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 چکیده
 شده انجام فناورانه كارآفریني اكوسیستم در جمعي گذاریسرمایه سازیشبیه هدف با حاضر پژوهش

. است سیستم روش پویایي بر مبتني و كمي-كیفي آمیخته موردی مطالعه صورتبه پژوهش روش. است
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 رهاییدر متغ یاریبس یراتتأثمقررات اقتصادی  یشافزا. همچنین دهدميدر هر واحد نشان  گذارانسرمایه

عه توسو موجب افزایش  گذاردمي يجمع گذاریسرمایه هایپلتفرمو توسعه  یدارپا ینيتوسعه كارآفر
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 مقدمه  .1

 اختس تا دهیا کی ينیجن مراحل رشد یبرا موردنیاز منابع ریسا و يمال تأمین یسازوكارها
 یناورف هایپارک، يقاتیتحق و يعلم هایشهرک رشد، مراكزدر  طرح و قانون صورتبه هیاول نمونه

 لهمرح به نهادها نیا تیحما با كه هاایده اكثر اما است شدهبینيپیش، يتیحما هایصندوق و
 مرحله نیا در الزم هیسرما فقدان علت به ،اندشده بازار به يمعرف و ورود آماده و دهیرس یتجار

 ،وردنیازم سرمایه آوردن دست به ندیفرا .گذارندمي رقابت عرصه به پا ناقص صورتبه ای متوقف
 زا. دینما منصرف وكارهاكسب ایجاد از را نانیكارآفر و شود دهیكش طول به هاماه است ممکن

 و دیرس نخواهند تیموفق به هرگز نوآورانهی هاایده و هاطرح ،يكاف يمال تأمین نوبد گرید یسو
 .[5] شوندمي گرفتار باطل دور کی دام در هاآن مالکان

 لحاظ سطح ریسک و بازدهي، ویژگي خاصي دارد.در واقع هر یک از مراحل چرخه حیات، به 
 و در هر متفاوت مختلف مراحل دره، نوآوران هاایده و هاطرحي این مال تأمین و گذاریسرمایه نحوه

ی نوآورانه در مراحل مختلف چرخه حیات خود هاایده و هاطرحاست.  فردمنحصربهیک از مراحل 
 وجهت با هیاول حلامر در مالي و سرمایه جهت ادامه حیات خود هستند كه این امر تأمینبه دنبال 

 یراب يفن دانش به یازمندین باال، سکیر مانند این مرحله در هاآن يذات هایویژگي يبرخ به
ر د يمال تأمین معموالًاین در حالي است كه  و ؛برخوردارند ایویژهاز اهمیت  ره،یغ و هاآن يابیارز

 ای ،(يکبان شبکه) پول بازار قیطر از وام و التیتسه مانند يسنت يمال ابزار قیطر ازاین مرحله 
 و سکیر پوشش هم آن و بوده مواجه یجد چالش کی با بورس بازار قیطر از یگذارهیسرما

 گذارانسرمایه قیطر از يمال تأمین عموماً  لیدل نیهم به. است منابع قیتزر هوشمندانه تیریمد
 لیلد به گر،ید طرف از. گرددمي انجام هابانک از التیتسه افتیدر ای و پذیرریسک و يخصوص

. تاس كمتر هاطرح یرو گذاریسرمایه یبرا هاآن لیتما ،هابانک ترپایین یپذیرریسک سطح
 نقش روش نیا به يمال تأمین كه شده باعث ضمانت تأمین رینظ يمشکالت آن، بر عالوه

 .[85] است كرده فایا را نوآورانه یهاایده و هاطرح يمال تأمین در تریكمرنگ
ی نوآورانه امری حیاتي و ضروری به هاایدهو  هاطرحمنابع مالي  تأمیننیاز به شیوه مدرن در 

 طوربه هك كارآفرینانه وكارهایكسب مالي تأمین زمینه در توجهقابل ابتکارات از یکي .رسدمينظر 
 نوپایي و نوزادی مراحل برای ویژهبه و آمده به وجود اجتماعي هایبرنامه از استفاده با خودجوش

 ستا شومپیتری خالق مخرب طوفان همان است. در واقع جمعي گذاریسرمایهبوده،  مناسب بسیار
 فعالیت برای را جدیدی مسیرهای( 8088 يال 8001 دوره) جهاني اقتصادی بحران زمان در كه

جمعي یکي از فرایندهای نوآورانه و  گذاریسرمایه روایناز  .[80] كرد باز كارآفرینان اقتصادی
اربردی های كجدید مبتني بر فناوری است كه در حال تغییر دادن فضای بازار سرمایه است. برنامه
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های مختلف جامعه نظیر ي بر بخشتوجهقابل تأثیر( 88وبهای مرتبط با اینترنتي )خصوصاً برنامه
 .[8] اندو درمان داشته وكاركسبآموزش، 

 فناوری بر بازارهای سرمایه اندک تأثیرجمعي،  گذاریسرمایهتا پیش از پیدایش  با وجود این 
انستند توی كوچک برای رفع نیازهای مالي خود فقط ميوكارهاكسببوده است زیرا كارآفرینان و 

به  هانآجمع كنند، مسیرهایي كه دسترسي به  شان راموردنیاز ایهاز طریق مسیرهای سنتي سرم
اما بخش بزرگي از متقاضیان سرمایه  ؛[83] بودهای فردی دشوار دلیل عدم تقارن اطالعات و شبکه

 ازهای برطرفپاسخ به این نی منظوربهتوانستند از طریق این مسیرها به سرمایه دست پیدا كنند. نمي
 .[87]اندجمعي پدید آمده گذاریسرمایههای جدیدی نظیر نوآوری، موجود خألنشده و رفع 

