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نقش فرشتگان كسبوكار در ايجاد كسب كارهاي جديد
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چكیده
در دنياي کسب و کار امروز بسياري از کارآفرینان و استارتاپها جهت اجراي ایدههاي خود نيازمند تامين مالی هستند .با توجه
به ظهور بازارهاي مالی نوین فرشتگان کسبوکار در این زمينه نقش کليدي دارند
ورود سرمایه هاي هوشمند ،باانگيزه و ریسكپذیر در کسبوکارهاي جدید زمينه را براي شروع فعاليتهاي توليدي و خدماتی و
ایجاد اشتغال فراهم می سازد .فرشتگان کسبوکار به منظور کنترل و پایش روند فعاليتهاي سرمایهگذاري شده ،در کنار
تامين مالی سعی در مشارکت و ارائه مشاورههاي مالی و تخصصیتر دارند .بدون شك فرشتگان کسبوکار در ایجاد کسب-
وکارهاي جدید نقش کليدي داشته و تاحدود زیادي در تامين مالی آن موثر هستند .در حال ح اضر با توجه به شرایط پاندمی
ویروس کرونا و شرایط حاکم بر فضاي کسبوکار در سطح ملی و بينالمللی وجود سرمایهگذاران ریسكپذیر نقش موثر و مهمی
در ایجاد شغل دارد .در این مقاله پس از بررسی روشهاي تامين مالی و تاثير آن بر ایجاد فرصتهاي جدید کسبوکار مدل
ذهنی فرشتگان کسبوکار جهت تصميمگيري در خصوص سرمایهگذاري در کسبوکارهاي جدید ( کارآفرینان و استارتاپها )
مطرح شد.

