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چکیده
اگر استارتآپها را سازوکاری جهت یافتن ایدههای برتر بدانیم عامل مهم جهت ورود به مرحله بعد یا نوآوری،
یافتن سرمایهگذار برای آن ایدهها میباشد .ازاینرو هدف از این پژوهش شناسایی و اولویتبندی و تعیین روابط علی
و معلولی بین عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی استارتآپها میباشد .گروه تصمیم شامل  30نفر از مدیران و کارشناسان
استارتآپها ،شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای موجود در پارک علمی و فناوری استان گلستان میباشند .در
این پژوهش با رویکرد دیکتل فازی عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارتآپها در  6مؤلفه همراه با زیر معیارها شناسایی
و استخراجشده است .در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل عالوه بر اولویتبندی بین مؤلفهها ،روابط علی و معلول بین
مؤلفههای اصلی مؤثر در تأمین مالی استارتآپها تعیینشده است .درنهایت از  6مؤلفه اصلی در تأمین مالی این
بنگاهها 4 ،مؤلفهبه ترتیب شامل عوامل ریسک موجود در ایده ،ویژگی بازار ،ویژگی ایده و ویژگی مالی بهعنوان علت
و  2عامل ویژگی حقوقی و ویژگیهای زیرساخت همراه با زیرمجموعه هریک بهعنوان معلول در تأمین مالی
استارتآپها شناساییشدهاند .این روابط نقش حیاتی در فرآیند تصمیم گیری سرمایهگذاران استارتآپها دارد.
واژه های کلیدی :تأمین مالی ،ایده ،استارتآپ ،دلفی فازی ،دیمتل
طبقهبندی موضوعیQ56, R42,G23, G29, G32 :

 .1کد  DOIمقاله0.22051/jfm.2019.21525.1753 :
 .2دانشجوی دکتری کارآفرینی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،گروه کارآفرینی ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،علیآباد کتول ،ایرانEmail:b.shahrabi@gmail.com .

 .3استادیار در حسابداری ،گروه کارآفرینی ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران .نویسنده
مسئولEmail:mjd_ashrafi@aliabadiau.ac.ir .
 .4عضو هیئتعلمی و دانشیار دانشگاه الزهراEmail: abbasiebrahim@alzahra.ac.ir .
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مقدمه
استارتآپ رویکرد و مفهومی است که در کمتر از یک دهه توانسته است در دنیای کارآفرینی
و کسبوکار ،انقالب بزرگی ایجاد کند اینکه بتوان بر اساس یک ایده درآمدزا ،سیستم و یا سازمانی
را متولد کرد و به آستانه رشد و سرمایهگذاری رساند .استارتآپ یا معادل فارسی آن رویداد شتاب،
رویدادی است که بهمنظور راهاندازی شرکتها و کمپانیهای نوپا برگزار میشود .بنا به تعریف
متخصصان ،استارتآپ یک کمپانی نوپا است که راهحلی نوین را برای یک مسئله ارائه میکند؛
درحالیکه تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق راهحل ارائهشده وجود ندارد .بههرحال
استارتآپ بهعنوان یک سرمایهگذاری کارآفرینانه بهمنظور یک کسبوکار جدید بهصورت یک
شرکت نوپا ظهور میکند .بااینحال برای راهاندازی و توسعه این شرکتها نیاز به ارزیابی و
تجزیهوتحلیل و توسعه ایده خود دارند (سوناندا.)2017 ،
برخی نیز استارتآپ را فرهنگ نوینی برای اندیشههای نو و خالقیت پرفراز ایدههای موجود
می دانند که هدف از آن برطرف کردن مشکالت موجود در نقاط کلیدی است که بهعنوان پاشنه
آشیل راهحلهای موجود شناخته میشوند (بیتاب و همکاران .)1392 ،مازوکاتو در کتاب دولت
کارآفرینی خود بیان میکند که این سیاستگذاریهای آیندهنگر دولت است که میتواند منجر به
ظهور شرکتهای بسیار موفق چون گوگل ،اپل و غیره شود .همچنین او بیان میکند که بیشتر
استارتآپهای موفق آمریکا ،در مراحل اولیه رشد خود از حمایتهای دولتی بهرهمند شده بودند
(مازوکاتو .)2018 ، 1دولت میتواند از طرق مختلفی چون ایجاد پارکهای علم و فناوری ،مراکز
رشد ،اصالح مقررات ،کمکهای مالی و غیره ،در روند توسعه استارتآپها تأثیرگذار باشد.
استارتآپها میتوانند به دولت در بسیاری از پروژههای فناورانه و نوآورانه نیز کمک شایانی کنند.
(یارمحمدیان و همکاران.)1397 ،
مساله اینست که اغلب سرمایه گداریها روی ایدههای برتر در استارتآپها ،برای
سرمایهگذاران همواره با ریسک همراه میباشد .ازیکطرف صاحبان ایده بر روی تفکر و ایده خود
متعصب بوده و آن را بهترین گزینه برای سرمایهگذاری دانسته و از طرفی سرمایهگذاران روی این
ایده همواره به دنبال بیشترین نرخ بازده هستند و نیز بهراحتی جذب ایدهای نمیشوند.
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بر همین اساس پیش از تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری در استارتآپها باید نکاتی
را مدنظر قرارداد .به هرحال باید پذیرفت که سرمایهگذاری یک ایده هیجانانگیز و
درعینحال میتواند ترسناک باشد .بسیاری از سرمایهگذارانی که در شرکت نوپا سرمایهگذاری
کرده بودند درواقع به پیروی از دیگران چنین ریسکی را بهراحتی پذیرفته بودند .بر همین اساس
باید وظایف خود را بهدرستی انجام داد و تالش کرد که با تحلیلهای عمیق و آیندهنگر متوجه
شد که چه سرنوشتی در انتظار استارتآپ موردنظرتان است .از این رو با گسترش فناوری
و دسترسی راحت و سریع به اطالعات از طرق رایانهها و شبکههای انتقال اطالعات ،موضوع
استفاده اطالعات در تصمیم گیری ابعاد تازهای به خود گرفته است (نمازی و ناظمی.)1384 ،
ازاینرو تمایز این تحقیق نسبت به سایر تحقیقات مشابه در مورد استارتآپها شامل موارد
ذیل است:
نگاه سیستمی به عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارتآپهاتحقق یک طبقهبندی جامع بر اساس نظر نخبگان در عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارتآپهااولویتبندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارتآپهاپی بردن به روابط درونی و پویا بین عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارتآپهاامکان تفسیر و نتیجهگیری بهتر از تعیین روابط درونی عوامل مؤثر بر تأمین مالیاستارتآپها
لذا در این پژوهش سعی شده است عوامل مرتبط با تأمین مالی استارتآپها شناسایی و با
استفاده از تکنیک دیمتل عالوه بر رتبه بندی بین عوامل مرتبط با تامین مالی روابط علی و معلولی
بین عوامل مؤثر در تأمین مالی مشخص شود .لذا هدف از پژوهش فوق شناسایی و رتبهبندی و تدوین
روابط علی و معلولی عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارتآپها میباشد.
بیان مساله
کسبوکارهای نوپا اغلب شرکتهای کوچک و یا درنهایت متوسطی هستند که با ارائه
طرحهای نوآورانه همواره به دنبال ارائه کاالها و خدمات نوین در بازار میباشند .ولی مسئله این
است که این شرکتها همواره دارای ریسک زیادی برای سرمایهگذاری میباشند .به این دلیل که
در درجه اول ایدههای مطرحشده در استارتآپها خاصیت شیپوری دارند؛ یعنی از  100درصد
ایدهها درنهایت فقط  2الی  5درصد آنها توجیه الزم برای سرمایهگذاری را خواهند داشت .از
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طرفی دیگر برای ایدهها و طرحهای انتخابی جذب سرمایهگذار بسیار مشکل میباشد .ازاینرو تأمین
مالی در استارتآپها همواره با مشکالت عدیدهای روبرو میباشد؛ اما پرسش اینجاست که بهعنوان
یک سرمایهگذار چگونه و در چه زمانی میتوان این فرآیند را شروع کرد.
استارتآپها به لحاظ ماهیتی که در تولید ایده و پذیرش آنها در بازار دارند همواره دارای
ریسک زیادی میباشند و این امر باعث میشود که تعداد زیادی از استارتآپها در فرآیند تجاری
سازی خود با مشکل روبرو شده و درنهایت با شکست روبرو شوند .ولی مهم این است که عدم
موفقیت آنها در بازار فقط به دلیل ماهیت ایده موردنظر نمیباشد بلکه مسئله این است که چه کسانی
(سرمایهگذاران) و با چه کیفیتی و چگونه بر روی این ایدهها و طرحها سرمایهگذاری میکنند؟ این
بدین معناست که اثربخشی و درنهایت موفقیت یک ایده عالوه بر مناسب بودن ایده ،به مناسب بودن
و قدرت سرمایهگذاران آن ایده وابسته میباشد .این گروه از سرمایهگذاران در بررسی و پذیرش
یک ایده خالق و پر ریسک همیشه به عوامل تأثیرگذار و تحلیل آنها میپردازند که نتیجه آن
مجوزی برای سرمایهگذاری در آن ایده میگردد .به عبارتی دیگر میتوان گفت که پذیرش ریسک
ایده و طرح موجود در استارتآپها برای هر سرمایهگذاری ،وابسته به عواملی است که آن ایده و
طرح را در فرآیند تجاریسازی خود موفق کرده و باعث اثربخشی ایده موردنظر در بازار میشود و
همین امر باعث ترغیب سایر سرمایهگذاران جدید بر روی ایدههای جدید میگردد .نکته مهم در
این تحلیل این است که در بین سایر عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری استارتآپها چه عوامی نقش
علت و چه عواملی نقش معلول را خواهند داشت .پی بردن به این امر بر میزان و شدت جذب
سرمایهگذار روی ایده و طرح جدید نقش بسزایی خواهد داشت .لذا میتوان گفت که پی برن به
این امر مدیریت ریسک ایدهها و نوآوریها را در بازار برای سرمایهگذاران میسرتر خواهد کرد .تنها
چیزی که میتوان با اطمینان در مورد سرمایهگذاری به پیروی از دیگران گفت این است که اگر
کارها بد پیش برود ،شما نیز مانند آنها پول خود را از دست خواهید داد .بهعنوانمثال نرخ شکست
در شروع کسبوکارها جدید استارتآپی در افریقای جنوبی بسیار باال میباشد و یکی از علل
شکست عدم آشنایی مدیران استارتآپ با منابع تأمین مالی و شرایط سخت و پر ریسک استقراض
از بانکهای دولتی و غیردولتی میباشد (فاتوکی .)2014 ،طبق آمار ارائهشده در زیستبوم
توسعهیافته ایاالتمتحده ،بیش از  50درصد کسبوکارهای نوپا در سال اول راهاندازی شکست
میخورند و حدود  95درصد آنها در  5سال نخست راهاندازی با شکست مواجه خواهند شد.
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موسسه سی بی اینسایتس 1بین سالهای  2010تا  2013به بررسی علت شکست شرکتها در صنعت
فناوری اطالعات پرداخته است .طبق آمار اعالمشده حدود  79درصد از شکست شرکتها مربوط
به بخش فناوری و اینترنت است .نکته قابلتوجه بعدی این است که حدود  55درصد از
استارتآپها قبل از افزایش سرمایه شکست میخورند .استارتآپها در مراحل اولیه به دلیل
محدودیت های مالی ،داشتن محصوالت نابالغ و عدم اطمینان کلی نسبت به نیاز بازار ،امکان
ورشکستگی بسیار باالیی دارند .میانگین زمانی بین آخرین مرحله تأمین مالی و شکست  20ماه است.
تقریباً  71درصد از شکست استارتآپها پیش از سپری شدن دو سال از آخرین تأمین مالی آنها
اتفاق میافتد و در میان بخشهای مختلف ،حوزه شبکههای اجتماعی بیشترین میزان شکست در بین
استارتآپها را دارند.
چندی پیش وبسایت سی بی این سایتس مجموعهای از دالیل عمده شکست استارتآپها را
منتشر کرد؛ بر اساس این گزارش 42 ،درصد از استارتآپهای موردپژوهش ،دلیل شماره یک
شکست استارتآپها را نیاز نداشتن بازار به محصول آنها عنوان کردهاند .تمام شدن منابع مالی و
نداشتن گروه مناسب نیز از دیگر عوامل مهم در شکست استارتآپها بیان شد .از اینرو برای
مشخص کردن مسائل فوق باید عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارتآپها را تعیین کرد و عالوه بر
رتبهبندی عوامل فوق روابط علی و معلولی بین این عوامل را مشخص نمود .از این بابت این پژوهش
درصدد پاسخ به این سؤال هست که چه عواملی بروی تأمین مالی استارتآپها تأثیرگذارند و هر
یک از عوامل از چه اولویتی در بین سایر عوامل برخوردار است و اینکه درنهایت چه روابط علی
و معلولی بین این عوامل وجود دارد؟
مبانی نظری پژوهش
تعریف استارتآپ