ته، گذاران فرشگذاری خطرپذیر، سرمایهاز سرمایه معموالًآوری سرمایه های نوپا برای جمعبنگاه
گذاری غیررسمي )یعني از طریق سرمایه مثابه( به 8006) 8ها و آنچه اوگورمن و ترجسنبانک

 خوبيهبكنند و با توجه به این مسئله نامند استفاده ميپروا( ميگذاران بيو سرمایهدوستان، خانواده 
با ادامه ظهور اقتصاد كارآفریني،  .[86] كردموجود در فضای بازار سرمایه را درک  خألتوان مي

 ها ووهكنند زیرا این شیمالي بدهي تغییر مي تأمینگذاری خطرپذیر و ساختارهایي نظیر سرمایه
سرمایه  أمینتكند، اقتصادی كه نیازمند های قدیمي انجام كار به اقتصاد كارآفریني كمک نميروش
ده بسیاری از ش در اقتصاد كنترل كهدرحاليتر است. های بسیار بیشتر اما با هزینه بسیار پایینایده
تغییر  جمعي در حال اریگذسرمایهتوانند به سرمایه مورد نظر دست پیدا كنند های نوآورانه نميایده

عالوه بر   .[80]ساختار بازارهای سرمایه و كاهش موانع و افزایش دسترسي به منابع مالي است
در كنار بحران اقتصادی كه در سال  8000های اینترنتي در اوایل دهه این، رشد انفجاری شركت

مالي  تأمینو  آغاز شد بازارهای سرمایه را تا حد زیادی با محدودیت مواجه كرد 8001
گذاری مالي از طریق سرمایه تأمین و ؛كاهش داد شدتبهی كوچک و متوسط را وكارهاكسب

مسیری كه امکان  .[81]درصد كاهش یافت 18بیش از  8003تا  8000های خطرپذیر بین سال
-يفراهم م گیریشکلرا در مراحل اولیه  وكارهاكسبكارآفرینان و  مالي منبع نتریمهم تأمین

مالي، فرایند جدیدی برای جذب سرمایه و در واكنش به بازارهای  تأمینبا وجود مشکالت  .[5]كرد
جمعي  گذاریسرمایهاین مفهوم كه  .[7] شده و ناكارآمد فعلي به وجود آمده است سرمایه نهادینه

و  آوری سرمایه به شکلي آزادانهنام دارد به معنای استفاده از اینترنت و قدرت انبوه افراد برای جمع
اطات فناوری اطالعات و ارتبجمعي بیانگر یک راهکار مبتني بر  گذاریسرمایهشفاف است. پدیده 

. با [8] و فشارهای اقتصادی بازارهای سرمایه است سازینهادینههای ناشي از برای محدودیت

                                                                                                                                        
 ای هاتیسا. است شده جیرا نترنتیا در هاتیسا يطراح و یفناور از استفاده نحوه در كه است یادهیپد واقع در «8 وب»8 

 را العاتاط در یدستکار ای دیتول اجازه آنها به ای كنند،يم فراهم كاربران نیب را اطالعات تبادل امکان كه ينترنتیا خدمات
 .شونديم يتلق« 8 وب» معموال دهند،يم

2 O’Gorman & Terjesen 
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اربرد تصاد قدرتمند آشنایي با كی كوچک در یک اقوكارهاكسبتوجه به اهمیت نقش كارآفرینان و 
های مالي كنوني در بازارهای سرمایه برای یک اقتصاد رفع بسیاری از محدودیت منظوربهفناوری 

 مالي و افزایش وابستگي احتمالي تأمیناین منبع  تازگيبهبا توجه  در حال رشد حیاتي است.
ب اندكي مطال تاكنوناما  ؛داشتپدیده جمعي، باید درک بهتری از این  گذاریسرمایهكارآفرینان به 

ی رسد سردرگمي زیادبه شکل جامع و منسجم درباره این موضوع نگاشته شده است و به نظر مي
یز انگای هیجانجمعي پدیده گذاریسرمایهدر واقع  .داشته باشدجمعي وجود  گذاریسرمایهدرباره 

ذاری گاشتراک به منظوربهبا دیگران  انكارآفرین ای برای ارتباطاست كه روش جدید و نوآورانه
ود منابع موج مباني نظریبررسي و مرور كند. ها به واقعیت فراهم ميها و تبدیل جمعي ایدهایده

، جمعي گذاریسرمایه پدیده يبررس انیجر نیا ینوپا تیماه و به دلیل تازگي دهدمينشان 
 یساختارها درباره اطالعيبي موارد يبرخ در ای توافق عدم يوعن و ؛پذیردميصورت  كندیبه

 يمدل ارائه یبرا منسجم و جامع ایمطالعه فقدان واقع در. دارد وجود يجمع گذاریسرمایه ياصل
 .باشد داشته در نظر را ابعاد و جوانب يتمام كههست  ناپذیراجتناب یامر

 انهدر اكوسیستم كارآفریني فناور مخصوصاًجمعي  گذاریسرمایه موضوع بودن نو به تیعنابا 
كه در این مبحث به دلیل نو و بدیع بودن، وجود دارد این پژوهش به  نظری هاینارسایي وجود و

 ينیارآفرك ستمیاكوس در يجمع گذاریسرمایه سازیشبیهاست كه  سؤالدنبال پاسخ دادن به این 
 ینتأماساسي موجود برای  خألهای تواندميجمعي چگونه  گذاریسرمایهچگونه است و  فناورانه
كه در مراكز رشد و فناوری را با توجه به اكوسیستم كارآفریني فناورانه  یهاایده و هاطرحمالي 
 را پر نماید. خود

