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 .1دکتری کارآفرینی ،دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2931/25/52 :؛ تاریخ پذیرش)2931/61/29 :

چکيده
با توسعة روزافزون سازوکارهای حمایتی و نظر به تأثیر بسزای آنها در کاهش نرخ شکست کسبوکارهای نوپا ،امروز شتابدهنده هدای
کسبوکار در سراسر جهان رشه نمایی داشتهانه .اما متأسفانه ،اغلب رویکرد این شتابدهنده هدا متمرکدز بدر ایده هدای اقتصدادی و نده
اجتماعی است .در حالی که بسیاری از کسبوکارهای اجتماعی قادر به حل معضالتی اساسی میباشنه و تأثیر اجتماعی بدا یی دارنده .از
طرفی ،چارچوب حمایتی منسجمی برای شتابدهنهة اجتماعی وجود نهارد و عموماً بهطدور سدلیقهای خدهماتی در شدتابدهنده هدا اراهده
میشونه .بنابراین ،تحقیق حاضر با ههف طراحی چارچوبی حمایتی برای شتابدهنه های اجتماعی کسبوکارهای نوپا در مراحل مختلف
انجام شه و بهین منظور هفت شتابدهنهة اجتماعی شناختهشه از اقصی نقاط جهان انتخاب و بررسی شه انه .پژوهش حاضر کداربردی
بود و از نظر رویکرد تحقیق کیفی -مطالعة چنهموردی است .نتدایج تحقیدق نشدان داد بازدیده از کسدبوکارهدای اجتمداعی و معرفدی
کارآفرینان در «مرحلة ورود» ،آشنایی با مساهل اجتماعی ،ساخت بازار اولیه ،و مشروعیت و اعتمادسازی در «مراحدل پدیششدتابدهدی و
شتابدهی» ،و مشروعیتبخشی ،جذب ذینفعان ،و اخذ مجوزهای ابتهایی زم در «مرحلة خروج» اهمیت زیدادی دارنده و کمتدر مدورد
توجه قرار گرفتهانه.

کليدواژگان
تأثیر اجتماعی ،شتابدهنه  ،کسبوکار اجتماعی ،کسبوکار نوپا.

 نویسندة مسئول ،رایانامهarasti@ut.ac.ir :
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مقدمه
با توسعة جوامع و پررنگترشدن نقش کسبوکارهاا رر پاساویویب باه نهایهاان گونااگون ب ار،
امرویه مقولة ایجار کسبوکارهان جدید به مسئلهان مهم تبدیل شده است .مسئلهان که حلکننادة
بحرانهان اقتصارن ک ورهان موتلف بوره و م کالت عدیدهان را حل کرره است .ای طرفب ،رر
سطح کالن ،رشد اکوسهستمهان کارآفرینانه و توسعة کسبوکارهان جدید رر جوامع توساعهیافتاه
و اقتصارهان نوظهور به یکب ای اولویتهان برجسته رر آن ک ورها تبدیل شاده اسات .همچناه،،
با توسعة رویافزون فناورنهان اطالعات و ارتباطات ،امرویه شاهد رشد کسبوکارهاان فعاال رر
ای ،حویه رر اکوسهستم کارآفرینانه ک اورها مابباشاهم ( .)Harrington, 2016ای طار

رییار ،رر

سااطوح مهااانب و داارر ،ااالشهااان متعاادرن پااهش رون افاارارن اساات کااه قصااد راهانااداین
کسبوکارهان جدید را رارند .همچنه ،،رولتها ،بوش دصوصاب و افارار فعاال رر حاویههاان
اجتماعب رر راستان پویاترشدن شرایط اقتصارن و توسعة فعالهتهای ان گاا هاان متفااوتب را رر
ای ،راستا برمبرارند .اما همچنان ایجار کسبوکار جدید مقولاهان االشبرانیهاز اسات .یکاب ای
راهکارهان فائقآمدن بر ایا ،االش ،توساعة کاارآفرینب ای طریاق ایجاار مراکازن اسات کاه ای
راهانداین کسبوکارها حمایت مبکنند .رر ای ،راستا ،رر ک ورهان موتلاف جهاان و نهاز ایاران
راهکارهایب مانند راهانداین مراکز رشد ،پارکهان علم و فناورن ،مراکاز توساعة کسابوکارهاان
کو ک و جز آن ارائه شده است .راهکارهایب که بهطور عمده ،با توجه به ردالت رولتها ،جنباة
رولتب و حمایتب راشته و سورآورن ییارن ای تأسهس ای ،مراکز بهطور مستقهم مد نظر نبوره اسات
( .)Corno et al., 2015ای طر

رییر ،نارسایبهایب رر ای ،حویه وجور راشت کاه ایجاار مراکازن

کاراتر و اثربوشتر را ضرورن مبنمور (.)Betz et al., 2015
یکب ای مؤثرتری ،مراکزن که توانست بسهارن ای ناکارآمدنهان موجور تا آن یمان را برطار
کند ،شتابرهنده بور .شتابرهندهها مراکزناند مت کل ای گروهب ای افرار متوصص کسبوکار که
به شرکتهان نوپا ،بر حسب نهای ،ددمات ،فضاان رفتارن ،راهنماایب ،مربهیارن ،شابکهسااین،
ددمات مدیریتب ،رانش ،و توصص ارائه مبرهند تا به آنها کماک کنناد رر مراحال اولهاة عمار
کسبوکار مواطرهآمهزشان موفق شوند ( .)Fishback et al., 2007; Dempwolf et al., 2015رر سال
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 ،5002اوله ،شتابرهنده با ناا  Y Combinatorتوساط پاائول گراهاا رر کمباریم ماسا وسات
تأسهس شده ،و بهسرعت رر ررة سهلهک ،مستقر شد .ناد ساال بعاد ،ریویاد کاوه ،و بارر فلاد
( ،)5002رو سرمایهگذار کسب وکارهاان نوپاا ،شارکت  TechStarsرا رر بولادر کاالرارو تأساهس
کررند ،تا بتوانند اکوسهستم کسبوکارهان نوپا را رر قالب سادتار شتابرهنده ارتقاا رهناد .رر آن
یمان تعدار اندکب ای ای ،شتابرهندهها فعالهت مبکررند؛ اما امرویه تعدار شتابرهندههاا رر شاش
قاره ،به 000 ،تا بهش ای  5000عدر برآورر مبشور .ای ،تعدار رر حال رشد بوره و رر همة قارههاا
تبدیل به راهکارن مناسب بران ایجاار کسابوکارهاان نوپاا شاده اسات (