در اینجا سه تعریف از استارتآپ ارائه میدهم ،سه تعریف از سه متفکر استارتآپ که هر
یک با رویکرد خاصی به فرآیند استارتآپها متمرکزشدهاند.
تعریف اول از پاولگراهام :استارتآپ شرکتی است که ساختهشده تابه سرعت رشد کند.
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تعریف دوم از استیو بلنک ،بزرگترین متفکر حوزه استارتآپ :استارتآپ نهادی است انسانی
که ساختهشده برای خلق محصول یا خدمتی نو در شرایط عدم قطعیت بسیار .در تعریف دیگری از
او ،استارتآپ سازمانی است موقتی که در جستجوی مدل کسبوکاری گسترشپذیر ،تکرارپذیر
و سود ده است.
تعریف سوم از استرووالدر :او مدل کسبوکار خور را به نام بوم کسبوکار معرفی میکند که
بر مبنای آن هر کسبوکار کوچک و بزرگی بهطور کاربردی ایجادشده و توسعه مییابد و باعث
ایجاد ارزش میگردد .نکته اینکه گسترشپذیر بودن استارتآپها به عواملی مانند گستره چشم
اندازکارآفرینان-هدف تخصصی پایهگذاران-اندازه بازارهدف -تیم پایهگذار و کارمندان در
کالس جهانی ،بستگی دارد.
یک نکته بسیار مهم دیگر این که استارتآپها به هیچ عنوان نسخه کوچکتر شرکتهای بزرگ
نمیباشد و شرکتهای نوپایی که این چنین فکر میکردند در نهایت ورشکست شدند زیرا آنها
روش مدیریتی خاص خودشان را دارند.
استارتآپ چه تفاوتی با سرمایهگذاریهای دیگر دارد؟

استارتآپها یا کارنوپاها به شرکتهای نوپایی گفته میشود که فعالیت خود را از یک ایده
ساده و اولیه شروع کرده و رشد مییابند تا به درآمد برسند .این نوع از کسبوکارها به دنبال یک
ایده خالقانه برای مسائل و مشکالت تشخیص داده شده ،میباشند .لذا اگر سرمایهگذاری را تصریف
منابع پولی در حال حاضر به جهت کسب منافع بیشتر در آینده بدانیم ،باید گفت که استارتآپ
یک سرمایهگذاری عادی نیست و یا لزوماً راهاندازی هر نوع شرکت فناورانه استارتآپ نمیباشد.
در تحلیلی دیگر«استارت آپ یک رویداد و همایش کارآفرینی نیست ،یک وبسایت یا یک نرم
افراز موبایل لزوماً یک استارتآپ نیست ،یک شرکت کوچک و درآمدزا نیست بلکه موتور
نوآوری محسوب میگردد و درعینحال ،منبع تخریب خالق میباشند زیرا محصوالت جدید را
معرفی میکنند که باعث سرنگونی و اختالل موقعیت شرکتهای فعلی میباشند» (نادری و
همکاران .)1395 ،ازاینرو میتوان تفاوتهای زیر را در این مورد بیان کرد :معموالً مبنای شروع
کار استارتآپها یک ایده خالقانه و نوآورانه میباشد و به دلیل همین خالقیت ،استارتآپها
گاهی رقیب ندارند! بنابراین بیشتر از رقابت کردن ،باید تمرکز اصلیشان بر روی آگاهیرسانی از
ایدهشان و اجرای کم نقص آن باشد .اغلب بنیانگذاران آنها مشکل مالی دارند و سرمایه اولیهشان
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را با وام ،قرض و یا پساندازی اندک شروع میکنند .نمونههای بسیاری از استارتآپهای موفق
جهانی وجود دارد که برخی از آنها امروزه بهصورت وسیعی در زندگی انسانها تأثیرگذارند.
استارتآپهای بینظیری مانند گوگل ،تلگرام ،علیبابا ،اپل و غیره ازجمله این مثالها میباشند.
توجه به این نکته الزامی هست که استارتآپها چه چیزی نیستند .بنا به تعاریف فوق هرگونه
راهاندازی شرکتهای جدید و یا هر شرکت فناورانه و یا هر شرکتی با ریسک باال لزوماً استارتآپ
نمیباشد .بررسی زیستبوم (اکوسیستم) استارتآپی ،بزرگترین تحقیق ابتدایی در زمینه تکاپوی
جهانی در راهاندازی و توسعه کسبوکارهای نوپا میباشد .این تحقیق در  30کشور جهان و در مورد
ساختار و رفتار مالی و تجاری و عوامل مؤثر بر موفقیت و یا شکست استارتآپها در بیش از 10000
کسبوکار دولتی و خصوصی این کشورها بهمنظور رسیدن به یک مدل مناسب از زیستبوم
کارآفرینی صورت گرفته است (اکوسیستم استارتآپ.)2018 ،
سرمایهگذاری کشورها در استارتآپ

