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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر راهبردهای تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین بر موقعیت
ژئواکونومیكی ایران است .جامعه آماری پژوهش در برگیرندۀ کلیۀ مدیران و کارشناسان مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوری-
های نوین بوده که تعداد  283نفر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری تعیین گردید .روش پژوهش هم از نوع توصیفی-
کاربردی و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها نیز شامل تحلیل مسیر ،تحلیل همبستگی است .به طور کلی ،یافتههای این پژوهش نشان
میدهد که عاملهای مربوط به نقش دولت و هوش تجاری بر موقعیت ژئواکونومیكی ایران تأثیرگذار است؛ اما عاملهای خالقیت
و نوآوری و سرمایه اجتماعی ،تأثیر معناداری بر آن ندارند .همچنین نتایج ضریب همبستگی متغیرهای مدل مقدار ( ،)52/21درصد
را نشان میدهد .این نتایج ،بیانگر درجۀ اهمیت هرکدام از عوامل تأثیرگذار در تعیین راهبرد تأمین مالی شرکتهای نوپای ایران را
نشان میدهد .به طوری که میتواند راهنمای عمل نسبتاً مناسبی برای شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین در خصوص
برآورده نمودن نیازهای مالی آنها باشد.

واژگان كلیدی :شركتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین ،استراتژیهای تأمین مالی ،سرمایهگذاری
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
چشماندازهای تجاری و نوع کسب و کارها نیز دگرگونی قابل توجهی ایجاد کرده است .یکی از تحوالت مهم در
عصر بیست و یکم مربوط به ظهور پدیده شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین در عرصه اقتصادی است.
این شرکتها طی دو دهه اخیر با توجه به ویژگیهای منحصر به فردی که دارا بودند توانستهاند در خلق ارزش و
ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نقش مؤثری را ایفاء نمایند .البته در این بین نقش اینترنت در هدایت فعالیتهای
اقتصادی قابل تأمل بوده است .در این رابطه گروه مشاوره بوستون ،)BCG(7اخیراً اقتصاد اینترنت را در  01اقتصاد
جهانی (گروه جی بیست )0مورد ارزیابی قرار داده و تصریح کردند ارسال  0171میالدی حدود نیمی از جمعیت
جهان کاربر اینترنت میباشند و ارزش اقتصادی اینترنت در کشورهای مذکور حدود  ۱.0تریلیون دالر است.
بطوریکه اینترنت در اقتصاد برخی از کشورها حدود  3درصد از تولید ناخالص داخلی ،رشد اقتصادی و ایجاد
اشتغال را شامل میشود (دین و همکاران .)0170،8شایان ذکر است که امروزه ارزشمندترین برندهای جهانی،
شرکتهای حوزه فنآوری هستند .براساس شاخص میلوارد براون ۱پنج تای اول از بهترین مارکهای جهانی در سال
 0170میالدی شامل  ۱شرکت فنآوری اپل ،2آی.بی.ام ،)IBM(1گوگل 1ومایکروسافت 3بوده که در سال 0171
میالدی نیز به ترتیب شامل گوگل ،اپل ،مایکروسافت ،آمازون و فیسبوک بوده است (وب سایت رسمی میلوارد
براون .)0171،بطوریکه ارزش نامهای تجاری فنآوری و مخابراتی حدود  ۱۱درصد از شاخص مذکور را تشکیل
میدهند .این در حالی است که ارزش آنها در سال  0111حدود یک سوم بوده است .لذا ،روند صعودی ارزش
شرکتهای اینترنتی مانند گوگل و آمازون کام ،3فیسبوک ،71بایدو ،77ای بای 70کامالً برجسته هستند؛ بنابراین ،درک
اهمیت موضوع کسب و کارهای نوین و نوپا بیش از هر موضوع دیگر قابل تعمق است؛ اما حسب بررسیهای به
عمل آمده یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی این نوع شرکتها کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای
سرمایهای و راهاندازی و توسعه کسب و کارشان بوده است .موضوعی که از دید قالب پژوهشگران از جمله مازار
اسالم و همکاران ،)0173(78اپیستین و شاپیرو ،)0171(7۱اندنس و همکاران ،)0171(72سازمان همکاری اقتصادی و
توسعه ،)0172(71کراستیو و کریستین ،)017۱(7ایسوپاخاال و متو ،)017۱(2چاالپا و همکاران ،)017۱( 8بیک و
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کال ،)017۱(۱پروانکا و همکاران )017۱(2نادا و رودیز-کرافاب ،)0178(1جلن مینکویلد و همکاران ،)0170(1مارمر
و همکاران ،)0177( 3میکیویچ و کوروستلیوی ،)0171(3دیده بان جهانی کارآفرینی ( ،)0111باقری ( ،)783۱نیز
مورد تأکید قرار گرفته است .از اینرو ،بدست آوردن وجوه مورد نیاز برای شرکتهای نوپا ،همواره به عنوان یک
مسأله مهم برای کارآفرینان مطرح بوده است .چرا که فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماهها به
طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب وکارها منصرف کند .ضمن اینکه در عمل میزان شکست
شرکتهای نوپا بسیار زیاد است .براساس مطالعات سونگ و همکاران ( )0113تنها بین سالهای  7337تا 0111
حدود  07.3درصد از شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوری نوین 71تأسیس شده در ایاالت متحده آمریکا توانستند بعد
 2سال باقی بمانند؛ به عبارت دیگر  13.7درصد آنها شکست خوردند .طبق گفتۀ جیاردینو و همکاران ( )017۱نیز
 11درصد از شرکتهای نوپا در پنج سال اول چرخه حیات خود شکست خوردهاند (لسکیننوا و همکاران .)0172،از
سوی دیگر ،بدون تأمین مالی کافی ،کسب وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید .در واقع ،محدودیتهای
تأمین مالی در بازارهای مالی کشور نیز نتوانسته حمایت کافی از شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوری به عمل آورد.
با این حال به دلیل نرخ باالی افول و خروج کسب و کارهای کوچک جدید و نبود زیر ساخت قوانین و مقررات
مالی ،مؤسسات مالی داخلی نیز تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایهگذاری در آنها ندارند .چرا که سیطره
حاکمیت نظام بانکی در تأمین مالی غالب بنگاههای اقتصادی کشور و نبود ابزارهای الزم برای تأمین مالی این نوع
بنگاهها موجب شده تا اکثریت بنگاههای کوچک و متوسط همواره با مشکالت مالی خصوصاً تأمین سرمایه در
گردش خود مواجه شوند .حسب بررسیهای به عمل آمده در این پژوهش اصلیترین عامل تعطیلی غالب بنگاههای
کوچک اقتصادی تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی مشکالت مالی بوده است؛ بنابراین ،با
توجه به مطالب مطروحه ،پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژیهای تأمین مالی
شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین است.
رویکرد نظری و مفهومی
تفسیرهای متفاوتی در مورد شرکتهای نوپا وجود دارد ،بطوریکه این تعاریف میتواند در دو بخش کیفی و کمی
طبقهبندی شود .مطابق با نظر تیمونز و اسپینلی )0113(77شرکتهای نوپا ،شرکتهایی کم تجربه و دارای یک ایده
نوآورانه هستند که به صورت یک شرکت با رشد باال توسعه پیدا میکنند .موفقیت آنها متکی به رهبری قوی
کارآفرین اصلی و ایجاد یک تیم با استعدادهای جامع است .جیاردینو و همکاران )017۱(70بیان کردند شرکتهای
1

