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  چکیده
کارهاي کارآفرینانه است.  و اندازي کسب ترین عناصر در فرایند راهترین و پیچیده تأمین مالی مناسب یکی از مشکل

 حوزة نوپاي وکارهاي کسب در اندازراهخود مالی تأمین هايروش ترینرایج بندي اولویت و شناسایی هدف با پژوهش این

IT ،اکتشافی  -آمیخته انجام شده است. روش تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردي و برحسب گردآوري اطالعات  

 مالی تأمین حوزة که در خبرگانی و با کارشناسان ساختار یافته هاي نیمه کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه بخش باشد. درمی

 کمی بخش هاي استفاده شده پرداخته و در ترین روش سایی رایجاند، به شنا داشته فعالیت IT صنعت نوپاي هاي شرکت

 نمونۀ ها میان  پرسشنامه منظور بدین اقدام شد.  معیارها این بندي اولویت به مراتبیسلسله تحلیل فرایند از استفاده با پژوهش،

 بخش شد.  در هر یک مشخص وزن و تحلیل چویس اکسپرت افزارنرم از استفاده دست آمده بابه هاي داده و آماري توزیع

کمی با  بخش در و است شده تعیین هاکفایت داده تا رسیدن به نمونه گیري به شیوة هدفمند بوده و حجم نمونه کیفی

بیانگر آن است که  ها یافته. گیري تصادفی ساده انتخاب شد شرکت با استفاده از نمونه 220استفاده از فرمول کوکران تعداد 

ترتیب انداز شناسایی شد و بعد از آن بهراهترین شیوة تأمین مالی خودعنوان رایجمالی شخصی صاحب شغل بهخوشۀ تأمین 

گذاري و در  هاي سرمایههاي دریافتنی، خوشۀ حداقل کردن هزینههاي تأخیري، خوشۀ توقف حسابهاي پرداختخوشه

  قرار گرفتند. هاي دوم تا پنجم نهایت خوشۀ اشتراك منابع به ترتیب در رده
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  مقدمه

ــکل    ــی از مش ــب یک ــالی مناس ــأمین م ــده  ت ــرین و پیچی ــر در  ت ــرین عناص ــدت ــدازي  راه فراین ان

 ۀانــدازي و توســع  کارهــاي کارآفرینانــه اســت کــه نقــش بســیار مهمــی را در راه       و کســب

تـأمین مـالی    ةکارهاي نوپاي کارآفرینانه برعهده دارد. رویکردهاي متنوعی که در حوز و کسب

دهـد   ها و تصمیمات متعددي را در اختیار کارآفرینـان قـرار مـی    کارآفرینی وجود دارد، انتخاب

کـار   و کارآفرینـان در شـروع کسـب    شود.  فرایندتواند موجب پیچیدگی بیشتر این  ود میکه خ

ــال یــافتن روش بایــد بــه ــراي تــأمین مــالی باشــند   هــاي دیگــري غیــر از روش دنب هــاي ســنتی، ب

)(Winborg, 2009هـاي تـأمین مـالی     ها در ادبیات تـأمین مـالی کـارآفرینی بـه روش     . این روش

عنوان دسترسی به منابع بدون وابستگی به انداز به راه رند. تأمین مالی خودشهرت دا 1انداز خودراه

هـاي   انـداز روش  هاي تأمین مالی خـودراه  مدت تعریف شده است. روش منابع مالی خارجی بلند

این پدیده، هستند. براي دسترسی به منابع مالی بدون استفاده از وام و فروش سهام  بسیار خالقانه

هـاي  مـالی اسـت و اکثـر قریـب بـه اتفـاق شـرکت        ۀانسانی به سـرمای  ۀل سرمایدر حقیقت، تبدی

 ).(Freear et al., 1995 کننـد مالی مـی  تأمینبسیار خالق اقدام به  فرایندکارآفرینی از طریق این 

شخصـیت    ةدهنـد  هاي تأمین مالی غیرسنتی نشان توانایی کارآفرین در تأمین مالی از طریق روش

 کار جدید است. و یک کسب صاحب ۀکارآفرینان

ادبیــات مــالی کــارآفرینی بــر تــأمین مــالی خــارجی از طریــق ســهام توســط  بیشــتر هرچنــد 

امـا  انـد،   پذیر متمرکز شـده  گذاران مخاطره کار و سرمایهوگذارانی مانند فرشتگان کسب سرمایه

دسترسـی   ،بـاال  ۀمبادلـ    ۀهزینـ  تقـارن اطالعـات و    دلیـل عـدم  کارهاي نوپا و کوچک بهوکسب

از طـرف دیگـر، از آنجـا کـه      (Parkin, 2010).محدودي به منـابع خـارجی تـأمین مـالی دارنـد      

گردآوري شده از طریـق سـهام، بـه وجـوه تهیـه شـده در ازاي دادن بخشـی از مالکیـت          ۀسرمای

صورت، کارآفرین داراي شرکاي جدیـد خواهـد شـد و بخشـی از      شرکت اشاره دارد و در این

)، اکثـر کارآفرینـان در مراحـل    1393کارش را از دسـت خواهـد داد (راجـرز،     و استقالل کسب

                                                           
1. Bootstrap Financing 
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توان گفت بزرگترین چالش پـیش   اولیه تمایل زیادي به استفاده از این روش ندارند. بنابراین می

  باشـد.  روي کارآفرینان جذب منابع مالی خارجی نبوده، بلکه اتکاي حداقلی بـه ایـن منـابع مـی    

اول، شـامل   ۀشـوند. دسـت  انداز به دو دسته تقسیم میراهتأمین مالی خودي راهبردهاطور کلی، به

دوم،  ۀهـاي تـأمین مـالی اسـت. دسـت     سازي نیاز به منابع مالی و کاهش هزینـه حداقلراهبردهاي 

هـا و  اسـت کـه بـه کسـب منـابع بـدون اسـتفاده از مؤسسـات مـالی و بانـک          راهبردهـایی  شامل 

هـاي تـأمین مـالی    . بـه طـور خـاص، روش   )Gartner et al., 2012(پردازند استقراض خارجی می

ــابع شخصــی کــارآفرین، پرداخــت  خــودراه ــداز شــامل اســتفاده از من هــاي تــأخیري، توقــف ان

گـذاري، اشـتراك منـابع و تـأمین مـالی از       هاي سرمایهسازي هزینههاي دریافتنی، حداقل حساب

  . )Winborg & Landstrom, 2001(طریق یارانه است 

-2017پذیري جهـانی منتشـر شـده توسـط مجمـع جهـانی اقتصـاد (        گزارش رقابتبراساس 

