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هدف و مقدمه :کسبوکارهای نوپا و نوآور امروزه از مهمترین عوامل اشتغالزایی و خلق ثروت برای کشورها محسوب
میشوند .برای توسعه کسبوکارهای نوپا و نوآور نیاز به وجود منظومهای جامع و اثربخش متناسب با ماهیت و نیازهای
آنها هست.
روش شناسی  :پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل منظومهای کسبوکارهای نوپا و نوآور با رویکرد کیفی فراترکیب
انجام شده است .لذا ،در این پژوهش به بررسی مقاالت و گزارشهای موسسات مشاوره معتبر پرداخته شده است.
یافتهها :نتایج نشان داده که مدل منظومهای کسبوکارهای نوپا و نوآور شامل ده عنصر کلیدی تیم بنیانگذار،
سیاستگذاری و قانونگذاری ،منابع مالی ،بازار و رقبا ،ایدهها ،متغیرهای کالن ،بسترهای مشهود و نامشهود ،استقرار
شرکتهای بزرگ ،فرهنگ کارآفرینانه و مدیریت استعدادها میشود .ابعاد و شاخص های مرتیط با هر یک از عناصر
کلیدی در یافته های پژوهش ارائه شده است.
بحث و نتیجهگیری  :به منظور ایجاد یک منظومه کسبوکارهای نوپا و نوآور متغیرهای کالن و خرد باید درنظر گرفته
شوند از جمله اینکه ثبات محیطی به ویژه ثبات اقتصادی و سیاسی ،داشتن چشمانداز برای کسبوکارهای نوپا و نوآور در
سطح حکمرانی ،سیستم قضایی قدرتمند که توانایی نظارت بر فعالیتها و جلوگیری از فساد را داشته باشد الزامی است.
فراهم کردن بسترهای فیزیکی و غیرفیزیکی از جمله بستر فناوری و ارتباطات ،حمل و نقل و زنجیره تامین ،زیرساخت
فیزیکی ،زیرساخت اولیه ،سرمایه اجتماعی و شبکهها برای فعالیت منظومهای ضروری بوده تا اجزا و بازیگران آن بتوانند به
خوبی با یکدیگر تعامل داشته و فعالیتهای یکپارچۀ خود را انجام دهند .وجود ایدههای فراوان و دسترسی به ایدهها و به
کارگیری آنان باید در منظومه تسهیل یابد و استقرار شرکتهای پیشرو محلی و بینالمللی و همچنین شرکتهای با سهم
باالی تحقیق و توسعه به این امر کمک میکند .حتی در تجاریسازی ایده ،همین شرکتها میتوانند مشتریان
کسبوکارهای نوپا شوند .ترویج فرهنگ کارآفرینی به ارتقای اعتماد به نفس و تحمل شکست ،ریسکپذیری افراد کمک
کرده و تشویق بنیانگذاران به ارائه داستانهای راهاندازی کسبوکارها به ترویج خویش فرمایی منجر میشود .نگاه ویژه به
کارآفرینان و ایجاد موقعیت اجتماعی مثبت ،برگزاری رویدادها و کنفرانسهای عمومی و تخصصی برای ترویج فرهنگ
کارآفرینی بسیار موثر واقع خواهند شد .جذب و مدیریت استعدادها در این منظومه برای پرورش ایده و تجاریسازی از
عناصر کلیدی است که باید به ابعاد مختلف آن از جمله استقرار دانشگاههای طراز اول و همکاری با دانشگاههای برتر
بینالمللی در انتقال دانشجو ،جذب نیروی کار مهاجر و ایجاد تنوع فرهنگی ،امکان جابجایی نیروی کار میان سازمانهای
مختلف خارجی و داخلی ،ارائه آموزشهای تخصصی کارافرینی در هدایت و پرورش افراد مختلف باید مورد توجه قرار
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گیرند .در سطح سیاستگذاری باید قوانین تسهیلگر و متناسب با نیازها و ماهیت کسبوکارهای نوپا و نوآور در زمینه
قوانین کار ،قوانین ورشکستگی ،حمایت از مالکیت فکری و قوانین تسهیلکننده فعالیت کسبوکار و استمرار آن در بلند
مدت در اولویت قرار گیرند .سیاستگذاران با ارائه مشوقها و مقررات تسهیلگرانه و الزامآور بودن قراردادهای
سرمایهگذاری به جذب سرمایهگذارهای مختلف در کسبوکارهای نوپا و نوآور موثر خواهند بود .یکی از نیازهای کلیدی
کسبوکارهای نوپا و نوآور منابع مالی است که این منابع یا درونی هستند یا منابع بیرونی .منابع درونی همان منابع خود
راهانداز یا منابعی است که خانواده و دوستان بنیانگذار تامین میکنند اما برای منابع بیرونی با ایجاد بسترهای الزم و
امنیت سرمایهگذاری و همچنین ارائه مشوقها و برنامههای مختلف انواع مختلفی از منابع مالی مانند سرمایهگذاری
خطرپذیر ،فرشتگان ،تامین مالی جمعی  ،منابع بدهی مانند وامهای خُرد و ارزهای دیجیتال با کارکرد روشهای نوین
تامین مالی در این منظومه یافت میشوند .در منظومه کسبوکارهای نوپا و نوآور تشکیل تیمهای با تجربه و پیشینههای
متنوع بسیار حائز اهمیت است از جمله این که ویژگیهاسن ،جنس ،نژاد ،تحصیالت و تجربه پیشین اعضا در موفقیت
شکست راهاندازی کسبوکار در این تیم به موفقیت آنها کمک میکند ،اگرچه افرادی با پیشینههای مختلف باید دارای
مهارتهای ارتباطی باال برای حل تعارضهای احتمالی در تیم با این میزان تنوع باشند.
کلید واژهها :نوآوری ،کسبوکارهای نوپای نوآور ،منظومه کسبوکارهای نوپا و نوآور ،فراترکیب
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 .1مقدمه

