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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی نمونههای عملی تعامل شرکتهای نوآور با سرمایهگذاران است تا جنبههای دقیقتری از
چالشهای هر مرحلة رشد مشخص شود و درنهایت سرمایهگذاران بتوانند با توجه به مرحلة رشدیافتگی شرکت ،قرارداد
سرمایهگذاری خود را به بهترین شیوة ممکن تنظیم کنند .در ادبیات نظری سرمایهگذاری خطرپذیر ،بررسی چالش میان
سرمایهگذاران و کارآفرینان ،در چارچوب نظریة کارگزاری (بررسی عدم تقارن اطالعاتی و عدم همسویی منافع) قرار
میگیرد .همچنین ،نزدیکترین رویکرد نظری در مطالعة تغییرات مؤلفههای شرکت در هر مرحلة رشد ،رویکرد
ترکیبگرا به رشد سازمان است .در این مطالعة کاربردی با استفاده از روش نظریة مبتنیبر داده که شیوهای توصیفی و
مبتنیبر استقرا برای ارائة نظریه در زمینة پدیدههاست ،چالشهای تعامل صاحبان ایده با سرمایهگذاران در مراحل مختلف
رشد از طریق مصاحبة نیمهساختاریافته و گردآوری اطالعات واقعی بررسی شده است .تحلیل دادهها از طریق کدگذاری و
شناسایی ارتباط میان مقوالت مختلف نشان میدهد محصول ،بازار ،مهارتهای کارآفرین و نوع ریسک در مراحل مختلف
رشد کسبوکار تغییر مییابد و ضروری است رویکرد سرمایهگذاری نیز براساس آن تغییر کند .درنتیجه ،سرمایهگذاری
بهمنظور جلب اعتماد و شناخت کارآفرین در مرحلة جنینی با مؤلفههای کسبوکار همخوانی بیشتری دارد .در مرحلة
نوپایی ،بهکارگیری سازوکارهای پایش و نظارت در سرمایهگذاری ضروری است و در مرحلة رشدیافتگی ،ابعاد مختلف
مشارکت برحسب میزان مالکیت طرفین از کسبوکار تعیین میشود.
واژههای کلیدی :تئوری کارگزاری ،سرمایهگذاری خطرپذیر ،شرکتهای نوآور ،مراحل رشد ،نظریة برخاسته از دادهها.

 نویسندة مسئول:

Email: p.mohammadi@modares.ac.ir
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مقدمه
استارتاپ نمونة کوچکشده از شرکتی بزرگ نیست ،بلکه سازمانی موقت است که در
1

جستوجوی یک مدل کسبوکار تکرارپذیر ،مقیاسپذیر 2و سودآور بهوجود آمده است .این
شرکتها در فرایند شرکتهایی که از آنها حمایت مالی میکنند ،نوآوری نیز بهوجود میآورند.
ویژگی این شرکتها جاهطلبی ،نوآوری ،مقیاسپذیری و رشد است (.)Blank & Dorf, 2012
یکی از مشکالت اساسی در حفظ پایداری و رشد این شرکتها ،تأمین منابع مالی مورد
نیاز آنهاست ،زیرا این شرکتها معموالً سوابق مالی دقیقی ندارند ،به تأمین مالی شرکتهای
خصوصی وابستهاند و میزان موفقیت آنها پایین است ،اما درصورت موفقیت ،رشد سریعی
دارند ( .)Damodaran, 2012از اینرو ،شیوة سرمایهگذاری خطرپذیر شیوهای موفق برای تأمین
مالی شرکتهای نوآور بهشمار میرود .سرمایهگذاری خطرپذیر ( 3)VCیکی از مرسومترین
روشهای تأمین مالی این شرکتها در دنیاست که در آن ،سرمایهگذار وارد مشارکت با
شرکت سرمایهپذیر میشود و عالوهبر اثرگذاری بر تصمیمات مالی و سرمایهگذاری ،در
تصمیمگیریهای مدیریتی و بازاریابی آن نیز مشارکت دارد (

Harrison & Mason,

.(Kaplan & Strömberg, 2003; 1996
یکی از چالشهای اصلی بین سرمایهگذاران و کارآفرینان ،در تعامل و مذاکره با یکدیگر
رخ میدهد که موجب میشود طرفین نگاه واقعبینانه به آوردة یکدیگر نداشته باشند و درنتیجه
چالشهای منتج از عدم تقارن اطالعاتی 9و عدم همسویی منافع 5اتفاق میافتد .بروز این
چالشها بهلحاظ مالی برای دو طرف زیانآور است ،مانع از پیشبرد طرح نوآورانه میشود و
ریسک سرمایهگذاری خطرپذیر را افزایش میدهد .این چالشها موجب میشوند سرمایهگذار
شناخت صحیحی دربارة کارآفرین و اقدامات وی بهدست نیاورد .همچنین ،سبب میشود
کارآفرین به تعهدات خود پایبند نباشد (Bender, 2011؛ Bouvard, 2012؛

D. J. Cumming,

2005؛ محمدی و حیدری.)1391 ،
1. Start-up
2. Scalable
3. Venture Capital
4. Information Asymmetry
5. Conflict of Interest
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در سالهای اخیر ،در کشور سازوکارهایی برای توسعة اقتصاد دانشمحور و نهادهای تأمین
مالی شرکتهای نوآور ایجاد شده است ،اما مطالعهای دربارة ویژگی این شرکتها در تعامل با
سرمایهگذاران صورت نپذیرفته است .درنتیجه ،در راستای پایهگذاری منطقی تعامل سرمایهگذاران
با کارآفرینان و صاحبان ایده و همچنین بهدلیل ساختارها و محیط فرهنگی کشور 1،انجامدادن
پژوهش در زمینة نیازها ،الزامات ،چالشها و ویژگیهای مراحل رشد شرکتهای نوآور در ایران
ضروری است تا سرمایهگذاران و دولت بتوانند براساس این ویژگیها ،رویکرد مناسبی را برای
تأمین مالی و حمایت از توسعة این کسبوکارها اتخاذ کنند.
بنابراین ،در مطالعة پیش رو با مصاحبه با کارآفرینان و سرمایهگذاران خطرپذیر آنها و
سپس کدگذاری و تحلیل مصاحبهها به کمک روش «نظریة مبتنیبر داده» ،با توجه به
مؤلفههای رشد شرکت نوآور ،رویکرد انعقاد قرارداد پیشنهاد میشود.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
از دیدگاه دولتها ،شرکتهای نوآور مبتنیبر فناوری از منابع مهم درآمد ،اشتغال و توسعة
اقتصادی هستند (