  و از نظـر  124دسترسـی بـه وام، رتبـه     ۀهـاي تـأمین مـالی در زمینـ     ) ایران از نظـر شـاخص  2016

دارد شـده  کشـور بررسـی    138را در میـان   110پـذیر رتبـه   هطراخـ مگذاري  دسترسی به سرمایه

)World 16/1720 Economic Forum, .(هـا   وام دچار چالش ۀکارآفرینان نه تنها در تهیرو از این

گذاري خطرپذیر نیز در مضیقه هستند.  و مشکالت زیادي هستند بلکه از نظر دسترسی به سرمایه

باشـد و از سـویی کشـور     هاي کارآفرینانـه مـی   از آنجا که تأمین مالی جزء الینفک تمام فعالیت

اسـتفاده  رو از ایـن مالی طبق آمارها در شرایط نامطلوبی قـرار دارد،   ایران از لحاظ ساختار تأمین

توانـد بسـیار مفیـد و کـارا      هاي نوپـا مـی   ویژه در شرکتانداز به هاي تأمین مالی خودراهاز روش

منظـور مـدیریت    کارهاي تثبیت شـده، بـه   و تواند در کسب ها حتی می باشد. استفاده از این روش

ها در مدیریت و تأمین منابع مالی در طـول   که نشان از اهمیت این روش شود، نقدینگی استفاده 

  ها دارد.   عمر شرکت

انـداز در فضـاي    راه سازي مفهوم تأمین مـالی خـود   راستاي تالش براي بومی پژوهش دراین 

هـاي   اسـتفاده از روش  ۀکارآفرینی کشور، در صدد است ضمن بررسی شواهد موجـود در زمینـ  

کـار ایـران، بـه     و کارهـاي نوپـا در محـیط کسـب     و انداز توسط کسب تأمین مالی خودراه ۀخالقان

 کنـد.  ها پرداخته و راه را براي مطالعـات آینـده در ایـن حـوزه همـوارتر       بندي این روش اولویت
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انـداز در  هـاي تـأمین مـالی خـودراه    ترین روش بندي رایج هدف این پژوهش شناسایی و اولویت

 بـه  پاسـخ  دنبالبه حاضر پژوهشرو از ایناست. در شهر تهران  IT ةوپاي حوزکارهاي ن و کسب

 کارهـاي وکسـب  در انـداز راهخـود  مـالی  تـأمین  هـاي روش ترین رایج که است اصلی سؤال این

 ۀبراي پاسخگویی بـه مسـأل  رواز این برخوردارند؟ وزنی چه از هریک و کدامند IT ةحوز نوپاي

 بنـدي  اولویـت  و شناسـایی  بـه  کمـی -کیفـی  ۀآمیختـ  روش از استفاده تحقیق، در این پژوهش با

  .پرداختیم  IT ةحوز نوپاي کارهايوکسب در انداز خودراه مالی تأمین هايروش ترین رایج

شناسی پژوهش مطـرح شـده    پژوهش، روش ۀمقاله، پس از بیان مبانی نظري و پیشین ۀدر ادام

انجـام شـده و   گیـري   در انتهـا نیـز بحـث و نتیجـه    هـاي پـژوهش بیـان شـده و      است. سپس، یافته

  شود. پیشنهادهایی ارائه می

  تحقیق   ۀمروري بر مبانی نظري و پیشین

 مشـکالت  مـالی  منـابع  تـأمین  بزرگ، در و شده تثبیت هاي شرکت با مقایسه در هاي نوپاشرکت

و  بنـابراین هـیچ   نداشـته  قبلی مالی و یا عملیـاتی   ۀگونه سابق هاي نوپا هیچ شرکت .دارند بیشتري

اي خود با مشکالت منحصـر  و همچنین در هر مرحله از مراحل توسعهندارند اعتبار قابل ردیابی 

کننـد کـه   ) بیـان مـی  2011( 1). کوروسـتلوا و میکـویچ  Cassar, 2004( شوندرو میفردي روبهبه

 و انـدازي  راه ايبـر  کـافی  ۀسـرمای  آوريجمع کارهاي نوپا و کسب براي رایج مشکالت از یکی

 هـا بـراي   مهمتـرین محـدودیت   از یکـی مسـأله   و ایـن  کـار اسـت   و آمیـز کسـب   موفقیـت  شروع

 خصوصی هاي شرکت هاي ممکن براي تأمین مالی انتخاب بنابراین،. رودشمار میبه کارآفرینان

  است. کمتر  کوچک، و جدید

 ایجاد شده نقدي هاي جریان( داخلی خود منابع در ابتدا از ها شرکت طور معمول به

 تأمین ةشیو اینامکان دارد  البته، ).Myers, 2001( کننداستفاده می مالی تأمین براي) داخلی

 براي .کار گرفته شونداضافی به مالی تأمین نیازهاي خارجی براي منابع و ناکافی بوده مالی

 و خود شخصی اندازهاي پس از کارآفرینان ابتدایی، بسیار مراحل در کار و کسب مالی تأمین

                                                           
1. Korosteleva & Mickiewicz 
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 این ). درGartner et al., 2012( کنندخانواده استفاده می و دوستان از کمک آوري جمع

 تنیده و هم اند (کارآفرین) دررا تأسیس کرده که آن کسانی با شرکت مالی امور مرحله،

 هاي وام .)Coleman, 2007( شود می شخصی ورشکستگی موجب کار و کسب ورشکستگی

 بستانکاران اند وتضمین شده شخصی کارآفرینان هاي دارایی توسططور معمول به که بانکی،

 و سود پس از آن، حفظ .باشندکار می و کسب ۀاولی در مراحل  سرمایه مهم منابع از تجاري،

   .باشند کوچک می هاي شرکت براي مالی تأمین اصلی منابع به تبدیل مدت کوتاه مالی تأمین

از مالکیت دست آمده به اعتبار دلیل کسببه شرکت، کنترل حفظ به کارآفرینان

 و مقام مافوق تمایل دارند از استقالل و کار و کسبراهبرد  در گیري تصمیم قدرت کار، و کسب

و فرشتگان  1پذیر گذاران مخاطره کارگیري سرمایه به از است کارآفرینان ممکن برخی رواین از

 نقشیطور معمول به پذیر گذاران مخاطره سرمایهکنند. اولیه خودداري  مراحل در 2کار و کسب