Cohen & Hochberg,

.)2014
رر ایران نهز نوسته ،شتابرهنده ،به نا آواتک ،فعالهت دور را رر اوادر سال  2035آغای کارر
و تا کنون حدور  00کسبوکار را حمایت کرره است .همچنه ،،شتابرهندههان ریموناد و ما س
نهز رنبالهرو ای ،حرکت بورند کاه رر ساال  2030پاا باه عرصاه وجاور گذاشاتند .اماا باا وجاور
جدیدبورن ای ،مراکز ،استقبال شایان توجهب ای آنها رر ک ور انجاا گرفات و هام اکناون شااهد
شکلگهرن بهش ای  20شتابرهندة جدید رر ک ور هستهم .همچناه ،،باا توجاه باه اولویاتهاان
سهاستیذارن ،مبتوان م اهده کرر مسئوالن و متولهان به ای ،مسئله پب بررهاند و ایا ،موضاوب باه
موضوعب راغ رر ایران ،تبدیل شده است .بهطورن که نهار ریاست جمهورن و بسهارن ای نهارهان
رییر بهطور مستقهم ررگهر راهانداین ای ،مراکز شدهاند.
بهطور کلب ،شتابرهندهها حمایتهان متعدرن را ای کسبوکارهان نوپا مبکنند که مهمتاری،
ای ،حمایتها عبارتاند ای م اورة مالب و حقوقب ،تأمه ،سارمایة اولهاه ،2م ااورة مناابع انساانب،
تأمه ،فضان کار و ددمات ارارن ،م اوره و آمویش کسبوکاار ،جاذب سارمایة موااطرهپاذیر،
م اورههان توصصب ،مربهیرن ،5و نهز حمایتهان ارتباطب و الببگارن (

Cohen, 2013; Hallen

 .)et al., 2013رر حقهقت ،شتابرهنادههاا مابکوشاند کارآفریناان و عالقاهمنادان باه راهاناداین
1. Seed finance
2. Mentorship
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کسبوکار را ای بسهارن رغدغهها رها کرره و تمرکز آنهاا را بار توساعة محصاول یاا ددمت اان
روبراباار کننااد

(& Hannigan, 2013

 .)Winston-Smithباادی ،منظااور ،الیااویب را پااهش رون

کسبوکارها مبگذارند که شامل هار مرحله است :ورور ،پهششتابرهب ،شتابرهاب ،و دارو
(.)Dempwolf, et al., 2015
ای طرفب ،همانطور که مبتوان رر متون نظریههان ای ،حاویه م ااهده کارر ،باهطاور عماده،
شتابرهندهها رر حویة کسبوکارهان فناورن اطالعات و ارتباطات -یا سایر حویههان مبتنب بار
فناورن -فعالهت مبکنند .رر ایران نهز شتابرهندهها فعالهت دور را رر حویة همه ،کسابوکارهاا
آغای کرره اند .ای ،مسئله رالیل متعدرن رارر .اول اینکه ،ای ،کسبوکارهاا باهطاور عماده توساط
متوصصان فناورن ،و نه کسبوکار ،راهانداینشده ،و ای ،افرار نوعاً تواناایب و راناش راهاناداین،
مدیریت و رشد کسبوکار را ندارند .بنابرای ،،بایار دوبب بران رریافت ددمات شاتابرهنادههاا
مبباشند

(2016

 .)Drobysheva,رو اینکه ،بهطور عمده ،ای ،کسبوکارها به سرمایة انادکب باران

راهانداین نهای راشته و با رریافت ددمات اولهه و سارمایهگاذارن ابتادایب پاایه ،باهسارعت قابال
راهاناداین و راهبارن مابباشاند ( .)Weiblen & Chesbrough, 2015ساو  ،فنااورنهاا -باهویاهه
فناورنهان اطالعات و ارتباطات -بایارهان جذابب را پهش رو راشتهاند و رر یمان کوتااهتارن باه
سور منتهب مبشوند ( .)Kim & Wagman, 2014البته اینهاا صارفاً مهامتاری ،رالیال انتوااب ایا،
کسبوکارها مبباشند .بنابرای ،،،رر ای ،مقاله نهاز بار کسابوکارهاان نوپاان مبتناب بار فنااورن
اطالعات و ارتباطات تکهه راریم.
اما شتابرهندههان گوناگون حمایتهان کارآفریناناه متفااوتب را رر مراحال موتلاف اعماال
مبکنند و هر یک بر ارائة رستهان ای ددمات تأکهاد رارناد؛ کاه عمومااً ای یاک شاتابرهناده باه
شتابرهندة رییر متفاوتاند ( .)Small Business Administration, 2014ای طار

رییار ،ماههات،

اهدا  ،الزامات و نهایمندنهان کسبوکارهان اجتماعب و اقتصارن با یکدییر متفاوتناد
2014

( & Koh

 .)Moon,کوه و مون ( )5020رر مقالة دور مادل فراینادن کاارآفرینب اجتمااعب را ای مادل

فرایندن کارآفرینب تجارن تمههز رارند .بنابرای ،،احتماالً شتابرهندههان مرسو و شتابرهندههان
اجتماعب تمایزاتب رر حویة حمایتهان کارآفرینانهان که رر راهانداین کسبوکارهان نوپا اعماال
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مبکنند ،رارند .شکلگهرن شتابرهندههان اجتماعب ای سال  5022مبتواند گاواهب بار ایا ،ارعاا
باشااد

(& Wagner, 2015

 .)Basaiawmoitای ایاا ،رو ،جمااعبناادن ای حمایااتهااان کارآفریناناة

شتابرهندهها رر مراحل موتلف راهانداین کسبوکارهان نوپا و اینکه هر یک ای ای ،حمایتهان
کارآفرینانه رر کدا مرحله باید رر نظر گرفته شوند ،هد