. Evgeni Milkov Krastev., (2014).
.Isopahkala, Joonas., Mehto, Henri., (2014).
3
. Marina Klačmer Čalopa., Jelena Horvat., Maja Lalić., (2014).
4
.Beck, Thorsten., Cull, Robert., (2014).
5
Proença, and et al., (2014).
6
.Nanda, Ramana., Rhodes-Kropfab, Matthew., (2013).
7
).Dirk Jan Menkveld., (2012
8
.Marmer, M., Hermann B.L., & Berman R. (2011).
2

9

.Mickiewicz, Korostelevae
). new technology ventures (NTVs
11
).Timmons and Spinelli., (2008
12
).Giardino et al., (2014
10

 444فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931

نوپایی که جدیداً تأسیس شدهاند شرکتهایی با سابقۀ کم در نوسانات زیاد فنآوری و بازار قرار دارند (لسکیننوا و
همکاران .)0172،7محیط شرکتهای نوپا ،پویا و غیرقابل پیش بینی است که باعث میشود مدیریت با تسریع امور
سعی کند از وقوع شکست و خالء در بازار جلوگیری کند .معموالً ،یک خط تجارت تأکید میشود؛ اما آنها اغلب
در یک یا چند بخش با فنآوری باال کار میکنند (بُرگل و همکاران .)7333،0رویکرد کمی نیز برای تعریف
شرکتهای نوپا بیشتر توسط کمیسیون اروپا ارائه شده است .شرکتهای نوپا میتواند شرکتهای خرد ،کوچک و
متوسط باشد .به نظر میرسد که کمیسیون اروپا عبارت شرکتهای نوپا را معموالً در شرکتهای خرد لحاظ میکند.
در این مطالعه یک شرکت نوپا به عنوان یک شرکت خرد تعریف شده است (لسکیننوا وهمکاران.)0172،
بنابراین ،باتوجه به موضوعات مطرح شده شرکتهای نوپا جزو شرکتهایی هستند که به تازگی تأسیس شدند و یا
کارآفرینی که در مرحله توسعه و تحقیقات بازاراند .آنها معموالً ،اما نه لزوماً ،همراه با پروژههای فنآوریاند چون
محصوالتشان عمدتاً نرم افزاری است که میتواند به راحتی تولید و بازتولید شود .عالوه بر این ،پروژههای فنآوری
گرا ،ذاتاً ،بیشترین پتانسیل برای رشد را دارند (ماسابل کام .)0178،8شرکتهای نوپا بدلیل اینکه نیاز آنها فراتر از
سطح محلی است معموالً در مراکز شهری واقع شدهاند (باپتیستا و مندونکا.)0113،۱
بحث تأمین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است ،کشورهای در حال
توسعه به منظور پیشرفت در عرصههای مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند .در این کشورها برخی از
پروژهها را با تأمین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژههای مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور مانند پروژههای
نفتی ،گازی ،پتروشیمی وهمچنین بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها که امکان تأمین منابع کامل آن
توسط دولت فراهم نیست برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است (چن ،0113 ،2ص  .)01در مبانی نظری
حوزه مدیریت مالی ،رویکرد تأمین مالی شرکتهای سهامی 1به معنای تبادل بخشی از مالکیت کسب و کار برای یک
سرمایهگذاری مالی در کسب و کار است .سهام مالکیت به سرمایه گذار اجازه میدهد تا در سود شرکت سهیم گردد
(کاتان و کریس .)0178،1رویکردهای تأمین مالی شرکتها متفاوت است .در روش سنتی انواع تأمین مالی به صورت
دریافت وام کوتاه یا بلند مدت ،مشارکت در سرمایه گذاری ،سرمایه گذاری به شرط خرید محصول ،فروش سهام
شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است) انجام میگیرد .تأمین مالی
پروژهها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از
طریق جذب منابع خارجی .در هر کدام از این روشها گزینههای مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به
نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تأمین مالی میکند (ناید ،0111 ،3ص .)37
1

.Olli Anton Leskisenoja & et. al., (2015).
.Bürgel et al., (1999).
3
.www.Mashable.Com, 2013
4
Baptista, Mendonça, 2009
5
.Chen,T.y.
2

6

. Equity Financing
.Cathann A. Kress, 2013
8
.Willem Naude
7

بررسی تأثیر راهبردهای تأمین مالی448 ...

طبقه بندی منابع مالی :کاردلو ،)7333(7منابع مالی مرتبط با کارآفرینی را به دو دسته تقسیم نموده است .در این طبقه
بندی منابع مالی در برگیرندۀ منابع خصوصی یا غیررسمی شامل منابع شخصی کارآفرین ،خویشاوندان و دوستان و
فرشتگان کسب وکار و منابع سنتی (رسمی) نیز دربرگیرنده منابع دولتی ،بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری
مخاطره پذیراست (کاردلو .)7333،در این رابطه دیکینز و فریل )0118( 0نیز منابع تأمین مالی شرکتهای کارآفرینی
را به دو دسته بخش بندی نمودهاند.

نمودار ( :)1تأمین مالی شرکتهای کارآفرینی
منبع( :دیکینز و فریل.)0118،

تأمین مالی کارآفرینان با توجه به اینکه کارآفرینان در چه مرحلهای از تولید و عرضه محصول باشند ،متفاوت است.
بر اساس نظر مارمر و همکاران )0177( 8شش مرحله توسعه برای شرکتهای نوپا وجود دارد .مرحله اول کشف

۱

است و هدف آن بررسی اینکه آیا حل معضل شناسایی شده در بازار منطقی است .آیا مشارکت کنندگان عالقه مند
به استفاده از راه حلها و برنامه توسعه شرکتهای نوپا هستند .این مرحله از  2تا  1ماه طول میکشد .مرحله دوم،
اعتبارسنجی 2است ،در این مرحله شرکتهای نوپا بدنبال آنند تا تأیید کند آیا کاربران عالقه مند به محصولشان
هستند .این مرحله از  8تا  2ماه طول میکشد .مرحله سوم ،کارایی 1است که در آن شرکتهای نوپا مدلهای کسب
و کار خود را افزایش میدهد و به دنبال افزایش تعداد کاربران است .این فاز  2تا  1ماه طول میکشد .مرحله چهارم،
مقیاس 1( 1تا  3ماه) است .همچنین مرحله پنجم حداکثرسازی سود 3و فاز ششم نوسازی یا زوال 3وجود دارد .با
گذر از مراحل مختلف توسعه ،شرکت هنگامی که به سودآوری رسید و سهام آن وارد بازار شد (با انتشار اولین
سهام) از حالت نوپا خارج میشود (اسکوئک.)0177،
1

.Cardullo, 1999
.Deakins & Freel, 2003
3
.Marmer, M., & et. al., (2011).
4
.Discovery
5
. Validation.
6
. Efficiency.
7
. Scale.
8
. Profit Maximization.
9
. Renewal or Decline.
2

