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 .1مقدمه

سازوكارهای تأمین مالي و سایر منابع موردنیاز برای رشد مراحل جنیني یک ایده تا ساخت
نمونه اولیه بهصورت قانون و طرح در مراكز رشد ،شهرکهای علمي و تحقیقاتي ،پارکهای فناوری
و صندوقهای حمایتي ،پیشبینيشده است اما اكثر ایدهها كه با حمایت این نهادها به مرحله
تجاری رسیده و آماده ورود و معرفي به بازار شدهاند ،به علت فقدان سرمایه الزم در این مرحله
متوقف یا بهصورت ناقص پا به عرصه رقابت ميگذارند .فرایند به دست آوردن سرمایه موردنیاز،
ممکن است ماهها به طول كشیده شود و كارآفرینان را از ایجاد كسبوكارها منصرف نماید .از
سوی دیگر بدون تأمین مالي كافي ،طرحها و ایدههای نوآورانه هرگز به موفقیت نخواهند رسید و
مالکان آنها در دام یک دور باطل گرفتار ميشوند [.]5
در واقع هر یک از مراحل چرخه حیات ،به لحاظ سطح ریسک و بازدهي ،ویژگي خاصي دارد.
نحوه سرمایهگذاری و تأمین مالي این طرحها و ایدهها نوآورانه ،در مراحل مختلف متفاوت و در هر
یک از مراحل منحصربهفرد است .طرحها و ایدههای نوآورانه در مراحل مختلف چرخه حیات خود
به دنبال تأمین مالي و سرمایه جهت ادامه حیات خود هستند كه این امر در مراحل اولیه با توجه
به برخي ویژگيهای ذاتي آنها در این مرحله مانند ریسک باال ،نیازمندی به دانش فني برای
ارزیابي آنها و غیره ،از اهمیت ویژهای برخوردارند؛ و این در حالي است كه معموالً تأمین مالي در
این مرحله از طریق ابزار مالي سنتي مانند تسهیالت و وام از طریق بازار پول (شبکه بانکي) ،یا
سرمایهگذاری از طریق بازار بورس با یک چالش جدی مواجه بوده و آن هم پوشش ریسک و
مدیریت هوشمندانه تزریق منابع است .به همین دلیل عموماً تأمین مالي از طریق سرمایهگذاران
خصوصي و ریسکپذیر و یا دریافت تسهیالت از بانکها انجام ميگردد .از طرف دیگر ،به دلیل
سطح ریسکپذیری پایینتر بانکها ،تمایل آنها برای سرمایهگذاری روی طرحها كمتر است.
عالوه بر آن ،مشکالتي نظیر تأمین ضمانت باعث شده كه تأمین مالي به این روش نقش
كمرنگتری در تأمین مالي طرحها و ایدههای نوآورانه را ایفا كرده است [.]85
نیاز به شیوه مدرن در تأمین منابع مالي طرحها و ایدههای نوآورانه امری حیاتي و ضروری به
نظر ميرسد .یکي از ابتکارات قابلتوجه در زمینه تأمین مالي كسبوكارهای كارآفرینانه كه بهطور
خودجوش با استفاده از برنامههای اجتماعي به وجود آمده و بهویژه برای مراحل نوزادی و نوپایي
بسیار مناسب بوده ،سرمایهگذاری جمعي است .در واقع همان طوفان مخرب خالق شومپیتری است
كه در زمان بحران اقتصادی جهاني (دوره  8001الي  )8088مسیرهای جدیدی را برای فعالیت
اقتصادی كارآفرینان باز كرد [ .]80از اینرو سرمایهگذاری جمعي یکي از فرایندهای نوآورانه و
جدید مبتني بر فناوری است كه در حال تغییر دادن فضای بازار سرمایه است .برنامههای كاربردی
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اینترنتي (خصوصاً برنامههای مرتبط با وب )88تأثیر قابلتوجهي بر بخشهای مختلف جامعه نظیر
آموزش ،كسبوكار و درمان داشتهاند [.]8
با وجود این تا پیش از پیدایش سرمایهگذاری جمعي ،تأثیر فناوری بر بازارهای سرمایه اندک
بوده است زیرا كارآفرینان و كسبوكارهای كوچک برای رفع نیازهای مالي خود فقط ميتوانستند
از طریق مسیرهای سنتي سرمایه موردنیازشان را جمع كنند ،مسیرهایي كه دسترسي به آنها به
دلیل عدم تقارن اطالعات و شبکههای فردی دشوار بود []83؛ اما بخش بزرگي از متقاضیان سرمایه
نميتوانستند از طریق این مسیرها به سرمایه دست پیدا كنند .بهمنظور پاسخ به این نیازهای برطرف
نشده و رفع خأل موجود ،نوآوریهای جدیدی نظیر سرمایهگذاری جمعي پدید آمدهاند[.]87
بنگاههای نوپا برای جمعآوری سرمایه معموالً از سرمایهگذاری خطرپذیر ،سرمایهگذاران فرشته،
بانکها و آنچه اوگورمن و ترجسن )8006( 8به مثابه سرمایهگذاری غیررسمي (یعني از طریق