 
 پژوهش پیشینه و نظری مباني .2

. تدانس سپاریجمع دهیپد ظهور از پس توانمي را جمعي گذاریسرمایه اصطالح كارگیریبه
به  يمال هیسرما تأمین قالب در یافتهسازمان شکل به جمعي گذاریسرمایه گسترش و ظهور لیدل

 اننیكارآفر دادن، وام به هابانک كم لیتما علت بهاست. لذا  جهان در 8001 سال يمال بحران دلیل
 نانیارآفرك صنعتگران، كه يمشکالت .كردند هیسرما جذب یبرا یگرید یهاراه یجستجو به شروع

 وسطت كه يسنت گذاریسرمایه تا شد منجر داشتند هیسرما یآورجمع در پاخرده گذارانهیسرما و
 توانمي واقع در .[6] كند دایپ بسط يجمع گذاریسرمایه شکل به گرفتيم صورت لیفام و دوستان
 وكارهاسبك به كه كرد يمعرف يمال هیسرما تأمین یبرا ينترنتیا روش کی را يجمع گذاریسرمایه

 انندبتو متعدد اشخاص گذاریسرمایه ای بالعوض یهاكمک قیطر از تا كندمي كمک هاسازمان و
 تیجمع انبوه بالقوه لیپتانس از یبرداربهره 8پلتفرم جمعي گذاریسرمایه. سازند يعمل را شانیهادهیا

                                                                                                                                        
1  Platform 
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در واقع . [5]دینمايم فراهم را بود نشده توجه آن به هدفمند صورتبه آن از شیپ تا كه
یکي از فرایندهای نوآورانه و جدید مبتني بر فناوری است كه در حال تغییر  جمعي گذاریسرمایه
( 88بوهای مرتبط با های كاربردی اینترنتي )خصوصًا برنامهبازار سرمایه است. برنامه فضایدادن 
مفهوم  .[8]اندو درمان داشته وكاركسبهای مختلف جامعه نظیر آموزش، ي بر بخشتوجهقابل تأثیر

های خالقانه از این با روش ازپیشبیشجمعي و كاربرد آن در حال تکامل است و  گذاریسرمایه
ه و سرمای تأمینجمعي بر روی فناوری،  گذاریسرمایهاما عناصر اصلي  ؛شودمفهوم استفاده مي

ي توجهقابلدهد تا مبلغ مالي مي های كوچک امکانقدرت جمعي تمركز دارد كه به بسیاری از پروژه
 ذاریگسرمایه. به فناوری وابسته است شدتبهجمعي  گذاریسرمایهآوری كنند. فرایند را جمع

برای بستن شکاف موجود در مراحل اولیه باشد كه یکي  غیررسميتواند جایگزین مالي جمعي مي
 .[5]اقتصادی از ابتدا است هایپروژهمشکالت شروع  ترینبزرگاز 

 قیاز طر معموالًاست كه  يانیمشتر از يتالش گروه کی يجمع گذاریسرمایه دهیپددر واقع 
 لیشبکه تشک کی هاسازمانافراد و  گرید یهاایدهاز  تیو حما گذاریسرمایه منظوربه نترنتیا

 تیقابل اندشده اندازیراه يجمع گذاریسرمایه قیكه از طر يموفق یوكارهاكسب. دهندمي
 كنندمي تائیداست را  گذارسرمایهو  دهیا نیب ایواسطه مانندكه  را هیروش جذب سرما نیا سوددهي

ر برای آشنایي با نحوه كا جمعي گذاریسرمایه شناسایي كنشگران فضایاز سوی دیگر . [83]
ه روش ك دهندميحائز اهمیت است. فعاالن مختلف اكوسیستمي را تشکیل  يجمع گذاریسرمایه

بر  های متفاوتو از این طریق به شکل كندميرا مشخص  استفادهقابلهای اجرای فرایند و شیوه
 های مناسب برای شناسایي این اكوسیستمگذارند. یکي از روشمي تأثیر يجمع گذاریسرمایه

است كه  یهر گروه یا فرد»سنتي، ذینفع  طوربهبر فرایند است.  هاآن تأثیرشناسایي ذینفعان و 
كساني را كه دارای قدرت  و ؛[1]«بپذیرد تأثیربگذارد یا از آن  تأثیربتواند بر تحقق اهداف سازمان 

  .[84]نفعان دانستتوان جزء ذیمي كنندميو مشروعیت هستند و حس فوریت را به سازمان القا 
فعاني نارشد و ذیها در یک سازمان است و صرفاً به مدیران هدف نظریه ذینفعان شناسایي نقش

ها و پردازد. برای بررسي نقشاست نمي« افزایش ارزش سهامداران»شعار  هاآنكه تنها هدف 
 ،و پردازش ابری بهداشت و درمان هایي متفاوت نظیر دولت الکترونیک،روابط متقابل در حوزه

ی مبتني بر سود به كار گرفته شده است. وكارهاكسبهایي غیر از نفعان در حوزهرویکرد ذی
نیستند بلکه فعالیت دارند و برای ایجاد یک محیط پویا با یکدیگر  جدا افتادههای نفعان گروهذی

  .[88] كنندميتعامل 

                                                                                                                                        
 ای هاتیسا. است شده جیرا نترنتیا در هاتیسا يطراح و یفناور از استفاده نحوه در كه است یادهیپد واقع در "8 وب" 8 

