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 دهیچک

زایی و خلق ثروت برای کشورها محسوب ترین عوامل اشتغالوکارهای نوپا و نوآور امروزه از مهمکسب مقدمه:هدف و 

ای جامع و اثربخش متناسب با ماهیت و نیازهای وکارهای نوپا و نوآور نیاز به وجود منظومهشوند. برای توسعه کسبمی
 آنها هست. 

وکارهای نوپا و نوآور با رویکرد کیفی فراترکیب ای کسبمنظومه پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل روش شناسی :

 های موسسات مشاوره معتبر پرداخته شده است. انجام شده است. لذا، در این پژوهش به بررسی مقاالت و گزارش

گذار، وکارهای نوپا و نوآور شامل ده عنصر کلیدی تیم بنیانای کسبنتایج نشان داده که مدل منظومه ها:یافته

ها، متغیرهای کالن، بسترهای مشهود و نامشهود، استقرار گذاری، منابع مالی، بازار و رقبا، ایدهگذاری و قانونسیاست
شود. ابعاد و شاخص های مرتیط با هر یک از عناصر های بزرگ، فرهنگ کارآفرینانه و مدیریت استعدادها میشرکت

 کلیدی در یافته های پژوهش ارائه شده است.

درنظر گرفته  دیکالن و خرد با یرهاینوپا و نوآور متغ یکارهاومنظومه کسب کی جادیبه منظور ا گیری :بحث و نتیجه

نوپا و نوآور در وکارهای کسب  یانداز براداشتن چشم ،یاسیو س یثبات اقتصاد ژهیبه و یطیثبات مح نکهیشوند از جمله ا
است.  یاز فساد را داشته باشد الزام یریها و جلوگتینظارت بر فعال ییقدرتمند که توانا ییقضا ستمیس ،یسطح حکمران

 رساختیز ن،یتام رهیو ارتباطات، حمل و نقل و زنج یاز جمله بستر فناور یکیزیرفیو غ یکیزیف یفراهم کردن بسترها
آن بتوانند به  گرانیبوده تا اجزا و باز یضرور ایمنظومه تیفعال یبرا هاو شبکه یاجتماع هیسرما ه،یاول رساختیز ،یکیزیف

ها و به دهیبه ا یفراوان و دسترس یهادهیخود را انجام دهند. وجود ایکپارچۀ  یهاتیتعامل داشته و فعال گریکدیبا  یخوب
با سهم  یهاشرکت نیو همچن یالمللنیو ب یمحل شرویپ یهاو استقرار شرکت ابدی لیدر منظومه تسه دیآنان با یریکارگ
 انیتوانند مشتریها مشرکت نیهم ،دهیا یسازیدر تجار یحت .کندیم مکامر ک نیو توسعه به ا قیتحق یباال

افراد کمک  یریپذسکیاعتماد به نفس و تحمل شکست، ر یبه ارتقا ینیفرهنگ کارآفر جینوپا شوند. ترو یوکارهاکسب
به  ژهیشود. نگاه ویمنجر م ییفرما شیخو جیوکارها به تروکسب یاندازاهر یهاارائه داستانبه  انگذارانیبن قیکرده و تشو

فرهنگ  جیترو یبرا یو تخصص یعموم یهاو کنفرانس دادهایرو یمثبت، برگزار یاجتماع تیموقع جادیو ا نانیکارآفر
از  یسازیو تجار دهیپرورش ا یمنظومه برا نیاستعدادها در ا تیریموثر واقع خواهند شد. جذب و مد اریبس ینیکارآفر

برتر  یهابا دانشگاه یطراز اول و همکار یهابه ابعاد مختلف آن از جمله استقرار دانشگاه دیاست که با یدیعناصر کل
 یهاسازمان انیکار م یروین یی، امکان جابجایتنوع فرهنگ جادیکار مهاجر و ا یرویدر انتقال دانشجو، جذب ن یالمللنیب

مورد توجه قرار  دیافراد مختلف با هدایت و پرورش رد ینیکارافر یتخصص یهاارائه آموزش ،یو داخل یمختلف خارج
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 نهینوپا و نوآور در زم یوکارهاکسب  تیو ماه ازهایگر و متناسب با نلیتسه نیقوان دیبا یگذاراستی. در سطح سرندیگ
و استمرار آن در بلند  کاروکسب تیکننده فعاللیتسه نیو قوان یفکر تیاز مالک تیحما ،یورشکستگ نیکار، قوان نیقوان

 یآور بودن قراردادهاگرانه و الزاملیها و مقررات تسهگذاران با ارائه مشوقاستی. سرندیقرار گ تیمدت در اولو
  یدیکل یازهایاز ن یکینوپا و نوآور موثر خواهند بود.  یوکارهامختلف در کسب یگذارهاهیبه جذب سرما یگذارهیسرما
همان منابع خود  ی. منابع درونیرونیمنابع ب ایهستند  یدرون ایمنابع  نیاست که ا ینوپا و نوآور منابع مال یوکارهاکسب
الزم و  یبسترها جادیبا ا یرونیمنابع ب یکنند اما برایم نیگذار تامانیاست که خانواده و دوستان بن یمنابع ایانداز راه
 یگذارهیمانند سرما یاز منابع مال یمختلف انواع مختلف یهاها و برنامهارائه مشوق نیو همچن یگذارهیسرما تیامن

 نینو یهاروش ا کارکردب تالیجید یرد و ارزهاخُ یهامانند وام ی، منابع بده یجمع یمال نیفرشتگان، تام ر،یخطرپذ
 یهانهیشیبا تجربه و پ یهامیت لینوپا و نوآور تشک یوکارهاشوند. در منظومه کسبیم افتیمنظومه   نیدر ا یمال نیتام

 تیاعضا در موفق نیشیو تجربه پ التیهاسن، جنس، نژاد، تحصیژگیکه و نیاست از جمله ا تیحائز اهم اریمتنوع بس
 یدارا دیمختلف با یهانهیشیبا پ یاگرچه افراد ،کندیکمک مآنها  تیبه موفق میت نیکار در اوکسب یاندازشکست راه

 تنوع باشند.  زانیم نیبا ا میدر ت یاحتمال یهاحل تعارض یباال برا یارتباط هایمهارت
 

 کارهای نوپا و نوآور، فراترکیبوکارهای نوپای نوآور، منظومه کسبوها: نوآوری، کسبکلید واژه
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 مقدمه .1

 ینوآور جیهستند، و ترو یمجدد به اقتصاد جهان یدهفناورانه به سرعت در حال شکل راتییو تغ تحوالت
 ،یزمان با رشد و توسعه فناورقرار گرفته است. هم تیوکاردر اولوها و رهبران کسبدولت یبرا شیاز پ شیب

 ریینوپا، محرک تغ یوکارها. کسبابندییم شیساالنه افزا یبا نرخ رشد قابل توجه زینوپا  ن یوکارهاکسب
شغل شده و  جادیکرده، منجر به ا یینوآورانه را شناسا دیجد یهادهیگونه که ا نیبد ندیآیبه شمار م یساختار

توجه خود را بر  افتهیتوسعه  یگذاران در کشورهااستیس نی[. بنابرا8۰] کنندیم نیرا تضم یرشد آت یهاهیپا
شان معطوف کرده اند. به طور متداول و عمدتا باال و خلق ثروت ییاشتغال زا لیبه دل پانو یوکارهاکسب تیتقو
 . شودیها ارائه مبانک قیو از طر یبر بده یوکارها اغلب مبتنکسب یمال نیتام ،یسنت

نوپا نوآور  یوکارهاوجود دارد که کسب یاقتصاد یاجماع و توافق نظر در مبان کی بایخصوص تقر نیدر ا
 یمال نیتام یهاتیاند. محدودمواجه یجد یهاتیبامحدود یبربده یمبتن یمال نیدرخصوص تام ژهیوبه وانج

 یهاییوکارشان بر داراکوچک که مدل کسب یوکارهاکسب یبرا ایوکار نوپا خصوصا در مراحل مختلف کسب
که به  یگذاراناستیس یمهم برا لشچا کی یمال نیرو، مساله تام نیتر است. از اناملموس استوار است سخت

 شغل، جادیذکر شده در خط مقدم ا یوکارهاچرا که کسب دیآیبه شمار م اندداریدنبال رشد بلندمدت و توسعه پا
 نیتدو نی[. بنابرا91،۰۵،۰9دارند ] قرار دیوکار جدکسب یهاو توسعه مدل دیجد یهایفناور یریکارگبه
 ینوپا امر یوکارهاو کسب گذارانانیبن یترس برادر دس یمال نیتام یابزارها فیجهت گسترش ط هااستیس

 یبرا یمال نیباشند. اما مساله تام یرشد و نوآور ت،یادامه فعال ،ییزابوده تا قادر به اشتغال یضرور
 یبلکه مطالعات مختلف انجام شده در کشورها ستیتوسعه ن در حال ینوپا مختص کشورها یوکارهاکسب

به طور  اندکردهانیها بآن یروشیموانع پ نیتراز مهم یکینوپا را  یوکارهاکسب یمال نیتام زین افتهی وسعهت
 یچالش اصل جزو چهار یبه منابع مال یاروپا دسترس ها، دراستارت آپ یبان دهید یمثال براساس گزارش جهان

توسعه  ،یبه مشتر یپس از دسترس یمال نیمورد مطالعه بوده و تام ییاروپا ینوپا در کشورها یکارهاوکسب
 [. ۰1نوپا بوده است ] یکارهامحصول و رشد در زمره  چالش مهم کسب و

 یکارهاورشد و توسعه کسب ،یریگنو و کمک به شکل یهادهیا یمال نیتام یبرا یرو، وجود بازار نیاز ا
است.  یاست، ضرور یهمان رشد اقتصاد هک ینوآور ستمیاکوس یبه هدف اصل دنیرس یبرا یقو ینوپا اهرم

متوسط و کوچک و  یهاعمر بنگاهاز مراحل چرخه کیدر هر  یمال کنندگاننیمتولد شدن و رشد کردن تام
از  یکی[. طبق مطالعات مختلف، 91است ] رگذاریبازار تاث نیرشد ا رینمودن مس لیو تسه عیها، در تسرآپاستارت
و توسعه  جادیاست و توجه به ا یمال نیو جهان، چالش تام رانیدر ا دیجد یرهاوکاکسب یهاچالش نیترمهم