اصلب تحقهاق حاضار اسات .م اارکت

نظرن اصلب تحقهق حاضر را مبتوان رر طراحب الیون شتابرهب مرحلهان ،رویکارر متماایز باه
راهانداین کسبوکارهان نوپان اجتماعب ،و بررسب پدیدة شتابرهندههان اجتماعب رر یمهنههاان
موتلف رانست .پرسش اصلب تحقهق حاضر نهز عبارتاست ای اینکاه « اار وب حماایتب باران
شکلگهرن کسبوکارهان اجتماعب نوپا رر شتابرهندهها یونه است؟».
بدی ،منظور ،ابتدا سایوکارهان حمایتب شتابرهندههان اجتماعب موجور رر سراسر رنهاا -کاه
تعدار آنها بسهار اندک است -با هد

بررسب بستههان حمایتبشان مرور شده ،سا س ،باا توجاه

به الزامات مطرحشده ای جانب متولهان شتابرهندههان مورر بررسب که رر حویة اجتماعب فعالهت
راشتهاند ،مدل یارشده باینیرن دواهد شد .رر انتها ،په نهارهایب بران تحقهقات آتب بهان شاده ،و
یافتههان اصلب تحقهق مطرح مبشور.
مبانی نظری و پيشينة تحقيق
بهطور کلب ،مبتوان م اهده کرر که الیون شکلگهرن کسابوکاار نوپاان اجتمااعب ،باه رالیال
موتلفب ،مانند تمایز رر استراتهنها ،هنجارها ،اریشها

(2004

 ،)Dart,مدل کسبوکاار (

 ،)Mort et al., 2003مالکهت ،کنتارل ،اساتفاره ای ماایار تجاارت ،یمهناة شاکلگهارن
2006

 )Chrisman,و جز آن ،بردال

Sullivan

( & Peredo

ت ابهات ،متمایز ای الیاون ایجاار کسابوکارهاان نوپاان

اقتصارن است .بنابرای ،،رر ای ،بوش ،پس ای مرور منطق فرایندن شتابرهندهها ،ابتدا تماایزهاان
موجور رر شکلگهرن کسبوکار نوپان اجتماعب و اقتصارن ،س س ،شتابرهنادههاان اجتمااعب
بررسب دواهد شد.
مدل فرایندی حمایت شتابدهندهها
یکااب ای موضااوعات مهاام رر فراینااد ایجااار کساابوکارهااان نوپااا ،وجااور تفاااوت شااکلگهاارن
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کسبوکارهان نوپا رر محهطهان غهرحمایتب و حمایتب است ( .)Sebora & Li, 2006باران مااال،
کسبوکارهایب که رر محهطهان حمایتب مانند انکهباتورها ،پارکهان فنااورن ،شاتابرهنادههاا و
اماالهم شکل مبگهرند ،بهرلهل وجور اهر هان حمایتب ریسک شکست کمترن رارند ،یا حداقل باا
ثبات به ترن مواجهند .ای طر

رییر ،سایوکارهان حمایتب ،فضایب ام،تر را بران کسبوکار نوپا

بهوجور مبآورند تا بتوانند با تمرکز به تر ،به ارتقان ایده ب ررایند

(2015

 .)Stagars,رر ای ،مهاان،

شتابرهندهها سایوکارها و نقشهان متعدرن را رر راهانداین کسبوکارهان نوپا ایفا مبکنند ،کاه
عمدة آنها رر یمهنة انتواب ای ،حمایتهان کارآفرینانه و مرحلة مورر نظر بهطور سالهقهان عمال
میکنند و بنااابرای ،،رویکررهااان موتلفااب رارنااد


(et al., 2015

 .)Dempwolfرر حااالب کااه

شتابرهندهها مبتوانند نق ب اصلب رر شتابرهب کسبوکارهان نوپا راشته باشاند (

Casasnovas

 .)& Bruno, 2013بران ماال ،مبتوانند م کالت سورآورن و تبهه ،مدلهان کسبوکاار پایادار را
مرتفااع کننااد ،تجااارب الی را ای طریااق مربهااان بااه مؤسساان کساابوکارهااا نوپااا انتقااال رهنااد،
سرمایهگذاران متناسبب را بران سرمایهگذارن جذب کرره ،و نهز حمایتهان الی را بران رشد ای،

کسبوکارها فراهم کنند ( .)Cohen & Hochberg, 2014رر تحقهق حاضر نهز با رویکررن جامع باه
مسئلة شکلگهرن کسبوکارهان اجتماعب نوپا رر محهط حمایتب و غهرحمایتب پررادته مابشاور.
همچنه ،،فرایند متداول رر شتابرهندهها را بران بررسب پدیدة ماورر بحا

باهکاار گهرناد .ایا،

فرایند شامل گا هان ییر است .2 :ورور؛  .5پهششتابرهب؛  .0شتابرهب؛  .0درو .
جدول  .1گامهای شتابدهی کسبوکارهای نوپا در شتابدهندهها

مراحل

مراجع

ورور

بلهمل و همکاران ()5022؛ هاینس ()5022؛ رمپ ولف و همکاران ()5022؛ بلهمل و فلورس ()5022؛
رارویچ کلب و هافم)5025( ،؛ راویال و همکاران ()5020

باربا ()5022؛ کویو و همکاران ()5022؛ بلهمل و همکاران ()5022؛ هاینس ()5022؛ بلهمل و فلورس
پهششتابرهب
()5022؛ مر ان ههیوئرا ()5020
باربا ()5022؛ کویو و همکاران ()5022؛ بلهمل و همکاران ()5022؛ هاینس ()5022؛ رمپ ولف و
شتابرهب

