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بر  یمبتن یهای نوپا شركت تأمین مالیبررسی تأثیر راهبردهای 

 نوین بر موقعیت ژئواكونومیکی ایران های آوری فن
 علی نائیج حقیقی

 ایراندانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشجوی دکتری کارآفرینی، 

 1پرویز سعیدی
 دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایرانگروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، 

 حسین دیده خانی
 علی آباد کتول، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، 

 رافیک نظریان

 رانمرکزی، ایدانشگاه آزاد اسالمی، تهران گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، 
 12/18/7833تاریخ پذیرش:       13/77/7831تاریخ دریافت: 

 چکیده

نوین بر موقعیت  های آوری بر فن یمبتن یهای نوپا شرکت تأمین مالیهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر راهبردهای 

-یبر فنآور یمبتن یهای نوپا شرکتمدیران و کارشناسان مالی  در برگیرندۀ کلیۀپژوهش  یجامعه آمارژئواکونومیكی ایران است. 

 -یفی. روش پژوهش هم از نوع توصدیگرد نییتع یو مورگان نمونه آمار ینفر طبق جدول کرجس 283بوده که تعداد  نینو یها

پژوهش نشان  نیا یها افتهی ،یاست. به طور کل یهمبستگ لیتحل ر،یمس لیشامل تحل زین ها داده لیو تحل هیو ابزار تجز یکاربرد

 تیهای خالق عاملاما  موقعیت ژئواکونومیكی ایران تأثیرگذار است؛ ی برمربوط به نقش دولت و هوش تجارهای  که عامل دهد یم

درصد  ،(21/52) متغیرهای مدل مقدار همبستگیضریب نتایج همچنین  ی، تأثیر معناداری بر آن ندارند.اجتماع هیسرمای و نوآور و

را  رانیهای نوپای ا شرکت یمال نیراهبرد تأم نییدر تعتأثیرگذار عوامل هرکدام از  تیاهمبیانگر درجۀ  ج،ینتا نیادهد.  را نشان می

های نوین در خصوص یبر فنآور یمبتن یهای نوپا شرکتتواند راهنمای عمل نسبتاً مناسبی برای  به طوری که می .دهد ینشان م

 باشد. ها آنبرآورده نمودن نیازهای مالی 

 

ی گذار هیسرما، تأمین مالی های ی نوین، استراتژیها یآور فن بر یمبتن یهای نوپا شركتواژگان كلیدی: 

 مخاطره پذیر.
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 مقدمه

محیط کسب و کارها از گذشته تاکنون تغییرات بسیار زیادی را تجربه نموده است. بطوریکه این تغییر در اهداف و 

اندازهای تجاری و نوع کسب و کارها نیز دگرگونی قابل توجهی ایجاد کرده است. یکی از تحوالت مهم در  چشم

نوین در عرصه اقتصادی است.  های آوری فنر های نوپای مبتنی ب عصر بیست و یکم مربوط به ظهور پدیده شرکت

در خلق ارزش و  اند توانستههای منحصر به فردی که دارا بودند  ها طی دو دهه اخیر با توجه به ویژگی این شرکت

ی ها تیفعالایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نقش مؤثری را ایفاء نمایند. البته در این بین نقش اینترنت در هدایت 

اقتصاد  01(، اخیراً اقتصاد اینترنت را در BCG)7ل تأمل بوده است. در این رابطه گروه مشاوره بوستوناقتصادی قاب

 تیاز جمعمیالدی حدود نیمی  0171 ارسالکردند  حیو تصر( مورد ارزیابی قرار داده 0گروه جی بیست) جهانی

تریلیون دالر است.  ۱.0و ارزش اقتصادی اینترنت در کشورهای مذکور حدود  باشند یمجهان کاربر اینترنت 

درصد از تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و ایجاد  3بطوریکه اینترنت در اقتصاد برخی از کشورها حدود 

نی، (. شایان ذکر است که امروزه ارزشمندترین برندهای جها8،0170دین و همکاران) شود یماشتغال را شامل 

های جهانی در سال  پنج تای اول از بهترین مارک ۱آوری هستند. براساس شاخص میلوارد براون های حوزه فن شرکت

 0171بوده که در سال  3ومایکروسافت 1گوگل (،IBM)1، آی.بی.ام2آوری اپل شرکت فن ۱شامل ی الدیم 0170

وب سایت رسمی میلوارد ) سبوک بوده استشامل گوگل، اپل، مایکروسافت، آمازون و فی بیبه ترتمیالدی نیز 

تشکیل  مذکور رادرصد از شاخص  ۱۱آوری و مخابراتی حدود  ی تجاری فنها نام(. بطوریکه ارزش 0171براون،

حدود یک سوم بوده است. لذا، روند صعودی ارزش  0111در سال  ها آن. این در حالی است که ارزش دهند یم

بنابراین، درک ؛ کامالً برجسته هستند 70، ای بای77، بایدو71، فیسبوک3آمازون کامهای اینترنتی مانند گوگل و  شرکت

های به  حسب بررسی ؛ امااهمیت موضوع کسب و کارهای نوین و نوپا بیش از هر موضوع دیگر قابل تعمق است

ازهای ها کمبود منابع مالی برای تأمین نی های پیش روی این نوع شرکت ترین چالش عمل آمده یکی از بزرگ

مازار و کارشان بوده است. موضوعی که از دید قالب پژوهشگران از جمله  اندازی و توسعه کسب  ای و راه سرمایه

 همکاری اقتصادی و سازمان (،0171)72(، اندنس و همکاران0171)7۱(، اپیستین و شاپیرو0173)78اسالم و همکاران

(، بیک و 017۱) 8و همکاران چاالپا، (017۱)2متو (، ایسوپاخاال و017۱)7(، کراستیو و کریستین0172)71توسعه
                                                                                                                                                                
1 The Boston Consulting Group 
2 G-20 
3 Dean et al. 2012 
4 Millward Brown 
5 Apple 
6 International Business MacHInes Corp (IBM) 
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8 Microsoft 
9 Google ،Amazon.com، 
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مارمر (، 0170)1(، جلن مینکویلد و همکاران0178)1کرافاب-نادا و رودیز( 017۱)2پروانکا و همکاران(، 017۱)۱کال

نیز  (،783۱) باقری(، 0111) (، دیده بان جهانی کارآفرینی0171)3میکیویچ و کوروستلیوی(، 0177) 3و همکاران

های نوپا، همواره به عنوان یک  مورد تأکید قرار گرفته است. از اینرو، بدست آوردن وجوه مورد نیاز برای شرکت

به  ها ماهمسأله مهم برای کارآفرینان مطرح بوده است. چرا که فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است 

میزان شکست کارها منصرف کند. ضمن اینکه در عمل و طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب 

 0111تا  7337های  ( تنها بین سال0113) . براساس مطالعات سونگ و همکارانهای نوپا بسیار زیاد است شرکت

تأسیس شده در ایاالت متحده آمریکا توانستند بعد  71آوری نوین های نوپای مبتنی بر فن درصد از شرکت 07.3حدود 

( نیز 017۱) جیاردینو و همکاران ۀطبق گفتها شکست خوردند.  درصد آن 13.7به عبارت دیگر ؛ مانندسال باقی ب 2

(. از 0172لسکیننوا و همکاران،) اند خوردهخود شکست  چرخه حیاتهای نوپا در پنج سال اول  از شرکت درصد 11

ی ها تیمحدوداهند رسید. در واقع، وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخو سوی دیگر، بدون تأمین مالی کافی، کسب 

آوری به عمل آورد.  های نوپای مبتنی بر فن تأمین مالی در بازارهای مالی کشور نیز نتوانسته حمایت کافی از شرکت

و کارهای کوچک جدید و نبود زیر ساخت قوانین و مقررات  با این حال به دلیل نرخ باالی افول و خروج کسب 

ها ندارند. چرا که سیطره  گذاری در آن ی نیز تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایهمالی، مؤسسات مالی داخل

ی اقتصادی کشور و نبود ابزارهای الزم برای تأمین مالی این نوع ها بنگاهحاکمیت نظام بانکی در تأمین مالی غالب 

الی خصوصاً تأمین سرمایه در های کوچک و متوسط همواره با مشکالت م ها موجب شده تا اکثریت بنگاه بنگاه

ی ها بنگاهترین عامل تعطیلی غالب  های به عمل آمده در این پژوهش اصلی گردش خود مواجه شوند. حسب بررسی

بنابراین، با ؛ ی صنعتی مشکالت مالی بوده استها شهرککوچک اقتصادی تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و 

تأمین مالی  یها یاستراتژشناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب  لبه دنباتوجه به مطالب مطروحه، پژوهش حاضر 