 ییباال تیاز اهم انیبنبه تحقق اقتصاد دانش یشتاب بخش یبرا یو تخصص دیجد یمال یابزارها و سازوکارها
 کاروکسب ستمیاکوس یریگرا در شکل یمال نیتام یهااستیمختلف س یهاپژوهش نیبرخوردار است. همچن
 ران،یا یجمهور استیر یمعاونت علم ی. براساس گزارش آنکتاد با همکار[96، ۵، 8اند ]نوپا موفق، موثر دانسته

 ژهیبه و یخصوص یتوسط نهادها ینوآور یمال نیتام رانینوپا در ا یوکارهامهم کسب یهااز چالش یکی
 ازین شیپ  یمال نیمناسب به منابع تام یدسترس ،نیوکارهستند. بنابراو فرشتگان کسب ریخطرپذ گذارهیسرما
مساله  نیکه ا یبوده به گونه ا ییرشد و اشتغال زا ،یگذارهیسرما ینوپا  برا یوکارهاکسب یتوانمندساز  یاصل

 . [9۰است ] افتهیارتقا  یاستیس یبه سمت خط مش وستهیبه طور پ ریاخ یهادر سال
موجود  یمال نیتام یها و راهبردهاروش نیشیکه بر اساس مطالعات پ تبنابر آن چه گفته شد روشن اس

 یطراح یسنت یوکارهاکسب یازهایراهبردها صرفا مطابق ن نینوپا مناسب نبوده بلکه ا یوکارهاکسب یبرا
نوپا  یارهاوککسب یبرا یها و منابع مالاست که چه راهبردها، روش نیا یاساس یهکیاند. خال نظرشده
 . ارائه شوند ستیبایم
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 نینوپا و همچن یوکارهاکسب یمال نیحل چالش تام یبرا یبه راهکار یابیپژوهش حاضر به دنبال دست
نوپا است و رفع خال اشاره شده است.  یوکارهاکسب یمال نیتام یدر حوزه راهبردها کپارچهیجامع و  یارائه مدل

و در ادامه  شودیم انیپژوهش ب یشناس، سپس روشهشد حیپژوهش تشر نهیشیو پ ینظر یدر ادامه مبان
 خواهد شد.   نییتب ادیبنداده هیو مدل ارائه شده با استفاده از نظر یریگجهیپژوهش، نت یهاافتهی

 

 پژوهش نهیشیو پ ینظر یمبان .2

پررشد و  یوکاراست که به طور معمول کسب یانانهیکارآفر یگذارهی، سرماوکار نوپاکسب کی. ینظر یمبان
محصول،  یوکارمناسب برامدل کسب کیتوسعه  قیاز بازار از طر یبخش ازین نینوظهور است و  با هدف تام

 افتنی یمحدود برا ارینوپا معموال با منابع بس یرهاوکا. کسبشودیم سیتاس نوآورانهیپلت فرم ای ندیخدمت، فرآ
وکار نوپا با کسب کی یو راه انداز سی. تاس[۰4] کنندیآغاز به کار م ریو تکرارپذ ریپذ اسیوکارمقمدل کسب

نوپا و  یوکارهاکسب یهااز تفاوت یکیمتفاوت باشد.  اریبس تواندیم یوکارکوچک و متوسط سنتکسب کیاداره 
که شانس  نیاست از جمله ا تیاول فعال یهاها در  سالکوچک و متوسط احتمال شکست آن یوکارهاکسب
 ییهااست که استارت آپ یدر حال نیبوده و ا ٪14در دو سال اول حدودا   یکوچک سنت یوکارهاکسب تیموفق

احتمال  %11از  شیباشند با ب ریذخطرپ هیجذب سرما یمحصول و برنامه خوب برا ،میت ده،یا یدارا یکه حت
 [. 96،4شکست مواجه اند ]

اما در صورت  دهندیخود ادامه م تینوپا به فعال یوکارهاکسب ازیدرنظر گرفت که تعداد کم دینکته را با نیا
متفاوت است  یمال یازهایوکارها نکسب نیا گریرا با خود به همراه دارند. تفاوت د بارزی  راتییتغ ت،یموفق
نو بودن  لیوکار نوپا به دلکسب کیاما  کنندیاعطا م التیکوچک وام و تسه یوکارهاها معموال به کسببانک

 التیتسه افتیدر یبانک را برا تواندیسازد نم رممکنیمشابه را غ یهاآن با مدل سهیوکارش مقامدل کسب
ها به آن یرا برا یقابل قبول ریغ سکیر وکارهابنوع کس نیبه ا التیتسه یها اعطامتقاعد سازد و از نظر بانک

وکار نوپا به اثبات که کسب یمعموال در مرحله ا زین ریخطر پذ گذارانهیسرما گرید ید داشت. از طرفدنبال خواه
 هچرخ یینوپا در مراحل ابتدا یوکارهاکسب نیبنابرا کنند،یم یگذارهیو در مرحله توسعه   قرار دارد سرما دهیرس

 کی.  الزم به ذکر است، هر اندازه که شوندیبا مشکل مواجه م  شتریب ازیموردن یمنابع مال نیتام یعمرشان برا
 [.86] شودینوپا افزوده م یوکارهاکسب نیرشد ا تیهم بر اهم زانیباشد، به همان م انیبندانش شتریاقتصاد ب

بوده  ریو خطرپذ نانهیکارآفر یوکارهاو توسعه کسب جادیا یاساس یهااز چالش یکیهمواره  یمال نیتام
 ،ریخطرپذ یگذارهیسرما یهااز جمله صندوق یمال نیتام نهیدر زم ییهاینوآور  ریاخ یهارو در دهه نیت. از ااس

 تی[. باتوجه به متفاوت بودن ماه۰۵] استحاصل شده  رهیو غ یجمع هیسرما نیوکار، تامفرشتگان کسب
آنان و به  تیو حما تیجهت تقو زین یمتفاوت یهااستیس ،یکوچک سنت یوکارهانوپا با کسب یوکارهاکسب

مخاطره  یهاتیفعال یمال نیدره مرگ   در تام ای یاست. شکاف مال ازیمورد ن یمال نیتام نهیطور خاص در زم
 مبانی نظری تحقیق و مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران است. در  زیبحث برانگ یموضوع ینیکارآفر زیآم
تا  هیاز پژوهش پا ینوآور ندیفرآ ینوپا ط یوکارهامهم کسب یهااز چالش یکی یمال نیخال تام« دره مرگ»

 [. ۵۰] رودیمحصوالت و خدمات به شمار م یساز یتجار یوکاربرابرنامه کسب یریگشکل
شده  شنهادیخروج از دره مرگ پ یبرا یمختلف یمال نیتام یهامرگ و روش رهد تیدر مطالعات مختلف اهم

 یهانوپا و مشوق یوکارهاکسب یمال نی. ضعف نظام تامستندیبوده و کامل ن  یها ناکافروش نیا است اما
اقتصاد  یدیلک یهاپژوهش و توسعه از چالش یهاتیاز فعال تیحما ،یو گمرک یاتیمال نیقوان ،یگذارهیسرما
نوپا و  یکسب وکارها یمال نیاز مهمترین مشکالت در نظام تأم یاند یکشده ییشناسا رانیدر ا انیبندانش
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در این ارتباط است  یقانون یمناسب و خألها یمال نیتأم یهامشکل جذب سرمایه و فقدان مدل ان،یبندانش
[8 .] 

 نوپا یوکارهاکسب یرشد برا عیکمک به عبور از دره مرگ و تسر لیبه دل نانهیکارآفر یبه منابع مال یدسترس
با  زین افتهیتوسعه  ینوپا در کشورها یوکارها[. کسب91] دیآیبه شمار م یاتیمهم و ح تیعامل موفق کی

جذب  ایبه بازار  یچون دسترس  ییهادر کنار چالش زین یمال نیمواجه اند که چالش تام یمتعدد یهاچالش
از  یکیهمواره  یمال نی[. تام88ها هستند ]آن یهاچالش نیترمحصول و رشد در زمره مهم هتوسع ان،یمشتر
 نیتام ،ی[. به طور سنت91بوده است ] ریو خطرپذ نانهیکارآفر یوکارهاو توسعه کسب جادیا یاساس یهاچالش

جوان تر  یهابر شرکت اعمدت ینیکارآفر یمال نیکه تام یمتمرکز است درحال یبورس یهابر شرکت یشرکت یمال
 هیسرما کنندگاننیاز منابع و تام یشامل مجموعه متنوع ینیکارآفر یمال نیدارد. تام دیتاک یخصوص تیو با مالک
 نی، تام سهامی، عرضه عموم یخصوص ی، وام و بده یخصوص گذارانهیسرما ر،یخطرپذ گذارانهیسرمااز جمله 

 [. ۰۰] شودیدوستان م دهندگان و مراکز رشد و خانوادهشتاب یمال تیگرنت، حما ،یجمع یمال
 انیم ی: اول، عدم تقارن اطالعاتکندیم زیمتما یسنت یمال نیرا از تام ینیکارآفر یمال نیتام یدو مساله اصل

 یاست و دوم مخاطرات اخالق ریوکارمتغچرخه عمر کسب یاست که در ط هیسرما کنندگاننیو تام نانیکارآفر
را  یادیتالش ز یمنابع مال کنندگاننیتام جهی[. در نت۵1است ] نانیکارآفر یهادر شرکت یگذارهیمرتبط با سرما

 کنندیم نیکارآفر یهادر شرکت یگذارهیمربوط به سرما یصرف حل مساله انتخاب معکوس و مخاطرات اخالق
 یقراردادهانسبت به  قیاطالعات دق شتریب یافشا ممستلز نانیو کارآفر گذارانهیسرما انیم ی[. قراردادها8۰]

 یممکن است با عرضه ناکاف یکه عدم تقارن اطالعات یی[. از آن جا91اند ]شده در بورس رفتهیپذ یهاشرکت
با  نی[. همچن۵۰مند هستند ]و سهام عالقه هیخال سرما نیبه حل ا گذاراناستیس نیهمراه باشد بنابرا یمنابع مال
 ریینوپا تغ یوکارهاچرخه عمر کسب یدر ط یبه منابع مال ازیو ن سکین که عدم تقارن اطالعات، ریتوجه به ا