 خدمات ،ة راهبرديمشاور ۀارائ که شاملکرده بازي  پذیر خود هاي سرمایه شرکت در فعال

 منظوربه پذیرگذاران مخاطرهسرمایه .است  محصوالت بازاریابی در پشتیبانی و انسانی منابع

مشمول سپري  بیشتر اطالعات و از آنجا که کسب اطالعات تقارن عدم مسائل ناشی از کاهش

 کنند. با گذاري می اي اقدام به سرمایهچندمرحله مالی تأمین طریق از شدن زمان است، اغلب

 مالی تأمین منبع اینامکان دارد  پذیر،گذاران مخاطرهسرمایه مزایاي از نظر صرف حال، این

گذاري  سرمایه بازگشت نرخطور معمول به که تمام شود. چرا گران براي کارآفرینان بسیار

  ).Denis, 2004( کنندباالیی را طلب می

هستند  مهم غیررسمی گذاران سرمایه اگرچهکه  کنند بیان می ،)2010( 3رابینسون و راب

 هاي نوپا در شرکت براي مالی تأمین اصلی منابع اعتباري تجاري هاي کارت و بانکی هاي واماما 

رسمی  ۀسرمای بازارهاي به دسترسی کارهاي نوپا و کسب .شان استفعالیت اول سال طول

 تکیه کنند.انداز  راه خود مالی تأمین و رسمی غیر مالی تأمینهستند بر  مجبور نتیجه در و نداشته

                                                           
1. Venture capitalists (VCs) 
2. Business angels 
3. Robb & Robinson 
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 شده کارهاي نوپا استفاده و کسب مالی تأمین براي هاي اخیر نیز در سال 1از تأمین مالی جمعی

 که ها روش از ترکیبیصورت  انداز را به راه تأمین مالی خود) 2006( 2ایبن و جانسون .است

 و نقدي جریانات بهبود کار، و کلی مورد نیاز براي شروع کسب ۀسرمای به نیاز موجب کاهش

  کنند. شود، تعریف می مالی می تأمینبراي  شخصی منابع از استفاده

از منابع مالی اثرگذارتر  ةاستفاد براي تالش در ها آن ،نوپاهاي  شرکت محدود منابع نظر به

دست پیدا  قدرتمند رقابتی مزیت در این امر موفق شوند به یک اگر انداز بوده وراهخود

  ).Timmons & Spinelli, 2009( کنند می

 ةالکترونیکی که به شیو تجارت هايشرکت فرهنگ به بررسی) 2001( 3همیلتون

شخصی  ۀکارآفرینانی که با سرمای او .پرداخته است اند،فعالیت گذاشته ۀپا به عرص 4یتأمینخود

 با که اغلب هاي کالسیک شناسایی کرده انداز خودراه عنواناند را بهشروع به فعالیت کرده

دنبال  بازنشستگی به هاي صندوق یا و ثانویه مسکن هايوام اعتباري، هاي کارت از استفاده

  اند.آرزوهاي خود بودهرسیدن به 

اعتباري در  کارت گسترده از رغم استفادةبه بیان کردند که) 2005و همکاران ( 5کول

 هاي کارت از استفاده هاي دانشگاهی درپژوهش عمل کمبود شدیدي در زمینۀ در مالی، تأمین

 ازاستفاده بر افزون .کوچک وجود دارد کارهاي و کسب صاحبان و کارآفرینان اعتباري

 از و شخصی داشته منابع از استفاده به خودتأمین تمایل کارآفرینان اعتباري، هاي کارت

  برند.باشند، سود می داشته خود اختیار در است ممکن نیز که دیگري راهبردهاي خالقانۀ

 یک روش اجتماعی هاي شبکه انداز ملموس،راهمالی خود هاي تأمینروش افزون بر

شده توسط کارآفرینان  راهبردي ایجاد هاي روابط است. شبکه این زمینه نامشهود و متداوم در
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 افزایش یا راهبردي و شبکۀ یک ایجاد با .دهدالزم را می منابع به دسترسی ها امکانبه آن

 عملیات براي الزم منابع سازماندهی و آوري جمع توانند به می کارآفرینان اجتماعی، سرمایۀ

 براي اجتماعی هاي شبکه در منابع افزایش و تنوع ).hofield, 2015Sc( کار بپردازند و کسب

مالی دریافت  تأمین هايمورد جایگزین در اطالعاتی کارآفرین .فواید زیادي دارد کارآفرین

 ,Jonnson & Lindbergh( کنددسترسی پیدا می منابع به گذاري بر روي شبکه،با سرمایه و کرده

2013.(   

کارها  و درصد کسب 95) در پژوهش خود دریافتند که 2004و همکاران ( 1هریسون

نشان  2012برند. آمار جهانی سال کار میانداز را به هاي تأمین مالی خودراه تعدادي از روش

% 80کارهاي نوپاست.  و انداز همچنان روش اصلی شروع اکثر کسب راه دهد تأمین مالی خود می

اندازهاي شخصی خود و قرض گرفتن از دوست و فامیل  پس کارآفرینان با استفاده از

  اند. براساس مطالعۀ انجام شده توسط بنیاد کافمن، کار نوپاي خود را آغاز کرده و کسب

گذاران  %، سرمایه20%، قرض از خانواده و اقوام 60انداز شخصی و کارت اعتباريپس

% از 2% و تأمین مالی جمعی 5ها بانک%، استقراض از 6کار و%، فرشتگان کسب7 پذیر مخاطره

 Kauffmanاند (کار را به خود اختصاص دادهومنبع اصلی سرمایۀ اولیه براي شروع یک کسب

Foundation & Legalzoom, 2012(. 