 نوین است. های آوری بر فن یمبتن یهای نوپا شرکت

 رویکرد نظری و مفهومی

کمی  تواند در دو بخش کیفی و میاین تعاریف های نوپا وجود دارد، بطوریکه  تفسیرهای متفاوتی در مورد شرکت

یک ایده و دارای کم تجربه  یهای های نوپا، شرکت ( شرکت0113)77شود. مطابق با نظر تیمونز و اسپینلی یبند طبقه

رهبری قوی  ها متکی به آنموفقیت . کنند یمتوسعه پیدا یک شرکت با رشد باال هستند که به صورت نوآورانه 

های  شرکت( بیان کردند 017۱)70کارانجیاردینو و هم. است جامعکارآفرین اصلی و ایجاد یک تیم با استعدادهای 
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لسکیننوا و ) قرار دارندو بازار  زیاد فنآوری کم در نوسانات هایی با سابقۀ شرکتاند تأسیس شده که جدیداً یینوپا

 امورسریع با تشود مدیریت یرقابل پیش بینی است که باعث میپویا و غ ،های نوپا محیط شرکت(. 7،0172همکاران

ها اغلب  آن ؛ اماشود میخط تجارت تأکید ، یک معموالً .در بازار جلوگیری کند خالءسعی کند از وقوع شکست و 

(. رویکرد کمی نیز برای تعریف 0،7333بُرگل و همکاران) کنند میباال کار  فنآوریدر یک یا چند بخش با 

های خرد، کوچک و  تواند شرکت میای نوپا ه شرکتبیشتر توسط کمیسیون اروپا ارائه شده است. های نوپا  شرکت

کند.  های خرد لحاظ می را معموالً در شرکت های نوپا شرکترسد که کمیسیون اروپا عبارت  باشد. به نظر میمتوسط 

 (.0172لسکیننوا وهمکاران،) به عنوان یک شرکت خرد تعریف شده استشرکت نوپا در این مطالعه یک 

هایی هستند که به تازگی تأسیس شدند و یا  های نوپا جزو شرکت ات مطرح شده شرکتبنابراین، باتوجه به موضوع

اند چون  آوری های فن ها معموالً، اما نه لزوماً، همراه با پروژه کارآفرینی که در مرحله توسعه و تحقیقات بازاراند. آن

آوری  های فن د شود. عالوه بر این، پروژهتواند به راحتی تولید و بازتولی محصوالتشان عمدتاً نرم افزاری است که می

ها فراتر از  های نوپا بدلیل اینکه نیاز آن (. شرکت8،0178ماسابل کام) گرا، ذاتاً، بیشترین پتانسیل برای رشد را دارند

 (.۱،0113باپتیستا و مندونکا) اند سطح محلی است معموالً در مراکز شهری واقع شده

 حال در کشورهای است، چندانی برخوردار دو اهمیت از توسعه حال در کشورهای خصوص در به مالی تأمین بحث

 از برخی کشورها این در. دارند فراوان مالی منابع به نیاز اقتصادی های مختلف عرصه در پیشرفت منظور به توسعه

 های مانند پروژه کشور مورد نیاز زیرساختی و مهم های پروژه در اما داد انجام توان می داخلی مالی تأمین با ها را پروژه

 آن کامل منابع تأمین امکان ها که زیر ساخت توسعه برای دیگر صنایع از بسیاری وهمچنین پتروشیمی گازی، نفتی،

(. در مبانی نظری 01 ص ،0113، 2چن) است جدی بسیار خارجی منابع از برخورداری نیست فراهم دولت توسط

به معنای تبادل بخشی از مالکیت کسب و کار برای یک  1های سهامی مالی شرکت حوزه مدیریت مالی، رویکرد تأمین

 دهد تا در سود شرکت سهیم گردد گذاری مالی در کسب و کار است. سهام مالکیت به سرمایه گذار اجازه می سرمایه

 به صورت مالی تأمین انواع سنتیها متفاوت است. در روش  (. رویکردهای تأمین مالی شرکت1،0178کاتان و کریس)

 فروش سهام محصول، خرید شرط به گذاری سرمایه، سرمایه گذاری مشارکت در مدت، بلند یا کوتاه دریافت وام

 مالی گیرد. تأمین می انجام است( مقدور بزرگ های شرکت برای روش آخر دو البته) اوراق قرضه صدور یا شرکت

 از یا گیرد می صورت کشور داخل منابع طریق از یا بخش خصوصی چه و باشد بخش دولتی به مربوط چه ها پروژه

 به توجه با کارفرمای پروژه که دارد وجود مختلفی های گزینه ها روش این از کدام هر منابع خارجی. در جذب طریق

 (.37ص ، 0111، 3ناید) کند مالی می تأمین را خود روش پروژه دو این از یکی از خود نیاز
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 448 ...تأمین مالیبررسی تأثیر راهبردهای 

در این طبقه منابع مالی مرتبط با کارآفرینی را به دو دسته تقسیم نموده است. (، 7333)7کاردلومالی:  منابع بندی طبقه

در برگیرندۀ منابع خصوصی یا غیررسمی شامل منابع شخصی کارآفرین، خویشاوندان و دوستان و منابع مالی بندی 

های سرمایه گذاری  ها و شرکت دولتی، بانکنیز دربرگیرنده منابع  رسمی() و منابع سنتی فرشتگان کسب وکار

کارآفرینی  های شرکتمنابع تأمین مالی ( نیز 0118) 0دیکینز و فریل(. در این رابطه 7333،کاردلومخاطره پذیراست )

 اند. نمودهرا به دو دسته بخش بندی 

 
 کارآفرینی یها شرکتتأمین مالی (: 1نمودار )

 (.0118،دیکینز و فریلمنبع: )

ای از تولید و عرضه محصول باشند، متفاوت است.   مالی کارآفرینان با توجه به اینکه کارآفرینان در چه مرحله تأمین

 ۱های نوپا وجود دارد. مرحله اول کشف ( شش مرحله توسعه برای شرکت0177) 8بر اساس نظر مارمر و همکاران

است و هدف آن بررسی اینکه آیا حل معضل شناسایی شده در بازار منطقی است. آیا مشارکت کنندگان عالقه مند 

کشد. مرحله دوم،  ماه طول می 1تا  2های نوپا هستند. این مرحله از  ها و برنامه توسعه شرکت به استفاده از راه حل

آنند تا تأیید کند آیا کاربران عالقه مند به محصولشان  های نوپا بدنبال است، در این مرحله شرکت 2اعتبارسنجی

های کسب  های نوپا مدل است که در آن شرکت 1کشد. مرحله سوم، کارایی ماه طول می 2تا  8هستند. این مرحله از 

هارم، کشد. مرحله چ ماه طول می 1تا  2دهد و به دنبال افزایش تعداد کاربران است. این فاز  و کار خود را افزایش می

وجود دارد. با  3و فاز ششم نوسازی یا زوال 3ماه( است. همچنین مرحله پنجم حداکثرسازی سود 3تا  1) 1مقیاس

با انتشار اولین ) گذر از مراحل مختلف توسعه، شرکت هنگامی که به سودآوری رسید و سهام آن وارد بازار شد

 (.0177اسکوئک،) شود سهام( از حالت نوپا خارج می
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 های نوپا جدید تأمین مالی شرکت های روش

های نوپا در حال تغییر و تکامل هستند که به برخی از  های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت امروزه روش

های  های نوپا اشاره شده است. در اینجا تاکید بر شتاب دهنده ها و شرکت های جدید برای تأمین مالی پروژه روش

های که مایل  های نوپا و تیم دهند و فرصتی را برای همه شرکت ی و مربیگری را ارائه میاست که تزریق مال 7سرمایه

(. با وجود اینکه سطح رضایت بخشی از 0111لوپاک،) دهد به یادگیری و موفقیت در دنیای نوپاها هستند، نشان می

دهد که امروزه  ات نشان میهای سرمایه گذاری جدید وجود ندارد، برخی تحقیق تحقیق و ادبیات در مورد برنامه

های نوپا نیز وجود دارد و این مهم به عنوان یک تغییر مثبت در ساختار اقتصادی  تر از خود شرکت شتاب دهنده

 شود. آوری باال شناخته می صنایع با فن

ری و های سرمایه، امکانپذی ( یکی از مهمترین دلیل برای شروع بکار شتاب دهنده0113) براساس نظر کریستینسن

های سرمایه گذاری است. بطوریکه  های نوپا از طریق برنامه نیاز به ایجاد اکوسیستم جدید و افزایش تعداد شرکت

(. وی 017۱های نوپا و اشتغال را افزایش خواهد داد )کالکمر کالوپه و همکاران، این امر در بلندمدت تعداد شرکت

( تالقی افراد با 7بیان داشته است که عبارتند از: را ملعا های سرمایه سه همچنین برای موفقیت شتاب دهنده