 ندیرشد و بلوغ( و فرآ ،ی) بذر، راه انداز نیدر هر مرحله از چرخه عمر شرکت کارآفر دیمباحث با نیا کندیم
 نیب یبا عدم تقارن اطالعات ینیکارآفر یمال نی[. تام۰8شوند ] یمعامله تا خروج( بررس یی)از شناسا یگذارهیسرما
 لیدل نی[. به هم۵1] کندیم رییهمراه است که در طول چرخه عمر تغ هیو سرما یمال کنندگاننیو تام نانیکارآفر
 یهادر شرکت یگذارهیمرتبط با سرما یبه دنبال حل مشکل انتخاب معکوس و مخاطرات اخالق گذارانهیسرما
 [. 8۰هستند ] نیکارآفر

و  یقو یازهیانگ یمذاکره در خصوص قراردادها ،مشکل  نیا برای حل   گذارانهیسرما زمیمکان نیترمهم
 نیکارآفر یهادر شرکت یگذارهیاست. سرما شانیگذارهیموجود در سبد سرما یهامشارکت فعال در شرکت

. ردیشده در هر دوره صورت گ نییتع شیبه اهداف از پ یابیمختلف  مشروط به دست یهاممکن است در دوره
 ،یانسان یرویمانند ن رملموسیاغلب دچار کمبود منابع ملموس و غ نیکارآفر یهاشرکت ،یعالوه بر منابع مال

با  یقو یبه خلق ارزش شان هستند. شبکه ارتباط یابیدست یالزم برا تیمشروع ای، شهرت به شبکه یدسترس
را  ینیکارآفر یمال نی[. تام9۰ها در بازار داشته باشد ]آن تیمشروع یبر ارتقا یادیز ریتاث تواندیم گذارانهیاسرم
گذار از مرحله بذر به رشد و ورود به  یها در طگونه که شرکت نیبد کنندیم هیتشب «یپله برق یمال نیتام»به 

وکار، فرشتگان کسب ،یو خانواده، گرنت، اعتبارتجار تانموجود از دوس یاز منابع مال بیبازار سهام به ترت
امروزه  ینیکارآفر یها[. شرکت84] کنندیم استفادهیبودجه بازار سهام در عرضه عموم ر،یخطرپذ گذارانهیسرما

 دها قرار دارآن اریدر بازار در اخت یشتریب یمنابع مال رایهستند ز یخصوص تیتحت مالک یتریبه مدت طوالن
 [. 81] ندیآیها به شمار منوع شرکت نیترمبهم یاظ اطالعاتنوپا از لح یوکارها[ اما کسب91]

جوان و  یهاکه بر شرکت ینیکارآفر یمال نیسخت است. تام گذارانهیسرما یآن برا یگذارارزش نیبنابرا
متعدد است از جمله  کنندگاننیاز انواع منابع و تام یگسترده ا فیط یدارد دارا دیتاک یخصوص تیبا مالک



 16۴۴ بهار  ـ 6۵شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    ۵۴

 

 یمال نی، تامسهامیعرضه عموم ،یاعتبار تجار ،یخصوص یبده ،یسهام خصوص ر،یخطرپذ یگذارهیسرما
دهندگان و مراکز رشد و شتاب ی، منابع مالچون گرنت یگریو انواع د یجمع یمال نیوکار و تامفرشتگان کسب

 ایفروش  قیاز طر هیبه دنبال بازگشت سرما ینیکارآفر گذارانهیسرمااز  یاری. بسشودیخانواده و دوستان م
 ،یریپذاسیرشد باال، مق لینوپا شامل پتانس یوکارهامعمول کسب یهایژگیاز و ی[. برخ۰1بورس هستند ]

 محور،یمشتر کردیرو ،یریادگیوکار، باال در مدل کسب نانیشکست باال، فقدان منابع، عدم اطم سکیر
 [. ۰۰وکارها موثرند ]کسب نیا یهااستی/موسسان است که در سمیت تیاوت، اهمرشد متف یمال نیتام یهاطرح

وکار نوپا که کسب یااست به گونه عیدر رشد سر یسنت یوکارهانوپا با کسب یوکارهاکسب زیتما نیترمهم
است  یدر حال نیخواهند داشت. ا عیسر شدر تیدر صورت موفق ای خورندیشکست م ییدر همان مراحل ابتدا ای

خواهد داشت.  یو عدم شکست، رشد صعود یینوپا درصورت گذار از مراحل ابتدا یوکارهاکه چرخه عمر کسب
 یانی، م  هیوکار نوپا  ، اولکسب سیو تاس دهی، کشت ایپردازدهیا نوپا شامل پنج مرحله یوکارهاچرخه عمر کسب
وکار نوپا در هر مرحله، نوع کسب طیو شرا سکیل با توجه رمراح نیدر هر کدام از ا که،  توسعه  است 

 یرا ط ینوپا معموال مراحل رشد مشخص یوکارهاکسب نیآن متفاوت است، بنابرا یمال نیو تام یگذارهیسرما
موسسان  یبرا یخارج هیجذب سرما نیباالبوده بنابرا یساز یتجار سکیتوسعه، ر هی. در مرحله اولکنندیم

وکار نوپا و گذر از مراحل مختلف توسعه، به همراه دارد. با رشد کسب یشترینوپا چالش ب یوکارهاکسب
و بزرگ شدن  انیپرداخت به مشتر نیخود، تضم یدینوپا با اعتبار محصوالت تول یوکارهاکسب
 تیفعالو آغاز  سیدر مرحله تاس یلما نیبه تام ازین ن،ی[. بنابرا91] کنندیجذب م یشتریب هیوکارسرماکسب
 ،هینوپا در مرحله اول یوکارهاکسب ن،ی[. همچن81است ] تیباال و حائز اهم اریوکار نوپا به طور خاص بسکسب

نوپا  یوکارهاو پژوهش و توسعه دارند. معموال کسب یاز نوآور تیجهت حما یقابل توجه یگذارهیبه سرما ازین
متحمل  یباالتر یهانهیمواجه اند و هز یشتریبا مشکالت ب یسنت یهااز روش یالم نیبه تام یابیدر دست

 [.91] شوندیم

 

 یرشد برا عیکمک به عبور از دره مرگ و تسر لیبه دل نانهیکارآفر یبه منابع مال یدسترس پژوهش. نهیشیپ
اند که مطالعات اذعان داشته ی[. برخ۵8] دیآیبه شمار م یاتیمهم و ح تیعامل موفق کینوپا  یوکارهاکسب
گونه  نیبد  رد،یگیپکر   صورت م هیظربر اساس ن شانیمنابع مال نیتام ینوپا برا یوکارهاکسب یریگمیتصم

 نیکه ا یو تنها زمان دهندیاست م یکه منبع درون ینوع منابع مال نیتررا به ارزان تیاولو شهیها همکه شرکت
 یو سهام خارج هی. سرماآورندیم یتر روو گران برنهیو وام( هز ی)بده یرونیبه منابع ب ابندی انیپا یمنابع درون

انجام شده که مخالف  زین یگریحال مطالعات د نیاما در ع شودیها اتخاذ متوسط شرکت یمال نیراه تام نیآخر
و  قهیفقدان وث لیبه دل یرا بر بدهیو سهام خارج هینوپا سرما یوکارهااعتقادند که کسب نیبوده و بر ا هینظر نیا

 . دهندیم حیترج تیسابقه فعال
 یمال نیبه منابع تام یدسترس زین  81۰۰تا  81۰4 یهاتوسعه در سال و یاقتصاد یگزارش سازمان همکار

و  کوچک یهاشرکت ،یخی. به طور تارکندیو مورد توجه مطرح م یاتیح ینوپا را امر یوکارهاکسب یبرا
با  ین مالیروش تام نیا یاند اما در دوران بحران مالها وابسته بودهاز بانک یمنابع مال نیبه تام ییمتوسط اروپا

 یجوان و نوآور در حال رشد در جستجو یوکارهاتا کسب دیامر موجب گرد نیمواجه شد و هم ییهاتیمحدود
 یدر گزارش زیکافمن ن ادی[. بن91،۰۰وکار باشند ]گان کسبو فرشت ریخطرپذ گذارانهیاز جمله سرما گریمنابع د

منتشر شده است فقدان  81۰1که در سال  «نانیتوسط کارآفر هیبه سرما یرفع موانع دسترس»تحت عنوان 
 . کندیمطرح م نانیکارآفر یرو شیپ یاز موانع اصل یکیرا  هیبه سرما یدسترس
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 یمال نیدارد. چالش تام ینیکارآفر درینقش مهم میرمستقیو هم غ میهم به طور مستق هیبه سرما یدسترس
به منابع  ازیو ن سکیکه عدم تقارن اطالعات، ر ییها را به خود اختصاص داده است.  از آن جادرصد چالش۰8
در هر مرحله از چرخه عمر شرکت  دیمباحث با نیا کندیم ریینوپا تغ یوکارهاچرخه عمر کسب یدر ط یمال

 شوند.  یمعامله تا خروج( بررس یی)از شناسا یگذارهیسرما ندیرشد و بلوغ( و فرآ ،ی)بذر، راه انداز نیکارآفر
گذار از  یها در طگونه که شرکت نیبد کنند،یم هیتشب «یپله برق یمال نیتام»را به  ینیفرکارآ یمال نیتام

 ،یوجود از دوستان و خانواده، گرنت، اعتبارتجارم یاز منابع مال بیمرحله بذر به رشد و ورود به بازار سهام به ترت
منابع  نی. بنابراکنندیم استفادهیعموم رضهبودجه بازار سهام در ع ر،یخطرپذ گذارانهیسرماوکار، فرشتگان کسب

شوند. کسب  یبه طور جداگانه بررس دینوپا نوآور عمدتا مکمل هم بوده و با یوکارهادر دسترس کسب یمال
 یها[. شرکت84] کنندیمقاومت م یبر بده یمبتن هیوام و سرما افتیدر ینوپا در طول زمان برا یوکارها
 اریدر بازار در اخت یشتریب یمنابع مال رایهستند ز یخصوص تیتحت مالک یتریامروزه به مدت طوالن ینیکارآفر

