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ABSTRACT
The objective of this research is to design a decision-making strategic
model for venture capitalists in selecting startup businesses in Iran while
emphasizing the sanctions-hit era. The research method is applied or
practical in terms of the purpose and exploratory-mix in terms of data
collection. The expert group in the qualitative section included the investing
experts, directors and specialists of the venture capital companies while they
include the personnel of the VC firms in the qualitative section. Furthermore,
in the qualitative section, a deep interview was arranged with 16 experts so
as the reach the theoretical saturation by using the snowball method and in
the quantitative section, a questionnaire based on the relative cluster
sampling was distributed among 90 people so as to measure the intended
model. The data were analyzed in the quantitative section by using the
grounded method and in the qualitative section by using the structural
equations technique and Friedman Test. Notably in the qualitative part. The
managerial, economic, industrial, organizational and cultural factors as well
as the science and research elements and their implications were assessed
and extracted. The findings in the quantitative part indicate that the decision
making strategic model for venture capitalists in selecting businesses
startups in Iran with emphasis on sanctions-hit periods has an appropriate
and acceptable fit inside.
In the final analysis, a recommendation was made for the attitude and
support programs of the government along with a strategy of science and
technology, which would result in the targeted investments, improvement in
job creation, enhancement of innovations and development.
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چکیده

مو ضوع بهرهگیری و پرورش منتورهای کارآفرینی نگر شی تازه برای تو سعه پایدار زی ستبوم
کارآفرینی استتتت که ضتتترورر پردا تن به آن برای حفظ و احیاء مهمترین رکن فضتتتای
ک سبوکار یعنی سرمایه ان سانی ،امری در ور توجه ا ست .پژوهش حا ضر با هدف شنا سایی
اکو سی ستم پرورش منتورهای کارآفرینی شکلگرفته و در این رابطه ،ضمن ت شریح مفهوم ،به
تبیین عوامل زیستتتت بوم و مییطی شتتتکلگیری آن پردا ته استتتت .این تیقیق از منظر نتیجه،
کاربردی و از منظر نوع در زمره تیقیقار کیفی گروه کانونی ،قرار میگیرد .برای گردآوری
اطالعار موردن یاز از مصتتتاحبه های نیمه ستتتا تار یافته و برای تایید کیفیت دادهها در هنگام
اجرای تکنیک دلفی فازی از پر سشنامه ا ستفاده شده ا ست .قلمروی زمانی این پژوهش ،سال
های  1397و 1398بوده استتتت .برگان منتوری کارآفرینی فعال در شتتتتا دهندههای استتتتان
تهران ،مشتتتارکتکنندگان تیقیق را تشتتتکیل دادند .نمونهگیری هدفمند بوده و با استتتتفاده از
روش گلولة برفی  11نفر انتخا شتتتدند .یافته ها نشتتتان می دهد مقوالر آموزش و پرورش
منتوری ،عوامل سازمانی و دولتی در بعد عوامل رسمی و جامعه و فرهنگ منتورپرور و انواده
منتوری در ب عد عوا مل غیررستتتمی به همراه  12مفهوم ،الگوی اکوستتتیستتتتم پرورش منتور
کارآفرینی را تشکیل میدهند.

منتور
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مقدمه
فلستتفه کستتب وکار نوپا ،به دنبال حذف امور بی فایده و افزایش فعالیتهای ارزش آفرین
در ستتا ت میصتتول یا دمت استتت به گونهای که بتوانند بدون نیاز به ستترمایهگذاری کالن
بیرونی ،می صولی بی نقص و با شانس موفقیت بی شتری دا شته با شند ( .)Pakroo, 2020برای
راهاندازی یک کستتتب وکارنوپا ،ابتدا باید ایده اصتتتلی شتتتکل بگیرد .ایده گاهی از تغییرار
مییطی مانند ایجاد قوانین جدید ،تصمیمگیریهای دولتی یا تصمیمگیریهایی در سطح جامعه
ایجاد میشتتودکه میتوان ازآن به بهترین نیو بهرهبرداری کرد ( )Oana et al., 2021و پس
ازآن بایدگروه کنترل تشکیل شود تا درهر مرحله فرآیند راکنترل وسپس اجازه ورود به مرحله
بعد را صتتتادر کند و اگر کار ناقص بود ،آنرا بازنگری کند ( .)Sadma, 2021درمرحله دوم،
ارزیابی مقدماتی بازار مورد توجه قرارمیگیرد ( .)Vuong, 2021درگام سوم ،مفهوم سازی
شامل شکل ،م شخ صار ،ویژگی و ...می صول مطرح می شود و در هرکدام از این مراحل باید
ریسک کسب وکار مشخص شود .درمرحله چهارم ،تیلیل مالی و مقدار هزینه مورد نیاز تعیین
شود و با اجرای هرمرحله ،تو سعه صورر میپذیرد .درگام پنجم آزمون واعتبار سنجی ک سب
وکارنوپا زمینه تجاری سازی انبوه را فراهم میکند و وارد چر ه اقتصاد و اشتغال میشود (Al-

 .)Damen, 2021نکته مهم برر سی این ست که برای ایجاد ،تو سعه و رونق یک ک سب وکار
جدید ،م سئله به صرفه بودن اقت صادی و میزان ری سک مییط از اهمیت زیادی بر وردار ا ست
( .)Blumberg, 2020همانگونه که تبیین گردید ،داشتتتن ایده تنها یک شتتروع استتت .بیش
از 98در صدعامل موفقیت یاعدم موفقیت یک ک سب وکار جدید منوط به چگونگی اجرا شدن
ایده اولیه و مدیریت ری سک عقالیی وعلمی آن میبا شد ( .)Torchys, 2021اهمیت فزاینده
مدیریت ریستتک عقالنی در ایجاد کستتب و کارهای نوپا زمانی ملموستر میگردد که با توجه
به پیشتترفت ستتری بازار شتترکتهای نوآورانه و همچنین حجم کستتب وکارهایی که به عنوان
نوآوری می سو می شوند ،درجه باالیی ازعدم اطمینان در مورد عوامل تکامل دا لی تو سعه
کستتتب وکار و مستتتا ل ارجی وجود داردکه بر چالش واقعی ذاتی در فرآیند مدیریت تاکید
دارد ( .)Hani, 2021این چالش قابل مالحظه در ارتباط با مدیریت به شدر به مییط ارجی
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گ سترش و به این ترتیب سطح عدماطمینان مربوط به این بازار افزایش مییابد ( Felin et al.,

