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Abstract
The purpose of this study was to design an optimal model for the development
of risky investments in the Tehran Stock Exchange using grand theory and fuzzy
AHP. The research method was a mixed method. In the first stage, using a
qualitative approach, the basis of the research paradigm model has been extracted.
The data collection tool was in the qualitative part of the interview. The statistical
population of the qualitative section includes experts of investment funds, and 20
experts were selected for interview by theoretical sampling method. The data
collection tool in this section was a researcher-made questionnaire that was
designed based on the concepts extracted from the qualitative section. The statistical
population of a quantitative part included the managers of listed companies. The
sample size of this section has been determined based on the recommendations of
the confirmation models of 210 people. The results of the qualitative section show
67 concepts in the form of 15 sub-categories and 6 main categories for the
development of risky investment. The results of the quantitative section also showed
that each of the main and sub-categories extracted from research experts could be
generalized to the managers of listed companies.
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چكیده
هدف این تحقیق ،طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر در بورس اوراق بهادار تهران با
استفاده از روش دادهبنیاد و  AHPفازی بوده است .روش گردآوری ،آمیخته کیفی و کمی بوده است .در مرحله
اول با استفاده از رویکرد کیفی دادهبنیاد الگوی پارادایمی پژوهش استخراج شده است .ابزار گردآوری دادهها در
بخش کیفی ،مصاحبه بوده است .جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوقهای سرمایهگذاری بوده که به
روش نمونهگیری نظری 21 ،خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است .در مرحله کمی هریک از مقولههای
استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است .ابزار گردآوری دادهها در این بخش،
پرسشنامه محققساخته بوده که براساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود .این پرسشنامه پس از تعیین
روایی و پایایی بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است .جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکتهای بورسی
بوده است .حجم نمونه این بخش براساس توصیههای مدلهای تأییدی  201نفر تعیین شده است .نتایج بخش کیفی
نشاندهنده  76مفهوم درقالب  01مقوله فرعی و شش مقوله اصلی بهمنظور توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر بورس
اوراق بهادار بوده است .نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هریک از مقولههای اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان
تحقیق ،قابل تعمیم به مدیران شرکتهای بورسی میباشد.
كلیدواژهها :سرمایهگذاری ریسکپذیر؛ روش دادهبنیاد AHP ،فازی ،بورس اوراق بهادار
طبقه بندی G24 ,C38 :JEL
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مقدمه
سرمایهگذاری ریسکپذیر در بورس اوراق بهادار بهطور فزایندهای بهعنوان جزء مهمی از
چشمانداز اقتصادی کشورهای مختلف مورد توجه است و اکثر شرکتها برای تأمین مالی خود
با مشکالت عدیدهای مواجه میباشند که بهدلیل ریسکپذیربودن سرمایهگذاری در اینگونه
شرکتها مردم تمایلی برای سرمایهگذاری در این شرکتها را ندارند .بسیاری از شرکتهای
موفق جدید در دهههای گذشته از جمله اپل ،گوگل ،آمازون ،فدرال اکسپرس ،اینتل و
مایکروسافت توسط سرمایهگذاری ریسکپذیر پشتیبانی شدهاند (چن و تانگ.)2101 ،0
سرمایهگذاری ریسکپذیر بهعنوان عامل مهمی در نوآوری ،تولید ثروت و ایجاد اشتغال تلقی
میگردد (ایساکسون .)2117 ،2سرمایهگذاری ریسکپذیر ،نقش خود را در اقتصاد طی چندین دهه
قبل ایفا کرده و تنها شامل سرمایه مالی نمیشود ،بلکه مشمول سرمایه غیرمالی نیز میشود .گومپرز
و لرنر ،)0111( 3سرمایه ریسکپذیر را بهعنوان وسیلهای برای سرمایهگذاری در شرکتهایی
توصیف میکنند که ممکن است ابزارهای مستقل مالی نداشته باشند و درنتیجه نیاز به تأمین مالی
خارجی دارند .چنین چیزی بهعنوان واسطهای بین وامدهندگان و وامگیرندگان برای بازارهایی
عمل میکند که در چنین بازارهایی باید این دو متحمل هزینههایی شوند که به یکدیگر نزدیک
شوند (جنگ و ولز.)2111 ،4

از زمان آغاز قرن بیستم ،رفتار سرمایهگذاری ریسکپذیر تغییر جالبی را تجربه کرده است.
مقدار سرمایهگذاری ریسکپذیر در بازارهای نوظهور افزایشیافته است .اگرچه سرمایهگذاری
ریسکپذیر تنها  0تا  2درصد از تمام کسبوکارهای جدید در ایاالتمتحده را تأمین میکنند ،اما
میزان عرضه عمومی اولیه که توسط سرمایههای ریسکپذیر حمایت میشوند ،از حدود 01
درصد در سال  0101به بیش از  11درصد در سال  2111افزایش یافته است (برانرجلم و پارکر،1
1. Cheng & Tang
2. Isaksson
3. Gompers & Lerner
4. Jeng & Wells
5. Braunerhjelm & Parker
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 .)2101دادهها نشان میدهد که در سال  ،2111سرمایهگذاری ریسکپذیر در بازارهای نوظهور،
 3/21میلیارد دالر بود .این مقدار نشاندهنده نسبت  16/7درصدی از مجموع سرمایههای
مخاطرهآمیز از امری است که بهعنوان بازارهای توسعهیافته طبقهبندی میشود .این رقم در سال
 ،2103به  61/2درصد کاهش یافته است .بنابراین ،سهم سرمایهگذاری ریسکپذیر در بازارهای
نوظهور از  2/4درصد در سال  2111به  21/0درصد در سال  2103افزایش یافته است .مجموع
سرمایهگذاریها در بازارهای نوظهور در سال  2103به  1/0میلیارد دالر رسیده است .این توسعه
به این واقعیت اعتبار میبخشد که شناسایی عوامل تعیینکننده سرمایه مخاطرهآمیز بهویژه در زمینه
بازارهای نوظهور ،ارزش پیگیری دارد و احتماالً در سالهای آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت
(گرو و والمروس .)2107 ،0ازطرفی ،اگرچه سرمایه ریسکپذیر ،موضوعی بوده است که بسیار
مورد بررسی قرارگرفته است ،بااینوجود ،هنوز هم نیازمند مطالعات بیشتر است .در میان بسیاری
از تحقیقات تجربی انجامگرفته ،مسئله این است که چه عواملی سرمایه ریسکپذیر را جذب
میکنند و چگونه عاملی ممکن است بر سرمایهگذاری یک کشور ازلحاظ سرمایه ریسکپذیر
تأثیر بگذارد .مطالعات موجود ،متغیرهای زیادی را بهکار گرفته و آنها را بررسی کردهاند .این
متغیرها درواقع آنهایی هستند که چنین پنداشته میشود که مسئول جذب و افزایش یا کاهش این
سرمایهگذاریها در یک کشور هستند .بااینحال ،اغلب این مطالعات ،سرمایهگذاریهای کشور
را در اقتصادهای توسعهیافته مانند اروپا (شریف و گازدار2103 ،2؛ فلکس و همکاران )2103 ،3یا در
برهههایی از زمان ارزیابی کردهاند که کشورهای توسعهنیافته شامل این دستهبندی ،بر این نوع
سرمایهگذاری ،بهطور مشخصی تمرکز نمیکنند .باتوجهبه اینکه در سالهای اخیر بهدلیل
تحریمها ،منابع نفتی کاهش پیدا کرده ،لذا برای حفظ رشد اقتصادی نیاز به ایجاد ساختارهای
مناسب درجهت تقویت شرکتها و سرمایهگذاران ریسکپذیر بیشتر از گذشته میباشد.
برهمیناساس ،ضرورت مطالعه درخصوص این موضوع بااهمیت بیش از گذشته نمود پیدا کرده
1. Groh & Wallmeroth
2. Cherif & Gazdar
3. Félix et al.
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است.
براساس مباحث فوق محقق با درک این موضوع که بسیاری از بنگاههای تولیدی و خدماتی
در کشور نیازمند سرمایهگذاری افراد حقیقی و حقوقی مختلفی میباشند و بسیاری از شرکتها
حتی سرمایه در گردش کافی دراختیار ندارند ،ولی با این وجود ،سرمایهگذاری و بهخصوص
سرمایهگذاری ریسکپذیر در کشور در حد بسیار پایینی قرار دارد .اینکه چه عواملی باعث
میگردد تا میزان سرمایهگذاری ریسکپذیر در کشور در حوزه بورس اوراق بهادار افزایش یافته
و بهتبعآن ،استفاده از این نوع سرمایهگذاریها باعث رشد اشتغال ،تولید ثروت و رشد اقتصادی
شود ،سؤالی است که این تحقیق بهدنبال پاسخ به آن است .محقق از طرفی با این موضوع روبهرو
بوده که در کشور ما به جهت رشد دانش و تخصص افراد ،هر روز بر تعداد شرکتهای نوپا
اضافه میشود که این شرکتها برای تأمین مالی نیازمند سرمایههای ریسکپذیر میباشند .بررسی
محقق نشان میدهد که در داخل کشور تحقیقاتی در رابطه با سرمایهگذاری ریسکپذیر انجام
شده ولی با افزایش تعداد شرکتهای نوپا و نیاز به بهروزرسانی تحقیقات و یافتههای علمی جدید
در مورد عوامل توسعهدهنده سرمایهگذاری ریسکپذیر براساس بافت بومی مشخص است .از
نمونه تحقیقات انجامشده در این حوزه میتوان به تحقیقات بتشکن و همکاران ( )0317در این
حوزه اشاره نمود که به بررسی دالیل عدم توسعهیافتگی سرمایهگذاری ریسکپذیر در کشور
توجه کردهاند .در تحقیقات خارجی نیز بیشتر مطالعات انجامگرفته در این حوزه در کشورهای
توسعهیافته انجام شده است که ازنظر شرایط اقتصادی با شرایط داخلی متفاوت بوده و استفاده از
نتایج آنها میتواند باعث گمراهی بیشتر درخصوص تعیین راهکارهای توسعه سرمایهگذاری
ریسکپذیر در داخل کشور شود .برایمثال ،از جمله تحقیقات انجام گرفته در این حوزه میتوان
به تحقیق فلیکس و همکاران ( )2103و هین و همکاران )2101( 0اشاره نمود.
برهمیناساس ،نیز هدف این تحقیق طراحی الگوی توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر در
بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش دادهبنیاد جهت تصمیمگیری بهینه سرمایهگذاری
1. Hain et al
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میباشد تا در هدف اول شرایط شکلگیری سرمایهگذاری ریسکپذیر چیست؟ و در گام و
هدف بعدی به این موضوع توجه کند که برای موفقیت سرمایهگذاری ریسکپذیر در بورس
اوراق بهادار نیازمند توجه به چه عواملی هستیم؟
این مقاله در بخشهای بعدی ابتدا به پیشینه تحقیق پرداخته و در طی آن پس از مروری
مختصر بر مفهوم سرمایهگذاری ریسکپذیر ،آخرین مطالعات داخلی و خارجی در رابطه با
سرمایهگذاری ریسکپذیر بررسی شده است .در بخش بعدی روششناسی پژهش مبتنیبر دو
بخش کیفی و کمی تدوین شده است .در بخش بعدی ،یافتههای تحقیق نشان داده شده است .در
این بخش ابتدا یافتههای بخش کیفی وسپس یافتههای بخش کمی نشان داده شده است .درنهایت
نتیجهگیری و بحث در رابطه با یافتههای پژوهش انجام شده است.