درو

همکاران ()5022؛ بلهمل و فلورس ()5022؛ مر ان ههیوئرا ()5020؛ رارویچ کلب و هافم)5025( ،؛
راویال و همکاران ()5020
باربا ()5022؛ بلهمل و همکاران ()5022؛ رمپ ولف و همکاران ()5022؛ بلهمل و فلورس ()5022؛
مر ان ههیوئرا ()5020؛ رارویچ کلب و هافم)5025( ،؛ راویال و همکاران ()5020
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شکلگيری کسبوکارهای اجتماعی و اقتصادی
کسبوکارهان اجتماعب ای ریرینه موجور بورهاند ،اما حویة تحقهقااتب توصصاب مربوطاه عمارن
کمتر ای یک رهه رارر ( .)Dacin et al., 2011همچنه ،،با وجور گذشت ای ،سالها ،هنوی اجماب بر
سر تعریفهان ای ،پدیده بهرست نهامده اسات ( .)Anglin et al., 2014باهطاور کلاب ،رر تعریاف
کسب وکارهان اجتماعب مبتوان سه معهار را رر نظر گرفت .2 :هد
برطر کررن م کالت اجتماعب بوره و بر دال

اصالب ایا ،کسابوکارهاا،

کسب وکارهان تجارن که بهمنظور حداکارساین

سور بران صاحبان دور تأسهس مب شوند ،ای ،کسب وکارها ایجار مب شوند تا یک یا ناد م اکل
جامعه را برطر

کنند؛  .5ای نظر اقتصارن دورگرران هستند؛  .0رر ای ،کسب وکارها سورن مهاان

سهامداران تقسهم نمبشور ،بلکه بران گسترش رامنة فعالهتهان اجتماعب مجادراً رر کسابوکاار
اجتماعب ،سرمایهگذارن مبشور ( .)Yunus, 2009به یعم کوه و مون ( )5020باا وجاور ت اابهات
بسهار به ،ای ،رو ،تفاوتهان شایان توجه و تعهه،کنندهان وجور رارر .بهمنظور تبهه ،ای ،تفااوت،
ای ،رو اندی مند موارر متعدرن را مطرح کررند ،که عبارتاند ای .2 :تأثهر اجتماعب رر مقابل ساور
اقتصارن؛  .5پایدارن رر مقابل رشد؛  .0قابلهت مقهاسشدن رر مقابل رشد منفارر؛  .0تصامهمهاان
اریشمحور رر مقابل تصمهمهان کاارایبمحاور .همچناه ،،تحقهقاات ن اان مابرهناد رر ایجاار
کسبوکار اجتماعب نوپا موارر متعدرن اهمهت ییارن رارند که شاید رر کسبوکارهاان اقتصاارن
به ای ،اندایه مهم به شمار نمبآیند .جدول  5مهمتری ،ای ،موارر را ن ان مبرهد.
جدول  .2عوامل مهم در راهاندازی کسبوکارهای اجتماعی و اقتصادی

کسبوکارهای اقتصادی

کسبوکارهای اجتماعی
 .2نزریکبورن به مسئلة اجتماعب؛  .5حساسهت به مسئلة و رغدغة اجتماعب؛

 .2راشت ،کانالهان ررآمدن متعدر تا

 .0نحوة بهرهبررارن ای فرصت که عموماً غهرانتفاعب است؛  .0هد گذارن

حد امکان؛  .5تضمه ،همسو شدن

کارایبمحور؛  .2کاهش تنش غهرانتفاعببورن و عد سورآورن رر بردب

اهدا

کسبوکار

کسبوکارهان اجتماعب؛  .2نحوة مدیریت م ارکتب و شبکهان؛  .2تغههرات

اقتصارن و کسب سور اقتصارن مد نظر؛

افرار رر جهت اهدا

سایمانب مبتنب بر تغههرات اجتماعب؛  .8ببعالقهبورن سرمایهگذاران به بردب

 .0توجه به فرصتهان اقتصارن

کسبوکارهان اجتماعب کمبایره؛  .3عالقة شدید بردب رییر ای سرمایهگذاران

بااهمهت؛

سور

به کسبوکارهان اجتماعب فارغ ای سورآورن؛  .20حمایتهان عمومب

سهامداران دور؛  .2رشد شادصهان

گستررهتر.

سورآورن و بایره سرمایهگذارن

.0

حداکارساین
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ای طرفب ،همانطور که رر جدول  0ن ان راره شده است ،عمادة مادلهاان موجاور رر یمهناة
ایجار کسب وکارهان نوپان اجتماعب -که شمار بسهار اندکب نهز رارند -مبتناب بار مرحلاه باوره و
براساس نظریة فرصت شه ،و ونکاتارام )5002( ،تبهه ،شدهاند .رر حالب کاه پدیادة شاکلگهارن
کسب وکارهان نوپان اجتماعب رر شتاب رهندهها نهز مبتواند ای نه ،مدلب تبعهت کناد ،هناوی رر
متون نظرن مربوطه نه ،رویکررن بهکار برره ن ده است .رر تحقهق حاضر نهز ای منطق موجاور-
و نه دور نظریة فرصت -بهره برره شده است .همچنه ،،بررسب ایا ،مادلهاا کماک مابکناد تاا
م ارکت نظرن ای ،تحقهق بهتر م وص شور.
جدول  .3مدلهای ایجاد کسبوکارهای نوپای اجتماعی

محقق/محققان
ها

()5002

ها

()5002
پرینب و
همکاران
()5022

عنوان پژوهش

اجزا/عوامل/مراحل/حوزهها

ایجار کسبوکارهان مواطرهپذیر

شناسایب فرصت ،شکلبندن ایده ،مالکهت ایده ،بسهم

اجتماعب مبتنب بر اجتماعات
کارآفرینب اجتماعب غهرانتفاعب

ت وهص فرصت ،نوآورن ،جذب منابع ،بهرهبررارن ای
فرصت و ایجار کسبوکار

ریدگاهب فرایندمحور به کارآفرینب
اجتماعب :ای شنادت فرصت تا رشد
مقهاس تغههرات اجتماعب رربارة مطالعة

شناسایب ،ارییابب ،رسمبساین ،بهرهبررارن ،و بسط فرصت

س ،پاتریینانو

مونوی و

فرایندهان توسعة کسبوکارهان

همکاران

اجتماعب مبتنب بر اجتماعات :یارگهرنها

()5020

ای یمهنهان روستایب

کوه و مون

ذننفعان ،بهرهبررارن ای فرصت ،و بایتاب ذننفعان

م روعهت ،ت وهص نهای/فرصت ،ت کهل گروه ،استقرار
سایمانب ،عملهات کسبوکار اجتماعب

کارآفرینب اجتماعب :به سون یک نظریه وجور فرصت ،ک ف فرصت ،بهرهبررارن ای فرصت ،توسعة