& Bibu & Sala, 2014; Birch, 1987; Delmar et al., 2003; Eniola

.)Entebang, 2015; Mayer-Haug et al., 2013; Park & Jang, 2010
در ایران نیز قوانین و مقررات ویژهای32بهمنظور حمایت از توسعة این کسبوکارها و نهادهای
تأمین مالی آنها (مانند صندوقهای جسورانة (خطرپذیر) بورسی ،صندوقهای پژوهش و فناوری،
صندوق نوآوری و شکوفایی)تصویب شده است .همچنین ،توسعة نهادهای تأمین مالی خصوصی
شتابدهی فناوری53و سرمایهگذاران خطرپذیر و حمایت دولت از رویدادهای کارآفرینی (مانند بیش
از هفتاد رویداد استارتاپ ویکند با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) نیز
نشاندهندة توسعة این حوزه در کشور است (انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر .)1399 ،با وجود این،
مطالعهای در زمینة شناخت ویژگی این کسبوکارها در مراحل مختلف رشد و سازوکارهای

 .1اقتصاد منبع محور بهطورعمده خالقیت و کارآفرینی را در جامعه کمرنگ میکند.
 .2قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و مفاد  93و  99قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر.
3. Accelerator
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مناسب تأمین مالی آنها در داخل کشور صورت نپذیرفته است ،درحالیکه کارآفرینان و صاحبان
کسبوکارهای نوآور ایرانی مهمترین چالش را در تأمین مالی ،ناآگاهی سرمایهگذاران از
ویژگیهای شرکت نوآور و نیاز آنها میدانند و معتقدند بسیاری از سرمایهگذاران در ایران بهدلیل
نداشتن شناخت کافی ،در ارائة خدمات مالی مانند بانکها رفتار میکنند (

Kamali Dehghan,

2015؛ دفتر سیاستگذاری امور فناوری معاونت علمی.)1391 ،
رشد بنگاه از ابعاد گوناگون قابل بررسی است اما پیش از آن باید تعریفی از رشد بنگاه
ارائه شود .دیدگاه کارآفرینان دربارة رشد بنگاه متفاوت است ( .)Gupta et al., 2013ممکن
است رشد براساس میزان درآمد ،افزایش ارزش سهام ،حجم کسبوکار ،سهم بازار ،کیفیت
محصول یا رضایت مشتریان ،حسن شهرت شرکت ،کیفیت محصوالت و خدمات ،ارزش
سهام شرکت ،تعداد کارکنان ،فروش ،درآمد ،ظرفیت تولید و وجود منابع مالی کافی تعریف
شود

(; Florin, 2005; Gundry & Welsch, 2001; Daunfeldt et al., 2013Carrizosa, 2007

;.(Kruger, 2004
از نظر کارآفرینان ،شخصی موفق است که بکوشد شرکت جدید خود را با وجود همة
سختیها ایجاد و حفظ کند ( .)Florin, 2005در زمینة رشد شرکتهای نوآور مبتنیبر فناوری،
افزایش احتمال عرضة عمومی اولیة سهام ،تعداد پرسنل و میزان سرمایهگذاری تحقیق و توسعه،
تعداد پتنت و توان رشد سریع نیز سنجههایی برای رشد بهحساب میآیند

);Croce et al., 2013

.(Doh & Kim, 2014; Graham, 2012
رویکردهای نظری به رشد :رشد سازمان از چهار دیدگاه تئوریک قابلبررسی است:
دیدگاه منبعمحور 1،دیدگاه انگیزشی 2،دیدگاه انطباق راهبردی 3و دیدگاه ترکیبگرا

9

(.)Davidsson & Wiklund, 2006
در دیدگاه منبعمحور

()1991; Penrose, 2009 (1st 1959

 ،)Barney,بر بنگاه بهعنوان

مجموعهای از منابع و فعالیتهایی تمرکز میشود که این فعالیتها ،براساس آن منابع و با
1. Resource-based Perspective
2. Motivation Perspective
3. Strategic Adaptation Perspective
4. Configuration Perspective
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هدف بهرهمندی از مزیت آنها منابع انجام میگیرد و رشد بهمعنای توسعة فعالیتهای سازمان با
استفاده از منابع آن است .البته این موضوع به معنای این نیست که دیدگاه ساختار حاکمیتی یا
بررسی افراد مدنظر قرار نمیگیرد .دیدگاه انطباق راهبردی بر ساختار حاکمیتی ،توزیع قدرت،
پیچیدگی ساختاری و سازوکارهای کنترلی تمرکز میکند .در دیدگاه انگیزشی ،بر فرد و
اقدامات وی تمرکز میشود؛ بنابراین ،افراد بنگاه ،واحد تحلیلی مناسب هستند.
سه دیدگاه یادشده بر عوامل مؤثر بر رشد بنگاه متمرکزند .دیدگاه چهارم ،دیدگاه
ترکیبگراست ( )Miller & Friesen, 1984که بررسی میکند کدام مسائل مدیریتی در رشد
بنگاه رخ میدهد و بنگاه چگونه در مراحل مختلف رشد با این مسائل مواجه میشود.
تئوریهای چرخة عمر سازمانی در این دسته از دیدگاهها قرار دارند ( Davidsson & Wiklund,