تحوالت و تغییرات فناورانه به سرعت در حال شکلدهی مجدد به اقتصاد جهانی هستند ،و ترویج نوآوری
بیش از پیش برای دولتها و رهبران کسبوکاردر اولویت قرار گرفته است .همزمان با رشد و توسعه فناوری،
کسبوکارهای نوپا نیز با نرخ رشد قابل توجهی ساالنه افزایش مییابند .کسبوکارهای نوپا ،محرک تغییر
ساختاری به شمار میآیند بدین گونه که ایدههای جدید نوآورانه را شناسایی کرده ،منجر به ایجاد شغل شده و
پایههای رشد آتی را تضمین میکنند [ .]8۰بنابراین سیاستگذاران در کشورهای توسعه یافته توجه خود را بر
تقویت کسبوکارهای نوپا به دلیل اشتغال زایی باال و خلق ثروتشان معطوف کرده اند .به طور متداول و عمدتا
سنتی ،تامین مالی کسبوکارها اغلب مبتنی بر بدهی و از طریق بانکها ارائه میشود.
در این خصوص تقریبا یک اجماع و توافق نظر در مبانی اقتصادی وجود دارد که کسبوکارهای نوپا نوآور
جوان بهویژه درخصوص تامین مالی مبتنی بربدهی بامحدودیتهای جدی مواجهاند .محدودیتهای تامین مالی
خصوصا در مراحل مختلف کسبوکار نوپا یا برای کسبوکارهای کوچک که مدل کسبوکارشان بر داراییهای
ناملموس استوار است سختتر است .از این رو ،مساله تامین مالی یک چالش مهم برای سیاستگذارانی که به
دنبال رشد بلندمدت و توسعه پایداراند به شمار میآید چرا که کسبوکارهای ذکر شده در خط مقدم ایجاد شغل،
بهکارگیری فناوریهای جدید و توسعه مدلهای کسبوکار جدید قرار دارند [ .]91،۰۵،۰9بنابراین تدوین
سیاستها جهت گسترش طیف ابزارهای تامین مالی در دسترس برای بنیانگذاران و کسبوکارهای نوپا امری
ضروری بوده تا قادر به اشتغالزایی ،ادامه فعالیت ،رشد و نوآوری باشند .اما مساله تامین مالی برای
کسبوکارهای نوپا مختص کشورهای در حال توسعه نیست بلکه مطالعات مختلف انجام شده در کشورهای
توسعه یافته نیز تامین مالی کسبوکارهای نوپا را یکی از مهمترین موانع پیشروی آنها بیانکردهاند به طور
مثال براساس گزارش جهانی دیده بانی استارت آپها ،در اروپا دسترسی به منابع مالی جزو چهار چالش اصلی
کسبوکارهای نوپا در کشورهای اروپایی مورد مطالعه بوده و تامین مالی پس از دسترسی به مشتری ،توسعه
محصول و رشد در زمره چالش مهم کسب وکارهای نوپا بوده است [.]۰1
از این رو ،وجود بازاری برای تامین مالی ایدههای نو و کمک به شکلگیری ،رشد و توسعه کسبوکارهای
نوپا اهرمی قوی برای رسیدن به هدف اصلی اکوسیستم نوآوری که همان رشد اقتصادی است ،ضروری است.
متولد شدن و رشد کردن تامینکنندگان مالی در هر یک از مراحل چرخهعمر بنگاههای کوچک و متوسط و
استارتآپها ،در تسریع و تسهیل نمودن مسیر رشد این بازار تاثیرگذار است [ .]91طبق مطالعات مختلف ،یکی از
مهمترین چالشهای کسبوکارهای جدید در ایران و جهان ،چالش تامین مالی است و توجه به ایجاد و توسعه
ابزارها و سازوکارهای مالی جدید و تخصصی برای شتاب بخشی به تحقق اقتصاد دانشبنیان از اهمیت باالیی
برخوردار است .همچنین پژوهشهای مختلف سیاستهای تامین مالی را در شکلگیری اکوسیستم کسبوکار
نوپا موفق ،موثر دانستهاند [ .]96 ،۵ ،8براساس گزارش آنکتاد با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری ایران،
یکی از چالشهای مهم کسبوکارهای نوپا در ایران تامین مالی نوآوری توسط نهادهای خصوصی به ویژه
سرمایهگذار خطرپذیر و فرشتگان کسبوکارهستند .بنابراین ،دسترسی مناسب به منابع تامین مالی پیش نیاز
اصلی توانمندسازی کسبوکارهای نوپا برای سرمایهگذاری ،رشد و اشتغال زایی بوده به گونه ای که این مساله
در سالهای اخیر به طور پیوسته به سمت خط مشی سیاستی ارتقا یافته است [.]9۰
بنابر آن چه گفته شد روشن است که بر اساس مطالعات پیشین روشها و راهبردهای تامین مالی موجود
برای کسبوکارهای نوپا مناسب نبوده بلکه این راهبردها صرفا مطابق نیازهای کسبوکارهای سنتی طراحی
شدهاند .خال نظریهکی اساسی این است که چه راهبردها ،روشها و منابع مالی برای کسبوکارهای نوپا
میبایست ارائه شوند.
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پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به راهکاری برای حل چالش تامین مالی کسبوکارهای نوپا و همچنین
ارائه مدلی جامع و یکپارچه در حوزه راهبردهای تامین مالی کسبوکارهای نوپا است و رفع خال اشاره شده است.
در ادامه مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح شده ،سپس روششناسی پژوهش بیان میشود و در ادامه
یافتههای پژوهش ،نتیجهگیری و مدل ارائه شده با استفاده از نظریه دادهبنیاد تبیین خواهد شد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری .یک کسبوکار نوپا ،سرمایهگذاری کارآفرینانهای است که به طور معمول کسبوکاری پررشد و
نوظهور است و با هدف تامین نیاز بخشی از بازار از طریق توسعه یک مدل کسبوکارمناسب برای محصول،
خدمت ،فرآیند یا پلت فرمینوآورانه تاسیس میشود .کسبوکارهای نوپا معموال با منابع بسیار محدود برای یافتن
مدل کسبوکارمقیاس پذیر و تکرارپذیر آغاز به کار میکنند [ .]۰4تاسیس و راه اندازی یک کسبوکار نوپا با
اداره یک کسبوکارکوچک و متوسط سنتی میتواند بسیار متفاوت باشد .یکی از تفاوتهای کسبوکارهای نوپا و
کسبوکارهای کوچک و متوسط احتمال شکست آنها در سالهای اول فعالیت است از جمله این که شانس
موفقیت کسبوکارهای کوچک سنتی در دو سال اول حدودا  ٪14بوده و این در حالی است که استارت آپهایی
که حتی دارای ایده ،تیم ،محصول و برنامه خوب برای جذب سرمایه خطرپذیر باشند با بیش از  %11احتمال
شکست مواجه اند [.]96،4
این نکته را باید درنظر گرفت که تعداد کمیاز کسبوکارهای نوپا به فعالیت خود ادامه میدهند اما در صورت
موفقیت ،تغییرات بارزی را با خود به همراه دارند .تفاوت دیگر این کسبوکارها نیازهای مالی متفاوت است
بانکها معموال به کسبوکارهای کوچک وام و تسهیالت اعطا میکنند اما یک کسبوکار نوپا به دلیل نو بودن
مدل کسبوکارش مقایسه آن با مدلهای مشابه را غیرممکن سازد نمیتواند بانک را برای دریافت تسهیالت
متقاعد سازد و از نظر بانکها اعطای تسهیالت به این نوع کسبوکارها ریسک غیر قابل قبولی را برای آنها به
دنبال خواهد داشت .از طرفی دیگر سرمایهگذاران خطر پذیر نیز معموال در مرحله ای که کسبوکار نوپا به اثبات
رسیده و در مرحله توسعه قرار دارد سرمایهگذاری میکنند ،بنابراین کسبوکارهای نوپا در مراحل ابتدایی چرخه
عمرشان برای تامین منابع مالی موردنیاز بیشتر با مشکل مواجه میشوند .الزم به ذکر است ،هر اندازه که یک
اقتصاد بیشتر دانشبنیان باشد ،به همان میزان هم بر اهمیت رشد این کسبوکارهای نوپا افزوده میشود [.]86
تامین مالی همواره یکی از چالشهای اساسی ایجاد و توسعه کسبوکارهای کارآفرینانه و خطرپذیر بوده
است .از این رو در دهههای اخیر نوآوریهایی در زمینه تامین مالی از جمله صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر،
فرشتگان کسبوکار ،تامین سرمایه جمعی و غیره حاصل شده است [ .]۰۵باتوجه به متفاوت بودن ماهیت
کسبوکارهای نوپا با کسبوکارهای کوچک سنتی ،سیاستهای متفاوتی نیز جهت تقویت و حمایت آنان و به
طور خاص در زمینه تامین مالی مورد نیاز است .شکاف مالی یا دره مرگ در تامین مالی فعالیتهای مخاطره
آمیز کارآفرینی موضوعی بحث برانگیز و مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران است .در مبانی نظری تحقیق
«دره مرگ» خال تامین مالی یکی از چالشهای مهم کسبوکارهای نوپا طی فرآیند نوآوری از پژوهش پایه تا
شکلگیری برنامه کسبوکاربرای تجاری سازی محصوالت و خدمات به شمار میرود [.]۵۰
در مطالعات مختلف اهمیت دره مرگ و روشهای تامین مالی مختلفی برای خروج از دره مرگ پیشنهاد شده
است اما این روشها ناکافی بوده و کامل نیستند .ضعف نظام تامین مالی کسبوکارهای نوپا و مشوقهای
سرمایهگذاری ،قوانین مالیاتی و گمرکی ،حمایت از فعالیتهای پژوهش و توسعه از چالشهای کلیدی اقتصاد
دانشبنیان در ایران شناسایی شدهاند یکی از مهمترین مشکالت در نظام تأمین مالی کسب وکارهای نوپا و
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دانشبنیان ،مشکل جذب سرمایه و فقدان مدلهای تأمین مالی مناسب و خألهای قانونی در این ارتباط است
[.]8
دسترسی به منابع مالی کارآفرینانه به دلیل کمک به عبور از دره مرگ و تسریع رشد برای کسبوکارهای نوپا
یک عامل موفقیت مهم و حیاتی به شمار میآید [ .]91کسبوکارهای نوپا در کشورهای توسعه یافته نیز با
چالشهای متعددی مواجه اند که چالش تامین مالی نیز در کنار چالشهایی چون دسترسی به بازار یا جذب
مشتریان ،توسعه محصول و رشد در زمره مهمترین چالشهای آنها هستند [ .]88تامین مالی همواره یکی از
چالشهای اساسی ایجاد و توسعه کسبوکارهای کارآفرینانه و خطرپذیر بوده است [ .]91به طور سنتی ،تامین
مالی شرکتی بر شرکتهای بورسی متمرکز است درحالی که تامین مالی کارآفرینی عمدتا بر شرکتهای جوان تر
و با مالکیت خصوصی تاکید دارد .تامین مالی کارآفرینی شامل مجموعه متنوعی از منابع و تامینکنندگان سرمایه
از جمله سرمایهگذاران خطرپذیر ،سرمایهگذاران خصوصی  ،وام و بدهی خصوصی  ،عرضه عمومیسهام  ،تامین
مالی جمعی ،گرنت ،حمایت مالی شتابدهندگان و مراکز رشد و خانواده دوستان میشود [.]۰۰
دو مساله اصلی تامین مالی کارآفرینی را از تامین مالی سنتی متمایز میکند :اول ،عدم تقارن اطالعاتی میان
کارآفرینان و تامینکنندگان سرمایه است که در طی چرخه عمر کسبوکارمتغیر است و دوم مخاطرات اخالقی
مرتبط با سرمایهگذاری در شرکتهای کارآفرینان است [ .]۵1در نتیجه تامینکنندگان منابع مالی تالش زیادی را
صرف حل مساله انتخاب معکوس و مخاطرات اخالقی مربوط به سرمایهگذاری در شرکتهای کارآفرین میکنند
[ .]8۰قراردادهای میان سرمایهگذاران و کارآفرینان مستلزم افشای بیشتر اطالعات دقیق نسبت به قراردادهای
شرکتهای پذیرفته شده در بورساند [ .]91از آن جایی که عدم تقارن اطالعاتی ممکن است با عرضه ناکافی
منابع مالی همراه باشد بنابراین سیاستگذاران به حل این خال سرمایه و سهام عالقهمند هستند [ .]۵۰همچنین با
توجه به این که عدم تقارن اطالعات ،ریسک و نیاز به منابع مالی در طی چرخه عمر کسبوکارهای نوپا تغییر
میکند این مباحث باید در هر مرحله از چرخه عمر شرکت کارآفرین ( بذر ،راه اندازی ،رشد و بلوغ) و فرآیند
سرمایهگذاری (از شناسایی معامله تا خروج) بررسی شوند [ .]۰8تامین مالی کارآفرینی با عدم تقارن اطالعاتی بین
کارآفرینان و تامینکنندگان مالی و سرمایه همراه است که در طول چرخه عمر تغییر میکند [ .]۵1به همین دلیل
سرمایهگذاران به دنبال حل مشکل انتخاب معکوس و مخاطرات اخالقی مرتبط با سرمایهگذاری در شرکتهای
کارآفرین هستند [.]8۰
مهمترین مکانیزم سرمایهگذاران برای حل این مشکل  ،مذاکره در خصوص قراردادهای انگیزهای قوی و
مشارکت فعال در شرکتهای موجود در سبد سرمایهگذاریشان است .سرمایهگذاری در شرکتهای کارآفرین
ممکن است در دورههای مختلف مشروط به دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در هر دوره صورت گیرد.
عالوه بر منابع مالی ،شرکتهای کارآفرین اغلب دچار کمبود منابع ملموس و غیرملموس مانند نیروی انسانی،
دسترسی به شبکه ،شهرت یا مشروعیت الزم برای دستیابی به خلق ارزش شان هستند .شبکه ارتباطی قوی با
سرمایهگذاران میتواند تاثیر زیادی بر ارتقای مشروعیت آنها در بازار داشته باشد [ .]9۰تامین مالی کارآفرینی را
به «تامین مالی پله برقی» تشبیه میکنند بدین گونه که شرکتها در طی گذار از مرحله بذر به رشد و ورود به
بازار سهام به ترتیب از منابع مالی موجود از دوستان و خانواده ،گرنت ،اعتبارتجاری ،فرشتگان کسبوکار،
سرمایهگذاران خطرپذیر ،بودجه بازار سهام در عرضه عمومیاستفاده میکنند [ .]84شرکتهای کارآفرینی امروزه
به مدت طوالنیتری تحت مالکیت خصوصی هستند زیرا منابع مالی بیشتری در بازار در اختیار آنها قرار دارد
[ ]91اما کسبوکارهای نوپا از لحاظ اطالعاتی مبهمترین نوع شرکتها به شمار میآیند [.]81
بنابراین ارزشگذاری آن برای سرمایهگذاران سخت است .تامین مالی کارآفرینی که بر شرکتهای جوان و
با مالکیت خصوصی تاکید دارد دارای طیف گسترده ای از انواع منابع و تامینکنندگان متعدد است از جمله