آوری بارز  ( فن0های نوپا و فرشتگان سرمایه گذاری دارای تجربه هستند،  که در هر دو فعالیت شرکت شایستگی باال

 کالکمر کالوپه و) ( یک دلیل بسیار متمایز و قانع کننده برای بودن وجود داشته باشند8یا مرکز توجه صنعت، 

های نوپا است، با این وجود  توان اشاره نمود که ایاالت متحده آمریکا یک مرکز برای شرکت (. می017۱همکاران،

آوری و تلفن همراه در این مسیر  های نوپا درحوزه اینترنت، فن اروپا نیز طی دهه اخیر با پشتیبانی بیشتر از شرکت

های نوپای اروپا هستند. در اینجا بطور اجمال به برخی از  هندهگام برداشته است. لندن، برلین و وین بهترین شتاب د

(. 0111لوپاک،) گردد های مالی اشاره می های برخط برای تجمیع کمک شتابدهنده های موفق در جهان و سیستم عامل

0وای کامبینیتور وتک استارز
ترین  موفقرویکرد مناسب برای کارآفرینان جوان است. وای کامبینیتور یکی از  

تأسیس شد و امروزه یک مدل برنامه برای توسعه بسیاری  0112شتابدهنده سرمایه اولیه در جهان است که در سال 

شرکت نوپای جدید را پوشش داده است  7۱1های جدید است. از زمان تأسیس تاکنون، بیش از  از شتاب دهنده

لرادو تأسیس شده است. سی آر وی کوئیک ک (. تک استارز توسط فرشتگان کسب و کار0113)کریستینسن،

8استارت
دهد. تفاوت  یک شرکت سرمایه گذاری مخاطره پذیر در ایاالت متحده آمریکا است که به کارآفرینان وام می 

وام آن با وام بانکی در این حقیقت است که اگر شرکت نوپا دور دوم سرمایه گذاری را بدست آورد، وام اولیه به 

های دریافتی خود را باید بازگرداند  شود و اگر شرکت به دور دوم سرمایه گذاری نرسد، وام یل میاکثریت سهام تبد

هایی است که در مرحله اول توسعه خود قرار  یک برنامه سرمایه گذاری برای شرکت ۱(. سیدکمپ0111)لوپاک،

های اولیه به  ینه سرمایه گذاریکند تا کارشناسان در زم دارند. به استثنای سرمایه اولیه، فرصتی را فراهم می

های نوپا کمک کنند تا کسب و کار خود را گسترش دهند. این برنامه همچنین متخصصین در زمینه توسعه  شرکت
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. 7دهد های نوپا ارائه می محصول، منابع انسانی، روابط عمومی، بازاریابی، وکال، روزنامه نگاران و غیره را به شرکت

گذاری مخاطره  سرمایه های صندوق و کار و کسب فرشتگان توسط سیدکمپ ر و تک استارز،وای کامبینیتو مقابل در

 از برخی تصمیم بگیرد سرمایه گذاری مخاطره پذیر صندوق زمانیکه باشیم داشته تأکید که است مهم. شد ایجاد پذیر

 است بالقوه گذاران سرمایه دیگر برای مهمی عالمت دهنده نشان این های نوپا را تأمین مالی نکند، یا شرکت ها پروژه

های نوپاست و چندین بار در سال در  یک برنامه شتاب دهنده برای شرکت 0(. استارتاپ بوتکام0113کریستینسن،)

شود. این برنامه، شبکه وسیعی از  های مختلف اروپا )کپنهاگ، مادرید، دوبلین، آمستردام و لندن( برگزار می مکان

های نوپای منتخب، زمینه پیاده سازی  ها ضمن کمک به شرکت آورد تا بوسیله آن هم میمربیان و شرکاء را گرد 

پروژه در اروپا  811ها را عملیاتی نماید استارتاپ بوتکام یک برنامه انتخابی است، به این معنی که حدود  های آن ایده

شوند. استارتاپ بوتکام  نامه انتخاب میپروژه در هر بر 71کنند و معموالً حدود  و جهان در این برنامه ثبت نام می

کند و همچنین عضو وابسته به برنامه تک استارز در ایاالت متحده آمریکا است  شبکه و مربیگری را فراهم می

ها در  یک برنامه برخط برای جمع آوری سرمایه گذاری 8های مالی جمعی( صندوق کمک) فانداِبل (.0170)مارسیچ،

 است.  ۱های کوچک شرکت

 
 (7831های پژوهشگر، افتهی )منبع:(: الگوی اولیه مفهومی پژوهش 2نمودار )

های مالی جهت توسعه است که برای مقاصد مختلف و در مقادیر مختلف  برای مثال یک نوع جمع آوری کمک

های  های مالی برای مؤسسات خیریه و پروژه شود. بطورکلی این یک نوع صندوق جمع آوری کمک استفاده می
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اش  اش را توسعه دهد از طریق مشتریان آتی تأمین مالی تواند پیش از آنکه حتی پروژه جذاب است. هر کارآفرین می

شود و این در حالی است که  را افزایش دهد. در صورت شکست، پول به کسانی که کمک کردند بازگردانده می

 (.0111لوپاک،) کند درست انجام شده باشد را تضمین می صندوق تمام معامالتی که

در بازار  نیهای نو آوری بر فن یمبتن یهای نوپا تأمین مالی شرکت های استراتژیانتخاب  ،قیتحقاین در  یبه طور کل

ی رونیبعوامل آن توسط  راتییتا تغ شود میتالش شده، از این رو، وابسته در نظر گرفته  ریبه عنوان متغ رانای سرمایه

به  مستقل ریبه عنوان متغتجاری  اجتماعی و هوش نوآوری، سرمایه و خالقیتدولت،  ی شرکت نظیر نقشدرونو 

 گردد. حیو تشر ریتفس ر،یآن تعب های مؤلفه همراه

 موقعیت ژئواکونومیک ایران

 وسعتمربع  لومتریک 71۱3732با  انهیو در منطقه خاورم ایآس یدر جنوب غرب یکشور ران،یا یاسالم یجمهور

از  رانیا )هجدهم درجهان( است. تینفر جمع 13301011 یدارا 7832سال  یسرشمار هی)هفدهم درجهان( و بر پا

و عراق  هیارمنستان و ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترک جان،یآذربا یشمال با جمهور

عمان محدود  یایفارس و در جی( و از جنوب به خلنیخزر )کاسپ یایاز شمال به در نیاست و همچن هیهمسا

 .هستند جهان در گاز و نفت استخراج مهم مناطق از نخستکه دو منطقه  شود یم

 
 (https://www.researchgate.netمنبع: )  : موقعیت جهانی ایران1نقشه 

ترین  که شامل بزرگ اش یلیبزرگ سوخت فس ریخاطر ذخا است که به انهیدر خاورم مهم یا قدرت منطقه کی رانیا

در  ینفوذ و نقش قابل توجه شود، یشده م دییبزرگ کشف و تأ ینفت ریذخا نیدر جهان و چهارم یعیگاز طب دانیم

 راثیم رانیا نیاست. همچن شتازیپ رانیدر ا یعیو گاز طب یمیپتروش نفت،داشته و صنعت  یانرژ یالملل نیب تیامن

رتبه  نیاست که به عنوان چهارم ثبت شده ونسکویدر  یجهان راثیم 73از آن به عنوان  یدارد که بخش یغن یفرهنگ

 دارد. یراهبرد یتیموقع ایاوراس یانمی منطقه در گرفتن قراربه واسطه  رانیا .رتبه در جهان است ینم 70و  ایدر آس
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 (https://worldview.stratfor.comمنبع: )   : منابع فسیلی ایران2نقشه 

 دیدرصد تول 71.۱معادل  7838در سال  رانیا یصنعت داتیسهم ارزش افروده تول یبر اساس گزارش بانک جهان

 7830در صنعت ومعدن در سال  یناخالص مل دیرشد تول رانیا یبوده است و براساس آمار بانک مرکز یناخالص مل

 عیبه صنا 7838در سال  رانیدولت ا توجه است. دهیدرصد رس 0.3به مثبت  7838رشد در سال  نیبوده اما ا 1 یمنف

صنعت گران و  یرو شیچالش پ ترین مهم. دیکشور در سال گذشته گرد یو رشد اقتصاد دیتول شیبزرگ باعث افزا

 یصنعت یو رکود و واحدها دیدر گردش است که باعث بحران شد هیو سرما یکمبود منابع مال رانیا یفعاالن صنعت

 یدیتول یواحدها یبرا یمنابع مال تأمیندر  یمانع اصل یو بانک یمنابع مال کمبود است. دهیگرد دیتول تیدر ظرف

 ینقش مهم یصنعت یکشور، کاالها یعمده صادرات یکاال 71 نیدر ب رانیاست. برطبق آمار گمرک ا دهیکوچک گرد