دوستان ،خانواده و سرمایهگذاران بيپروا) مينامند استفاده ميكنند و با توجه به این مسئله بهخوبي
ميتوان خأل موجود در فضای بازار سرمایه را درک كرد [ .]86با ادامه ظهور اقتصاد كارآفریني،
ساختارهایي نظیر سرمایهگذاری خطرپذیر و تأمین مالي بدهي تغییر ميكنند زیرا این شیوهها و
روشهای قدیمي انجام كار به اقتصاد كارآفریني كمک نميكند ،اقتصادی كه نیازمند تأمین سرمایه
ایدههای بسیار بیشتر اما با هزینه بسیار پایینتر است .درحاليكه در اقتصاد كنترل شده بسیاری از
ایدههای نوآورانه نميتوانند به سرمایه مورد نظر دست پیدا كنند سرمایهگذاری جمعي در حال تغییر
ساختار بازارهای سرمایه و كاهش موانع و افزایش دسترسي به منابع مالي است[ .]80عالوه بر
این ،رشد انفجاری شركتهای اینترنتي در اوایل دهه  8000در كنار بحران اقتصادی كه در سال
 8001آغاز شد بازارهای سرمایه را تا حد زیادی با محدودیت مواجه كرد و تأمین مالي
كسبوكارهای كوچک و متوسط را بهشدت كاهش داد؛ و تأمین مالي از طریق سرمایهگذاری
خطرپذیر بین سالهای  8000تا  8003بیش از  18درصد كاهش یافت[ .]81مسیری كه امکان
تأمین مهمترین منبع مالي كارآفرینان و كسبوكارها را در مراحل اولیه شکلگیری فراهم مي-
كرد[ .]5با وجود مشکالت تأمین مالي ،فرایند جدیدی برای جذب سرمایه و در واكنش به بازارهای
سرمایه نهادینه شده و ناكارآمد فعلي به وجود آمده است [ .]7این مفهوم كه سرمایهگذاری جمعي
نام دارد به معنای استفاده از اینترنت و قدرت انبوه افراد برای جمعآوری سرمایه به شکلي آزادانه و
شفاف است .پدیده سرمایهگذاری جمعي بیانگر یک راهکار مبتني بر فناوری اطالعات و ارتباطات
برای محدودیتهای ناشي از نهادینهسازی و فشارهای اقتصادی بازارهای سرمایه است [ .]8با
«8وب  »8در واقع پدیدهای است كه در نحوه استفاده از فناوری و طراحي سایتها در اینترنت رایج شده است .سایتها یا
خدمات اینترنتي كه امکان تبادل اطالعات را بین كاربران فراهم ميكنند ،یا به آنها اجازه تولید یا دستکاری در اطالعات را
ميدهند ،معموال «وب  »8تلقي ميشوند.
O’Gorman & Terjesen
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توجه به اهمیت نقش كارآفرینان و كسبوكارهای كوچک در یک اقتصاد قدرتمند آشنایي با كاربرد
فناوری بهمنظور رفع بسیاری از محدودیتهای مالي كنوني در بازارهای سرمایه برای یک اقتصاد
در حال رشد حیاتي است .با توجه بهتازگي این منبع تأمین مالي و افزایش وابستگي احتمالي
كارآفرینان به سرمایهگذاری جمعي ،باید درک بهتری از این پدیده داشت؛ اما تاكنون مطالب اندكي
به شکل جامع و منسجم درباره این موضوع نگاشته شده است و به نظر ميرسد سردرگمي زیادی
درباره سرمایهگذاری جمعي وجود داشته باشد .در واقع سرمایهگذاری جمعي پدیدهای هیجانانگیز
است كه روش جدید و نوآورانهای برای ارتباط كارآفرینان با دیگران بهمنظور به اشتراکگذاری
ایدهها و تبدیل جمعي ایدهها به واقعیت فراهم ميكند .بررسي و مرور مباني نظری منابع موجود
نشان ميدهد به دلیل تازگي و ماهیت نوپای این جریان بررسي پدیده سرمایهگذاری جمعي،
بهكندی صورت ميپذیرد؛ و نوعي عدم توافق یا در برخي موارد بياطالعي درباره ساختارهای
اصلي سرمایهگذاری جمعي وجود دارد .در واقع فقدان مطالعهای جامع و منسجم برای ارائه مدلي
امری اجتنابناپذیر هست كه تمامي جوانب و ابعاد را در نظر داشته باشد.
با عنایت به نو بودن موضوع سرمایهگذاری جمعي مخصوصاً در اكوسیستم كارآفریني فناورانه
و وجود نارسایيهای نظری كه در این مبحث به دلیل نو و بدیع بودن ،وجود دارد این پژوهش به
دنبال پاسخ دادن به این سؤال است كه شبیهسازی سرمایهگذاری جمعي در اكوسیستم كارآفریني
فناورانه چگونه است و سرمایهگذاری جمعي چگونه ميتواند خألهای اساسي موجود برای تأمین
مالي طرحها و ایدههای كه در مراكز رشد و فناوری را با توجه به اكوسیستم كارآفریني فناورانه
خود را پر نماید.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