۵۴
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سرمایهگذاری خطرپذیر ،سهام خصوصی ،بدهی خصوصی ،اعتبار تجاری ،عرضه عمومیسهام ،تامین مالی
فرشتگان کسبوکار و تامین مالی جمعی و انواع دیگری چون گرنت ،منابع مالی شتابدهندگان و مراکز رشد و
خانواده و دوستان میشود .بسیاری از سرمایهگذاران کارآفرینی به دنبال بازگشت سرمایه از طریق فروش یا
بورس هستند [ .]۰1برخی از ویژگیهای معمول کسبوکارهای نوپا شامل پتانسیل رشد باال ،مقیاسپذیری،
ریسک شکست باال ،فقدان منابع ،عدم اطمینان باال در مدل کسبوکار ،یادگیری ،رویکرد مشتریمحور،
طرحهای تامین مالی رشد متفاوت ،اهمیت تیم/موسسان است که در سیاستهای این کسبوکارها موثرند [.]۰۰
مهمترین تمایز کسبوکارهای نوپا با کسبوکارهای سنتی در رشد سریع است به گونهای که کسبوکار نوپا
یا در همان مراحل ابتدایی شکست میخورند یا در صورت موفقیت رشد سریع خواهند داشت .این در حالی است
که چرخه عمر کسبوکارهای نوپا درصورت گذار از مراحل ابتدایی و عدم شکست ،رشد صعودی خواهد داشت.
چرخه عمر کسبوکارهای نوپا شامل پنج مرحله ایدهپردازی ،کشت ایده و تاسیس کسبوکار نوپا  ،اولیه  ،میانی
 ،توسعه است که در هر کدام از این مراحل با توجه ریسک و شرایط کسبوکار نوپا در هر مرحله ،نوع
سرمایهگذاری و تامین مالی آن متفاوت است ،بنابراین کسبوکارهای نوپا معموال مراحل رشد مشخصی را طی
میکنند .در مرحله اولیه توسعه ،ریسک تجاری سازی باالبوده بنابراین جذب سرمایه خارجی برای موسسان
کسبوکارهای نوپا چالش بیشتری به همراه دارد .با رشد کسبوکار نوپا و گذر از مراحل مختلف توسعه،
کسبوکارهای نوپا با اعتبار محصوالت تولیدی خود ،تضمین پرداخت به مشتریان و بزرگ شدن
کسبوکارسرمایه بیشتری جذب میکنند [ .]91بنابراین ،نیاز به تامین مالی در مرحله تاسیس و آغاز فعالیت
کسبوکار نوپا به طور خاص بسیار باال و حائز اهمیت است [ .]81همچنین ،کسبوکارهای نوپا در مرحله اولیه،
نیاز به سرمایهگذاری قابل توجهی جهت حمایت از نوآوری و پژوهش و توسعه دارند .معموال کسبوکارهای نوپا
در دستیابی به تامین مالی از روشهای سنتی با مشکالت بیشتری مواجه اند و هزینههای باالتری متحمل
میشوند [.]91
پیشینه پژوهش .دسترسی به منابع مالی کارآفرینانه به دلیل کمک به عبور از دره مرگ و تسریع رشد برای
کسبوکارهای نوپا یک عامل موفقیت مهم و حیاتی به شمار میآید [ .]۵8برخی مطالعات اذعان داشتهاند که
تصمیمگیری کسبوکارهای نوپا برای تامین منابع مالیشان بر اساس نظریه پکر صورت میگیرد ،بدین گونه
که شرکتها همیشه اولویت را به ارزانترین نوع منابع مالی که منبع درونی است میدهند و تنها زمانی که این
منابع درونی پایان یابند به منابع بیرونی (بدهی و وام) هزینهبر و گرانتر روی میآورند .سرمایه و سهام خارجی
آخرین راه تامین مالی توسط شرکتها اتخاذ میشود اما در عین حال مطالعات دیگری نیز انجام شده که مخالف
این نظریه بوده و بر این اعتقادند که کسبوکارهای نوپا سرمایه و سهام خارجیرا بر بدهی به دلیل فقدان وثیقه و
سابقه فعالیت ترجیح میدهند.
گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سالهای  81۰4تا  81۰۰نیز دسترسی به منابع تامین مالی
برای کسبوکارهای نوپا را امری حیاتی و مورد توجه مطرح میکند .به طور تاریخی ،شرکتهای کوچک و
متوسط اروپایی به تامین منابع مالی از بانکها وابسته بودهاند اما در دوران بحران مالی این روش تامین مالی با
محدودیتهایی مواجه شد و همین امر موجب گردید تا کسبوکارهای جوان و نوآور در حال رشد در جستجوی
منابع دیگر از جمله سرمایهگذاران خطرپذیر و فرشتگان کسبوکار باشند [ .]91،۰۰بنیاد کافمن نیز در گزارشی
تحت عنوان «رفع موانع دسترسی به سرمایه توسط کارآفرینان» که در سال  81۰1منتشر شده است فقدان
دسترسی به سرمایه را یکی از موانع اصلی پیش روی کارآفرینان مطرح میکند.
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دسترسی به سرمایه هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم نقش مهمیدر کارآفرینی دارد .چالش تامین مالی
۰8درصد چالشها را به خود اختصاص داده است .از آن جایی که عدم تقارن اطالعات ،ریسک و نیاز به منابع
مالی در طی چرخه عمر کسبوکارهای نوپا تغییر میکند این مباحث باید در هر مرحله از چرخه عمر شرکت
کارآفرین (بذر ،راه اندازی ،رشد و بلوغ) و فرآیند سرمایهگذاری (از شناسایی معامله تا خروج) بررسی شوند.
تامین مالی کارآفرینی را به «تامین مالی پله برقی» تشبیه میکنند ،بدین گونه که شرکتها در طی گذار از
مرحله بذر به رشد و ورود به بازار سهام به ترتیب از منابع مالی موجود از دوستان و خانواده ،گرنت ،اعتبارتجاری،
فرشتگان کسبوکار ،سرمایهگذاران خطرپذیر ،بودجه بازار سهام در عرضه عمومیاستفاده میکنند .بنابراین منابع
مالی در دسترس کسبوکارهای نوپا نوآور عمدتا مکمل هم بوده و باید به طور جداگانه بررسی شوند .کسب
وکارهای نوپا در طول زمان برای دریافت وام و سرمایه مبتنی بر بدهی مقاومت میکنند [ .]84شرکتهای
کارآفرینی امروزه به مدت طوالنیتری تحت مالکیت خصوصی هستند زیرا منابع مالی بیشتری در بازار در اختیار
آنها قرار دارد [.]91
اما مطالعات اخیر فرضیه پلکانی بودن تامین مالی کارآفرینان را مورد سوال قرار دادهاند .برایناساس
کارآفرینان ممکن است در هر مرحله با منابع متعدد و انواع مختلف سرمایه برای تامین مالی فعالیت خود روبرو
باشند که باید میان آنها انتخاب کنند ( منابع متعدد به صورت رقیب در کنار هم) .ظهور اشکال مختلف تامین
مالی جمعی و دیگر انواع تامین مالی همتا به همتا  ،از هدایا تا وام دهی (به صورت قرض) نشان میدهند که
طیف متنوعی از منابع مالی در مراحل مختلف رشد کسبوکارهای نوپا میتوانند در دسترس باشند .رشد سریع
شتاب دهندهها نیز منابع مالی جدیدی را در اختیار کارآفرینان به ویژه در مرحله اولیه قرار میدهند .سندیکاهای
فرشتگان کسبوکار ،منجر به جمع آوری منابع مالی بیشتر با تجمیع فرشتگان انفرادی شده که این امر یک منبع
مالی در رقابت با سرمایهگذاران خطرپذیر قرار گرفته است .بازیگران جدید که قبال در قالب صندوقهای سهام
خصوصی یا سرمایهگذاران خطرپذیر حرفهای فعالیت داشتند ،اکنون مستقیما در کسبوکارهای نوپا سرمایهگذاری
میکنند یا امروزه صندوقهای خانوادگی یا صندوقهای ثروت ملی با منابع و اهداف مختلف با تامینکنندگان
مالی سنتی رقابت میکنند [.]۰
پژوهشهای مختلفی در حوزه تامینمالی کسبوکارها انجام شده اند اما عمدتا بر تامین مالی کسبوکارهای
سنتی پرداختهاند اگرچه برای تامین مالی کسبوکارهای نوپا نیز مطالعاتی بهویژه در دهه اخیر و پس از بحران
مالی  811۰انجام گرفته اما این مطالعات به صورت پراکنده ،بخشی ،جزیی و گاهی در تضاد با یکدیگر بودهاند.
بنابراین مطالعه منسجمی برای تامین مالی کسبوکارهای نوپای نوآور و ارائه مدلی جامع انجام نشده است که
همین امر محرکی برای انجام پژوهش حاضر بوده تا بتوان مدلی که نشان دهنده اجزا و عناصر تامین مالی برای
کسبوکارهای نوپا و ارتباط میان این اجزا را ارائه کرد .بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال
است که در مراحل مختلف عمر تامین مالی کسبوکارهای نوآور چه راهبردهایی برای تامین مالی کسبوکارهای
نوآور مناسب است؟ پیشایندها ،پیامدها ،پیشزمینهها و عوامل مداخلهگر در تامین مالی کسبوکارهای نوپا چه
هستند؟
 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر جهت گیری ،اکتشافی ،و از نظر هدف بنیادی است [ .]91رویکرد استفاده شده در این
پژوهش روش نظریه دادهبنیاد چندگانه است .نظریه دادهبنیاد ،روشی نظاممند و کیفی برای خلق نظریهای است
که در سطحی گسترده به تبیین فرایند ،کنش یا کنش متقابل موضوعی با هویت مشخص می پردازد [ .]1اخیرا
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گلدکهل و کرونهلم رویکرد چندگانه نظریه دادهبنیاد ۰را مطرح کردهاند که تکامل نظریه دادهبنیاد را از طریق
زمینهدار شدن نظریه به روشهای چندگانه نشان میدهد؛ بدین معنا که نظریه کشف شده از روش نظریه دادهبنیاد
را از طریق ماخذ دیگر دادهها تکمیل کرده تا نظریه کشف شده هم از لحاظ تجربی (از طریق نمونهگیری نظری)
و هم از لحاظ نظریه (مقایسه با نظریههای پیشین) اشباع یا به چالش کشیده شود [.]8۵
در این پژوهش باتوجه به فقر مبانی نظری و تناقضهای موجود در پیشینه پژوهش چه در مطالعات داخلی و
چه در مطالعات خارجی رویکرد کیفی و روش نظریه دادهبنیاد به منظور اکتشاف متغیرها و روابط تعاملی میان
چرخه عمر کسبوکارهای نوپا و سیاستهای تامین مالی استفاده میشود .از رویکردهای کیفی و به طورخاص
روش نظریه دادهبنیاد برای تولید دادهها و در نهایت ارائه مدل استفاده میشود اگرچه مطالعات کتابخانهای برای
بررسی مستندات و گزارشهای جهانی نیز انجام خواهد گرفت.
جامعه خبرگی شامل گروههای مختلف از جمله مدیران کسب وکارهای نوپای موفق ،پژوهشگران حوزهی
مالی و نوآوری ،سیاستگذاران جامعه آماری پژوهش شامل سیاستگذاران علم و فناوری ،مدیران صندوقهای
سرمایهگذاری ،روسای پارکهای علم و فناوری ،موسسان کسبوکار نوپا و متخصصان حوزه مالی و
سرمایهگذاری خطرپذیر بودهاند .نمونهگیری در روش دادهبنیاد ،به روش نظری است ،بنابراین نمونه آماری
پژوهش حاضر براساس نمونه گیری نظری بوده و تا زمان اشباع نظری ادامه داشت یعنی تا زمانی که
مصاحبههای انجام شده با افراد متخصص به اندازهای به همدیگر شباهت داشتند که منجر به تکراری شدن
مصاحبهها شده و داده جدیدی در آنها وجود نداشت ادامه یافت .روش نمونهگیری پژوهش حاضر از نوع هدفمند
است و  ۰معیار برای انتخاب نمونهها مورد نظر بوده که در صورت دارا بودن حداقل  ۵معیار از بین  ۰معیار ،نمونه
انتخاب میشد:
 .1حداقل  4سال سابقه فعالیت اجرایی یا پژوهشی در حوزه تامین مالی و مدیریت مالی
 .5تحصیالت دانشگاهی در حوزه مالی،بازرگانی کسبوکار مدیریت کارآفرینی و نوآوری
 .3حداقل  4سال سابقه فعالیت اجرایی یا پژوهشی حوزه کسبوکارهای نوپا
 .6دارای حداقل  ۰کتاب در حوزه تامین مالی یا نوآوری
 .۵دارای حداقل  9مقاله علمیمعتبر در تامین مالی یا کسبوکار نوپا
 .4دارای سابقه راه اندازی یا مدیریت حداقل یک کسبوکار نوپای موفق
 .4دارای سابقه حداقل یک شکست در کسبوکار نوپا
 .4دارای نقش سیاستی در دولت برای کسبوکارهای نوپا یا مشاوره کسبوکارهای نوپا
نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری نظری است و با  ۰۰نفر از سیاستگذاران ،مدیران کسبوکارهای
نوپا ،بنیانگذاران و متخصصین حوزه مالی و فعال در صنعتهای مختلف مصاحبههای عمیق صورت گرفته
است .در جدول  ۰مشخصات اعضای نمونه آمده است.
جدول .۰مشخصات مصاحبهشوندگان
شناسه
P۰
P8
P9