 442فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931

روشهای جدید تأمین مالی شرکتهای نوپا
امروزه روشهای تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکتهای نوپا در حال تغییر و تکامل هستند که به برخی از
روشهای جدید برای تأمین مالی پروژهها و شرکتهای نوپا اشاره شده است .در اینجا تاکید بر شتاب دهندههای
سرمایه 7است که تزریق مالی و مربیگری را ارائه میدهند و فرصتی را برای همه شرکتهای نوپا و تیمهای که مایل
به یادگیری و موفقیت در دنیای نوپاها هستند ،نشان میدهد (لوپاک .)0111،با وجود اینکه سطح رضایت بخشی از
تحقیق و ادبیات در مورد برنامههای سرمایه گذاری جدید وجود ندارد ،برخی تحقیقات نشان میدهد که امروزه
شتاب دهندهتر از خود شرکتهای نوپا نیز وجود دارد و این مهم به عنوان یک تغییر مثبت در ساختار اقتصادی
صنایع با فنآوری باال شناخته میشود.
براساس نظر کریستینسن ( )0113یکی از مهمترین دلیل برای شروع بکار شتاب دهندههای سرمایه ،امکانپذیری و
نیاز به ایجاد اکوسیستم جدید و افزایش تعداد شرکتهای نوپا از طریق برنامههای سرمایه گذاری است .بطوریکه
این امر در بلندمدت تعداد شرکتهای نوپا و اشتغال را افزایش خواهد داد (کالکمر کالوپه و همکاران .)017۱،وی
همچنین برای موفقیت شتاب دهندههای سرمایه سه عامل را بیان داشته است که عبارتند از )7:تالقی افراد با
شایستگی باال که در هر دو فعالیت شرکتهای نوپا و فرشتگان سرمایه گذاری دارای تجربه هستند )0 ،فنآوری بارز
یا مرکز توجه صنعت )8 ،یک دلیل بسیار متمایز و قانع کننده برای بودن وجود داشته باشند (کالکمر کالوپه و
همکاران .)017۱،میتوان اشاره نمود که ایاالت متحده آمریکا یک مرکز برای شرکتهای نوپا است ،با این وجود
اروپا نیز طی دهه اخیر با پشتیبانی بیشتر از شرکتهای نوپا درحوزه اینترنت ،فنآوری و تلفن همراه در این مسیر
گام برداشته است .لندن ،برلین و وین بهترین شتاب دهندههای نوپای اروپا هستند .در اینجا بطور اجمال به برخی از
شتابدهنده های موفق در جهان و سیستم عاملهای برخط برای تجمیع کمکهای مالی اشاره میگردد (لوپاک.)0111،
وای کامبینیتور وتک استارز 0رویکرد مناسب برای کارآفرینان جوان است .وای کامبینیتور یکی از موفقترین
شتابدهنده سرمایه اولیه در جهان است که در سال  0112تأسیس شد و امروزه یک مدل برنامه برای توسعه بسیاری
از شتاب دهندههای جدید است .از زمان تأسیس تاکنون ،بیش از  7۱1شرکت نوپای جدید را پوشش داده است
(کریستینسن .)0113،تک استارز توسط فرشتگان کسب و کار کلرادو تأسیس شده است .سی آر وی کوئیک
استارت 8یک شرکت سرمایه گذاری مخاطره پذیر در ایاالت متحده آمریکا است که به کارآفرینان وام میدهد .تفاوت
وام آن با وام بانکی در این حقیقت است که اگر شرکت نوپا دور دوم سرمایه گذاری را بدست آورد ،وام اولیه به
اکثریت سهام تبدیل میشود و اگر شرکت به دور دوم سرمایه گذاری نرسد ،وامهای دریافتی خود را باید بازگرداند
(لوپاک .)0111،سیدکمپ ۱یک برنامه سرمایه گذاری برای شرکتهایی است که در مرحله اول توسعه خود قرار
دارند .به استثنای سرمایه اولیه ،فرصتی را فراهم میکند تا کارشناسان در زمینه سرمایه گذاریهای اولیه به
شرکتهای نوپا کمک کنند تا کسب و کار خود را گسترش دهند .این برنامه همچنین متخصصین در زمینه توسعه
1

. Seed Accelerators
. Tech Stars.
3
.CRV QuickStart - Charles River Ventures QuickStart.
4
. Seedcamp.
2
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محصول ،منابع انسانی ،روابط عمومی ،بازاریابی ،وکال ،روزنامه نگاران و غیره را به شرکتهای نوپا ارائه میدهد.7
در مقابل وای کامبینیتور و تک استارز ،سیدکمپ توسط فرشتگان کسب و کار و صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره
پذیر ایجاد شد .مهم است که تأکید داشته باشیم زمانیکه صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر تصمیم بگیرد برخی از
پروژهها یا شرکتهای نوپا را تأمین مالی نکند ،این نشان دهنده عالمت مهمی برای دیگر سرمایه گذاران بالقوه است
(کریستینسن .)0113،استارتاپ بوتکام 0یک برنامه شتاب دهنده برای شرکتهای نوپاست و چندین بار در سال در
مکانهای مختلف اروپا (کپنهاگ ،مادرید ،دوبلین ،آمستردام و لندن) برگزار میشود .این برنامه ،شبکه وسیعی از
مربیان و شرکاء را گرد هم میآورد تا بوسیله آنها ضمن کمک به شرکتهای نوپای منتخب ،زمینه پیاده سازی
ایدههای آنها را عملیاتی نماید استارتاپ بوتکام یک برنامه انتخابی است ،به این معنی که حدود  811پروژه در اروپا
و جهان در این برنامه ثبت نام میکنند و معموالً حدود  71پروژه در هر برنامه انتخاب میشوند .استارتاپ بوتکام
شبکه و مربیگری را فراهم میکند و همچنین عضو وابسته به برنامه تک استارز در ایاالت متحده آمریکا است
(مارسیچ .)0170،فانداِبل (صندوق کمکهای مالی جمعی) 8یک برنامه برخط برای جمع آوری سرمایه گذاریها در
شرکتهای کوچک ۱است.

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

برای مثال یک نوع جمع آوری کمکهای مالی جهت توسعه است که برای مقاصد مختلف و در مقادیر مختلف
استفاده میشود .بطورکلی این یک نوع صندوق جمع آوری کمکهای مالی برای مؤسسات خیریه و پروژههای
1

. http://www.seedinvestments.co.za.
. Start-upbootcam.
3
. Fundable (crowdfunding).
4
. http://www.fundable.com.
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جذاب است .هر کارآفرین میتواند پیش از آنکه حتی پروژهاش را توسعه دهد از طریق مشتریان آتی تأمین مالیاش
را افزایش دهد .در صورت شکست ،پول به کسانی که کمک کردند بازگردانده میشود و این در حالی است که
صندوق تمام معامالتی که درست انجام شده باشد را تضمین میکند (لوپاک.)0111،
به طور کلی در این تحقیق ،انتخاب استراتژیهای تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین در بازار
سرمایهایران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده ،از این رو ،تالش میشود تا تغییرات آن توسط عوامل بیرونی
و درونی شرکت نظیر نقش دولت ،خالقیت و نوآوری ،سرمایه اجتماعی و هوش تجاری به عنوان متغیر مستقل به
همراه مؤلفههای آن تعبیر ،تفسیر و تشریح گردد.
موقعیت ژئواکونومیک ایران
جمهوری اسالمی ایران ،کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با  71۱3732کیلومتر مربع وسعت
(هفدهم درجهان) و بر پایه سرشماری سال  7832دارای  13301011نفر جمعیت (هجدهم درجهان) است .ایران از
شمال با جمهوری آذربایجان ،ارمنستان و ترکمنستان ،از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترکیه و عراق
همسایه است و همچنین از شمال به دریای خزر (کاسپین) و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود
میشود که دو منطقه نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند.

