاً

 غهرمتمرکز

 تا

 سال 2 
 رارر

مراحل 

هسته و 

 اولهه

Yunus Social 

Business 
5022 

په رو  رهندة شتاب

سهس أت -ان  ندشعبه

 توسط محمد یونس

آلبانب، برییل، 

کلمبها، 

کاستاریکا، 

هایتب، هند، 

 تونس، اوگاندا

 عمدتاً

 غهرمتمرکز

 تا

 سال 2
 رارر

مراحل 

هسته، اولهه 

و رشد 

 ابتدایب

شاده توساط ایا،     عرضهددمات  ها، رهنده ای، شتابگرفته رر یمهنة  انجا رر ارامه، طبق بررسب 

 .اند م وص شدهها  رهنده شتاب
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 های تحقيق یافته

 ورود ةمرحل

اهم ایا، دادمات رر   . شور منجر مبمستعد هان  ورور شامل ددماتب است که به جذب تهم ةمرحل

هاان   نهاز م اوص شاده اسات، فراداوان      2 طور کاه رر جادول   همان. است آمده 2قالب جدول 

همچناه،،  . باشاند  ورور ماب  ةجاذب رر مرحلا  هان  تری، شهوه طب ای مهمسوتیهرانه و بررسب محه

، 2به یعم ساارا رن ایاونز  . کنند   هار مورر مطالعة آدر ای طریق شعب محلب نهز اقدا  به جذب مب

رهناده ماذاکره باا کارآفریناان      کلهدن شروب کار شاتاب  ةنقط»، Accelerating Appalachiaسس ؤم

ون . «اجتمااعب اسات  وکارهاان   کسب به اق ار داص، و بایرید ای اجتماعب، ررگهرشدن رر کمک

، 5همچنه،، با، پااول  . اجتماعب هستندوکارهان  کسب معتقد است ای، سه کلهد موفقهت رر جذب

هاا و   فرادوان»: راند رهنده دور را سه  هز مب ، رلهل متمایزبورن شتابAgora Partnershipsسسؤم

ثهر اجتماعب و ناه صار    أموجه، و توان دلق توکار  کسب رحگهرانه، ط ارییابب سوتهان  سهستم

 . «بایره سهامداران

 ورود ةاجتماعی در مرحلهای  دهنده خدمات شتاب .5 جدول
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Accelerating Appalachia *   *  * * 

Agora Partnerships *  *   *  

Impact 8 * * *   * * 

Village Capital   *  *   

Unreasonable Institute East Africa   * * * * * 

USADF   * * * * * 

Yunus Social Business  * * * * *  

                                                           
1. Sara Day Evans 

2. Ben Powell 
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 دهی دهی و شتاب شتاب پيش ةمرحل

ة ، رر مقالبنابرای،. اند وضوح تفکهک ن ده همورر بررسب بهان  رهنده شتاب ای، رو مرحله، رر اغلب

اهمهت ای، رو مرحلاه نهاز    ةعمد. اند ای، رو مرحله به عنوان یک مرحله رر نظر گرفته شده حاضر

رهاب   هایب وارر شاتاب  رر اغلب موارر، تهم. پذیرر رر غربالیرن است که به، رو مرحله صورت مب

را نهاز  هاا   رهناده  شاتاب مورر نهای بردوررار بوره و شرایط احرای ثانویه هان  حداقلکه ای  شوند  مب

طاور   هماان . رهاد  اجتماعب را ن ان مبهان  رهنده ددمات اصلب شتاب 2جدول . مه، کرره باشندأت

 ماالب، و  مه،أسااین،ت  آمویشاب، مربهیارن، شابکه    ر، دادمات کرتوان م اهده  مب 2 رر جدول که

، اما م اروعهت و برندسااین و ساادت    شور مب عرضهشده  مطالعههان  مورر مةهتوانمندساین رر 

، Yunus Social Businessساس  ؤمحماد یاونس، م  . اناد  بایار اولهه کمتر ماورر توجاه قارار گرفتاه    

همچناه،، با،   . راناد  ماب  هتبااهمها  منظور تحقق ایده هنفعان کلهدن را ب ساین و تعامل با ذن شبکه