پست سازمانی
بنیانگذار استارت آپ
بنیانگذار کسبوکارهای حوزه دیجیتال
مدیر عامل و مشاور کسبوکارهای حوزه استارت آپی و
شتاب دهنده

سن
84
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جنسیت
مرد
مرد

تحصیالت
کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
کارشناسیارشد تجارت الکترونیک

91

مرد

کارشناسیارشد مدیریت استراتژیک

)Multi-Grounded Theory (MGT

۰
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P۵
P4
P6
P1
P۰
P1
P۰1
P۰۰

مشاور کسبوکارهای نوپا -مدیر استراتژی در شرکتهای
حوزه تلکام
مدیر سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری
مدیر سرمایهگذاری بورس
بنیانگذار استارت آپ در حوزه خدمات
بنیانگذار استارت آپ در حوزه ساختمان
بنیانگذار استارت آپ غذا
مدیرعامل استارت آپ در حوزه منابع انسانی
سیاستگذار حوزه فناوریهای هوشمند شهرداری تهران
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91

مرد

دکتری مدیریت سیستمها

9۰
9۰
91
96
94
94
9۰

مرد
مرد
زن
مرد
زن
زن
مرد

کارشناسیارشد مدیریت مالی
دکترای مدیریت مالی
فوقلیسانس مدیریت-تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد مدیریت
کارشناس ارشد MBA
کارشناس ارشد MBA
دکترای مدیریت استراتژیک