بهكارگیری اصطالح سرمایهگذاری جمعي را ميتوان پس از ظهور پدیده جمعسپاری دانست.
دلیل ظهور و گسترش سرمایهگذاری جمعي به شکل سازمانیافته در قالب تأمین سرمایه مالي به
دلیل بحران مالي سال  8001در جهان است .لذا به علت تمایل كم بانکها به وام دادن ،كارآفرینان
شروع به جستجوی راههای دیگری برای جذب سرمایه كردند .مشکالتي كه صنعتگران ،كارآفرینان
و سرمایهگذاران خردهپا در جمعآوری سرمایه داشتند منجر شد تا سرمایهگذاری سنتي كه توسط
دوستان و فامیل صورت ميگرفت به شکل سرمایهگذاری جمعي بسط پیدا كند [ .]6در واقع ميتوان
سرمایهگذاری جمعي را یک روش اینترنتي برای تأمین سرمایه مالي معرفي كرد كه به كسبوكارها
و سازمانها كمک ميكند تا از طریق كمکهای بالعوض یا سرمایهگذاری اشخاص متعدد بتوانند
ایدههایشان را عملي سازند .سرمایهگذاری جمعي پلتفرم 8بهرهبرداری از پتانسیل بالقوه انبوه جمعیت
Platform
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كه تا پیش از آن بهصورت هدفمند به آن توجه نشده بود را فراهم مينماید[ .]5در واقع
سرمایهگذاری جمعي یکي از فرایندهای نوآورانه و جدید مبتني بر فناوری است كه در حال تغییر
دادن فضای بازار سرمایه است .برنامههای كاربردی اینترنتي (خصوص ًا برنامههای مرتبط با وب)88
تأثیر قابلتوجهي بر بخشهای مختلف جامعه نظیر آموزش ،كسبوكار و درمان داشتهاند[ .]8مفهوم
سرمایهگذاری جمعي و كاربرد آن در حال تکامل است و بیشازپیش با روشهای خالقانه از این
مفهوم استفاده ميشود؛ اما عناصر اصلي سرمایهگذاری جمعي بر روی فناوری ،تأمین سرمایه و
قدرت جمعي تمركز دارد كه به بسیاری از پروژههای كوچک امکان ميدهد تا مبلغ مالي قابلتوجهي
را جمعآوری كنند .فرایند سرمایهگذاری جمعي بهشدت به فناوری وابسته است .سرمایهگذاری
جمعي ميتواند جایگزین مالي غیررسمي برای بستن شکاف موجود در مراحل اولیه باشد كه یکي
از بزرگترین مشکالت شروع پروژههای اقتصادی از ابتدا است[.]5
در واقع پدیده سرمایهگذاری جمعي یک تالش گروهي از مشتریاني است كه معموالً از طریق
اینترنت بهمنظور سرمایهگذاری و حمایت از ایدههای دیگر افراد و سازمانها یک شبکه تشکیل
ميدهند .كسبوكارهای موفقي كه از طریق سرمایهگذاری جمعي راهاندازی شدهاند قابلیت
سوددهي این روش جذب سرمایه را كه مانند واسطهای بین ایده و سرمایهگذار است را تائید ميكنند
[ .]83از سوی دیگر شناسایي كنشگران فضای سرمایهگذاری جمعي برای آشنایي با نحوه كار
سرمایهگذاری جمعي حائز اهمیت است .فعاالن مختلف اكوسیستمي را تشکیل ميدهند كه روش
اجرای فرایند و شیوههای قابلاستفاده را مشخص ميكند و از این طریق به شکلهای متفاوت بر
سرمایهگذاری جمعي تأثیر ميگذارند .یکي از روشهای مناسب برای شناسایي این اكوسیستم
شناسایي ذینفعان و تأثیر آنها بر فرایند است .بهطور سنتي ،ذینفع «هر گروه یا فردی است كه
بتواند بر تحقق اهداف سازمان تأثیر بگذارد یا از آن تأثیر بپذیرد»[]1؛ و كساني را كه دارای قدرت
و مشروعیت هستند و حس فوریت را به سازمان القا ميكنند ميتوان جزء ذینفعان دانست[.]84
هدف نظریه ذینفعان شناسایي نقشها در یک سازمان است و صرفاً به مدیران ارشد و ذینفعاني
كه تنها هدف آنها شعار «افزایش ارزش سهامداران» است نميپردازد .برای بررسي نقشها و
روابط متقابل در حوزههایي متفاوت نظیر دولت الکترونیک ،بهداشت و درمان و پردازش ابری،
رویکرد ذینفعان در حوزههایي غیر از كسبوكارهای مبتني بر سود به كار گرفته شده است.
ذینفعان گروههای جدا افتاده نیستند بلکه فعالیت دارند و برای ایجاد یک محیط پویا با یکدیگر
تعامل ميكنند [.]88
" 8وب  "8در واقع پدیدهای است كه در نحوه استفاده از فناوری و طراحي سایتها در اینترنت رایج شده است .سایتها یا
خدمات اینترنتي كه امکان تبادل اطالعات را بین كاربران فراهم ميكنند ،یا به آنها اجازه تولید یا دستکاری در اطالعات را
ميدهند ،معموال " وب  " 8تلقي ميشوند.
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اكوسیستم كارآفریني به مثابه مبنایي برای طراحي سیاستهای كارآفریني بهویژه برای
كسبوكارهای جدید فناوری مدار ظهور یافت .البته آیزنبرگ ( )8080معتقد است استراتژی
اكوسیستم كارآفریني در نتیجه مخاطب قرار دادن بعضي از اشتباهات سیاسي به وجود آمده است،
همچون :اختصاص پایین دارایي عمومي به كارآفریني ،فقدان وضوح اهداف سیاسي كارآفریني،
عدم پذیرش برنامهریزی نشده مهیاكنندگان اعتبار كارآفریني ،نتایج گمراه برنامههای تدریجي
همچون آموزش .اكوسیستم كارآفریني به عناصر -افراد ،سازمانها یا مؤسسات -خارج از فرد
كارآفرین اشاره دارد كه محرک یا مانع تصمیم فرد برای كارآفرین شدن یا احتمال موفقیت او در
صورت راهاندازی كسبوكار كارآفرینانه است .اكوسیستم كارآفریني محیطي را ایجاد ميكند كه
تالشهای كارآفرینان را تشویق كند [.]3
 .3روششناسي پژوهش