پیشینه تحقیق
همانگونهکه از نام سرمایهگذاری ریسکپذیر پیداست ،این نوع سرمایهگذاری ،سرمایهای
است که بهطور مشخص میزان زیادی ریسک را تقبل میکند .شرکتهای سرمایهگذاری
مخاطرهپذیر ،شرکتهای خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایه خود را در فعالیتهای
پرریسک یا نوپا سرمایهگذاری مینمایند .بهطور تخصصیتر سرمایهگذاری ریسکپذیر میتواند
سرمایهگذاری مالی در شرکتهایی تعریف شود که هنوز قیمتی برای آنها تعیین نشده و دارای
ظرفیت رشد چشمگیری میباشند .در تعریفی دیگر سرمایهگذاری مخاطرهپذیر نوعی
سرمایهگذاری بلندمدت با ریسک ارزشگذارینشده در سهام شرکتهای جدید معرفی شده
است که پاداش اولیه آن عبارت است از سود سرمایهای (افزایش قیمت سهام) محتمل بهعالوه
بازده نقدی حاصل از سود تقسیمی سهام ،که توسط سرمایه گذاران حرفهای انجام میشود
(بیگدلو و اصولیان .)0301 ،چنین بیان میشود که سرمایهگذاران ریسکپذیر ،سرمایهگذاران
فعالی هستند و فعالیتهایی نظیر نظارت را دنبال میکنند و بر تصمیمات راهبردی شرکت ،با
استفاده از ابزارهایی مانند کنترل حقوق و صندلیهای هیئتمدیره تأثیر میگذارند .توان
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سرمایهگذار ریسکپذیر برای اضافهکردن ارزش بیشتر بهوسیله مدت سرمایهگذاری منعکس
میشود (کومینگ و جان .)2117 ،0اگرچه سرمایهگذاری ریسکپذیر در ایاالتمتحده ریشه
دارد ،اما بسیاری از کشورها این تقاضا را دنبال کردهاند و سرمایهگذاری ریسکپذیر را به یک
پدیده جهانی تبدیل کردهاند (کامپرز و لرنر0111 ،؛ کومینگ و همکاران2102 ،2؛ فلیکس و
همکاران .)2103 ،ازجمله برخی از آخرین تحقیقات انجامگرفته خارجی و داخلی در زمینه
سرمایهگذاری ریسکپذیر میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
چنگ و همکاران )2101( 3در تحقیقی پویایی و عوامل مؤثر بر تأمین مالی پایدار را براساس
شواهد سرمایهگذاری ریسکپذیر از شرکتهایی در چین مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج تحقیق
نشان میدهد که مداخله دولت ،فرصتهای خروج ،انباشت سرمایه انسانی ،اختراع جدید و
زیرساختهای حملونقل بهعنوان پنج عامل مهم برای شکلگیری و تکامل فعالیتهای
سرمایهگذاری ریسکپذیرمحلی در چین میباشند .همچنین نتایج نشان میدهد که سرمایهگذاری
ریسکپذیر بینالمللی و عوامل نهادی داخلی در شکلدادن به سرمایهگذاری ریسکپذیر در چین
از اهمیت باالیی برخوردار میباشند.
گونزالز )2101( 4در طی یک مطالعه موردی ،تبادل منابع نوآوری را در اوراق بهادار
سرمایهگذاری ریسکپذیر بررسی کرده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که منابع
ایجاد نوآوری در توجه شرکتهای سرمایهگذار ریسکپذیر مؤثر بوده و شرکتهایی که در این
حوزه سرمایهگذاری نمودهاند ،موفقتر از سایر شرکتهای سرمایهگذار بودهاند.
گو و گیان )2100( 1در تحقیقی به بررسی تأثیر سرمایهگذاری ریسکپذیر بر تقویت
کارآفرینی در یک بازار نوظهور پرداختهاند .به گفته محققین رابطه کارآفرینی و سرمایه ریسکی
عامل مهمی در افزایش رقابت شرکتهاست و بهعنوان یک نیروی محرک اصلی اقتصاد ،بهویژه
1. Cumming & Johan
2. Cumming et al.
3. Cheng et al
4. González
5. Gu & Qian
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درحالظهور و بازارهای نابالغ مانند چین کمک خواهد نمود.
ون و همکاران )2100( 0در یک مطالعه سرمایهگذاری ریسکپذیر و رابطه آن با نوآوری را
در چین بررسی کردهاند .نتایج نشان داده که رابطه درون مدل تجربی درواقع غیرخطی است و
سرمایهگذاری ریسکپذیرتنها تأثیر مثبت را بر نوآوری در چین در زمانی را که سرمایهگذاری به
اندازه کافی بزرگ و در سطح آستانه است ،نشان داده است.
کانسینو )2100( 2در یک مطالعه تجربی به تجزیهوتحلیل کتابشناختی سرمایه گذاری
ریسکپذیر پرداخته است .نتایج حاکی از افزایش میزان چاپ نتایج تحقیقات در زمینه
سرمایهگذاری ریسکپذیر طی  21سال گذشته بوده است.
چانگ و کانگ )2100( 3در تحقیقی به ارزیابی رشد صنعت سرمایهگذاری ریسکپذیر در
کره پرداختهاند .هدف محققین از این مقاله بررسی نحوه سرمایه گذاری ریسکپذیر در کره بوده
است .محققین در این مقاله پیشبینی رشد صنعت سرمایهگذاری ریسکپذیر در کره را با استفاده
از مدل بأس پیشبینی کردهاند .نویسندگان دریافتند که جریان صندوق نوآورانه در کره ،قویتر از
آنچه در ایاالتمتحده نشان میدهد ،است ،درحالیکه سرمایهگذاری مجدد در منابع ریسکپذیر
ضعیف است.
بتشکن و همکاران ( )0317در طی یک مطالعه تجربی دالیل عدم توسعهیافتگی
سرمایهگذاری ریسکپذیر در ایران را مورد مطالعه قرار دادهاند .به گفته محققین در این مطالعه
سرمایهگذاری ریسکپذیر بر رشد کمی و کیفی کارآفرینی اثری مستقیم دارد .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که دالیل عدم توسعهیافتگی صنعت سرمایهگذاری ریسکپذیر عبارت بودهاند از:
تعداد کم ثبت اختراعات مبتنیبر نیاز بازار ،زمانبربودن فرایند تأسیس و انحالل شرکتها،
آشنانبودن با شاخصهای ارزیابی موشکافانه ،برخوردارنبودن از سازوکار داوری ،قراردادهای
غیرحرفهای ،محدودیت راهبرد خروج ،کمبود سیاستهای علمی و اجرایی این صنعت در دولت،
1. Wen et al.
2. Cancino
3. Chung & Kang
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کمبود مشوقهای مالی و قانونی ،وجود بروکراسی اداری ،اعطای کمکهای بالعوض و
تسهیالت کمبهره؛ همچنین درحال توسعه بودن نظام اقتصادی کشور ،نظام مالی کشور ،محیط
کسبوکارهای نوآورانه ،نظام فرهنگی و ضعف در شاخصهای منابع انسانی ،اعم از مهاجرت
نخبگان و صاحبان دانش ،کمبود نیروی کار باکیفیت و مشاورههای حرفهای ،آشنایی کمتر
دستگاههای نظارتی و اجرایی درگیر با مبانی نظری سرمایهگذاری ریسکپذیر ،آشنایی کمتر
صاحبان دانش و کارآفرینان با مبانی نظری مالی.
صادقی و خطیب ( )0311در تحقیقی به رتبهبندی عقود اسالمی در تأمین مالی
سرمایهگذاری ریسکپذیر با استفاده از مدل تصمیمگیری چندمعیاره  TOPSISپرداختهاند.
احسنیزاد و همکاران ( )0311در تحقیقی به رتبهبندی طرحهای کسبوکار سرمایهگذاری
خطرپذیر با روش تحلیل پوششی دادهها در یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی
پرداختهاند.
صادقی شاهدانی و رعایائی ( )0313در تحقیقی به تبیین مدلهای سرمایه گذاری
ریسکپذیر اسالمی پرداختهاند .پژوهشگران این تحقیق سرمایهگذاری ریسکپذیر اسالمی را
یکی از روشهای نوین تأمین مالی اسالمی بیان کردهاند که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان
بر کارایی این مدل و مزیتهای خاص و ویژه آن ،آنچنانکه باید مورد توجه متخصصان مالی
اسالمی قرار نگرفته است.
بدیعی و همکاران ( )0311در یک مطالعه کاربردی با استنتاج مؤلفههای تأثیرگذار در
شاخص سودآوری پروژههای سرمایهگذاری ریسکپذیر صنعتی و معدنی را مورد بررسی قرار
داددهاند .به بیان این محققین ،آنالیز حساسیت روشی است که با استفاده از مدلسازی یک سیستم،
روابط بین مؤلفههای ورودی را تعیین کرده و تأثیر هریک از این مؤلفهها را بر نتیجه و خروجی
مدل میسنجد تا مؤلفههایی که بیشترین تأثیر بر نتیجه را دارند ،بهعنوان حساسترین و مهمترین
متغیرهای ورودی شناسایی شوند.
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روششناسی تحقیق
باتوجهبه اینکه هدف این پژوهش طراحی الگوی توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد ،پژوهش حاضر ازنظر هدف ،از نوع کاربردی است .ازنظر
رویکرد و راهبرد در دسته پژوهشهای آمیخته( 0ابتدا کیفی ،سپس کمّی) قرار میگیرد .راهبرد
پژوهش در مرحله کیفی ،دادهبنیاد و در مرحله کمی پیمایشی بوده است .رویکردهای آمیخته
نوعی از روش پژوهشی محسوب میشود که در آن دو رویکرد رقیب کمی و کیفی در کنار
یکدیگر قرار میگیرند .بهعبارتی روشهای پژوهش آمیخته نوعی از روش پژوهشی است که در
آن محققان بهمنظور درک عمیق از پدیدهها ،عناصر روشهای کمی و کیفی را با هم ادغام
میکنند (تشکری و تدلی0110 ،2؛ کرسول ،پاالنو ،گاتمن و هالسون2113 ،3؛ کرسول.)2113 ،
روش پژوهش کیفی در مرحله اول با استفاده از نظریه زمینهبنیان برای ساخت مدل مفهومی و
بهمنظور تبیین عوامل مؤثر در توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر در بورس اوراق بهادار تهران
استفاده شده است .ابزار گردآوری دادهها در این بخش مصاحبههای باز عمیق بوده است .در این
بخش از خبرگان سرمایهگذاری برای ساخت مدل مفهومی و استخراج مفاهیم و مقولهها استفاده
شده است .برای این منظور باتوجهبه اینکه در بخش کیفی نمونهگیری نظری بوده و از ابتدا
نمیتوان تعداد نمونهها را مشخص نمود ،لذا مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفته است.
برای این منظور نمونهگیری بهصورت هدفمند از مدیران صندقهای سرمایهگذاری فعال که
شامل صندوقهای سرمایهگذاری با درآمدثابت ،صندوق مختلط و صندوق سهامی در بورس
اوراق بهادار تهران با سابقه باالی  01سال انجام شده (عمر اقتصادی بیشتر صندوقها  01سال تعیین
شده است) و در نفر  06محقق به اشباع نظری با نمونهگیری نظری رسیده است .برای اطمینان بیشتر
نمونهگیری تا نفر  21نیز ادامه یافته است .بنابراین ،در مرحله کیفی ،نمونه آماری  21نفر از
خبرگان سرمایهگذاری بوده است .دستهبندی کدها درقالب مقولهها درقالب نرمافزار Nvivo
1. Mixed method
2. Tashakori & teddi
3. Cresswell, pallano, Gatman and Halson
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انجام شده است .برای اعتبارسنجی نتایج این بخش از تطبیق نتایج با ادبیات پیشین و اعتبارسنجی
مجدد ازطریق خبرگان استفاده شده که نتایج بهدستآمده نشاندهنده تأیید مقولههای اصلی و
فرعی و مفاهیم در بخش کیفی بوده است .همچنین عالوهبر تأیید نتایج به صورت کیفی ،بخش
کمی بهمنظور بررسی و تأیید نتایج بخش کیفی انجام شده است.
در بخش کمی ،با استفاده از یافتههای بخش کیفی (مقولههای فرعی و مفاهیم در بخش
کیفی) ابتدا پرسشنامهای تدوین شده که هدف بررسی و تأیید نتایج بخش کیفی بوده است .برای
این منظور ،از تحلیل عاملی تأییدی به تفکیک هریک از مقولههای اصلی استفاده شده است.
جامعه آماری این بخش شامل  201نفر از مدیران شرکتهای بورسی که سهام آنها در بورس
اوراق بهادار تهران معامله میشوند بهعنوان حجم نمونه میباشد .بهمنظور تعیین حجم نمونه،
باتوجهبه اینکه از تحلیل عاملی تأییدی درجهت تحلیل دادهها استفاده شده است و قاعدتاً حجم
نمونه بیشتری برای برازش مدل الزم است .لذا قوانینی برای تعیین حجم نمونه وجود دارد که در
این پژوهش بهمنظور تعیین حجم نمونه به این قوانین توجه شده است .الف .حداقل اندازه نمونه
 011تا  211آزمودنی برای مدلهای تأییدی یا ساختاری (بومسما ،)0101 ،0ب 1 .یا  01مشاهده
برای هر پارامتر مدل (بنتلر و چو )0111 ،2و ج 01 .آزمودنی به ازای هر متغیر آشکار (ولف و
همکاران .)2103 ،3برهمیناساس ،نیز در این پژوهش  01نمونه به ازای هر متغیر آشکار انتخاب
شده است .باتوجهبه اینکه بیشترین تعداد متغیر آشکار در مقوله اصلی زمینه شکلگیری
سرمایهگذاری ریسکپذیر بوده است ،بنابراین ،باتوجهبه وجود  20متغیر آشکار در این بخش،
 201نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شده است .ابزار گردآوری دادههها در این بخش پرسشنامه
بوده است .روایی پرسشنامه به صورت روایی ظاهری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ محاسبه و تأیید شده است .مقدار آلفای کرونباخ برای شرایط علی توسعه سرمایهگذاری
ریسکپذیر  ،1/013برای شرایط زمینهای توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر  ،1/110برای شرایط
1. Boomsma
2. Bentler & Chou
3. Wolf et al.
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مداخلهگر توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر ،1/010برای راهبردهای توسعه سرمایهگذاری
ریسکپذیر ،1/011برای پیامدهای توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر  1/671و برای مقوله
محوری  1/614محاسبه شده که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه بوده است.