واژگان كلیدي  :فرشتگان کسبوکار ،استارتاپها ،کارآفرینی ،سرمایهگذاري خطرپذیر
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مقدمه
کشور ایران در حال حاضر در موقعيتی پيچيده از لحاظ سياسی ،اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است و براي برون-
رفت از این موقعيت می بایست از امکانات و شرایط موجود در کشور و قابليتهایی که در اختيار نيروي انسانی این کشور قرار
دارد ،بهره گرفت.
وضعيت جمعيتی کشور در حال حاضر در حالت "پنجره جمعيتی" قرار دارد .پنجره جمعيتی یکی از مهمترین عوامل در
ساخت سنی یك جمعيت است که با توجه به تبعات آن به ویژه از منظر اقتصادي ،به عنوان موهبت جمعيتی نام برده می شود.
از طرفی این موهبت می تواند به عنوان یك تهدید براي کشور نيز به حساب آید .این پنجره جمعيتی که ناشی از زاد و ولدهاي
مادران دهه  60بوده ،کشور را با چالشهاي بیشماري از قبيل شغل ،مسکن و ازدواج روبهرو کرده است.
بنا به آمار سال  1398متوسط طول عمر از  59سال در اوایل انقالب به  74سال در سال  98رسيده است و از تعداد بيش از
 80ميليون نفر جمعيت کشور 24/6،درصد زیر  15سال 24،درصد یعنی حدود  18ميليون نفر بين سالهاي  15تا  29سال و
حدود  47درصد بين سالهاي  30تا  64سال و  6/4درصد هم باالي  65سال هستند و اگر این آمار را خالصه کنيم ،در حال
حاضر بخش عمدهاي از جمعيت ما در سنين جوانی و ميانسالی بوده و نياز به کار و اشتغال و مسکن دارند( .داستانی)1398 ،
گروهی که سهم قابل توجهی از پنجره جمعيتی را بر عهده دارند ،کمترین بهره را از زندگی بردهاند و بخش عمدهاي از آنان
بيکار و مجرد هستند و حتی از رسيدن به شغل مناسب و تشکيل زندگی منصرف شدهاند که اگر این گروه سنی به  64سال
برسند ،به سن پيري رسيده و اینها پيرمرد و پيرزنهایی هستند که نه تنها از نظر اقتصادي نمیتوانند فعال به حساب آیند بلکه
نگهداري آنها هزینه بسيار باالیی براي کشور خواهد داشت.
در کنار موضوع فوق مشکالت اقتصادي و تحریم ها ،عامل جمعيتی را بيشتر تحت تاثير خود قرار داده است.کشور ایران در دهه
هاي قبل نيز تحت فشارهاي خارجی و تحریمهاي بينالمللی قرار داشت وليکن تحریمها اخير بيشترین فشار را بر پيکره
اقتصادي و اجتماعی ایران داشته است .تحریم ها در مرحله اول توليد ملی کشور را نشانه گرفته است .با توجه با اینکه صادرات
کشور بر مبناي توليد ملی و آن ه م بر مبناي توليد نفت و استخراج آن در کشور بوده ،باعث کاهش درآمد حاصل از فروش نفت
شده است .لذا کاهش توليد و درآمد حاصل از آن بر روي توليد ناخالص داخلی اثر گذاشته و آن را کاهش داده است .در مقابل
براي کاهش درآمد حاصل از توليد ناخالص داخلی ،دولت با کاهش بودجه روبهرو شده و این کسري بودجه باعث شده است که
دولت اعتبارات پروژه هاي عمرانی را کاهش دهد که این موضوع تقاضاي سرمایهگذاري بخش عمومی را کاهش میدهد و این
امر از ایجاد زیرساخت هاي توليد و اشتغال جلوگيري نموده و موجب افزایش تعداد آمار بيکاران شده است.
این تحری م ها عالوه بر موارد مربوط به توليد داخلی موجب کاهش تجارت خارجی نيز شده است و همچنين کاهش تجارت
داخلی باعث افزایش قيمت ارز در داخل کشور شده و با گران شدن قيمت ارز واردات کاال و تجهيزات سرمایهاي گران تر شده و