گزارش سی بی اینسایتس از سرمایهگذاری کشورها در حوزه استارتآپها نشان میدهد
آمریکا بهعنوان مرکز مهمی برای ایده و کارآفرینان همچنان بهترین محل برای رشد استارتآپها
است؛ بهطوریکه  80درصد سرمایهگذاری برای توسعه کارآفرینی در این کشور انجامگرفته است.
مابقی تأمین سرمایه عمدتاً مربوط به سرمایهگذاران بریتانیایی ،چینی و کانادایی بوده و این در حالی
است که بیش از نیمی از سرمایهگذاریها توسط حامیان استارتآپها و سرمایهگذاران ریسکپذیر
واقع در ایالتهای کالیفرنیا ،ماساچوست و نیویورک تأمینشده است .حجم سرمایهگذاری روی
استارتآپهای آمریکایی در سال  2015بالغبر  72/8میلیارد دالر و حدود  0/24درصد بیشتر از
حجم سرمایه انجامگرفته در سال  2014بود .همچنین تا پایان سهماهه سوم سال  2016حدود سه هزار
و  344معامله برای حمایت  46/5میلیارد دالری از کسبوکارهای نو در این کشور منعقد شد که
 26میلیارد از این سرمایهگذاری در ایالت کالیفرنیا برای حمایت از  1415استارتآپ تحت حمایت
سرمایهگذاران خطرپذیر انجامگرفته است .البته وجود سیلیکونولی بهعنوان مهد استارتآپها بی
دلیل نیست که این ایالت باالترین سهم را در سرمایهگذاری استارتآپها به خود اختصاص دهد.
پس ازآن کشور دیگر ابرقدرت اقتصادی آسیا یعنی هند توانست به محل پرورش ایده و تولد
استارتآپها تبدیل شود و این مهم را مدیون سرمایهگذاری سه میلیارد دالری سرمایهگذاریهای
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پرخطر ()VC

1

و دیگر حامیان مالی است .البته مثلث رقابتی برای جذب و پرورش ایدهها ضلع

دیگری دارد که در سیطره کشورهای اروپایی است تا بهواسطه آنها اروپا بتواند مستقل از آمریکا
و حتی آسیا بهشت دیگری برای ایده پردازان و کارآفرینان رقم بزند .بهاینترتیب ،بریتانیا و آلمان
به ترتیب  2/8میلیارد دالر و  1/3میلیارد دالر در حوزه استارتآپها سرمایهگذاری کردند تا از
عرصه رقابت کارآفرینی عقب نمانند .کانادا دیگر کشور از منطقه آمریکای شمالی است که توانسته
در میان سرمایهگذاران استارتاپی عرضه اندام کند و برای دستیابی به این موقعیت با اجرای 187
معامله برای سرمایهگذاری  1/2میلیارد دالر ،چتر حمایتی برای ایده پردازان را گشوده است .عالوه
بر آن ،در کنار کشورهای توسعهیافته میتوان شاهد اقتصادهای نوظهوری مانند سنگاپور و اندونزی
شد که حتی با بضاعت خیلی کمتر به دنبال ایجاد اکوسیستمهای محلی برای پرورش ایدههایشان
هستند تا به ترتیب با صرف سرمایههایی به ترتیب  859میلیون دالری و  600میلیون دالری در سهماهه
سوم سال  2016از مزایای ایدههای ملی خود بهرهمند شوند .عالوه بر آن در برخی کشورها مانند
ایرلند برنامههای کارآفرینی استارتآپ بهوسیله شرکتهای غیردولتی و سایر مردمی که پتانسیل
باالیی برای ایجاد استارتآپ دارند ،عاملی برای پذیرش اقامت در کشور میباشد (آیریش.)2018 ،
مراحل سرمایهگذاری

مرحله اول :نوپاها (استارتآپها) در فاز نخست ،به خودگردانی متکی هستند .کارآفرینان در
این مرحله با استفاده از اندوختههای خود ،یاریگرفتن از خانواده ،قرض و خرده درآمدها ،ایده خود
را جلو میبرند .بنابراین با جستجوی محلی یا ایننترنتی بدنبال سرمایه گذار هستند.
مرحله دوم :پسازآنکه صاحب ایده از سرمایهگذاری در مراحل ابتدایی نتیجه گرفت ،وارد
مرحله بعدی میشود که تحت حمایت مالی سرمایهگذار فرشته قرار بگیرد .سرمایهگذاران فرشته
افراد ثروتمند و در اغلب موارد ،کارآفرینانی هستند که بهجای منفعتجویی از بازار سرمایهای مانند
سهام ،ترجیح میدهند روی استارتآپها سرمایهگذاری کنند؛ و آنان را قادر سازند تا منافع
سرشاری از محل سرمایهگذاری انجامشده به دست آورند.
مرحله سوم :زمانی که سرمایهگذاری فرشتهها روی استارتآپها به ثمر رسید ،نوبت به
سرمایهگذاران ریسکپذیر میرسد .فرشتهها حلقه میانی سرمایهگذاری در مرحله آغازین و
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سرمایهگذاری ریسکپذیر در مراحل بعد هستند .سرمایهگذاران فرشته ،بهطورمعمول دارای شبکه
غیررسمی از سهامداران حقیقی هستند که بهصورت شخصی و تنها با رویکرد حمایتی از
استارتآپها وارد عمل شده و از آنان حمایت میکنند .ولی سرمایه جسورانه یا مخاطره پذیر منبع
سرمایه برای کسبوکارهای نوپا هستند .از این رو چرخههای سرمایه گذاری مالی یک کانال بسیار
کلیدی برای تحت تأثیر قرار دادن بازارهای مالی بوده و میتواند نقش بسیار پررنگی در انتشار و
تجاریسازی فناوری ایفاء نماید و میتواند به ایجاد چرخههای نوآوری منجر شود .در جدول 1
عالوه بر نمایش چرخه حیات استارتآپها ،منابع تأمین مالی در هر مرحله و تغییرات سود و همچنین
تغییرات منحنی سود با رسم منحنی مربوطه به نمایش گذاشته میشود:
جدول  .1چرخه حیات تأمین مالی استارتآپها (کسبوکارهای نوپا)
بلوغ

رشد

معرفی

توسعه

امکانسنجی

تحقیق

چرخه حیات

سرمایهگذاری

سرمایهگذاری

سرمایه گداری

سرمایهگذاری

سرمایهگذاری.