 [. 91ها قرار دارد ]آن
 اساسنیاند. برارا مورد سوال قرار داده نانیکارآفر یمال نیبودن تام یپلکان هیفرض ریاما مطالعات اخ

خود روبرو  تیفعال یمال نیتام یبرا هیسرماممکن است در هر مرحله با منابع متعدد و انواع مختلف  نانیکارآفر
 نیدر کنار هم(. ظهور اشکال مختلف تام بیها انتخاب کنند ) منابع متعدد به صورت رقآن انیم دیباشند که با

که  دهندی)به صورت قرض( نشان م یتا وام ده ایهمتا به همتا ، از هدا یمال نیانواع تام گریو د یجمع یمال
 عیدر دسترس باشند. رشد سر توانندینوپا م یوکارهادر مراحل مختلف رشد کسب یمال ابعاز من یمتنوع فیط

 یکاهای. سنددهندیقرار م  هیدر مرحله اول ژهیبه و نانیکارآفر اریرا در اخت یدیجد یمنابع مال زیها نشتاب دهنده
منبع  کیامر  نیشده که ا یانفراد انفرشتگ عیبا تجم شتریب یمنابع مال یوکار، منجر به جمع آورفرشتگان کسب

سهام  یهاکه قبال در قالب صندوق دیجد گرانیقرار گرفته است. باز ریخطرپذ گذارانهیدر رقابت با سرما یمال
 یگذارهینوپا سرما یوکارهادر کسب مایداشتند، اکنون مستق تیفعال یاحرفه ریخطرپذ گذارانهیسرما ای یخصوص

 کنندگاننیبا منابع و اهداف مختلف با تام یثروت  مل یهاصندوق ای یخانوادگ یهادوقامروزه صن ای کنندیم
 [. ۰] کنندیرقابت م یسنت یمال

 یوکارهاکسب یمال نیوکارها انجام شده اند اما عمدتا بر تامکسب یمالنیدر حوزه تام یمختلف یهاپژوهش
و پس از بحران  ریدر دهه اخ ژهیوبه یمطالعات زینوپا ن یهاوکارکسب یمال نیتام یاند اگرچه براپرداخته یسنت
اند. بوده گریکدیضاد با در ت یو گاه ییجز ،ی، بخشمطالعات به صورت پراکنده نیانجام گرفته اما ا 811۰ یمال

است که  دهجامع انجام نش ینوآور و ارائه مدل ینوپا یوکارهاکسب یمال نیتام یبرا یمطالعه منسجم نیبنابرا
 یبرا یمال نیکه نشان دهنده اجزا و عناصر تام یانجام پژوهش حاضر بوده تا بتوان مدل یبرا یامر  محرک نیهم

سوال  نیبه ا ییپژوهش حاضر به دنبال پاسخگو نیاجزا را ارائه کرد. بنابرا نیا انینوپا و ارتباط م یوکارهاکسب
 یوکارهاکسب یمال نیتام یبرا یینوآور چه راهبردها یکارهاوکسب یمال نیاست که در مراحل مختلف عمر تام

نوپا چه  یوکارهاکسب یمال نیگر در تامو عوامل مداخله هانهیزمشیپ ،امدهایپ ،ندهایشاینوآور مناسب است؟ پ
 هستند؟

 

 شناسی پژوهشروش .3

رویکرد استفاده شده در این . [91] است بنیادی هدف نظر از و اکتشافی، جهت گیری، نظر از حاضر پژوهش
 است اینظریه خلق برای کیفی د ومننظام روشی ،بنیادداده نظریه. چندگانه است بنیادداده نظریه پژوهش روش

 ااخیر .[1] پردازد می مشخص هویت با موضوعی کنش متقابل یا کنش فرایند، تبیین به گسترده سطحی در که
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 طریق از را بنیادداده نظریه لتکام که اندرا مطرح کرده ۰بنیادداده نظریه چندگانه رویکرد   کرونهلم و گلدکهل

 بنیادداده نظریه روش از شده کشف نظریه که معنا بدین دهد؛مینشان  چندگانه یهاروش به نظریه شدن دارزمینه

 نظری( گیرینمونه طریق )از تجربی لحاظ از هم شده کشف نظریه تا کرده ها  تکمیلدادهماخذ دیگر  طریق از را

 [. 8۵] شود کشیده چالش به یا اشباع پیشین( هاینظریه با )مقایسه نظریه از لحاظ هم و
داخلی و چه در مطالعات  های موجود در پیشینه پژوهشو تناقض نظری مبانیدر این پژوهش باتوجه به فقر 
به منظور اکتشاف متغیرها و روابط تعاملی میان  بنیادو روش نظریه داده کیفی چه در مطالعات خارجی رویکرد

خاص به طورو از رویکردهای کیفی شود. میهای تامین مالی استفاده و سیاست نوپاوکارهای کسبچرخه عمر 
ای برای شود اگرچه مطالعات کتابخانهمیها و در نهایت ارائه مدل استفاده برای تولید داده بنیاددادهروش نظریه 

  .های جهانی نیز انجام خواهد گرفتمستندات و گزارش بررسی
ی گران حوزهموفق، پژوهش ینوپا هایکسب وکارهای مختلف از جمله مدیران جامعه خبرگی شامل گروه

های گذاران علم و فناوری، مدیران صندوقگذاران جامعه آماری پژوهش شامل سیاستمالی و نوآوری، سیاست
و متخصصان حوزه مالی و  وکار نوپاکسبهای علم و فناوری، موسسان ، روسای پارکگذاریسرمایه
بنابراین نمونه آماری  ،استبنیاد، به روش نظری گیری در روش داده. نمونهاندبودهگذاری خطرپذیر سرمایه

و تا زمان اشباع نظری ادامه داشت یعنی تا زمانی که  بودهپژوهش حاضر براساس نمونه گیری نظری 
که منجر به تکراری شدن  ای به همدیگر شباهت داشتنداندازه ی انجام شده با افراد متخصص بههامصاحبه
گیری پژوهش حاضر از نوع هدفمند روش نمونه. ادامه یافتها وجود نداشت جدیدی در آنها شده و داده مصاحبه
نمونه  ،معیار ۰معیار از بین  ۵ها مورد نظر بوده که در صورت دارا بودن حداقل معیار برای انتخاب نمونه ۰است و 
 شد:میانتخاب 

 سال سابقه فعالیت اجرایی یا پژوهشی در حوزه تامین مالی و مدیریت مالی 4حداقل  .1
 مدیریت کارآفرینی و نوآوری  وکارکسبالت دانشگاهی در حوزه مالی،بازرگانی تحصی .5
 نوپاوکارهای کسبسال سابقه فعالیت اجرایی یا پژوهشی حوزه  4حداقل  .3
 کتاب در حوزه تامین مالی یا نوآوری ۰دارای حداقل  .6
 نوپا وکارکسبمعتبر در تامین مالی یا میمقاله عل 9دارای حداقل  .۵
 ی موفقنوپا وکارکسبدارای سابقه راه اندازی یا مدیریت حداقل یک  .4
 نوپا وکارکسبدارای سابقه حداقل یک شکست در  .4
 نوپاوکارهای کسب کارهای نوپا یا مشاورهوی نقش سیاستی در دولت برای کسبدارا .4

وکارهای کسبران مدیگذاران، نفر از سیاست ۰۰و با  است نظری گیرینمونه پژوهش، این در گیرینمونه
 گرفته صورت ی عمیقهاهای مختلف مصاحبهتخصصین حوزه مالی و فعال در صنعتم گذاران ونوپا، بنیان

 نمونه آمده است. یمشخصات اعضا ۰در جدول  .است

 
 شوندگانمصاحبهمشخصات  .۰جدول

 تحصیالت جنسیت سن پست سازمانی شناسه

۰P کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی مرد 84 استارت آپ گذاربنیان 

8P ارشد تجارت الکترونیککارشناسی مرد ۵9 حوزه دیجیتالوکارهای کسب گذاربنیان 

9P 
حوزه استارت آپی و وکارهای کسبمدیر عامل و مشاور 

 شتاب دهنده
 ارشد مدیریت استراتژیکیکارشناس مرد 91

                                                                                                                                                 
۰ Multi-Grounded Theory (MGT)   
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۵P 
ی هاشرکتمدیر استراتژی در  -نوپاوکارهای کسبمشاور 

 حوزه تلکام
 هادکتری مدیریت سیستم مرد 91

4P  ارشد مدیریت مالیکارشناسی مرد 9۰ گذاریسرمایهی هاصندوق گذاریسرمایهمدیر 

6P  دکترای مدیریت مالی مرد 9۰ بورس گذاریسرمایهمدیر 

1P الکترونیکتجارت -مدیریت لیسانسفوق زن 91 گذار استارت آپ در حوزه خدماتبنیان 

۰P کارشناسی ارشد مدیریت مرد 96 گذار استارت آپ در حوزه ساختمانبنیان 

1P کارشناس ارشد  زن 94 گذار  استارت آپ غذابنیانMBA 

1۰P کارشناس ارشد  زن 94 مدیرعامل استارت آپ در حوزه منابع انسانیMBA 

۰۰P دکترای مدیریت استراتژیک مرد 9۰ های هوشمند شهرداری تهرانگذار حوزه فناوریسیاست 

 

رد و سپس با استفاده از کمیانتخاب  مصاحبه منظور به را گر در ابتدا افراد مورد نظرپژوهش راستا، این در

از حوزه  اعضا ترینآگاه جمله از پژوهش، در جهت مشارکت .های عمیق انجام دادراهنمای مصاحبه، مصاحبه
و مدیریت و  گذاریسیاست  در ایشان ترینکنندهتعیین ترین وفعال بعضا   و وپا،کارهای نوتامین مالی کسب

وکارهای کسبدرباره مصادیق و تجربیات در زمینه تامین مالی  انتخاب شدند. ازآنان نوپاوکارهای کسبحمایت از 
، ایزمینهعوامل  ،هاآن پیامدهای نیز وکارهای نوپا وتامین مالی کسب اثرگذار عوامل و علل از شاننوپا، تحلیل
 یهامقوله به نیل و به مباحث دادن جهت منظور به تکمیلی یهاپرسش و  شد ها سؤالگرمداخلهراهبردها و 