هاي مختلف انداز را به گروه راه هاي تأمین مالی خودروش که دارند تمایل محققان

 30 )،2004( 2نیلی .استفاده برسند مورد هاي ز تکنیکبهتري ا درك بندي کرده تا به دسته

 و وام یا منابع مالی شخصی شامل هایی انداز را به خوشه راه تکنیک مختلف تأمین مالی خود

. آیددست میهمکاري به یا روابط طریق منابعی که از مالک، توسط استقراض هاي دیگر روش

 مشتریان، طریق از مالی آیند، تأمیندست میخدمات به یا کاال با کاال مبادلۀ طریق منابعی که از
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 و دیگر هاي و مشوق ها یارانه سپاري، برون اجاره، مختلف انواع نقد، پول یا و مدیریت دارایی

 بندي کرد.  هاي مختلف تقسیمبنیاد مالی هاي کمک نهایت در

 و فریر پیشتر توسطانداز که  راه هاي تأمین مالی خودروش )2001( 1لندستروم و وینبورگ

 هاي مصاحبه با را ها آن قرار داده و استفاده شده بود را مورد مشخص 1995در سال همکاران

 به ها  روش سپس، این .انداز دست یافتند راه تأمین مالی خود روش 32 به وکرده  تکمیل قبلی

 مالی تأمین" روش اول گروه .مشخص شد، تقسیم شدند عاملی تحلیل طریق که از گروه، شش

 مستقیم غیر یا مستقیم طوربه منابع آن در کهشد را شامل میهایی  روش و بود گرفته نام "مالک

 وجوه مدیریت ابزار شامل دوم گروه .شوندکسب می دوستان و بستگان یا مدیر /مالک توسط

 هاي حساب سازي موجوديحداقل" و دریافتنی است هايحساب مدیریت جمله از نقد،

 به و همکاري ها هایی است که در آن روش شامل سوم گروه .شود می نامیده "دریافتنی

استقراض  و گذاري اشتراك به شامل ها روش این مشترك است. عامل یک گذاري، اشتراك

 .دنشوشناخته می "مشترك یا اشتراك منابع ةاستفاد" نام به گروه این و بوده دیگران از منابع

هاي پرداخت" عنوان و با چهارم اختصاص یافته گروه به پرداخت در تأخیر مختلف هاي روش

 کاهش به منجر که است هایی روش پنجم، شامل گروه .شوندشناخته می "تأخیري

 در .شودشناخته می "گذاري سرمایه رساندن حداقل" شده و به نام منابع گذاري در سرمایه

تأمین " ششم و با عنوان گروه در دولتی هاي سازمان زا ها یارانه به اخذ مربوط هايروش نهایت،

  گیرند. قرار می "ها مالی از طریق یارانه

کارها و منابع تأمین مالی  و ) در پژوهشی با عنوان کسب1389الدینی ( شکن و سیف بت

ها به طیفی از انواع منابع گوناگون تأمین مالی اشاره دارند که هر یک مناسب  متناسب با آن

) در 1389ها در شرایط مختلف هستند. محمودي عالمی و اسماعیلی عالمی ( نیازهاي شرکت

بخش تعاون دریافتند که در  ۀهاي کارآفرینان هاي تأمین مالی در طرح روش ۀپژوهشی در زمین

شود  طور بهینه استفاده می هاي تأمین مالی شخصی و استفاده از بدهی به ها، روش گونه طرح این

                                                           
1. Winborg & Landström 
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 شود. کار گرفته نمی طور مطلوب به هاي تأمین مالی داخلی و استفاده از سهام به اما روش

هاي تعاونی تولید  ) به تحلیل سازوکارهاي تأمین مالی در شرکت1393کریمی و بوذرجمهري (

سازي معادالت ها که با تکنیک مدل از پژوهش آندست آمده بهکشاورزي پرداختند. نتایج 

کارهاي کوچک و  و ن داد که از بین سازوکارهاي تأمین مالی کسبنشا ،ساختاري انجام شد

  متوسط، اعطاي تسهیالت مالی با نرخ بهره پایین در باالترین رتبه قرار دارد. 

توان به پژوهش انداز صرفاً میراهتأمین مالی خود ۀپژوهش داخلی در زمینمورددر

هاي نوپاي  انداز بر عملکرد شرکتاهرمالی خود تأمینتاثیرات ") با موضوع 1393یوزباشی (

 12است، شده آمیخته انجام  ةدر این پژوهش که به شیو کرد.اشاره  "نانویی شهر تهران

عنوان نانو به ۀشرکت نوپاي فعال در حوزه 35و مدیران  انجام شد مصاحبه در بخش کیفی 

هاي این طبق یافته که پس از تجزیه و تحلیل و ندآماري بخش کمی در نظر گرفته شد ۀجامع

هاي  بر عملکرد شرکت 58/0انداز به میزان راههاي تأمین مالی خود پژوهش، استفاده از روش

  بوده است. اثرگذار نوپاي نانویی شهر تهران 

که باشد میهاي خارجی مشخص  تجربی پژوهش ۀطور کلی، از مرور ادبیات و پیشین به

بسیار باالیی در مباحث مربوط به تأمین مالی انداز اهمیت  موضوع تأمین مالی خودراه

تنها مطالعات دهد نشان میهاي داخلی  پژوهش ۀوجود، بررسی پیشین کارآفرینی دارد. با این

کلی تأمین مالی کارآفرینی  ۀهم موضوعاتی مشابه را در حیط  معدودي وجود دارند که آن

هاي جدي از  اند و کمبود متمرکز نشده انداز طور خاص بر تأمین مالی خودراهو به  کرده بررسی 

ها و مطالعات داخلی مربوط به این مبحث وجود دارد و این مهم خود یکی از  پژوهش ۀناحی

پژوهش است. بنابراین، با توجه به ضرورت توجه به این دالیل پرداختن به این موضوع در 

این جامعی در این حوزه، منظور بررسی  انداز توسط کارآفرینان و به رفتارهاي مالی خودراه

ساختاریافته با مدیران و صاحبان  هاي نیمه پژوهش تالش دارد در گام اول، از طریق مصاحبه

هاي تأمین مالی  ترین روش ماه به شناسایی رایج 42کارهاي نوپاي داراي عمر کمتر از  و کسب

زوجی و نیز طیف هاي یسهمقا ۀانداز پرداخته و در گام بعد با استفاده از توزیع پرسشنام خودراه

  در این عرصه بردارد. اثرگذار ها گامی  بندي این روش منظور اولویتلیکرت، به
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  شناسیروش

هـاي کـاربردي و برحسـب گـردآوري اطالعـات،      پژوهش به لحاظ هدف از نـوع پـژوهش  این 

اي  کتابخانهانداز با توجه به مطالعات  هاي تأمین مالی خودراه ابتدا روشاکتشافی است.  -آمیخته

هاي انجام شده در ایـن زمینـه اسـتخراج و     تجربی پژوهش ۀو مرور ادبیات نظري و بررسی پیشین

سـازي، بـازبینی شـدند. در ایـن راسـتا در ایـن        سپس با استفاده از نظر خبرگان و با هـدف بـومی  

مـالی   هـاي تـأمین   ساختاریافته، روش هاي نیمه مرحله از پژوهش (بخش کیفی)، با انجام مصاحبه

هــاي  تحلیــل داده شناســایی شــدند. IT ةوکارهــاي نوپــاي حــوز انــداز رایــج در کســب خــودراه