()5020

ای ریدگاههان فرایندن

النترن

ایجار کسبوکارهان اجتماعب:

()5022

ررسهایب ای لبنان

کاتر و

کسبوکارهان اجتماعب استارتاپب:

فرصت
فرایند کلب (شامل ت وهص فرصت ،برنامهریزن ،رشد ،و
 ،)...کارآفرینان اجتماعب نوپا (شامل شوصهت ،انیهزه،
سرمایة اجتماعب و ...مربوط به آنها) ،فعالهتها (شامل تأمه،
مالب ،نوآورن ،سادت ،شبکة شرکا ،و  ،)...سایمان (شامل
مؤسسان ،شکل قانونب ،پایدارن ،و )...

ساله انت
()5025

مفهو ساین فرصت اجتماعب و کسبوکار ،محصوالت یا

ترکهب رفتارهان ستورنب ای رو مؤسسة ددمات نوآورانه ،راهانداین و کارکرر مستمر کسبوکار
موفق رر یمهنة کارآفرینب

مواطرهآمهز
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شتابدهندههای اجتماعی
مرور متون نظرن شتابرهندهها ن ان مبرهد حویة شتابرهندههان اجتماعب ،حویهان نوظهور و
جدید است .بررسب متون نظرن همچنه ،،حاکب ای ای ،است که بهل ررایتون احتماالً په ارو مادل
شتابرهب بوره که مدل دور را رر برنامة بنهار آشوکا ای سال  2382به مداقة آیمون گاذارره اسات.
البته ،رر آن یمان مدل آشوکا یک مدل شتابرهب به شمار نمبرفت ییرا ،سایوکارهان شتابرهاب
ای سال  5002و رر ایاالت متحدة آمریکا -به شکل اماروینشاان -مطارح شادند (

Pandey et al.,

 .)2017کاساسنواس و برونو )5020( 2انکهباتورها و شتابرهندههان اجتماعب را بررسب کررند؛ اما
با مرور مقالة ای ان مبتوان م اهده کرر که عمدة تمرکز بر انکهباتورها و نه شتابرهنادههاا باوره
است .آنها معتقدند ای ،مراکز هار منبع اصلب را رر ادتهار کسبوکارهان نوپا قرار مبرهناد کاه
عبارتاند ای .2 :آمویش؛  .5مربهیرن؛  .0شبکهساین؛  .0رسترسب به منابع مالب .لوینسا)5020( 5،
نهااز بااه بررسااب نقااش شااتابرهناادههااا رر پاارورش کارآفرینااان اجتماااعب ماابپااررایر .ون بااه
شتابرهندههان اجتماعب به عنوان «برنامههان غهررسمب آمویش کارآفرینب» اشاره مبکند و معتقد
است ای ،مراکز به تسریع فرایند یارگهرن کسبوکارهان نوپان اجتماعب کمک مبکنند .رر تحقهق
پاندن 0و همکاران ( ،)5022مزایان شتابرهندههان اجتماعب به شرح ذیال طبقاهبنادن شادهاناد:
 .2مزایان آمویشب؛  .5مزایان مربهیرن؛  .0مزایان شبکهساین؛  .0مزایان تأمه ،ماالب؛  .2مزایاان
آگاهساین و اعتباریابب .ای ،تحقهق که ای جمله نوسته ،تحقهقات کامالً مرتبط ای ،حویه به شامار
مبآید ،صرفاً به ارائه یک طبقهبندن کلاب ای اریشهاان په انهارن و مزایاان شاتابرهنادههاان
اجتماعب مبپررایر .بنابرای ،،رر ای ،مقاله ،مبنان بررسب شتابرهندههان اجتماعب« ،مدل فراینادن
حمایت شتابرهندهها» است که پهش ای ای ،مورر بح

قرار گرفت.

1. Casasnovas& Bruno
2. Levinsohn
3. Pandey
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روش تحقيق
رر مقالة حاضر روش مطالعة نادموررن

(2014

 )Yin,باران طراحاب اار وبب حماایتب باران

کسبوکارهان نوپان حویة فناورن اطالعات و ارتباطات رر شاتابرهنادههاان اجتمااعب باهکاار
گرفته شده است .به ای ،منظور ،ای مهان شتابرهندههان اجتماعب موجور رر سراسر جهاان ،هفات
شتابرهنده با توجه به موقعهت جغرافهایبشان انتواب شادند .بادی ،منظاور ،معهارهاان موتلفاب
بااهکااار گرفتااه شااد کااه عبااارتانااد ای .2 :فعالهاات صاار

رر یمهناة حاال معضااالت اجتماااعب؛

 .5په یا بورن رر ک ور/قارة منتوب؛  .0فعالهت باا رویکاررن جهاانب رر برناماة شاتابرهاب و
قابلهت مقهاسکررن کسبوکار نوپا رر سطح منطقه/جهان (جدول  .)0س س ،طب مطالعهان اسنارن
بااا اسااتفاره ای منااابع موتلااف ،شااامل منااابع اولهااه (اطالعااات حاصاال ای مصاااحبه بااا مؤسسااان
شتابرهندهها) و ثانویه (شامل اطالعات موجور رر رسانهها ،وبساایت ،باولت،هاا ،گازارشهاان
منت رشده توسط شتابرهندهها ،گزارشهان منت رشده رربارة شتابرهندهها) ددمات قابال ارائاه
رر رورة شتابرهاب ایا ،شاتابرهنادههاا بررساب شاد .همچناه ،،یاک پاییااه راره ای رارههاان
جمعآورنشده بهوجور آمد تا پایایب مطالعه تأمه ،شور

(2014

 .)Yin,همچناه ،،باران اطمهناان ای

روایب ابزار تحقهق ،پرسشهان اصلب مصاحبهها به تأیهد دبرگان حویة مربوطه رسهد .شایان ذکار
است که ای «مدل فرایندن حمایت شتابرهندهها» که پهش ای ای ،مورر بح