تائید اولیه

مراحل

ثانویه و غیره

اولیه و ثانویه

اولیه

و استارتآپها

اولیه

سرمایهگذاران

سرمایهگذاران

سرمایهگذاران

منابع شخصی

پرخطر

پرخطر

پرخطر

دوستان-آشنایان

عرضه

اولیه

سهام-بانکها-
استفاده از منابع

سود

منابع شخصی

ابزار تأمین
مالی

سرمایهگذاران

نقد موجود
حداکثرسازی

سرمایهگذاری

فرشته
افزایش سود و

شروع سود

افزایش

سرمایهگذاری و

سرمایهگذاری

نقدینگی

اولیه و

سرمایهگذاری

هزینه

و هزینه

عایدات اولیه

و هزینه

تغییرات سود

باالترین سطح

بهبود منحنی

افزایش اولیه

دره مرگ یا

تصریف بیشتر

پایین بودن

تغییرات در

سود

سود

سود

پایینترین

منابع نقدینگی و

منحنی سود

منحنی سود

سطح سود

کاهش بیشتر
نقدینگی

منبعlifecycle of startups (statupcompass.co). :

عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارتآپها (کسبوکارهای نوپا)

عملکرد استارتآپها همیشه تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله مکانیزم تامین مالی قرار دارد.
آنچه حائز اهمیت است ،اینکه راهاندازی و رشد و نیز ثبات و بهتبع آن توسعه استارتآپها تحت
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تأثیر این عوامل میباشد (پریا .)2011 ، 1این عامل نقش راهبردی را در ایجاد و رشد شرکتهای
نوپا خواهند داشت .ازاینرو در این پژوهش سعی شده است این عوامل را در ابتدا بر اساس منابع
کتابخانها ی و اسناد موجود شناسایی و استخراج نمود و در مرحله بعد این عوامل بر اساس نظر
خبرگان با روش دلفی مورد تأیید قرارگرفته و اولویتبندی میشوند.
اولین مرحله از تأمین سرمایه موردنیاز یک استارتآپ در مرحله راهاندازی یا سرمایهگذاری،
مرحله کشت ایده است که در آن مرحله ،تأمین سرمایه ایده ،استارتاپ را قادر خواهد ساخت تا به
رشد خود ادامه دهد .درواقع ،در این مرحله منابع موردنیاز توسط خود ایده پردازان یا از سوی
اطرافیان ،سرمایهگذاران فرشته یا روشهای دیگری مانند سرمایهگذاری جمعی تأمین میشود
(صادقی .)1391 ،استارتآپها در مراحل رشد به دلیل نداشتن داراییهای مشهود یا اعتبار کافی و
ناشناخته بودن برای جذب سرمایه از منابع وامدهنده مانند بانکها نمیتوانند استفاده کنند؛ بنابراین
این ایده پردازان باید به دنبال سرمایهگذاران ریسکپذیر یا جسوری باشند که حاضر هستند در
بلندمدت از کسبوکارهای نوپا حمایت مالی کرده و به آنها در زمینههای مختلف مدیریت،
بازاریابی ،حسابداری ،فناوری ،طراحی محصول ،مسائل حقوقی و …مشاوره بدهند.
روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی پیمایشی و از نوع تحقیقات کیفی میباشد .لذا بر اساس
مراحل ذکرشده در روش اجرایی پژوهش ،عاملها و ریز عاملهای تأثیرگذار بر تأمین مالی
استارتآپها بر اساس بررسی متون جامع شناسایی و استخراجشده است و بعد از تجمیع با توجه به
نظر نخبگان با ذکر منابع مربوطه طبقه بندی و ارائه میگردند که در جدول  1-1مشخص شده است.
سپس با تکنیک دیمتل روابط علی و معلولی در بین عوامل مهمتر در تأمین مالی شرکتهای نوپا
سنجیده میشود؛ بنابراین روند اجرایی پژوهش به ترتیب به شرح زیر انجام میپذیرد:
الف) شناسایی متغیرها با منابع کتابخانهای و مصاحبه بر اساس مرور جامع
ب) شناسایی و اولویتبندی و رتبهبندی عوامل مؤثر در تأمین مالی استارتآپ با روش دلفی فازی
ج) تعیین روابط علی و معلولی بین عوامل مؤثر در تأمین مالی استارتآپ با تکنیک دیمتل
حال با توجه اهمیت هریک از مراحل فوق به تشریح این مراحل میپردازیم:

1 . Pería
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الف) شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارتآپها بر اساس مرور متون جامع

در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانهای و بررسی اسناد و نیز مصاحبه با مدیران و متخصصین
کسبوکارهای نوپا عوامل مؤثر بر تأمین مالی این بنگاهها بررسیشده است در این پژوهش از روش دلفی فازی
جهت شناسایی و انتخاب عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارتآپها استفادهشده است .بدین منظور تعداد 30
پرسشنامه تهیهشده بین مدیران و مسئولین شرکتهای موجود در پارک علمی و فناوری استان گلستان که با
موضوع مورد نظر تسلط دارند ،نیز توزیعشده است .درنهایت این عوامل در یک طبقهبندی جامع در  6بخش مجزا
همراه با ریز معیارهای مشخص شناسایی و انتخاب میشوند .این عوامل عبارتاند از :ویژگی ایده ،ویژگی بازار،
ویژگی مالی ،ویژگی حقوقی ،ویژگی زیرساخت ،ویژگی ریسک موجود در ایده.
حال در این مرحله به معرفی و تشریح هر یک از عوامل (معیارها و ریز معیارها) مؤثر بر تأمین
مالی شرکتهای نوپا میپردازیم:
 :Aویژگی ایده :ایده نشاندهنده طرز تفکر و تلقی کارآفرین از یک محصول جدید هست و درواقع هسته
مرکزی و اولیه یک محصول را نشان میدهد .بر اساس بررسیهای انجامشده از  100درصد ایدهها درنهایت 2
الی  5درصد از ایدهها قابلیت تبدیل به نوآوری میشوند( .گاسمن )2016 ، 1لذا یک ایده برای تبدیل به نوآوری
باید قابلیت تمایز از سایر ایدهها و نیز قابلیت تبدیل به یک محصول و نیز قابلیت تجاریسازی را نیز داشته باشد
(اولیت .)2013 ، 2ازاینرو بسیاری از ایدهها حتی توانایی تبدیل به طرح کسبوکار را نداشته و نمیتوان بر
مبنای آن یک کسبوکار را راهاندازی کرد.
 :Bویژگی بازار :شرط موفقیت یک ایده این است که این ایده بتواند بر مبنای محصول تولیدشده خود یک
بازار هدف مشخص را پوشش داده و تقاضای مشخصی را در بازار پوشش دهد (بریمن .)2011 ، 3لذا این
محصول تولیدشده از استارتآپها حتماً باید قابلیت مزیت رقابی را داشته و بتواند قابلیت فروش را در بلندمدت
داشته و یا امکان صادرات برای آن وجود داشته باشد (بردفورد .)2015 ، 4این عوامل درنهایت برای محصول
تولیدشده در استارتآپ قابلیت تجاریسازی را به وجود میآورد.
 :Cویژگی مالی :هر ایده و محصول ایجادشده در یک شرکت نوپا بهطور حتم دارای یک
ریسک و نرخ بازده میباشند