نقشه  :1موقعیت جهانی ایران منبع)https://www.researchgate.net( :

ایران یک قدرت منطقهای مهم در خاورمیانه است که بهخاطر ذخایر بزرگ سوخت فسیلیاش که شامل بزرگترین
میدان گاز طبیعی در جهان و چهارمین ذخایر نفتی بزرگ کشف و تأیید شده میشود ،نفوذ و نقش قابل توجهی در
امنیت بینالمللی انرژی داشته و صنعت نفت ،پتروشیمی و گاز طبیعی در ایران پیشتاز است .همچنین ایران میراث
فرهنگی غنی دارد که بخشی از آن به عنوان  73میراث جهانی در یونسکو ثبت شدهاست که به عنوان چهارمین رتبه
در آسیا و  70مین رتبه در جهان است .ایران به واسطه قرار گرفتن در منطقه میانی اوراسیا موقعیتی راهبردی دارد.

بررسی تأثیر راهبردهای تأمین مالی444 ...

نقشه  :2منابع فسیلی ایران منبع)https://worldview.stratfor.com( :

بر اساس گزارش بانک جهانی سهم ارزش افروده تولیدات صنعتی ایران در سال  7838معادل  71.۱درصد تولید
ناخالص ملی بوده است و براساس آمار بانک مرکزی ایران رشد تولید ناخالص ملی در صنعت ومعدن در سال 7830
منفی  1بوده اما این رشد در سال  7838به مثبت  0.3درصد رسیده است .توجه دولت ایران در سال  7838به صنایع
بزرگ باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور در سال گذشته گردید .مهمترین چالش پیش روی صنعت گران و
فعاالن صنعتی ایران کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش است که باعث بحران شدید و رکود و واحدهای صنعتی
در ظرفیت تولید گردیده است .کمبود منابع مالی و بانکی مانع اصلی در تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی
کوچک گردیده است .برطبق آمار گمرک ایران در بین  71کاالی عمده صادراتی کشور ،کاالهای صنعتی نقش مهمی
را ایفا نمیکنند و همین آمار در بخش واردات نیز نشان از اولویت کم تولید و مواد اولیه مرتبط به آن است.
ایران جزء  71کشور نخست جهان و اولین در کشورهای خاورمیانه از نظر ذخائر معدنی است .بر اساس گزارشهای
موجود ،ایران در مجموع  1درصد ذخائر معدنی جهان را که شامل  70معدن از مهمترین معادن جهان است را در
اختیار دارد .در حال حاضر  1هزار معدن شامل  11نوع ماده معدنی در این کشور شناسایی شده است .در مجموع 3
درصد ذخائر روی و  8درصد ذخائر سرب جهان و حدود  81میلیون تن ذخائر شناخته شده مس ایران است .این
کشور چهارمین تولید کننده سنگ تزیینی دنیا و همچنین در ردیف باالی دارندگان ذخائر اورانیوم ،زغال سنگ و
سنگ آهن در جهان است .مطابق بررسیهای به عمل آمده ایران برای  711سال آینده مواد معدنی برای استخراج در
اختیار دارد؛ اما بر اساس آمار جهانی سهم ایران در صادرات مواد معدنی در بازار جهانی بسیار ناچیز است ،در سال
 7838برداشت ایران از ذخایر معدنی  8۱1تن بوده که کمتر از  ./۱درصد ذخائر استخراجی است که در استاندارد
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جهانی باید  7درصد باشد .بر اساس نظر کارشناسان سهم معدن در تولید ناخالص ملی میتواند تا  21درصد افزایش
یابد .هم اکنون  31درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی و  8درصد در اختیار بخش دولتی است این در
حالی است که نقش دولت در این صنعت برعکس میباشد .مهمترین فرصتهای و روشهای سرمایه گذاری درایران
که به صورت رسمی اعالم گردیده شامل فروش و واگذاری طرح یا سهام ،دریافت وام و تسهیالت از بانکها و
مؤسسات مالی ،گشایش اعتبار اسنادی و فاینانس ،مشارکت ،بای بک و اجرای پروژهها میباشند.
همواره یکی از مهمترین دغدغههای دولتها تأمین امنیت غذایی و توسعه بخش کشاورزی است .بر اساس آمارهای
موجود در  7838در  ۱بخش اصلی زراعت ،باغبانی ،شیالت و دامداری رشد  1.1درصدی را تجربه کرده است و
براساس آمارهای سازمان جهانی خواروبار فائو ایران به همراه ترکیه در مقام سوم جهان از لحاظ تنوع محصوالت
باغی و در تولید  00محصول کشاورزی جزء  2کشور اول دنیاست .عمده صادرات محصوالت کشاورزی ایران
شامل پسته ،انواع توت ،خرما ،گردو ،خربزه و گرمک ،زردآلو ،گیالس ،گوجه فرنگی و هندوانه است که در سال
 7830مجموعاً حدود  ۱میلیون تن انواع مجصوالت به ارزش  2.7میلیارد دالر را شامل شد .ایران همچنین واردکننده
محصوالت کشاورزی از جمله ذرت دامی ،جو ،کنجاله ،سویا ،برنج کامل ،موز سبز تازه و خشک ،گوشت گاو،
روغن خام سویا وآفتابگردان میباشد .واردات ایران در سال  30حدود  2۱1هزار تن بوده است .یکی از مشکالت
اصلی بخش کشاورزی ایران عدم مکانیزه بودن و هدر رفتن آب و انرژی و در نتیجه کاهش تولید است .کشاورزی
ایران بخصوص در بخش باغداری به شکل سنتی و با استفاده  31درصدی از نیروی انسانی امجام میگردد .ایران
جزء سرزمینهای خشک در اقلیم جهانی محسوب میگردد و آب یکی از مهمترین منابع کشاورزی است ،بر اساس
نظر وزارت نیرو  31درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی صرف میشود این درحالی است که سهم این بخش در
تولید ناخالص ملی بسیار کم است .تغییر سیستم آبیاری یکی از مهمترین روشهای کاهش مصرف آب در این بخش
است.

صادرات غیر نفتی نقش اصلی توسعه بازرگانی ایران است که هم باعث کاهش وابستگی کشور به درآمد نفتی و هم
باعث رفع مشکالت اقتصادی کشور میگردد .براساس آمار گمرک ایران در سال  7838حجم کل صادرات غیر نفتی
ایران معادل  33.2میلیون تن کاال که حدود  21میلیارد دالر تن کاال را شامل گردید ،و در مقابل  ۱7میلیون تن کاال به
ارزش  20.2میلیارد دالر حجم واردات غیر نفتی ایران بوده است .بدین ترتیب گردش تجارت خارجی ایران در سال
 7838معادل  710میلیارد دالر گردیده است .بر اساس این گزارش از این میزان  7۱میلیارد دالر مربوط به مایعات
گازی 7۱ ،میلیارد دالر محصوالت پتروشیمی و ما بقی سایر کاالهای صادراتی ایران را شامل گردیده است .بدین
ترتیب مایعات گازی و محصوالت پتروشیمی به ترتیب مهمترین کاالهای صادراتی ایران بودهاند.