انجـام پـژوهش   براي  IT ةانتخاب حوزانجام شد. کدگذاري (باز و محوري)  ۀوسیل ها به مصاحبه

مـورد نیـاز پـایین، اقبـال      ۀگـذاري اولیـ   نیز به این دلیل است که عوامل بسیاري از جملـه سـرمایه  

هـاي اخیــر   در سـال تـا  اسـت    عمـومی بـه فضـاي مجـازي و بازگشـت مـالی ســریع باعـث شـده        

عنـوان  اي از خود نشان دهنـد و ایـن حـوزه بـه     فزاینده ۀکارآفرینان براي ورود به این حوزه عالق

خـود اهمیـت    ۀکه این مسأله به نوبدارد یکی از صنایع پیشرفته در کشور روند روبه رشد خوبی 

  کند.  میراهکارهایی براي تأمین مالی کاراتر را بر ما روشن  ۀارائ

مـدیران عامـل و مـدیران مـالی     مؤسسـان،  پژوهش در بخش کیفی شـامل  این آماري  ۀجامع

روش از اســت. در انتخــاب افــراد بخــش کیفــی پــژوهش  IT ةکارهــاي فعــال در حــوز و کســب

گیري تا زمان دستیابی به اشباع نظري ادامه یافت. تعـداد   گیري هدفمند استفاده شد و نمونه نمونه

هاي کیفی از طریـق   مصاحبه بود. روایی داده 7هاي انجام شده تا رسیدن به اشباع نظري  مصاحبه

هـاي مصـاحبه    پـژوهش و طراحـی پرسـش    ۀنمونـ درسـت  آماري، انتخـاب   ۀتعریف دقیق جامع

یـابی بـه   دسـت منظـور  ها نیـز بـه   م مصاحبههاي پیشین محقق شده است. در انجا براساس پژوهش

تـالش شـد    ،هاي بـازخور و بیـان مصـادیق مربـوط بـه سـؤاالت       روایی تفاسیر با استفاده از حلقه

تقویـت پایـایی پـژوهش و بـه     منظـور  بـه مصاحبه در مسیر مورد نظر جریان داشته باشد. همچنین 

بـرداري مفصـل و    یادداشـت بـر  افـزون هـا،   هاي پژوهشگر در تحلیل داده حداقل رساندن دیدگاه

   ها نیز استفاده شد. ها، از بازبینی مجدد کدگذاريدقیق و ضبط و ثبت دقیق گفته
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ماه طبـق   42هاي نوپاي (داراي عمر کمتر از آماري پژوهش در بخش کمی، شرکت ۀجامع

ــده ــف دی ــارآفرینی  تعری ــانی ک ــان جه ــت  GEM, 2016-2017( 1ب ــازمان ثب ــده در س ــت ش   )) ثب

را شـرکت   511اسـت کـه    1394در شهر تهران در سال  ITهاي کشور، فعال در صنعت شرکت

شـرکت نوپـا را    220آماري در بخش کمی توسط فرمـول کـوکران تعـداد     ۀنمونشد. شامل می

 گیري تصادفی سـاده انتخـاب شـدند. در بخـش کمـی پـژوهش، بـا        که به روش نمونهشد شامل 

انداز  هاي تأمین مالی خودراه ترین روش دي معیارها و رایجبن اولویت به AHPتکنیک  از استفاده

هـاي اصـلی تـأمین مـالی      بـراي خوشـه   هـاي زوجـی  مقایسـه  پرسشـنامۀ منظـور،   بـدین . شداقدام 

دست به هاي داده و توزیع آماري ۀنمون میان و قبل، تدوین ۀانداز شناسایی شده در مرحل خودراه

بـراي  در ادامـه   شد.  هر یک مشخص وزن و تحلیل Expert Choice افزار نرم از استفاده باآمده 

ــدي روشاولویــت ــبن ــالی خــودراه  ۀهــر خوشــ ۀهــاي زیرمجموع ــأمین م ــداز، از پرسشــنامت  ۀان

  ها)  بهره گرفته شد.  هاي زیرمجموعه خوشه تایی (براي روش طیف لیکرت پنجساخته  محقق

گیـري چنـدمعیاره اسـت کـه      مهـاي تصـمی   یکی از روش (AHP) مراتبیتحلیل سلسله فرایند

 کنـد  مراتبـی حـل مـی   سلسـله چـارچوب  تصمیمات پیچیده را با سـاختاربندي معیارهـا در یـک    

)Saaty, 1980( .ایـن  انـداز شناسـایی شـده در     هاي تأمین مـالی خـودراه   نظر به تعداد باالي روش

زوجی صـرفاً بـراي   هاي مقایسه ۀبه نرخ ناسازگاري پایین، پرسشنامیابی دستمنظور پژوهش، به

بنـدي   و توزیـع شـد و بـراي اولویـت     انداز تدوین هاي اصلی تأمین مالی خودراه معیارها و خوشه

طیف لیکرت بـراي   ۀاز پرسشنامدست آمده بههاي اصلی از امتیاز  خوشه ۀهاي زیرمجموع روش

، Expert Choiceافـزار   ها بهره گرفته شد. به این ترتیب، با توجه به خروجی نرم هر یک از روش

و در نتیجـه سـازگاري    1/0زوجـی کمتـر از   هـاي  مقایسـه هاي  میزان ناسازگاري تمامی ماتریس

  ها قابل قبول بود. مقایسه

                                                           
1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
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  ها یافته

  هاي پژوهش  شناختی نمونه الف) توصیف جمعیت

  شناختی در بخش کیفیتوصیف جمعیت -1

شوندگان، مـرد و   احبهمص درصد 86، انجام شده ۀمصاحب 7در بخش کیفی پژوهش، از مجموع 

ــان   14 ــن می ــد کــه از ای درصــد مــدرك  28درصــد مــدرك کارشناســی،  57درصــد زن بودن

مؤسسـان  درصد  73ها،  . از مجموع آنداشتند درصد نیز مدرك دکتري  15کارشناسی ارشد و 

درصـد مـابقی    27کارها نیـز بودنـد) و    و مدیران عامل این کسبطور عمده بهکارها (که وکسب

کارهـاي مـورد    و کـه تمـامی کسـب   شـود  یادآور مـی وکارها بودند.  هم مدیران مالی این کسب

  ماه بودند. 42بررسی، نوپا بوده و داراي عمر کمتر از 

  شناختی در بخش کمیتوصیف جمعیت -2

ــش در ــ بخ ــژوهش، یکم ــوع از پ ــنام 220 مجم ــع ۀپرسش ــده، يآورجم ــد 89 ش    از درص