(بیسواس5

 )2015 ،و به شرطی این ایده توسعهیافته و قابلیت
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تجاریسازی را پیدا میکند که نرخ بازده از ریسک بیشتر باشد .تنها به این شرط است که سایر
مؤسسات مالی ازجمله بانکها و صندوقهای تأمین مالی و حتی سرمایهگذاران داخلی و خارجی بر
روی این ایده سرمایهگذاری میکنند (اینسا .)2015 ، 1درنهایت هر استارتآپی باید بتواند قابلیت
تولید نرخ بازده و سودآوری خود را با پتانسیلهایی که دارد به رخ سرمایهگذاران بکشد .نکته حائز
اهمیت این است که نرخ بازده سرمایهگذاری باید از نرخ بازده تأمین مالی (هزینه سرمایه) بیشتر باشد
(فدایی )1394 ،تا انگیزه الزم برای سرمایهگذاری وجود داشته باشد.
 :Dویژگی حقوقی :بسیاری از طرحهای سرمایهگذاری با چالشهای حقوقی و قانونی برخورد
میکنند .ازاینرو برطرف کردن این مسائل در بهبود فضای کسبوکار در سایر کشورها و صنایع
جهت تسهیل در امر سرمایهگذاری نقش حیاتی دارد (دیکسون .)2006 ، 2سادهسازی فرآیندهای
اخذ مجوز و همچنین ایجاد مشوقها و تقویت مالکیت معنوی ازجمله مسائل حقوقی میباشند که
در شفافیت و بهبود تأمین مالی استارتآپها نقش اساسی دارد (بیکر .)2004 ، 3عوامل حقوقی می
تواند پشتوانهای برای سایر عوامل دیگر در تأمین مالی استارتآپها باشند.
 :Eویژگی زیرساخت :این عوامل به مجموعه عوامل سختافزاری و نرمافزاری گفته میشود که
امکانات اولیه الزم برای ایجاد و راهاندازی و توسعه استارتآپها را فراهم میآورد (اونیسون، 4
 .)2015ازجمله موارد نرمافزاری میتوان به فرهنگ حمایت از نوآوری و وجود گروههای کاری
اثربخش و تعداد حامیان مالی نام بد (کیکاووی)1395 ،؛ و از عوامل سختافزاری میتوان به عوامل
وجود شبکههای ارتباطی قوی و مناسب و دسترسی به تجهیزات سختافزاری مناسب اشاره نمود.
 :Fویژگی ریسک موجود در ایده :این عوامل به این مورد تأکید دارد که با فرض بر اینکه یک
ایده برای استارتآپ پذیرفته میشود باید مشخص شود که چه عواملی بر روی آن تأثیرگذار هست
(بریزاک .)2010 ، 5ازاینرو عواملی مانند اثر نیروهای اقتصادی اجتماعی بر ایده و شرایط حاصل
از تحریم و نوسانات ارزی و شرایط آتی و سایر نوسانات اقتصادی ،میتوانند بر ایده موردنظر و
انگیزه الزم برای سرمایهگذاری و تأمین مالی آن تأثیر بگذارد (آدرتون .)2012 ، 6لذا این عامل در
پذیرش یک ایده جهت سرمایهگذاری برای کارآفرینان حیاتی میباشد.
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معرفی معیارها و ریز معیارهای تأمین مالی در استارتآپها با منابع مربوطه در جدول زیر
معیارهای معرفیشده در تأمین مالی و سرمایهگذاری در استارتآپها همراه ریز معیارها و منابع
هریک بهطور طبقهبندیشده معرفی میشوند:
جدول  .2عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارتآپها (کسبوکارهای نوپا)
عوامل مؤثر بر
ردیف

منبع

تأمین مالی

ریز عاملها با منبع

استارتآپ
A

ویژگی ایده

B

ویژگی بازار

C

ویژگی مالی

گاسمن2016 ،

-تمایز از سایر ایدهها (گاسمن- )2016 ،تشخیص

اولت2013 ،

فرصت کارآفرینانه (بیانچی- )2010 ،ارزش ایده در

بیانچی2010 ، 1

مقایسه با سابر ایدهها -قابلیت تجاریسازی ایده

اکموگلو2006 ، 2

(آکموگلو- )2006 ،قابلیت تبدیل ایده به طرح
کسبوکار (اولت- )2013 ،قابلیت نوآوری در ایده
(اولت - )2013 ،ارزش ایده در مقایسه با سابر
محصوالت فعلی (توکلی)1395 ،

المانن2016 ، 3

 -امکان پیشبینی تقاضا (بریمن )2011 ،و (پورتر،

بریمن2011 ،

 - )1980وجود بازار هدف مناسب (بردفورد)2015 ،

اوسترووالدر2010 ، 4

 -ایجاد مزیت رقابتی (کانس ،تیبل - )2015 ،امکان

بردفورد2015 ،

پذیرش بازار (استرووالدر - )2010 ،تعداد کاالها و

کانس تیبل2015 ، 5

خدمات جایگزین (استرووالدر - )2010 ،میزان

پورتر1980 ، 6

دسترسی به تأمینکنندگان (بریمن - )2011 ،امکان

مارتنیک2002 ، 7

ورود به بازارهای خارجی (بریمن)2011 ،

بالوبیتیس2012 ،

 هزینه تأمین مالی (بیسواس )2015 ،و (کیکاووس، - )1395حمایت بانکها از طرحهای نوآورانه
(بالویتیس - )2013 ،وجود سرمایهگذار خارجی
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کانالورن2015 ، 1

(چارخواه - )1393 ،قدرت بازپرداخت بدهی

بیسواس2015 ،

(کانالون - )2015 ،وجود صندوقهای سرمایهگذاری

فدایی1394 ،

تخصصی (توکلی - )1395 ،قابلیت دسترسی به تأمین

کیکاووس1395 ،

مالی (بیسواس - )2015 ،وجود سرمایهگذاری مخاطره

توکلی1395 ،

پذیر (فدایی)1394 ،

چارخواه1393 ،
D

ویژگی حقوقی

E

ویژگی زیرساخت

دیکسون2006 ،
2

 -ثبت در مراکز رسمی (دیکسون - )2006 ،کاهش

آسیتن 1987 ،

مجوزها (بیکر- )2006 ،میزان سازگاری ایده با قوانین

بیکر2004 ،

تجاری موجود (بالک- )2004 ،معافیتهای تشویقی

بلومبرگ1995 ، 3

(بلومبرگ - )1995 ،کاهش زمانی اخذ مجوزها (بلومبرگ،

بالک2004 ، 4

 - )1995میزان حمایت قانونی از اقدامات نوآورانه (بیکر،
 - )2004احراز مالکیت معنوی طرح (آستین)1987 ،

اونیسون2015 ،
5

 -دسترسی به سختافزارهای موردنیاز (اونیسون،

کونتی 2013 ،

 - )2015وجود فرهنگ حمایت از نوآوری (اسپوزیت،

اسپیگل2013 ، 6

 - )2014حمایت شتابدهنده و مراکز رشد از ایده

مرادی1394 ،

(کونتی - )2013 ،استفاده از شبکههای ارتباطی وسیع

کیکاووس 1395

(اسپیگل - )2013 ،وجود گروه کاری کارآمد (اندری
آستین - )2010 ،ارتقای مهارتهای تخصصی (مرادی،
 - )1394تعداد مناسب حامیان مالی از ایده (کیکاووس،
)1395

F

ویژگی

ریسک

موجود در ایده

آدرتون2012 ، 7

 -اثر نیروهای اقتصادی اجتماعی بر ایده (آدرتون،

برگر2011 ، 8

- )2012شرایط حاصل از تحریم (یریزاک- )2010 ،

بریزاک2010 ،

نوسانات ارزی (برونر هجلم - )2010 ،اعتبار برنامه

برونرهجلم2010 ، 9

تجاری طرح ایده (اکموگلو - )2006 ،اعتبار مدل

اکموگلو2006 ،

درآمدی طرح ایده (چارخواه - )1393 ،اطمینان از

چارخواه1393 ،
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بارون2004 ،

75
شرایط آتی طرح (برگر- )2011 ،اثر تورم بر فرآیند ایده
(فدایی )1394 ،و (بارون)2004 ،

ب) اولویتبندی و رتبهبندی عوامل مؤثر در تأمین مالی استارتآپها با روش دلفی فازی
انتخاب معیار با روش دلفی فازی