 نسبت دقیق تری بررسیوتحلیل گفتگوها، چندباره گاه با مرور تا شده ضبط هامصاحبه .شدند طرح پدیده با مرتبط

ادامه  نظری اشباع به هامقوله رسیدن تا نظری گیرینمونه شود. انجام کنندگانشده مشارکت طرح یهادیدگاه به
 نیایند، پدید مقوله با در ارتباط جدیدی هایداده دیگر آن در که مرحله ای یعنی نظری اشباع از مقصود یافت؛

  [.89] باشند شده و تأیید برقرار هامقوله بین روابط و یافته مناسبی گسترة مقوله
گران و پژوهش ،ساختاریافته با فعاالنای و مصاحبه عمیق نیمهکتابخانه بنابراین در این پژوهش مطالعات

 در پژوهش حاضر، اند.گردآوری داده  بودههای گذاران حوزه فناوری و نوآوری کشور روشدانشگاهیان و سیاست
راهنمای مصاحبه  طراحی شده از نظر تضمین اعتبار محتوایی و میزان دقت و مرتبط بودن سؤاالت به تأیید 

نوپا رسیده و در راستای حذف و تعدیل برخی از سواالت پژوهش وکارهای کسباساتید حوزه تامین مالی و 
آن، در یک مقطع زمانی مشخص این پژوهش مقطعی است زیرا گردآوری اطالعات مورد نیاز  است. استفاده شده

و مشاهدات قبلی و بعدی تایید  هاتحلیل  در مصاحبه ،در حین کدگذاری هاروایی داده. ( انجام شد11-۰911)
برای تایید روایی  داوردهد و بهترین میابزار روایی را همین رفت و برگشتی بودن خود فرآیند تشکیل  ،شودمی

 [. ۰]ها است شوندگان و در حین انجام مصاحبهتوسط مصاحبه هامقوله ،مفاهیم ها،ها تایید گزارهداده
از دو روش تطبیق توسط اعضا و  هابنیاد، جهت بررسی اعتبار و روایی یافتهداده پردازینظریهبرمبنای راهبرد 

کنندگان و از دو روش بازبینی توسط مشارکت هابه منظور روایی و پایایی داده بنابراین .شدارزیابی همکار استفاده 
کننده در پژوهش استفاده و پس از دریافت نظرات اصالحی ویرایش الزم مرور به وسیله خبرگان غیر شرکت

گیری است. مفهوم یاد های فنی ابزار اندازهقابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی شد. انجام و مدل نهایی ارائه 
دست ه ازه نتایج یکسانی را بگیری در شرایط یکسان تا چه اندامر سر و کار دارد که ابزار اندازهشده با این 

+ )ارتباط کامل( است. ضریب قابلیت اعتماد ۰دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر )عدم ارتباط( تا دهد. می
های متغیر و موقتی وی دنی و یا ویژگیی ثابت آزموهاگیگیری ویژگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازهنشان

 شود. بهی مختلفی به کار برده میهاسنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوهرا می

 یا کنندگانمشارکت گر،منظر پژوهش از هایافته بودن دقیق عبارتی به یا پژوهش روایی از اطمینان حصول منظور

 :[1] شد انجام زیر اقدامات پژوهش گزارش خوانندگان
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 دست به یهامقولهو  تحلیل فرایند ،پژوهش نهایی گزارشنفر( ۰۰) کنندگانمشارکت اعضا:کردنتطبیق 

 کردند؛ ابراز هاآن با ارتباط در را خود نظر و بازبینی را آمده

 به علم و فناوری گذاریسیاستمالی و  فناوری، مدیریت دکتری دانشجویان از تن ۰4 همکار: بررسی 

 پرداختند؛ هاآن دربارة اظهارنظر و هابررسی یافته

 گرفته کمک هاتفسیر داده و تحلیل در کنندگانمشارکت از همزمان طور به: پژوهش بودن مشارکتی 

 .شد

 

 هایافتهها و تحلیل داده .4

 بنیاددادهشناسی پژوهش که مبتنی بر نظریه باتوجه به روش .است کدگذاری تحلیل، فرآیند در اساسی رکن
به صورت کدگذاری باز، محوری و  هاکدگذاری داده هایگامی تولید شده در هااستوار بوده تجزیه و تحلیل داده

 بیان و گیری، توصیفنمونه از حاصل هایداده تفکیک فرایند انتخابی خواهد بود که در ادامه تشریح شده است.

 کدگذاری سه نوع شامل بنیادداده نظریهدر  تحلیل فرایند .گویند کدگذاری را جدول یک در کوتاه عباراتی با هاآن

 .است  انتخاب کدگذاری و محوری کدگذاری،باز
 هاکدگذاری باز داده -مرحله اول

به عنوان اولین مرحله در کدگذاری صورت گرفت که بر مبنای آن کدهای باز به صورت  هاکدگذاری باز داده
استخراج شد که در  گرمداخلهو  ایزمینهعوامل راهبردها، پیشایندها، پیامدها،  ،مفاهیم کلیدی برای پدیده اصلی

 ادامه آمده است. 
ای است که کانون و محور اصلی یدهپدیده اصلی یا مقوله محوری پد پدیده اصلی ) مقوله محوری(.

 هاکارهای نوپا براساس مراحل عمر آنوا نشان داده که تامین مالی کسبهمطالعات و مصاحبه پژوهش است.
 ،«تامین مالی در مرحله بذر »، «تامین مالی در مرحله پیش بذر»مفهوم  6 صورت گرفته و به طور کلی در

 »و  «تامین مالی در مرحله رشد ثانویه» ،«تامین مالی در مرحله رشد اولیه »،«آپاستارت تامین مالی در مرحله »
نیازهای مالی  ،نوپا وکارکسبشوند. در هر مرحله از چرخه عمر میبندی دسته «تامین مالی در مرحله توسعه

 وکار نوپاکسبریسک فعالیت ان قرار دارد. هرچه گذاربنیان سمتفاوت بوده و منابع مالی مختلفی نیز در دستر
  شود.میها بیشتر بر آن گذاریسرمایهها بوده و احتمال یابد منابع بیشتری در دسترس آنمیکاهش 

 گذارند.میها اثر ادها و وقایعی هستند که بر پدیدهشرایط علی معموال روید یا پیشایندها. یعلّعوامل 
دهد. در پژوهش میشرایط علی مجموعه علل و شرایطی است که سایر متغیرهای پژوهش را تحت تاثیر قرار 

بین »، «پیچیدگی ایده»، «تقارن اطالعاتی»شامل مفاهیم اولیه در نهایت به  ،جاری در کدگذاری باز شرایط علی
، «تقلب اخالقی»، «گذاربنیانویژگی » ،«انگذاربنیانتنوع تیم »، «فاصله جغرافیایی» ،«ای بودن ایدهرشته

 شود. می «وکارکسباندازی تجربه راه »، «میزان نو بودن ایده»

راهبرد  هابرای رسیدن به پیامدها در پاسخ به پدیده اصلی باید اقداماتی صورت گیرد که به آن .راهبردها

حاصل  هاراهبردها از مطالعات پیشین و مصاحبه م کلیدی برایشود. برمبنای کدگذاری باز تعدادی مفاهیمیگفته 
تامین مالی مبتنی »، «تامین مالی مبتنی بر بدهی»، «گرنت»، «گذاریسرمایههای مشوق»شده است که شامل 

فرشتگان »،«گذاری خطرپذیرسرمایه»، «تامین مالی جمعی » ،«های مالی و مالیاتیمشوق»، «بر سهام
 «تامین مالی ترکیبی»، «منابع خودراه انداز»، «گرنت»، «و عرضه اولیه سکه عرضه اولیه سهام»، «کاروکسب
 شوند. می
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ارگرفته شده در تامین های حاصل از به کارگیری راهبردها هستند. راهبردهای به کپیامدها خروجی .پیامدها

 «زیست محیطی»و  «کاروکسب»، «اجتماعی»، «اقتصادی»پیامدهای  منجر به ظهور کارهای نوپاومالی کسب
 قابل توجهی را به دنبال خواهند داشت. 

ولی روی پدیده اصلی تاثیر دارند عوامل نیستند  زایی که تحت کنترل نعوامل برو  .ایزمینهعوامل 
 مقررات و قوانین»شامل  ایزمینهین عوامل ترمهمی این پژوهش هاهستند. در کدگذاری باز داده ایزمینه
، «معنوی هایمالکیت از حمایت قانون»، «ورشکستگی و انحالل قوانین» ،«تملیک و ادغام قوانین» ،«مالیاتی

 قانونی بستر»، «کار قانونی بستر»، «کارآفرینی فرهنگ» ،«مالیاتی مشوق»، «گذاریسرمایه مشوق»
قوانین رقابتی  »، «بازنشستگی هایصندوق و بیمه هایشرکت ها،بانک فعالیت بر حاکم قوانین» ،«گذاریسرمایه

، «دانش زیرساخت»، «مردمی زیرساخت»، «سرمایه زیرساخت»، «گذاریسرمایه امنیت»، «و ضدانحصار
، «پذیریریسک و کارآفرینی فرهنگ»، «رسمی نهادی توسعه»، «قانونی بستر» ،«گذاریسیاست زیرساخت»
 شوند.می «فناوری  بستر»، «بورسی گذاریقانون»، «نوآوری با متناسب آموزشی بستر»، «اجتماعی سرمایه»

کنند. میرا دشوار یا تسهیل  ایزمینهاین شرایط و عوامل، تاثیرگذاری عوامل علی و  :گرمداخلهعوامل 

که تحت کنترل نبوده و بر تامین مالی و دسترسی به منابع مالی تاثیرگذار است  گرمداخلهبرخی از عوامل 
 د. نهست «رقبا»و  «مهاجرت استعدادها»، «دانشگاه»، «بخش یا صنعتنوع »، «هاتحریم»

 محوری کدگذاری -دوممرحله 

 برقراری مرحله از این هدف .است بنیادداده پردازینظریه در تحلیل و تجزیه دوم مرحله محوری کدگذاری

 شودمی انجام پارادایم مدل اساس عمل(برکار ) این. است( باز کدگذاری مرحله در) شده تولید یهاطبقه بین رابطه