 بـوده  سـال  33 متوسـط  طـور بـه  دهندگانپاسخ سن. اندبوده زن درصد 11 و مرد دهندگانپاسخ

 زیـ ن درصـد  13 و کارشناسـی ارشـد   درصـد  32 ، کارشناسـی  مـدرك  افراد از درصد 55. است

 نترنتیا ةحوز در درصد 35 افزار، نرم ةحوز در دهندگان پاسخ درصد 60 داشتند. دکترا مدرك

 .داشتند تیفعال افزار سخت ةحوز در هم درصد 5 و

  هاي کیفی ب) تحلیل یافته

  هـا، ابتـدا   آن کالمـی  هـاي  گـزاره  و هـا  مصـاحبه  بررسـی تمـام   در بخـش کیفـی پـژوهش، بـا    

   روش 18لیسـتی از   اسـتخراج شـدند. در ایـن مرحلـه،     بـاز  کدگـذاري  صـورت بـه هایی شاخص

بدون ترتیب اولویـت عبارتنـد از:    انداز شناسایی شدند که راه خودهاي تأمین مالی عنوان روشبه

کـار، گـرفتن وام و پـول از    وکـار مـدیر/ صـاحب کسـب     و استفاده از درآمدهاي بیـرون کسـب  

کـار از خانـه، پرداخـت     و اندازي کسبدوستان و اقوام، استخدام دوستان و اقوام با مبالغ کم، راه

جاي خرید تجهیزات، توقف همکاري بـا مشـتریان   از لیزینگ به کننده، استفادهتأخیري به تأمین

هاي بیش از موعـد،   غیرنقدي، دریافت پیش پرداخت از مشتریان، تعیین میزان بهره براي حساب

ــ  ــزات دســت دوم، کرای ــاج مــوقتی،  ۀخریــد تجهی ــا  وگــو گفــتمایحت ــراي بهتــرین شــرایط ب ب
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 ۀدر عـوض خریـد کـاال، خریـد بـا هزینـ       کنندگان، تخفیف براي خرید نقدي، داد و سـتد  تأمین

کننده، به اشتراك گذاشتن کارمندان، به اشتراك گذاشتن تجهیـزات و بـه   حمل از طرف تأمین

پـژوهش،  ایـن  روش شناسایی شـده در   18که کرد اشتراك گذاشتن دفتر کار. باید خاطر نشان 

شـده توسـط وینبـورگ و     تر شناسـایی انداز پیشراهتأمین مالی خود  روش 32اي از  زیرمجموعه

ــأمین مــالی خــود  2001لندســتروم ( ــا روش ت ــژوهش ب ــن پ ــوده و در ای ــدازي خــارج از راه) ب   ان

  مواجه نشدیم.  ،هاي اشاره شده در ادبیات که مختص کشورمان باشدروش

 هاي خوشه شناسایی و هامصاحبه روي بر شده انجام هايکدگذاري از هایینمونه. 1 جدول

  انداز خودراه مالی تأمین اصلی

  کد محوري  کد باز  اي از گزارة کالمی نمونه  ردیف
کد 

  شونده مصاحبه

1  

که  ITهاي حوزة  ترین منبع مالی مورد استفاده اکثر شرکت مهم

انداز شخصی مؤسس ها برخورد داشتم، استفاده از پسمن با آن

  کار بوده است. و کسب

استفاده از 

درآمدهاي بیرون 

  وکار صاحب کسب

تأمین مالی شخصی 

  صاحب شغل
E1, E3, E4, 
E5, E6, E7 

2  

کارهاي حوزة فناوري اطالعات نیاز بـه دفتـر   وبسیاري از کسب

آیـد کـه دفتـر    ثابتی ندارد، به همین دلیل مواقع زیادي پیش مـی 

صورت هم زمان دو کار را بتوان در مواقعی اجاره داد. یا حتی به

  شرکت در یک دفتر کار کنند.

اشتراك گذاشتن به 

  دفتر کار
 E1, E3, E6  اشتراك منابع

 

3  

صورت دسـت  بسیاري از تجهیزات مورد نیاز در صورت تهیه به

دوم صرفه بیشتري براي ما دارند. فقط باید به کیفیت تجهیـزات  

هاي اولیه کاهش پیدا کـرده و در  توجه کرد. با این روش هزینه

  هاي جاري راحت خواهیم بود.هزینه

خریدتجهیزات 

  دست دوم

  حداقل کردن 

  هايهزینه

  گذاري   سرمایه

E2, E3, E5 

4  

آیـد،  گاهی مشکالت مالی و تأمین وجه نقد در بـازار پـیش مـی   

کننـدگان   زنی با تـأمین ها مجبور به چانهاین است که خیلی وقت

شویم. عـدم ثبـات بـازار و     ها می براي مهلت گرفتن در پرداخت

  این اتفاق است. بازار علت عمدةکمبود وجه نقد در 

پرداخت تأخیري به 

  کننده تأمین

هاي  پرداخت

  تأخیري
E1, E5, E6, 

E7 

5  

ــه      ــت. درنتیج ــم اس ــی ک ــرایط فعل ــنعت در ش ــد در ص ــه نق وج

هاي نقـدي ارزش بیشـتري بـراي مـا دارنـد. در صـورت        مشتري

هـا را در  تـوانیم هزینـه   تحویل کاال به مشتري در اقساط بلند نمی

  بسیاري از موارد پوشش دهیم.

توقف همکاري با 

  مشتریان غیرنقدي

هاي  توقف حساب

  دریافتنی

  

E1, E2, E3, 
E4 
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 تـر  جـامع  هـایی  مقوله شناسایی شده، در انداز راه هاي تأمین مالی خود روش شد تالش سپس

 هـاي  کدگـذاري  از هـایی  نمونـه  مقالـه،  صـفحات  تعداد در محدودیت دلیلشوند. به بندي دسته

انـداز شناسـایی شـده کـه در حقیقـت       هاي تأمین مالی خـودراه  و خوشه ها بر مصاحبهانجام شده 

شـوندگان در   همـراه کـد مصـاحبه   ، بـه هسـتند کدهاي محوري شناسایی شـده در ایـن پـژوهش    

  .است شده ارائه 1جدول

  هاي کمیج) تحلیل یافته

   ۀشده در بخش کیفی، پرسشنامهاي شناسایی در بخش کمی پژوهش، براساس روش

سازي زوجی تدوین شد و براساس سه معیار سهولت (در دسترس بودن)، حداقلهاي مقایسه

هاي خبرگان و مطالعات هاي تأمین مالی و سرعت اعمال روش تأمین مالی که از مصاحبههزینه