آشانایب باا مساائل اجتمااعب و     »: گویاد  ماب  ان ، رر مصااحبه Agora Partnershipsساس  ؤپااول، م 

. «نوپاان اجتمااعب رارناد   وکارهاان   کساب  رهب ثهر بسزایب رر شتابأبایارهان بالقوه ت کررن فراهم

وکاار   کساب  اکوسهساتم »: گوید ، مبUnreasonable Institute East Africa، مدیر عامل 2یوکهم او و

ها بادون اکوسهساتم همکاارن و بایارسااین ممکا،       پذیرن استارتاپ هاسمق... اجتماعب اینجاست

 .«نهست

 دهی دهی و شتاب شتاب اجتماعی در مراحل پیشی ها دهنده شتابخدمات  .6 جدول

 

شی
وز

آم
ی 

گر
ربی

م
 

که
شب

 
ی

از
س

لی 
 ما

ین
تأم

ی 
از

دس
برن

زی 
سا

ند
انم

تو
 

ئل
سا

م
 

 
عی

ما
جت

ا
 

ت
اخ

س
 

 
لیه

 او
زار

با
ی 

از
دس

ما
اعت

 

Accelerating Appalachia * * * *  *   * 
Agora Partnerships * * * *  * * *  

Impact 8 * * * *  *    
Village Capital * * * * * * *  * 

Unreasonable Institute East Africa * * * * * * * *  
USADF * * * * * * *   

Yunus Social Business * * * * * * * * * 

                                                           
1. Joachim Ewechu 
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 خروج ةمرحل

هاان   فعالهات  همةییرا، حاصل . آید شمار مبه رهب ب تری، مراحل شتاب یکب ای مهم درو ة مرحل

گذارن اصالب صاورت    و سرمایه شور مبنوپا رر ای، مرحله اریشیذارن وکار  کسب رهنده و شتاب

تری، دادمات   مهم 2جدول . رارراهمهت  مرحله، توجه به نکات موتلف رر ای، بنابرای،. پذیرر مب

تاوان م ااهده    مب 2 رر جدول طور که همان. رهد اجتماعب رر ای، فای را ن ان مب هان رهنده شتاب

هاان   رویدار گذاران، و برگزارن سرمایه آیمایب، جذب بآیمای ب، اریشیذارن، راستهان  ر، ارائهکر

رر حااالب کااه  گهاارر؛ اجتماااعب مااورر مطالعااه انجااا  ماابهااان  رهنااده شااتاب همااةارائااه توسااط 

محماد یاونس   . ناد ا   مجویهان الی  اولهه کمتار ماورر توجاه قارار گرفتاه      بو ب و ادذ م روعهت

وکاار   کساب  ...ررآمادیایب اسات   اجتماعب و اقتصارن، رر منطاق وکار  کسب تفاوت به،»: گوید مب

داور نهاز بساط     ةرهند ون ای، منطق را رر شتاب. «کسب سور شوصب مجزاست ةاجتماعب ای اید

، Village Capitalساس ؤم، 2باب پاتهلو. راند تر مب  ب را مهمبو نفعان و م روعهت راره و جذب ذن

ماا   ةهار فاررن کاه وارر مجموعا    . آمارگب است، و نه اریشمندبورن اقتصاارن  ،موضوب»: گوید مب

 .«تر است تر و م روب له انتواب تهم آمارهئمس. گذارن رارر شور، اریش سرمایه مب
 

 دهی دهی و شتاب شتاب راحل پیشاجتماعی در مهای   دهنده خدمات شتاب .7 جدول
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Accelerating Appalachia * * * *  * * *  

Agora Partnerships  * * * * * * * * 

Impact 8 * * * * *  * *  

Village Capital  * * *   * *  

Unreasonable Institute East Africa * * * * * * * * * 

USADF  * * * *  * *  

Yunus Social Business * * * * * * * * * 

                                                           
1. Bob Pattillo 
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 رکار اجتمااعب ناوعب ارائاه     ةرهناد توان  ار وب حمایتب را بران یک شتاب مب ،طور کلب هب