يافتههای تحقیق
يافتههای تحقیق در بخش كیفی
در نظریه دادهبنیاد ،0فرایند تحلیل دادهها با کدگذاری آغاز میشود ،کدگذاری دادهها شامل
سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است (استراوس و کوربین،2
 .)0111در این تحقیق براساس مصاحبههای انجامگرفته ،کدهای اولیه استخراج شده است .در
مرحله کدگذاری باز 3پس از شناسایی کدهای اولیه و درنظرگرفتن کدهای مشابه 76 ،کد
مفهومی استخراج شد و سپس در مرحله بعد با بررسی این کدها و طبقهبندی آنها 01 ،مقوله فرعی
شناسایی شدند.
4

کدگذاری محوری  ،مرحله دوم تجزیهوتحلیل در نظریهپردازی دادهبنیاد است .هدف این
مرحله تعیین رابطه بین مقولههای ایجادشده در مرحله کدگذاری باز است .در کدگذاری
محوری ،محقق پدیده مرکزی یا محوری را شناسایی میکند ،شرایط علی را تشریح میکند،
کنشها و واکنشها را مشخص میکند ،شرایط مداخلهگر و بستر را شناسایی میکند و پیامدها و
نتایج راهبردها را برای این پدیده معین میکند .این کار براساس مدل پارادایم انجام میشود و به
نظریهپرداز کمک میکند تا فرایند نظریه را به سهولت انجام دهد.
درنهایت پس از کدگذاری باز و کدگذاری محوری ،کدگذاری انتخابی انجام شده است.
کدگذاری انتخابی مهمترین مرحله نظریه پردازی است که در آن ،محقق مقوله محوری را با سایر
موارد ارتباط میدهد ،ارتباط آنها را بیان میکند و مقولههایی را که احتیاج به بهبود و بازنگری
1. Graunded theory
2. Strauss & Corbin
3. Open coding
4. Axial coding
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دارند ،اصالح میکند (داناییفرد و اسالمی .)0311،پس از ارائه شش دسته شرایط علی شامل
افزایش تأمین مالی ،توسعه کسبوکار موجود و انگیزه سرمایهگذاری؛ شرایط مداخلهگر شامل
عوامل مدیریتی و عوامل فردی؛ شرایط زمینهای شامل عوامل صنعتی ،نوآوری در محصول و
خدمات ،عوامل اقتصادی ،عوامل بازار و عوامل حقوقی؛ راهبردها شامل عوامل حمایتی از
سرمایهگذاران و حمایتهای دولتی؛ پیامدهای سرمایهگذاری ریسکپذیر شامل رشد اقتصادی و
توسعه کسبوکار جدید؛ و مقوله محوری که سرمایهگذاری ریسکپذیر نامگذاری شده ،ارتباط
بین مقولههای مختلف ایجاد و الگوی پارادایمی توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر بورس اوراق
بهادارتهران ایجاد شده که در شکل  0نشان داده شده است.
شرايط علی