قرار گرفات ،جهات

تعریف گا هان مدل استفاره گررید .رر ارامه ،تجزیه و تحلهل رارهها باا توصاهص دادمات قابال
ارائه به کسبوکارهان نوپا رر هر گا  ،با توجه به عملکارر شاتابرهنادههاان اجتمااعب منتواب
صورت گرفته و مدل نهایب حاصل شد .همچنه ،،با کدگذارن مقولههان محورن روایات ،ابعار هر
مرحله حاصل شدند .رر ارامه ،وجور هر یک ای ایا ،ابعاار رر شاتابرهنادههاان ماورر بررساب،
م وص شد .بهطور کلب ،تعدار شتابرهندههان اجتماعب رر رنهاا محادور باوره و رر ایاران نهاز
نمونهان مستقل بهعنوان شتابرهندة اجتماعب هنوی ظهور نکرره اسات .باا وجاور ایا ،،رر مقالاة
حاضر ،هفت شتابرهندة اجتماعب شنادتهشاده -طباق معهارهاان یارشاده -ای اقصاب نقااط رنهاا
بررسب مبشوند .جدول  0م وصات کلب ای ،شتابرهندهها را ن ان مبرهد.
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جدول  .4ویژگیهای هفت شتابدهندۀ اجتماعی منتخب

USADF

5020

Yunus Social
Business

5022

موقعیت جغرافیایی

Unreasonable
Institute East
Africa

5020

آمریکان الته،
اوله ،شتابرهندة محهط
ییستب و اجتماعب کانارا

کانارا

اشتراکی همتایان

Village
Capital

5003

اوله ،شتابرهندة اجتماعب

فضای کاری

Impact 8

5020

آمریکان الته،

متمرکز

مدت شتابدهی

Agora
Partnerships

5002

طبهعت رر جهان

آمریکا

متمرکز

 2سال
 2تا 8
ماه

عمدتاً

تا

غهرمتمرکز

 5سال

انتخاب منتور

Accelerating
Appalachia

5020

اوله ،شتابرهندة مبتنب بر

ایاالت متحدة

عمدتاً

تا

رارر

رارر

بر م کالت اجتماعب
ک ورهان آفریقایب
اوله ،شتابرهندة آمریکایب
متمرکز بر مسائل ییستب و
اجتماعب آفریقا

هسته و
اولهه

رارر

مرحلة اولهه
مراحل

به،المللب

متمرکز

 2ماه

رارر

صرفاً رر مرحلة هستهان
اوله ،شتابرهندة متمرکز

رارر
مراحل

اوله ،شتابرهندة مبتنب بر
م کالت اجتماعب جهانب-

خطرپذیر

شتابدهنده

تأسیس

تأمین مالی مرحلة

نام

سال

جایگاه و حوزة فعالیت

هسته و
اولهه

اوگاندا ،کنها،
تانزانها

متمرکز

تا
 2سال

آفریقان سهاه یا

عمدتاً

تا

ییرصحرایب

غهرمتمرکز

 2سال

مراحل
رارر

اولهه
مراحل
رارر

شتابرهندة په رو
ندشعبهان -تأسهس

کاستاریکا،

توسط محمد یونس

هایتب ،هند،
تونس ،اوگاندا

هسته و
اولهه

آلبانب ،برییل،
کلمبها،

هسته و

مراحل
عمدتاً

تا

غهرمتمرکز

 2سال

رارر

هسته ،اولهه
و رشد
ابتدایب

رر ارامه ،طبق بررسب انجا گرفته رر یمهنة ای ،شتابرهندهها ،ددمات عرضهشاده توساط ایا،
شتابرهندهها م وص شدهاند.
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یافتههای تحقيق
مرحلة ورود

مرحلة ورور شامل ددماتب است که به جذب تهمهان مستعد منجر مبشور .اهم ایا ،دادمات رر
قالب جدول  2آمده است .همانطور کاه رر جادول  2نهاز م اوص شاده اسات ،فراداوانهاان
سوتیهرانه و بررسب محهطب ای مهمتری ،شهوههان جاذب رر مرحلاة ورور مابباشاند .همچناه،،
هار مورر مطالعة آدر ای طریق شعب محلب نهز اقدا به جذب مبکنند .به یعم ساارا رن ایاونز،2
مؤسس

Appalachia

« ،Acceleratingنقطة کلهدن شروب کار شاتابرهناده ماذاکره باا کارآفریناان

اجتماعب ،ررگهرشدن رر کمک به اق ار داص ،و بایرید ای کسبوکارهاان اجتمااعب اسات» .ون
معتقد است ای ،سه کلهد موفقهت رر جذب کسبوکارهان اجتماعب هستند .همچنه ،،با ،پااول،5
مؤسسPartnerships

 ،Agoraرلهل متمایزبورن شتابرهنده دور را سه هز مبراند« :فرادوانهاا و

سهستمهان ارییابب سوتگهرانه ،طرح کسبوکار موجه ،و توان دلق تأثهر اجتماعب و ناه صار
بایره سهامداران».
جدول  .5خدمات شتابدهندههای اجتماعی در مرحلة ورود