صنایعی که وابسته به بنگاه هاي وارداتی هستند نيز توليدشان دچار آسيب شده است.
همه عوامل فوق هستند که باعث منفی شدن رشد اقتصادي کشور و افزایش ميزان بيکاري به ميزان  12/8درصد و باال رفتن
تورم شده که موجبات گستردگی خط فقر در کشور شده است .این عوامل جمعيتی و اقتصادي که در کنار هم قرار گرفتهاند
موجبات نارضایت ی از وضع موجود و ایجاد افسردگی شدید در نسل جوان و مهاجرت آنان شده است ،لذا با توجه به موارد مطرح
شده و پيشرفتهاي تکنولوژي و بهرهگيري از توان و ظرفيت هاي منابع انسانی موجود در کشور بتوان زمينه را براي اشتغال و
ایجاد کارآفرینی براي نيروي جوان موجود در کشور فراهم نمود( .زنوز)1397 ،
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از مهمترین چالشهاي پيش روي کسبوکارهاي کوچك و متوسط خصوصاً استارتآپها در ابتداي مسير و شروع کار
محدودیت سرمایه و جذب منابع مالی مناسب است .در این مقاله تالش شده است روشی کارآمد و موثر براي رفع این چالش
طرح شود.
یك کارآفرین راه هاي مختلفی براي تامين سرمایه مورد نياز پيش روي خود دارد که اهم آنها عبارتند از برداشت از منابع
شخصی و فروختن ماشين و خانه تا کمكهاي دوستان و آشنایان ،اخذ وام از بانكها و موسسات مالی مختلف ،که هریك از
آنان داراي معایب و مشکالت خاص خود هستند .اما یکی از روشهاي کمك به این دسته از مشاغل بهرهگيري از فرشتگان
کسبوکار است( .احمدي کافشانی و همکاران)1397 ،
فرشتگان کسبوکار از مهمترین گروههاي غيررسمی حامی نوآوري و توسعه ایدهها در مراحل اوليه رشد شرکتها هستند و از
طرحها و مدلهاي کارآفرینی نو حمایت کرده و با ارائه تجارب و دانش خود به بنيانگذاران طرحها ،عالوه بر هدایت و مشارکت
در مدیریت طرح ها ،از درآمد و سود آنان بهره میگيرند .فرشتگان کسبوکار در اواخر قرن نوزدهم ميالدي کارگردانان را
تامين مالی میکردند تا برنامههاي موزیکال و نمایشی توليد نمایند که انگيزه آنان صرفا به دست آوردن پول نبود زیرا باعث
مالقات بازیگران مشهور میشد .در سال  1874الکساندر گراهام بل از این سرمایهگذاران استفاده نمود و در سال  1977شرکت
اپل و در سالهاي اخير شرکتهایی نظير آمازون و تسال نيز از این روش بهرهمند شدهاند( .حساس یگانه و همکاران)1398 ،
نقش سرمایهگذاران در رشد و توسعه کسبو کارهاي کوچك بسيار کليدي است چرا که آنها قبل از ورود محصول به بازار ایفاي
نقش میکنند .آنها به دليل روحيه ریسكپذیري و لذتبردن از چالشهاي واقعی وارد این بازار شده و سپس به کسب درآمد و
ارائه تجارب و مهارت هاي خود به افراد جوان و همچنين فعاليت در سنين باال و اثر بخشی باال میاندیشند .آنها تالش میکنند
بیواسطه از فرآیندهاي دادوستد و پروسه سرمایه گذاري آگاه شوند و بتوانند نقش کليدي ایفا نمایند.
در این تحقيق تالش شده است که عالوه بر بررسی روشهاي ایجاد کسبوکارهاي جدید و نوپا در خصوص روشهاي تامين
مالی آنها و ویژگیها و نقش فرشتگان کسبو کار که آنها را از لحاظ شخصيت و تجارب و مهارت از سایر افراد جامعه جدا می
سازند به تعاریف و دسته بندي آنان از لحاظ ماهيت فعاليت و زمينه کاري آنان بپردازیم و در آخر با بيان نمودن انگيزه
سرمایهگذاري آنان در کسبوکارهاي جدید ،و بررسی چالشهاي پيش روي کسبوکارهاي جدید و جذب سرمایه اوليه بتوانيم