زمینهای

ـ تأمین مالی

ـ عوامل صنعتی

 .سرمایه اولیه شروع کسبو کار

ـ نوآوری در محصول و خدمات

 .استفاده از حق امتیاز و اختراع

ـ عوامل اقتصادی

 .حداقل ریسک برای سرمایهپذیر

ـ عوامل بازار

 .دسترسی راحتتر نسبت به

ـ عوامل حقوقی

تسهیالت بانکی
ـ توسعه کسبو کار موجود
 .رکود تجارت
 .ورود به بازار جدید
 .مطابقت با برنامههای توسعه

پیامدها

محوری

راهبردها

ـ سرمایهگذاری ریسکپذیر

ـ عوامل حمایتی از سرمایهگذاران

ـ رشد اقتصادی

ـ حمایتهای دلتی

ـ توسعه کسب و کار

کسبوکار
 .سرمایهگذاری جدید در
ماشینآالت
ـ انگیزه سرمایهگذاری
 .نرخ بازده داخلی باال

شرايط مداخلهگر

 .پیشبینی درآمد دارای رشد

ـ عوامل مدیریتی

 .پیشبینی حاشیه سود باال

ـ عوامل فردی

 .پیشبینی ارزش باالی
سرمایهگذاری

شكل  .9مدل پارادايمی توسعه سرمايهگذاری ريسکپذير بورس اوراق بهادار تهران
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يافتههای تحقیق در بخش كمی
یک از اجزای الگوی پارادایم مورد بررسی قرار گرفته است تا از مناسببودن هریک از
مقولههای اصلی و کدگذاریهای انجام شده در جامعه موردمطالعه اطمینان حاصل شود.
نتایج مربوط به شاخصهای مناسببودن تحلیل عاملی تأییدی الگوی شرایط علّی نشان
میدهد که مقدار کای اسکوئر برابر  73/10با درجه آزادی  10بهدست آمده است .مقدار شاخص
کای اسکوئر بهنجارشده (حاصل تقسیم کای اسکوئر بر درجه آزادی) برابر  0/247محاسبه
گردیده که نشاندهنده مناسببودن مدل تأییدی از نظر این شاخص بوده است .ریشه میانگین
مربعات خطای تقریب ( )RMSEAبرابر  1/134محاسبه شده است که نشاندهنده مقادیر خوب
برای الگو بوده است .مقدار شاخص نیکویی برازش( )GFIنیز  1/10بهدست آمده که چون
بزرگتر از  1/1بوده است ،میتوان عنوان نمود که مدل تأییدی شرایط علی خوب بوده است.
مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات باقی مانده استانداردشده ( )SRMRبرابر  1/171بهدستآمده
که نشاندهنده مقادیر قابلقبول برای الگو بوده است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که تأمین
مالی ،توسعه کسبوکار موجود و انگیزه سرمایهگذاری در دسته شرایط علّی توسعه
سرمایهگذاری ریسکپذیر قرار میگیرند .نتایج مربوط به بارهای عاملی استانداردشده و مقادیر t
متناظر برای بررسی معنیداری بارهای عاملی مدل شرایط علی در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .3بارهای عاملی و مقادير  tمتناظر مدل تأيیدی شرايط علّی توسعه
سرمايهگذاری ريسکپذير بورس
مقدار t

بار عاملی

پس از دستیابی به الگوی پارادايمی توسعه سرمايهگذاری ريسکپذير بورس
اوراق بهادار تهران ،با استفاده از تحلیل عاملی تأيیدی ،هر مسیر بار عاملی

00/67

1/60

CA1

<---

CA11

04/71

1/03

CA1

<---

CA12

04/36

1/02

CA1

<---

CA13

02/17

1/62

CA1

<---

CA14

01/26

1/01

CA2

<---

CA21
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مقدار t

بار عاملی

پس از دستیابی به الگوی پارادايمی توسعه سرمايهگذاری ريسکپذير بورس
اوراق بهادار تهران ،با استفاده از تحلیل عاملی تأيیدی ،هر مسیر بار عاملی

01/01

1/76

CA2

<---

CA22

00/11

1/70

CA2

<---

CA23

01/11

1/00

CA2

<---

CA24

00/66

1/62

CA3

<---

CA31

01/14

1/73

CA3

<---

CA32

02/67

1/67

CA3

<---

CA33

02/11

1/63

CA3

<---

CA34

باتوجهبه اینکه مقادیر  tمتناظر هر بار عاملی در جدول  3بزرگتر از  0/17محاسبه شده
است ،بنابراین ،در سطح اطمینان  11درصد میتوان عنوان نمود که تمامی بارهای عاملی در سطح
اطمینان  11درصد معنیدار بوده و ارتباط بین مقولههای فرعی با مقولههای اصلی در شرایط علی
توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر بورس اوراق بهادار تهران تأیید میشود .برایمثال ،در شکل 2
نتایج مربوط به بارهای عاملی و در شکل  3مقادیر  tمتناظر هریک از بارهای عاملی تحلیل عاملی
تأییدی مدل شرایط علی نشان داده شده است.
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شكل  .2بارهای عاملی الگوی تأيیدی شرايط علّی توسعه سرمايهگذاری ريسکپذير

شكل  .3مقادير  tمتناظر بارهای عاملی الگوی تأيیدی شرايط علّی توسعه سرمايهگذاری ريسکپذير
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نتایج مربوط به شاخصهای مناسببودن تحلیل عاملی تأییدی مدل بستر و زمینه توسعه
سرمایهگذاری ریسکپذیر نشان میدهد که مقدار کای اسکوئر برابر  234/71با درجه آزادی 061
بهدست آمده است .مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجارشده برابر  ،0/301ریشه میانگین مربعات
خطای تقریب برابر  ،1/130مقدار شاخص نیکویی برازش  1/00و مقدار شاخص ریشه میانگین
مربعات باقیمانده استاندارد شده برابر  1/161بهدست آمده که نشاندهنده مقادیر قابلقبول برای
مدل بوده است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که عوامل صنعتی ،نوآوری در محصول و خدمات،
عوامل اقتصاد ،عوامل بازار و عوامل حقوقی در دسته بستر و زمینه توسعه سرمایهگذاری
ریسکپذیر قرار میگیرند .نتایج مربوط به بارهای عاملی استاندارد شده و مقادیر  tمتناظر برای
بررسی معنیداری بارهای عاملی الگوی بستر و زمینه توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر در جدول
 4نشان داده شده است.
جدول  .4بارهای عاملی و مقادير  tمتناظر الگوی تأيیدی بستر و زمینه توسعه
سرمايهگذاری ريسکپذير
مقدار t

بار عاملی

مسیر بار عاملی

02/37

1/60

CO1

<---

CO11

03/11

1/60

CO1

<---

CO12

07/07

1/07

CO2

<---

CO21

03/62

1/61

CO2

<---

CO22

07/00

1/07

CO2

<---

CO23

02/37

1/61

CO2

<---

CO24

02/03

1/62

CO2

<---

CO25

07/12

1/06

CO3

<---

CO31

02/67

1/60

CO3

<---

CO32

00/20

1/71

CO3

<---

CO33
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مقدار t

بار عاملی

مسیر بار عاملی

03/10

1/64

CO3

<---

CO34

06/13

1/14

CO4

<---

CO41

02/16

1/60

CO4

<---

CO42

01/60

1/77

CO4

<---

CO43

06/04

1/03

CO4

<---

CO44

04/12

1/11

CO4

<---

CO45

01/17

1/00

CO5

<---

CO51

01/17

1/00

CO5

<---

CO52

07/31

1/01

CO5

<---

CO53

07/37

1/07

CO5

<---

CO54

02/12

1/63

CO5

<---

CO55

باتوجهبه اینکه مقادیر  tمتناظر هر بار عاملی در جدول  4بزرگتر از  0/17محاسبه شده
است ،بنابراین ،در سطح اطمینان  11درصد میتوان عنوان نمود که تمامی بارهای عاملی در سطح
اطمینان  11درصد معنیدار بوده و ارتباط بین مقولههای فرعی با مقولههای اصلی در زمینه توسعه
سرمایهگذاری ریسکپذیر تأیید میشود.
نتایج مربوط به شاخصهای مناسببودن تحلیل عاملی تأییدی الگوی شرایط مداخلهگر
توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر نشان میدهد که مقدار کای اسکوئر برابر  72/21با درجه
آزادی  13بهدست آمده است .مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجارشده برابر  ،0/064ریشه میانگین
مربعات خطای تقریب برابر  ،1/121مقدار شاخص نیکویی برازش  1/13و مقدار شاخص ریشه
میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده برابر  1/110بهدست آمده که نشاندهنده مقادیر خوب
برای الگو بوده است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که عوامل مدیریتی و عوامل فردی در دسته
شرایط مداخلهگر توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر قرار میگیرند .نتایج مربوط به بارهای عاملی
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استانداردشده و مقادیر  tمتناظر برای بررسی معنیداری بارهای عاملی الگو شرایط مداخلهگر
توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .5بارهای عاملی و مقادير  tمتناظر الگوی تأيیدی شرايط مداخلهگر توسعه سرمايهگذاری
ريسکپذير
مقدار t