مهمترین شریک تجاری ایران چین با  8/1میلیارد دالر صادرات در  1ماه اول سال  783۱بوده است و عراق با 8
میلیارد دالر در ردیف دوم جدول صادراتی ایران قرار دارد .در همین مدت بیشترین واردات ایران نیز از کشور چین
با حدود  2/2میلیارد دالر و امارات با حدود  ۱/2میلیارد دالر دومین کشور صادر کننده به ایران بوده است .در عین
حال به علت پایین بودن حجم تجارت در  1ماهه گذشته تراز مثبت تجاری ایران از کارشناسان اقتصادی مفید به نظر
نمیرسد ،زیرا بخش بازرگانی ایران به اهداف بازرگانی خود که رونق اقتصادی بوده است دست نیافته است.
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تعرفهها و وضیت نا بسامان آن در حمایت از تولید کنندگان داخلی ،عدم وجود حقوق مصرف کننده در نظام
تعرفهای ایران و قاجاق کاالهای بی کیفیت از عوامل اصلی این حریان میباشد .همچنین محدودیت بازارهای ایران
به تعداد کشورهای خاص و وجود تحریمها در سالهای گذشته آسیبهای جبران ناپذیری را بر بازرگانی ایران وارد
نموده است .بر اساس آخرین اعالم بانک جهانی در شاخص فضای کسب و کار ایران رتبه  781در میان  733کشور
جهان کسب کرده است .همچنین اعمال سیاستهای نامناسب برای صادرات و واردات کاال موجب به هم خوردن
تنظیم بازار و آسیبهای زیادی به پیکره صادرات ایران گردیده است .بر اساس سند چشم انداز  01ساله ایران و بر
پایه تولید ملی متکی بر منابع انسانی و سرمایههای اجتماعی ،ایران جز کشورهای توسعه یافته محسوب گردیده است
که زمینه تحقق آن در سطح تجارت داخلی و خارجی تکیه بر صادرات غیر نفتی بوده است.

نقشه  :3موقعیت راهبردی ایران منبع)https://worldview.stratfor.com( :

یافتههای پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل بیرونی (نقش دولت) و درونی (سرمایه اجتماعی وهوش تجاری
خالقیت و نوآوری) بر انتخاب استراتژیهای تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین است .جامعه
آماری پژوهش شامل کلیۀ مدیران و کارشناسان مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین در ایران است.
روش پژوهش توصیفی -کاربردی است .ابزار تجزیهوتحلیل دادهها ،تحلیل مسیر ،تحلیل همبستگی است .در این
پژوهش؛ عوامل مؤثر درون شرکتی و برون شرکتی بهعنوان متغیرهای مستقل است راهبردهای تأمین مالی
شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین نیز بهعنوان متغیر وابسته است .همچنین ،تجزیه و تحلیل دادهها در دو
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بخش آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار  SPSSبرای تجزیه وتحلیل سؤالهای پرسشنامه انجام
شده است .البته با توجه به اینکه ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه است ،روایی آن به کمک
خبرگان و کارشناسان و با توجه به تحقیقات گذشته بررسی شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد
بررسی قرار گرفته که نتایج آن در جداول شماره ( )8آمده ،است .فرضیههای این پژوهش هم به صورت زیر مطرح
میشود.
فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :عوامل سرمایه اجتماعی ،هوش تجاری وخالقیت و نوآوری بر انتخاب راهبرد تأمین مالی شرکتهای
نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران مؤثر میباشند.
فرضیه دوم :عامل نقش دولت بر انتخاب راهبرد تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران
مؤثر میباشند.
تجزیه و تحلیل دادهها
در این قسمت ،ویژگیهای آماری متغیرهای تحقیق ارائه میگردد .این ویژگیهای توصیفی شامل میانگین فراوانی و
تعداد مشاهدات ،مقدار حداقل ،حداکثر ،انحراف معیار ،واریانس ،چولگی ،کشیدگی برای هر متغیر بکار رفته در مدل
تجربی تحقیق حاضر میباشد.
جدول ( :)1آزمون توصیف متغیرهای تحقیق
Variance
5.554
144.664
152.514
253.435
209.450

Mean
5.5417
36.9375
30.6354
37.7187
35.1854

Std. Deviation
2.35678
12.02766
12.34967
15.91964
14.47238

Maximum
9.00
63.00
80.00
72.00
72.00

Minimum
1.00
7.00
6.00
8.00
8.00

N
384
384
384
384
384

Descriptive Statistics
Variable
Y
)Fx1,i (role of governmnt
)Fx2,i(Creativity and Innovation
)Fx3,i(social capital
)Fx4.i(Business Intelligence

ادامه جدول ( :)1آزمون توصیف متغیرهای تحقیق
Descriptive Statistics
Std. Error
.248
.248
.248
.248
.249

Kurtosis
Statistic
-.740
.103
.312
.212
.723

Std. Error
.125
.125
.125
.125
.125

Skewness
Statistic
.029
.379
.690
.669
.786

Mean
Std. Error
.12027
.61378
.63022
.81240
.73950

Range
Statistic
8.00
56.00
74.00
64.00
64.00

N
Statistic
384
384
384
384
383

Y
)Fx1,i (role of governmnt
)Fx2,i(Creativity and Innovation
)Fx3,i(social capital
)Fx4.i(Business Intelligence

منبع(:یافتههای پژوهش)

نتایج به دست آمده آزمون توصیف متغیرهای تحقیق که در جدول شماره ( )7ارائه شد ،نشان داد که بیشترین مقدار
میانگین در بین متغیرهای تحقیق برای سرمایه اجتماعی بوده که مقدار آن ( )81/10است وکمترین مقدار هم مربوط
به راهبرد تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران بوده که مقدار آن ( )2/2۱است .همچنین،
مشاهده میشود که بیشترین مقدار ضریب چولگی مربوط به متغیر هوش تجاری بوده که مقدار آن ( )1/131است و
کمترین مقدار ضریب چولگی هم مربوط به راهبرد تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران
بوده که مقدار آن ( )1/103است .در جدول شماره ( ،)7همچنین ،مشاهده میشود که بیشترین مقدار انحراف معیار
در بین متغیرهای تحقیق برای سرمایه اجتماعی است که مقدار آن ( )72/30است و کمترین مقدار هم مربوط به
راهبرد تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران است که مقدار آن ( )0/81است .عالوه

بررسی تأثیر راهبردهای تأمین مالی443 ...

براین ،مالحظه میشود که بیشترین مقدار ضریب کشیدگی مربوط به متغیر هوش تجاری بوده که مقدار آن ()1/108
است وکمترین مقدار ضریب چولگی هم مربوط به راهبرد تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین
در ایران بوده که مقدار آن ( )-1/1۱1است.
آزمون کلموگروف -اسمیرنف (جهت بررسی توزیع نرمال دادههای پرسشنامه):
این آزمون برای بررسی توزیع نرمال دادههای مربوط پرسشنامه با فرضهای آماری زیر انجام شده است.
جدول ( :)2آزمون کلموگروف  -اسمیرنف برای بررسی نرمال دادههای متغیرهای تحقیق
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Fx4,i
384
35.1854
14.47238
.163
.163
-.087
3.198
.000

Fx3,i
384
37.7188
15.91964
.250
.250
-.106
4.905
.000

Fx2,i
384
30.6354
12.34967
.221
.221
-.114
4.331
.000

Fx1,i
384
36.9375
12.02766
.215
.215
-.160
4.214
.000

Y
384
Mean
5.5417
Std. Deviation
2.35678
Most Extreme Differences
Absolute
.245
Positive
.245
Negative
-.180
Kolmogorov-Smirnov Z
4.792
)Asymp. Sig. (2-tailed
.000
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
N
Normal Parametersa,b
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برای بررسی آزمون فرضیهی مزبور از آزمون کلموگروف -اسمیرنف استفاده شد .نتایج به دست آمده نشان داد ،با
توجه به مقدار آمارهی آزمون ( )sigدر بین همه متغیرها همانطور که در جدول شماره ( )0نشان داده شده است و
همچنین با توجه به مقایسه انجام شده با مقدار بحرانی در سطح خطای ( )%2مشاهده میشود که آمارهی آزمون در
ناحیهی قبول ( )H0قرار گرفته است .در نتیجه ،میتوان استدالل کرد که دادهها ،از توزیع نرمال برخوردار نیستند.
آزمون آلفای کرونباخ (جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه):
به طور کلی سنجش روایی و پایای مربوط به دادههای تحقیق را میتوان براساس آزمون آلفای کرونباخ تعیین نمود.
چنانچه نتایج بدست آمده این آزمون بیشتر از مقدار  1/11باشد ،میتوان نسبت به روایی و پایایی دادههای تحقیق
اطمینان حاصل نمود .در این تحقیق همانطور که ذکر شد پس از جمعآوری دادهها از نمونهی اولیه ،دادهها وارد نرم
افزارآماری ( )SPSSگردید وضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب مورد نظر برای کل پرسشنامه تقریباً
 1/133تعیین گردید.
جدول ( :)3توصیف آماری محاسبات آلفای کرونباخ جهت روایی و پایایی پرسشنامه
Item-Total Statistics
Corrected
Correlation
.523
.789
.869