 را العاتاط در یدستکار ای دیتول اجازه آنها به ای كنند،يم فراهم كاربران نیب را اطالعات تبادل امکان كه ينترنتیا خدمات
 .شونديم يتلق " 8 وب " معموال دهند،يم
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 برای یژهوبه ينیكارآفر هایسیاست يطراح برای یيمبنا مثابه به ينیكارآفر ستمیاكوس
 استراتژی است معتقد( 8080) آیزنبرگ البته. افتی ظهور مدار فناوری دیجد یوكارهاكسب
 است، مدهآ وجود به ياسیس اشتباهات از يبعض دادن قرار مخاطب جهینت در ينیكارآفر ستمیاكوس

 ،ينیكارآفري اسیس اهداف وضوح فقدان ،ينیكارآفر به يعموم یيدارا نییپا اختصاص: همچون
 يجیدرت هایبرنامه گمراه جینتا ،ينیكارآفر اعتبار مهیاكنندگان نشده ریزیبرنامه رشیپذ عدم

 فرد از خارج -مؤسسات ای هاسازمان افراد، -عناصر به ينیكارآفر ستمیاكوس .آموزش همچون
 در او تیموفق احتمال ای شدن نیكارآفر برای فرد میتصم مانع ای محرک كه دارد اشاره نیكارآفر
 كه كندمي جادیا را يطیمح ينیكارآفر ستمیاكوس. است نانهیكارآفر وكاركسب اندازیراه صورت
  .[3] كند قیتشو را نانیكارآفر هایتالش
 

 پژوهش شناسيروش .3

ن روزافزون آ تأثیرامروز و  يرقابت یایدر دن جمعي گذاریسرمایهروزافزون  یتبه اهم با توجه
نقش م یستس یایيمطالعه بر آن است تا با استفاده از مدل پو ینا برای ذینفعان،بر خلق ارزش 

گرچه د. نمای سازیمدل جمعي در اكوسیستم كارآفریني فناورانه گذاریسرمایه و كاركرد سازوكار
 يى معلولعل هایمدل، اما اندشده یيشناساپژوهش  یشینهپي، متون علم یهپژوهش بر پا یرهایمتغ

 پژوهش هایمدل یهاول هایداده. اندگردیده ینتدو پژوهش ینمسائل ا یهآن بر پا یانو نمودار جر
 يمدل مفهوم (8) نمودار شده است. يطراح مراكز رشد و فناوریدر  خبرگانيمصاحبه با  یقاز طر

 .دهدميرا نشان  پژوهش

 
 پژوهش يمدل مفهوم. 8نمودار 
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 :گرددمي مطرحزیر  صورتبهپژوهشي  سؤاالت
های پدیده فرهنگي تا چه اندازه برمکانیزم فناوری، اقتصادی، اجتماعي و هایمحرک -

 است؟ تأثیرگذارجمعي  گذاریسرمایه

 دهكننتسریععوامل  فناوری، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي تا چه اندازه بر هایمحرک -
 است؟ تأثیرگذارجمعي  گذاریسرمایهیا كندكننده 

ساز زمینهعوامل  و فرهنگي تا چه اندازه بر فناوری، اقتصادی، اجتماعي هایمحرک -
 است؟  تأثیرگذارجمعي  گذاریسرمایه

 دهندهتوسعه یها مکانیزم تا چه اندازه بر يجمع گذاریسرمایه یدهپد یها یزممکان -
 است؟ تأثیرگذارجمعي  گذاریسرمایه

 یها ممکانیز تا چه اندازه بر يجمع گذاریسرمایهكندكننده  یا كنندهتسریعبر عوامل  -
 است؟ تأثیرگذارجمعي  گذاریسرمایه دهندهتوسعه

 دهندهتوسعه یها مکانیزم جمعي تا چه اندازه بر گذاریسرمایه ساززمینهعوامل  -
 است؟ تأثیرگذارجمعي  گذاریسرمایه

 ایجاد ارزش یها مکانیزم ي تا چه اندازه برجمع گذاریسرمایه دهندهتوسعه یهایزممکان -
 است؟ تأثیرگذارجمعي  گذاریسرمایه

، تهس مركز رشد و فناوری دانشگاه آزاد قزوینمطالعه  ینا يقلمرو مکان كهاینبه  با توجه
ت اس جمعي گذاریسرمایهو كارشناسان حوزه  یانيم یرانارشد، مد یرانمد یهآن كل یجامعه آمار

انجام  گیرینمونهنفر  870بر این اساس تعداد  كه ؛اشتغال داشتند مراكز یندر ا 8733كه در سال 
-روش گردآوری نمونه توصیفي برحسبپژوهش از نوع مطالعه موردی آمیخته و  ینروش اشد. 

امعه انجام شده است. ج یستمس یایي. از نظر نوع هدف، كاربردی بوده و با روش پوهست یمایشيپ
 نیدانشگاه آزاد قزو یان مركز رشد و فناورو كارشناس یانيم یرانارشد، مد یرانمد یهآن كل یآمار

 گیرینمونهنفر  870اساس تعداد  ینبر ا كه ؛مركز اشتغال داشتند یندر ا 8733كه در سال  هست
تون م يبررس ،ایكتابخانه هایبررسيمورد نظر از  یرهایاطالعات و متغ آوریجمع یانجام شد. برا

رنت تینو ا هاسازماناسناد و مدارک موجود در  يبررس ي،تخصص یاتمقاالت و نشر ،پژوهش يعلم
از پرسشنامه و مصاحبه استفاده و نظرات افراد خبره  یمایشيدر بخش پ یناستفاده شده است. همچن

 ایيیپو یکردبا رو یزن هاداده وتحلیلبررسيشده است.  یگردآور يجمع گذاریسرمایه ینهدر زم
 صورت گرفته است.  و نسیم افزارنرمو با استفاده از  یستمس
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 هاو یافته هاتحلیل داده .4