برگزاری رویداد ها

اجتماعی

کسبوکارهای

سختگیرانه
بازدید از

فراخوانهای

شرکای کلیدی

شعب محلی

Impact 8

*

*

بررسی محیطی

Agora Partnerships

*

معرفی کارآفرینان

Accelerating Appalachia

*

*

*

*

*

*

*

*

Village Capital

*

*

*

Unreasonable Institute East Africa

*

*

*

*

*

USADF

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Yunus Social Business

*

1. Sara Day Evans
2. Ben Powell
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مرحلة پيششتابدهی و شتابدهی

ای ،رو مرحله ،رر اغلب شتابرهندههان مورر بررسب بهوضوح تفکهک ن دهاند .بنابرای ،،رر مقالة
حاضر ای ،رو مرحله به عنوان یک مرحله رر نظر گرفته شدهاند .عمدة اهمهت ای ،رو مرحلاه نهاز
رر غربالیرن است که به ،رو مرحله صورت مبپذیرر .رر اغلب موارر ،تهمهایب وارر شاتابرهاب
مب شوند که ای حداقلهان مورر نهای بردوررار بوره و شرایط احرای ثانویه شاتابرهنادههاا را نهاز
تأمه ،کرره باشند .جدول  2ددمات اصلب شتابرهندههان اجتماعب را ن ان مبرهاد .هماانطاور
که رر جدول  2مبتوان م اهده کرر ،دادمات آمویشاب ،مربهیارن ،شابکهسااین،تأمه ،ماالب ،و
توانمندساین رر همة موررهان مطالعهشده عرضه مبشور ،اما م اروعهت و برندسااین و ساادت
بایار اولهه کمتر ماورر توجاه قارار گرفتاهاناد .محماد یاونس ،مؤساس ،Yunus Social Business
شبکهساین و تعامل با ذننفعان کلهدن را بهمنظور تحقق ایدهها بااهمهت مابراناد .همچناه ،،با،
پااول ،مؤساس  ،Agora Partnershipsرر مصااحبهان مابگویاد« :آشانایب باا مساائل اجتمااعب و
فراهمکررن بایارهان بالقوه تأثهر بسزایب رر شتابرهب کسابوکارهاان نوپاان اجتمااعب رارناد».
یوکهم او و ،2مدیر عامل  ،Unreasonable Institute East Africaمبگوید« :اکوسهساتم کسابوکاار
اجتماعب اینجاست ...مقهاسپذیرن استارتاپها بادون اکوسهساتم همکاارن و بایارسااین ممکا،
نهست».
جدول  .6خدمات شتابدهندههای اجتماعی در مراحل پیششتابدهی و شتابدهی

آموزشی

مربیگری

شبکهسازی

تأمین مالی

برندسازی

توانمندسازی

مسائل
اجتماعی

ساخت
بازار اولیه

*
*
*
*

اعتمادسازی

Accelerating Appalachia
Agora Partnerships
Impact 8
Village Capital
Unreasonable Institute East Africa
USADF
Yunus Social Business

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*

1. Joachim Ewechu
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مرحلة خروج

مرحلة درو یکب ای مهمتری ،مراحل شتابرهب به شمار مبآید .ییرا ،حاصل همة فعالهاتهاان
شتابرهنده و کسبوکار نوپا رر ای ،مرحله اریشیذارن مبشور و سرمایهگذارن اصالب صاورت
مبپذیرر .بنابرای ،،توجه به نکات موتلف رر ای ،مرحله اهمهت رارر .جدول  2مهمتری ،دادمات
شتابرهندههان اجتماعب رر ای ،فای را ن ان مبرهد .همانطور که رر جدول  2مبتاوان م ااهده
کرر ،ارائههان آیمای ب ،اریشیذارن ،راستبآیمایب ،جذب سرمایهگذاران ،و برگزارن رویدارهاان
ارائااه توسااط همااة شااتابرهناادههااان اجتماااعب مااورر مطالعااه انجااا ماابگهاارر؛ رر حااالب کااه
م روعهتبو ب و ادذ مجویهان الی اولهه کمتار ماورر توجاه قارار گرفتاهاناد .محماد یاونس
مبگوید« :تفاوت به ،کسبوکار اجتماعب و اقتصارن ،رر منطاق ررآمادیایب اسات ...کسابوکاار
اجتماعب ای ایدة کسب سور شوصب مجزاست» .ون ای ،منطق را رر شتابرهندة داور نهاز بساط
راره و جذب ذننفعان و م روعهتبو ب را مهمتر مبراند .باب پاتهلو ،2مؤساس،Village Capital
مبگوید« :موضوب ،آمارگب است ،و نه اریشمندبورن اقتصاارن .هار فاررن کاه وارر مجموعاة ماا
مبشور ،اریش سرمایهگذارن رارر .مسئله انتواب تهم آمارهتر و م روبتر است».
جدول  .7خدمات شتابدهندههای اجتماعی در مراحل پیششتابدهی و شتابدهی

آموزش ارائه نهایی

ارائههای آزمایشی

ارزشگذاری

راستیآزمایی

مشروعیتبخشی

USADF
Yunus Social Business

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

جذب ذینفعان

Village Capital
Unreasonable Institute East Africa

*

*
*

*
*

*
*

*

*

برگزاری
رویداد ها
جذب
سرمایهگذاران

Agora Partnerships
Impact 8

*

*
*

*
*

*
*

اخذ
مجوزهای الزم

Accelerating Appalachia

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

1. Bob Pattillo
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بهطور کلب ،مبتوان ار وب حمایتب را بران یک شتابرهنادة اجتمااعب ناوعب ارائاه کارر
(شکل  .)2رر ای ،ار وب سه گا موتلف با توجاه باه دادمات په انهارن یاک شاتابرهنادة
اجتماعب ترسهم شده است .شایان ذکر است ای ،ار وب براساس موررهان مطالعهشده په انهار
شده است .طبق ای ،ار وب ،یک شتابرهندة اجتماعب نوعب باید رر مرحلة ورور ،با برگازارن
رویدارهان هدفمند متمرکز بر گروههان هد  ،برگزارن بایریدهاان هدفمناد ای کسابوکارهاان
اجتماعب نوپا ،و فرادوانهان هدفمند سوتیهرانه ،به جذب تهمهان مستعد ب ررایند ،و باا اساتفاره
ای شرکان کلهدن دور ،شعب محلب نزریک به مسائل اجتماعب ،انجا رارن بررسبهاان محهطاب و
معرفب کارآفرینان اجتماعب حویة مد نظرشان اقدا به بهبور ورورنهان داور کنناد .همچناه ،،رر
مراحل پهششتابرهب و شتابرهب ،ددماتب نظهر ددمات آمویشب ،مربهیرن ،شبکهساین ،تأمه،
مالب ،برندساین ،و توانمندساین تهمها را ارائه رهد ،و با تمرکز بر مسئلة اجتماعب ،بایار اولههان را
بران تهمهان مستعد ایجار کند و ای ،کار را تا یمان کسب م روعهت الی توسط کسابوکارهاان
نوپان اجتماعب ارامه رهد .رر نهایت ،تهمهان شاتابرهابشاده ،بایاد آماویشهاان ارائاة نهاایب
طرحهای ان را پ ت سر گذارند ،مجویهان الی را ادذ کنند ،اریشیذارن و راستبآیماایب شاوند
و م روعهت الی را کسب کنند تا ذننفعان و سرمایهگذاران عالقهمند جذب طرح ای اان شاده و
رر ارائة نهایبشان به جذب سرمایة الی موفق شوند.
ورود
•برگزارن رویدارها
• بایرید ای کسب و کارهان
اجتماعب
•فرادوانهان سوتیهرانه
•شرکان کلهدن
•شعب محلب
•بررسب محهطب
•معرفب کارآفرینان