مین مالی هاي تأبندي روش رسیده بودیم، اقدام به اولویتها آنپژوهشگران پیشین به 

که در ابتدا معیارهاي اصلی بود گونه دهی بدینوزن ةنحو کردیم. انداز شناسایی شده  راه خود

انداز براساس هر  هاي اصلی تأمین مالی خودراهدهی شدند و سپس خوشهنسبت به هم وزن

- ایسهمقبندي نهایی ماتریس  دهی شدند. اولویتزوجی وزنهاي مقایسهکدام از معیارها نیز با 

  ارائه شده است.  2انداز در جدول راههاي اصلی تأمین مالی خودزوجی خوشههاي 

هاي اصلی تأمین مالی زوجی خوشههاي مقایسهبندي نهایی ماتریس  .  اولویت2جدول

  انداز خودراه

هاي اصلی تأمین مالی خوشه

  انداز خودراه

وزن مربوطه 

براساس معیار 

  سهولت

وزن مربوطه 

معیار براساس 

سازي  حداقل

هاي  هزینه

 تأمین مالی

وزن مربوطه 

بر اساس معیار 

 سرعت اعمال

وزن 

 نهایی
  اولویت

  1 344/0  407/0  252/0  374/0 تأمین مالی شخصی صاحب شغل

  2 254/0  148/0  420/0  196/0 هاي تأخیريپرداخت

  3 215/0  256/0  162/0  229/0 هاي دریافتنیتوقف حساب

  4 095/0  065/0  099/0  122/0 گذاريهاي سرمایهحداقل کردن هزینه

  5 089/0  125/0  066/0  078/0 اشتراك منابع

  هاي پژوهش منبع: یافته
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انـداز، در گـام بعـد اقـدام بـه       هاي اصـلی تـأمین مـالی خـودراه     بندي خوشه اولویتافزون بر 

دسـت آوردن   بـه به این منظور، بـراي  کردیم. هر خوشه نیز  ۀزیرمجموعهاي روشبندي  اولویت

هـاي اصـلی تـأمین مـالی      هـاي زیرمجموعـه هـر یـک از خوشـه      امتیاز نهایی هـر کـدام از روش  

انداز بر مبناي هر یـک از معیارهـا، وزن معیـار در وزن خوشـه و امتیـاز آن روش تـأمین        خودراه

  آید. دست انداز بهراههاي تأمین مالی خودانداز ضرب شده تا امتیاز نهایی روشراهمالی خود

انـداز   روش تـأمین مـالی خـودراه    18میانگین امتیاز داده شـده بـه هریـک از    شود یادآور می

طیـف لیکـرت اسـت. دلیـل انتخـاب ایـن طیـف         ۀاز پرسشـنام دست آمده بههاي  براساس تحلیل

  توسط این طیف بود. ها  گیري میزان تناوب استفاده از هریک از روش امکان اندازهفراهم کردن 

هـاي   پرداخت ۀخوش ۀهاي تأمین مالی زیرمجموعکه از بین روشدهد نشان مینتایج تحلیل 

) بـاالتر از روش اسـتفاده   371/0کننده (با امتیاز نهـایی   تأخیري، روش پرداخت تأخیري به تأمین

ــاز نهــایی   ــا امتی ــزات (ب ــه جــاي خریــد تجهی ــرار گرفــت. در روش 0/)320از لیزینــگ ب هــاي  ق

هاي دریافتنی، روش توقـف همکـاري بـا مشـتریان غیرنقـدي      توقف حساب ۀخوش ۀزیرمجموع

پرداخت از مشتریان  هاي دریافت پیشو سپس روشرا داشته ) باالترین اولویت 314/0(با امتیاز 

) در 267/0هـاي بـیش از موعـد (بـا امتیـاز      ) و تعیین میـزان بهـره بـراي حسـاب    306/0با امتیاز (

حـداقل کـردن    ۀخوشـ  ۀهـاي زیرمجموعـ  گرفتنـد. در میـان روش  هاي دوم و سوم قرار اولویت

را ) باالترین اولویت 142/0گذاري، روش تخفیف براي خرید نقدي (با امتیاز هاي سرمایههزینه

بـراي  وگـو  گفـت دوم، روش  ۀدر رتبـ  0/)130مایحتـاج مـوقتی (بـا امتیـاز      ۀو روش کرایداشته 

سـوم و درنهایـت روش خریـد تجهیـزات      ۀدر رتب 0/)119کننده (با امتیاز  بهترین شرایط با تأمین

ــاز  ــا امتی ــین روش  ۀ) در رتبــ109/0دســت دوم (ب ــد. از ب ــالی چهــارم قــرار گرفتن ــأمین م هــاي ت

تـأمین مـالی شخصـی صـاحب شـغل، روش اسـتفاده از درآمـدهاي بیـرون          ۀخوشـ  ۀزیرمجموع

هـاي   و پس از آن روشداشته را ) بیشترین اولویت 534/0کار مدیرعامل (با امتیاز نهایی وکسب

دوم، روش اسـتخدام دوسـتان و    ۀدر رتبـ  0/)522گرفتن وام و پول از دوستان و اقوام (با امتیـاز  

کار از خانـه   و اندازي کسبسوم و درنهایت روش راه ۀ) در رتب455/0اقوام با مبالغ کم (با امتیاز 

  دسـت آمـده در    ا توجـه بـه نتـایج بـه    چهارم قرار گرفتنـد. درنهایـت بـ    ۀ) در رتب317/0(با امتیاز 
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اشتراك منابع، روش داد و ستد در مقابل خریـد کـاال (بـا امتیـاز      ۀخوش ۀهاي زیر مجموعروش

)  097/0گذاري دفتر کار (بـا امتیـاز   به اشتراك و سپس روشرا داشته ) باالترین اولویت 100/0

سـوم،   ۀ) در رتبـ 096/0بـا امتیـاز   کننـده (  حمل از طرف تأمین ۀدوم، روش خرید با هزین ۀدر رتب

چهارم و روش به اشـتراك گذاشـتن    ۀ) در رتب081/0گذاري تجهیزات (با امتیاز  روش اشتراك

  پنجم قرار گرفتند. ۀ) در رتب080/0کارمندان (با امتیاز 

  گیريبحث و نتیجه

ورهاي در باشـد، امـا در کشـ   اي در دنیا مـی هاي نوپا مشکل عدیدهنیاز به تأمین مالی در شرکت