 کدگذاری در دهیطارتبا آیند فر اساس. دهد انجام سهولت به نظریه را فرآیند تا کندمی کمک پرداز نظریه به و

با  های کلیدی مبتنی بر ارتباط آنهامقولهدر ادامه  دارد. قرار هاطبقه از یکی و گسترش بسط بر محوری
 شوند.میی فرعی تولید هامقوله

در کدگذاری محوری  .نوپا(وکارهای کسب)چرخه عمر تامین مالی  کدگذاری محوری پدیده محوری
وکار کسب مرحله مالی تامین»، «بذر مرحله مالی تامین»مقوله کلیدی شامل  ۵برای پدیده محوری در نهایت به 

شوند که همان مراحل چرخه عمر کسب و می« توسعه مرحله مالی تامین»و  «رشد مرحله مالی تامین»، «نوپا
تامین مالی مرحله پیش بذر و تامین »ی فرعی هامقولهشامل « تامین مالی مرحله بذر»هستند. مقوله کلیدی  نوپا

ی هامقولهشامل تامین مالی مرحله رشد اولیه و رشد ثانویه بوده و  «تامین مالی مرحله رشد»بوده،  «مالی بذر
 .هستندی فرعی هامقولهو مرحله توسعه همان  وکار نوپاکسبین مالی مرحله کلیدی تام

کدگذاری محوری  درهای تامین مالی کسب کارهای نوپا(. دگذاری محوری عوامل علی ) پیشرانک
 «ترکیب تیم کارآفرینان»و  «ایده»، «گذاربنیان» ،«شفافیت اطالعاتی»دسته  ۵ی کلیدی درهاین مقولترمهم
مقوله کلیدی  ،ی فرعی تقارن اطالعاتی تقلب اخالقیهامقولهشامل « شفافیت اطالعاتی»شوند. مقوله کلیدی می

 ،اولیه و نژاد بوده تجربه، تحصیالت، تخصص، ثروت ی فرعی جنسیت، شخصیت،هامقولهگذار متشکل از بنیان
ترکیب تیم »بودن و مقوله کلیدی  نو و میزانایده  بودن، پیچیدگی ایرشته مقوله کلیدی ایده شامل بین

ارتباطی،  یهاتیم، مهارت تحصیالت، انسجام نژادی، تنوع ی فرعی تنوعهامقولهشامل « وکار نوپاکسب
 شوند. میاعضا و تحصیالت  یوکار نوپاکسب فعالیت اعضا، سابقه اعضا جنسیت اعضا، سن روابط یهاشبکه

تامین مالی مبتنی بر »ی کلیدی شامل هامقولهدر کدگذاری محوری راهبردها  .کدگذاری محوری راهبردها
ی هامشوق »، «تامین مالی ترکیبی »، «منابع خودراه انداز»، «گرنت »، «تامین مالی مبتنی بر بدهی»، «سهام

ی هامقوله شامل «تامین مالی مبتنی بر سهام»شوند. مقوله کلیدی می «ارزهای دیجیتال»و  «مالی و مالیاتی



 16۴۴ بهار  ـ 6۵شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    ۵4

 

تامین »جمعی، مقوله کلیدی  مالی فرشته و تامین ارانگذسرمایهخارجی،  و داخلی خطرپذیر گذاریسرمایهفرعی 
تجاری، مقوله کلیدی  و اعتبار  همتا به همتا جمعی مالی وام، تامین شامل وام، ضمانت «مالی مبتنی بر بدهی

مقوله کلیدی گرنت همان مقوله فرعی  ،، دوستان و خانوادهگذاربنیانی فردی هامقولهانداز شامل راه منابع خود
 ارانگذسرمایه بدهی، ترکیب و سهام بر مبتنی ی فرعی ترکیبهامقولهگرنت بوده و تامین مالی ترکیبی شامل 

شامل ی مالی و مالیاتی هاخصوصی هستند. مشوق بخش با دولت مشترک گذاریسرمایهفرشتگان و  و خطرپذیر
و مقوله کلیدی ارزهای دیجیتال مشتمل بر  گذاریسرمایه یهاو مشوق هامشوق ی فرعی انواعهامقوله
  هستند.داخلی  دیجیتال ی فرعی ارزهایهامقوله

ی کلیدی خرد و کالن هستند که پیمدهای هامقولهپیامدهای پژوهش در قالب  گذاری محوری پیامدها.کد
و   «پیامدهای زیست محیطی »و  ،«پیامدهای اجتماعی»، «پیامدهای اقتصادی»ی فرعی هامقولهکالن شامل 

 شوند. میارائه  «یوکارکسبپیامدهای »پیامدهای خرد شامل مقوله فرعی 
 

 کدگذاری انتخابی پژوهش و ارائه الگوی پژوهش. 8جدول 

 های اصلیمقوله عناصر و مدل ردیف

۰ 
 پدیده محوری:

 عمرمبتنی بر چرخه تامین مالی

 عمر چرخه بذر مرحله مالی تامین

 عمر چرخه وکار نوپاکسب مرحله مالی تامین

 عمر چرخه رشد مرحله مالی تامین

 عمر چرخه توسعه مرحله مالی تامین

8 

 گذاربنیانویژگی  عوامل علی: فردی

 سازمانی عوامل علی:

 شفافیت اطالعاتی

 گذارترکیب تیم بنیان

 ایده

 وکار نوپاکسبترکیب تیم 

9 

 انداز خودراه منابع راهبردها: درونی

 بیرونیراهبردها : 

 سهام بر مبتنی مالی تامین

 تامین مالی مبتنی بر بدهی

 ترکیبی مالی تامین

 گرنت

 ی مالی و مالیاتیهامشوق

 ارزهای دیجیتال

۵ 

 وکارکسب خرد :پیامدها

 کالن پیامدها:
 اقتصادی

 اجتماعی

 زیستی محیط

 ایعوامل زمینه 4

 گذاریقانونو  گذاریسیاستبستر 

 بستر فناوری

 بستر سازمانی

 بستر رقابتی

 اجتماعی -بستر فرهنگی

 بستر آموزشی

 گرعوامل مداخله 6

 دانشگاه

 صنعت

 تحریم

 مهاجرت استعدادها
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های کلیدی ای به مقولهکدگذاری محوری پژوهش در عوامل زمینه ای.کدگذاری محوری عوامل زمینه
 ،«ضدانحصاریبستر رقابتی  و » ،«بستر سازمانی»، «بستر فناوری»، «گذاریگذاری و قانونبستر سیاست»
در برگیرنده  «گذاریو قانونگذاری بستر سیاست»رسند. می «بستر آموزشی»و  «بستر فرهنگی و اجتماعی»

کار،  نیروی و اجتماعی تامین قوانین ورشکستگی، و انحالل مالیاتی، قوانین مقررات و های فرعی قوانینمقوله
 «بستر فناوری»شوند. می بورسی گذاری و قوانینسرمایه معنوی، امنیت مالکیت تملیک، قوانین و ادغام قوانین

بستر رقابتی و ضدانحصاری نیز  ،مشتمل بستر دانش «بستر سازمانی»است. همان مقوله فرعی شناسایی شده 
آموزشی،  سیستم در ارتباطی یهامهارت های فرعی آموزشهمان مقوله فرعی بوده و بستر آموزشی شامل مقوله

موجود،  منابع انواع خصوص در متمرکز رسانی پذیران، اطالع سرمایه و ارانگذسرمایه سازی آگاه و آموزش
  شوند.میمیعمو ای و آموزش حرفه آموزش

های شناسایی شده در کدگذاری ین مقولهترمهمدر این پژوهش،  .گرکدگذاری محوری عوامل مداخله
و  «مهاجرت استعدادها» ،«تحریم» ،«صنعت»، «دانشگاه»مقوله کلیدی  شامل  4گر محوری عوامل مداخله

  آمده است. 8که در جدول اند شناسایی شده «رقبا»
 انتخابی( پردازی )کدگذارینظریه -مرحله سوم

 تبدیل برای. صرف پدیده توصیف نه است نظریه تولید بنیادی، پردازینظریه هدف شد، گفته که گونههمان

 مرحله دو نتایج براساسانتخابی  کدگذاری .شوند مربوط یکدیگر به منظم طوربه باید هاطبقه نظریه، به هاتحلیل

 دیگر به مندنظام شکل به را محوری طبقه که ترتیب این به .است (پردازینظریه اصلی مرحله) گذارکد قبلی

بیشتری  توسعه و بهبود به که را هاییطبقه و کرده ارایه روایت یک چارچوب در را آن روابط و داده ها ربططبقه
 مدل چارچوب یا پدیده مورد مطالعه، متن از خود فهم حسب بر گرپژوهش مرحله این در .کندمی اصالح دارند نیاز

 را نهایی نظریهمی ترسی به صورت و ریزدمی به هم را پارادایم مدل کند یامی عرضه روایتی به صورت را پارادایم
 اند.شده بندیدسته بنیادداده نظریهاین پژوهش بر اساس عناصر  های اصلیمقوله 8 دهد. در جدولمی نشان
 

 و پیشنهادهانتیجه گیری  .5

و  زایی باالبه دلیل اشتغال نوپاکارهای وکسبیافته توجه خود را بر تقویت کشورهای توسعهگذاران درسیاست
در عصر حاضر چالش تامین مالی  نوپاکارهای وبکساما یکی از مسائل کلیدی  اندعطوف کردهخلق ثروتشان م

گران توجه پژوهشموضوعی بحث برانگیز و مورد نوپاکارهای وآمیز کسبی مخاطرههاو تامین مالی فعالیت است
شود و میها ارائه به طور سنتی، تامین مالی عمدتا مبتنی بر بدهی و از طریق بانکو محققان است. 