Scale Variance if Item
Deleted
12237.820
8941.130
10867.443

Scale Mean if Item
Deleted
339.5405
282.4987
325.5326

Cronbach's Alpha if Item
Deleted
.790
.681
.740

Multiple

Squared
Correlation
.484
.927
.890

Item-Total

.731
.684

.873
.946

.870
.800

10629.768
9086.946

321.9634
295.8695

.798

.986

.992

2809.378

159.9608

Y
)Fx1,i (role of governmnt
Fx2,i(Creativity
and
)Innovation
)Fx3,i(social capital
Fx4.i(Business
)Intelligence
Total

منبع(:یافتههای پژوهش)

بنابراین ،با توجه به نتایج بدست آمده برای ضریب کرونباخ جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه که در جداول
شماره ( )8آمده است ،میتوان گفت که سؤاالت پرسشنامه دارای روایی و پایایی الزم جهت سنجش دادهای مربوط
به مسئله تحقیق برخوردار میباشند .چون ضرایب آزمون فوق برای هر بعد از متغیرها بیشتر از رقم فوق است.
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آزمون فرضیههای تحقیق
در این پژوهش از آزمونهای تی استیودنت ( )t-testو آزمون فیشر ( )F-Testو برای بررسی فرضیههای تحقیق و از
آزمون ) (ANOVAبرای بررسی میزان اختالفات در میانگین نمونهای برای فرضیههای تحقیق و از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون ( ،)ρبرای بررسی همبستگی یا شدت رابطۀ بین متغیرهای مدل استفاده میشود ،به طوریکه در
ادامه به بررسی آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته میشود.
جدول ( :)4نتایج حاصله از آزمون رگرسیون مربوط به فرضیههای تحقیق
the

of

Std. Error
Estimate
1.83080

Adjusted R Square

R Square

Model Summary
Model
R

Y
.633a
.401
a. Predictors: (Constant), F4, F1, F3, F2

.395

ادامه جدول ( :)4نتایج حاصله از آزمون رگرسیون مربوط به فرضیههای تحقیق
of

Result
Model

Sig.

t

Test

Significant
Significant
Non Significant
Non Significant
Significant

.026
.000
.996
.308
.018

2.235
9.070
.005
-1.020
2.366

Standardized
Coefficients
Beta
.612
.000
-.094
.157

Unstandardized Coefficients
Std. Error
.330
.013
.018
.014
.011

B
.738
.120
8.347E-5
-.014
.025

Coefficientsa
Model

)(Constant
)Fx1,i (role of governmnt
)Fx2,i(Creativity and Innovation
)Fx3,i(social capital
)Fx4.i(Business Intelligence
a. Dependent Variable: y
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جدول ( ،)۱بیانگر نتایج بدست آمده حاصله از آزمون رگرسیون مربوط به فرضیههای تحقیق تحقیق است .به طوری
که نتایج حاصل بیان میکند تنها عامل مربوط به نقش دولت و هوش تجاری (به عنوان متغییر های مستقل) بر راهبرد
تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران (به عنوان متغییر وابسته) ،تأثیرگذار است؛ اما
هریک از عوامل خالقیت و نوآوری و سرمایه اجتماعی ،تأثیر معناداری بر متغیر وابسته راهبرد تأمین مالی
شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران تأثیرگذار نیستند؛ زیرا ضریب تعیین حاصل از آزمون
رگرسیون تجربی برآورد شده مندرج در جدول شماره ( ،)۱نشان میدهد که تنها عامل مربوط به نقش دولت و
هوش تجاری (به عنوان متغییر های مستقل) ،حدوداً ( )18/81درصد ،متغیر راهبرد تأمین مالی شرکتهای نوپای
مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران (به عنوان متغییر وابسته) را تبیین میکند وهریک از عوامل خالقیت و نوآوری و
سرمایه اجتماعی ،تأثیر معناداری بر متغییر وابسته راهبرد تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در
ایران نداشتهاند و از مدل اصلی تحقیق حذف میشوند.
جدول ( :)5نتایج آزمون ضریب همبستگی مدل در نمونه مربوط به فرضیههای تحقیق
Correlations
Fx4,i
**.341
.000
384
**.423
.000
384
**.610
.000
384
**.796
.000
384
1
384

Fx3,i
**.377
.000
384
**.566
.000
384
**.815
.000
384
1
384
**.796
.000
384

Fx2,i
**.504
.000
384
**.795
.000
384
1
384
**.815
.000
384
**.610
.000
384

Fx1,i
**.623
.000
384
1
384
**.795
.000
384
**.566
.000
384
**.423
.000
384

منبع(:یافتههای پژوهش)

Y
Pearson Correlation
1
)Sig. (2-tailed
N
384
Fx1,i
Pearson Correlation
**.623
)Sig. (2-tailed
.000
N
384
Fx2,i
Pearson Correlation
**.504
)Sig. (2-tailed
.000
N
384
Fx3,i
Pearson Correlation
**.377
)Sig. (2-tailed
.000
N
384
Fx4,i
Pearson Correlation
**.341
)Sig. (2-tailed
.000
N
384
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Y
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با توجه به نتایج بدست آمده حاصل از آزمون ضریب همبستگی مدل در نمونه مربوط به فرضیههای تحقیق تحقیق
که در جدول شماره ( ،)2است .میتوان بیان نمود که ضریب همبستگی بدست آمده و سطح معناداری محاسبه شده
تأیید میگردد که همبستگی بین هریک از عوامل مربوط به نقش دولت ،خالقیت و نوآوری ،سرمایه اجتماعی و
هوش تجاری (به عنوان متغییر های مستقل) و راهبرد تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در
ایران (به عنوان متغییر وابسته) ،معنادار است؛ بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود؛ به عبارت دیگر
میتوان گفت که در سطح خطای  %2درصد بین نقش دولت ،خالقیت و نوآوری ،سرمایه اجتماعی و هوش تجاری
(به عنوان متغییر های مستقل) و راهبرد تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران (به عنوان
متغییر وابسته) ،رابطه معناداری وجود دارد .همچنین ،نتایج حاصل از این آزمون را میتوان با اطمینان  32درصد ،به
کل جامعه آماری تحقیق حاضر یعنی به کلیه شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران ،تعمیم داد.
جدول ( :)6نتایج آزمون تحلبل واریانس (ضریب مقایسه میانگین) ضرایب مدل مربوط به فرضیههای تحقیق
b

Sig.
.000a

F
63.275

df
4
378
382

Mean Square
212.087
3.352

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression
848.348
Residual
1266.994
Total
2115.342
a. Predictors: (Constant), F4, F1, F3, F2
b. Dependent Variable: Y