 .)2020اهم یت درنظرگرفتن ت فاور ز مانی بین مفهوم ا یده وتوستتت عه میصتتتول جد ید که
دربازارعر ضه می شود ،م سئله مهم برای ا ستفاده ازروشهای تیلیلی و مدیریت ری سک ا ست
( .)Kim, 2021; Rivera, 2021با اینحال فقدان مدلهایی که ستتتطح مدیریت ریستتتک
شرکتها را در شرکتهای نوآورانه و فناوری پوشش دهد وجود دارد (.)Kwon, 2020

این م سئله درک شورمان ایران نیز ملموس ا ست .باتوجه به شرایط اص سیا سی ک شورکه
انواع تیریمهای بینالمللی علیه ستتازمانها ،نهادها و افراد کشتتورمان درمجام بینالمللی اعمال
گردیده ،این موضوع در نخستین باز ورد ود سا تارهای کالن اقتصادی و صنعتی کشورمان
را با چالش مواجه نموده ا ست (ر شادرجو و ابراهیم پور .)1399 ،به همین سبب ،شکلگیری
ک سب وکارهای نوین و مدیریت ری سک در ک شورمان ب سیار مهم ا ست اما واقعیت این ست که
کستتتب وکارهای نوپا درکشتتتورمان برغم وجود نخبگان و تیصتتتیل کردگان بستتتیارآن هم
در شرایط د شوارتیریم ها آنگونه که باید موفقیت آمیز نبوده ویا از سوی م سئولین موردحمایت
قرار نگرفته استتتت (مرادی و همکاران .)1399 ،این درحالیستتتت که با توجه به شتتترایط اص
موجود درک شور همچون بافت جمعیتی جوان ،تعداد باالی افراد تی صیلکرده ،نخبگان ابزاری
و اجرایی توانمند ،افزایش ضتتتریب نفوذ رستتتانه های دیجیتال ،میزان دستتتترستتتی و رغبت به
فناوریهای نوین در ستتطح جوانان و بیش از همه مشتتکل اشتتتغال میتوان در زمینههای ایجاد
وتوستتتعه کستتتب وکار نوین (حتی درشتتترایط دشتتتوار تیریمهای بینالمللی) ازآنها بهره برد
(شیرمیمدی و همکاران.)1399 ،
در صوص اهمیت تیقیق حا ضر باید افزود ازمهمترین عوامل تاثیرگذار بر ر شد و تو سعه
اقتصتتادی کشتتورها ،ستترمایهگذاری وچگونگی تخصتتیص و رشتتد آن اس تت .ستترمایهگذاری
درکستتب وکارهای نوپا ،ازجمله حوزههایی استتت که توجه بستتیاری را میطلبد.کارآفرینان در
این وادی ،نقش کلیدی را در روند تو سعه اقتصادی برعهده داشته و با نوآوری به عنوان نیروی
میرکه ا صلی تو سعه اقت صادی ،د ستیابی به تعادل پویا در اقت صاد را ت سهیل میبخ شند به نیوی
که در شتتترایط کنونی کشتتتور که چالش های مهمی همچون کاهش نرخ تولید نا الص ملی،
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کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ رشد بیکاری وکاهش سرمایهگذاری بخش صوصی و
غیره وجودارد .اهمیت کارافرینان صتتتوصتتتا در تصتتتمیمگیری ستتترمایهگذاران مخاطرهپذیر
درانتخا کستب وکارهای مخاطرهآمیز را دو چندان میکند .ضترورر انجام این تیقیق را نیز
میتوان از سه حیث بررسی نمود :نخست؛ اگر بتوان سرمایهگذاران مخاطره آمیز را در انتخا
طرح ستتترمایهگذاری ود درکستتتب وکارهای نوپا کمک نمود و دوم؛ نرخ ستتترمایهگذاری
مخاطرهآمیز را که با مدل تیقیق افزایش داد و در نهایت ازهدر رفتن مناب نقدینگی جلوگیری
نمود .آنگاه میتوان به بخش مهمی از تیقق توستتتعه کشتتتور امیدوار بود از این رو انجام این
پژوهش برای دستیابی به اهداف آن در ایران ضروری میباشد.
نوآوری مقاله کنونی از دو بعد کالن قابل بررسی است:


نخستتتت؛ مطالعار گذشتتتته کمتر به توستتتعه مرزهای دانش در صتتتوص تصتتتمیمگیری
ستتترمایه گذاران م خاطره پذیر در انت خا

کستتتتب وکارهای نوپا داشتتت تهاند وهمواره با

کاستتتیهایی روبرو بودهاند که این پژوهش به طریق اکتشتتافی و شتتناستتایی عوامل مختلف
شکلدهنده ت صمیمگیری سرمایهگذاران مخاطرهپذیر در انتخا ک سب وکارهای نوپا در
تالش است تا أل موجود در ادبیار این حوزه را با بررسی همهجانبه آن پر کند؛


دوم؛ این پژوهش تصمیمگیری سرمایهگذاران مخاطرهپذیردر انتخا کسب وکارهای نوپا
درشتتتر کت های نو پا را عمل یاتی کرده و ام کان ان جام تیقیق تجربی را درشتتتر کت های
ستتترمایه گذار م خاطره پذیر به وجود میآورد .درواق این پژوهش جزء م یدودکارهای
تجربی برای برر سی ت صمیمگیری سرمایهگذاران مخاطرهپذیردر انتخا ک سب وکارهای
نوپا هم به طریق روش کیفی است.
با این مقدمار اجمالی ،مقاله کنونی ج ستاری ا ست در را ستای ارا ه پا سخ به این سوال که