در این راستا ،پژوهشگر در ابتدا افراد مورد نظر را به منظور مصاحبه انتخاب میکرد و سپس با استفاده از
راهنمای مصاحبه ،مصاحبههای عمیق انجام داد .جهت مشارکت در پژوهش ،از جمله آگاهترین اعضا از حوزه
تامین مالی کسبوکارهای نوپا ،و بعضا فعالترین و تعیینکنندهترین ایشان در سیاستگذاری و مدیریت و
حمایت از کسبوکارهای نوپا انتخاب شدند .ازآنان درباره مصادیق و تجربیات در زمینه تامین مالی کسبوکارهای
نوپا ،تحلیلشان از علل و عوامل اثرگذار تامین مالی کسبوکارهای نوپا و نیز پیامدهای آنها ،عوامل زمینهای،
راهبردها و مداخلهگرها سؤال شد و پرسشهای تکمیلی به منظور جهت دادن به مباحث و نیل به مقولههای
مرتبط با پدیده طرح شدند .مصاحبهها ضبط شده تا با مرور گاه چندباره گفتگوها ،تحلیلوبررسی دقیق تری نسبت
به دیدگاههای طرح شده مشارکتکنندگان انجام شود .نمونهگیری نظری تا رسیدن مقولهها به اشباع نظری ادامه
یافت؛ مقصود از اشباع نظری یعنی مرحله ای که در آن دیگر دادههای جدیدی در ارتباط با مقوله پدید نیایند،
مقوله گسترة مناسبی یافته و روابط بین مقولهها برقرار و تأیید شده باشند [.]89
بنابراین در این پژوهش مطالعات کتابخانهای و مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته با فعاالن ،پژوهشگران و
دانشگاهیان و سیاستگذاران حوزه فناوری و نوآوری کشور روشهای گردآوری داده بودهاند .در پژوهش حاضر،
راهنمای مصاحبه طراحی شده از نظر تضمین اعتبار محتوایی و میزان دقت و مرتبط بودن سؤاالت به تأیید
اساتید حوزه تامین مالی و کسبوکارهای نوپا رسیده و در راستای حذف و تعدیل برخی از سواالت پژوهش
استفاده شده است .این پژوهش مقطعی است زیرا گردآوری اطالعات مورد نیاز آن ،در یک مقطع زمانی مشخص
( )۰911-11انجام شد .روایی دادهها در حین کدگذاری ،تحلیل در مصاحبهها و مشاهدات قبلی و بعدی تایید
میشود ،ابزار روایی را همین رفت و برگشتی بودن خود فرآیند تشکیل میدهد و بهترین داور برای تایید روایی
دادهها تایید گزارهها ،مفاهیم ،مقولهها توسط مصاحبهشوندگان و در حین انجام مصاحبهها است [.]۰
برمبنای راهبرد نظریهپردازی دادهبنیاد ،جهت بررسی اعتبار و روایی یافتهها از دو روش تطبیق توسط اعضا و
ارزیابی همکار استفاده شد .بنابراین به منظور روایی و پایایی دادهها از دو روش بازبینی توسط مشارکتکنندگان و
مرور به وسیله خبرگان غیر شرکتکننده در پژوهش استفاده و پس از دریافت نظرات اصالحی ویرایش الزم
انجام و مدل نهایی ارائه شد .قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است .مفهوم یاد
شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی را به دست
میدهد .دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ( +۰ارتباط کامل) است .ضریب قابلیت اعتماد
نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازهگیری ویژگیهای ثابت آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی
را میسنجد .برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوههای مختلفی به کار برده میشود .به
منظور حصول اطمینان از روایی پژوهش یا به عبارتی دقیق بودن یافتهها از منظر پژوهشگر ،مشارکتکنندگان یا
خوانندگان گزارش پژوهش اقدامات زیر انجام شد [:]1
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 تطبیقکردناعضا :مشارکتکنندگان (۰۰نفر) گزارش نهایی پژوهش ،فرایند تحلیل و مقولههای به دست
آمده را بازبینی و نظر خود را در ارتباط با آنها ابراز کردند؛
 بررسی همکار ۰4 :تن از دانشجویان دکتری مدیریت فناوری ،مالی و سیاستگذاری علم و فناوری به
بررسی یافتهها و اظهارنظر دربارة آنها پرداختند؛
 مشارکتی بودن پژوهش :به طور همزمان از مشارکتکنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته
شد.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

رکن اساسی در فرآیند تحلیل ،کدگذاری است .باتوجه به روششناسی پژوهش که مبتنی بر نظریه دادهبنیاد
استوار بوده تجزیه و تحلیل دادههای تولید شده در گامهای کدگذاری دادهها به صورت کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی خواهد بود که در ادامه تشریح شده است .فرایند تفکیک دادههای حاصل از نمونهگیری ،توصیف و بیان
آنها با عباراتی کوتاه در یک جدول را کدگذاری گویند .فرایند تحلیل در نظریه دادهبنیاد شامل سه نوع کدگذاری
باز،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخاب است.
مرحله اول -کدگذاری باز دادهها

کدگذاری باز دادهها به عنوان اولین مرحله در کدگذاری صورت گرفت که بر مبنای آن کدهای باز به صورت
مفاهیم کلیدی برای پدیده اصلی ،راهبردها ،پیشایندها ،پیامدها ،عوامل زمینهای و مداخلهگر استخراج شد که در
ادامه آمده است.
پدیده اصلی ( مقوله محوری) .پدیده اصلی یا مقوله محوری پدیدهای است که کانون و محور اصلی
پژوهش است .مطالعات و مصاحبهها نشان داده که تامین مالی کسبوکارهای نوپا براساس مراحل عمر آنها
صورت گرفته و به طور کلی در  6مفهوم «تامین مالی در مرحله پیش بذر» « ،تامین مالی در مرحله بذر»،
«تامین مالی در مرحله استارت آپ» «،تامین مالی در مرحله رشد اولیه»« ،تامین مالی در مرحله رشد ثانویه» و «
تامین مالی در مرحله توسعه» دستهبندی میشوند .در هر مرحله از چرخه عمر کسبوکار نوپا ،نیازهای مالی
متفاوت بوده و منابع مالی مختلفی نیز در دسترس بنیانگذاران قرار دارد .هرچه ریسک فعالیت کسبوکار نوپا
کاهش مییابد منابع بیشتری در دسترس آنها بوده و احتمال سرمایهگذاری بر آنها بیشتر میشود.
عوامل علّی یا پیشایندها .شرایط علی معموال رویدادها و وقایعی هستند که بر پدیدهها اثر میگذارند.
شرایط علی مجموعه علل و شرایطی است که سایر متغیرهای پژوهش را تحت تاثیر قرار میدهد .در پژوهش
جاری در کدگذاری باز شرایط علی ،در نهایت به مفاهیم اولیه شامل «تقارن اطالعاتی»« ،پیچیدگی ایده»« ،بین
رشتهای بودن ایده»« ،فاصله جغرافیایی»« ،تنوع تیم بنیانگذاران»« ،ویژگی بنیانگذار»« ،تقلب اخالقی»،
«میزان نو بودن ایده»« ،تجربه راه اندازی کسبوکار» میشود.
راهبردها .برای رسیدن به پیامدها در پاسخ به پدیده اصلی باید اقداماتی صورت گیرد که به آنها راهبرد
گفته میشود .برمبنای کدگذاری باز تعدادی مفاهیم کلیدی برای راهبردها از مطالعات پیشین و مصاحبهها حاصل
شده است که شامل «مشوقهای سرمایهگذاری»« ،گرنت»« ،تامین مالی مبتنی بر بدهی»« ،تامین مالی مبتنی
بر سهام»« ،مشوقهای مالی و مالیاتی» « ،تامین مالی جمعی»« ،سرمایهگذاری خطرپذیر»«،فرشتگان
کسبوکار»« ،عرضه اولیه سهام و عرضه اولیه سکه»« ،گرنت»« ،منابع خودراه انداز»« ،تامین مالی ترکیبی»
میشوند.
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پیامدها .پیامدها خروجیهای حاصل از به کارگیری راهبردها هستند .راهبردهای به کارگرفته شده در تامین
مالی کسبوکارهای نوپا منجر به ظهور پیامدهای «اقتصادی»« ،اجتماعی»« ،کسبوکار» و «زیست محیطی»
قابل توجهی را به دنبال خواهند داشت.
عوامل زمینهای .عوامل برون زایی که تحت کنترل نیستند ولی روی پدیده اصلی تاثیر دارند عوامل
زمینهای هستند .در کدگذاری باز دادههای این پژوهش مهمترین عوامل زمینهای شامل «قوانین و مقررات
مالیاتی»« ،قوانین ادغام و تملیک»« ،قوانین انحالل و ورشکستگی»« ،قانون حمایت از مالکیتهای معنوی»،
«مشوق سرمایهگذاری»« ،مشوق مالیاتی»« ،فرهنگ کارآفرینی»« ،بستر قانونی کار»« ،بستر قانونی
سرمایهگذاری»« ،قوانین حاکم بر فعالیت بانکها ،شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی» « ،قوانین رقابتی
و ضدانحصار»« ،امنیت سرمایهگذاری»« ،زیرساخت سرمایه»« ،زیرساخت مردمی»« ،زیرساخت دانش»،
«زیرساخت سیاستگذاری»« ،بستر قانونی»« ،توسعه نهادی رسمی»« ،فرهنگ کارآفرینی و ریسکپذیری»،
«سرمایه اجتماعی»« ،بستر آموزشی متناسب با نوآوری»« ،قانونگذاری بورسی»« ،بستر فناوری » میشوند.
عوامل مداخلهگر :این شرایط و عوامل ،تاثیرگذاری عوامل علی و زمینهای را دشوار یا تسهیل میکنند.
برخی از عوامل مداخلهگر که تحت کنترل نبوده و بر تامین مالی و دسترسی به منابع مالی تاثیرگذار است
«تحریمها»« ،نوع بخش یا صنعت»« ،دانشگاه»« ،مهاجرت استعدادها» و «رقبا» هستند.
مرحله دوم -کدگذاری محوری

کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیل در نظریهپردازی دادهبنیاد است .هدف از این مرحله برقراری
رابطه بین طبقههای تولید شده (در مرحله کدگذاری باز) است .این کار (عمل)بر اساس مدل پارادایم انجام میشود
و به نظریه پرداز کمک میکند تا فرآیند نظریه را به سهولت انجام دهد .اساس فر آیند ارتباطدهی در کدگذاری
محوری بر بسط و گسترش یکی از طبقهها قرار دارد .در ادامه مقولههای کلیدی مبتنی بر ارتباط آنها با
مقولههای فرعی تولید میشوند.
کدگذاری محوری پدیده محوری (چرخه عمر تامین مالی کسبوکارهای نوپا) .در کدگذاری محوری
برای پدیده محوری در نهایت به  ۵مقوله کلیدی شامل «تامین مالی مرحله بذر»« ،تامین مالی مرحله کسبوکار
نوپا»« ،تامین مالی مرحله رشد» و «تامین مالی مرحله توسعه» میشوند که همان مراحل چرخه عمر کسب و
نوپا هستند .مقوله کلیدی «تامین مالی مرحله بذر» شامل مقولههای فرعی «تامین مالی مرحله پیش بذر و تامین
مالی بذر» بوده« ،تامین مالی مرحله رشد» شامل تامین مالی مرحله رشد اولیه و رشد ثانویه بوده و مقولههای
کلیدی تامین مالی مرحله کسبوکار نوپا و مرحله توسعه همان مقولههای فرعی هستند.
کدگذاری محوری عوامل علی ( پیشرانهای تامین مالی کسب کارهای نوپا) .در کدگذاری محوری
مهمترین مقولهای کلیدی در ۵دسته «شفافیت اطالعاتی»« ،بنیانگذار»« ،ایده» و «ترکیب تیم کارآفرینان»
میشوند .مقوله کلیدی «شفافیت اطالعاتی» شامل مقولههای فرعی تقارن اطالعاتی تقلب اخالقی ،مقوله کلیدی
بنیانگذار متشکل از مقولههای فرعی جنسیت ،شخصیت ،تجربه ،تحصیالت ،تخصص ،ثروت اولیه و نژاد بوده،
مقوله کلیدی ایده شامل بین رشتهای بودن ،پیچیدگی ایده و میزان نو بودن و مقوله کلیدی «ترکیب تیم
کسبوکار نوپا» شامل مقولههای فرعی تنوع نژادی ،تنوع تحصیالت ،انسجام تیم ،مهارتهای ارتباطی،
شبکههای روابط اعضا ،سن اعضا جنسیت اعضا ،سابقه فعالیت کسبوکار نوپای اعضا و تحصیالت میشوند.
کدگذاری محوری راهبردها .در کدگذاری محوری راهبردها مقولههای کلیدی شامل «تامین مالی مبتنی بر
سهام»« ،تامین مالی مبتنی بر بدهی» « ،گرنت»« ،منابع خودراه انداز» « ،تامین مالی ترکیبی» « ،مشوقهای
مالی و مالیاتی» و «ارزهای دیجیتال» میشوند .مقوله کلیدی «تامین مالی مبتنی بر سهام» شامل مقولههای
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فرعی سرمایهگذاری خطرپذیر داخلی و خارجی ،سرمایهگذاران فرشته و تامین مالی جمعی ،مقوله کلیدی «تامین
مالی مبتنی بر بدهی» شامل وام ،ضمانت وام ،تامین مالی جمعی همتا به همتا و اعتبار تجاری ،مقوله کلیدی
منابع خود راهانداز شامل مقولههای فردی بنیانگذار ،دوستان و خانواده ،مقوله کلیدی گرنت همان مقوله فرعی
گرنت بوده و تامین مالی ترکیبی شامل مقولههای فرعی ترکیب مبتنی بر سهام و بدهی ،ترکیب سرمایهگذاران
خطرپذیر و فرشتگان و سرمایهگذاری مشترک دولت با بخش خصوصی هستند .مشوقهای مالی و مالیاتی شامل
مقولههای فرعی انواع مشوقها و مشوقهای سرمایهگذاری و مقوله کلیدی ارزهای دیجیتال مشتمل بر
مقولههای فرعی ارزهای دیجیتال داخلی هستند.
کدگذاری محوری پیامدها .پیامدهای پژوهش در قالب مقولههای کلیدی خرد و کالن هستند که پیمدهای
کالن شامل مقولههای فرعی «پیامدهای اقتصادی»« ،پیامدهای اجتماعی» ،و « پیامدهای زیست محیطی» و
پیامدهای خرد شامل مقوله فرعی «پیامدهای کسبوکاری» ارائه میشوند.
جدول  .8کدگذاری انتخابی پژوهش و ارائه الگوی پژوهش
ردیف

۰

عناصر و مدل
پدیده محوری:
تامین مالی مبتنی بر چرخهعمر
عوامل علی :فردی

8

9

۵

عوامل علی :سازمانی

مقولههای اصلی
تامین مالی مرحله بذر چرخه عمر
تامین مالی مرحله کسبوکار نوپا چرخه عمر
تامین مالی مرحله رشد چرخه عمر
تامین مالی مرحله توسعه چرخه عمر
ویژگی بنیانگذار
شفافیت اطالعاتی
ترکیب تیم بنیانگذار
ایده
ترکیب تیم کسبوکار نوپا

راهبردها :درونی

منابع خودراه انداز

راهبردها  :بیرونی

تامین مالی مبتنی بر سهام
تامین مالی مبتنی بر بدهی
تامین مالی ترکیبی
گرنت
مشوقهای مالی و مالیاتی
ارزهای دیجیتال

پیامدها :خرد

کسبوکار

پیامدها :کالن

4

عوامل زمینهای

6

عوامل مداخلهگر

اقتصادی
اجتماعی
محیط زیستی
بستر سیاستگذاری و قانونگذاری
بستر فناوری
بستر سازمانی
بستر رقابتی
بستر فرهنگی -اجتماعی
بستر آموزشی
دانشگاه
صنعت
تحریم
مهاجرت استعدادها
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کدگذاری محوری عوامل زمینهای .کدگذاری محوری پژوهش در عوامل زمینهای به مقولههای کلیدی
«بستر سیاستگذاری و قانونگذاری»« ،بستر فناوری»« ،بستر سازمانی»« ،بستر رقابتی و ضدانحصاری»،
«بستر فرهنگی و اجتماعی» و «بستر آموزشی» میرسند« .بستر سیاستگذاری و قانونگذاری» در برگیرنده
مقولههای فرعی قوانین و مقررات مالیاتی ،قوانین انحالل و ورشکستگی ،قوانین تامین اجتماعی و نیروی کار،
قوانین ادغام و تملیک ،قوانین مالکیت معنوی ،امنیت سرمایهگذاری و قوانین بورسی میشوند« .بستر فناوری»
همان مقوله فرعی شناسایی شده است« .بستر سازمانی» مشتمل بستر دانش ،بستر رقابتی و ضدانحصاری نیز
همان مقوله فرعی بوده و بستر آموزشی شامل مقولههای فرعی آموزش مهارتهای ارتباطی در سیستم آموزشی،
آموزش و آگاه سازی سرمایهگذاران و سرمایه پذیران ،اطالع رسانی متمرکز در خصوص انواع منابع موجود،
آموزش حرفه ای و آموزش عمومیمیشوند.
کدگذاری محوری عوامل مداخلهگر .در این پژوهش ،مهمترین مقولههای شناسایی شده در کدگذاری
محوری عوامل مداخلهگر  4مقوله کلیدی شامل «دانشگاه»« ،صنعت»« ،تحریم»« ،مهاجرت استعدادها» و
«رقبا» شناسایی شدهاند که در جدول  8آمده است.
مرحله سوم -نظریهپردازی (کدگذاری انتخابی)

همانگونه که گفته شد ،هدف نظریهپردازی بنیادی ،تولید نظریه است نه توصیف صرف پدیده .برای تبدیل
تحلیلها به نظریه ،طبقهها باید بهطور منظم به یکدیگر مربوط شوند .کدگذاری انتخابی براساس نتایج دو مرحله
قبلی کدگذار (مرحله اصلی نظریهپردازی) است .به این ترتیب که طبقه محوری را به شکل نظاممند به دیگر
طبقهها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارایه کرده و طبقههایی را که به بهبود و توسعه بیشتری
نیاز دارند اصالح میکند .در این مرحله پژوهشگر بر حسب فهم خود از متن پدیده مورد مطالعه ،یا چارچوب مدل
پارادایم را به صورت روایتی عرضه میکند یا مدل پارادایم را به هم میریزد و به صورت ترسیمی نظریه نهایی را
نشان میدهد .در جدول  8مقولههای اصلی این پژوهش بر اساس عناصر نظریه دادهبنیاد دستهبندی شدهاند.
 .5نتیجه گیری و پیشنهادها