 ةرهناد  رر ای،  ار وب سه گا  موتلف با توجاه باه دادمات په انهارن یاک شاتاب       (.2شکل )

شده په انهار   شایان ذکر است ای،  ار وب براساس موررهان مطالعه. شده است ترسهماجتماعب 

ورور، با برگازارن   ةرر مرحلباید اجتماعب نوعب  رهندة شتابطبق ای،  ار وب، یک . شده است

وکارهاان   کساب  هدفمناد ای هاان   هد ، برگزارن بایریدهان  بر گروهرویدارهان هدفمند متمرکز 

و باا اساتفاره    ،ب ررایندمستعد هان  هدفمند سوتیهرانه، به جذب تهمهان  اجتماعب نوپا، و فرادوان

محهطاب و  هاان   بررسب رارن ای شرکان کلهدن دور، شعب محلب نزریک به مسائل اجتماعب، انجا 

همچناه،، رر  . کنناد داور  هان  مد نظرشان اقدا  به بهبور ورورن ةویمعرفب کارآفرینان اجتماعب ح

 مه،أساین، تآمویشب، مربهیرن، شبکه رهب، ددماتب نظهر ددمات رهب و شتاب شتابمراحل پهش

ان را  اجتماعب، بایار اولهه ةلئمس ، و با تمرکز برهدها را ارائه ر مالب، برندساین، و توانمندساین تهم

وکارهاان   کساب  تعد ایجار کند و ای، کار را تا یمان کسب م روعهت الی  توسطمسهان  بران تهم

نهاایب   ةارائا هاان   آماویش  بایاد شاده،   رهاب  شاتاب هان  رر نهایت، تهم. نوپان اجتماعب ارامه رهد

 وندآیماایب شا   ب، اریشیذارن و راستکنندالی  را ادذ هان  ، مجویرند ان را پ ت سر گذاهای طرح

مند جذب طرح ای اان شاده و    گذاران عالقه نفعان و سرمایه تا ذن کنندکسب  و م روعهت الی  را

 . ندشو موفق الی  ةشان به جذب سرمای نهایب ةرر ارائ

 
 نوپاوکارهای  کسب اجتماعی ۀدهند چارچوب حمایتی شتاب .1 شکل

 ورود

 برگزارن رویدارها•
بایرید ای کسب و کارهان   •

 اجتماعب
 فرادوان هان سوتیهرانه•

 شرکان کلهدن•

 شعب محلب•

 بررسب محهطب•

 معرفب کارآفرینان•

 پیش شتاب دهی و شتاب دهی

 ددمات آمویشب•
 ددمات مربب گرن•

 ددمات شبکه ساین•

 ددمات تأمه، مالب•

 ددمات برندساین•

 ددمات توانمندساین•

 آشنایب با مسائل اجتماعب•

 سادت بایار اولهه•

 م روعهت و اعتمارساین•

 خروج

 آمویش ارائه نهایب•
 ارائه هان آیمای ب•

 اریش گذارن•

 راست آیمایب•

 م روعهت بو ب•

 جذب ذینفعان•

 جذب سرمایه گذاران•

 برگزارن رویدارهان ارائه•

 ادذ مجویهان ابتدایب الی •
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 گيری بحث و نتيجه

نوپاا  وکارهان  کسب اجتماعبهان  رهنده شتاب تب بران ار وبب حمای ةبه رنبال ارائ حاضر تحقهق

نوپان اجتمااعب و  وکارهان  کسب ها و الزامات بور تا با ررنظرگرفت، تمایزات موجور به، نهایمندن

ن ا، همچنه،، توجه محققا کار گرفته شور بهعنوان  ار وبب موجه توسط فعاالن حویه  اقتصارن، به

متعادر  هاان   شایان ذکر است ایا، کوشاش رر پاب تاالش     .دکنای، حویه را به ای، موضوب جلب 

( Salamzadeh et al., 2017)حماایتب   سایوکارانداین  نه،  منظور راه رر رادل ک ور بهگرفته  انجا 

گرفتاه اسات    انجاا  ان نوظهور  شدن ای، موضوب رر جهان به عنوان مقوله و نهز همزمان با برجسته