در دوران دشتتوار تیریمهای اقتصتتادی بینالمللی که علیه کشتتورمان اعمال میگردد ،چگونه
میتوان به مدلی راهبردی در تصتتتمیمگیری ستتترمایهگذاران مخاطرهپذیر در انتخا کستتتب
وکارهای نوپا در ایران دست یافت؟ بنابراین برای دستیابی به این هدف سعی می شود با تکیه بر
رویکرد کیفی روش داده بنیاد به شتتتناستتتایی عوامل موثر بر تصتتتمیمگیری ستتترمایه گذاران
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مخاطره پذیر پردا ته شتتود ،ستتپس با تکنیک معادالر ستتا تاری مدل تیقیق اعتبار ستتنجی و
آزمون فریدمن مولفهها و شا صها رتبهبندی شوند.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
سرمایهگذاری طرپذیر یا  VCکه مخفف ( )Venture capitalبوده و از آن با عنوانهای
« سرمایهگذاری ج سورانه» یا « سرمایهگذاری کارآفرینی» نیز نام میبرند ،عبارر ا ست از تأمین
ستترمایه برای شتترکتها و کستتب و کارهای نوپا و کارآفرین که مستتتعد جهش و رشتتد ارزش
هستند ( .)Oana et al., 2021این شرکتها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی ود،
مورد توجه سرمایهگذارانی هستند که با وارد کردن سرمایه ،شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی
شتتترکتهای کارآفرین را جبران کرده و در گروه ستتتهامداران آنها قرار میگیرند ( Hani,

 .)2021ستتترمایه گذار طرپذیر با مدیریت فعاالنه ،برنامهریزی و انتقال تجار در افزایش
قیمت ستتهام این شتترکتها نقش مهمی ایفا میکند .رونق و توستتعه فعالیتهای ستترمایهگذاری
طرپذیر موتور میرکه و میور اصتتلی رشتتد میصتتوالر جدید و نوآوری در عرصتته فناوری
است ( .)Torchys, 2021شرکتهای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر ،شرکتهای صوصی و
سودطلبی ه ستند که سرمایه ود را در فعالیتهای پرری سک یا نوپا سرمایهگذاری

مینمایند .

به طور تخ ص صیتر سرمایهگذاری مخاطرهپذیر میتواند سرمایهگذاری مالی در شرکتهایی
تعریف شود که هنوز قیمتی برای آنها تعیین ن شده ا ست و دارای پتان سیل ر شد چ شمگیری
میباشتتتند (احمدپور داریانی و همکاران .)1398 ،ستتترمایهگذاران مخاطرهپذیر ابتدا با توجه به
ریستتتک ارتباطی عمل میکنند ،ستتتپس گزینه های پرریستتتک را حذف کرده و در نهایت با
ارزیابی ری سک بازار د ست به انتخا

میزنند ( .)Kwon, 2020عوامل فرهنگی و بینالمللی در

تصتتتمیم ستتترمایهگذاران طر پذیر موثر استتتت (هاشتتتمینکو و همکاران ،)1397 ،اگر چه توانمندی
مدیریتی کارآفرین و عوامل سازمانی نیز در مراحل اولیه انتخا

شدن او توسط سرمایهگذار طرپذیر

اهمیت بیشتری دارد ( ،)Archibald & Possani, 2021با این حال ،مییط اقتصادی و نظارتی نیز
نقش مهمی در فرایند ت صمیمگیری سرمایهگذاران طرپذیر ایفا میکند ( Dhochak & Doliya,
.)2021
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احمدپور داریانی و همکاران ( )1398الگوی شکلگیری سرمایهگذاری جسورانه در ایران
را ارا ه نمودند و موقعیتهای توانمندستتتاز وتربیت نیروی متخصتتتص را جزو عوامل علی این
الگو ،نهادهای غیررستتمی را جزو شتترایط زمینهای ،انتشتتار را جزو عوامل مدا لهگر ،توستتعه
نهادهای رستتتمی ،همستتتا تی بخش عمومی و صتتتوصتتتی از راهبردهای این الگو و استتتتمرار
عملکرد کارای چر ه عمر ستتترمایه گذاری جستتتورانه را از پیامدهای این الگو بر شتتتمردند.
هاشتتمینکو و همکاران ( )1397در تیقیقی به بررستتی اهداف ،باورها و فرآیند تصتتمیمگیری
فر شتگان ک سب و کار پردا تند و دریافتند فرآیند ت صمیمگیری فر شتگان ک سب و کار شامل
دو بخش کالن :شنا ت و ارزیابی فر صت ا ست ،از آ شنایی با کارآفرین شروع و به شراکت
تم میشود .اهداف و باورها در ارزیابی فرصت اثرگذار بوده و کل این فرآیند در بستر مییط
ردوکالن ک سبوکار شکل میگیرد .فر شتگان ک سبوکار با شنا ت این فرآیند میتوانند
تفاورهای فردی و انتظارار شخ صی ود را در ت صمیمگیری لیاظ کنند و از سردرگمی در
انتخا فرصتتهای سترمایهگذاری رها شتوند .دوچاک و دالیا )2021( 1عوامل موثر بر فرآیند
ستتترمایه گذاری طرپذیر در هند را مورد بررستتتی قرار دادند و نتیجه گرفتند که تصتتتمیم
ستتترمایهگذاران طرپذیر صتتترفاً بر فعالیتهای کارآفرینانه ،میصتتتول و بازار تأکید نمیکند.
مییط اقت صادی و نظارتی نیز نقش مهمی در فرایند ت صمیمگیری سرمایهگذاران طرپذیر ایفا
میکند .آرچیبال و پوستتتانی )2021( 2در تیقیق ود شتتترایط مدیریتی و ستتتازمانی کستتتب و
کارهای نوپا را در جلب سرمایهگذاری مخاطرهپذیر تاثیرگذار دانستند.
روش شناسی
روش پژوهش برح سب هدف کاربردی و برح سب گردآوری اطالعار آمیخته  -اکت شافی
استتتت .جامعه برگی دربخش کیفی شتتتامل برگان دانشتتتگاهی ،مدیران وکارشتتتناستتتان
شرکتهای سرمایهگذار مخاطرهپذیر میبا شدکه ازروش نمونهگیری گلولهبرفی تا ر سیدن به
اشتتباع نظری ،استتتفاده گردید .معیارهای انتخا