کارهای کوچک که مدل ویا برای کسب وکار نوپاکسبمراحل ر های تامین مالی خصوصا دمحدودیت
گسترش طیف ها جهت تر است. بنابراین تدوین سیاستاست سخت های ناملموس استواروکارشان بر داراییکسب

زایی، اشتغالکارهای نوپا امری ضروری بوده تا قادر به ور دسترس برای کارآفرینان و کسبابزارهای تامین مالی د
و مبانی نظری  هاتولیدشده ناشی از مصاحبه هایداده ،در پژوهش حاضرنوآوری باشند.  رشد و ،ادامه فعالیت

  .پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و سه نوع تحلیل کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد
ارائه  نوپاکارهای ومدل تامین مالی کسب ،بنیادداده نظریه میبرمبنای مدل پارادای ،های پژوهشبراساس یافته

ای، راهبردها و پیامدها گر، عوامل زمینهمحوری، عوامل علی، عوامل مداخله . مدل مذکور شامل پدیدهشودمی
وکار کسبکه همان مراحل چرخه عمر یعنی مرحله بذر، مرحله بوده  عنصر ۵شود. پدیده محوری خود شامل می
گیرند که میعوامل علی در دو دسته عوامل فردی و سازمانی قرار  د.نه توسعه هست، مرحله رشد و مرحلنوپا
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شامل شفافیت اطالعاتی، ایده و ترکیب تیم  سازمانیو عوامل  گذاربنیانی هاعوامل فردی شامل ویژگی
، فناوری، ذاریگقانونو  گذاریسیاستای که بسترساز بوده شامل بسترهای عوامل زمینه شود. می وکار نوپاکسب

ی کلیدی هامقولهراهبردها در بخش  شوند.میاجتماعی و آموزشی -فرهنگیسازمانی، رقابتی و ضدانحصاری، 
تامین »، «منابع خودراه انداز»، «گرنت»، «تامین مالی مبتنی بر بدهی»، «تامین مالی مبتنی بر سهام»شامل 

 «۰ارزهای دیجیتالعرضه اولیه سهام و عرضه اولیه سکه برای »و  «ی مالی و مالیاتیهامشوق»، «مالی ترکیبی
 شوند. می

خارجی،  و داخلی خطرپذیر گذاریسرمایهی فرعی هامقولهشامل  «تامین مالی مبتنی بر سهام»مقوله کلیدی 
وام،  شامل وام، ضمانت «تامین مالی مبتنی بر بدهی»جمعی، مقوله کلیدی  مالی فرشته و تامین ارانگذسرمایه
ی فردی هامقولهانداز شامل راه تجاری، مقوله کلیدی منابع خود و اعتبارهمتا به همتا  جمعی مالی تامین
مقوله کلیدی گرنت همان مقوله فرعی گرنت بوده و تامین مالی ترکیبی شامل  ،، دوستان و خانوادهگذاربنیان
 گذاریسرمایهفرشتگان و  و خطرپذیر ارانگذسرمایه بدهی، ترکیب و سهام بر مبتنی ی فرعی ترکیبهامقوله

و  هامشوق ی فرعی انواعهامقولهی مالی و مالیاتی شامل هاخصوصی هستند. مشوق بخش با دولت مشترک
ارزهای دیجیتال مشتمل سهام و عرضه اولیه سکه برای میعرضه عموو مقوله کلیدی  گذاریسرمایه یهامشوق

کالن هستند و خرد پیامدهاییامدهای پژوهش در قالب . پشوندمیداخلی  دیجیتال ارزهای ی فرعیهامقولهبر 
پیامدهای زیست »و  ،«پیامدهای اجتماعی» ،«پیامدهای اقتصادی»ی فرعیهامقولهالن شامل ک مدهایاکه پی

مقوله  4 گرمداخلهوامل عشوند. می «یوکارکسبپیامدهای »و پیامدهای خرد شامل مقوله فرعی   «محیطی
در شکل اند که شدهشناسایی   «رقبا»و  «مهاجرت استعدادها» ،«تحریم» ،«صنعت»، «دانشگاه »کلیدی  شامل 

 آمده است. ۰

 

 
 پژوهشمیمدل پارادای .۰ شکل

                                                                                                                                                 
۰ IPO &ICO 
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راهبردهای درونی و بیرونی است. نوپا شامل وکارهای کسبهای کلیدی برای تامین مالی راهبردها و سیاست

و منابع بیرونی به چند دسته تامین مالی  بودهراهبردهای درونی شامل منابع خودراه انداز، منابع خانواده و دوستان 
شود. می تفکیک ی مشترکهاگذاریسرمایهو  هامبتنی برسهام، تامین مالی مبتنی بر بدهی، گرنت، انواع مشوق

 شوند و عمدتا منابع خودمیتوسط افراد جوان و کم تجربه تاسیس  نوپاکارهای ومعموال کسبجایی که از آن
و  هاشود دولت با ارائه مشوقمیبنابراین پیشنهاد  ،شوندمیبرند بیشتر با شکست مواجه میبه کار  را اندازراه

 وع منابع مالی کمک کند. اران بیرونی و تنگذسرمایهبه جذب  گذاریسرمایهی هاانگیزاننده
اند انگیزه و مشوق برای جذب مبهم نوپاکارهای وکه مدل کسب اینشود با توجه به میپیشنهاد 

تجربه و  ،اران عالوه بر سرمایهگذسرمایهاران خطرپذیر در مراحل اولیه چرخه عمر ارائه شود چراکه این گذسرمایه
شود میدهد. پیشنهاد میرا کاهش  نوپاوکارهای کسبکه میزان شکست هند دمیی ارزشمندی ارائه هاورهمشا

اران گذسرمایهکه  باشد چرا هامتشکل از آن میخطرپذیر یا کنسرسیو گذاریسرمایهایجاد صنعت   بر تمرکز
ویژگی مانع اتالف  تر بوده و اینایتجربه بیشتر و مدیریت حرفه ،باالتر وکارکسبخطرپذیر دارای هوشمندی 

  .شودمیسرمایه 
طرح  ،اران خطرپذیر فردی و سازمانیگذسرمایه راهکارها باید مبتنی بر تامین مالی مبتنی بر سهام از جمله

 –دولتی -مشترک بخش عمومی گذاریسرمایه چرخه عمر، مخاطره امیز در مرحله ابتدایی گذاریسرمایه
، اران خطرپذیر در مراحل بذر و توسعهگذسرمایهمشترک با  گذاریسرمایهخصوصی با مدیریت بخش خصوصی، 

در صورت شکست ار خطر پذیر گذسرمایهبه  گذاریسرمایهو بازپرداخت بخشی از مبلغ  گذاریسرمایهی هامشوق
برای همکاری مشترک فرشتگان و خطرپذیر در مشوق و تبیین قوانینی ، (کند گذاریسرمایهاگر در مراحل اولیه )

 خطرپذیراران گذسرمایهچراکه فرشتگان در این مراحل بیشتر حضور دارند اما ) وکار نوپاکسبمرحله بذر و 
 گذاریسرمایهکمتر تمایل به  ،وکارکسبو به دلیل ابهام باالی مدل شان یوکارکسبو  یتیریتجربه مد رغمیعل

( بردمیپس مشارکت این دو ترکیب سرمایه و تجربه است و احتمال موفقیت را باال ارند، در مراحل ابتدایی د
  .باشد

مشترک دولت به صورت  گذاریسرمایه، ی خطرپذیر دولتی با مدیریت بخش خصوصیهاایجاد صندوق
در ساله اران جسور که به صورت مستمر و در طول دوره چند گذسرمایهبا  گذاریسرمایهبخشی از  کل 

از دیگر  تسهیل ایجاد سندیکای فرشتگاناز دیگر پیشنهادها است.  دکنن گذاریسرمایه نوپاوکارهای کسب
تامین مالی مراحل ابتدایی کمک کند.  در نوپا به ویژهوکارهای کسبمین مالی تواند به تامیمواردی است که 

لی ترکیبی به صورتی که باز پرداخت وام به صورت طراحی تامین ما دیگر راهبردهای موثر است و نیز از ترکیبی
اران خطرپذیر، گذسرمایهبه  های مالی و مالیاتیارائه مشوقافزایش سرمایه شرکت صورت پذیرد. سهام و از محل 

 و مبتنی بر چرخه عمر به عنوان مثال عدم دریافت مالیات در مرحله وکار نوپاکسبارائه معافیت مالیاتی خاص 
لیات مناسب در ازای درآمد  از دیگر بذر در صورت احراز درآمد مشخصی و در مراحل دیگر نرخ ما ابتدایی و

اعطای  اعتبار و به  نرخ مالیاتی منعطف بر اساس چرخه عمر ارائه دهد ،دولت. به طور کلی پیشنهادهاست
جسورانه در کسب  گذاریسرمایهی برا هااعطای تعویق زمانی پرداخت مالیات درصدی از مالیات ،مالیاتی

  .بپردازد وکار نوپاکسبدر مرحله بذر و  گذاریسرمایهدر صورت  نوپاکارهای و
ی ضمانت هاطرح ،دولتی وام یهاضمانتتامین مالی مبتنی بر بدهی از دیگر راهبردهای پیشنهادی است. 

بانک از اقدامات کلیدی  و بنگاه دولت میان اعتباری گریواسطهی مناسب بوده و هااز سیاست وام توسط دولت
از طریق صندوق  نوپای هاشرکتتضمین بخشی از باز پرداخت وام  نوپاست.وکارهای کسببرای تامین مالی 

 ویژه وام تواند در قالبمیست و هادهی مستقیم از دیگر سیاستوامتواند بسیار موثر باشد. مینوآوری و شکوفایی 
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تر، ضمانت بازپرداخت توسط دولت ا دوره تنفس، بازپرداخت بلندمدتاعطای وام ب مانند نوپاکارهای وبکس برای
  باشد. ی خرد با نرخ پایینهاای/وام یارانه بهره نرخ، تجاری اعتبار، به صورت درصدی

نت محرک گرنوپاست. وکارهای کسبی کلیدی تامین مالی هااز دیگر سیاستبه صورت رقابتی  گرنتارائه 
گرنت پرداخت حقوق کارکنان به صورت درصدی  ،اعطای گرنت همراه با منتوراست و  تامین مالی خودراه انداز

، از اقدامات موثر این حوزه است سال اول ی استخدام در یکهاگرنت هزینه، وکار نوپاکسبدر مرحله بذر و 
اعطای گرنت به همراه و نوپاست وکارهای کسبتامین مالی لیدی ی کهای انکوباتوری از دیگر سیاستهاطرح

را از لحاظ مالی  وکار نوپاکسبو ی نوپا هاشرکتی انکوباتوری نه تنها هاطرحمهم باشد، میتواند اقدامی خدمات
فضای فیزیکی را ایجاد کرده و  کنند بلکه دسترسی به خدمات تجمیع شده که به تنهایی پرهزینه اندمیحمایت 

در طی مراحل اولیه توسعه را نیز برای آنان فراهم وکارکسبو همچنین مشاوره  وکارکسبجهت راه اندازی 
 کنند. می

سازی و قه مند به شبکهی که عالنوپاوکارهای کسبی انکوباتوری منبع مناسبی برای کارآفرینان هاطرح
 هستند،مشابه یا موجود در همان صنعت موردنظرشان  یهاشرکتی هافراگیری اقدامات و ریسکآگاهی و 
نوپاست وکارهای کسباعتبار و مبادالت مالی  ،، از دیگر منابع جدید برای تامین مالیارزهای دیجیتالخواهد بود. 