 .به آن است رتبطم هیو مواد اول دیکم تول تینشان از اولو زیآمار در بخش واردات ن نیو هم کنند نمی فایرا ا

 های گزارشاست. بر اساس  یاز نظر ذخائر معدن انهیخاورم یدر کشورها نیکشور نخست جهان و اول 71جزء  رانیا

معادن جهان است را در  نیمعدن از مهمتر 70جهان را که شامل  یدرصد ذخائر معدن 1در مجموع  رانیموجود، ا

 3در مجموع  .شده است ییکشور شناسا نیا در ینوع ماده معدن 11هزار معدن شامل  1دارد. در حال حاضر  اریاخت

 نیا است. رانیتن ذخائر شناخته شده مس ا ونیلیم 81درصد ذخائر سرب جهان و حدود  8و  یدرصد ذخائر رو

زغال سنگ و  وم،یدگان ذخائر اوراندارن یباال فیدر رد نیو همچن ایدن ینییکننده سنگ تز دیتول نیکشور چهارم

استخراج در  یبرا یمواد معدن ندهیسال آ 711 یبرا رانیهای به عمل آمده ا سنگ آهن در جهان است. مطابق بررسی

است، در سال  زیناچ اریبس یدر بازار جهان یمواد معدن دراتدر صا رانیسهم ا یدارد؛ اما بر اساس آمار جهان اریاخت

است که در استاندارد  ی/. درصد ذخائر استخراج۱تن بوده که کمتر از  8۱1 یاز ذخایر معدن رانیبرداشت ا 7838
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 شیدرصد افزا 21تا  تواند می یناخالص مل دیاساس نظر کارشناسان سهم معدن در تول بر درصد باشد. 7 دیبا یجهان

در  نیاست ا یبخش دولت رایدرصد در اخت 8و  یبخش خصوص اریدرصد معادن کشور در اخت 31. هم اکنون ابدی

 رانیدرا یگذار هیسرما یو روشها های فرصت ترین مهم .باشد میصنعت برعکس  نیاست که نقش دولت در ا یحال

از بانکها و  التیوام و تسه افتیسهام، در ایطرح  یشامل فروش و واگذار دهیاعالم گرد یکه به صورت رسم

 .باشند می ها پروژه یبک و اجرا یمشارکت، با نانس،یو فا یاعتبار اسناد شیگشا ،یمال مؤسسات

امنیت غذایی و توسعه بخش کشاورزی است. بر اساس آمارهای  تأمین ها دولت های دغدغههمواره یکی از مهمترین 

درصدی را تجربه کرده است و  1.1 رشد  بخش اصلی زراعت، باغبانی، شیالت و دامداری ۱در  7838موجود در 

براساس آمارهای سازمان جهانی خواروبار فائو ایران به همراه ترکیه در مقام سوم جهان از لحاظ تنوع محصوالت 

عمده صادرات محصوالت کشاورزی ایران  .کشور اول دنیاست 2محصول کشاورزی جزء  00باغی و در تولید 

خربزه و گرمک، زردآلو، گیالس، گوجه فرنگی و هندوانه است که در سال شامل پسته، انواع توت، خرما، گردو، 

میلیارد دالر را شامل شد. ایران همچنین واردکننده  2.7میلیون تن انواع مجصوالت به ارزش  ۱حدود  مجموعاً 7830

 گاو، گوشت خشک، و تازه سبز موز کامل، برنج سویا، کنجاله، جو، دامی، ذرت جمله از  محصوالت کشاورزی

هزار تن بوده است. یکی از مشکالت  2۱1حدود  30واردات ایران در سال  .باشد می وآفتابگردان سویا خام روغن

اصلی بخش کشاورزی ایران عدم مکانیزه بودن و هدر رفتن آب و انرژی و در نتیجه کاهش تولید است. کشاورزی 

ایران  .گردد میدرصدی از نیروی انسانی امجام  31ایران بخصوص در بخش باغداری به شکل سنتی و با استفاده 

و آب یکی از مهمترین منابع کشاورزی است، بر اساس  گردد میجزء سرزمینهای خشک در اقلیم جهانی محسوب 

این درحالی است که سهم این بخش در  شود میدرصد آب مصرفی در بخش کشاورزی صرف  31نظر وزارت نیرو 

کاهش مصرف آب در این بخش  های روش ترین مهمست. تغییر سیستم آبیاری یکی از تولید ناخالص ملی بسیار کم ا

 .است

صادرات غیر نفتی نقش اصلی توسعه بازرگانی ایران است که هم باعث کاهش وابستگی کشور به درآمد نفتی و هم 

درات غیر نفتی حجم کل صا 7838. براساس آمار گمرک ایران در سال گردد میباعث رفع مشکالت اقتصادی کشور 

میلیون تن کاال به  ۱7بل مقا در و میلیارد دالر تن کاال را شامل گردید، 21میلیون تن کاال که حدود  33.2ایران معادل 

میلیارد دالر حجم واردات غیر نفتی ایران بوده است. بدین ترتیب گردش تجارت خارجی ایران در سال  20.2ارزش 

 مایعات به مربوط دالر میلیارد 7۱ میزان این از گزارش این اساس بر گردیده است.میلیارد دالر  710معادل  7838

 ینپتروشیمی و ما بقی سایر کاالهای صادراتی ایران را شامل گردیده است. بد محصوالت دالر میلیارد 7۱، گازی

 .اند بودهترتیب مایعات گازی و محصوالت پتروشیمی به ترتیب مهمترین کاالهای صادراتی ایران 

 8بوده است و عراق با  783۱ماه اول سال  1میلیارد دالر صادرات در  1/8ترین شریک تجاری ایران چین با مهم

در همین مدت بیشترین واردات ایران نیز از کشور چین  .میلیارد دالر در ردیف دوم جدول صادراتی ایران قرار دارد

یلیارد دالر دومین کشور صادر کننده به ایران بوده است. در عین م 2/۱میلیارد دالر و امارات با حدود  2/2با حدود 

ماهه گذشته تراز مثبت تجاری ایران از کارشناسان اقتصادی مفید به نظر  1حال به علت پایین بودن حجم تجارت در 

 .است نیافته دست است بوده اقتصادی رونق که خود بازرگانی اهداف به ایران بازرگانی بخش زیرا ،رسد نمی
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و وضیت نا بسامان آن در حمایت از تولید کنندگان داخلی، عدم وجود حقوق مصرف کننده در نظام  ها تعرفه

. همچنین محدودیت بازارهای ایران باشد میایران و قاجاق کاالهای بی کیفیت از عوامل اصلی این حریان  ای تعرفه

آسیبهای جبران ناپذیری را بر بازرگانی ایران وارد های گذشته  به تعداد کشورهای خاص و وجود تحریمها در سال

کشور  733در میان  781بر اساس آخرین اعالم بانک جهانی در شاخص فضای کسب و کار ایران رتبه  .نموده است

اعمال سیاستهای نامناسب برای صادرات و واردات کاال موجب به هم خوردن  ینجهان کسب کرده است. همچن

ساله ایران و بر  01بر اساس سند چشم انداز  .ای زیادی به پیکره صادرات ایران گردیده استتنظیم بازار و آسیبه

 است گردیده محسوب یافته توسعه کشورهای جز ایران اجتماعی، های سرمایهپایه تولید ملی متکی بر منابع انسانی و 

 .است بوده نفتی غیر صادرات بر تکیه خارجی و داخلی تجارت سطح در آن تحقق زمینه که

 
 (https://worldview.stratfor.comمنبع: )  : موقعیت راهبردی ایران3نقشه 

 های پژوهشیافته

 یهوش تجاری واجتماع هیسرمادرونی ))نقش دولت( و  یرونیتأثیر عوامل ب یبررسهدف اصلی پژوهش حاضر 

است. جامعه  نیهای نو آوری بر فن یمبتن یهای نوپا تأمین مالی شرکت های استراتژی( بر انتخاب یو نوآور تیخالق

در ایران است.  نیهای نو آوری بر فن یمبتن یهای نوپا شرکت مدیران و کارشناسان مالی کلیۀآماری پژوهش شامل 

در این تحلیل همبستگی است.  ها، تحلیل مسیر، وتحلیل داده کاربردی است. ابزار تجزیه -روش پژوهش توصیفی

تأمین مالی است راهبردهای مستقل  هایمتغیر عنوان به ون شرکتی و برون شرکتیدر عوامل مؤثرپژوهش؛ 

دو در  ها داده لیو تحل هیتجز ن،ی. همچناستمتغیر وابسته  عنوان بهنیز های نوین  فناوریبر  یمبتن یهای نوپا شرکت
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 انجامپرسشنامه  های سؤال لیوتحل هیتجز یبرا SPSSنرم افزار طریق از  یاستنباط و یفیآمار توص های آزمونبخش 