با توجه به اهمیت روزافزون سرمایهگذاری جمعي در دنیای رقابتي امروز و تأثیر روزافزون آن
بر خلق ارزش برای ذینفعان ،این مطالعه بر آن است تا با استفاده از مدل پویایي سیستم نقش
سازوكار و كاركرد سرمایهگذاری جمعي در اكوسیستم كارآفریني فناورانه مدلسازی نماید .گرچه
متغیرهای پژوهش بر پایه متون علمي ،پیشینه پژوهش شناسایي شدهاند ،اما مدلهای على معلولي
و نمودار جریان آن بر پایه مسائل این پژوهش تدوین گردیدهاند .دادههای اولیه مدلهای پژوهش
از طریق مصاحبه با خبرگاني در مراكز رشد و فناوری طراحي شده است .نمودار ( )8مدل مفهومي
پژوهش را نشان ميدهد.

نمودار  .8مدل مفهومي پژوهش
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سؤاالت پژوهشي بهصورت زیر مطرح ميگردد:
 محرکهای فناوری ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي تا چه اندازه برمکانیزمهای پدیدهسرمایهگذاری جمعي تأثیرگذار است؟
 محرکهای فناوری ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي تا چه اندازه بر عوامل تسریعكنندهیا كندكننده سرمایهگذاری جمعي تأثیرگذار است؟
 محرکهای فناوری ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي تا چه اندازه بر عوامل زمینهسازسرمایهگذاری جمعي تأثیرگذار است؟
 مکانیزم های پدیده سرمایهگذاری جمعي تا چه اندازه بر مکانیزم های توسعهدهندهسرمایهگذاری جمعي تأثیرگذار است؟
 بر عوامل تسریعكننده یا كندكننده سرمایهگذاری جمعي تا چه اندازه بر مکانیزم هایتوسعهدهنده سرمایهگذاری جمعي تأثیرگذار است؟
 عوامل زمینهساز سرمایهگذاری جمعي تا چه اندازه بر مکانیزم های توسعهدهندهسرمایهگذاری جمعي تأثیرگذار است؟
 مکانیزمهای توسعهدهنده سرمایهگذاری جمعي تا چه اندازه بر مکانیزم های ایجاد ارزشسرمایهگذاری جمعي تأثیرگذار است؟
با توجه به اینكه قلمرو مکاني این مطالعه مركز رشد و فناوری دانشگاه آزاد قزوین هست،
جامعه آماری آن كلیه مدیران ارشد ،مدیران میاني و كارشناسان حوزه سرمایهگذاری جمعي است
كه در سال  8733در این مراكز اشتغال داشتند؛ كه بر این اساس تعداد  870نفر نمونهگیری انجام
شد .روش این پژوهش از نوع مطالعه موردی آمیخته و برحسب روش گردآوری نمونه توصیفي-
پیمایشي هست .از نظر نوع هدف ،كاربردی بوده و با روش پویایي سیستم انجام شده است .جامعه
آماری آن كلیه مدیران ارشد ،مدیران میاني و كارشناسان مركز رشد و فناوری دانشگاه آزاد قزوین
هست كه در سال  8733در این مركز اشتغال داشتند؛ كه بر این اساس تعداد  870نفر نمونهگیری
انجام شد .برای جمعآوری اطالعات و متغیرهای مورد نظر از بررسيهای كتابخانهای ،بررسي متون
علمي پژوهش ،مقاالت و نشریات تخصصي ،بررسي اسناد و مدارک موجود در سازمانها و اینترنت
استفاده شده است .همچنین در بخش پیمایشي از پرسشنامه و مصاحبه استفاده و نظرات افراد خبره
در زمینه سرمایهگذاری جمعي گردآوری شده است .بررسيوتحلیل دادهها نیز با رویکرد پویایي
سیستم و با استفاده از نرمافزار و نسیم صورت گرفته است.
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 .4تحلیل دادهها و یافتهها