پا نووکارهای کسبراهبردهای تامین مالی یشایندها و عوامل علی مختلفی بر پ تواند مورد توجه قرار گیرد.میکه 
زیرا مردان در تامین مالی  در تیم خود از مردان استفاده کنند نوپاوکارهای کسبشود میپیشنهاد اثرگذارند. 

 .  ارائه دهد گذاربنیانی تامین مالی ویژه بانوان هادولت برنامه جهت تقویت زنان، و کنندمیتر از زنان عمل موفق
تامین  هابرای اقلیتنوپا موثر است. وکارهای کسبان در تامین مالی گذاربنیاننژاد و قومیت  ،هاطبق یافته

در  نیز باید هاارائه دهد و اقلیت های تامین مالی ویژه اقلیتهااست. دولت باید برنامهدشوار ر مراحل اولیه دمالی 
از افراد دارای تحصیالت  وکار نوپاکسبدر اعضای تیم  تیم خود تنوع ایجاد کنند و افراد غیرخود را انتخاب کنند.

 تامین مالی برایو  شودمیاعضای باالی دیپلم  اعتماد بیشتری بهدانشگاهی استفاده شود زیرا در تامین مالی 
تمایل  انارگذسرمایهکرده بیشتر است و اعتماد به افراد تحصیل ی در صنایع پیچیده یا دانش نوپاوکارهای کسب

تحصیالت تحصیالت دانشگاهی مهم است اما سطح  ،هادارد. برمبنای یافته برای همکاری وجود بیشتری
ای باشد که افراد تجربه کارآفرینی هرچند کوچک داشته بسترآموزشی به گونه تفاوت معناداری ندارد.دانشگاهی 

 . و در طول تحصیالت این مورد را تجربه کنند باشند
اران و گذسرمایهزیرا  استفاده شود وکارکسبدر راه اندازی  اد با تجربه پیشیندر ترکیب تیم حتما از افر

د نتری داشته باششبکه ارتباطی قوی انگذاربنیان . هرچهمالی به این افراد اعتماد بیشتری دارند کنندگانتامین
شود میتوصیه . اطی توجه شودبه شبکه ارتب گذاربنیانو بنابراین در تیم  است ترآسانجذب منابع در مرحله بذر 

تنوع ترکیب تیم از لحاظ جنسیت، نژاد و تحصیالت دسترسی به زیرا  ،تنوع و ترکیب اعضای تیم افزایش یابد
اران دارد و الزم گذسرمایهبا تمایل  میرابطه مستقی ثروت اولیه موسسانکند. میاران را بیشتر گذسرمایهشبکه 
 شفافیت ،سازمانی از جنبه افرادی با ثروت نسبتا مناسب وجود داشته باشد. گذاربنیانترکیب اعضای تیم  است در
 وکار نوپاکسب و بذر مرحله در عموما کننده مالی دارد وار و تامینگذسرمایهاهمیت زیادی در جذب  اطالعاتی

 نحوه برای پذیرسرمایه و ارگذسرمایه آموزش ،از طرف دیگر ی دارد.بیشتراهمیت  اطالعاتی تقارن عدم
 شود. می پیشنهاد اطالعاتی تقارن عدم کاهش جهت طرفین سواالت به پاسخگویی
 بدیع، بسیار یهاایده در خصوصی گذاریسرمایه تمایل از دیگر موارد تاثیرگذار در تامین مالی است و ایده
 کند ایجاد انگیزشی اقدامات باید دولت بنابراین است کمتر ینوپا وکارکسب و بذر مراحل در پیچیده و چندگانه

 گذاریسرمایه هادر این ایده هاآن با مشترک طور به یا کند اعطا ارانگذسرمایه به ویژه مالیاتی یهامشوق مثال
تر باشد متنوع هرچه وکار نوپاکسب تیم ترکیب .است تردشواراولیه  مالی تامین باشد ترپیچیده ایده هرچه. کند
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 منابع کنندگانتامین به ارتباطی شبکه باشد بیشتردر تیم  جنسیتی تحصیالتی، نژادی، تنوعبهتر است زیرا هرچه 
 که ییهاتیم بهمشابه آن  و حقوق گرنت ،مالیاتی ،مالی یهامشوق تواندمی دولت. شودمی و تقویت بیشتر مالی
نیز بر  ایزمینهعوامل . رود باال موفقیت احتمال نتیجه در و شود بیشتر ترکیب این جذابیت تا کند اعطا دارند تنوع

از دیگر  گذاریسرمایهرت بر قوی برای نظا بستر قانونینوپا موثرند. وکارهای کسبراهبردهای تامین  مالی 
  نوپاست.وکارهای کسبمهم در تامین مالی  عوامل

و خالهای کلیدی  هااز معضل نوپاکارهای وکسبویژه  گذاریسیاستو  گذاریقانونکلی خال به طور
ای قانونی و ین خالهترمهم ، ی پژوهشهابه یافتهی در ایران است. باتوجه وکار نوپاکسباکوسیستم 

، ورشکستگی و انحالل قوانین، مالیاتی مقررات و قوانیننوپا در مواردی چون وکارهای کسببرای  گذاریسیاست
 قوانین، گذاریسرمایه امنیت، معنوی مالکیت قوانین، تملیک و ادغام قوانین، کار نیروی و اجتماعی تامین وانینق

قوانین ، نظارت بر قوانین مالیاتی، هامانند مشوق گذاریسرمایهقوانین ، قوانین بیمه و تامین اجتماعی، بورسی
ی هاپلتفرمخلق  ،برای قراردادهای الزام آور تامین مالی جمعینونی قوی بستر قا، ها )رقابتی(مرتبط با ارائه گرنت

به  و پلت فرم برای منابع مالی جدید است. بستر فناوری، و قوانین الزام آور تامین مالی جمعیبستر ایرانی ایجاد 
ین مالی بستر فناوری بستری اساسی برای تسهیل تامین مالی مانند تام نوپاهای وکارکسبکلی در حوزه طور

بسترهای فناوری برای اجرا، نظارت و پایش قوانین  ،همچنین است.( زهای مجازی )نیازمند بالک چینجمعی، ار
بستر فرهنگی از دیگر بسترهای مهم در تامین مالی  است.مینیز الزا هاو مشوق هانتگر ،مالی و مالیاتی

ی متعدد هاکارآفرینی به شکوفایی اکوسیستم نوآوری و بروز ایدهترویج فرهنگ قوی نوپا است. وکارهای کسب
  .شودمیخطرپذیر و حضور فرشتگان و سهام خصوصی  گذاریسرمایهانجامد که این منجر به ایجاد صنعت می

ی ارتباطی در بستر  آموزشی هاآموزش مهارتنیز از دیگر بسترهای مهم در تامین مالی است.  بستر آموزشی
است و  ارائه آموزش و مشاوره در خصوص انواع و نحوه مییی چون تقارن اطالعاتی الزاهاحل چالش برای

سرمایه -ارانگذسرمایهحمایت از آمادگی ، شودمیدسترسی به منابع تامین مالی برای صاحبان ایده پیشنهاد 
یک فدراسیون  ملی یا انجمن فرشتگان  در توسعه ها، دولتوکارکسبی فرشتگان هاعالوه بر شبکهو  ۰ پذیرها

جمع  ،فرشته را به عموم گذاریسرمایهآگاهی در خصوص  هاو فدراسیون هاد. این انجمنباشنداشته مینقش مه
زایش داده و این بخش را به ی منتورینگ و سایر خدمات را افهافعالیت ،ارائه آموزش آوری و توزیع داده،

ی نیز در و ضدانحصار یبستر رقابت ،دانش تیریمد ،مدیریتیبستر  ،بستر سازمانی .کنندمیگذاران معرفی سیاست
نهادها و نوپا اثرگذارند. وکارهای کسبگری نیز بر راهبردهای تامین مالی عوامل مداخله .تامین مالی اثرگذارند

 .داشته باشد یشتریب یتواند اثرگذارمی هیدانشگاه در مراحل اول عوامل دیگری بر تامین مالی اثرگذارند،
موثر  یمرحله باشد. نوع صنعت در جذب منابع مال نیدانشگاه در ا تیبه سمت تقو دیها بااستیس نیبنابرا 

را به شدت کاهش داده است.  یالملل نیب هیبه خدمات و بازار سرما یامکان دسترس هامیتحر نیبوده و همچن
اران گذسرمایه یبرا نییپا تیجذاب  جهینتموسسان و در یهامیشدن ت فیاستعدادها منجر به ضع تمهاجر
 هایی باپاسخ ،دهندگاناست پاسخ ها در زمان دوران کرونا انجام شد و ممکنبخشی از گردآوری داده شود.می

ان ها با ادبیات و متون دوررخی پاسخو با توجه به تحول پیش رو ب داده باشندوران پسا کرونا ارائه نگاهی به د
ت و یدوران متفاوتی برای مدیر ،رسد دوران پسا کرونامیظر هایی داشته باشد، زیرا به نفاوتقبل از کرونا ت

دید است مدلی ج با توجه به این که مدل ارائه شده در این پژوهش و کارها خواهد بود.کسب گذاریسیاست
های مختلف به همچنین مدل حاضر در بخش مورد آزمون قرار گیرد. میهای کشود در پژوهشمیپیشنهاد 

                                                                                                                                                 
۰ SME Investor Readiness 
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تواند در پژوهشی جداگانه مورد آزمون و میگر نیز سه شود  و اثرات متغیرهای مداخلهصورت مجزا بررسی و مقای
 مقایسه قرار گیرد.
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