آن به کمک  ییپرسشنامه است، روا قیتحق نیاطالعات در ا یابزار جمع آور با توجه به اینکه شده است. البته

کرونباخ مورد  یآزمون آلفا قیاز طرنیز آن  ییایو پاخبرگان و کارشناسان و با توجه به تحقیقات گذشته بررسی شد 

های این پژوهش هم به صورت زیر مطرح  فرضیه است.( آمده، 8که نتایج آن در جداول شماره )قرار گرفته  یبررس

 شود. می

 های تحقیقفرضیه

 های شرکتتأمین مالی ی بر انتخاب راهبرد و نوآور تیخالقی وهوش تجاری، اجتماع هیسرماعوامل  فرضیه اول:

 باشند. میهای نوین در ایران مؤثر  فناوریبر  یمبتن ینوپا

های نوین در ایران  فناوریبر  یمبتن ینوپا های شرکتتأمین مالی بر انتخاب راهبرد  نقش دولتعامل  دوم: هیفرض

 باشند. مؤثر می

 ها دادهتجزیه و تحلیل 

های توصیفی شامل میانگین فراوانی و  این ویژگی .گردد می آماری متغیرهای تحقیق ارائه های ویژگی قسمت، این در

هر متغیر بکار رفته در مدل  برای مشاهدات، مقدار حداقل، حداکثر، انحراف معیار، واریانس، چولگی، کشیدگی تعداد

 باشد. می تجربی تحقیق حاضر
 (: آزمون توصیف متغیرهای تحقیق1) جدول

Descriptive Statistics 

Variable N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Y 384 1.00 9.00 5.5417 2.35678 5.554 

Fx1,i (role of governmnt) 384 7.00 63.00 36.9375 12.02766 144.664 

Fx2,i(Creativity and Innovation) 384 6.00 80.00 30.6354 12.34967 152.514 

Fx3,i(social capital) 384 8.00 72.00 37.7187 15.91964 253.435 

Fx4.i(Business Intelligence) 384 8.00 72.00 35.1854 14.47238 209.450 

 قیتحق یرهایمتغ فی(: آزمون توص1جدول )ادامه 

Descriptive Statistics 

 N Range Mean Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Y 384 8.00 .12027 .029 .125 -.740 .248 

Fx1,i (role of governmnt) 384 56.00 .61378 .379 .125 .103 .248 

Fx2,i(Creativity and Innovation) 384 74.00 .63022 .690 .125 .312 .248 

Fx3,i(social capital) 384 64.00 .81240 .669 .125 .212 .248 

Fx4.i(Business Intelligence) 383 64.00 .73950 .786 .125 .723 .249 

 های پژوهش()یافتهمنبع:

( ارائه شد، نشان داد که بیشترین مقدار 7شماره ) جدولکه در  قیتحق یرهایمتغ فیآزمون توصنتایج به دست آمده 

( است وکمترین مقدار هم مربوط 10/81که مقدار آن ) ی بودهاجتماع هیسرمامیانگین در بین متغیرهای تحقیق برای 

. همچنین، ( است2۱/2که مقدار آن ) بوده رانیدر ا نینو یها یبر فناور یمبتن یهای نوپا مالی شرکت نیراهبرد تأمبه 

 و ( است131/1که مقدار آن ) ی بودههوش تجاری مربوط به متغیر چولگ بیضرشود که بیشترین مقدار  مشاهده می

 رانیدر ا نینو یها یبر فناور یمبتن یهای نوپا مالی شرکت نیراهبرد تأمی هم مربوط به چولگ بیضرکمترین مقدار 

شود که بیشترین مقدار انحراف معیار  (، همچنین، مشاهده می7شماره ) جدول. در ( است103/1که مقدار آن ) بوده

( است و کمترین مقدار هم مربوط به 30/72ی است که مقدار آن )اجتماع هیسرمادر بین متغیرهای تحقیق برای 

. عالوه ( است81/0است که مقدار آن ) رانیدر ا نینو یها یبر فناور یمبتن یهای نوپا مالی شرکت نیراهبرد تأم
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( 108/1که مقدار آن ) ی بودههوش تجارکشیدگی مربوط به متغیر  بیضرشود که بیشترین مقدار  براین، مالحظه می

 نینو یها یبر فناور یمبتن یهای نوپا مالی شرکت نیراهبرد تأمی هم مربوط به چولگ بیضروکمترین مقدار  است

 .( است-1۱1/1که مقدار آن ) بوده رانیدر ا

 های پرسشنامه(:جهت بررسی توزیع نرمال داده) اسمیرنف -آزمون کلموگروف

 های آماری زیر انجام شده است.پرسشنامه با فرضهای مربوط این آزمون برای بررسی توزیع نرمال داده
 های متغیرهای تحقیقاسمیرنف برای بررسی نرمال داده -(: آزمون کلموگروف 2) جدول

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Y Fx1,i Fx2,i Fx3,i Fx4,i 

N 384 384 384 384 384 

Normal Parametersa,b Mean 5.5417 36.9375 30.6354 37.7188 35.1854 

Std. Deviation 2.35678 12.02766 12.34967 15.91964 14.47238 

Most Extreme Differences Absolute .245 .215 .221 .250 .163 

Positive .245 .215 .221 .250 .163 

Negative -.180 -.160 -.114 -.106 -.087 

Kolmogorov-Smirnov Z 4.792 4.214 4.331 4.905 3.198 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. 

 های پژوهش()یافتهمنبع:

با اسمیرنف استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد،  -ی مزبور از آزمون کلموگروفبرای بررسی آزمون فرضیه

( نشان داده شده است و 0( در بین همه متغیرها همانطور که در جدول شماره )sig) آزمون یمقدار آمارهتوجه به 

آزمون در  یهشود که آمارمشاهده می %(2با مقدار بحرانی در سطح خطای )انجام شده مقایسه  همچنین با توجه به

 ستند.نیاز توزیع نرمال برخوردار ها،  دادهکرد که استدالل  توان می . در نتیجه،گرفته استقرار  (H0قبول ) یناحیه

 آلفای کرونباخ )جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه(:آزمون 

توان براساس آزمون آلفای کرونباخ تعیین نمود.  های تحقیق را می به طور کلی سنجش روایی و پایای مربوط به داده

های تحقیق  توان نسبت به روایی و پایایی داده باشد، می 11/1 چنانچه نتایج بدست آمده این آزمون بیشتر از مقدار

  ها وارد نرم ی اولیه، داده ها از نمونه آوری داده طور که ذکر شد پس از جمع اطمینان حاصل نمود. در این تحقیق همان

امه تقریباً ن ( گردید وضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب مورد نظر برای کل پرسشSPSSافزارآماری )

 تعیین گردید. 133/1
 (: توصیف آماری محاسبات آلفای کرونباخ جهت روایی و پایایی پرسشنامه3) جدول

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Y 339.5405 12237.820 .523 .484 .790 

Fx1,i (role of governmnt) 282.4987 8941.130 .789 .927 .681 

Fx2,i(Creativity and 

Innovation) 

325.5326 10867.443 .869 .890 .740 

Fx3,i(social capital) 321.9634 10629.768 .870 .873 .731 

Fx4.i(Business 

Intelligence) 

295.8695 9086.946 .800 .946 .684 

Total 159.9608 2809.378 .992 .986 .798 

 های پژوهش()یافتهمنبع:
با توجه به نتایج بدست آمده برای ضریب کرونباخ جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه که در جداول  بنابراین،

توان گفت که سؤاالت پرسشنامه دارای روایی و پایایی الزم جهت سنجش دادهای مربوط  ( آمده است، می8شماره )

 از متغیرها بیشتر از رقم فوق است. باشند. چون ضرایب آزمون فوق برای هر بعد به مسئله تحقیق برخوردار می
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 های تحقیق آزمون فرضیه

و از  های تحقیق و برای بررسی فرضیه( F-Test)و آزمون فیشر  (t-testتی استیودنت ) های آزموندر این پژوهش از 

های تحقیق و از آزمون ضریب  ای برای فرضیه برای بررسی میزان اختالفات در میانگین نمونه (ANOVA) آزمون

شود، به طوریکه در (، برای بررسی همبستگی یا شدت رابطۀ بین متغیرهای مدل استفاده میρ) همبستگی پیرسون

 شود. های تحقیق پرداخته می ادامه به بررسی آزمون فرضیه
 تحقیقی ها هیفرضمربوط به  رگرسیوناز آزمون  هنتایج حاصل(: 4) جدول