 .)2006ضرورت دیدگاه ترکیبگرا در ماهیت چندبعدی رشد است و مقصود از هر مرحله،
ترکیبی از متغیرها از جمله راهبردها ،چالشها و اولویتهایی است که همزمان با رشد تغییر
میکنند و مدیر بنگاه باید با آنها مواجه شود (.)Miller & Friesen, 1984
در زمینة قابلپیشبینیبودن رشد بنگاه ،در برخی از مطالعات وجود مراحل مختلف (چرخة عمر
سازمانی) پذیرفته شده است و برایناساس رشد بنگاهها قابلپیشبینی است که مدلهای رشد
سازمانی نمونهای از این مدلها هستند

;(Adizes, 1979; Churchill & Lewis, 1983; Greiner, 1972

) .Scott & Bruce, 1987در برخی مطالعات نیز رشد غیرقابلپیشبینی تلقی میشود ،زیرا ممکن
است بنگاهی بدون طیکردن برخی مراحل رشد ،ناگهان رشد بسیار سریعی نشان دهد یا راکد شود
و دوباره به فعالیت خود ادامه دهد (.)Gupta et al., 2013
مراحل مختلف رشد شرکت نوآور :در تعریف سازمان همکاری و توسعة اقتصادی،
شرکتها از دیدگاه مرحلة رشد به سه دستة استارتاپها 1،شرکتهای درحال رشد 2و
شرکتهای بالغ 3تقسیمبندی میشوند .درمورد شرکتهای نوپا پیشینة اطالعاتی مستدلی وجود
ندارد .شرکتهای درحال رشد ،توان بالقوة تولید محدود محصول یا پروتوتایپ دارند و
1. Start-Up Firms
2. Growth Firms
3. Mature Firms
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سیستم توسعة کسبوکار سریعی دارند .شرکتهای بالغ بهطورعمده پایداری رقابتی دارند و بر
کاهش هزینههای استوار تمرکز میکنند ).(OECD, 2003
VC
Early stage

Later stage

Seed
VC

IPO
Mezzanine
3rd
2nd
1st

نمودار  .1مراحل رشد شرکتهای نوآور
منبع)2009( Cumming & Johan :

براساس وضعیت رشد کسبوکار از نظر توسعة محصول و سودآوری ،شیوة تأمین مالی آن
نیز متفاوت است .در نمودار  ،1مراحل مختلف رشد شرکتهای نوآور نمایش داده شده است
( .)Cumming & Johan, 2009; Gladstone & Gladstone, 2002; Sahlman, 1990
تاکنون پژوهشی در زمینة شناخت ویژگیهای شرکتهای نوآور در مراحل مختلف رشد
در داخل کشور صورت نگرفته است .اغلب مطالعات گذشته در زمینة رشد شرکتها نیز
مؤلفههای کمی نظیر تعداد کارکنان و میزان فروش را ویژگیهای رشد درنظر گرفتهاند،
درحالیکه توجه صرف به ویژگیهای کمی در تعیین شرایط تعامل سرمایهگذاران و
کارآفرینان کافی نیست .تعامل با سرمایهگذاران خطرپذیری که بهصورت مشارکتی و مبتنیبر
سهام 1فعالیت میکنند ،براساس این سنجهها صورت نمیگیرد و با توجه به ویژگیها و
1. Equity Based Financing
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تواناییهای کارآفرین ،توان چانهزنی وی و ویژگیهای کسبوکار (بازار ،محصول ،برند و
توان اجرا) انجام میپذیرد.
دیدگاه نظری این مطالعه در حوزة دیدگاه ترکیبگرا (برقراری ارتباط میان هر مرحلة عمر
کسبوکار با چالشها ،الزامات ،ویژگیها و اولویتها) قرار میگیرد .همچنین ،در این مطالعه
رشد بنگاه قابلپیشبینی و خطی فرض میشود تا بتوان ویژگیها ،نیازها و چالشهای خاص
هر دوره از رشد را در کسبوکارهای ایرانی شناسایی کرد .دستهبندی و شناسایی ویژگی
کسبوکار در هر مرحله ،راهگشای اتخاذ رویکرد سرمایهگذاری و تدوین شرایط شراکت
سرمایهگذاران خطرپذیر با این کسبوکارهاست و چالشهای ناشی از شناختنداشتن طرفین
دربارة شرایط یکدیگر را کاهش میدهد.
روش تحقیق
مطالعة حاضر ،پژوهشی کاربردی ،توصیفی و کیفی است .از آنجاکه تاکنون مطالعهای در زمینة
شناخت ویژگیهای شرکتهای نوآور در مراحل مختلف رشد آنها در ایران انجام نگرفته
است ،روش «نظریة مبتنیبر داده» در این تحقیق استفاده شده است تا مؤلفههای رشد
شرکتهای نوآور براساس واقعیتها و تجارب عملی کارآفرینان و سرمایهگذاران آنها
شناسایی شود.
روش نظریة مبتنیبر داده ،سلسلهای از رویههای سیستماتیک را بهکار میگیرد تا نظریهای
مبتنیبر استقرا دربارة پدیدهای ایجاد کند .در این روش ،یادداشتهای میدانی باید پیش از
مشاهدهها و مصاحبههای بعدی در همان مراحل اولیه بهصورت کامل ثبت و تجزیه و تحلیل
شوند .مراحل اصلی رویش نظریه شامل تدوین پرسشهای پژوهش ،گردآوری دادهها همراه با
تحلیل ،کدگذاری دادهها ،یادداشتبرداری ،نگارش و تدوین است (

Strauss & Corbin,

 .)1998نظریههای حاصل از این روش را میتوان به شیوة شماتیک 1نمایش داد (

Creswell,

 )2005که در این تحقیق نیز نتایج کدگذاریها و ارتباط میان مقوالت با مقولة محوری
بهصورت شماتیک آمده است.
1. Visual coding paradigm