برای تبیین ارتباط بین متغیرها در روش پویایيشناسي سیستمي ،ابتدا ارتباط این متغیرها بر
اساس روابط علت و معلولي نشان داده ميشود؛ سپس برای انجام عملیات شبیهسازی ،این متغیرها
در قالب متغیرهای نرخ و حالت گروهبندی ميشوند .به این منظور الزم است جلقههای اصلي به
حلقههای منفي یا حلقههای
طور جداگانه توضیح داده شوند؛ حلقههای با عالمت
حلقههای مثبت یا حلقههای
تعادلي و حلقههای با عالمت
منظور در این قسمت ،مدل علي و معلولي،
تقویتكننده نامیده ميشوند .بدین
بهطور مجزا تشریح و تفسیر ميگردد؛
حلقههای تقویتي و تعادلي محرکهای اجتماعي و فرهنگي سرمایهگذاری جمعي:

سنتها و اعتقادات سنتي جمعیت نسبت به بحث سرمایهگذاری در ایدههای كارآفرینانه باعث
كاهش مقبولیت اجتماعي كارآفرینان ميگردد ،از سوی دیگر با اشاعه فرهنگ مشاركت در جامعه،
درگیر شدن جمعیت در سرمایهگذاری و افزایش سرمایه اجتماعي ميشود و با افزایش سرمایه
اجتماعي شاهد كاهش عدم اطمینان سرمایهگذاران نسبت به آینده و افزایش مقبولیت كارآفرینان
خواهیم بود ،درگیر كردن جمعیت باعث افزایش اعتماد ميگردد .تقویت سرمایه اجتماعي باعث
افزایش تعهد و اعتماد در جامعه ميگردد .افزایش اعتماد جمعیت باعث كاهش عدم اطمینان در
مورد آینده و افزایش سرمایهگذاری در طرحهای نوآورانه ميشود .افزایش سرمایهگذاری ،منجر به
ایجاد فضای تعامل و همکاری بین كارآفرینان و جمعیت سرمایهگذار ميگردد .در نتیجه ،افزایش
فعالیتهای نوآورانه و ریسکپذیری سرمایهگذاران در طرحهای نوآورانه از عوامل مهم ایجادكننده
سرمایهگذاری جمعي به شمار ميآید (نمودار .)8

نمودار  .8حلقههای تقویتي و تعادلي محرکهای اجتماعي و فرهنگي سرمایهگذاری جمعي
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حلقههای تقویتي و تعادلي محرکهای فناوری و اقتصادی .سرمایهگذاری جمعي :توسعه
بستر وب  8باعث افزایش دسترسي ،انعطافپذیری بیشتر ،انتشار فناوری و ایمن شدن بستر فناوری
ميشود ،در واقع با توسعه این بستر ایدهها و طرحهای كارآفرینانه بیشتر ميشود؛ و این امر باعث
تحریک تقاضا مالي كارآفرینان برای تجاریسازی ایدههایشان از طریق مؤسسات مالي و پولي
ميگردد ،اما به دلیل مساعد نبودن شرایط كالن كشور و ریسکپذیری باالی این ایدهها ،كارآفرینان
با مشکالت مالي روبرو ميشوند .در این مرحله نیاز به ورود ابزارهای نوین تأمین مالي نظیر
سرمایهگذاری جمعي و درگیر كردن جمعیت در این حوزه امر بدیهي و ضروری به نظر ميرسد.
توسعه ابزارهای نوین تأمین مالي برای كارآفرینان باعث تجاریسازی ایدهها و توسعه بازارهای
جدید ميشود .در نهایت این امر باعث مطلوب شدن شرایط كالن اقتصادی ميگردد (نمودار .)7

نمودار  .7حلقههای تقویتي و تعادلي محرکهای فناوری و اقتصادی سرمایهگذاری جمعي

حلقههای تقویتي و تعادلي مکانیزم های سرمایهگذاری جمعي .سرمایهگذاری جمعي،
سرمایهگذاران و توسعه كارآفریني پایدار تأثیر مثبت بر كارآفرینان دارند .كارآفرینان اثر مثبت بر
افزایش نرخ سرمایهگذاران و توسعه كارآفریني پایدار ،درحاليكه توسعه كارآفریني پایدار بهطور
قابلمالحظهای بر میزان نرخ سرمایهگذاری تأثیر ميگذارد .پلتفرمهای سرمایهگذاری جمعي ،توسعه
كارآفریني پایدار ،كارآفرینان و سرمایهگذاران گرههای تعاملي حلقههای تقویتي و تعادلي مکانیزم
های سرمایهگذاری جمعي را تشکیل ميدهند .در حلقه سیاستهای دولت ،دولت تصمیم ميگیرد،
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نرخ ترویج و مقررات اقتصادی را افزایش دهد درحاليكه هزینههای مربوط به ترویج و مقررات
اقتصادی نرخ افزاینده را كاهش ميدهد .سه سیاست ترویج شامل (ترویج سرمایهگذاری جمعي،
كاهش مالیات و ترویج مفاهیم پایداری) توسط ترویج و دو سیاست مقررات شامل تنظیم بازار و
حمایت از حقوق مالکیت فکری توسط مقررات اقتصادی تعیین ميگردد .این سیاستها بر حلقه
سرمایهگذاری جمعي و رابطه بین ایجاد ارزش اقتصادی و منافع اجتماعي تأثیر مستقیم ميگذارند.
ترویج سرمایهگذاری بهطور قابلتوجهي بر میزان نرخ افزاینده سرمایهگذاری جمعي تأثیر ميگذارد.
كاهش هزینهها بر نرخ افزاینده توسعه كارآفریني پایدار تأثیر ميگذارد .نظارت مستمر باعث افزایش
تعداد سرمایهگذاران ميشود .ترویج مفاهیم پایداری باعث تشویق سرمایهگذاران به حمایت و
برقراری ارتباط بیشتر ميگردد .همچنین باعث تشویق كارآفرینان به توسعه كارآفریني پایدار بیشتر
ميشود .از سوی دیگر ،تنظیم بازار ،باعث بهتر شدن محیط بازار برای سرمایهگذاری جمعي
ميگردد .همچنین تنظیم بازار ،معیارهای ورود را افزایش ميدهد كه این امر باعث كاهش توسعه
كارآفریني پایدار ميشود .عالوه بر این ،ترویج و توسعه كارآفریني پایدار بر ایجاد ارزش اقتصادی
تأثیر ميگذارد و ایجاد ارزش اقتصادی بر شرایط اقتصاد كالن ،رشد بازار و خصوصيسازی اثر
ميگذارد .در همین حال توسعه كارآفریني پایدار بر منافع اجتماعي كه آن نیز بر اشاعه فرهنگ
مشاركت اثر ميگذارد .افزایش خصوصيسازی باعث تقویت شركتهای دانشبنیان و مراكز رشد
و فناوری ميشود .با افزایش سرمایه باعث تقویت نوآوری و ارتباط مؤثرتر بین صنعت و دانشگاه
ميگردد (نمودار .)4