بار عاملی

مسیر بار عاملی

00/16

1/10

CO1

<---

CO11

0/33

1/14

CO1

<---

CO12

1/02

1/72

CO1

<---

CO13

02/12

1/66

CO1

<---

CO14

04/14

1/03

CO1

<---

CO15

04/22

1/02

CO1

<---

CO16

04/04

1/04

CO1

<---

CO17

01/11

1/01

CO1

<---

CO18

02/01

1/63

CO2

<---

CO21

00/37

1/61

CO2

<---

CO22

01/30

1/71

CO2

<---

CO23

00/16

1/70

CO2

<---

CO24

باتوجهبه اینکه مقادیر  tمتناظر هر بار عاملی در جدول  1بزرگتر از  0/17محاسبه شده
است ،بنابراین ،در سطح اطمینان  11درصد میتوان عنوان نمود که تمامی بارهای عاملی در سطح
اطمینان  11درصد معنیدار بوده و ارتباط بین مقولههای فرعی با مقولههای اصلی در شرایط
مداخلهگر توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر تأیید میگردد.
نتایج مربوط به شاخصهای مناسببودن تحلیل عاملی تأییدی راهبردهای توسعه
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سرمایهگذاری ریسکپذیر نشان میدهد که مقدار کای اسکوئر برابر  77/76با درجه آزادی 43
بهدست آمده است .مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجارشده برابر  ،0/111ریشه میانگین مربعات
خطای تقریب برابر  ،1/110مقدار شاخص نیکویی برازش  1/10و مقدار شاخص ریشه میانگین
مربعات باقیمانده استانداردشده برابر  1/171بهدست آمده که نشاندهنده مقادیر خوب برای الگو
بوده است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که عوامل حمایتی از سرمایهگذاران و حمایتهای
دولتی راهبردهای توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر قرار میگیرند .نتایج مربوط به بارهای عاملی
استانداردشده و مقادیر  tمتناظر برای بررسی معنیداری بارهای عاملی الگوی راهبردهای توسعه
سرمایهگذاری ریسکپذیر در جدول  7نشان داده شده است.
جدول  .6بارهای عاملی و مقادير  tمتناظر الگوی تأيیدی راهبردهای توسعه
سرمايهگذاری ريسکپذير
مقدار t

بار عاملی

مسیر بار عاملی

02/41

1/63

ST1

<---

ST11

03/03

1/66

ST1

<---

ST12

21/33

1/70

ST1

<---

ST13

02/12

1/62

ST1

<---

ST14

02/11

1/61

ST1

<---

ST15

00/11

1/60

ST1

<---

ST16

04/41

1/02

ST2

<---

ST21

04/01

1/03

ST2

<---

ST22

21/31

1/17

ST2

<---

ST23

02/72

1/64

ST2

<---

ST24

03/02

1/10

ST2

<---

ST25

11

نشريه علمی پژوهشهای راهبردی بودجه و مالی ،سال اول ،شماره  ،3پايیز 9311

باتوجهبه اینکه مقادیر  tمتناظر هر بار عاملی در جدول  7بزرگتر از  0/17محاسبه شده
است ،بنابراین ،در سطح اطمینان  11درصد میتوان عنوان نمود که تمامی بارهای عاملی در سطح
اطمینان  11درصد معنیدار بوده و ارتباط بین مقولههای فرعی با مقولههای اصلی در راهبردهای
توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر تأیید میگردد.
نتایج مربوط به شاخصهای مناسببودن تحلیل عاملی تأییدی پیامدهای توسعه
سرمایهگذاری ریسکپذیر نشان میدهد که مقدار کای اسکوئربرابر  24/14بادرجه آزادی 01
بهدست آمده است .مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجارشده برابر  ،0/271ریشه میانگین مربعات
خطای تقریب برابر  ،1/137مقدار شاخص نیکویی برازش  1/00و مقدار شاخص ریشه میانگین
مربعات باقیمانده استانداردشده برابر  1/161بهدستآمده که نشاندهنده مقادیر خوب برای الگو
بوده است .میتوان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی و توسعه کسبوکارجدید در دسته پیامدهای
توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر قرار میگیرند .نتایج مربوط به بارهای عاملی استانداردشده و
مقادیر tمتناظر برای بررسی معنیداری بارهای عاملی الگوی پیامدهای توسعه سرمایهگذاری
ریسکپذیر در جدول 6نشان داده شده است.
جدول  .7بارهای عاملی و مقادير  tمتناظر الگوی تأيیدی پیامدهای توسعه
سرمايهگذاری ريسکپذير
مقدار t

بار عاملی

مسیر بار عاملی

00/01

1/70

OU1

<---

OU11

00/11

1/61

OU1

<---

OU12

02/16

1/61

OU1

<---

OU13

00/26

1/11

OU1

<---

OU14

01/74

1/07

OU1

<---

OU15

04/14

1/04

OU2

<---

OU21

04/30

1/00

OU2

<---

OU22

04/64

1/03

OU2

<---

OU23
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باتوجهبه اینکه مقادیر  tمتناظر هر بار عاملی در جدول  6بزرگتر از  0/17محاسبه شده
است ،بنابراین ،در سطح اطمینان  11درصد میتوان عنوان نمود که تمامی بارهای عاملی در سطح
اطمینان  11درصد معنیدار بوده و ارتباط بین مقولههای فرعی با مقولههای اصلی در پیامدهای
توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر تأیید میگردد.
نتایج مربوط به شاخصهای مناسببودن تحلیل عاملی تأییدی پدیده محوری نشان میدهد
که مقدار کای اسکوئر برابر  21/02با درجه آزادی  04بهدست آمده است .مقدار شاخص کای
اسکوئر بهنجارشده برابر  ،0/044ریشه میانگین مربعات خطای تقریب برابر  ،1/171مقدار شاخص
نیکویی برازش  1/11و مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده برابر 1/111
بهدست آمده که نشاندهنده مقادیر خوب برای الگو بوده است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که
سرمایهگذاری ریسکپذیر بهعنوان پدیده محوری در صنعت موردمطالعه مورد تأیید قرار
میگیرد .نتایج مربوط به بارهای عاملی استانداردشده و مقادیر  tمتناظر برای بررسی معنیداری
بارهای عاملی الگوپدیده محوری در جدول  0نشان داده شده است.
جدول  .8بارهای عاملی و مقادير  tمتناظر الگوی تأيیدی مقوله محوری توسعه
سرمايهگذاری ريسکپذير
مقدار t

بار عاملی

مسیر بار عاملی

02/11

1/60

VC

<---

VC1

00/73

1/67

VC

<---

VC2

02/40

1/00

VC

<---

VC3

باتوجهبه اینکه مقادیر  tمتناظر هر بار عاملی در جدول  0بزرگتر از  0/17محاسبه شده
است ،بنابراین ،در سطح اطمینان  11درصد میتوان عنوان نمود که تمامی بارهای عاملی در سطح
اطمینان  11درصد معنیدار بوده و ارتباط بین مقولههای فرعی با مقولههای اصلی در پدیده
محوری مورد تأیید قرار میگیرد.
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ـ نتايج آزمون  AHPفازی
در مطالعه حاضر بهمنظور دستیابی به اولویتبندی مقولههای اصلی مطالعه از فن  AHPفازی
استفاده شد .براساس مراحل این تحقیق به ترتیب در وهله اول به ترسیم درخت تصمیم برای
هریک از مدلهای مورد مطالعه شده است که یک نمونه درخت تصمیم درشکلهای 4نشان داده
شده است.

شكل  .4نمودار شبكهای مدل شرايط علّی

در این بخش از پرسشنامههای مقایسات زوجی استفاده شد که بعد از طراحی بین خبرگان
توزیع گردید تا بعد از تکمیل عودت نمایند .باتوجهبه رویکرد فازی مورد استفاده در این پژوهش،
از عبارات کالمی و اعداد فازی مندرج در جدول  1استفاده شده است.
جدول  .1طیف فازی و عبارت كالمی متناظر
كد

عبارات كالمی

عدد فاری

1

ترجیح برابر

)(1,1,1

2

ترجیح کم

)(1,3,5

3

ترجیح زیاد

)(3,5,7

4

ترجیح خیلی زیاد

)(5,7,9

5

ترجیح کامالً زیاد

)(7,9,9

در این قسمت باتوجهبه درختهای تصمیم ترسیمشده ،جداول مقایسات زوجی انجامشده و
روش اصالح شده سمی و همکارانش ( )2111وزن مؤلفهها بهدست آورده شده است و براساس
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آنها اولویتبندی مقولهها صورت گرفته است .نتایج در ادامه به تفکیک نشان داده شده است .در
روش  AHPفازی بهمنظور محاسبه سازگاری از روش گوگوس و بوچر استفاده شده است که
شرح کامل آن در ضمائم ارائه شده است .این فن شامل مراحلی است که در ادامه شرح داده شده
است:
مرحله اول تجمیع نظرات خبرگان :دراین مرحله از مقایسات زوجی پاسخدهندگان میانگین
هندسی گرفته میشود.
مرحله دوم محاسبه میانگین هندسی سطرها :در این مرحله از سطرهای هر جدول مقایسه
زوجی باتوجهبه رابطه  1میانگین هندسی گرفته میشود.
رابطه :1

(

در این فرمول )

̃ τعدد فازی مثلثی است که در جداول مربوط به

میانگین نظر خبرگان قرار دارد.
مرحله سوم نرماالیزکردن میانگینهای هندسی :در این مرحله مقادیر بهدستآمده از مرحله
دوم نرمالیزه میشود .مقادیر ̃ را برای هر ماتریس با مجموع ̃ نرماالیز میشود.
رابطه :01
درصورتیکه این اوزان نرمالیزهشده مربوط به مقایسات گزینهها باشد ̃ (وزن گزینه iام در
ارتباط با معیار jام) و در صورتی که مرتبط با مقایسه معیارها باشد ̃ نامیده میشود.
مرحله چهارم ترکیب اوزان :باترکیب وزن گزینهها (نسبت به معیارها) و وزن معیارها
باتوجهبه رابطه  ،00اوزان نهایی محاسبه میشود.
رابطه :00
مرحله پنجم دیفازیکردن :دراین مرحله اوزان فازی بهدستآمده ،طبق رابطه  02دیفازی
میشوند.
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) (u  2  u m  u r
~
Crisp( U)  l
رابطه :02
4
~
~ ~
در این رابطه )  U  (u l , u m , u rو ) Crisp(Uدیفازی شده  Uمیباشد.
نتایج حاصل از فن  AHPفازی در ادامه به تفکیک هر مقوله ارائه شده است.
نتایج آزمون  AHPفازی برای مقوله شرایط علّی
نتایج بهدستآمده از فن  AHPفازی برای مقوله شرایط علّی بهترتیب مراحل در ادامه نشان
داده شده است.
جدول  .91میانگین هندسی نرمالیزهشده نسبت به شرايط علّی
میانگین هندسی نرمالیزهشده