00

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار 1395

جامعة هدف این تحقیق ،شرکتهای نوآور مبتنیبر فناوری است که از تأمین مالی مبتنیبر
سهام استفاده میکنند و همچنین سرمایهگذاران خطرپذیری است که در این شرکتها
سرمایهگذاری کردهاند .بهمنظور انتخاب نمونه ،اطالعات دردسترس مربوط به سرمایهگذاریهای
خطرپذیر و شتابدهیهای انجامگرفته توسط اعضای انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور
) (www.irvc.irبررسی شد 1و با صاحبان ایده 2و سرمایهگذاران همان کسبوکار تعامل برقرار شد.
سپس با مدیران و مشاوران عالقهمند به مصاحبه در این زمینه 3،بیش از  111نفر ساعت مصاحبة نیمه
ساختاریافته انجام گرفت تا ویژگیها ،نیازها و چالشهای خاص هر دوره از رشد این کسبوکارها
شناسایی شوند .همچنین ،شباهت میان نتایج مصاحبهها و ایجادنشدن مقولة جدید در کدگذاری باز،
از نظر محقق نشانة اشباع نظری بوده است.
پرسشهای مصاحبههای نیمهساختاریافته در زمینة چالشهای تعامل بین کارآفرین و
سرمایهگذار و همچنین ویژگیهای شرکت نوآور در زمان جذب سرمایهگذار تدوین شد و
براساس مطالعات قبلی در چارچوب تئوری کارگزاری 9و مراحل رشد شرکتها جهتدهی و
تحلیل شد .شرکتهای مورد مصاحبه براساس توسعة محصول و سودآوری ،در مرحلة جنینی
(ایدة اولیه درحال تهیة نمونة محصول) ،نوپایی (محصول تولید شده است ،ولی غیرسودآور
است) و رشدیافتگی (آغاز سودآوری) بودند و مدیران آنها ،تجربیات و اطالعات خود را در
مدتزمان سپریشده از عمر این شرکتها در قالب «داستان کسبوکار خود» و «شیوة تأمین
مالی آن» بیان کردند .همچنین ،شتابدهندههای فناوری و سرمایهگذاران خطرپذیر در زمینة
چالشهای تعامل با کارآفرین ،ویژگیهای کسبوکار را در زمان سرمایهگذاری ،چالشهای
پس از ورود و عوامل اثرگذار بر توسعة این کسبوکارها بیان کردند.
 .1آمار دقیقی از تعداد سرمایهگذاریهای  VCانجامگرفته در کشور وجود ندارد ،اما در زمان انجامدادن مطالعه ،اغلب
سرمایهگذاران فعال عضو انجمن  VCکشور برای مصاحبه و شناسایی شرکتهای سرمایهپذیر مدنظر قرار گرفتند.
2. Founders
 .3شامل شرکتهای پارت ری تک (مهندسی معکوس) ،پارسا پلیمر شریف (مواد پیشرفته) ،دونیت ( ،)ICTصنایع
پتروشیمی رازین (مواد پیشرفته) ،اورادو ( ،)ICTهمراه مکانیک ( ،)ICTوادا ( ،)ICTدیجیکاال ()ICT؛ شتابدهندهها:
توسعة کسبوکار آرادین ،مرکز شتابدهی تک ،مرکز شتابدهی آواتک؛  VCها :سرمایهگذاری سراوا ،سرمایهگذاری
کارآفرینی سیمرغ آریا ،صندوق مالی توسعة تکنولوژی ،شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا).
4. Agency Theory
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پس از انجامدادن مصاحبهها و پیادهسازی متن آنها ،مستندات از فایلهای صوتی ضبط
شده بهدست آمد و بهصورت خط به خط بررسی شد ،کدگذاری شد و مفاهیم و مقوالت
خاص مرتبط با هریک از شرکتهای مورد مطالعه استخراج شد .درواقع ،نظمدهی به عبارات
اشارهشده توسط مصاحبهشونده به ایجاد کدهای باز و مقایسة میان مفاهیم شناساییشده به
ایجاد کدهای محوری (مقولهها) منتج شده است.
همچنین ،براساس مقولههای شناساییشده ،شرایط علی 1،زمینهها 2،شرایط مداخلهگر،

3

راهبردها 9و پیامدها 5نیز بیان شدند .مقولة محوری یعنی پدیدهای اصلی که سایر موضوعات از
آن تأثیر میپذیرند .شرایط علی ،مقولههای مربوط به شرایطی است که بر مقولة محوری تأثیر
میگذارند .زمینهها و شرایط مداخلهگر بهترتیب شرایط خاص و عمومی هستند که بر راهبردها
اثر میگذارند .راهبردها ،کنش یا برهمکنشهای خاصی هستند که از مقولة محوری منتج
میشوند و پیامدها ،آثار راهبردها را بیان میکنند .کدگذاری انتخابی براساس ارتباط میان
مقولههای محوری شناساییشده صورت گرفت و «تغییر در ویژگیهای کسبوکار در مراحل
مختلف رشد» مقولة محوری انتخابی درنظر گرفته شد ،زیرا سایر مقوالت به نوعی در ارتباط با
آن قرار میگیرند و نظم معینی مییابند .سنجش روایی الگوی شماتیک ارائهشده روابط
مقولهها با مقولة محوری انتخابی ،از طریق مقایسه با وضعیت عملی تعامالت سرمایهگذاران با
کارآفرینان و همچنین مقایسه با ادبیات این حوزه انجام گرفت.
یافتهها
مصاحبه ( 111نفر ساعت) با شانزده نفر از صاحبان شرکتهای نوآور و سرمایهگذاران آنها
صورت گرفت که تحصیالت آنها کارشناسی ارشد یا باالتر در رشتههای مهندسی صنایع،
مهندسی فناوری اطالعات ،مدیریت ارشد کسبوکار و حقوق بود .همچنین ،فقط دو نفر از
مصاحبهشوندگان زن و بقیه مرد بودند.
1. Casual Conditions
2. Context conditions
3. Intervening Conditions
4. Strategies
5. Consequences
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براساس کدگذاری مصاحبهها ،حدود  91مقوله (کد باز) و براساس آنها  11کد محوری
شناسایی شد که تعداد مقولهها در جدول  1خالصه شده است .با توجه به اینکه بیان تمام
مقولهها در قالب یک جدول امکانپذیر نیست ،هنگام توضیح یافتههای پژوهش و در
جدولهای بعدی تا حد امکان به این مقولهها پرداخته میشود.
جدول  .1کدهای محوری و مقوالت شناساییشدة هریک از آنها
کد محوری