یرها بر شناسي سیستمي، ابتدا ارتباط این متغبرای تبیین ارتباط بین متغیرها در روش پویایي
تغیرها سازی، این مشود؛ سپس برای انجام عملیات شبیهاساس روابط علت و معلولي نشان داده مي

ه های اصلي بشوند. به این منظور الزم است جلقهميبندی در قالب متغیرهای نرخ و حالت گروه
های های منفي یا حلقهحلقه   تهای با عالمطور جداگانه توضیح داده شوند؛ حلقه
ت  با عالم هایحلقهو تعادلي  هایحلقه یامثبت  هایحلقه

، مدل علي و معلولي قسمت، یندر امنظور  ن بدی .شوندنامیده مي كنندهتقویت
 ؛گرددمي یرو تفس یحمجزا تشر طوربه

 :يجمع گذاریسرمایهاجتماعي و فرهنگي  هایمحرک يو تعادل یتيتقو هایحلقه

 ی كارآفرینانه باعثهاایدهدر  گذاریسرمایهو اعتقادات سنتي جمعیت نسبت به بحث  هاسنت
، از سوی دیگر با اشاعه فرهنگ مشاركت در جامعه، گرددميكاهش مقبولیت اجتماعي كارآفرینان 

و با افزایش سرمایه  شودميو افزایش سرمایه اجتماعي  گذاریسرمایهدرگیر شدن جمعیت در 
نسبت به آینده و افزایش مقبولیت كارآفرینان  گذارانسرمایهاجتماعي شاهد كاهش عدم اطمینان 

. تقویت سرمایه اجتماعي باعث گرددميعتماد خواهیم بود، درگیر كردن جمعیت باعث افزایش ا
. افزایش اعتماد جمعیت باعث كاهش عدم اطمینان در گرددميافزایش تعهد و اعتماد در جامعه 

ه ، منجر بگذاریسرمایه. افزایش شودميی نوآورانه هاطرحدر  گذاریسرمایهمورد آینده و افزایش 
ش . در نتیجه، افزایگرددمي گذارسرمایهو جمعیت ایجاد فضای تعامل و همکاری بین كارآفرینان 

 هایجادكنندمهم عوامل از  ی نوآورانههاطرحدر  گذارانسرمایهی پذیرریسکنوآورانه و  هایفعالیت
 .(8)نمودار  آیدميي به شمار جمع گذاریسرمایه

 

 
 يجمع گذاریسرمایه يو فرهنگ ياجتماع هایمحرک يو تعادل یتيتقو هایحلقه .8نمودار 
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عه توس :يجمع گذاریسرمایه .فناوری و اقتصادی هایمحرکیتي و تعادلي تقو هایحلقه
ری بیشتر، انتشار فناوری و ایمن شدن بستر فناو پذیریانعطافباعث افزایش دسترسي،  8بستر وب 

مر باعث این ا و ؛شودميی كارآفرینانه بیشتر هاطرحو  هاایده، در واقع با توسعه این بستر شودمي
لي مالي و پو مؤسساتیشان از طریق هاایده سازیتجاریمالي كارآفرینان برای  تقاضاتحریک 

كارآفرینان  ،هاایدهی باالی این پذیرریسک، اما به دلیل مساعد نبودن شرایط كالن كشور و گرددمي
ر مالي نظی تأمینزارهای نوین . در این مرحله نیاز به ورود ابشوندميبا مشکالت مالي روبرو 

 .رسدميجمعي و درگیر كردن جمعیت در این حوزه امر بدیهي و ضروری به نظر  گذاریسرمایه
 و توسعه بازارهای هاایده سازیتجاریمالي برای كارآفرینان باعث  تأمینتوسعه ابزارهای نوین 

 .(7)نمودار  گرددميتصادی شدن شرایط كالن اق مطلوب. در نهایت این امر باعث شودميجدید 
 

 
 يجمع گذاریسرمایه اقتصادیو  فناوری هایمحرک يو تعادل یتيتقو هایحلقه. 7نمودار 

 

 ي،عجم گذاریسرمایه. يجمع گذاریسرمایه یها یزممکان یتي و تعادليتقو هایحلقه
اثر مثبت بر  ینانكارآفرن دارند. ینامثبت بر كارآفر تأثیر یدارپا ینيو توسعه كارآفر گذارانسرمایه

 طوربه داریپا ینيتوسعه كارآفر كهدرحالي یدار،پا ینيو توسعه كارآفر گذارانسرمایهنرخ  یشافزا
، توسعه يجمع گذاریسرمایه هایپلتفرم .گذاردمي تأثیر گذاریسرمایهنرخ  یزانبر م ایمالحظهقابل

 یزممکان يو تعادل یتيتقو هایحلقه يتعامل هایگره گذارانسرمایهو  یدار، كارآفرینانپا ینيكارآفر
 ،گیردمي یمتصم دولت، دولت هایسیاستدر حلقه  .دهندمي یلرا تشک يجمع گذاریسرمایه یها
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 اتو مقررترویج مربوط به  هایهزینه كهدرحاليدهد  یشرا افزا یو مقررات اقتصادترویج نرخ 
 معي،ج گذاریسرمایه یجشامل )ترو ترویج  یاستس . سهدهدميرا كاهش  یندهنرخ افزا یاقتصاد

ازار و ب یممقررات شامل تنظ یاستو دو سترویج ( توسط مفاهیم پایداری یجو ترو مالیاتكاهش 
ر حلقه ب هاسیاست ین. اگرددمي یینتع یتوسط مقررات اقتصاد حمایت از حقوق مالکیت فکری

. گذارنديم یممستق تأثیر ياجتماع منافع و یادارزش اقتص یجادا ینو رابطه ب معيج گذاریسرمایه
. گذاردمي تأثیر يجمع گذاریسرمایه یندهنرخ افزا یزانبر م يتوجهقابل طوربه گذاریسرمایه یجترو