پـذیر، ایـن    گذاري مخاطرهساختارهاي مالی کارآمد بانکی و سرمایهنداشتن دلیل  حال توسعه به

 ۀشـان در مرحلـ  ثمر رساندن ایـده هاي نوپا براي بهشود. بنابراین شرکتمعضل بیشتر احساس می

بایـد از منـابع   اي دارنـد کـه در آن کـارآفرین    هـاي خالقانـه  اندازي، نیاز به اسـتفاده از روش راه

  کند.  گذار خارجی اقدام داخلی و بدون اتکاء به وام و سرمایه

شـده  وکارهاي نوپاي فنـاوري اطالعـات شـهر تهـران انجـام       این پژوهش که در بستر کسب

ــودراه   ــاي خ ــناخت رفتاره ــدف ش ــا ه ــت ب ــه     اس ــه ب ــا توج ــی (ب ــان ایران ــالی کارآفرین ــداز م ان

هـا را   ) در تالش است تا اهمیت استفاده از این روشهاي زیاد در تأمین مالی خارجی محدودیت

پـژوهش در گـام نخسـت بـه     این وکار کشور به اثبات رساند. در این راستا، در  در فضاي کسب

از گیـري  بهـره کارآفرینـان بـا    ةانداز مـورد اسـتفاد   هاي رایج تأمین مالی خودراهاستخراج روش

ه از جمله پژوهش انجام شده توسط یوزباشـی  مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمین

) پرداخته شد. در این بخش از پـژوهش، تعـدادي از   2001) و نیز وینبورگ و لندستروم (1393(

در کشـورهاي  طـور مثـال   بـه چراکـه  شد انداز حذف راهتأمین مالی خود ۀهاي زیرمجموعروش

انـداز از منـابع   راهن مـالی خـود  هاي اعتباري جـزء مهمتـرین منـابع تـأمی    مریکا کارتآاروپایی و 

آن، تـأمین   بـر  افزونپذیر نیست. راحتی امکانکه در ایران این مورد بههستند شخصی کارآفرین 

) 2001ها نیز که یکی از موارد بیان شده در پژوهش وینبورگ و لندستروم ( مالی از طریق یارانه

ایـن  هاي بخش کیفی  مصاحبه ۀوسیل به انداز شناسایی شده راه هاي تأمین مالی خود بود، در روش

انـداز  راههـاي رایـج تـأمین مـالی خـود     بندي روش پژوهش جاي نگرفت. در گام بعد به اولویت
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 ۀخوشـ  ةدسـت آمـد   پرداختیم که با توجه بـه نتـایج بـه    AHPشناسایی شده با استفاده از تکنیک 

تـأمین مـالی    ةتـرین شـیو  عنوان رایـج به344/0تأمین مالی شخصی صاحب شغل با میانگین وزنی 

هـاي تـأخیري بـا میـانگین     هـاي پرداخـت  ترتیب خوشهانداز شناسایی شد و بعد از آن بهراهخود

  حـداقل کـردن    ۀ، خوشـ 215/0هـاي دریـافتنی بـا میـانگین وزنـی      توقـف حسـاب   ،254/0وزنی 

میـانگین   اشـتراك منـابع بـا    ۀو درنهایت خوشـ  095/0گذاري با میانگین وزنی  هاي سرمایههزینه

هاي دوم تا پنجم قرار گرفتند. در گام آخر نیز اولویت هر یـک از  ترتیب در ردهبه 089/0وزنی 

  هاي اصلی تعیین شد.  خوشه ۀهاي زیرمجموع روش

  پیشنهادها

پژوهش تأمین مالی شخصـی صـاحب شـغل    این از دست آمده بهبا توجه به اینکه براساس نتایج 

خـود اختصـاص داد،   انـداز بـه   هاي اصلی تـأمین مـالی خـودراه    وشهباالترین اولویت را در بین خ

در مراحـل  ویـژه  هـاي مـالی بـه    شود کارآفرینان در مواجهه با معضالت و محدودیت پیشنهاد می

مالی دسترسی محدودتري به تـأمین مـالی    ۀسابق نبود دلیل ریسک باال و که به-وکار کسب ۀاولی

انـداز و   بـر رفتارهـاي خـودراه    -گـذار دارنـد   سـرمایه بـانکی و نیـز جـذب    نظـام  خارجی توسط 

اي داشـته باشـند. همچنـین از     گیرند، تأمل ویـژه  اي که در این حوزه جاي می هاي خالقانه روش

انداز  هاي اصلی تأمین مالی خودراه هاي تأخیري در اولویت دوم در بین خوشه آنجا که پرداخت

 ۀسـازي و تقویـت سـرمای    اي بـه شـبکه   ویـژه شـود کارآفرینـان توجـه     جاي گرفت، پیشـنهاد مـی  

هاي تجاري خـود برقـرار    اجتماعی خود داشته باشند تا از این طریق بتوانند تعامل بهتري با طرف

ها و اسناد  پرداخت حساب ةکرده، تا حد ممکن از اعتبارات تجاري بهتري برخوردار شده، دور

  قد خود را کاهش دهند. کار خود را افزایش داده و شکاف وجه ن و پرداختنی کسب

انـداز در  راهدهـاي تـأمین مـالی خـو    بنـدي روش  اگرچه این پژوهش بـه شناسـایی و اولویـت   

انـداز بـا سـطح     مین مـالی خـودراه  أساختار ت ۀمطالع اماپرداخت  IT ةوکارهاي نوپاي حوز کسب

ي هـاي صـنعت بـرا   یـا جـذابیت  و عـدم اطمینـان در صـنعت    سطح ریسـک و   ،مورد نیاز ۀسرمای

شـدة   اسـتفاده سـازوکارهاي  کارهـا و  وتر از رفتار کسبتواند الگویی صحیحمی گذاري سرمایه

هـاي آتـی در ایـن سـمت و سـو       پـژوهش شود میدر بخش تأمین مالی ارائه دهد و توصیه ها آن
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انـداز را بـراي    هاي تأمین مالی خـودراه  توان چگونگی استفاده از روش گام بردارند. همچنین می

بـارة  و یـا بررسـی تطبیقـی در   کـرد  شرکت بررسی  ۀکارهاي فعال در سایر مراحل توسع و کسب

در اسـتفاده  اثرگذار ها در بین صنایع مختلف انجام داد. تبیین عوامل  سازوکار اجرایی این روش

  دارد. مطالعات آتی به  انداز از دیگر موضوعاتی است که نیاز هاي تأمین مالی خودراه از روش
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