سیاستگذاران درکشورهای توسعهیافته توجه خود را بر تقویت کسبوکارهای نوپا به دلیل اشتغالزایی باال و
خلق ثروتشان معطوف کردهاند اما یکی از مسائل کلیدی کسبوکارهای نوپا در عصر حاضر چالش تامین مالی
است و تامین مالی فعالیتهای مخاطرهآمیز کسبوکارهای نوپا موضوعی بحث برانگیز و موردتوجه پژوهشگران
و محققان است .به طور سنتی ،تامین مالی عمدتا مبتنی بر بدهی و از طریق بانکها ارائه میشود و
محدودیتهای تامین مالی خصوصا در مراحل کسبوکار نوپا یا برای کسبوکارهای کوچک که مدل
کسبوکارشان بر داراییهای ناملموس استوار است سختتر است .بنابراین تدوین سیاستها جهت گسترش طیف
ابزارهای تامین مالی در دسترس برای کارآفرینان و کسبوکارهای نوپا امری ضروری بوده تا قادر به اشتغالزایی،
ادامه فعالیت ،رشد و نوآوری باشند .در پژوهش حاضر ،دادههای تولیدشده ناشی از مصاحبهها و مبانی نظری
پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و سه نوع تحلیل کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام شد.
براساس یافتههای پژوهش ،برمبنای مدل پارادایمی نظریه دادهبنیاد ،مدل تامین مالی کسبوکارهای نوپا ارائه
میشود .مدل مذکور شامل پدیده محوری ،عوامل علی ،عوامل مداخلهگر ،عوامل زمینهای ،راهبردها و پیامدها
میشود .پدیده محوری خود شامل  ۵عنصر بوده که همان مراحل چرخه عمر یعنی مرحله بذر ،مرحله کسبوکار
نوپا ،مرحله رشد و مرحله توسعه هستند .عوامل علی در دو دسته عوامل فردی و سازمانی قرار میگیرند که
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عوامل فردی شامل ویژگیهای بنیانگذار و عوامل سازمانی شامل شفافیت اطالعاتی ،ایده و ترکیب تیم
کسبوکار نوپا میشود .عوامل زمینهای که بسترساز بوده شامل بسترهای سیاستگذاری و قانونگذاری ،فناوری،
سازمانی ،رقابتی و ضدانحصاری ،فرهنگی-اجتماعی و آموزشی میشوند .در بخش راهبردها مقولههای کلیدی
شامل «تامین مالی مبتنی بر سهام»« ،تامین مالی مبتنی بر بدهی»« ،گرنت»« ،منابع خودراه انداز»« ،تامین
مالی ترکیبی»« ،مشوقهای مالی و مالیاتی» و «عرضه اولیه سهام و عرضه اولیه سکه برای ارزهای دیجیتال»۰
میشوند.
مقوله کلیدی «تامین مالی مبتنی بر سهام» شامل مقولههای فرعی سرمایهگذاری خطرپذیر داخلی و خارجی،
سرمایهگذاران فرشته و تامین مالی جمعی ،مقوله کلیدی «تامین مالی مبتنی بر بدهی» شامل وام ،ضمانت وام،
تامین مالی جمعی همتا به همتا و اعتبار تجاری ،مقوله کلیدی منابع خود راهانداز شامل مقولههای فردی
بنیانگذار ،دوستان و خانواده ،مقوله کلیدی گرنت همان مقوله فرعی گرنت بوده و تامین مالی ترکیبی شامل
مقولههای فرعی ترکیب مبتنی بر سهام و بدهی ،ترکیب سرمایهگذاران خطرپذیر و فرشتگان و سرمایهگذاری
مشترک دولت با بخش خصوصی هستند .مشوقهای مالی و مالیاتی شامل مقولههای فرعی انواع مشوقها و
مشوقهای سرمایهگذاری و مقوله کلیدی عرضه عمومیسهام و عرضه اولیه سکه برای ارزهای دیجیتال مشتمل
بر مقولههای فرعی ارزهای دیجیتال داخلی میشوند .پیامدهای پژوهش در قالب پیامدهای خرد وکالن هستند
که پیامدهای کالن شامل مقولههای فرعی«پیامدهای اقتصادی»« ،پیامدهای اجتماعی» ،و «پیامدهای زیست
محیطی» و پیامدهای خرد شامل مقوله فرعی «پیامدهای کسبوکاری» میشوند .عوامل مداخلهگر  4مقوله
کلیدی شامل « دانشگاه»« ،صنعت»« ،تحریم»« ،مهاجرت استعدادها» و «رقبا» شناسایی شدهاند که در شکل
 ۰آمده است.