سنجة موفقیت و رشد کسبوکار
عوامل فردی در رشد کسبوکار
مؤلفة کسبوکار در مرحلة جنینی
مؤلفة کسبوکار در مرحلة نوپایی
مؤلفة کسبوکار در آغاز مرحلة رشد

تعداد مقولهها

7
11
8
11
7

کد محوری

عوامل سازمانی در رشد کسبوکار
عوامل محیطی در رشد کسبوکار
نیازهای مرحلة جنینی
نیازهای مرحلة نوپایی
نیازهای آغاز مرحلة رشد

تعداد مقولهها

11
3
3
1
1

با توجه به اینکه تمام کدهای محوری شناساییشده در یک کد قابلبیان هستند ،مقولة
محوری «تغییر در ویژگیهای کسبوکار در مراحل رشد» انتخاب شده است و سایر مقولههای
شناساییشده ،در ارتباط با این مقولة محوری بهصورت شماتیک نشان داده شدهاند .پیش از
آن ،یافتههای مطالعه و کدگذاری مقوالت بیان میشود:
شاخصهای رشد و موفقیت کسبوکار :تحلیل کدگذاری مصاحبهها و اطالعات
بهدستآمده نشان میدهد «رشد فروش»« ،رشد تعداد کارکنان» و «دستیابی به سود» صرفنظر
از مرحلة رشد شرکتها ،شاخصهایی از موفقیت کسبوکار بهشمار میروند .همچنین،
بهویژه در حوزة کسبوکارهای اینترنتی« ،رشد تعداد کاربران وبسایت» و «تعداد بازدید از
سایت» شاخصهای اصلی نشانگر موفقیت آن به حساب میآیند .برای کسبوکارهای
رشدیافته« ،شناختهشدن برند» و «داشتن مشتریان وفادار» نیز در کنار شاخصهای یادشده
اهمیت زیادی دارند.
مؤلفههای رشد :عوامل رشد کسبوکار نیز به سه دسته تقسیم میشوند :مؤلفههای
فردی ،مؤلفههای سازمانی و مؤلفههای محیطی .مؤلفههای فردی شامل بلوغ شراکت کارآفرین
(روحیة کار تیمی ،پذیرش سرمایهگذار) ،ویژگی شخصیتی کارآفرینان (پشتکار ،هوش و
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قدرت تجزیه و تحلیل) ،تعهد کارآفرین (حضور در همکاری) ،مهارتهای مورد نیاز در
توسعة کسبوکار (دانش مدیریت ،مسائل حقوقی و مالی ،بازاریابی و)...؛ مؤلفههای سازمانی
شامل ویژگیهای کسبوکار (بازار و رقبا) ،تأمین مالی (مناسب و بهموقع) ،نقش سرمایهگذار
در توسعة کسبوکار (شریک راهبردی) و چالشهای جذب سرمایهگذار (شفافنبودن
وظایف و اختیارات طرفین ،چالش در ارزشگذاری)؛ مؤلفههای محیطی نیز شامل عوامل
محیطی کسبوکار (زیرساختهای مورد نیاز و قوانین و مقررات مرتبط) میشود.
کسبوکارهای مطالعهشده در سه مرحلة جنینی 1،راهاندازی 2و آغاز رشد 3قرار داشتند.
مصاحبههای انجامگرفته و مستندات مربوط به شرکتها ،ویژگیهای زیر را برای این مراحل
رشد نشان میدهد.
مرحلة جنینی :در مرحلة جنینی ،ایدهای برای ایجاد کسبوکار در ذهن کارآفرین
وجود دارد و ممکن است تحقیقات مفصلی در زمینة آن انجام بگیرد و به ثبت اختراع منجر
شود ،اما هنوز ایده به محصول قابلعرضه در بازار تبدیل نشده است .در این زمینه ،عمدة تأمین
مالی از طریق مراکز رشد دولتی در راستای توسعة فناوری صورت میپذیرد .شتابدهندهها و
برخی از سرمایهگذاران خطرپذیر نیز در این مرحله وارد کسبوکار میشوند و در اینصورت،
شرکت را از طریق همکاری در تدوین مدل کسبوکار و توانمندسازی بهبود میبخشند.
کارآفرینان بهطورعمده در این مرحله تعصب خاصی به کسبوکار خود دارند و در
صورت نداشتن ذهنیت شفاف دربارة کار تیمی ،از پذیرش شریک امتناع میورزند و عالقهای
به دخالت سرمایهگذار در امور اجرایی کسبوکار ندارند .به همین علت ،ارزشگذاری
کسبوکار جزء چالشهای سرمایهگذاری در این مرحله بهحساب میآید .معموالً در این
مرحله احتمال ترک شراکت توسط کارآفرین کمتر است ،چون هنوز محصول یا خدمتی ارائه
نشده و به فروش نرسیده است که جذابیت ترک شراکت را برای کارآفرین بهوجود آورد.
حجم مورد نیاز سرمایهگذاری در این مرحله نسبت به سایر مراحل کمتر است ،اما ریسک فنی
1. Seed
2. Startup
3. Expansion
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دستنیافتن به نتایج مورد انتظار بسیار زیاد است .بیشتر فعالیتهای این مرحله بهمنظور اثبات
ایده و شناساندن نمونة اولیة محصول به مشتریان صورت میپذیرد.
رویکرد شراکت سرمایهگذار و کارآفرین در این مرحله بهمنظور جلب اعتماد و شناخت
است و قرارداد منعقدشده نباید ابتکار عمل را از کارآفرین بگیرد .معموالً در این مرحله ،به
ثبت شرکت نیازی نیست و طرفین بعد از امضای قرارداد یا تفاهمنامه با یکدیگر همکاری
میکنند .همچنین ،توافقنامة عدم افشا (قرارداد محرمانگی) نیز در جلب اعتماد کارآفرین مؤثر
است .سرمایهگذاران در این مرحله ،با اعتماد به شمّ اقتصادی خود و توجه به ویژگیهای
کارآفرین و پیشبینی آینده ،کسبوکار را انتخاب میکنند ،زیرا پیشینة فعالیت و درنتیجه
مستندات اطالعات مالی دربارة فعالیت شرکت وجود ندارد.
جدول  .1مؤلفة کسبوکار در مرحلة جنینی
کد باز