 یشافزا . نظارت مستمر باعثگذاردمي تأثیر توسعه كارآفریني پایدار یندهبر نرخ افزا هاهزینهكاهش 
و  تیبه حما گذارانسرمایه یقباعث تشو یداریپا یممفاه یج. تروشودمي گذارانسرمایهتعداد 
 یشترب یدارپا نيیبه توسعه كارآفر ینانكارآفر یقباعث تشو ین. همچنگرددمي یشترارتباط ب یبرقرار

 يجمع گذاریسرمایه یبازار برا یطبازار، باعث بهتر شدن مح یمتنظ یگر،د ی. از سوشودمي
امر باعث كاهش توسعه  ینكه ا دهدمي یشورود را افزا یارهایبازار، مع نظیمت ین. همچنگرددمي

 یاقتصاد ارزش یجادبر ا یدارپا ینيو توسعه كارآفر ترویج ین،. عالوه بر اشودمي یدارپا ینيكارآفر
اثر  سازیخصوصيشرایط اقتصاد كالن، رشد بازار و بر  یارزش اقتصاد یجادو ا گذاردمي تأثیر
نگ اشاعه فرهبر  یزكه آن ن ياجتماع منافعبر  یدارپا ینيحال توسعه كارآفر ینهم. در گذاردمي

ز رشد و مراك بنیاندانش هایشركتباعث تقویت  سازیخصوصيافزایش  .گذاردمياثر  مشاركت
شگاه بین صنعت و دان مؤثرتر. با افزایش سرمایه باعث تقویت نوآوری و ارتباط شودميو فناوری 

 .(4)نمودار  گرددمي
 

 
 يجمع گذاریسرمایه یها یزممکان يو تعادل یتيتقو هایحلقه. 4نمودار 
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توجه  اب :نرخ و حالت یرهایمتغ یتوضع یینو تع یستمس هایپویایينمودار  يطراح
الب روابط شده در ق یفتعر یرهایمتغ یهكل یستميمرحله، ارتباط س یندر ا یرها،متغ ینبه روابط ب

. دشوميمشخص  یستمس هایپویایيدر نمودار  یرهر متغ یتوضع ینو همچن يعلت و معلول
 یرهامتغ ینحالت: ا متغیرهای: الف. شوندمي یمالگو به سه گروه تقس یناستفاده شده در ا یرهایمتغ

 یا و یشنرخ، افزا یراساس متغ برزمانهستند و در طول  يدوره زمان یکنشان دهنده انباشت در 
 كنندهعیینت یرهامتغ یننرخ: ا یرهای، ب. متغتوسعه كارآفریني پایدارمانند متغیر  ؛یابندمي كاهش

ادی اقتص دارای ارزش گذارانسرمایهخروج نرخ  یرهستند؛ مانند متغ یستمحالت در س یرهایمتغ
 رهایاز مقدار متغ هاآنبوده و مقدار  یگرد یرهایمتغ یحاو یرهامتغ ین: ايكمک یرهایج. متغ؛ باال
 .(5)نمودار  زایياشتغال یرمستقل است؛ مانند متغ قبل يزمان هایدورهدر 
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 الگوی سیستمي جریان و حالت پژوهش. 5نمودار 

 
 پژوهش یالگو يو اعتبارسنج سازیشبیه

لوب شد تا از عملکرد مط یابيشده ارز يطراح یاعتبار الگو یرها،متغ ینروابط ب یفاز تعر پس
 یآورجمعالزم  هایدادهپژوهش،  یالگو یرهایرفتار متغ یالگوساز یحاصل شود. برا ینانآن اطم

ز اعتبار ا یناناطم یارتباط برقرار شد. برا یرهامتغ ینب ي،و منطق یاضيو سپس در قالب روابط ر
 هاآن جیانجام شد كه نتا و نسیم افزارنرمبا  یمتعدد هایآزمونشده،  یفعملکرد الگو و روابط تعر

 است: یربه شرح ز
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 یبرا يواقع هایدادهبا  سازیشبیه یجنتا یسهآزمون، مقا ینرفتار مجدد: هدف از ا آزمون
شده  سازیشبیهحالت رفتار  یندر ا یگراز صحت عملکرد رفتار الگو است؛ به عبارت د یناناطم
رفتار  ،شودميكه مالحظه  طورهمانشود.  یسهمقا يواقع هایدادهتا با  شودمي یدالگو باز تول یبرا
 .است شده سازیشبیه خوبيبه موردبررسي یرهایمتغ

شده،  سازیشبیه یجاز نتا یناناطم یبرا الگو رفتار یدمیزان خطا: عالوه بر بازتول ۀآزمون محاسب
 بر اساس كه ؛شد مجذورات محاسبه یروش حداقل خطا بر اساس یزن یدیكل ی متغیرهایخطا

شده كمتر باشد به نتایج  سازیشبیهواقعي و  هایدادهیزان تفاوت بین هرچه م ین شاخص،ا
 یکنزد كمتر و یباشد به مفهوم خطا ترنزدیکبه صفر  اعتماد كرد. توانميبیشتر  سازیشبیه

 رهاییمتغ همه خطا در یزانم. نتایج نشان داد باال است ینشان دهنده خطا یزدرصد ن 800بودن به 
 است. يمطلوب حدر سط موردبررسي

 یتحساس یلتحل

 شوندمي محسوب یستمس شناسيپویایي یمهم در الگوها هایبخشاز  یکي یتحساس یلتحل
 پژوهش است؛ هایسنجهپژوهش نسبت به  یدیكل یرهایمتغ یتحساس یزانو نشان دهنده م