در خلق ایده و ارائه کارهاي نوآورانه در کشور سهم کوچکی را داشته باشيم.
پیشینه تحقیق
از مطالعه وتزل 5به عنوان اولين مطالعه در خصوص فرشتگان سرمایهگذار یاد می شود .مطالعه وتزل ،دو مشاهده مهم در
خصوص تامين مالی مراحل ابتدایی شرکت ها ارائه نمود .یکی اینکه قبل از این تحقيق ،محققان فرض میکردند که یك شکاف
در تامين مالی شرکتها قبل از ورود سرمایهگذاران مخاطرهپذیر وجود دارد .دوم اینکه تئوريهاي مالی معتقد به بازارهاي
سرمایه کارا و همچنين دانش کامل بودند .اما وتزل به این نتيجه رسيد که بازارهاي سرمایه به ميزان باالیی ناکارا بوده و جریان
سرمایه با موانع زیادي روبرو است( .حساس یگانه و افخمی)1397 ،
همچنين ،جفري روچ ،6در رساله دکتري خود با عنوان "سرمایهگذاري فرشتگان :بررسی موردي فرایند ،ریسك و نرخ بازده
داخلی" ،با بررسی نرخ بازده داخلی یك گروه فرشته سرمایهگذاري در فاصله سالهاي  2000تا  2006نتيجه گرفت که
سرمایهگذاريهاي فرشتگان ،بازدههاي باالتري در مقایسه با بازارهاي سهام ارائه داده اند ( .روچ)2008 ،
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ماکسول ،7جفري 8و لوسك )2011(9با استفاده از  150تعامل بين کارآفرینان و سرمایهگذاران بالقوه ،بيان کردند که فرشتگان،
بيشتر از تصميمگيري ميانبر شهودي (با حذف برخی جنبهها جهت کاهش فرصتهاي سرمایهگذاري در دسترس و دستیابی
به یك اندازه قابل مدیریت) استفاده میکنند.
رابرت فورستر 10در رساله دکتري خود در دانشگاه ایالتی کنساوو گئورجيا آمریکا نيز نتيجه میگيرد که تصميمات فرشتگان در
هنگام سرمایه گذاري ،تحت تاثير هر دو دسته عوامل رفتاري و همچنين عقالیی قرار میگيرند (فوررستر. )2014 ،
كسب و كارهاي نوپا
کسبوکار هاي نوپا در رویکرد جدید اقتصاد نوین مورد توجه قرار گرفته اند .هدف این شرکتها ،توجه به دستاوردهاي پژوهشی
با نگاه دانشی و فناورانه از فرایند توليد تا بازار ،پاسخگویی به نيازهاي اجتماعی و واگذاري فناوري به صاحبان ایده در محيط
هاي اجتماعی – افتصادي است .بر اساس تعاریف ،کسب وکار نوپا ( استارتاپ ) یك سازمان موقت است که با هدف ایجاد یك
مدل کسبوکار تکرارپذیر و مقياسپذیر به وجود آمده است( .ندافی و احمدوند)1397 ،
فلسفه کسبوکار نوپا ،به دنبال حذف امور بیفایده و افزایش فعاليتهاي ارزش آفرین در طی فاز ساخت محصول یا خدمت
است ،به گونه اي که کسبوکارهاي نوپا بتوانند بدون نياز به سرمایهگذاري کالن بيرونی ،کسبوکار و محصولی بی نقص و با
شانس موفقيت بيشتري داشته باشند ( .براقی و همکاران)1393 ،
كارآفريني
فرایند پویایی در جهت افزایش و ایجاد سرمایه است .این کار را کسی انجام میدهد که خطر از دستدادن زمان یا فرصتهاي
شغلی دیگر را در جهت ارزش براي یك محصول یا خدمت می پذیرد .کارآفرینی فرایندي است که با شناسایی خدمت از سوي
فردي ریسك پذیر و داراي تفکر و نگاه دوراندیشانه شروع و پس از طی مراحل مختلف از جمله ایدهیابی ،غربال ایده ،امکان
سنجی و تدوین طرح کسب وکار و  ..به تشکيل شرکت منتهی و جهت تدوین ویژگیهاي این فرآیند ،تخریب چارچوبهاي
موجود به واسطه تخریب خالق یا جایگزینی چارچوبهاي نو و جدید است( .ناهيد)1388 ،
تشخيص فرصت
ایده