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Y .633a .401 .395 1.83080 

a. Predictors: (Constant), F4, F1, F3, F2 

 تحقیقی ها هیفرضمربوط به  رگرسیوناز آزمون  هنتایج حاصل(: 4) جدولادامه 

Coefficientsa Result Test of 

Model Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) .738 .330  2.235 .026 Significant 

Fx1,i (role of governmnt) .120 .013 .612 9.070 .000 Significant 

Fx2,i(Creativity and Innovation) 8.347E-5 .018 .000 .005 .996 Non Significant 
Fx3,i(social capital) -.014 .014 -.094 -1.020 .308 Non Significant 
Fx4.i(Business Intelligence) .025 .011 .157 2.366 .018 Significant 

a. Dependent Variable: y 

 های پژوهش()یافتهمنبع:

است. به طوری  تحقیقتحقیق  های فرضیهمربوط به  رگرسیوناز آزمون  هحاصل(، بیانگر نتایج بدست آمده ۱) جدول

راهبرد  ی )به عنوان متغییر های مستقل( برمربوط به نقش دولت و هوش تجارکند تنها عامل  که نتایج حاصل بیان می

اما  به عنوان متغییر وابسته(، تأثیرگذار است؛) های نوین در ایران فناوریبر  یمبتن ینوپا های شرکتتأمین مالی 

مالی  نیوابسته راهبرد تأم ریمتغی، تأثیر معناداری بر اجتماع هیسرمای و نوآور و تیل خالقاز عوام کیهر

زیرا ضریب تعیین حاصل از آزمون ؛ تأثیرگذار نیستند رانیدر ا نینو یها یبر فناور یمبتن یهای نوپا شرکت

مربوط به نقش دولت و دهد که تنها عامل  (، نشان می۱) رگرسیون تجربی برآورد شده مندرج در جدول شماره

 یهای نوپا مالی شرکت نیراهبرد تأم( درصد، متغیر 81/18ی )به عنوان متغییر های مستقل(، حدوداً )هوش تجار

ی و نوآور و تیاز عوامل خالق کیهرکند و ن )به عنوان متغییر وابسته( را تبیین میرایدر ا نینو یها یبر فناور یمبتن

در  نینو یها یبر فناور یمبتن یهای نوپا مالی شرکت نیراهبرد تأم وابسته رییمتغی، تأثیر معناداری بر اجتماع هیسرما

 شوند. اند و از مدل اصلی تحقیق حذف می نداشته رانیا
 تحقیقی ها هیفرض(: نتایج آزمون ضریب همبستگی مدل در نمونه مربوط به 5) جدول

Correlations 

 Y Fx1,i Fx2,i Fx3,i Fx4,i 

Y Pearson Correlation 1 .623
**

 .504
**

 .377
**

 .341
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 384 384 384 384 384 

Fx1,i Pearson Correlation .623
**

 1 .795
**

 .566
**

 .423
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 384 384 384 384 384 

Fx2,i Pearson Correlation .504
**

 .795
**

 1 .815
**

 .610
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 384 384 384 384 384 

Fx3,i Pearson Correlation .377
**

 .566
**

 .815
**

 1 .796
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 384 384 384 384 384 

Fx4,i Pearson Correlation .341
**

 .423
**

 .610
**

 .796
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 384 384 384 384 384 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 های پژوهش()یافتهمنبع:
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 تحقیق قیتحقهای  با توجه به نتایج بدست آمده حاصل از آزمون ضریب همبستگی مدل در نمونه مربوط به فرضیه

توان بیان نمود که ضریب همبستگی بدست آمده و سطح معناداری محاسبه شده  (، است. می2که در جدول شماره )

و  یاجتماع هیسرما ،یو نوآور تیاز عوامل مربوط به نقش دولت، خالق کیهربین گردد که همبستگی  تأیید می

های نوین در  فناوریبر  یمبتن ینوپا های شرکتتأمین مالی راهبرد  )به عنوان متغییر های مستقل( وی هوش تجار

به عبارت دیگر ؛ شود بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید می؛ ن )به عنوان متغییر وابسته(، معنادار استایرا

 یو هوش تجار یاجتماع هیسرما ،یو نوآور تینقش دولت، خالقبین % درصد 2توان گفت که در سطح خطای  می

به عنوان ) های نوین در ایران فناوریبر  یمبتن ینوپا های شرکتتأمین مالی راهبرد  )به عنوان متغییر های مستقل( و

 به درصد، 32 اطمینان با توان می را آزمون این حاصل از نتایج همچنین،متغییر وابسته(، رابطه معناداری وجود دارد. 

 .داد تعمیم ن،های نوین در ایرا فناوریبر  یمبتن ینوپا های شرکت کلیه به یعنی حاضر تحقیق آماری جامعه کل
 قیتحقی ها هیفرضضریب مقایسه میانگین( ضرایب مدل مربوط به ) انسیوار(: نتایج آزمون تحلبل 6) جدول

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 848.348 4 212.087 63.275 .000a 

Residual 1266.994 378 3.352   

Total 2115.342 382    

a. Predictors: (Constant), F4, F1, F3, F2 

b. Dependent Variable: Y 

 های پژوهش()یافتهمنبع:

 تحقیق های تحقیق ( مربوط به فرضیهANOVA) (، بیانگر نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس1شماره )جدول 

دهد؛ نتایج خاصل از آزمون رگرسیون چندگانه برآوردی  های این آزمون نشان می است، به طوریکه ضرایب و آماره

درصد( و همچنین با مقایسه انجام  2درصد )با سطح خطای  32 نانیاطممربوط به مدل تجربی فرضیه دوم در سطح 

 معنادار است. (Sig 0.000=)شده با سطح معناداری 

 (6) جدول یإل( 4) نتایج جدول تفسیر

سطح  توجه باتوان گفت  می بنابراین،؛ است های تحقیق فرضیه یآمار فیتوص انگریب (1) جدول یإل (۱) جدول

ی )به عنوان متغییر مربوط به نقش دولت و هوش تجارتنها عامل  ،متغیرهای مستقل برایآزمون  (،Sig) معناداری

به عنوان متغییر وابسته(، ) های نوین در ایران فناوریبر  یمبتن ینوپا های شرکتتأمین مالی راهبرد  های مستقل( بر

وابسته راهبرد  ریمتغی، تأثیر معناداری بر اجتماع هیسرمای و نوآور و تیاز عوامل خالق کیهراما  تأثیرگذار است؛

 همبستگیضریب نتایج همچنین  تأثیرگذار نیستند. رانیدر ا نینو یها یبر فناور یمبتن یهای نوپا مالی شرکت نیتأم

)میزان تغییرپذیری  تعیینمربع ضریب همبستگی یا همان ضریب دهد که همان  درصد را نشان می ،(81/18) مقدار

همچنین نتایج حاصل از این آزمون را با  است. رسیون آن را توضیح داد(به وسیله رگ تواند میکه  در متغیر وابسته

های نوین در  فناوریبر  یمبتن ینوپا های شرکتدرصد، به کل جامعه آماری تحقیق حاضر یعنی به کلیه  32اطمینان 

 ن، تعمیم داد.ایرا

 گیری و دستاورد علمی پژوهشینتیجه

به ویژه در عرصه تجارت جهانی و  های منابع مالی ودیتبا توجه به محد کنونی، های اقتصادی در عصر مدیران بنگاه

شده را کاهش دهند و  های عملیاتی و بهای تمام دارند تا هزینه ای قرار شدن رقابت، تحت فشار فزاینده تنگ
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بنگاه،  افزایش ارزشبنگاه اقتصادی در راستای  های ساختار سرمایه را برای انجام فعالیت ترین نوع کم هزینههمچنین 

این فشارها معموالً و خارجی برگزینند.  فعالیت و حضور بیشتر در بازارهای داخلی ها، تداوم ه موقع بدهیپرداخت ب

شود. برای  ها وارد می بنگاه ذینفعان به مدیرانمصرف کنندگان و سایر  های مختلفی مانند سهامداران، سوی گروه از

برای رشد و توسعه  بع مالی مطلوب با کمترین هزینهتأمین منا راهبردهای مدیران،گفته، اهداف پیش  دستیابی به

وجوه نقد از منابع مهم وحیاتی سهامداران، است. لذا،  بنگاه، افزایش سود وحداکثرسازی ثروت های اقتصادی فعالیت

های مدیریت واحدهای ضروریت ترین مهمآتی، از  های دورههر واحد اقتصادی است و پیش بینی وجوه نقد برای 

های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطالعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم

های نقدی هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطالعات مربوط به جریان

 (.71 ص ،7833میرمحرابی،) دهد میواحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل 

تأمین های سنتی و نوین  ترین روش از جمله راهکارهای اساسی و عمده جهت تأمین این وجوه نقد استفاده از مهم

های افزایش  . در حقیقت، یکی از مهمترین روشاستدر شرکت سودآوری بیشتر گذاری و  سرمایه انجامبرای  مالی

ترین ساختار سرمایه  بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسبارزش کلی یک شرکت انتخاب 

باشد. تأمین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیردکه عبارتنـــد از: اســتقراض، صدور سهام و انباشته کردن  می

لی صورت گیرد که در بهترین گزینه تأمین مالی حتماً باید با مدنظر گرفتن مخارج تأمین ما انتخاب سود شرکت.