نمودار  .4حلقههای تقویتي و تعادلي مکانیزم های سرمایهگذاری جمعي
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طراحي نمودار پویایيهای سیستم و تعیین وضعیت متغیرهای نرخ و حالت :با توجه
به روابط بین متغیرها ،در این مرحله ،ارتباط سیستمي كلیه متغیرهای تعریف شده در قالب روابط
علت و معلولي و همچنین وضعیت هر متغیر در نمودار پویایيهای سیستم مشخص ميشود.
متغیرهای استفاده شده در این الگو به سه گروه تقسیم ميشوند :الف .متغیرهای حالت :این متغیرها
نشان دهنده انباشت در یک دوره زماني هستند و در طول زمانبر اساس متغیر نرخ ،افزایش و یا
كاهش ميیابند؛ مانند متغیر توسعه كارآفریني پایدار ،ب .متغیرهای نرخ :این متغیرها تعیینكننده
متغیرهای حالت در سیستم هستند؛ مانند متغیر نرخ خروج سرمایهگذاران دارای ارزش اقتصادی
باال؛ ج .متغیرهای كمکي :این متغیرها حاوی متغیرهای دیگر بوده و مقدار آنها از مقدار متغیرها
در دورههای زماني قبل مستقل است؛ مانند متغیر اشتغالزایي (نمودار .)5
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نمودار  .5الگوی سیستمي جریان و حالت پژوهش

شبیهسازی و اعتبارسنجي الگوی پژوهش

پس از تعریف روابط بین متغیرها ،اعتبار الگوی طراحي شده ارزیابي شد تا از عملکرد مطلوب
آن اطمینان حاصل شود .برای الگوسازی رفتار متغیرهای الگوی پژوهش ،دادههای الزم جمعآوری
و سپس در قالب روابط ریاضي و منطقي ،بین متغیرها ارتباط برقرار شد .برای اطمینان از اعتبار
عملکرد الگو و روابط تعریف شده ،آزمونهای متعددی با نرمافزار و نسیم انجام شد كه نتایج آنها
به شرح زیر است:
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آزمون رفتار مجدد :هدف از این آزمون ،مقایسه نتایج شبیهسازی با دادههای واقعي برای
اطمینان از صحت عملکرد رفتار الگو است؛ به عبارت دیگر در این حالت رفتار شبیهسازی شده
برای الگو باز تولید ميشود تا با دادههای واقعي مقایسه شود .همانطور كه مالحظه ميشود ،رفتار
متغیرهای موردبررسي بهخوبي شبیهسازی شده است.
آزمون محاسبۀ میزان خطا :عالوه بر بازتولید رفتار الگو برای اطمینان از نتایج شبیهسازی شده،
خطای متغیرهای كلیدی نیز بر اساس روش حداقل خطای مجذورات محاسبه شد؛ كه بر اساس
این شاخص ،هرچه میزان تفاوت بین دادههای واقعي و شبیهسازی شده كمتر باشد به نتایج
شبیهسازی بیشتر ميتوان اعتماد كرد .به صفر نزدیکتر باشد به مفهوم خطای كمتر و نزدیک
بودن به  800درصد نیز نشان دهنده خطای باال است .نتایج نشان داد میزان خطا در همه متغیرهای
موردبررسي در سطح مطلوبي است.
تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت یکي از بخشهای مهم در الگوهای پویایيشناسي سیستم محسوب ميشوند
و نشان دهنده میزان حساسیت متغیرهای كلیدی پژوهش نسبت به سنجههای پژوهش است؛
بنابراین یکي از سنجههای پژوهش را به یک اندازه تغییر ميدهد و اثر آن بر متغیرهای كلیدی
بررسي ميشود .در این بخش ،حساسیت جریانات نقدی مانند نمونه نسبت به تغییرات میزان تعداد
سرمایهگذاران در هر واحد سنجیده خواهد شد .برای این منظور این متغیر را به میزان  50درصد
تغییر ميدهد و اثر آن بر متغیر مذكور بررسي ميشود .نتایج تحلیل حساسیت نشان ميدهد اثر این
متغیر بر تغییرات توسعه كارآفریني پایدار و به دنبال آن توسعه پلتفرمهای سرمایهگذاری جمعي
بسیار زیاد است (نمودار .)6