شرايط علّی

)(0/104,0/179,0/316

ca1

)(0/193,0/372,0/708

ca2

)(0/245,0/449,0/821

ca3

جدول  .99میانگین هندسی نرمالیزهشده نسبت به مقولههای فرعی
میانگین هندسی
نرمالیزهشده

ca3

میانگین هندسی
نرمالیزهشده

ca2

میانگین هندسی
نرمالیزهشده

ca1

)ca31 (0/.164,0/284,0/472

)(0/205,0/385,0/686

ca21

)(0/097,0/208,0/46

ca11

)(0/155,0/276,0/497

ca32

)(0/139,0/26,0/485

ca22

)(0/107,0/246,0/57

ca12

)(0/12,0/204,0/37

ca33

)(0/109,0/197,0/386

ca23

)(0/108,0/253,0/6

ca13

)(0/137,0/236,0/394

ca34

)(0/084,0/159,0/302

ca24

)(0/123,0/294,0/669

ca14

بعد از ترکیب اوزان و دیفازیسازی نتایج بهدستآمده شامل جداول زیر میباشد.
جدول  .92ماتريس اوزان نهايی معیارها نسبت به شرايط علّی
مؤلفه

وزن فازی نهايی

وزن قطعی نهايی مؤلفهها

ca1

)(0/104,0/179,0/316

0/194

ca2

)(0/193,0/372,0/708

0/411

ca3

)(0/245,0/449,0/821

0/491

11

طراحی الگوی بومی بهینه توسعه سرمايهگذاری ريسکپذير در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش دادهبنیاد و...

جدول  .93ماتريس اوزان نهايی زيرمعیارها نسبت به شرايط علّی
مؤلفه

وزن فازی نهايی

وزن قطعی نهايی مؤلفهها

ca11

)(0/01,0/037,0/145

0/057

ca12

)(0/011,0/044,0/18

0/07

ca13

)(0/011,0/045,0/19

0/073

ca14

)(0/013,0/053,0/211

0/082

ca21

)(0/04,0/143,0/485

0/203

ca22

)(0/027,0/097,0/343

0/141

ca23

)(0/021,0/073,0/273

0/11

ca24

)(0/016,0/059,0/214

0/087

ca31

)(0/04,0/128,0/387

0/171

ca32

)(0/038,0/124,0/408

0/174

ca33

)(0/029,0/092,0/304

0/129

ca34

)(0/034,0/106,0/323

0/142

نتايج آزمون  AHPفازی مداخله گر
نتایج بهدستآمده از فن  AHPفازی برای مقوله مداخلهگر بهترتیب مراحل در ادامه نشان
داده شده است.
جدول  .94میانگین مقايسات زوجی نسبت به مداخلهگر
میانگین هندسی
co1
co2
)(1,1,1
)(0/731,1/088,1/601) (0/855,1/043,1/265
)(0/624,0/919,1/369
)(1,1,1
)(0/79,0/959,1/17

مداخلهگر
co1
co2

مجموع

)(1/645,2/002,2/435

جدول  .95میانگین هندسی نرمالیزهشده نسبت به مداخلهگر
میانگین هندسی نرمالیزهشده

مداخلهگر

)(0/351,0/521,0/769
)(0/324,0/479,0/711

co1
co2
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جدول  .96میانگین هندسی نرمالیزهشده نسبت به مقولههای فرعی
میانگین هندسی نرمالیزهشده
)(0/099,0/195,0/399
)(0/118,0/243,0/488
)(0/118,0/259,0/588
)(0/141,0/302,0/627

میانگین هندسی نرمالیزهشده

co2
co21
co22
co23
co24

)(0/092,0/201,0/4
)(0/085,0/189,0/402
)(0/064,0/143,0/323
)(0/048,0/105,0/235
)(0/041,0/09,0/2
)(0/04,0/083,0/185
)(0/045,0/094,0/21
)(0/048,0/095,0/203

co1
co11
co12
co13
co14
co15
co16
co17
co18

بعد از ترکیب اوزان و دیفازیسازی نتایج بهدستآمده شامل جداول  06و 00میباشد.
جدول  .97ماتريس اوزان نهايی معیارها نسبت به مداخلهگر
مؤلفه

وزن فازی نهايی

وزن قطعی نهايی مولفهها

co1
co2

)(0/351,0/521,0/769
)(0/324,0/479,0/711

0/541
0/498

جدول  .98ماتريس اوزان نهايی زير معیارها نسبت به مداخلهگر
مؤلفه

وزن فازی نهايی

وزن قطعی نهايی مؤلفهها

co11

)(0/032,0/105,0/308

0/137

co12

)(0/03,0/099,0/309

0/134

co13

)(0/022,0/074,0/248

0/105

co14

)(0.017,0.055,0.181

0/077

co15

)(0/014,0/047,0/154

0/065

co16

)(0/014,0/043,0/142

0/061

co17

)(0/016,0/049,0/162

0/069

co18

)(0/017,0/049,0/156

0/068

co21

)(0/032,0/093,0/284

0/126

co22

)(0/038,0/116,0/347

0/154

co23

)(0/038,0/124,0/418

0/176

co24

)(0/046,0/145,0/446

0/195
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نتايج آزمون  AHPفازی برای مقوله زمینهای
نتایج مرحله سوم شامل نرماالیزکردن میانگینهای هندسی در جداول  01و  21ارائه شده
است.
جدول  .91میانگین هندسی نرمالیزهشده نسبت به زمینهای
زمینهای

میانگین هندسی نرمالیزهشده
)(0/052,0/109,0/25

cn1

)(0/079,0/168,0/396

cn2

)(0/09,0/201,0/47

cn3

)(0/108,0/242,0/551

cn4

)(0/111,0/279,0/614

cn5

جدول  .21میانگین هندسی نرمالیزه شده نسبت به مقولههای فرعی
میانگین هندسی نرمالیزهشده cn1
)(0.445,0.635,0.864

cn12

)(0.273,0.365,0.53

cn11

میانگین هندسی نرمالیزهشده

cn3

میانگین هندسی نرمالیزهشده

cn2

)(0/068,0/122,0/249

cn31

)(0/054,0/098,0/198

cn21

)(0/09,0/174,0/385

cn32

)(0/089,0/181,0/382

cn22

)(0/171,0/356,0/733

cn33

)(0/107,0/229,0/479

cn23

)(0/161,0/348,0/672

cn34

)(0/107,0/224,0/474

cn24

)(0/124,0/267,0/544

cn25

میانگین هندسی نرمالیزهشده

cn5

میانگین هندسی نرمالیزهشده

cn4

)(0/087,0/159,0/311

cn51

)(0/076,0/14,0/277

cn41

)(0/11,0/214,0/425

cn52

)(0/096,0/.197,0/416

cn42

)(0/113,0/236,0/491

cn53

)(0/113,0/24,0/5

cn43

)(0/091,0/176,0/344

cn54

)(0/107,0/212,0/423

cn44

)(0/106,0/215,0/402

cn55

)(0/101,0/211,0/417

cn45

بعد از ترکیب اوزان و دیفازیسازی نتایج بهدستآمده شامل جداول زیر میباشد.
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جدول  .29ماتريس اوزان نهايی معیارها نسبت به زمینهای
مؤلفه

وزن فازی نهايی

وزن قطعی نهايی مؤلفهها

cn1

)(0/052,0/109,0/25

0/13

cn2

)(0/079,0/168,0/396

0/203

cn3

)(0/09,0/201,0/47

0/24

cn4

)(0/108,0/242,0/551

0/286

cn5

)(0/111,0/279,0/614

0/321

جدول .22ماتريس اوزان نهايی زيرمعیارها نسبت به زمینهای
مؤلفه

وزن فازی نهايی

وزن قطعی نهايی مؤلفهها

cn11

)(0/014,0/04,0/133

0/057

cn12

)(0/023,0/069,0/216

0/094

cn21

)(0/004,0/016,0/079

0/029

cn22

)(0/007,0/031,0/151

0/055

cn23

)(0/008,0/039,0/19

0/069

cn24

)(0/008,0/038,0/188

0/068

cn25

)(0/01,0/045,0/216

0/079

cn31

)(0/006,0/025,0/117

0/043

cn32

)(0/008,0/035,0/181

0/065

cn33

)(0/015,0/072,0/344

0/126

cn34

)(0/014,0/07,0/315

0/117

cn41

)(0/008,0/034,0/152

0/057

cn42

)(0/01,0/048,0/229

0/084

cn43

)(0/012,0/058,0/275

0/101

cn44

)(0/011,0/051,0/233

0/087

cn45

)(0/011,0/051,0/23

0/086

cn51

)(0/01,0/044,0/191

0/072

cn52

)(0/012,0/06,0/261

0/098

cn53

)(0/013,0/066,0/302

0/112

cn54

)(0/01,0/049,0/212

0/08

cn55

)(0/012,0/06,0/247

0/095
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نتايج آزمون  AHPفازی برای مقوله راهبردها
نتایج مراحل اول و دوم شامل تجمیع نظرات خبرگان و محاسبه میانگین هندسی سطرها نشان
داده شده است.
جدول .23میانگین مقايسات زوجی نسبت به راهبردها
راهبردها

میانگین هندسی

st2

st1

)(0/875,1/076,1/403

)(0/766,1/157,1/968

)(1,1,1

st1

)(0/713,0/93,1/143

)(1,1,1

)(0/508,0/864,1/306

st2

مجموع

)(1/588,2/005,2/546

نتایج مرحله سوم شامل نرماالیزکردن میانگینهای هندسی در جداول زیر ارائه شده است.
جدول  .24میانگین هندسی نرمالیزهشده نسبت به راهبردها
میانگین هندسی نرمالیزهشده