پیش شتابدهی و شتابدهی
•ددمات آمویشب
•ددمات مرببگرن
•ددمات شبکهساین
•ددمات تأمه ،مالب
•ددمات برندساین
•ددمات توانمندساین
•آشنایب با مسائل اجتماعب
•سادت بایار اولهه
•م روعهت و اعتمارساین

خروج
•آمویش ارائه نهایب
•ارائههان آیمای ب
•اریشگذارن
•راستآیمایب
•م روعهتبو ب
•جذب ذینفعان
•جذب سرمایهگذاران
•برگزارن رویدارهان ارائه
•ادذ مجویهان ابتدایب الی

شکل  .1چارچوب حمایتی شتابدهندۀ اجتماعی کسبوکارهای نوپا
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بحث و نتيجهگيری
تحقهق حاضر به رنبال ارائة ار وبب حمایتب بران شتابرهندههان اجتماعب کسبوکارهان نوپاا
بور تا با ررنظرگرفت ،تمایزات موجور به ،نهایمندنها و الزامات کسبوکارهان نوپان اجتمااعب و
اقتصارن ،بهعنوان ار وبب موجه توسط فعاالن حویه بهکار گرفته شور ،همچنه ،،توجه محققاان
ای ،حویه را به ای ،موضوب جلب کند .شایان ذکر است ایا ،کوشاش رر پاب تاالشهاان متعادر
انجا گرفته رر رادل ک ور بهمنظور راهانداین نه ،سایوکار حماایتب ()Salamzadeh et al., 2017
و نهز همزمان با برجستهشدن ای ،موضوب رر جهان به عنوان مقولهان نوظهور انجاا گرفتاه اسات
( .)Pandey et al., 2017رر ای ،یمهنه ،تحقهق حاضر به بسط رانش موجور پررادته است و ددمات
عرضهشده محدور به آمویش ،مربهیرن ،شبکهساین ،و رسترسب به منابع مالب را که عمومااً باران
مراکز رشد و شتابرهندههان اجتماعب رر نظر گرفته شده باور ( )Casasnovas & Bruno, 2013را
تدقهق کرر؛ بهطورن که الزامات ای ،کسبوکارهان نوپا بهتر و رقهقتار ریاده شاور .همچناه ،،باا
طراحب ار وب فرایندن شتابرهب ،ار وبب منسجم را فراهم کرر .رر ای ،راساتا ،یافتاههاان
تحقهق حاکب ای نکات جالبب است که رر تحقهقات موجور کمتر بررسب شاده اسات .باران مااال،
بایرید ای کسبوکارهان اجتماعب ( )Toivonen, 2016و معرفب کارآفریناان ()Pandey et al., 2017
رر «مرحلة ورور» ،آشنایب با مسائل اجتماعب ( ،)O'Driscoll, 2015سادت بایار

اولهه ( Casasnovas

 ،)& Bruno, 2013و م روعهت و اعتمارسااین رر «مراحال پاهششاتابرهاب و شاتابرهاب» ،و
م روعهتبو ب ( ،)Toivonen, 2016جذب ذننفعان ( ،)Malmström & Johansson, 2015و ادذ
مجویهان ابتدایب الی

(2016

 )Carvalho,رر «مرحلة درو » کاه ای م اارکتهاان کلهادن ایا،

تحقهق به شمار مبآیند.
محدودیتها و پيشنهادها
باید رر نظر گرفت که تحقهق حاضر با محدوریت وجور شتابرهنادة اجتمااعب رر رادال ک اور
مواجه بور که بهرلهل ناکا ماندن نمونههایب بور که طاب رو ساال گذشاته قصاد ورور باه باایار را
راشتند .البته ،نباید فراموش کرر بو ب ای شکست ای ،شتابرهندهها بهرلهل رانش ناکافب آنهاا رر
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ای ،یمهنه و بردورر یکسان با کسبوکارهان نوپان اقتصارن و اجتماعب ای جانب مؤسساان آنهاا
بور .به محققان آتب رر ای ،حویه په نهار مبشاور کاه باا ررنظرگارفت ،الزاماات کسابوکارهاان
اجتماعب نوپا به تدقهق نهایمندنهان آنها ب ررایناد و ساعب کنناد تاا حمایاتهاان په انهارن را
تکمهل و برویرسانب کنند .همچنه ،،په نهار مبشور محققان عالقهمند به ایا ،حاویه ،باا بررساب
نمونههان عالقهمند به ورور به شتابرهندههان اجتماعب نهایمندنهاا را بررساب کنناد و الزاماات
محهط غهرحمایتب را نهز رر ار وب لحاظ کنند .بهعالوه ،په انهار مابشاور شاتابرهنادههاان
عالقهمند به ای ،حویه ،توجه به ترن به نکاتب که مبتوانند بران کسبوکارهان نوپاان اجتمااعب
مفهدتر باشند (نظهر بایرید ای کسبوکارهاان اجتمااعب ،معرفاب کارآفریناان ،دادمات مربهیارن،
آشنایب با مسائل اجتماعب ،م روعهت و اعتمارسااین ،و جاذب ذننفعاان رر نهایات ،باه فعااالن
حویه) راشته باشند .په نهار مبشور ،حتب رر شتابرهنادههاان موجاور ،الزاماات و تفااوتهاان
کسبوکارهان اجتماعب نوپا با همتایان اقتصاارن شاان را رر نظار بیهرناد تاا بادی ،ترتهاب نار
شکست را کاهش رهند.
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