نمودار  .6حساسیت متغیر جریانات نقدی نسبت به عامل تعداد سرمایهگذاران
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سیاستگذاری برای بهینهسازی متغیرهای كلیدی الگو

هدف این مرحله ،بهینهسازی روند تغییرات متغیرهای كلیدی برحسب سیاستهای مختلف
است؛ برای پیشبیني رفتارهای محتمل الگو در آینده سه سناریو پیشنهاد شده است كه با توجه به
متغیرهای اثرگذار و سناریوهای مختلف ،نتایج الگو برحسب چند متغیر اصلي ارزیابي ميشوند:
الف -در حالت اول افزایش دو مرحله  80و  60درصدی مقررات اقتصادی را برای سالهای
آینده پیشبیني ميكند و تأثیر آن بر دیگر متغیرهای پژوهش سنجیده ميشود .برای نمونه شرایطي
كه ميتواند این وضعیت را ایجاد كند .نتایج نشان ميدهد درصورتيكه تغییرات مذكور بتواند در
دورههای آینده اعمال شود؛ تأثیرات بسیاری در متغیرهای توسعه كارآفریني پایدار و توسعه
پلتفرمهای سرمایهگذاری جمعي ميگذارد ،بهگونهای كه توسعه كارآفریني پایدار بهشدت افزایش
ميیابد .همچنین این تغییر ،تأثیر بسزایي در توسعه پلتفرمهای سرمایهگذاری جمعي اعمال ميكند
(نمودارهای  3و .)1

نمودار  .3تغییرات مقررات اقتصادی بر توسعه كارآفریني پایدار
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نمودار  .1تغییرات مقررات اقتصادی بر توسعه پلتفرمهای سرمایهگذاری جمعي

ب -در حالت دوم شبیهسازی افزایش  80و  800درصدی در افزایش سرمایهگذاری مدنظر قرار
گرفته است .نتایج پژوهش نشان ميدهد این اقدام ،اثر مناسبي بر تقویت نوآوری در مراكز رشد و
فناوری و كاهش دخالت دولت ميگذارد؛ اما گفتني است اثر این تغییر بر تقویت نوآوری در مراكز
رشد ،زماني كه تغییر  800درصدی اعمال ميشود بهخوبي بهخصوص در دورههای  4تا  81نمایان
ميشود .تغییر مذكور ،كاهش دخالت دولت را در دورههای  80تا  81با كاهش و دورههای  80تا
 70با كمي افزایش روبهرو ميكند (نمودارهای  3و .)80

نمودار  .3تغییرات نرخ سرمایهگذاری بر دخالت دولت
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نمودار  .80تغییرات نرخ سرمایهگذاری بر تقویت نوآوری در مراكز رشد و فناوری

ج -در حالت سوم 70 ،درصد افزایش هزینههای ترویج نشان داده ميشوند .این تغییر نرخ
ترویج سرمایهگذاری جمعي را بهخصوص در دورههای  81تا  70افزایش ميدهد كه این امر ميتواند
اثر بسیار مناسبي بر كاهش مالیات داشته باشد .تغییر مذكور بهطور بالقوه ميتواند اثر مطلوبي در
افزایش توسعه كارآفریني پایدار داشته باشد كه این اتفاق در دورههای ابتدایي مشاهده ميشود؛ اما
با توجه به رشد بسیار ترویج سرمایهگذاری جمعي در اواخر افق الگو و در پي آن افزایش تعداد
سرمایهگذاران و همچنین تقاضا برای سرمایه از سوی كارآفرینان را به همراه خواهد داشت.

نمودار  .80تغییرات هزینههای تبلیغات بر ترویج سرمایهگذاری جمعي
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نمودار  .88تغییرات هزینههای تبلیغات بر كاهش مالیات