شکل  .۰مدل پارادایمیپژوهش
IPO &ICO
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راهبردها و سیاستهای کلیدی برای تامین مالی کسبوکارهای نوپا شامل راهبردهای درونی و بیرونی است.
راهبردهای درونی شامل منابع خودراه انداز ،منابع خانواده و دوستان بوده و منابع بیرونی به چند دسته تامین مالی
مبتنی برسهام ،تامین مالی مبتنی بر بدهی ،گرنت ،انواع مشوقها و سرمایهگذاریهای مشترک تفکیک میشود.
از آنجایی که معموال کسبوکارهای نوپا توسط افراد جوان و کم تجربه تاسیس میشوند و عمدتا منابع خود
راهانداز را به کار میبرند بیشتر با شکست مواجه میشوند ،بنابراین پیشنهاد میشود دولت با ارائه مشوقها و
انگیزانندههای سرمایهگذاری به جذب سرمایهگذاران بیرونی و تنوع منابع مالی کمک کند.
پیشنهاد میشود با توجه به این که مدل کسبوکارهای نوپا مبهماند انگیزه و مشوق برای جذب
سرمایهگذاران خطرپذیر در مراحل اولیه چرخه عمر ارائه شود چراکه این سرمایهگذاران عالوه بر سرمایه ،تجربه و
مشاورههای ارزشمندی ارائه میدهند که میزان شکست کسبوکارهای نوپا را کاهش میدهد .پیشنهاد میشود
تمرکز بر ایجاد صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر یا کنسرسیومی متشکل از آنها باشد چرا که سرمایهگذاران
خطرپذیر دارای هوشمندی کسبوکار باالتر ،تجربه بیشتر و مدیریت حرفهایتر بوده و این ویژگی مانع اتالف
سرمایه میشود.
راهکارها باید مبتنی بر تامین مالی مبتنی بر سهام از جمله سرمایهگذاران خطرپذیر فردی و سازمانی ،طرح
سرمایهگذاری مخاطره امیز در مرحله ابتدایی چرخه عمر ،سرمایهگذاری مشترک بخش عمومی-دولتی –
خصوصی با مدیریت بخش خصوصی ،سرمایهگذاری مشترک با سرمایهگذاران خطرپذیر در مراحل بذر و توسعه،
مشوقهای سرمایهگذاری و بازپرداخت بخشی از مبلغ سرمایهگذاری به سرمایهگذار خطر پذیر در صورت شکست
(اگر در مراحل اولیه سرمایهگذاری کند) ،مشوق و تبیین قوانینی برای همکاری مشترک فرشتگان و خطرپذیر در
مرحله بذر و کسبوکار نوپا (چراکه فرشتگان در این مراحل بیشتر حضور دارند اما سرمایهگذاران خطرپذیر
علیرغم تجربه مدیریتی و کسبوکاریشان و به دلیل ابهام باالی مدل کسبوکار ،کمتر تمایل به سرمایهگذاری
در مراحل ابتدایی دارند ،پس مشارکت این دو ترکیب سرمایه و تجربه است و احتمال موفقیت را باال میبرد)
باشد.
ایجاد صندوقهای خطرپذیر دولتی با مدیریت بخش خصوصی ،سرمایهگذاری مشترک دولت به صورت
بخشی از کل سرمایهگذاری با سرمایهگذاران جسور که به صورت مستمر و در طول دوره چند ساله در
کسبوکارهای نوپا سرمایهگذاری کنند از دیگر پیشنهادها است .تسهیل ایجاد سندیکای فرشتگان از دیگر
مواردی است که میتواند به تامین مالی کسبوکارهای نوپا به ویژه در مراحل ابتدایی کمک کند .تامین مالی
ترکیبی نیز از دیگر راهبردهای موثر است و طراحی تامین مالی ترکیبی به صورتی که باز پرداخت وام به صورت
سهام و از محل افزایش سرمایه شرکت صورت پذیرد .ارائه مشوقهای مالی و مالیاتی به سرمایهگذاران خطرپذیر،
ارائه معافیت مالیاتی خاص کسبوکار نوپا و مبتنی بر چرخه عمر به عنوان مثال عدم دریافت مالیات در مرحله
ابتدایی و بذر در صورت احراز درآمد مشخصی و در مراحل دیگر نرخ مالیات مناسب در ازای درآمد از دیگر
پیشنهادهاست .به طور کلی دولت ،نرخ مالیاتی منعطف بر اساس چرخه عمر ارائه دهد و به اعطای اعتبار
مالیاتی ،اعطای تعویق زمانی پرداخت مالیات درصدی از مالیاتها برای سرمایهگذاری جسورانه در کسب
وکارهای نوپا در صورت سرمایهگذاری در مرحله بذر و کسبوکار نوپا بپردازد.
تامین مالی مبتنی بر بدهی از دیگر راهبردهای پیشنهادی است .ضمانتهای وام دولتی ،طرحهای ضمانت
وام توسط دولت از سیاستهای مناسب بوده و واسطهگری اعتباری دولت میان بنگاه و بانک از اقدامات کلیدی
برای تامین مالی کسبوکارهای نوپاست .تضمین بخشی از باز پرداخت وام شرکتهای نوپا از طریق صندوق
نوآوری و شکوفایی میتواند بسیار موثر باشد .وامدهی مستقیم از دیگر سیاستهاست و میتواند در قالب وام ویژه
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برای کسبوکارهای نوپا مانند اعطای وام با دوره تنفس ،بازپرداخت بلندمدتتر ،ضمانت بازپرداخت توسط دولت
به صورت درصدی ،اعتبار تجاری ،نرخ بهره یارانه ای/وامهای خرد با نرخ پایین باشد.
ارائه گرنت به صورت رقابتی از دیگر سیاستهای کلیدی تامین مالی کسبوکارهای نوپاست .گرنت محرک
تامین مالی خودراه انداز است و اعطای گرنت همراه با منتور ،گرنت پرداخت حقوق کارکنان به صورت درصدی
در مرحله بذر و کسبوکار نوپا ،گرنت هزینههای استخدام در یک سال اول از اقدامات موثر این حوزه است،
طرحهای انکوباتوری از دیگر سیاستهای کلیدی تامین مالی کسبوکارهای نوپاست و اعطای گرنت به همراه
خدمات میتواند اقدامیمهم باشد ،طرحهای انکوباتوری نه تنها شرکتهای نوپا و کسبوکار نوپا را از لحاظ مالی
حمایت میکنند بلکه دسترسی به خدمات تجمیع شده که به تنهایی پرهزینه اند را ایجاد کرده و فضای فیزیکی
جهت راه اندازی کسبوکار و همچنین مشاوره کسبوکاردر طی مراحل اولیه توسعه را نیز برای آنان فراهم
میکنند.
طرحهای انکوباتوری منبع مناسبی برای کارآفرینان کسبوکارهای نوپای که عالقه مند به شبکهسازی و
آگاهی و فراگیری اقدامات و ریسکهای شرکتهای مشابه یا موجود در همان صنعت موردنظرشان هستند،
خواهد بود .ارزهای دیجیتال ،از دیگر منابع جدید برای تامین مالی ،اعتبار و مبادالت مالی کسبوکارهای نوپاست
که میتواند مورد توجه قرار گیرد .پیشایندها و عوامل علی مختلفی بر راهبردهای تامین مالی کسبوکارهای نوپا
اثرگذارند .پیشنهاد میشود کسبوکارهای نوپا در تیم خود از مردان استفاده کنند زیرا مردان در تامین مالی
موفقتر از زنان عمل میکنند و جهت تقویت زنان ،دولت برنامههای تامین مالی ویژه بانوان بنیانگذار ارائه دهد.
طبق یافتهها ،نژاد و قومیت بنیانگذاران در تامین مالی کسبوکارهای نوپا موثر است .برای اقلیتها تامین
مالی در مراحل اولیه دشوار است .دولت باید برنامههای تامین مالی ویژه اقلیتها ارائه دهد و اقلیتها نیز باید در
تیم خود تنوع ایجاد کنند و افراد غیرخود را انتخاب کنند .در اعضای تیم کسبوکار نوپا از افراد دارای تحصیالت
دانشگاهی استفاده شود زیرا در تامین مالی اعتماد بیشتری به اعضای باالی دیپلم میشود و برای تامین مالی
کسبوکارهای نوپا در صنایع پیچیده یا دانشی اعتماد به افراد تحصیلکرده بیشتر است و سرمایهگذاران تمایل
بیشتری برای همکاری وجود دارد .برمبنای یافتهها ،تحصیالت دانشگاهی مهم است اما سطح تحصیالت
دانشگاهی تفاوت معناداری ندارد .بسترآموزشی به گونهای باشد که افراد تجربه کارآفرینی هرچند کوچک داشته
باشند و در طول تحصیالت این مورد را تجربه کنند.
در ترکیب تیم حتما از افراد با تجربه پیشین در راه اندازی کسبوکار استفاده شود زیرا سرمایهگذاران و
تامینکنندگان مالی به این افراد اعتماد بیشتری دارند .هرچه بنیانگذاران شبکه ارتباطی قویتری داشته باشند
جذب منابع در مرحله بذر آسانتر است و بنابراین در تیم بنیانگذار به شبکه ارتباطی توجه شود .توصیه میشود
تنوع و ترکیب اعضای تیم افزایش یابد ،زیرا تنوع ترکیب تیم از لحاظ جنسیت ،نژاد و تحصیالت دسترسی به
شبکه سرمایهگذاران را بیشتر میکند .ثروت اولیه موسسان رابطه مستقیمی با تمایل سرمایهگذاران دارد و الزم
است در ترکیب اعضای تیم بنیانگذار افرادی با ثروت نسبتا مناسب وجود داشته باشد .از جنبه سازمانی ،شفافیت
اطالعاتی اهمیت زیادی در جذب سرمایهگذار و تامینکننده مالی دارد و عموما در مرحله بذر و کسبوکار نوپا
عدم تقارن اطالعاتی اهمیت بیشتری دارد .از طرف دیگر ،آموزش سرمایهگذار و سرمایهپذیر برای نحوه
پاسخگویی به سواالت طرفین جهت کاهش عدم تقارن اطالعاتی پیشنهاد میشود.
ایده از دیگر موارد تاثیرگذار در تامین مالی است و تمایل سرمایهگذاری خصوصی در ایدههای بسیار بدیع،
چندگانه و پیچیده در مراحل بذر و کسبوکار نوپای کمتر است بنابراین دولت باید اقدامات انگیزشی ایجاد کند
مثال مشوقهای مالیاتی ویژه به سرمایهگذاران اعطا کند یا به طور مشترک با آنها در این ایدهها سرمایهگذاری
کند .هرچه ایده پیچیدهتر باشد تامین مالی اولیه دشوارتر است .ترکیب تیم کسبوکار نوپا هرچه متنوعتر باشد
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بهتر است زیرا هرچه تنوع نژادی ،تحصیالتی ،جنسیتی در تیم بیشتر باشد شبکه ارتباطی به تامینکنندگان منابع
مالی بیشتر و تقویت میشود .دولت میتواند مشوقهای مالی ،مالیاتی ،گرنت حقوق و مشابه آن به تیمهایی که
تنوع دارند اعطا کند تا جذابیت این ترکیب بیشتر شود و در نتیجه احتمال موفقیت باال رود .عوامل زمینهای نیز بر
راهبردهای تامین مالی کسبوکارهای نوپا موثرند .بستر قانونی قوی برای نظارت بر سرمایهگذاری از دیگر
عوامل مهم در تامین مالی کسبوکارهای نوپاست.
به طورکلی خال قانونگذاری و سیاستگذاری ویژه کسبوکارهای نوپا از معضلها و خالهای کلیدی
اکوسیستم کسبوکار نوپای در ایران است .باتوجه به یافتههای پژوهش ،مهمترین خالهای قانونی و
سیاستگذاری برای کسبوکارهای نوپا در مواردی چون قوانین و مقررات مالیاتی ،قوانین انحالل و ورشکستگی،
قوانین تامین اجتماعی و نیروی کار ،قوانین ادغام و تملیک ،قوانین مالکیت معنوی ،امنیت سرمایهگذاری ،قوانین
بورسی ،قوانین بیمه و تامین اجتماعی ،قوانین سرمایهگذاری مانند مشوقها ،نظارت بر قوانین مالیاتی ،قوانین
مرتبط با ارائه گرنتها (رقابتی) ،بستر قانونی قوی برای قراردادهای الزام آور تامین مالی جمعی ،خلق پلتفرمهای
ایرانی ایجاد بستر و قوانین الزام آور تامین مالی جمعی ،بستر فناوری و پلت فرم برای منابع مالی جدید است .به
طورکلی در حوزه کسبوکارهای نوپا بستر فناوری بستری اساسی برای تسهیل تامین مالی مانند تامین مالی
جمعی ،ارزهای مجازی (نیازمند بالک چین) است .همچنین ،بسترهای فناوری برای اجرا ،نظارت و پایش قوانین
مالی و مالیاتی ،گرنتها و مشوقها نیز الزامیاست .بستر فرهنگی از دیگر بسترهای مهم در تامین مالی
کسبوکارهای نوپا است .ترویج فرهنگ قوی کارآفرینی به شکوفایی اکوسیستم نوآوری و بروز ایدههای متعدد
میانجامد که این منجر به ایجاد صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر و حضور فرشتگان و سهام خصوصی میشود.
بستر آموزشی نیز از دیگر بسترهای مهم در تامین مالی است .آموزش مهارتهای ارتباطی در بستر آموزشی
برای حل چالشهایی چون تقارن اطالعاتی الزامیاست و ارائه آموزش و مشاوره در خصوص انواع و نحوه
دسترسی به منابع تامین مالی برای صاحبان ایده پیشنهاد میشود ،حمایت از آمادگی سرمایهگذاران-سرمایه
پذیرها  ۰و عالوه بر شبکههای فرشتگان کسبوکار ،دولتها در توسعه یک فدراسیون ملی یا انجمن فرشتگان
نقش مهمیداشته باشند .این انجمنها و فدراسیونها آگاهی در خصوص سرمایهگذاری فرشته را به عموم ،جمع
آوری و توزیع داده ،ارائه آموزش ،فعالیتهای منتورینگ و سایر خدمات را افزایش داده و این بخش را به
سیاستگذاران معرفی میکنند .بستر سازمانی ،بستر مدیریتی ،مدیریت دانش ،بستر رقابتی و ضدانحصاری نیز در
تامین مالی اثرگذارند .عوامل مداخلهگری نیز بر راهبردهای تامین مالی کسبوکارهای نوپا اثرگذارند .نهادها و
عوامل دیگری بر تامین مالی اثرگذارند ،دانشگاه در مراحل اولیه میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
بنابراین سیاستها باید به سمت تقویت دانشگاه در این مرحله باشد .نوع صنعت در جذب منابع مالی موثر
بوده و همچنین تحریمها امکان دسترسی به خدمات و بازار سرمایه بین المللی را به شدت کاهش داده است.
مهاجرت استعدادها منجر به ضعیف شدن تیمهای موسسان و درنتیجه جذابیت پایین برای سرمایهگذاران
میشود .بخشی از گردآوری دادهها در زمان دوران کرونا انجام شد و ممکن است پاسخدهندگان ،پاسخهایی با
نگاهی به دوران پسا کرونا ارائه داده باشند و با توجه به تحول پیش رو برخی پاسخها با ادبیات و متون دوران
قبل از کرونا تفاوتهایی داشته باشد ،زیرا به نظر میرسد دوران پسا کرونا ،دوران متفاوتی برای مدیریت و
سیاستگذاری کسبو کارها خواهد بود .با توجه به این که مدل ارائه شده در این پژوهش مدلی جدید است
پیشنهاد میشود در پژوهشهای کمیمورد آزمون قرار گیرد .همچنین مدل حاضر در بخشهای مختلف به
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صورت مجزا بررسی و مقایسه شود و اثرات متغیرهای مداخلهگر نیز میتواند در پژوهشی جداگانه مورد آزمون و
مقایسه قرار گیرد.
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