برگان داشتتتن تیصتتیالر مرتبط با موضتتوع
1. Dhochak& Doliya
2. Archibald & Possani
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تیقیق ،داشتتن ستوابق اجرایی و کاری در زمینه موضتوع تیقیق و داشتتن ستوابق پژوهشتی در
زمینه موضتتوع تیقیق بود .در این بخش 20 ،نفرانتخا

گردیدند که در مصتتاحبه  16به اشتتباع

نظری رسید .جامعه آماری در بخش کمی شامل کارکنان شرکتهای سرمایهگذار مخاطرهپذیر
است .روش نمونهگیری با توجه به جامعه آماری مورد نظر بصورر نمونهگیری وشهای نسبی
چند مرحلهای با فرمول کوکران به تعداد  90نفر استتتت به طوری که هریک ازچهار حوزه
غر  ،شرق و شمال و جنو کشور ،نقش یک حوزه را ایفا کرده و در مرحله بعد ،شرکتهای
سرمایهگذار مخاطره پذیر واق شده در هر حوزه هم ،یک وشه را تشکیل داد .پخش پرسشنامه
به صورر ت صادفی در و شه و به ن سبت جمعیت آن و شه بود .باتوجه به اینکه روش تیقیق
در این پژوهش ترکیبی بوده ،طی دو مرحله ابتدا در بخش کیفی مولفه و شا صها شناسایی و
سپس در بخش کمی به وسیله تیلیل عاملی تاییدی مورد آزمون قرار گرفت و بشرح ذیل انجام
شد:
الف -بخش کیفی :این بخش از پژوهش برای شتتناستتایی مولفههای راهبردی تصتتمیمگیری
سرمایهگذاران مخاطرهپذیردر انتخا ک سب وکارهای نوپا در ایران ،با انجام م صاحبه عمیق از
برگان و بکارگیری روش داده بنیاد (الگوی نظاممند استتتراوس و کوربین) در مییط نرمافزار
مکس.کیو.دی ورژن 1 2018انجام گرفت که مراحل کدگذاری باز ،کدگذاری میوری و پس
از تیلیل دادهها کدگذاری انتخابی بر روی مصاحبههای عمیق انجام گرفته از برگان انجام شد
و بصتتورر مدل پارادایمی ارا ه شتتد .معیار انتخا این برگان ستتابقه کار حداقل  10ستتال در
زمینه سرمایهگذاری مخاطرهپذیر و تی صیالر حداقل کار شنا سی بود .مدر زمان هر م صاحبه
بین  60تا  90دقیقه متغیر بود و مصاحبهها با رضایت شرکتکنندگان با استفاده از دستگاه ضبط
صتتتور ،ضتتتبط و به شتتترکت کنندگان در مورد میرمانه ماندن اطالعار اطمینان داده شتتتد
مصاحبهها در دو نوبت (یکبار به منظور گردآوری اطالعار و بار دوم به منظور تایید اطالعار)
انجام شتد .اعتبارپذیری پژوهش با راهبردهای درگیری پیوستته و طوالنی مدر میقق با فرآیند

1. MAXqda2018
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گردآوری و تیل یل داده های پژوهش ،بازبینی و کنترل هم کاران ،تای ید پذیری مشتتتتار کت
شرکتکنندگان به دست آمد.
 بخش کمی :برای آزمودن وکمیستتازی مدل راهبردی تصتتمیمگیری ستترمایهگذارانمخاطرهپذیردر انتخا کسب وکارهای نوپا درایران شناسایی شده ،نیاز بوده که دریک جامعه
آماری ،مدل تیقیق مورد آزمون قرار بگیرد .با نظرسنجی از کارکنان بر ی از شرکتهای نوپا
با پخش پرسشنامهای با  7مولفه و  37شا ص با طیف  7لیکرر در بین آنها ،اطالعار مورد نیاز
جم آوری شتتد .آنگاه بکارگیری معادالر ستتا تاری( )SEMدر مییط نرم افزار ،AMOS24
دادهها تجزیه وتیلیل شتتد تا ابعاد مدل راهبردی تصتتمیمگیری ستترمایهگذاران مخاطرهپذیر در
انتخا کسب وکارهای نوپا در ایران با تاکید بر دوران تیریم شناسایی شده ،مورد آزمون قرار
بگیر ند .برای ستتتنجش پا یایی ابزار تیقیق مع یار آل فا کرون باخ برای مول فه مدیریتی (،)0/88
اقتصادی ( ،)0/73صنعتی ( ،)0/85سازمانی ( ،)0/82فرهنگی ( ،)0/79دانش و تیقیق ( )0/91و
پیامدها ( )0/90میاسبه شد که مطلو است.
يافتهها
الف -توصیف جمعیت شناختی
الف )1-توصیف جمعیت شناختی در بخش كیفی

در بررسی توصیفی مشارکتکنندگان در مصاحبه 17 ،نفر ( )%85مرد و  3نفر ( )%15زن و
در ردههای ستتنی مشتتارکتکنندگان 2 ،نفر ( )%10بین  35-30ستتال 6 ،نفر ( )%30بین 40-35
ستتال 5 ،نفر ( 45-40 )%25ستتال و  7نفر ( )%35باالتر از 50ستتال بودهاند .در بررستتی مدرک
تیصتتتیلی افراد 3 ،نفر ( )%15دارای تیصتتتیالر کارشتتتناستتتی 8 ،نفر ( )%40دارای مدرک
کارشناسی ارشد و  9نفر ( )%45دارای مدرک دکتری بودند.
الف )2-توصیف جمعیت شناختی در بخش كمی