مقوله

در دورة جنینی فضای همکاری مبتنیبر اعتماد است
قرارداد نباید موجب سلب ابتکار عمل از کارآفرین شود ،اما باید شفافیت الزم را
داشته باشد
ریسک فنی کسبوکار زیاد ،حجم سرمایهگذاری کم
پذیرش کسبوکار برای سرمایهگذاری بهدلیل رشد هفتگی کاربران و فروش
بوده است
احتمال ترک کارآفرین هست ،اما تعهدی اخذ نمیشود
فعالیتها برای شناساندن کسبوکار به مخاطبان صورت میگیرد
تمایلنداشتن به داشتن شریک دیده میشود
توهم کارآفرینی در تخمین ارزش ایده در مرحلة جنینی

رویکرد شراکت
رویکرد جلب اعتماد در
قرارداد
ریسک /حجم سرمایه
مؤلفة رشد
تعهد همکاری
جهتگیری فعالیتها
بلوغ شراکت
توهم کارآفرینی

جدول  .3نیازهای مرحلة جنینی
مقوله

نیاز به آموزشهای ادارة شرکت (حقوقی ،مالی)... ،
ناآگاهی کارآفرین از واقعیتهای کسبوکار در مرحلة جنینی

کد باز

نیاز کارآفرین
مهارت

مرحلة نوپایی (راهاندازی) :در مرحلة راهاندازی کسبوکار ،مشتریان اندکی برای محصول
تولیدشده و کسبوکار شناساندهشده وجود دارد و کسبوکار هنوز به سودآوری نرسیده است.
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سرمایهگذاران خطرپذیر بهصورت مشارکت در سهام ،تأمین مالی در این مرحله را به عهده
میگیرند .شرکت در این مرحله به اثبات کیفیت محصول یا خدمت خود به مشتریان ،جذب مشتری
و معرفی و تثبیت برند نیازمند است تا در میزان فروش رشد حاصل شود .همچنین ،در این مرحله باید
استانداردهای الزم برای فعالیت اخذ شود .برخی از کارآفرینان در این مرحله نیز عالقهمند به دخالت
سرمایهگذار در امور فنی و اجرایی نیستند ،اما حضور نمایندة سرمایهگذار در جلسات هیئتمدیره و
دادن حق امضای اسناد مالی به وی را طبیعی میدانند .احتمال ترک کار توسط کارآفرین در این
مرحله زیاد است؛ 1بنابراین ،باید تعهد کارآفرین برای همکاری با شرکت جلب شود.
حجم سرمایة مورد نیاز در این مرحله بیشتر از مرحلة جنینی است و ریسک دستنیافتن به نتایج
مورد انتظار نیز زیاد است؛ بنابراین ،سرمایهگذاران معموالً در این مرحله قدرت چانهزنی بیشتری
نسبت به کارآفرین دارند و طالب حق کنترلی بیشتری نسبت به کارآفرین هستند تا بتوانند ریسک
سرمایهگذاری خود را کاهش دهند .از جمله این شیوههای پایش و کنترل ،حضور نمایندة
سرمایهگذار صاحب امضا در هیئتمدیرة شرکت ،مرحلهبندی سرمایهگذاری و منوطکردن ادامة
پرداخت به پیشرفت پروژه ،تعیین سهام ممتاز و اخذ اکثریت هیئتمدیره و مجامع توسط
سرمایهگذار است .هرچند برای افزایش انگیزة کارآفرین به همکاری ،رویکردهای انگیزشی مانند
سهام آتی یا «عدم ترقیق بخشی از سهام کارآفرین» به وی عرضه میشود .بازاریابی یکی از نیازهای
اساسی در این مرحله است.
جدول  .1نیازهای مرحلة نوپایی
مقوله

کد باز

نیاز به جذب منابع انسانی و بازاریابی
ناآگاهی طرفین از قوانین حقوقی و تجارت در ایران
تخصصنداشتن نمایندة  VCدر شرکت نوپا
نبود زیرساختهای قانونی مناسب برای قراردادها
استفاده از حقوق کنترلی بهعنوان ابزار پایش عملکرد
شفافنبودن وظایف طرفین در شراکت
حمایت دولتی مرکز رشد و تسهیالت بلندمدت از صندوقهای پژوهش و فناوری
و سرمایهگذاران خطرپذیر

نیاز اصلی مرحلة نوپا
مهارت
 VCشریک راهبردی
زیرساختهای قانونی
پایش سرمایهگذاری
شفافیت قرارداد
تأمین مالی

 .1کارآفرین امکان ایجاد کسبوکار مشابه را بهصورت موازی دارد.
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جدول  .5مؤلفة کسبوکار در مرحلة نوپایی
مقوله