از روش دلفی فازی برای انتخاب تعداد منطقی از معیارهای تصمیمگیری معرفیشده ،توسط
نخبگان استفاده میگردد که با استفاده از مرور منابع جامعِ انجامشده و در چارچوب سلسله مراتبی
برای ارزیابی منابع تأمین مالی استارتآپها ،ارائه خواهند شد .این روش ،از گزینهها و دیدگاههای
کارشناسان برای مفهومسازی معیارهای مربوط به یک مورد از کسبوکار خاص استفاده میکند.
هدف آن بررسی مسئله نیاز شرکتها به پیادهسازی طرحهای مناسب ،ضمن حفظ کارایی محاسباتی
فرایند ارزیابی میباشد .مراحل اجرای روش دلفی فازی در  5مرحله بهصورت زیر مفهومسازی شده
است (کزازی.)1393 ،
مرحله  :1استفاده از یک پرسشنامه و سازماندهی یک هیئت کارشناسی برای بیان ارزش
محافظهکارانه (حداقل) و ارزش خوشبینانه (حداکثر)
مرحله  :2سازماندهی نظرات کارشناسان (خبرگان) که از پرسشنامهها جمعآوری
شدهاند.
مرحله  :3محاسبه  TFNبرای محافظهکارانهترین شاخص
مرحله  :4بررسی همسانی نظرات کارشناسان و محاسبه مقدار معنی
مرحله  :5استخراج معیارها از فهرست منتخب
در نهایت جدول انتخاب مناسبترین معیار بر اساس روش دلفی فازی در پیوست ارائهشده
است .در این جدول میزان نمرات کسبشده بین  1تا  10برای وضعیت بدبینانه و خوشبینانه
با توجه به نظر  30نفر از خبرگان درمورد تأمین مالی استارتآپها و همچنین جهت تعیین
میزان درجه اهمیت زیر معیارها و شاخصهای انتخاب استراتژیهای تأمین مالی بهدستآمده
است.
در این مرحله درنهایت از میان  42بعد موجود ،ابعاد :وجود فرهنگ حمایت از نوآوری،
حمایت بانکها از طرحهای نوآورانه ،تشخیص فرصت کارآفرینانه ،میزان سازگاری ایده
با قوانین تجاری موجود ،ایجاد مزیت رقابتی ،اعتبار برنامه تجاری طرح ایده ،اعتبار مدل
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درآمدی طرح ایده ،اطمینان از شرایط آتی طرح ،امکان پذیرش بازار ،ارتقای مهارتهای تخصصی،
قابلیت دسترسی به تأمین مالی ،احراز مالکیت معنوی طرح ،ارزش ایده در مقایسه با سایر ایدهها،
مقدار معناداری آنها کمتر از حد آستانه ( )7/52میباشد و بنابراین حذف خواهند شد .ازاینرو
سایر ابعاد با توجه اینکه مقدار معناداری آنها بیشتر از حد آستانه ( )7/52میباشد ،انتخاب
خواهند شد.
ج :تعیین روابط علی و معلولی بین عوامل مؤثر در تأمین مالی استارتآپ با تکنیک دیمتل

تکنیک دیمتل اولین بار توسط فونتال و گابوس 1در سال  1972توسعه داده شد تکنیک
دیمتل که از انواع روشهای تصمیمگیری بر اساس مقایسههای زوجی است ،با بهرهمندی از قضاوت
خبرگان در استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی نظاممند به آنها با بهکارگیری اصول
نظریه گراف ها ،ساختاری سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تأثیر و تأثر
متقابل ارائه میدهد ،بهگونهای که شدت اثر روابط مذکور را بهصورت امتیاز عددی معین
میکند .روش دیمتل جهت شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها و ساختن نگاشت
روابط شبکه به کار گرفته میشود .ازآنجاکه گرافهای جهتدار روابط یک سیستم را
بهتر می توانند نشان دهند ،لذا تکنیک دیمتل بر نمودارهایی است که میتواند عوامل درگیر را
به دو گروه علت و معلول تقسیم نماید و رابطه میان آنها را بهصورت یک مدل ساختاری قابل
درک درآورد .مزیت این روش نسبت به تکنیک تحلیل شبکهای ،روشنی و شفافیت آن در انعکاس
ارتباطات متقابل میان مجموعهای وسیعی از اجزاء میباشد .بهطوریکه متخصصان قادر هستند
با تسلط بیشتری به بیان نظرات خود در رابطه با اثرات (جهت و شدت اثرات) میان عوامل بپردازند
(چانگ.)2011 ، 2
الزم به ذکر است که کلیه محاسبات و تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSS 22و همچنین کلیه محاسبات بخش دیمتل با استفاده از نرمافزار  EXCEL 2013انجامشده
است.
لذا در کل پنج مرحله زیر را میتوان برای انجام تکنیک دیمتل مورداستفاده قرارداد:

1 . Fontela&GABUS
2 . Chang
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 )1تشکیل ماتریس تأثیر مستقیم ( :)aijگروه ارزیاب با استفاده از اعداد  0تا  4که به ترتیب
نشان دهنده بدون تأثیر ،تأثیر بسیار کم ،تأثیر کم ،تأثیر متوسط ،تأثیر باال و تأثیر بسیار باال
میباشد میزان تأثیر مؤلفه ( )iبر مؤلفه ( )jرا تعیین کنند .از این رو بدلیل استفاده از دیدگاه
چند نفر ،از میانگین ساده نظرات خبرگان استفاده میشود.
جدول  .3ماتریس تأثر مستقیم عوامل اصلی
جمع

ریسک

ستون

موجود در
ایده

ویژگی

ویژگی

ویژگی

ویژگی

ویژگی

زیرساخت

حقوقی

مالی

بازار

ایده

15/40

3/60

2/60

3/20

2/60

3/40

0/00

ویژگی ایده

14/80

2/80

2/80

3/60

2/60

0/00

3/00

ویژگی بازار

14/80

2/60

3/00

3/00

0/00

3/00

3/20

ویژگی مالی

15/20

3/00

2/40

0/00

3/00

3/40

3/40

ویژگی حقوقی

12/00

M̂ 

ویژگی
0/00

2/20

2/80

2/80

2/20

زیرساخت

2/00

16/20

ریسک موجود

0/06

0/00

3/80

3/20

3/20

2/60

3/40

در ایده

14/20

14/60

15/80

14/20

14/60

15/00

جمع سطر

 )2نرمال کردن ماتریس تأثیر مستقیم .عملیات نرمالسازی با استفاده از روابط ارائهشده در زیر
صورت میگیرد.
𝐴 𝐷 = 𝑚.
1
]
𝑛∑ 𝑗𝑥𝑎𝑚
| 𝑗𝑖𝑎|𝑗−1

()2

.

1
𝑛∑ 𝑖𝑥𝑎𝑚
| 𝑗𝑖𝑎|𝑗−1

[ 𝑛𝑖𝑚 = 𝑚

جدول  .4ماتریس نرمال شده تأثیر مستقیم عوامل اصلی
ریسک موجود

ویژگی

ویژگی

ویژگی

ویژگی

ویژگی

در ایده

زیرساخت

حقوقی

مالی

بازار

ایده

0/22

0/16

0/20

0/16

0/21

0/00

ویژگی ایده

0/17

0/17

0/22

0/16

0/00

0/19

ویژگی بازار

0/16

0/19

0/19

0/00

0/19

0/20

ویژگی مالی

0/19

0/15

0/00

0/19

0/21

0/21

ویژگی حقوقی
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ویژگی
0/14

0/00

0/17

0/17

0/14

0/12

0/00

0/23

0/20

0/20

0/16

0/21

زیرساخت
ریسک موجود
در ایده

 )3محاسبه ماتریس تأثیر کلی .با استفاده از روابط زیر ماتریس تأثیر کلی حاصل میگردد.
()3

𝑇 = 𝑋 + 𝑋 2 + ⋯ + 𝑋 𝑞 = 𝑋(𝐼 + 𝑋 + 𝑋 2 + ⋯ + 𝑋 𝑞−1 )(𝐼 − 𝑋)(𝐼 − 𝑋)−1
= 𝑋 (1 − 𝑋 𝑞 ) (𝐼 − 𝑋) −1

وقتیکه∞ → 𝑞 𝑋 𝑞 = [𝑂]𝑛×𝑛 ,سپس
𝑇 = 𝑋 (𝐼 − 𝑋) −1

)(4

که
𝑛×𝑛] 𝑗𝑖𝑡[ = 𝑇 𝑖. 𝑗 = 1.2. … . 𝑛.