در بررستتتی توصتتتیفی آزمودنی های تیقیق 73 ،نفر ( )%81مرد و  17نفر ( )%19زن و در
ردههای ستنی آزمودنیها 18 ،نفر ( )%20بین  35-30ستال 22 ،نفر ( )%24بین  40-35ستال38 ،
نفر ( 45-40 )%42ستتال و  12نفر ( )%14باالتر از 50ستتال بودهاند .در بررستتی مدرک تیصتتیلی
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افراد 28 ،نفر ( )%31دارای تیصتتیالر کارشتتناستتی 49 ،نفر ( )%54دارای مدرک کارشتتناستتی
ارشد و  13نفر ( )%15دارای مدرک دکتری بودند.
ب )1 -يافتههای بخش كیفی

فرایند تیلیل دادهها با استتتفاده از کدگذاری در طی ستته مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری
میوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت.
گام اول ،كدگذاری باز :میقق قبل از اینکه کدگذاری دادهها را شروع کند همه مصاحبههای
ضبط شده را به صورر د ست نو شته اول روی کاغذ نو شته و یک بار هم مجددا م صاحبه را
گوش کرده و با دست نوشته مقایسه کرد تا جملهایی از قلم نیافتاده باشد ،سپس دست نوشتهها
را در نرمافزار ورد تایپ نموده و به نرم افزار مکس کیودا وارد و مصتتاحبهها را جدا از یکدیگر
کدگذاری نمود که در  161کد باز به دستتتت آمد .با حذف کدهای تکراری و ادغام کدهای
مترادف در مجموع  33کد باز نهایی استخراج شد.
گام دوم ،كد گذاری محوری :این گام مرحله دوم تجزیه و تیلیل در نظریهپردازی دادهبنیاد
است .هدف از این مرحله برقراری رابطه بین طبقههای تولیدشده در مرحله کدگذاری باز است.
جدول شماره یک کدگذاری میوری دادههای تیقیق را ارا ه میکند.
جدول  .1مولفهها و شاخصهای مدل
كدگذاری محوری

مديريتی

اقتصادی

صنعتی

كدگذاری باز
تیلیل جام میزان ریسک
قدرر باالی پیشبینی
درک شرایط مییطی سازمان
شنا ت تهدیدار و فرصتها
دانش مدیران
توسعه و حفظ رابطه با مشتری
تامین مالی نهادها
سرمایهگذاری
تشکیل نهادهای صوصی
توسعه و رونق تولید
توسعه اقتصاد دیجیتال
تیلیل بازار و مشتری
توسعه صوصی سازی
تکنولوژی
عناصرسازمان جهت تولید
سا تار سازمان یافته
تدوین چشم اندازهای صنعتی
افزایش کیفیت میصوالر تولیدی
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سازمانی

فرهنگی

دانش و تحقیق

پیامدها
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كدگذاری باز
قوانین و مقرارر دولتی
استراتژیهای نوآورانه
نیروی انسانی کارآمد
تدوین برنامه جام اهداف سازمانی
رعایت قوانین سازمانیافته سازمانی
تعالی نهادهای اجتماعی
تشکیل و حفظ کمیته کارآفرینی
تنظیم و حفظ سیاستها و ارزشهای سازمان
ایجاد اشتغال برای کارآفرینان
حمایت از نخبگان جوان
دانش کارآفرینان
قابلیت تولید دانش
توسعه شرکتهای دانش بنیان
بودجههای الزم برای تیقیق و پژوهش
قابلیت دسترسی به مناب علمی روز جهان
افزایش سرمایه گذاری های هدفمند
بهبود اشتغالزایی
بهبود نوآوریها
تیقق توسعه

شکل . 1خروجی نرم افزار مکس کیودا از کدگذاری محوری دادهها
روجی نرم افزار  Maxqdaورژن  2018در این مرح له ج هت استتتتخراج کد های باز و
کدهای میوری در شکل شماره  1ارا ه شده است.
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سوم ،كدگذاری انتخابی :تصتتمیمگیری ستترمایهگذاران مخاطرهپذیر در انتخا کستتب

وکارهای نوپا در ایران به شتترایط اقتصتتادی و مدیریتی بستتتگی دارد لذا به عنوان شتترایط علی
انتخا

شد .زمینههای صنعتی و فرهنگی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران جزو بستر و عوامل

ستازمانی با تاثیر بر راهبر دانش و تیقیق از عوامل مدا لهگر میستو شتد که بستتر ،راهبرد و
شرایط مدا لهگر پیامدهای افزایش سرمایهگذاریهای هدفمند ،بهبود اشتغالزایی و  ...را سبب
ساز واهد شد .نمودار شماره  1مدل فرایند کیفی پژوهش را نشان میدهد.
شرایط علی:
 -1عوامل اقتصادی
 -2عوامل مدیریتی
شرایط مدا له گر:
 - 1عوامل سازمانی

شرایط زمینه ای:
 -1عوامل صنعتی
 -2عوامل فرهنگی
راهبردها:
 -1دانش و تیقیق

پیامدها:
 -1افزایش سرمایهگذاری های هدفمند
 -2بهبود اشتغالزایی
 -3بهبود نوآوری
 -4تیقق توسعه

نمودار  .1الگوی پارادایمی مدل راهبردی تصمیمگیری سرمایهگذاران مخاطرهپذیر در
انتخاب کسب وکارهای نوپا در ایران
گزارههای حکمی (قضايا) پژوهش