(. وجوهی که به وسیله شرکت کسب 7،7333فاوفرنچ) شود ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می

شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تأمین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد  می

باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت  سان نمیانتظار تأمین کنندگان منابع مالی یک

کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت  ها از شرکت دریافت می اند بازدهی که آن ومطمئن هستند، سهامداران پذیرفته

، بازده جاری بازار، (. همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی، اقتصــادی0،7331همپتون) باشد می

کند. انتظارات وسلیقه های تأمین  کیفیــت و نحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می ریسک بازار،

کنندگان مختلف وجوه نقد باید توسط شــرکت شناسایی شود که بتواند به نحو مطلوبی هزینه سرمایه خود را 

مایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به (. در واقع هزینه سر8،7311کاون) مدیریت کند

دست آورد تابازده مورد انتظار سرمایه گذاران تأمین شود. اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه 

ود که اش بیشتر باشد واین افزایش بازده بدون باال رفتن درجه ریسک صورت گرفته باشد، نتیجه این خواهد ب سرمایه

(. به عبارت دیگر اگر شرکت هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار ۱،7337مایرز) ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت

 سرمایه گذاران را برآورده نسازد، قیمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت.

توانند از این  ای مواجه هستند می ههای کارآفرینانه نیزکه عمدتاً در تهیه وجوه خود با مشکالت عدید بنابراین، شرکت

ها جهت تهیه مبالغ مورد نیاز خود بهره جویند. چرا که برای بسیاری از کارآفرینان، منابع مطمئن مالی در  شیوه
                                                                                                                                                                
1. Fa & French 

2. Hampton 

3. Keown 

4. Myers 
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دسترس نیست. برای مثال بسیاری از کارآفرینان به طور خودکار از برخی از منابع تأمین مالی نظیر بورس اوراق 

بلندمدت، نیز  های واماز سوی دیگر برای در اختیار گرفتن برخی از انواع تأمین مالی همانند  .بهادار محروم هستند

 خواه یا ناخواه با ریسک باالتری روبرو هستند. ها شرکتروبرو هستند، چراکه این  ای عدیدهبا مشکالت 

 نیز ف مهم تأمین مالیحسابداری مالی است. از اهداحوزۀ مباحث مهم  ، ازها شرکتراهبرد تأمین مالی در 

شامل تأمین مالی داخلی و  طرق مختلف تأمین مالی،. ها برای سودآوری بیشتر است شرکتدر  گذاری سرمایه انجام

تأمین مالی یا فاینانس، یعنی (. به بیان دیگر، 7832 امیری، وکنعانی جهانخانی) است نوع دو این از ترکیبی خارجی یا

توسعه و درآمدزای این واحدهای  های طرحتهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی 

 ،7832خضرا،)گیرد  میاز طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت  تأمین مالی عمدتاً .اقتصادی

کارآفرینانه در مالی  تأمینتصمیمات مربوط به  تأمین مالیین و جدیدترین مباحث حوزه تر (. یکی از مهم71 ص

ترین ترین و پیچیده وکارهای کارآفرینانه است. در حقیقت، تأمین مالی مناسب یکی از مشکل فرآیند راه اندازی کسب

  اندازی و توسعه کسبرا در راه وکارهای کارآفرینانه است که نقش بسیار مهمی عناصر در فرآیند راه اندازی کسب

های متعدد و رویکردهای متنوعی که در حوزه تأمین مالی کارآفرینانه وجود وکارهای کارآفرینانه بر عهده دارد. روش

تواند موجبات پیچیدگی بیشتر دهد که خود می ها و تصمیمات متعددی را در اختیار کارآفرینان قرار میدارد، انتخاب

ها و مفاهیم تأمین مالی کارآفرینانه، ها، روش دد. در این رساله سعی بر آن است تا با مرور تئوریاین فرآیند گر

های بهتر و  ها و ارائه مفاهیم مهندسی مالی گامی در جهت افزایش درک مالی کارآفرینان و انتخاب روش ریسک

توسعه پایدار در سطح کالن و نقش آن جهت گذاری در دستیابی به مفیدتر برداشته شود. عالوه بر آن، اهمیت سرمایه

ای را طلب نموده افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در سطح خرد، بیش از گذشته آشکار شده است و توجه ویژه

-بایست به خطر سرمایههای اجرایی مرتبط با آن، میگذاری و تدوین برنامه است. با وجود ریسک در فرآیند سرمایه

گذاری توجه های محیطی مرتبط با سرمایه تر خواهد شد که به چالشموضوع زمانی با اهمیت گذاری توجه نمود. این

گذاری، جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه  گذاران و مدیران و برنامه ریزان، دست اندرکاران سرمایه کرد، سرمایه

 خود لحاظ نمایند.ها و متدهای مؤثر بر این فرآیند آشنا شوند و آن را در تصمیمات بایست با روش می

 صاحبان صنایع سرمایه( و کنندگان عرضه) ها بانکنظیر  ی اقتصادیها بنگاهاختیار  عمدتاً در مالی سرمایه

 کشورهای در خصوص به مالی تأمین ای برای اقتصاد دارد. بحث توجه قابلسرمایه( بود که اهمیت  تقاضاکنندگان)

 اقتصادی ی مختلفها عرصه در پیشرفت منظور به ها آن چراکهاست؛  ی برخورداردوچندان اهمیت از توسعه درحال

 انجام توان یم داخلی مالی تأمین روش ها پروژه برای برخی کشورها این البته، در. دارند فراوانی نیاز مالی منابع خود به

 یها پروژهآوری،  نوپای مبتنی بر فن های شرکتمانند  و زیرساختی تیبااهم یها پروژه برخی دیگر از اما؛ شود یم

وجوه الزم  از و برخورداری مالی که تأمین ها رساختیز توسعه برای دیگر صنایع از بسیاری و پتروشیمی گازی، نفتی،

 دولت توسط آن کامل منابع نیتأم زیرا امکان؛ ردیگ یمقرار  مورداستفادهخارجی  مالی تأمین است روش تیاهمدارای 

آوری از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به اینکه همواره  نوپای مبتنی بر فن های شرکتنیست. در این زمینه  فراهم

از اهمیت  ها آنی تأمین مالی ها روش، انتخاب باشند یمدر مراحل مختلف چرخۀ عمر خود نیازمند سرمایه  ها آن

 ای برخوردار است. مالحظه قابل
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 های آوری بر فن یمبتن یهای نوپا های راهبردی پیش روی شرکت نابع مالی یکی از موضوعگونگی تأمین ماز اینرو، چ

ی  عنوان منابع رسمی تأمین مالی در مرحله های مالی به ها و موسسه وکار است. بانک اندازی کسب برای راهنوین 

تر بر  باید بیش ها آندر این ه به طوری ککنند.  وکار جدید کمک چندانی نمی اندازی یک کسب اندازی و راه راه پیش

. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تکیه کند افراد ریسک پذیری شخصی خود و منابع غیررسمی و  سرمایه

نوین در بین  های آوری بر فن یمبتن یهای نوپا تأمین مالی شرکتعوامل درونی و بیرونی برانتخاب راهبرد ساختار 

 نوین در ایران پراخته است. های آوری فن بر یمبتن ینوپاهای  تکلیه صاحبان و دینفعان شرک

آوری با توجه به اینکه همواره در مراحل مختلف چرخۀ عمر خود نیازمند سرمایه  های نوپای مبتنی بر فن شرکت

 ای برخوردار است. در این خصوص ها از اهمیت قابل مالحظه های تأمین مالی آن هستند، بنابراین، انتخاب روش

های  تأمین مالی شرکت های ی بر انتخاب استراتژیدرونی و رونیبهدف اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر عوامل 

نوین بوده است. در این راستا با استفاده از نظرسنجی از فعاالن و خبرگان حوزه  های آوری بر فن یمبتن ینوپا

های پژوهش نشان داد که  عوامل مهم مورد شناسایی قرار گرفتند. یافته های نوپا شرکتو تأمین مالی  های استراتژی

 های شرکتتأمین مالی راهبرد  ی )به عنوان متغییر های مستقل( برمربوط به نقش دولت و هوش تجارتنها عامل 

 و تیعوامل خالقاز  کیهراما  به عنوان متغییر وابسته(، تأثیرگذار است؛) های نوین در ایران فناوریبر  یمبتن ینوپا