کد باز

لزوم اخذ وثیقه در زمینة تعهد کارآفرین به همکاری در کسبوکار و رقابتنکردن
رویکردها پایشی و کنترلی در فضای همکاری جدیتر
کارآفرین به دخالت سرمایهگذار در امور اجرایی تمایل ندارد
آغاز به ثبت اختراع و دریافت استانداردهای مرتبط
پایلوت آزمایشگاهی در دانشگاه تهیه شده است
سازوکار پایش فعالیت شرکت توسط سرمایهگذار؛ سهامداری اکثریت در هیئتمدیره
و مجمع
ریسک فنی زیاد کسبوکار ،حجم زیاد سرمایهگذاری
کسبوکار شناسانده شده و فعالیتها با هدف سودآوری است
در زمینة موفقیت از دید سرمایهگذار و کارآفرین تفاوت وجود دارد که موجب
همسونبودن منافع در تصمیمگیریها میشود

تعهد کارآفرین
رویکرد شراکت
تعصبکارآفرینی
ثبت اختراع
محصول
پایش
ریسک
برای فعالیتها
تضاد منافع

مرحلة آغاز رشد :در مرحلة آغاز رشد ،کسبوکار و برند آن شناخته میشود و بازار
متمرکزی برای فروش محصول یا خدمت بهوجود میآید و شرکت به سودآوری میرسد.
کارآفرین در این مرحله به شریک راهبردی برای اتخاذ بهترین روش توسعه و مدیریت
کسبوکار نیاز دارد و ذهنیت وی دربارة ارزش واقعی کسبوکار اصالح میشود .همچنین،
شناختهشدن برند و داشتن سهم از بازار موجود ،ارزش شرکت را افزایش میدهد .درنتیجه،
قدرت چانهزنی کارآفرین برای سهمالشرکة بیشتر در شراکت با سرمایهگذار نیز افزایش
مییابد .حجم سرمایهگذاری مورد نیاز و ریسک مالی کسبوکار در این مرحله زیاد است و
ممکن است سرمایهگذاران مدل ارزشی شرکت را برای توسعة کسبوکار تغییر دهند .بیشتر
فعالیتهای شرکت در این مرحله بر توسعة کسبوکار و افزایش سهم بازار متمرکز است؛
بنابراین ،نیاز مالی کسبوکار در این مرحله بر سرمایة در گردش برای خرید تجهیزات ،توسعة
خط تولید و همچنین توسعة منابع انسانی تمرکز دارد .رویکرد شراکت در این مرحله مبتنیبر
میزان مالکیت است .هرچه میزان مالکیت هریک از شرکا بیشتر باشد ،توان مدیریتی و قدرت
تصمیمگیری آنها نیز افزایش مییابد.
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جدول  .6مؤلفة کسبوکار در مرحلة آغاز رشد
مقوله

کد باز

معروفیت برند از نشانههای رشد شرکت است
وجود بازار متمرکز /شرکت رشدیافته مشتریان وفادار دارد
استانداردهای مرتبط اخذ شده است
رسیدن به نقطة سربهسر سودآوری
انعقاد قرارداد محرمانگی ،زیرا قدرت چانهزنی کارآفرین افزایش یافته است
تعهد به حضور و عدم رقابت ،زیرا کسبوکار توسعه یافته و رویکرد جدیتر در
قرارداد مشاهده میشود
مرحلهبندی سرمایهگذاری و گزارشگیری دورهای برای پیشرفت کار الزم است

دستیابی به برند
مشتریان وفادار
استانداردسازی
سودآوری
قدرت چانهزنی
رویکرد قرارداد
کنترلی
رویکرد قرارداد
کنترلی

جدول  .7نیازهای مرحلة آغاز رشد
مقوله

کد باز

نیاز به توسعة منابع انسانی ،آموزشهای حقوقی و شرکتداری نیازمند توسعة منابع انسانی
سرمایهگذار فقط تأمینکنندة مالی نیست ،بلکه شریک راهبردی توجه به نقش راهبردی  VCعالوهبر
مالی
است.
افق سرمایهگذاری بلندمدت
به سرمایهگذارانی با افق بلندمدت نیاز است
زمان تزریق سرمایة مناسب
زمان تزریق سرمایه در رشد شرکت اهمیت دارد

الگوی ارتباط مقوالت شناساییشده با مقولة (کد) محوری :ارتباط میان
مقولههای شناساییشده با مقولة محوری انتخابی «تغییر در ویژگیهای کسبوکار در مراحل
رشد» در نمودار  2مشاهده میشود.
این الگو نشان میدهد با توجه به تغییر مؤلفههای کسبوکار در مراحل مختلف رشد ،ورود
سرمایهگذار و انعقاد قرارداد با کارآفرین نیز باید متفاوت باشد و با نگاه جلب اعتماد کارآفرین
در مرحلة جنینی آغاز شود ،پایش و نظارت در مرحلة نوپایی مدنظر قرار گیرد و در مرحلة
رشد که داراییها به داراییهای قابللمس بیشتری تبدیل میشود و ارزشگذاری با چالش
کمتری همراه است ،مدیریت براساس میزان مالکیت باشد.
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شرای

زمینه ها

لی

تب دیل داراییه ا از دارای ی
فکری به دارایی ملموس و برند
قابل ارزشگذاری
چالشه ای ج دی پ س از
دس تیابی ب ه درآم د ایج اد
میشود

توسعه کسب و کار
توسعه محصول
افزایش مشتری و فروش
شناخته شدن برند
رسیدن به سود
افزایش سرمایه موردنیاز
افزایش توان چانه زنی

مقوله محوری

مهارت کارآفرینی
بهبود مهارت مدیریتی
کاهش بایاس ذهنی
کاهش توهم کارآفرینی
شناخت واقعیتهای بازار

تغییر در ویژگیهای کسبوکار
در مراحل مختلف رشد

وامل مداخلهگر

ت ییر نو ریس
در آغاز :شکست محصول و
عدم شناخت ب ازار(ریس ک
فنی)
دوره نوپایی :ریسک خروج
کارآفرین و ریسک فنی
رش دیافتگی :ریس ک ه ای
مالی

راهبردها

مدنظر قراردادن مرحله رشد
کسبوکار د راتخاذ رویکرد
سرمایهگذاری (جلب اعتماد و
شناخت کارآفرین در آغاز،
رویکرد انگیزشی و کنترلی در
مرحله نوپایی و مدیریت بر
اساس مالکیت در
رشدیافتگی)