بر پایه مولفههای مراحل کدگذاری اکتشافی قضایای زیر بدست میآیند:
قضتتتیه  :1عوامل اقتصتتتادی و مدیریتی شتتترایط علی برای تصتتتمیمگیری ستتترمایهگذاران
مخاطرهپذیر در انتخا کسب وکارهای نوپا در ایران میسو میشوند.
قضیه  :2عوامل صنعتی و فرهنگی زمینه و بستری اص را برای تیقق راهبرد علم و فناوری
ایجاد میکنند.
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ق ضیه  :3شرایط مدا لهگر عوامل سازمانی ب ستری عام را برای تیقق راهبرد علم و فناوری
فراهم میآورند.
ق ضیه  :4راهبرد دانش و تیقیق ،شرایط مدا لهگر عوامل سازمانی شرایط زمینهایی عوامل
صتتتنعتی و فرهنگی پ یامد افزایش ستتترمایه گذاری های هدفم ند ،بهبود اشتتتت غالزایی ،بهبود
نوآوریها و تیقق توستتعه جهت تصتتمیمگیری ستترمایهگذاران مخاطرهپذیر در انتخا کستتب
وکارهای نوپا در ایران را در پی واهد داشت.
ب .يافتههای بخش كمی
ب )2-مدل اندازه گیری

در این مرحله ابتدا روایی صوری پرسشنامه حاصل ازمرحله کیفی ،طی نظرسنجی ازچندین
بره و انجام ا صالحار مورد نظرآنها تا ید گردید و برا ساس میا سبه روایی میتوایی شا ص
های ا ستخراجی بر مبنای برگان(برای تک تک شا ص ها )1و (برای کل شا ص ها )2برای
هریک از گویهها ،روایی میتوایی پرسشنامه ،مورد تایید یک گروه  10نفره متشکل از اساتید و
نخبگان دان شگاهی و افراد بره حوزه

سرمایهگذاری قرار گرفت به طوری که میدوده CVR

روایی میتوایی شا ص های ا ستخراجی بر مبنای برگان (برای تک تک و کل شا ص ها)
برای هریک ازگویهها باالی  0/62بدست آمد.
برای تشتتخیص این مستتئله که تعداد دادههای موردنظر (اندازه نمونهها و رابطه بین متغیرها)
برای تیلیل عاملی منا سب هستند یا یر از شا ص آزمون تنا سب کایزر -مایر وآزمون بارتلت
ا ستفاده گردید .آزمون تنا سب کایزر– مایر شا صی ازکفایت نمونهگیری ا ست که کوچک
بودن هبستگی جز ی بین متغیرها را بررسی میکند.
جدول  2نشتتتان میدهد ،مقدارKMO

(کفایت نمونهبرداری) برابر ،0/782 ،0/861 ،0/853

 0/854و  0/938برای هر یک از شتتترایط علی ،زمینهای ،مدا لهای ،راهبرد و پیامد و ستتتطح
معناداری آزمون کرویت بارتلت برابر  0/0009استتتت .برای بررستتتی مدل پژوهش از تیلیل
عاملی تا یدی استفاده شدکه نتایج آن در تمامی موارد معنیدار می باشند.
1. CVR
2. CVI
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جدول  .2نتایج شاخص  KMOو آزمون بارتلت برای سازه پژوهش
عدد آزمون تناسب كايزر ماير و آزمون بارتلت
کفایت نمونهبرداری
بارتلت
درجه آزادی
سطح معنیداری
کفایت نمونهبرداری
بارتلت
درجه آزادی
سطح معنیداری
کفایت نمونهبرداری
بارتلت
درجه آزادی
سطح معنیداری
کفایت نمونهبرداری
بارتلت
درجه آزادی
سطح معنیداری
کفایت نمونهبرداری
بارتلت
درجه آزادی
سطح معنیداری

سازه
شرایط علی

شرایط زمینهای

شرایط مدا لهای

راهبرد

پیامد

0/853
1878/272
120
0/000
0/861
2017/364
120
0/000
0/782
1314/198
55
0/000
0/854
3792/804
496
0/000
0/938
1613/066
105
0/000

جدول  .3مدل اندازهگیری مدل پژوهش
شاخصهای مدل راهبردی تصمیمگیری سرمايه
گذاران مخاطره پذيردرانتخاب كسب وكارهای نوپا

ضرايب
استاندارد

مقادير t

سطح معناداری

تیلیل جام میزان ریسک
قدرر باالی پیشبینی
درک شرایط مییطی سازمان
شنا ت تهدیدار و فرصتها
دانش مدیران
توسعه و حفظ رابطه با مشتری
تامین مالی نهادها
سرمایهگذاری
تشکیل نهادهای صوصی
توسعه و رونق تولید
توسعه اقتصاد دیجیتال
تیلیل بازار و مشتری
توسعه صوصی سازی
تکنولوژی
عناصرسازمان جهت تولید
سا تار سازمان یافته
تدوین چشم اندازهای صنعتی
افزایش کیفیت میصوالر تولیدی
قوانین و مقرارر دولتی
استراتژیهای نوآورانه
نیروی انسانی کارآمد
تدوین برنامه جام اهداف سازمانی

0/59
0/78
0/75
0/60
0/66
0/70
0/75
0/62
0/56
0/74
0/82
0/68
0/70
0/81
0/63
0/69
0/88
0/65
0/80
0/62
0/90
0/85

6/715
8/347
8/224
6/013
6/715
7/347
8/613
7/013
7/718
6/420
7/698
6/414
6/554
7/326
6/001
10/711
9/340
21/264
8/913
14/115
11/387
8/316

0/000
0/000
0/0009
0/000
0/0001
0/000
0/0007
0/000
0/000
0/000
0/0006
0/000
0/0002
0/000
0/000
0/000
0/0008
0/0006
0/000
0/000
0/0001
0/000
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شاخصهای مدل راهبردی تصمیمگیری سرمايه
گذاران مخاطره پذيردرانتخاب كسب وكارهای نوپا

ضرايب
استاندارد

مقادير t

سطح معناداری

رعایت قوانین سازمانیافته سازمانی
تعالی نهادهای اجتماعی
تشکیل و حفظ کمیته کارآفرینی
تنظیم و حفظ سیاستها و ارزشهای سازمان
ایجاد اشتغال برای کارآفرینان
حمایت از نخبگان جوان
دانش کارآفرینان
قابلیت تولید دانش
توسعه شرکتهای دانش بنیان
بودجههای الزم برای تیقیق و پژوهش
قابلیت دسترسی به مناب علمی روز جهان
افزایش سرمایهگذاری های هدفمند
بهبود اشتغالزایی
بهبود نوآوریها
تیقق توسعه