 یدیلك یرهایو اثر آن بر متغ دهدمي ییراندازه تغ یکپژوهش را به  هایسنجهاز  یکي ینبنابرا
تعداد  یزانم ییراتنمونه نسبت به تغ مانند جریانات نقدی یتبخش، حساس ینا در .ودشمي يبررس

درصد  50 یزانرا به م یرمتغ ینمنظور ا ینا یخواهد شد. برا یدهدر هر واحد سنج گذارانسرمایه
 یناثر ا دهديمنشان  یتحساس یلتحل یج. نتاشودمي يمذكور بررس یرو اثر آن بر متغ دهدميییر تغ

 جمعي گذاریسرمایه هایپلتفرمتوسعه و به دنبال آن  توسعه كارآفریني پایدار ییراتبر تغ متغیر
 . (6)نمودار  است یادز یاربس

 

 
 گذارانسرمایهتعداد نسبت به عامل  جریانات نقدی یرمتغ یتحساس. 6نمودار 
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 متغیرهای كلیدی الگو سازیبهینهبرای  گذاریسیاست

تلف مخ هایسیاست برحسب یدیكل یرهایمتغ ییراتروند تغ سازیبهینهمرحله،  ینهدف ا
با توجه به  شده است كه یشنهادپ یوسنار سه یندهمحتمل الگو در آ یرفتارها بینيپیش یبرااست؛ 

 :شونديم یابيارز ياصل یرچند متغ برحسبالگو  یجمختلف، نتا یوهایو سنار اثرگذاریرهای متغ
 هایسال یرا برای مقررات اقتصاد یدرصد 60و  80دو مرحله  یشاول افزادر حالت  -الف

 یطينمونه شرا ی. براشودمي یدهپژوهش سنج یرهایمتغ یگرآن بر د تأثیرو  كندمي بینيپیش یندهآ
تواند در مذكور ب ییراتتغ كهدرصورتي دهدمينشان  یجنتا .كند یجادرا ا یتوضع ینا تواندميكه 
عه توسو  یرهای توسعه كارآفریني پایداردر متغ یاریبس یراتاعمال شود؛ تأث یندهآ هایدوره

افزایش  تشدبه یدارپا ینيكه توسعه كارآفر ایگونهبه، گذاردمي جمعي گذاریسرمایه هایپلتفرم
 كندمياعمال  جمعي گذاریسرمایه هایپلتفرمتوسعه در  بسزایي تأثیر ییر،تغ ینا ین. همچنیابدمي

 .(1و  3)نمودارهای 
 

 
 توسعه كارآفریني پایدار بر مقررات اقتصادیتغییرات  .3نمودار 
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 جمعي گذاریسرمایه هایپلتفرمتوسعه  بر مقررات اقتصادیتغییرات . 1نمودار 

 
مدنظر قرار  گذاریسرمایهافزایش در  یدرصد 800و  80 یشافزا سازیشبیهدر حالت دوم  -ب

ز رشد و در مراك ینوآور یتبر تقو ياقدام، اثر مناسب ینا دهدميپژوهش نشان  یجگرفته است. نتا
در مراكز  ینوآور یتبر تقو ییرتغ یناست اثر ا ي؛ اما گفتنگذاردمي كاهش دخالت دولتو ی فناور
 یاننما 81تا  4 هایدورهدر  خصوصبه خوبيبه شودمياعمال  یدرصد 800 ییركه تغ مانيز، رشد
تا  80 هایدورهبا كاهش و  81تا  80 هایدوره مذكور، كاهش دخالت دولت را در ییر. تغشودمي
 . (80و  3)نمودارهای  كندمي روروبه یشافزا يبا كم 70

 

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

 

نرخ  ییرتغ ین. اشوندمينشان داده ترویج  هایهزینه یشدرصد افزا 70در حالت سوم،  -ج
 تواندميامر  ینكه ا دهدمي یشافزا 70تا  81 هایدورهدر  خصوصبهرا  يجمع گذاریسرمایه یجترو

در  يطلوبثر ما تواندميبالقوه  طوربهمذكور  ییرداشته باشد. تغ مالیاتبر كاهش  ير مناسبیااثر بس
؛ اما شوديممشاهده  یيابتدا هایدورهاتفاق در  ینداشته باشد كه اتوسعه كارآفریني پایدار  یشافزا

عداد ت یشآن افزا يدر اواخر افق الگو و در پ يجمع گذاریسرمایه یجترو یاربا توجه به رشد بس
 همراه خواهد داشت.سرمایه از سوی كارآفرینان را به  یتقاضا برا ینو همچن گذارانسرمایه

 

 
 جمعي گذاریسرمایهترویج  بر تبلیغات هایهزینهتغییرات  .80نمودار 
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 كاهش مالیات بر تبلیغات هایهزینهتغییرات . 88نمودار 

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه .5

 گذاریمایهسرپدیده  یستميس شناسيپویایي یکردشد با استفاده از رو يپژوهش سع ینا در
 رهاییتعامالت متقابل متغ خوبيبه ی و پژوهشراستا الگو ینشود. در ا يبررسكنکاش و جمعي 

 با روازاین. دهدمي، كارآفرینان و... نشان گذارانسرمایهنقش دولت، امر را چون  یناثرگذار در ا
 غیرخطي هایروشحاضر با  یالگو شودمي یشنهادمطالعه پ ینحاصل از ا هاییافتهتوجه به 

مطالعه  نیراهکار ارائه شده در ا مثابهبه  جمعي گذاریسرمایهنقش  ینشود. همچن هیسو مقا يبررس
مالي كارآفرینان و افزایش سرمایه برای جمعیت، افزایش اشتغال و توسعه كارآفریني  تأمین یبرا