(Pandey et al., 2017 .) ،و ددمات  است به بسط رانش موجور پررادته حاضر ، تحقهقهیمهنرر ای

باران   ساین، و رسترسب به منابع مالب را که عمومااً  شده محدور به آمویش، مربهیرن، شبکه عرضه

را  (Casasnovas & Bruno, 2013)اجتماعب رر نظر گرفته شده باور  هان  رهنده مراکز رشد و شتاب

همچناه،، باا   . تار ریاده شاور    نوپا بهتر و رقهقوکارهان  کسب ی،که الزامات اطورن   هر؛ بکرتدقهق 

هاان   رر ای، راساتا، یافتاه  . کرررهب،  ار وبب منسجم را فراهم   ار وب فرایندن شتاب طراحب

باران مااال،   . بررسب شاده اسات  تحقهق حاکب ای نکات جالبب است که رر تحقهقات موجور کمتر 

( Pandey et al., 2017)کارآفریناان   و معرفب( Toivonen, 2016)اجتماعب وکارهان  کسب ای بایرید

 Casasnovas)اولهه  بایار ، سادت(O'Driscoll, 2015)اجتماعب  مسائل با ، آشنایب«ورور ةمرحل»رر 

& Bruno, 2013)و «رهاب  رهاب و شاتاب   شاتاب  مراحال پاهش  »اعتمارسااین رر   و ، و م روعهت ،

 ادذ ، و(Malmström & Johansson, 2015)نفعان  ذن ، جذب(Toivonen, 2016)بو ب  م روعهت

کلهادن ایا،   هاان   کاه ای م اارکت  « درو  ةمرحل»رر ( Carvalho, 2016)الی   ابتدایب مجویهان

  .آیند شمار مبه تحقهق ب

 هاها و پيشنهاد محدودیت

اجتمااعب رر رادال ک اور     ةرهناد  با محدوریت وجور شتاب حاضر که تحقهق گرفتباید رر نظر 

هایب بور که طاب رو ساال گذشاته قصاد ورور باه باایار را        ماندن نمونه رلهل ناکا  هبور که ب مواجه

هاا رر   آن ناکافبرلهل رانش  هبها  رهنده شتابای،  شکستر بو ب ای کرالبته، نباید فراموش . راشتند
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هاا   ن آنؤسساا نوپان اقتصارن و اجتماعب ای جانب موکارهان  کسب و بردورر یکسان با یمهنهای، 

وکارهاان   کساب  شاور کاه باا ررنظرگارفت، الزاماات      ن آتب رر ای، حویه په نهار مبابه محقق .بور

په انهارن را  هاان   و ساعب کنناد تاا حمایات     ب ررایناد ها  آنهان  اجتماعب نوپا به تدقهق نهایمندن

ساب  مند به ایا، حاویه، باا برر    عالقه شور محققان همچنه،، په نهار مب. کنندتکمهل و برویرسانب 

و الزاماات   را بررساب کنناد  هاا   اجتماعب نهایمندنهان  رهنده مند به ورور به شتاب عالقههان  نمونه

هاان   رهناده  شاتاب  شاور  عالوه، په انهار ماب   هب. محهط غهرحمایتب را نهز رر  ار وب لحاظ کنند

اجتمااعب  نوپاان  وکارهان  کسب توانند بران مند به ای، حویه، توجه به ترن به نکاتب که مب عالقه

مربهیارن،   کارآفریناان، دادمات   اجتمااعب، معرفاب  وکارهاان   کسب ای نظهر بایرید)مفهدتر باشند 

، باه فعااالن   رر نهایات نفعاان   ذن اعتمارسااین، و جاذب   و اجتماعب، م روعهت مسائل با آشنایب

 هاان  موجاور، الزاماات و تفااوت   هاان   رهناده  حتب رر شتاب ،شور په نهار مب. راشته باشند( حویه

شاان را رر نظار بیهرناد تاا بادی، ترتهاب نار          اجتماعب نوپا با همتایان اقتصاارن وکارهان  کسب

 .شکست را کاهش رهند
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