0/72
0/86
0/84
0/89
0/68
0/78
0/77
0/90
0/84
0/93
0/86
0/79
0/58
0/92
0/76

8/310
7/817
10/422
3/608
5/441
12/514
13/751
8/743
4/224
9/116
6/892
17/327
10/011
3/628
5/184

0/000
0/000
0/000
0/0002
0/000
0/000
0/0004
0/0008
0/0002
0/000
0/000
0/000
0/0009
0/0003
0/000

در این تیقیق بارعاملی تمامی سواالر بزرگتر از  0/5میباشد ،بنابراین شا صهای مدل از
دقت الزم برای اندازهگیری مولفههای تیقیق را بر وردار است.
جدول  .4نتایج تحلیل مسیر الگوی ساختاری
فرضیه ها
عوامل اقتصادی به راهبرد دانش و تحقیق
عوامل مديريتی به راهبرد دانش و تحقیق
عوامل سازمانی به راهبرد دانش و تحقیق
عوامل فرهنگی به راهبرد دانش و تحقیق
عوامل صنعتی به راهبرد دانش و تحقیق
راهبرد علم و فناوری به پیامد

ضرايب استاندارد
0/59
0/62
0/57
0/49
0/70
0/51

مقادير t
2/218
3/018
7/334
3/689
4/650
8/413

P-Value
0/000
0/0001
0/000
0/000
0/0007
0/0003

نتايج
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.

ب )3-مدل ساختاری

برای بررسی سوال دوم پژوهش با استفاده از الگوی سا تاری و تیلیل مسیردرمدل پژوهش
به بررسی روابط بین ابعادراهبردی تصمیمگیری سرمایهگذاران مخاطرهپذیر در انتخا

کسب

وکارهای نوپا درایران پردا ته شد .جدول  4تیلیل مسیرمدل پارادایمی پژوهش را درحالت
ضرایب استاندارد نشان میدهد.
در این مرحله از تیقیق باید به تعیین برازش مدل پردا ت .نتایج چند شتتتا ص برازندگی
مدل در جدول شماره  5ارا ه میشود.
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جدول  .5شاخصهای برازش مدل و حد مطلوب آنها
نام شاخص
کای اسکو ر بهینه شده ( )CMIN
ریشه میانگین مربعار باقی مانده ))RMR
شا ص برازش تطبیقی ( )CFI
شا ص برازش هنجار شده ()NFI
شا ص برازش تطبیقی ( )CFI
شا ص برازش نسبی ()RFI
شا ص برازش افزایشی ( )IFI
ریشه میانگین مربعار طای برآورد ()RMSEA
شا ص نیکویی برازش ایجازی ( )PGFI
شا ص برازش ایجازی هنجارشده ( )PNFI

حد مجاز

يرآورد مدل

نتیجه

برازش مطلق
از  3کمتر
زیر 0/05
 0/9به باال

2/105
0/043
0/903

تایید برازش
تایید برازش
تایید برازش

 0/9به باال
 0/9به باال
 0/9به باال
 0/9به باال

0/901
0/924
0/945
0/911

تایید برازش
تایید برازش
تایید برازش
تایید برازش

برازش مقتصد
زیر 0/08
بین  0/6تا 1
بین  0/6تا 1

0/057
0/769
0/887

تایید برازش
تایید برازش
تایید برازش

برازش تطبیقی

همانطور که مشاهده می شود بر طبق جدول فوق ،همه شا صهای برازش مطلق ،تطبیقی و
مقتصتتتد مدل توستتتعه ،در میدوده قابل قبول قراردارند .بنابراین مدل راهبردی تصتتتمیمگیری
ستترمایهگذاران مخاطرهپذیردر انتخا کستتب وکارهای نوپا در ایران با تاکید بر دوران تیریم
از برازش منا سب و قابل قبولی بر وردار ا ست .برر سی اولویتها با ا ستفاده از آزمون فریدمن
انجام گردید .بیشتتتترین اولویت از لیاظ عملکردی مربوط به عوامل علی با میانگین رتبه ،4/65
دومین اولویت مربوط به پیامد با میانگین رتبه  ،4/37سومین اولویت مربوط به شرایط مدا لهای
با میانگین رتبه  ،3/68چهارمین اولویت مربوط به راهبرد علم و فناوری با میانگین رتبه ،3/33
پنجمین اولویت مربوط به شتترایط زمینهای با میانگین رتبه  3/18بوده استتت .درعوامل مدیریتی،
بیشتتتترین اولویت از لیاظ عملکردی مربوط به شتتتا ص قدرر باالی پیشبینی با میانگین رتبه
 2/16و کمترین اولویت از لیاظ عملکردی مربوط به شتتتا ص تیلیل جام میزان ریستتتک
بامیانگین رتبه  1/76بوده است .در عوامل اقتصادی ،بیشترین اولویت از لیاظ عملکردی مربوط
به شتتتا ص تیلیل بازار و مشتتتتری با میانگین رتبه  2/28وکمترین اولویت ازلیاظ عملکردی
مربوط به شا ص تو سعه صو صی سازی بامیانگین رتبه  1/69بوده ا ست .در عوامل صنعتی،
بیشتتتترین اولویت از لیاظ عملکردی مربوط به شتتتا ص تکنولوژی بامیانگین رتبه  2/24و
کمترین اولوی ت از لیاظ عملکردی مربوط به شتتتا ص ستتتا تار ستتتازمان یافته با میانگین رتبه
 1/62بوده ا ست .در عوامل فرهنگی ،بیشترین اولویت مربوط به شا ص تشکیل و حفظ کمیته
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کارآفرینی بامیانگین  3/47و کمترین اولویت مربوط به شا ص ایجاد ا شتغال برای کارآفرینان
بوده است .در پیامد ،بیشترین اولویت ازلیاظ عملکردی به شا ص افزایش سرمایهگذاری های
هدفمند بامیانگین رتبه  2/99وکمترین اولویت از لیاظ عملکردی مربوط به شتتتا ص تیقق
توسعه با میانگین رتبه  1/94بوده است .در عوامل سازمانی ،بیشترین اولویت ازلیاظ عملکردی
مربوط به شتتتا ص نیروی انستتتانی کارآمد با رتبه  1/58و کمترین اولویت ازلیاظ عملکردی
مربوط به شتتا ص رعایت قوانین ستتازمانیافته ستتازمانی با میانگین رتبه  1/42بوده استتت .در
راهبرد ،بیشترین اولویت ازلیاظ عملکردی به شا ص توسعه شرکتهای دانش بنیان بامیانگین
رتبه  3/18وکمترین اولویت از لیاظ عملکردی مربوط به شا ص دانش کارآفرینان با میانگین
رتبه  2/14بوده است.
بحث و نتیجه گیری
هدف تیقیق حاضر طراحی مدل راهبردی تصمیمگیری سرمایهگذاران مخاطرهپذیردر انتخا
کسب وکارهای نوپا درایران بوده است که در نهایت نتایج بخش کیفی نشان داد مدل راهبردی تصمیم-
گیری سرمایهگذاران مخاطرهپذیر در انتخا