 و كنکاش شود. يبررس ترجزئي صورتبه پایدار
نقش  ،طيغیرخ یکردیو با رو یستميس شناسيپویایيبا استفاده از روش  خوبيبهالگو  این
كرده است. با توجه به  سازیشبیه 8485را تا سال  هاآنو رفتار  يرا بررس یرهامتغ ینمتقابل ا

 گذارانایهسرمتعداد  ییراترا به تغ یيباال یتحساس جریانات نقدی،مطالعه انجام شده مشخص شد 
 دارتوسعه كارآفریني پای خوبيبهمهم  ینثر اا یگر؛ به عبارت ددهدميدر هر واحد را نشان  جمعیت()

 یجاقرار دهد. نت تأثیرتحت  تواندميرا  جمعي گذاریسرمایه هایپلتفرمتوسعه تعداد  ینو همچن
و  یدارپا ینيتوسعه كارآفر یرهایدر متغ یاریبس یراتتأثمقررات اقتصادی  یشافزا دهدمينشان 

 شدتبه اریدپا ینيكه توسعه كارآفر ایگونهبه، گذاردمي يجمع گذاریسرمایه هایپلتفرمتوسعه 
د و در مراكز رش ینوآور یتبر تقو ياثر مناسب گذاریسرمایههمچنین افزایش  .یابدمي یشافزا

 خوبيبه شودمياعمال  یدرصد 800 ییركه تغ ماني؛ زگذاردمي كاهش دخالت دولتو ی فناور
. شودمي یاننما 81تا  4 هایدورهدر مراكز رشد در  ینوآور یتبر تقو ییرتغ یناثر ا خصوصبه

 يبا كم 70تا  80 هایدورهبا كاهش و  81تا  80 هایدوره كاهش دخالت دولت را در همچنین
 گذاریمایهسر یجنرخ تروترویج باعث افزایش  هایهزینه  ییرتغدر نهایت  و ؛كندمي روروبه یشافزا
 بر كاهش يمناسب یاراثر بس تواندميامر  ینكه ا همچنین شودمي 70تا  81 هایدورهدر  يجمع
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 جمعي گذاریسرمایهمدل  یتوسعه عدم به منجر كه مؤثر عوامل از دیگر یکي داشته باشد. یاتمال
وانمندی و ت هاظرفیت شناخت عدم ،شودمي یفناور و رشد مراكز فناورانه ينیكارآفر ستمیاكوس در

 عدم ،این پدیده یتوسعه هایزمینه یهمه بودن مهیا فرض با. استاین پدیده برای ذینفعان آن 
ا توجه ب گرددمي شنهادیپ نیبنابرا ؛بود خواهد آن یتوسعه برای مانع ترینمهم هاظرفیت شناخت

 .شود گرفته نظر در به اهمیت موضوع تصمیماتي مناسب
 بیشتری حمایتجمعي  گذاریسرمایهیکي از ذینفعان اصلي  مثابهبه  دولت كه شودميپیشنهاد 

 گذاریسرمایه یمقوله در مشخص گیریتصمیم برای همچنین و آورد عمل به این بخش را از را
 تا عهده گیرد بر را بخش این با مرتبط هایمسئولیت تمامي واحد سازماني شودمي جمعي توصیه

 یحوزهدر  واحد سازماني پاسخگویي صورت در. شود رفع گیرندهتصمیم هایسازمان تعدد مانع
 بر افزایش عالوه تا داد كاهش را حوزه این در گذاریسرمایه ریسک توانمي ي،جمع گذاریسرمایه

 كشور در كهازآنجایي افزایش یابد. نیز خارجي گذارانسرمایه میزان ،گذارانسرمایه اعتماد میزان

 رسدمي نظر به ضروری شده است، شناخته گذاریسرمایه با مرتبط امور متولي مثابه به دولت ایران

 آورد. فراهم ذینفعان یاستفاده جهت را مناسب امکانات و تسهیالت كه
تالش در جهت ایجاد اعتماد و جمعي  گذاریسرمایهبر پدیده  مؤثریکي از عوامل مهم و 

یکي از اقدامات مهم در این باره،  گرددميضمانت برای همه ذینفعان آن است بنابراین پیشنهاد 
جمعي شامل جامعه، كارآفرینان، دولت، مراكز  گذاریسرمایهبین ذینفعان  اعتمادسازیتالش برای 

رشد و فناوری  و... مختلف خواهد بود. اعتماد نیز صرفاً با ایجاد روابط و ارتباطات مستمر موفق و 
مناسب و تدریجي از یکدیگر، به هم اعتماد  پس از كسب شناخت هاانسان. گیردميتدریجي شکل 

 ، پایبندی بهخودگردانكاری  هایتیمعواملي چون افزایش  واسطهبهاین امر  و ؛كنندميپیدا 
معي، ج گذاریسرمایهنفعان در فرآیند اخالقیات، احساس مسئولیت اجتماعي، درگیر كردن همه ذی

 هایمیتهكچیدگي و تمركز كمتری و تشکیل با رسمیت، پی ترتختاستفاده از ساختار سازماني 
 كاری برای بهبود روابط بین ذینفعان محقق پذیر خواهد بود.

 هایظرفیتو  هاپتانسیلتالش در جهت آموزش مناسب برای همه ذینفعان برای آشنایي با 
موجود برای ایجاد و توسعه سرمایه جمعي،  فرایندهای ترینمهمجمعي، یکي از  گذاریسرمایه

ایفا  ارهاین بنفعان، نقش اصلي  و اساسي را در مناسب به ذی هایآموزشبنابراین ارائه  ؛واهد بودخ
 .نمایدمي
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