پیامد

کاهش چالش میان
سرمایهگذار و
کارآفرین

تامین مالی بدهی محور از طریق
دولت
ضعف زیرساخت های قانونی

نمودار  .1الگوی ارتباط مقوالت با مقولة محوری

بحث و نتیجهگیری
کسبوکارهای نوآور در مسیر رشد مرحلهبهمرحلة خود در ابعاد گوناگون دچار تحول
میشوند؛ بنابراین ،در هر مرحله از رشد ،نیازها و ویژگیهای خاصی دارند و با چالشهای
گوناگونی مواجه میشوند .شناخت مراحل رشد این شرکتها به سرمایهگذاران (اعم از دولتی
و خصوصی) در تدوین سازوکار تأمین مالی و حمایت و تنظیم حدود و اختیارات طرفین در
سرمایهگذاری یاری میرساند.
در مطالعات پیشین در زمینة رشد بنگاهها به تعامل با سرمایهگذار توجه نشده است و بیشتر معیارهای
شناساییشدة رشد بنگاه ،معیارهای کمی (فروش و تعداد مشتریان) است ،درحالیکه این معیارهای کمی
بهتنهایی نمیتوانند تعامل سرمایهگذاران و کارآفرینان را در مراحل مختلف رشد تحلیل کنند.
در این مطالعه ،با استفاده از مصاحبه با کارآفرینان و سرمایهگذاران آنها و تحلیل به کمک
روش «نظریة برخاسته از دادهها» ،اطالعات واقعی مربوط به کسبوکارهای نوآور در ایران و
سیر تحول و رشد آنها بررسی شده است که نشان میدهد ویژگیهای شرکت نوآور از سه
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جنبة «توسعة کسبوکار»« ،مهارت کارآفرین» و «نوع ریسک» تغییر مییابد .درنتیجه ،رویکرد
سرمایهگذاری نیز باید برایناساس متفاوت باشد.
این مطالعه نشان میدهد هرچه کسبوکار رشد میکند و توسعه مییابد ،تعداد مشتری و
فروش افزایش مییابد ،برند بیشتر شناخته میشود ،امکان دستیابی به سود فراهم میشود و
درنتیجه توان چانهزنی کارآفرین برای افزایش مالکیت و مدیریت روی کسبوکار بیشتر
میشود .همچنین ،مهارتهای کارآفرین مرحلهبهمرحله بهبود مییابد و بایاس ذهنی و
قضاوتهای غیرمنطقی دربارة ارزش ایده و فعالیتها کاهش مییابد و واقعیتهای بازار و
کسبوکار روشنتر میشود .درواقع ،کارآفرین در فضای ملموستری نسبت به کسبوکار
خود قرار میگیرد .بهعالوه ،حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای توسعه بهمرور افزایش مییابد
و نوع ریسک سرمایهگذاری از شکست محصول و عدم شناخت بازار (ریسکهای فنی) به
ریسک مرتبط با خروج کارآفرین و ریسکهای مالی و تجاری تبدیل میشود.
درنتیجه ،رویکرد سرمایهگذاری از فضای اعتمادسازی برای کارآفرین و حفظ استقالل
عمل وی (در مرحلة جنینی) به سمت فضای کنترلی و پایشی (در مرحلة رشدیافتگی) سوق پیدا
میکند و کمکم از ابزارهایی مانند پایش و سرمایهگذاری مرحلهبهمرحله ،نظارت بر اسناد مالی
و اخذ وثیقة ممانعت از خروج کارآفرین از کسبوکار استفاده میشود.
بهمنظور سنجش اثرگذاری رویکردهای پیشنهادشده انعقاد قرارداد متناسب با رشد شرکت نوآور،
میتوان سنجههایی را برای موفقیت این قراردادها مدنظر قرار داد؛ مانند خروج موفق سرمایهگذار
خطرپذیر از طریق عرضة عمومی سهام ،فروش به شرکت دیگر یا ادغام و اکتساب .همچنین ،میتوان
ارتباط آن را با وجود مفاد مرتبط با رویکرد متناسب قرارداد (انگیزشی ،کنترلی و مدیریت براساس
مالکیت) سنجید که پس از طی زمان کافی از عقد قرارداد میان سرمایهگذار و کارآفرین عملی است.
عالوهبر اهمیت اتخاذ سازوکار شراکت براساس مرحلة رشد شرکت نوآور ،نقش دولت
بهعنوان هماهنگکننده و سیاستگذار اصلی این حوزه در توسعة این کسبوکارها بسیار مهم
است .درواقع ،بهتر است دولت بهجای اعطای منابع مالی ارزانقیمت به این شرکتها ،به
حمایتهای غیرمستقیم و غیرمالی مانند پوشش ریسک سرمایهگذاری حوزههای اولویتدار،
اعطای معافیت مالیاتی به سرمایهگذاران و تقویت نهادهای سرمایهگذاری بپردازد .همچنین،
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آموزش مهارتهای کارآفرینی و آمادهسازی زیرساختها و بهبود قوانین مالکیت معنوی و
مقررات ویژة کسبوکارهای نوآور و سرمایهگذاران خطرپذیر نیز موجب توسعة این
.کسبوکارها و گسترش اقتصاد دانشبنیان میشود
منابع
 «الگوی تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط؛ توسعة،)1399( انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر
.19999  شمارة، مرکز پژوهشهای مجلس،»صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران
 بررسی،)1391( دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
. معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری: تهران،صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران
 شمارة،قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
.1379/17/31 – 589553/257
.1399/2/21 -991/11188  شمارة،قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 «عدم تقارن اطالعاتی در سرمایهگذاری خطرپذیر و،)1391(  پرستو و مهرناز حیدری،محمدی
. تهران، پنجمین کنفرانس توسعة نظام تأمین مالی در ایران،»شیوههای مقابله با آن
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