کسب وکارهای نوپا در ایران با تاکید بر دوران تیریم

دارای دارای هفت مولفه عوامل مدیریتی ،اقتصادی ،صنعتی ،سازمانی ،فرهنگی ،دانش و تیقیق و پیامدها
می باشد .در استخراج عوامل مدیریتی و سازمانی تیقیق حاضر با تیقیق آرچیبال و پوسانی ( )2021و
هاشمینکو و همکاران ( )1397همخوانی دارد .در شناسایی و استخراج عوامل اقتصادی تیقیق حاضر با
تیقیق دوچاک و دالیا ( )2021همراستا است .در استخراج پیامدهای تصمیم به سرمایهگذاری مخاطره-
پذیر تیقیق حاضر با تیقیق احمدپور داریانی و همکاران ( )1398همخوانی دارد .بر اساس نتایج بخش
کمی بار عاملی همه شا صهای مدل بزرگتر از  0/7میباشد و مقادیر آماره  tهمه شا صها نیز بزرگتر
از  1/96است ،نشان دهنده این است که شا صهای انتخا شده برای اندازهگیری مولفههای مورد نظر
ود از دقت الزم بر وردار هستند .نتایج مدل سا تاری حاکی از معناداری مسیرهای مدل پارادایمی
تیقیق است و در نهایت مقادیر برازش مدل نشان از برازش کلی قوی مدل در پژوهش حاضر دارد.
سرمایهگذاران مخاطرهپذیر حساسیت باالیی به شرایط اقتصادی ،سازمانی ،فرهنگی و صنعتی
دارند .این نوع سرمایهگذاریها تنها در شرایط امن و باثبار میتواند رشد و گسترش پیدا کند.
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فعالیتهای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر ،فعالیتی است پیچیده و طیر که تخصص اص ود را داراست
و هم در مرحله ارزیابی و هم در مرحله کمک و مشاوره نیازمند مدیرانی حرفهای است .از این رو
آموزشهای تخصصی مدیران این حوزه اولویت باالیی دارا هستند و باید پیش از توسعه این حوزه کامال
مورد توجه قرار گیرد .تجربه نشان داده است زمانی که دولتمردان نسبت به بخشی توجه ویژه داشتهاند،
آن بخش رشد و توسعهای بیش از سایر بخشها را تجربه نموده است ،در زمینه سرمایهگذاری مخاطرهپذیر
نیز توجه و حمایتهای دولت توام با راهبرد علم و فناوری باعث افزایش سرمایهگذاری های هدفمند،
بهبود اشتغالزایی ،بهبود نوآوریها و تیقق توسعه میشود.

پیشنهادها
تیقیق حاضر سعی کرده است ،مدل راهبردی تصمیمگیری سرمایهگذاران مخاطرهپذیردر
انت خا

کستتتتب و کار های نو پا درایران را ارا ه د هد .از آن جا که فرآی ند تصتتتمیمگیری

سترمایهگذاری مخاطرهپذیر ،نقطه آغازین نداشتته و پیامدهای حاصتل از آن تیتتأثیر شترایط
مختلف علّی بهعنوان شتتترایط م قدم قرار دارد و به کارگیری راهبرد علم و ف ناوری به بهبود
پیامدهای مورد انتظار کمک میکند ،پیشنهاد می شود با ایجاد زیر سا تهای الزم برای توسعه
عوامل اقتصتتادی و توانمند کردن مدیران بستتترهای الزم صتتنعتی ،فرهنگی را تقویت نموده تا
انگیزه ستترمایهگذاری مخاطرهپذیر تقویت شتتود .از جمله موارد مؤثر در این مورد میتوان به
توستتعه شتترکتهای دانش بنیان و ا تصتتاص بودجههای الزم برای تیقیق و پژوهش در مورد
ستتترمایهگذاری بر کدام شتتترکتها ،ایجاد قابلیت دستتتترستتتی به مناب علمی روز جهان برای
شتترکتهای نوپا و ستترمایهگذاران ،ایجاد قابلیت تولید دانش برای شتترکتهای نوپا در جذ
سرمایهگذار اشاره کرد .در ارتباط با جهتگیری پژوهشهای آتی نیز ،توصیه می شود هرکدام
از مؤلفههای شنا سایی شده در پژوهش حا ضر به صورر متمرکز مورد مطالعه قرار گیرند و به
عمق و وستتعت هریک از آنها افزوده شتتود .توجه به جز یار هریک از موارد شتتناستتایی شتتده
میتواند موارد مفیدی را برای آینده روشن سازد.
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