راهبردها

)(0/.344,0/536,0/883

st1

)(0/28,0/.464,0/72

st2

جدول  .25میانگین هندسی نرمالیزهشده نسبت به مقولههای فرعی راهبردها
میانگین هندسی نرمالیزهشده

st2

میانگین هندسی نرمالیزهشده

st1

)(0/129,0/227,0/404

st21

)(0/102,0/204,0/405

st11

)(0/102,0/203,0/401

st22

)(0/082,0/175,0/376

st12

)(0/081,0/167,0/342

st23

)(0/074,0/158,0/35

st13

)(0/085,0/158,0/307

st24

)(0/072,0/152,0/316

st14

)(0/132,0/244,0/436

st25

)(0/067,0/128,0/256

st15

)(0/092,0/182,0/337

st16

بعد از ترکیب اوزان و دیفازیسازی نتایج بهدستآمده شامل جداول زیر میباشد.
جدول  .26ماتريس اوزان نهايی معیارها نسبت به راهبردها
مؤلفه

وزن فازی نهايی

وزن قطعی نهايی مؤلفهها

st1

)(0/344,0/536,0/883

0/575

st2

)(0/28,0/464,0/72

0/482
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جدول  .27ماتريس اوزان نهايی زيرمعیارها نسبت به راهبردها
مؤلفه

وزن فازی نهايی

وزن قطعی نهايی مؤلفهها

st11

)(0/035,0.11,0.358

0/153

st12

)(0/028,0.094,0.332

0/137

st13

)(0/026,0.085,0.31

0/126

st14

)(0/025,0/082,0/279

0/117

st15

)(0/023,0/068,0/227

0/097

st16

)(0/032,0/097,0/298

0/131

st21

)(0/036,0/105,0/291

0/134

st22

)(0/029,0/094,0/289

0/126

st23

)(0/023,0/078,0/246

0/106

st24

)(0/024,0/073,0/221

0/098

st25

)(0/037,0/113,0/314

0/144

نتايج آزمون  AHPفازی برای مقوله پیامدها
نتایج بهدستآمده از فن  AHPفازی برای مقوله پیامدها بهترتیب مراحل در ادامه نشان داده
شده است.
جدول  .28میانگین مقايسات زوجی نسبت به پیامدها
میانگین هندسی

ou2

ou1

پیامدها

)(0/903,1/043,1/265

)(0/815,1/089,1/601

)(1,1,1

ou1

)(0/79,0/958,1/108

)(1,1,1

)(0/624,0/918,1/228

ou2

مجموع

)(1/693,2/002,2/373

جدول  .21میانگین هندسی نرمالیزهشده نسبت به پیامدها
میانگین هندسی نرمالیزهشده

پیامدها

)(0/38,0/521,0/748

ou1

)(0/333,0/479,0/654

ou2
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جدول  .31میانگین هندسی نرمالیزهشده نسبت به مقولههای فرعی پیامدها
میانگین هندسی نرمالیزهشده

ou2

میانگین هندسی نرمالیزهشده

ou1

)(0/241,0/402,0/683

ou21

)(0/186,0/343,0/602

ou11

)(0/244,0.427,0/699

ou22

)(0/095,0/208,0/445

ou12

)(0/109,0/171,0/3

ou23

)(0/076,0/174,0/382

ou13

)(0/057,0/112,0/246

ou14

)(0/087,0/164,0/322

ou15

جدول  .39ماتريس اوزان نهايی معیارها نسبت به پیامدها
مؤلفه

وزن فازی نهايی

وزن قطعی نهايی مؤلفهها

ou1

)(0/38,0/521,0/748

0/543

ou2

)(0/333,0/479,0/654

0/486

جدول  .32ماتريس اوزان نهايی زيرمعیارها نسبت به پیامدها
مؤلفه

وزن فازی نهايی

وزن قطعی نهايی مؤلفهها

ou11

)(0/071,0/179,0/45

0/22

ou12

)(0/036,0/108,0/333

0/146

ou13

)(0/029,0/09,0/286

0/124

ou14

)(0/022,0/058,0/184

0/08

ou15

)(0/033,0/085,0/24

0/111

ou21

)(0/08,0/193,0/447

0/228

ou22

)(0/081,0/204,0/458

0/237

ou23

)(0/036,0/082,0/196

0/099

نتايج آزمون  AHPفازی برای مقوله محوری
نتایج بهدستآمده از فن  AHPفازی برای مقوله محوری بهترتیب مراحل در ادامه نشان داده
شده است.
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جدول  .33میانگین مقايسات زوجی نسبت به سرمايهگذاری ريسکپذير
میانگین هندسی

vc2

vc3

vc1

)(0/795,1/116,1/807) (1/076,1/489,1/966) (0/949,1/184,1/526

)(0/562,0/731,0/984

ريسکپذير

)(1,1,1

vc1

)(0/553,0/896,1/258

vc2

)(0/509,0/672,0/93) (0/349,0/581,1/025

vc3

)(0/975,1/723,2/863) (0/814,1/156,1/533
)(1,1,1

سرمايهگذاری

)(1,1,1

مجموع

)(2/325,3/071,4/043

CRm =0/007

CRg =0/032

سازگار

نتایج مرحله سوم شامل نرماالیزکردن میانگینهای هندسی در جداول زیر ارائه شده است.
جدول  .34میانگین هندسی نرمالیزهشده نسبت به سرمايهگذاری ريسکپذير
میانگین هندسی نرمالیزهشده

سرمايهگذاری ريسکپذير

)(0/235,0/386,0/656

vc1

)(0/201,0/376,0/659

vc2

)(0/139,0/238,0/423

vc3

بعد از ترکیب اوزان و دیفازیسازی نتایج بهدستآمده شامل جدول زیر میباشد.
جدول  .35ماتريس اوزان نهايی معیارها نسبت به سرمايهگذاری ريسکپذير
مؤلفه

وزن فازی نهايی

وزن قطعی نهايی مؤلفهها

vc1

)(0/235,0/386,0/656

0/416

vc2

)(0/201,0/376,0/659

0/403

vc3

)(0/139,0/238,0/423

0/26

شرايط علّی شكلگیری سرمايهگذاری ريسکپذير در ايران كدامند؟

به جهت پاسخ به این سؤال تحقیق و براساس مقولههای بهدستآمده از نظریه دادهبنیاد ،از
تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد .طبق نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی تأییدی برای مدل
شرایط علّی شکلگیری سرمایهگذاری ریسکپذیر در ایران نشان داد ،مقدار کای اسکوئر برابر
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 73/10با درجه آزادی  10بهدست آمد .مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجارشده برابر 0/247
محاسبه شد که نشاندهنده مناسببودن مدل تأییدی از نظر این شاخص بوده است .ریشه میانگین
مربعات خطای تقریب برابر  1/134محاسبه شد که نشاندهنده مقادیر خوب برای مدل بوده است.
مقدار شاخص نیکویی برازش( )GFIنیز  1/10بهدست آمد ،بنابراین ،عنوان شد که مدل تأییدی
شرایط علّی خوب بوده است .مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده برابر
 1/171بهدست آمد که نشاندهنده مقادیر قابلقبول برای مدل بوده است .بنابراین ،میتوان نتیجه
گرفته شد که تأمین مالی ،توسعه کسبوکار موجود و انگیزه سرمایهگذاری در دسته شرایط علّی
توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر قرار میگیرند.
بستر و زمینه شكلگیری سرمايهگذاری ريسکپذير در ايران كدامند؟

نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی تأییدی برای این مقوله و سؤال نشان داد که مقدار کای
اسکوئر برابر  234/71با درجه آزادی  061بهدست آمد .مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجارشده
برابر  ،0/301ریشه میانگین مربعات خطای تقریب برابر  ،1/130مقدار شاخص نیکویی برازش
 1/00و مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده برابر  1/161بهدستآمده که
نشاندهنده مقادیر قابلقبول برای مدل بوده است .بنابراین ،نتیجه گرفته شد که عوامل صنعتی،
نوآوری در محصول و خدمات ،عوامل اقتصاد ،عوامل بازار و عوامل حقوقی در دسته بستر و زمینه
توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر قرار میگیرند.
شرايط مداخلهگری شكلگیری سرمايهگذاری ريسکپذير در ايران كدامند؟

براساس بررسیهای مدل تأییدی شرایط مداخلهگری شکلگیری سرمایهگذاری ریسکپذیر
در ایران نشان داده شد .مقدار کای اسکوئر برابر  72/21با درجه آزادی  13بهدست آمده است.
مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجارشده برابر  ،0/064ریشه میانگین مربعات خطای تقریب برابر
 ،1/121مقدار شاخص نیکویی برازش  1/13و مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات باقی مانده
استانداردشده برابر  1/110بهدست آمده که نشاندهنده مقادیر خوب برای مدل بوده است.
بنابراین ،نتیجه گرفته شدکه عوامل مدیریتی و عوامل فردی در دسته شرایط مداخلهگر توسعه
سرمایهگذاری ریسکپذیر قرار میگیرند.
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راهبردهای شكلگیری سرمايهگذاری ريسکپذير در ايران كدامند؟

نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای پاسخ به این سؤال تحقیق نشان داد ،مقدار کای اسکوئر برابر
 77/76با درجه آزادی  43بهدست آمده است .مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجارشده برابر
 ،0/111ریشه میانگین مربعات خطای تقریب برابر  ،1/110مقدار شاخص نیکویی برازش  1/10و
مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده برابر  1/171بهدست آمده که
نشاندهنده مقادیر خوب برای مدل بوده است .پس نتیجه گرفته شد که عوامل حمایتی از
سرمایهگذاران و حمایتهای دولتی راهبردهای توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر قرار میگیرند.
پیامدهای شكلگیری سرمايهگذاری ريسکپذير در ايران كدامند؟

نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی تأییدی برای پاسخ به این سؤال تحقیق نشان داد ،مقدار
کای اسکوئر برابر  24/14با درجه آزادی  01بهدست آمده است .مقدار شاخص کای اسکوئر
بهنجارشده برابر  ،0/271ریشه میانگین مربعات خطای تقریب برابر  ،1/137مقدار شاخص نیکویی
برازش  1/00و مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده برابر 1/161
بهدستآمده که نشاندهنده مقادیر خوب برای مدل بوده است .بنابراین ،نتیجه گرفته شد که رشد
اقتصادی و توسعه کسبوکار جدید در دسته پیامدهای توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر قرار
میگیرند.
اهمیت هريک از مقولههای شرايط علّی ،بستر و زمینه ،شرايط مداخلهگر ،راهبردها و
پیامدهای شكلگیری سرمايهگذاری ريسکپذير در ايران چقدر است؟

در این مطالعه برای پاسخ به این سؤال تحقیق از فن  AHPفازی استفاده شد .براساس نتایج
بهدستآمده از این فن بهترتیب نشان داده شد که طبق اوزان بهدستآمده برای مقوله شرایط علّی،
از بین مقولههای فرعی انگیزه سرمایهگذاری با وزن  1/410در رتبه اول ،توسعه کسبوکار موجود
با وزن  1/400در رتبه دوم و تأمین مالی با وزن  1/014در رتبه سوم قرار گرفته است .نتایج آزمون
 AHPفازی برای مقوله مداخلهگر نشان داد ،عوامل مدیریتی با وزن  1/140در رتبه اول و عوامل
فردی با وزن  1/410در رتبه دوم قرار گرفته است .نتایج برای مقوله زمینهای نشان داد ،عوامل
حقوقی با وزن  1/320در رتبه اول ،عوامل بازار با وزن  1/207در رتبه دوم ،عوامل اقتصادی با
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وزن  1/241در رتبه سوم ،نوآوری در محصول و خدمت با وزن  1/213در رتبه چهارم و عوامل
صنعتی با وزن  1/03در رتبه پنجم قرار گرفته است.
نتایج بهدستآمده برای برای مقوله راهبردها نشان داد ،عوامل حمایتی از سرمایهگذاران با
وزن  1/161در رتبه اول و حمایتهای دولتی با وزن  1/402در رتبه دوم قرار گرفته است .نتایج
آزمون  AHPفازی برای مقوله پیامدها نشان داد رشد اقتصادی با وزن  1/143در رتبه اول و
توسعه کسبوکار جدید با وزن  1/407در رتبه دوم قرار گرفته است .درنهایت ،نتایج این فن برای
مقوله محوری نشان داد سرمایهگذاری برای تأمین بودجه اولیه با وزن  1/407در رتبه اول،
سرمایهگذاری ثابت اولیه با وزن  1/413در رتبه دوم و سرمایهگذاری ریسکپذیر مرحله توسعه با
وزن  1/271در رتبه سوم قرار گرفته است .بدینترتیب اولویت مقولهها مشخص شد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش بهدنبال طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر در ایران با
استفاده از نظریه دادهبنیاد بوده است .برهمیناساس ،ابتدا با استفاده از روش کیفی نظریه دادهبنیاد،
الگوی پارادایمی توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر در ایران ایجاد شد .نتایج در این بخش نشان
داد که در داخل کشور شرایط علی تأثیرگذار بر شکلگیری سرمایهگذاری ریسکپذیر تأمین
مالی ،توسعه کسبوکار موجود و انگیزه سرمایهگذاری بوده است .بهعبارتی ،کسبوکارهای
جدید برای تأمین مالی کسبوکارهای خود براساس دالیلی مانند دسترسی سادهتر به منابع مالی،
نیاز به سرمایه اولیه شروع کسبوکار ،دارابودن حداقل ریسک برای سرمایهپذیر ،تمایل بیشتری به
استفاده از سرمایههای ریسکپذیر دارند .مقولههای دیگر مانند انگیزه سرمایهگذاران ریسکپذیر
برای دستیابی به سود بیشتر و توسعه کسبوکارهای موجود از دیگر شرایط علی شکلگیری
سرمایهگذاری ریسکپذیر میباشند .در الگوی پارادایمی توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر ،دو
مقوله اصلی شرایط زمینهای و شرایط مداخلهگر بهعنوان مقولههایی تلقی میشوند که میتوانند بر
سرمایهگذاری ریسکپذیری اثرگذار باشند .در شرایط زمینهای ،عوامل صنعتی ،نوآوری در
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محصول و خدمات ،عوامل اقتصادی ،عوامل بازار و عوامل حقوقی بهعنوان بستر و زمینههایی تلقی
میشوند که میتوانند باعث توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر تلقی شوند .باید توجه نمود که
هریک از این عوامل میتوانند مسیری مستقیم و یا معکوس برای توسعه سرمایهگذاری
ریسکپذیری ایجاد کنند .برایمثال ،اگر چشمانداز رشد صنعتی برای سرمایهگذاران ریسکپذیر
دارای رشد نباشد ،بهطور طبیعی این سرمایهگذار تمایلی برای سرمایهگذاری نخواهد داشت.
بههمینترتیب میتوان سایر مفاهیم و مقولههای فرعی را نیز در این چارچوب بررسی نمود .باید
توجه شود که سرمایهگذاری ریسکپذیر نیاز به بستر مناسبی دارد که میتواند محرک این نوع
سرمایهگذاری تلقی شود .بنابراین ،باید سیاستگذاران کالن در حوزههای مختلف اقتصادی و
صنعتی به این عوامل توجه نمایند .در بحث شرایط مداخلهگر ،نتایج نشان میدهد که عوامل
مدیریتی و عوامل فردی بهعنوان مداخلهگرهایی تلقی میشوند که بیشتر متکی بر خصوصیات و
ویژگیهای افراد و مدیران کسبوکارها است و تصمیمات و ویژگیهای آنها میتواند بر فرایند
سرمایهگذاری ریسکپذیر تأثیر داشته باشد.
تجربه مدیران در صنعت ،کمبود اطالعات مدیران ،دخالت سرمایهگذار در مدیریت بنگاه،
اعتماد بین سرمایهگذار و سرمایهپذیر و توانایی رهبری و مهارت مدیریتی از جمله مفاهیمی در این
حوزه میباشند که میتوانند بر سرمایهگذاری ریسکپذیر اثر مداخلهگری داشته باشند .در این
بخش میتوان این گونه بیان نمود که برای توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر در بعد مدیریتی باید
تجربه و مهارتهای مدیران کسبوکارها را در بخشهای مختلف تقویت نموده و آنان را با ابعاد
و انواع سرمایهگذاری ریسکپذیر آشنا نمود .در بحث فردی ،توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر
نیاز به افراد و کارآفرینانی دارد که تمایل به موفقیت داشته و خود نیز از مهارتهای مدیریتی و
رهبری بیشتری برخوردارند .مبحث بعدی در الگوی پارادایمی توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر،
راهبردهای مختلفی است که میتواند باعث توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر شود.
راهبردها در الگوی پارادایم نشاندهنده انواع مسیر حرکت به سمت هدف تلقی میشوند.
نتایج در این بخش نشان داده است که عوامل حمایتی از سرمایهگذاران ریسکپذیر و حمایتهای

11

طراحی الگوی بومی بهینه توسعه سرمايهگذاری ريسکپذير در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش دادهبنیاد و...

دولتی میتوانند بهعنوان دو راهبرد اصلی در این حوزه تلقی شوند .هر دو این مقولهها نشان
میدهند که مشارکتکنندگان در این تحقیق به نوعی نیاز به دلگرمی دارند که بتوانند
سرمایهگذاری ریسکپذیر را توسعه دهند .این حمایتها مختص حمایتهای دولتی نبوده و
حمایتهایی مانند احساس امنیت سرمایهگذاری ،فراهمکردن شرایطی برای نقلوانتقال آزادانه
سرمایهگذاری ،حمایتهای اعتباری دانشگاهها و مراکز پژوهشی ازجمله راهبردهای مناسب در
توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر تلقی میشود .درنهایت میتوان اینگونه بیان نمود که توسعه
سرمایهگذاری ریسکپذیر دارای پیامدهایی مانند رشد اقتصادی و توسعه کسبوکار جدید است
که هدف غایی از توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر محسوب میشوند .همه این مقولهها برمبنای
مقوله محوری توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر که دارای سه بعد سرمایهگذاری برای تأمین
بودجه اولیه ،سرمایهگذاری ثابت اولیه و سرمایهگذاری ریسکپذیر مرحله توسعه میباشد ،قرار
گرفتهاند.
درنهایت پس از بخش کیفی بهمنظور تأیید نتایج این بخش ،در بخش کمی از تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد که نتایج برمبنای بارهای عاملی ،مقادیر  tو شاخصهای بررسی مناسببودن
مدلهای تأییدی بررسی شد .نتایج این بخش نشاندهنده تأیید نتایج بخش کیفی بوده است.
برهمیناساس ،به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشود تا الگوی پارادایمی این تحقیق را در
جامعههای آماری مختلف بررسی کرده و الگو را اعتبارسنجی نمایند .همچنین پیشنهاد میشود تا با
استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه اقدام به رتبهبندی و تعیین اهمیت مقولههای فرعی
و مفاهیم نمایند .همچنین به محققان و پژوهشگران حوزه مدیریت و امور اقتصادی و مالی پیشنهاد
میشود با ارائه مدلهای موفقیت توسعه سرمایهگذاری ریسکپذیر در ایران با استفاده از
سیستمهای شبکه عصبی مصنوعی حق انتخاب و تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران و فعالین این
عرصه تسهیل نمایند.
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