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش سعي شد با استفاده از رویکرد پویایيشناسي سیستمي پدیده سرمایهگذاری
جمعي كنکاش و بررسي شود .در این راستا الگوی و پژوهش بهخوبي تعامالت متقابل متغیرهای
اثرگذار در این امر را چون نقش دولت ،سرمایهگذاران ،كارآفرینان و ...نشان ميدهد .ازاینرو با
توجه به یافتههای حاصل از این مطالعه پیشنهاد ميشود الگوی حاضر با روشهای غیرخطي
بررسي و مقایسه شود .همچنین نقش سرمایهگذاری جمعي به مثابه راهکار ارائه شده در این مطالعه
برای تأمین مالي كارآفرینان و افزایش سرمایه برای جمعیت ،افزایش اشتغال و توسعه كارآفریني
پایدار بهصورت جزئيتر بررسي و كنکاش شود.
این الگو بهخوبي با استفاده از روش پویایيشناسي سیستمي و با رویکردی غیرخطي ،نقش
متقابل این متغیرها را بررسي و رفتار آنها را تا سال  8485شبیهسازی كرده است .با توجه به
مطالعه انجام شده مشخص شد جریانات نقدی ،حساسیت باالیي را به تغییرات تعداد سرمایهگذاران
(جمعیت) در هر واحد را نشان ميدهد؛ به عبارت دیگر اثر این مهم بهخوبي توسعه كارآفریني پایدار
و همچنین توسعه تعداد پلتفرمهای سرمایهگذاری جمعي را ميتواند تحت تأثیر قرار دهد .نتایج
نشان ميدهد افزایش مقررات اقتصادی تأثیرات بسیاری در متغیرهای توسعه كارآفریني پایدار و
توسعه پلتفرمهای سرمایهگذاری جمعي ميگذارد ،بهگونهای كه توسعه كارآفریني پایدار بهشدت
افزایش ميیابد .همچنین افزایش سرمایهگذاری اثر مناسبي بر تقویت نوآوری در مراكز رشد و
فناوری و كاهش دخالت دولت ميگذارد؛ زماني كه تغییر  800درصدی اعمال ميشود بهخوبي
بهخصوص اثر این تغییر بر تقویت نوآوری در مراكز رشد در دورههای  4تا  81نمایان ميشود.
همچنین كاهش دخالت دولت را در دورههای  80تا  81با كاهش و دورههای  80تا  70با كمي
افزایش روبهرو ميكند؛ و در نهایت تغییر هزینههای ترویج باعث افزایش نرخ ترویج سرمایهگذاری
جمعي در دورههای  81تا  70ميشود همچنین كه این امر ميتواند اثر بسیار مناسبي بر كاهش
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مالیات داشته باشد .یکي دیگر از عوامل مؤثر كه منجر به عدم توسعهی مدل سرمایهگذاری جمعي
در اكوسیستم كارآفریني فناورانه مراكز رشد و فناوری ميشود ،عدم شناخت ظرفیتها و توانمندی
این پدیده برای ذینفعان آن است .با فرض مهیا بودن همهی زمینههای توسعهی این پدیده ،عدم
شناخت ظرفیتها مهمترین مانع برای توسعهی آن خواهد بود؛ بنابراین پیشنهاد ميگردد با توجه
به اهمیت موضوع تصمیماتي مناسب در نظر گرفته شود.
پیشنهاد ميشود كه دولت بهمثابه یکي از ذینفعان اصلي سرمایهگذاری جمعي حمایت بیشتری
را از این بخش را به عمل آورد و همچنین برای تصمیمگیری مشخص در مقولهی سرمایهگذاری
جمعي توصیه ميشود سازماني واحد تمامي مسئولیتهای مرتبط با این بخش را بر عهده گیرد تا
مانع تعدد سازمانهای تصمیمگیرنده رفع شود .در صورت پاسخگویي سازماني واحد در حوزهی
سرمایهگذاری جمعي ،ميتوان ریسک سرمایهگذاری در این حوزه را كاهش داد تا عالوه بر افزایش
میزان اعتماد سرمایهگذاران ،میزان سرمایهگذاران خارجي نیز افزایش یابد .ازآنجایيكه در كشور
ایران دولت به مثابه متولي امور مرتبط با سرمایهگذاری شناخته شده است ،ضروری به نظر ميرسد
كه تسهیالت و امکانات مناسب را جهت استفادهی ذینفعان فراهم آورد.
یکي از عوامل مهم و مؤثر بر پدیده سرمایهگذاری جمعي تالش در جهت ایجاد اعتماد و
ضمانت برای همه ذینفعان آن است بنابراین پیشنهاد ميگردد یکي از اقدامات مهم در این باره،
تالش برای اعتمادسازی بین ذینفعان سرمایهگذاری جمعي شامل جامعه ،كارآفرینان ،دولت ،مراكز
رشد و فناوری و ...مختلف خواهد بود .اعتماد نیز صرفاً با ایجاد روابط و ارتباطات مستمر موفق و
تدریجي شکل ميگیرد .انسانها پس از كسب شناخت مناسب و تدریجي از یکدیگر ،به هم اعتماد
پیدا ميكنند؛ و این امر بهواسطه عواملي چون افزایش تیمهای كاری خودگردان ،پایبندی به
اخالقیات ،احساس مسئولیت اجتماعي ،درگیر كردن همه ذینفعان در فرآیند سرمایهگذاری جمعي،
استفاده از ساختار سازماني تختتر با رسمیت ،پیچیدگي و تمركز كمتری و تشکیل كمیتههای
كاری برای بهبود روابط بین ذینفعان محقق پذیر خواهد بود.
تالش در جهت آموزش مناسب برای همه ذینفعان برای آشنایي با پتانسیلها و ظرفیتهای
سرمایهگذاری جمعي ،یکي از مهمترین فرایندهای موجود برای ایجاد و توسعه سرمایه جمعي،
خواهد بود؛ بنابراین ارائه آموزشهای مناسب به ذینفعان ،نقش اصلي و اساسي را در این باره ایفا
مينماید.
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