)(5

جدول  .5ماتریس تأثیر کلی عوامل اصلی
ریسک موجود

ویژگی

ویژگی

ویژگی

ویژگی

ویژگی

در ایده

زیرساخت

حقوقی

مالی

بازار

ایده

1/76

1/74

1/88

1/71

1/79

2/65

ویژگی ایده

1/66

1/69

1/84

1/65

2/55

1/74

ویژگی بازار

1/65

1/69

1/81

2/51

1/70

1/74

ویژگی مالی

1/71

1/71

2/70

1/71

1/77

1/80

ویژگی حقوقی

1/38

2/28

1/52

1/41

1/41

1/43

2/62

1/84

1/94

1/78

1/80

1/87

ویژگی
زیرساخت
ریسک موجود
در ایده

 )4محاسبه مقادیر تأثیر و ارتباط .در این مرحله ،محاسبات با استفاده از مقادیر  rو  sکه بیانگر
مجموع ردیفها و ستونها میباشد .صورت میگیرد .این مقادیر از روابط زیر به دست
میآیند:
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𝑛×1

)(7

𝑛×1

] 𝑗𝑖𝑡 𝑅 = [𝑟𝑖 ]𝑛×1 = [∑𝑛𝐽=1

] 𝑗𝑖𝑡 𝐷 = [𝐷𝑗 ]𝑛×1 = [∑𝑛𝑖=1

بنابراین بردار ( )R+Dمیزان تأثر عامل موردنظر در سیستم است و هر چه مقدار R+Dعاملی
بیشتر باشد ،آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد .بردار ( )R-Dقدرت تأثیرگذاری هر
عامل را نشان میدهد و اگر  R-Dمثبت باشد ،متغیر یک متغیر علی محسوب میشود و اگر منفی
باشد ،معلول محسوب میشود .درنهایت یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم میشود که محور
طولی مقادیر  R+Dو محور عرضی بر اساس  R-Dمیباشد .موقعیت هر عامل با نقطهای به مختصات
( )R+D,R-Dدر دستگاه معین میشود بهاینترتیب یک نمودار گرافیکی (شکل  )1نیز به دست
خواهد آمد.
جدول  .6شدت نسبی موجود از روابط مستقیم و غیرمستقیم (ماتریس روابط کلی )T
نوع

رتبه

متغیر

تأثیر

جمع

ریسک

ویژگی

ویژگی

ویژگی

ویژگی

ویژگی

زیرساخت

حقوقی

مالی

بازار

ایده

1/76

1/74

1/88

1/71

1/79

1/65

ویژگی ایده

1/69

1/84

1/65

1/55

1/75

ویژگی بازار

1/81

1/51

1/70

1/74

ویژگی مالی

1/71

1/77

1/80

ویژگی حقوقی

1/41

1/41

1/43

ویژگی زیرساخت

R-D

R+D

علت

3

0/28

20/75

10/52

علت

4

0/11

20/15

10/13

1/66

علت

2

0/34

19/86

10/10

1/65

1/69

معلول

5

-0/28

20/36

10/40

1/71

1/71

1/70

معلول

6

-1/53

18/39

8/43

1/38

1/28

1/52

علت

1

گذاری

در ایده

ریسک موجود در
1/08

*ارزش آستانه= 1/68

()R

موجود

20/64

10/86

1/62

1/84

1/94

1/78

1/80

1/87

9/78

9/96

10/68

9/76

10/02

10/23

ایده
جمع ()D
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شکل  .1نقشه روابط میان متغیرها بر اساس روش دیمتل
تحلیل نقشه روابط

بر اساس نقشه روابط تأثیر عوامل اصلی را میتوان با استفاده از یک مجموعه داده ()R+D ،R-D
به دست آورد که در این شکل روی محور 𝑅𝑖 + 𝐷𝑗 ،Xروی محور 𝑅𝑖 − 𝐷𝑗 ،yقرار میگیرند.
بر اساس نتایج پژوهش ،متغیری که دارای بیشترین مقدار  R-Dباشد بیشترین تأثیرگذاری را
دارد .و نیز هرچه مقدار R-Dمثبتتر باشد ،بهطورقطع نفوذکننده قوی (علت) و هرچقدر منفیتر
باشد ،نفوذپذیر قوی (معلول) است .ازاینرو ،ریسک موجود در ایده ( )Fبیشترین تأثیرگذاری
(تأثیرگذارترین) و ویژگی زیرساخت ( )Eکمترین تأثیر و تأثیرپذیرترین متغیرها میباشند.
بهعبارتدیگر ،میتوان گفت بر اساس اجرای روش دیمتل که روش مدلسازی بر اساس نظر
خبرگان است ،ریسک موجود در ایده متغیری است که بیشترین نفوذ را بر ویژگی زیرساخت،
ویژگی حقوقی ،ویژگی مالی ،ویژگی بازار و ویژگی ایده دارد و نفوذکنندهای قوی است.
بهعبارتدیگر ،ویژگی زیرساخت بر ویژگی حقوقی ،ویژگی مالی ،ویژگی بازار و ویژگی ایده تأثیر
میگذارند .با توجه به مذاکره با خبرمان ،ارزش آستانهای در این پژوهش ،میانگین کل اعداد حاصل
از جدول ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم (ماتریس  )Tدر نظر گرفته شد .بدینجهت ،ارزش
آستانهای عبارت است از  1/68بهعبارتدیگر ،میتوان گفت در ماتریس  Tهرکدام از درایهها که
بیشتر از عدد  1/68باشد ،به معنای تأثیرگذاری آن معیار بر معیار دیگری است .براین اساس ریسک
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موجود در ایده ( )Fبر ویژگی مالی ( ،)Cویژگی ایده ( ،)Aویژگی بازار ( ،)Bویژگی حقوقی ()D
و ویژگی زیرساخت ( )Eتأثیرگذار است.
جدول  .7شدت نسبی موجود از روابط مستقیم و غیرمستقیم (ماتریس روابط کلی )T
جمع سطر

جمع ستون

()R

()D

ویژگی ایده

10/52

10/23

20/75

تمایز ایده از سایر ایدهها

19/02

19/25

38/28

-0/23

ارزش ایده در مقایسه با محصوالت فعلی

18/30

18/06

36/36

0/24

نام متغیر

R+D

R-D
*0/28

قابلیت تجاریسازی طرح
قابلیت تبدیل ایده به طرح کسبوکار

17/80

17/29

35/09

0/50

قابلیت نوآوری ایده

18/54

19/24

37/78

-0/71

ویژگی بازار

18/53

18/34

36/87

0/20

امکان پیشبینی تقاضا

10/1

10/023

20/15

*0/11

وجود بازار هدف مناسب

20/32

20/55

40/87

-0/24

تعداد کاالها و خدمات جایگزین

19/30

19/83

19/13

-0/53

میزان دسترسی به تأمینکنندگان

19/01

18/46

37/47

0/55

امکان ورود به بازارهای خارجی

20/30

20/57

40/87

-0/26

ویژگی مالی

19/80

19/32

39/13

0/48

هزینه تأمین مالی

10/10

9/76

19/86

*0/34

وجود سرمایهگذار خارجی

7/04

6/05

13/08

/99

قدرت بازپرداخت بدهی

5/84

5/34

11/18

0/50

وجود صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی

6/38

6/95

13/33

-0/56

وجود سرمایهگذاری مخاطره پذیر

6/06

6/97

13/03

-0/91

ویژگی حقوقی
ثبت در مراکز رسمی

5/72

5/73

11/44

-0/01

کاهش مجوزها

10/40

10/68

20/36

*-0/28

معافیتهای تشویقی

7/72

6/90

14/42

0/61

کاهش زمانی اخذ مجوزها

6/77

6/13

12/90

0/63

میزان حمایت قانونی از اقدامات نوآورانه

7/19

7/82

15/01

-0/63

ویژگی زیرساخت

7/02

7/45

14/47

-0/42

دسترسی به سختافزارهای موردنیاز

6/45

6/65

13/10

-0/20
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حمایت شتابدهندهها از ایده
استفاده از شبکههای ارتباطی وسیع

8/43

9/96

18/39

*-1/53

وجود گروه کاری کارآمد

9/60

18/16

1/05

8/55

تعداد مناسب حامیان مالی از ایده ریسک

8/14

16/30

-0/03

8/17

موجود در ایده

9/35

18/55

0/14

9/20

اثر نیروهای اقتصادی اجتماعی بر ایده شرایط

8/82

14/42

-0/78

9/60

حاصل از تحریم

7/86

16/11

-0/38

8/24

نوسانات ارزی

10/86

9/78

20/64

*1/08

اثر تورم بر فرآیند ایده

6/89

6/03

12/92

0/85

5/59

5/22

10/81

0/37

6/03

6/49

12/52

-0/46

5/95

6/72

12/67

-0/77

نتیجهگیری
همانطور که در مطالب فوق اشاره گردید کاربرد تکنیک دیمتل به دلیل این هست که در جه
اول عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارتآپها شناسایی گردند و در مرحله بعد روابط علی و معلولی
بین متغیرها مشخص شود که در نهایت تعیین میشود که تأثیرگذارترین متغیر در تأمین مالی این
شرکتها چه میباشد.
لذا بر اساس نتایج بهدستآمده از پژوهش و مرور متون معتبر و جامع و همچنین کسب نظر
نخبگان با دلفی فازی ،عوامل مؤثر در تأمین مالی استارتآپها درنهایت در  6بخش و معیار اصلی
و  42ریز معیار (عوامی فرعی یا جزئی) طبقهبندی شدند.
الف :نتایج حاصل از تحلیل معیارهای اصلی