 یها یبر فناور یمبتن یهای نوپا مالی شرکت نیوابسته راهبرد تأم ریمتغی، تأثیر معناداری بر اجتماع هیسرمای و نوآور

بایست مد نظر  مذکور میهای  تأمین مالی شرکت های تأثیرگذار نیستند. از اینرو در انتخاب استراتژی رانیدر ا نینو

های پژوهش برخی از مهمترین پیشنهادات اجرایی و مطالعاتی به شرح زیر مطرح  قرار گیرند. بر اساس یافته

 گردد: می

تأمین مالی  های تجاری در شناسایی و انتخاب استراتژی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد فرعی هوش

های  گردد شرکت پیشنهاد میبنابراین، ؛ نوین در ایران دارای اهمیت هستند های آوری بر فن یمبتن یهای نوپا شرکت

 داده نشان تحقیقات زیرا شواهد؛ ترین رویکرد توجه نمایند نوپا برای تأمین مالی نخست به بعد مدیریت بعنوان مهم

؛ 7330کوپروگاسکن،) دارد دانش بنیان های شرکت مالی برعملکرد تاثیرمثبت کارآفرینانه تجربه و آموزش که

 تغییر، تکنولوژی مدیریت و پذیری همچنین، ابعاد انعطاف. (7331 بوون، و چ؛ هیسری733۱ سکستون، و رابینسون

اطالعات، زمینه تجارت، بصورت همزمان در کنار بعد مدیریتی در راستای جذب منابع مد نظر قرار گیرند. همچنین 

(، 7331) (، گاتنر7331) (، گوسلین7331) بوون و های انجام شده توسط هیسریچ نتایج این بخش با پژوهش

 و داربی (، زاکر7331) (، چندلر733۱وسکستون ) (، رابینسون7338همکاران ) و سیگل (،7330) کوپروگاسکن

(، هم راستا است. چرا که پژوهشگران فوق 0113وهمکاران ) (، گروبر0111) (، شان0117) (، توماس7333) بریور

تأمین مالی  های اسایی و انتخاب استراتژیتجاری را در رشد کسب و کارهای مختلف بخصوص شن نقش ابعاد هوش

 اند. های نوپا مؤثر دانسته شرکت

تأمین مالی  های دولت در شناسایی و انتخاب استراتژی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد فرعی نقش

د که گرد بنابراین، پیشنهاد می؛ نوین در ایران دارای اهمیت هستند های آوری بر فن یمبتن یهای نوپا شرکت

ترین رویکرد توجه نمایند.  اعتباری بعنوان مهم و پولی های های نوپا برای تأمین مالی نخست به بعد سیاست شرکت
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 کسب فضای مالیاتی، سهولت و مالی های مالی، سیاست سازی آزاد آوری( و فن و علم پارک) همچنین، ابعاد حمایتها

اعتباری، در راستای جذب منابع مد نظر قرار دهند. در این  و پولی های کار، بصورت همزمان در کنار بعد سیاست و

(، 7831(، دادگر )7817(، وینسنت )7813) جهانیبانک های انجام شده توسط  مورد نتایج این بخش با پژوهش

(، هم راستا است. چرا که پژوهشگران فوق نقش ابعاد فرعی دولت را در رشد کسب و کارهای مختلف 7837) رنانی

 اند. های نوپا مؤثر دانسته شرکتتأمین مالی  های شناسایی و انتخاب استراتژیبخصوص 

 منابع
(، انتخاب ابزار مناسب تأمین مالی نوآوری با تاکید بر سازو کار سرمایه گذاری خطر پذیر، پایان نامه کارشناسی ارشد. 783۱)باقری، مختار

 دانشگاه آیت اهلل اشرفی اصفهانی.

 های پژوهشتهران: موسسه مطالعات و  نقش دولت در جهان در حال تحول؛ حمید رضا برادران شرکا و دیگران؛ (.7833)بانک جهانی

 .۱۱ ص ،7813بازرگانی،

 (، شناخت دره سیلیکون، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.783۱)تابش، یحیی و محمد مروتی و محمد اکبرپور

 ، بانک مرکزی ایران.23ارائه خدمات نوین بانکی، مجله بانک و اقتصاد، شماره  ناتوانی بانکها در ،(7831)توکل، شهرزاد

بنیان؛ مورد مطالعه:  آمیز در بنگاههای دانش گذاری مخاطره مالی صنعت سرمایه  های تأمین سازی نظام (، همسو7833)خرمی، حدیثه

 نانوتکنولوژی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.

 1 ص. 827 شماره .سرمایه روزنامه .کشور مالی منابع تجهیز بر مؤثر عوامل ، بررسی(7832)ضرا، نخ

بر رشد و پایداری  مؤثرتحلیلی بر عوامل (، 7838)خیاطیان محمدصادق، طباطبائیان سید حبیب اله، امیری مقصود، الیاسی مهدی

 1۱-21(: 1و  1) 8 ;7838. 7بنیان در ایران.  های دانش شرکت

 7831سال اول، شماره دوم تابستان  ،، فصلنامه فرهنگ واندیشه«مروری بر ادبیات نقش و جایگاه دولت در اقتصاد»(، 7831)یداهلل ،دادگر

 ش.

تهران،  ،فرد ، در مجموعه مقاالت نقش دولت در اقتصاد به کوشش فراهانی«ماهیت و ساختار دولت در ایران»(، 7837) رنانی، محسن

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  های افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت (. ارزیابی آثار شیوه783۱رهنمای رودپشتی، فریدون )

 33-13: 71تهران. فصلنامه مدیرساز 

های  ن حاکمیت شرکتی وروشهای تأمین مالی و سودآوری در شرکتبررسی ارتباط بی ،(7831)عظیم ،اصالنی ؛فریدون ،رهنمای رودپشتی

 .28-۱2(، صص:13 یاپیپ)8، شماره 73آینده پژوهی مدیریت، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

ها(.  لی بانکهای سالمت ما های ایران )با تأکید بر شاخص اثر هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک ،(7831)زارعی، بهنوش، زارعی، ژاله

 .781-777صص: ،(02)1،فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

-088،(0۱)1،گذاری نوآوری در چین. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی مروری بر سیاست ،(7831)شاوردی، مرضیه، ناظمی، امیر

0۱1. 

آوری نانو. پایان نامه کارشناسی ارشد.  کاربردی مطالعه موردی: فنهای تأمین مالی تحقیقات  سازی روش (، بومی7838)شریعتی نیاسر، قائم

 دانشگاه امام صادق )ع(.

های دانش بنیان. مدیریت سرمایه  اجتماعی بر عملکرد نوآوری در شرکت ی سرمایهتبیین نقش  ،(7832)محسن ،علیزاده ثانی ؛قائدی، مریم

 .103-111صص: ،(۱)8،اجتماعی

رشد . اقتصادی کشور مالزی های فعالیتکوچک و متوسط مقیاس در توسعه  های بنگاهبررسی نقش (، 7838)رؤیاتوالیی  ؛کیان پور سعید 

 .02-81، صص: 83شماره  ،71دوره  ،7838بهار  ،فناوری
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 سعهتو پژوهشی علمی فصلنامه .متوسط و کوچکهای  تحلیل موانع تأمین مالی برای شرکت ،(7830)شهریار، بوذرجمهریآصف؛  ،کریمی

 .7۱۱-702صص: ،(7)1، کارآفرینی

ها،  (. معرفی کلی شتاب دهنده783۱گروه نظارت و ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستاد توسعه زیست فناوری )

 تهران: نهاد ریاست جمهوری.

های نوپا  چرا شرکت نکهیدرک ا یبرا دیچارچوب جد یکهای نوپای گنوم،  گزارش شرکت ،(0177)مارمر، م.، هرمان ب. ل. و برمن ر.

به  ی. دسترسStartup_Genome_Report.pdf/ منابع/ http://www.wamda.com/web/uploads. شوند میموفق 

 .0178 لیآور 01:خیتار

ضا جمالی و (، سرمایه گذاری مخاطره آمیز و تأمین مالی نوآوری همراه با آموزش نرم افزار. ترجمه: ر7830)متریک، اندرو ایاکو یاسودا

 آوران.فردیس صمصامی، تهران: نشر به

(، صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران و آسیب شناسی و راهکارهای تعامل معاونت 7831)آوری ریاست جمهوری معاونت علمی فن

 آوری ریاست جمهوری با فعاالن این صنعت. علمی و فن

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان  رمایه و بازده سهام شرکت(، بررسی رابطه بین افزایش س7833)میرمحرابی، هادی

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

 کارآفرینان مالی تأمین منتخب راهبرد (، بررسی783۱)اکبر افروزی علی صالح جهانگیر و مرتضی آقاجانی و محمدی فارسی و یدالهی
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