منبع(:یافتههای پژوهش)

جدول شماره ( ،)1بیانگر نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس ( )ANOVAمربوط به فرضیههای تحقیق تحقیق
است ،به طوریکه ضرایب و آمارههای این آزمون نشان میدهد؛ نتایج خاصل از آزمون رگرسیون چندگانه برآوردی
مربوط به مدل تجربی فرضیه دوم در سطح اطمینان  32درصد (با سطح خطای  2درصد) و همچنین با مقایسه انجام
شده با سطح معناداری ( )Sig =0.000معنادار است.
تفسیر نتایج جدول ( )4إلی جدول ()6
جدول ( )۱إلی جدول ( )1بیانگر توصیف آماری فرضیههای تحقیق است؛ بنابراین ،میتوان گفت با توجه سطح
معناداری ( ،)Sigآزمون برای متغیرهای مستقل ،تنها عامل مربوط به نقش دولت و هوش تجاری (به عنوان متغییر
های مستقل) بر راهبرد تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران (به عنوان متغییر وابسته)،
تأثیرگذار است؛ اما هریک از عوامل خالقیت و نوآوری و سرمایه اجتماعی ،تأثیر معناداری بر متغیر وابسته راهبرد
تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران تأثیرگذار نیستند .همچنین نتایج ضریب همبستگی
مقدار ( ،)18/81درصد را نشان میدهد که همان مربع ضریب همبستگی یا همان ضریب تعیین (میزان تغییرپذیری
در متغیر وابسته که میتواند به وسیله رگرسیون آن را توضیح داد) است .همچنین نتایج حاصل از این آزمون را با
اطمینان  32درصد ،به کل جامعه آماری تحقیق حاضر یعنی به کلیه شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در
ایران ،تعمیم داد.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
مدیران بنگاههای اقتصادی در عصر کنونی ،با توجه به محدودیتهای منابع مالی به ویژه در عرصه تجارت جهانی و
تنگ شدن رقابت ،تحت فشار فزایندهای قرار دارند تا هزینههای عملیاتی و بهای تمام شده را کاهش دهند و
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همچنین کم هزینهترین نوع ساختار سرمایه را برای انجام فعالیتهای بنگاه اقتصادی در راستای افزایش ارزش بنگاه،
پرداخت به موقع بدهیها ،تداوم فعالیت و حضور بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی برگزینند .این فشارها معموالً
از سوی گروههای مختلفی مانند سهامداران ،مصرف کنندگان و سایر ذینفعان به مدیران بنگاهها وارد میشود .برای
دستیابی به اهداف پیش گفته ،راهبردهای مدیران ،تأمین منابع مالی مطلوب با کمترین هزینه برای رشد و توسعه
اقتصادی فعالیتهای بنگاه ،افزایش سود وحداکثرسازی ثروت سهامداران ،است .لذا ،وجوه نقد از منابع مهم وحیاتی
هر واحد اقتصادی است و پیش بینی وجوه نقد برای دورههای آتی ،از مهمترین ضروریتهای مدیریت واحدهای
اقتصادی است .سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطالعات حسابداری برای اتخاذ تصمیمهای
مالی و سرمایه گذاری ،نیازمند اطالعات مربوط به جریانهای نقدی هستند .بخش عمده و مستمر وجوه نقد
واحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل میدهد (میرمحرابی ،7833،ص .)71
از جمله راهکارهای اساسی و عمده جهت تأمین این وجوه نقد استفاده از مهمترین روشهای سنتی و نوین تأمین
مالی برای انجام سرمایهگذاری و سودآوری بیشتر در شرکت است .در حقیقت ،یکی از مهمترین روشهای افزایش
ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسبترین ساختار سرمایه
میباشد .تأمین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیردکه عبارتنـــد از :اســتقراض ،صدور سهام و انباشته کردن
سود شرکت .انتخاب بهترین گزینه تأمین مالی حتماً باید با مدنظر گرفتن مخارج تأمین مالی صورت گیرد که در
ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد میشود (فاوفرنچ .)7333،7وجوهی که به وسیله شرکت کسب
می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه ،بازده کافی برای تأمین کننـدگان این وجوه ایجاد کند .بازده مورد
انتظار تأمین کنندگان منابع مالی یکسان نمیباشد .درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت
ومطمئن هستند ،سهامداران پذیرفتهاند بازدهی که آنها از شرکت دریافت میکنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت
میباشد (همپتون .)7331،0همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی ،اقتصــادی ،بازده جاری بازار،
ریسک بازار ،کیفیــت و نحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر میکند .انتظارات وسلیقه های تأمین
کنندگان مختلف وجوه نقد باید توسط شــرکت شناسایی شود که بتواند به نحو مطلوبی هزینه سرمایه خود را
مدیریت کند (کاون .)7311،8در واقع هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به
دست آورد تابازده مورد انتظار سرمایه گذاران تأمین شود .اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه
سرمایهاش بیشتر باشد واین افزایش بازده بدون باال رفتن درجه ریسک صورت گرفته باشد ،نتیجه این خواهد بود که
ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت (مایرز .)7337،۱به عبارت دیگر اگر شرکت هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار
سرمایه گذاران را برآورده نسازد ،قیمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت.
بنابراین ،شرکتهای کارآفرینانه نیزکه عمدتاً در تهیه وجوه خود با مشکالت عدیدهای مواجه هستند میتوانند از این
شیوهها جهت تهیه مبالغ مورد نیاز خود بهره جویند .چرا که برای بسیاری از کارآفرینان ،منابع مطمئن مالی در
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دسترس نیست .برای مثال بسیاری از کارآفرینان به طور خودکار از برخی از منابع تأمین مالی نظیر بورس اوراق
بهادار محروم هستند .از سوی دیگر برای در اختیار گرفتن برخی از انواع تأمین مالی همانند وامهای بلندمدت ،نیز
با مشکالت عدیدهای روبرو هستند ،چراکه این شرکتها خواه یا ناخواه با ریسک باالتری روبرو هستند.
راهبرد تأمین مالی در شرکتها ،از مباحث مهم حوزۀ حسابداری مالی است .از اهداف مهم تأمین مالی نیز
انجام سرمایهگذاری در شرکتها برای سودآوری بیشتر است .طرق مختلف تأمین مالی ،شامل تأمین مالی داخلی و
خارجی یا ترکیبی از این دو نوع است (جهانخانی وکنعانی امیری .)7832 ،به بیان دیگر ،تأمین مالی یا فاینانس ،یعنی
تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرحهای توسعه و درآمدزای این واحدهای
اقتصادی .تأمین مالی عمدتاً از طریق انتشار سهام ،فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت میگیرد (خضرا،7832،
ص  .)71یکی از مهمترین و جدیدترین مباحث حوزه تأمین مالی مربوط به تصمیمات تأمین مالی کارآفرینانه در
فرآیند راه اندازی کسبوکارهای کارآفرینانه است .در حقیقت ،تأمین مالی مناسب یکی از مشکلترین و پیچیدهترین
عناصر در فرآیند راه اندازی کسبوکارهای کارآفرینانه است که نقش بسیار مهمی را در راهاندازی و توسعه کسب
وکارهای کارآفرینانه بر عهده دارد .روشهای متعدد و رویکردهای متنوعی که در حوزه تأمین مالی کارآفرینانه وجود