معیارهای اصلی شامل ویژگیهای ایده ،مالی ،بازار ،حقوقی ،زیرساخت ،ریسک موجود در
ایده ،میباشند .از بین این عوامل بر اساس تکنیک دیمتل به ترتیب ریسک موجود در ایده ،ویژگی
مالی ،ویژگی ایده ،ویژگی بازار ،ویژگی حقوقی و زیرساخت بیشترین تأثیر را در تأمین مالی
استارتآپها خواهند داشت و بنا بر محاسبات انجامشده در بین این عوامل ریسک موجود در ایده
و ویژگی مالی و ویژگی ایده عوامل تأثیرگذار و علت در تأمین مالی استارتآپها میباشند و دو
عامل ویژگی حقوقی و زیرساخت جزو عوامل تأثیرپذیر و معلول میباشند.
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همچنین بر اساس یافتههای فوق میتوان نتیجه گرفت که در تأمین مالی استارتآپها باید به
ریسک موجود در ایده بهعنوان بیشترین عامل تأثیرگذار توجه ویژه داشت به این دلیل که این عامل
بر روی سایر عوامل تأثیرگذار بوده و در شرایط عدم قطعیت برای سایر سرمایهگذاران از اهمیت
بسزایی برخوردار میباشد .تجربه نشان میدهد که اگر عوامل موفقیت در استارتآپها را ماهیت
ایده و کیفیت سرمایهگذاران بدانیم ،پس میتوان نتیجه گرفت که ریسک موجود در آن ایده و
میزان شناخت سرمایهگذاران از انواع ریسکهای موجود در آن ایده و چگونگی مدیریت آنها در
موفقیت و اثربخشی استارتآپها بسیار حائز اهمیت میباشد .درعینحال بر اساس یافتههای تحقیق
دو عامل زیرساخت و حقوقی همواره تحت تأثیر علتها که همان عوامل و ویژگیهای ریسک
موجود در ایده و ویژگی مالی و ویژگی ایده و ویژگی بازار میباشند؛ بنابراین سرمایهگذاران در
استارتآپها برای موفقیت و کاهش ریسک شکست باید به ترتیب اولویت به عوامل ریسک
موجود در ایده و شرایط مالی و ماهیت ایده و نیز شرایط بازار توجه نمایند و بعد از مطمئن شدن از
این عوامل به بررسی شرایط حقوقی و زیرساخت بپردازند.
ب :نتایج حاصل از تحلیل زیر معیارها

-1ریسک موجود در ایده
در این بخش دو عامل نیروهای حاصل شرایط اقتصادی و تحریم دو عامل تأثیرگذار و علت
برای ایجاد ریسک در ایده میباشند و دو عامل نوسانات ارزی و تورم نیز جزو عوامل تأثیرپذیر و
معلول میباشند .لذا سرمایهگذاران جهت مدیریت ریسک خود حتماً به اثر نیروها و شرایط اقتصادی
بر ایده موردنظر و شرایط تحریم و تأثیرگذاری این عوامل بر ریسک نگاه ویژهای دارند.
-2ویژگی مالی
در این بخش دو عامل هزینه تأمین مالی و وجود سرمایهگذاران خارجی جزو عوامل تأثیرگذار
و علت میباشند و سایر عوامل دیگر مانند قدرت بازپرداخت و وجود صندوقهای تأمین مالی و
سرمایهگذاران مخاطره پذیر جزو عوامل تأثیرپذیر و معلول میباشد .لذا میتوان نتیجه گرفت که
سرمایهگذاران در بررسی شرایط مالی ابتدا نرخ بازده مورد انتظار خود را با هزینه تأمین مالی مقایسه
میکنند و در شرایطی دست به سرمایهگذاری میزنند که هزینه تأمین مالی از نرخ بازده طرح و ایده
موردنظر کمتر باشد .در غیر این صورت سرمایهگذاری برای آنان توجیهپذیر نیست .عالوه بر آن
وجود سرمایهگذاران خارجی رقابت شرایط و کیفیت تأمین مالی در استارتآپها را بهتر میکند.
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-3ویژگی ایده
در این بخش به ترتیب عوامل قابلیت تجاریسازی و ارزش ایده و قابلیت نوآوری ایده بهعنوان
عوامل تأثیرگذار و علت و سایر عوامل مانند تمایز ایده با سایر ایدههای دیگر و قابلیت تبدیل به
کسبوکار بهعنوان عوامل تأثیرپذیر و معلول میباشند .لذا میتوان نتیجه گرفت که سرمایهگذاران
در استارتآپها در بررسی ویژگی و ماهیت ایده قابلیت تجاریسازی و ارزش حاصل از ایده و
قدرت نوآوری ایده را بهعنوان عوامل شناسایی و ماهیتی ایده همواره مدنظر قرار داده که دراینبین
عامل تجاریسازی از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
-4ویژگی بازار
در این بخش به ترتیب عوامل تعداد کاالها و خدمات جایگزین و امکان ورود به بازارهای جدید
و خارجی در ایده موردنظر بهعنوان عوامل تأثیرگذار و علت و سایر عوامل مانند پیشبینی تقاضا و
وجود بازار هدف مناسب و دسترسی به تأمینکنندگان بهعنوان عوامل تأثیرپذیر و معلول میباشند.
لذا میتوان نتیجه گرفت که سرمایهگذاران در استارتآپها در بررسی ویژگی و شرایط بازار در
ایده به کاالها و خدمات رقیب و جایگزین و وجود بازارها و خدمات جدید و خارجی را بهعنوان
عوامل بررسی شرایط بازار همواره مدنظر قرار داده که دراینبین عوامل تعداد کاالها و خدمات
جایگزین و رقیب بهعنوان مؤثرترین عوامل از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
-5ویژگی حقوقی
در این بخش به ترتیب کاهش مجوزهای متعدد و کیفیت ثبت در مراکز رسمی در ایده موردنظر بهعنوان
عوامل تأثیرگذار و علت و سایر عوامل مانند حمایت قانونی از اقدامات نوآورانه و کاهش زمانی اخذ مجوزها
و معافیتهای تشویقی بهعنوان عوامل تأثیرپذیر و معلول میباشند .لذا میتوان نتیجه گرفت که سرمایهگذاران
در استارتآپها در بررسی ویژگی و شرایط حقوقی در ایده به کاهش مجوزهای متعدد و کیفیت ثبت در
مراکز رسمی را بهعنوان مؤثرترین عوامل بررسی شرایط حقوقی همواره مدنظر قرار داده که دراینبین عامل
تعداد کاالها و خدمات جایگزین و رقیب از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
-6ویژگی زیرساخت
در این بخش به ترتیب وجود گروه کاری و شبکه ارتباطی و دسترسی به سختافزارها و تعداد
حامیان مالی و حمایت شتابدهندهها در ایده موردنظر بهعنوان عوامل مؤثر در فرآیند زیرساخت
قرار میگیرند؛ که دراین بین عامل وجود گروه کاری خوب ،مسلط ،آشنا با بازار و نیز شبکههای
ارتباطی از اهمیت باالیی برخوردار میباشند.
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لذا بهطورکلی میتوان گفت که ریسک موجود در ایده تأثیرگذارترین عامل بوده که در تأمین
مالی استارتآپها روی سایر عوامل نیز تأثیر میگذارد و عامل زیرساخت تأثیرپذیرترین عامل
می باشد که کیفیت و کمیت متغیرهای دیگر در اثربخشی این عامل نقش بسزایی دارند .ازاینرو بر
اساس یافتههای پژوهش میتوان به این نتیجه کلی رسید که شرکتهای نوپا باید روی ایدهای
سرمایهگذاری کنند که در درجه اول ریسک آن نسبت به سایر ایدهها کمتر باشد و نیز از روش
تأمین مالی مناسبتری استفاده نمایند که ریسک مالی را افزایش ندهد و درعینحال بازار هدف
مناسبی برای محصول نهایی ایده موردنظر وجود داشته باشد .الزم به ذکر است که کلیه
سرمایهگذاران داخلی و خارجی و مؤسسات مالی تأمینکننده در استارتآپها نیز جهت
سرمایه گذاری بر روی یک ایده به همین عوامل تمرکز داشته و به بررسی این عوامل میپردازند.
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