دارد ،انتخابها و تصمیمات متعددی را در اختیار کارآفرینان قرار میدهد که خود میتواند موجبات پیچیدگی بیشتر
این فرآیند گردد .در این رساله سعی بر آن است تا با مرور تئوریها ،روشها و مفاهیم تأمین مالی کارآفرینانه،
ریسکها و ارائه مفاهیم مهندسی مالی گامی در جهت افزایش درک مالی کارآفرینان و انتخاب روشهای بهتر و
مفیدتر برداشته شود .عالوه بر آن ،اهمیت سرمایهگذاری در دستیابی به توسعه پایدار در سطح کالن و نقش آن جهت
افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در سطح خرد ،بیش از گذشته آشکار شده است و توجه ویژهای را طلب نموده
است .با وجود ریسک در فرآیند سرمایهگذاری و تدوین برنامههای اجرایی مرتبط با آن ،میبایست به خطر سرمایه-
گذاری توجه نمود .این موضوع زمانی با اهمیتتر خواهد شد که به چالشهای محیطی مرتبط با سرمایهگذاری توجه
کرد ،سرمایهگذاران و مدیران و برنامه ریزان ،دست اندرکاران سرمایهگذاری ،جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه
میبایست با روشها و متدهای مؤثر بر این فرآیند آشنا شوند و آن را در تصمیمات خود لحاظ نمایند.
سرمایه مالی عمدتاً در اختیار بنگاههای اقتصادی نظیر بانکها (عرضهکنندگان سرمایه) و صاحبان صنایع
(تقاضاکنندگان سرمایه) بود که اهمیت قابلتوجه ای برای اقتصاد دارد .بحث تأمین مالی بهخصوص در کشورهای
درحالتوسعه از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ چراکه آنها بهمنظور پیشرفت در عرصههای مختلف اقتصادی
خود به منابع مالی فراوانی نیاز دارند .البته ،در این کشورها برای برخی پروژهها روش تأمین مالی داخلی میتوان انجام
میشود؛ اما برخی دیگر از پروژههای بااهمیت و زیرساختی مانند شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوری ،پروژههای
نفتی ،گازی ،پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیرساختها که تأمین مالی و برخورداری از وجوه الزم
دارای اهمیت است روش تأمین مالی خارجی مورداستفاده قرار میگیرد؛ زیرا امکان تأمین منابع کامل آن توسط دولت
فراهم نیست .در این زمینه شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوری از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به اینکه همواره
آنها در مراحل مختلف چرخۀ عمر خود نیازمند سرمایه میباشند ،انتخاب روشهای تأمین مالی آنها از اهمیت
قابلمالحظهای برخوردار است.
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از اینرو ،چگونگی تأمین منابع مالی یکی از موضوعهای راهبردی پیش روی شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای
نوین برای راهاندازی کسبوکار است .بانکها و موسسههای مالی بهعنوان منابع رسمی تأمین مالی در مرحلهی
پیشراهاندازی و راهاندازی یک کسبوکار جدید کمک چندانی نمیکنند .به طوری که در این آنها باید بیشتر بر
سرمایهی شخصی خود و منابع غیررسمی و افراد ریسک پذیر تکیه کند .از اینرو ،پژوهش حاضر به بررسی تأثیر
عوامل درونی و بیرونی برانتخاب راهبرد ساختار تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین در بین
کلیه صاحبان و دینفعان شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین در ایران پراخته است.
شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوری با توجه به اینکه همواره در مراحل مختلف چرخۀ عمر خود نیازمند سرمایه
هستند ،بنابراین ،انتخاب روشهای تأمین مالی آنها از اهمیت قابل مالحظهای برخوردار است .در این خصوص
هدف اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر عوامل بیرونی و درونی بر انتخاب استراتژیهای تأمین مالی شرکتهای
نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین بوده است .در این راستا با استفاده از نظرسنجی از فعاالن و خبرگان حوزه
استراتژیهای تأمین مالی و شرکتهای نوپا عوامل مهم مورد شناسایی قرار گرفتند .یافتههای پژوهش نشان داد که
تنها عامل مربوط به نقش دولت و هوش تجاری (به عنوان متغییر های مستقل) بر راهبرد تأمین مالی شرکتهای
نوپای مبتنی بر فناوریهای نوین در ایران (به عنوان متغییر وابسته) ،تأثیرگذار است؛ اما هریک از عوامل خالقیت و
نوآوری و سرمایه اجتماعی ،تأثیر معناداری بر متغیر وابسته راهبرد تأمین مالی شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوریهای
نوین در ایران تأثیرگذار نیستند .از اینرو در انتخاب استراتژیهای تأمین مالی شرکتهای مذکور میبایست مد نظر
قرار گیرند .بر اساس یافتههای پژوهش برخی از مهمترین پیشنهادات اجرایی و مطالعاتی به شرح زیر مطرح
میگردد:
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد فرعی هوش تجاری در شناسایی و انتخاب استراتژیهای تأمین مالی
شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین در ایران دارای اهمیت هستند؛ بنابراین ،پیشنهاد میگردد شرکتهای
نوپا برای تأمین مالی نخست به بعد مدیریت بعنوان مهمترین رویکرد توجه نمایند؛ زیرا شواهد تحقیقات نشان داده
که آموزش و تجربه کارآفرینانه تاثیرمثبت برعملکرد مالی شرکتهای دانش بنیان دارد (کوپروگاسکن7330،؛
رابینسون و سکستون733۱ ،؛ هیسریچ و بوون .)7331 ،همچنین ،ابعاد انعطاف پذیری و مدیریت تغییر ،تکنولوژی
اطالعات ،زمینه تجارت ،بصورت همزمان در کنار بعد مدیریتی در راستای جذب منابع مد نظر قرار گیرند .همچنین
نتایج این بخش با پژوهشهای انجام شده توسط هیسریچ و بوون ( ،)7331گوسلین ( ،)7331گاتنر (،)7331
کوپروگاسکن ( ،)7330سیگل و همکاران ( ،)7338رابینسون وسکستون ( ،)733۱چندلر ( ،)7331زاکر داربی و
بریور ( ،)7333توماس ( ،)0117شان ( ،)0111گروبر وهمکاران ( ،)0113هم راستا است .چرا که پژوهشگران فوق
نقش ابعاد هوش تجاری را در رشد کسب و کارهای مختلف بخصوص شناسایی و انتخاب استراتژیهای تأمین مالی
شرکتهای نوپا مؤثر دانستهاند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد فرعی نقش دولت در شناسایی و انتخاب استراتژیهای تأمین مالی
شرکتهای نوپای مبتنی بر فنآوریهای نوین در ایران دارای اهمیت هستند؛ بنابراین ،پیشنهاد میگردد که
شرکتهای نوپا برای تأمین مالی نخست به بعد سیاستهای پولی و اعتباری بعنوان مهمترین رویکرد توجه نمایند.
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همچنین ،ابعاد حمایتها (پارک علم و فنآوری) و آزاد سازی مالی ،سیاستهای مالی و مالیاتی ،سهولت فضای کسب
و کار ،بصورت همزمان در کنار بعد سیاستهای پولی و اعتباری ،در راستای جذب منابع مد نظر قرار دهند .در این
مورد نتایج این بخش با پژوهشهای انجام شده توسط بانک جهانی ( ،)7813وینسنت ( ،)7817دادگر (،)7831
رنانی ( ،)7837هم راستا است .چرا که پژوهشگران فوق نقش ابعاد فرعی دولت را در رشد کسب و کارهای مختلف
بخصوص شناسایی و انتخاب استراتژیهای تأمین مالی شرکتهای نوپا مؤثر دانستهاند.
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