غربال ایده
اولویت بندي ایده

امکان سنجی ایده

تهيه BP

توليد نمونه اوليه

مالی مالی
تامين تامين
ایدهفرایند کارآفرینی از ایده تا
انتخاب -1
شکل
اوليه
تامين مالی اوليه
انتخاب ایده

تامين مالی نهایی

آزمایش نمونه
آزمایش نمونه

اولویت بندي ایده
ایده
تعاریف
متعددي از کارآفرینی در مقاالت و کتب مختلف از دیدگاه صاحبنظران متعدد ارائه شدهاست ،فعاليت کارآفرینانه می تواند
شامل توسعه یك محصول جدید تا ایجاد یك فرآیند اثربخش باشد ،کارآفرینی را به عنوان فرآیند توسعه محصوالت یا بازارهاي
جدید تعریف میکنند .کارآفرینی را به عنوان ایجاد کسبوکارهاي جدید در درون چارچوب شرکتهاي مادر توصيف مینمایند.
کارآفرینی را بهعنوان ابزار شرکتها براي افزایش ثبات اقتصادیشان در بلندمدت تعریف مینمایند .کارآفرینی داراي سه بعد
است که عبارتند از :نوآوري ،توسعه محصوالت ،خدمات و فرآیندهاي جدید و ریسكپذیري .بيشتر تعاریفی که در زمينه
کارآفرینی مطرح شده است ،آن را به عنوان یك فعاليت نوآورانه در محيط کسبوکار یا سازمان معرفی می نماید( .شجاعیفرد،
)1398
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مربيان کارآفرینی پایدار افراد را آموزش می دهند تا از منابع موجود به طور موثر براي دستیابی به توسعه پایدار استفاده کنند،
در حالی که توانایی نسلهاي آینده براي دسترسی به منابع را به خطر نمیاندازند .کارآفرینی پایدار به این صورت تعریف شده
است« :حفاظت از طبيعت ،حمایت از زندگی و جامعه در جستجوي فرصتهاي درکشده براي به وجود آوردن محصوالت،
فرآیندها و خدمات آینده براي کسب منافع  ،جایی که سود به طور گستردهاي شامل سودهاي اقتصادي و غيراقتصادي است».
این تعریف تأکيد میکند که کارآفرینی پایدار نه تنها براي ایجاد شرکتهاي پایدار بلکه همچنين براي تغيير و مدیریت
شرکتهاي موجود براي پایدار شدن است .بر این اساس ،میتواند به همان اندازه در شرکتهاي نوپا ،شرکتهاي کوچك و
متوسط و شرکتهاي بزرگ تا حدي متفاوت باشد( .هرشاوردا و راما)2021 ،
توﺳﻌه شركتهاي كوچﮏ و متوﺳﻂ
امروزه کسبوکارهاي کوچك و متوسط هسته اقتصاد هر کشوري محسوب میشوند و به دالیل متعددي ازجمله نقش آنها
بهعنوان مولد اشتغال ،انسجام اجتماعی ،کاهش فقر ،افزایش مزیترقابتی و توسعه ملی و منطقهاي مورد تأیيد بسياري از
کشورها قرار گرفتهاند( .کریستينا 11و همکاران )2014 ،نقش حياتی شرکتهاي کوچك و متوسط به علت توانایی آنها در
پاسﺦ سریع به شوکهاي سيستماتيك و پتانسيل این شرکتها در جهت اشتغالزایی و درآمدزایی به هنگام رکود شرکتهاي
بزرگ ،در حال افزایش است( .کرمی و همکاران )1397 ،در ارتباط با بنگاههاي کوچك و متوسط ،هيﭻ تعریف جهانشمولی
وجود ندارد که بهطور گسترده مورد تأیيد قرارگرفته باشد .بر این اساس ،کشورهاي مختلف با توجه به شرایط خاص خود
تعریف مشخصی از این بنگاهها ارائه دادهاند؛ در حقيقت ،شرایط اقتصادي و صنعتی حاکم بر هر کشور ،معرف واحدها و
بنگاههاي کوچك و متوسط آن است( .رضایی و دیگران )1395 ،اما معيارهایی از قبيل تعداد کارکنان ،سرمایه اوليه ،ميزان
فروش و ميزان درآمد براي تعریف این شرکتها وجود دارد( .هاجري و همکاران)1398 ،
چابکی فکري کارمندان به طور مثبت بر نوآوري مشاغل خرد و کوچك تأثير میگذارد ،اما این تأثير از طریق رهبري کارآفرینی
است .آیندهگرایی به نوآوري و توانایی ایجاد پيوندهاي جامعه ،کمك قابلتوجهی میکند و به نوبه خود تحت تأثير چابکی فکري
است .این یافتهها براي مدیران و صاحبان مشاغل خرد و کوچك در تالش براي ارتقا نوآوري شرکتهایشان مفيد است ،که به
توانایی چابکی فکري کارمندان و نقش اصلی رهبري کارآفرینی در آینده متکی خواهد بود.
تأثير مثبت چابکی فکري کارمندان بر نوآوري مشاغل خرد و کوچك با مطالعات قبلی مطابقت دارد که نشان می دهد سرمایه
انسانی بر نوآوري تأثير میگذارد .واضح است که رهبري کارآفرینی واسطهي تأثير چابکی فکري کارکنان بر نوآوري مشاغل خرد
و کوچك است تا حدي که تأثير چابکی فکري کارکنان بر نوآوري مشاغل خرد و کوچك ناچيز و حتی منفی می شود .رهبري
کارآفرینی نقش مهمی در استفاده از چابکی فکري کارمندان براي نوآوري در مشاغل خرد و کوچك دارد.
نقش اصلی جهتگيري آینده در ایجاد نوآوري در مشاغل خرد و کوچك را می توان به موارد زیر نسبت داد:
الف) نياز به تالش مداوم براي نوآوري در مشاغل خرد و کوچك براي بقا و موفقيت؛
ب) نقش جامعه سازي ،که در آن نوآوري با تشویق سایر کارمندان در مشاغل خرد و کوچك تقویت می شود.
ج) نقش چابکی فکري کارکنان براي جهتگيري در آینده ممکن است از این واقعيت ناشی شود که مشاغل خرد و کوچك
اغلب توسط "کسانی که جرات می کنند" و "نيز مایل به پذیرش ریسك هستند" و همچنين کسانی که اغلب تجارت خوبی
دارند ،ایجاد میشوند( .دابيﭻ 12و دیگران)2021 ،
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ﺳرمايهگذاري خطرپذير
سرمایهگذاري خطرپذیر که از آن با عنوان "سرمایهگذاري جسورانه" نيز نام برده میشود ،عبارت است از تامين سرمایه الزم
براي شرکتها و کسبوکارهاي نوپا و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش بوده و در عين حال داراي ریسك فراوانی
هستند.
سرمایه گذاري خطرپذیر به معناي تامين مالی و ارائه کمكهاي مدیریتی به شرکت هاي نوپا و جوان است که مبتنی بر نوآوري
و فناوري هاي جدید هستند و ارزش آنها به ميزان رشدشان در آینده بستگی دارد ،با این هدف که در صورت رشد و توسعه
کسبوکار ،سرمایه گذار با استفاده از یکی از راهبردهاي خروج به اصل سرمایه و سود مورد انتظار خود دست یاید .سرمایه -
گذاران خطرپذیر معموال در کسبوکارهاي متعدد سرمایهگذاري میکنند و بدین ترتيب با کسب موفقيت در یکی از این
سرمایهگذاريها  ،زیان حاصل از شکست در سایر سرمایهگذاري ها را جبران نموده و گاهی سود سرشاري به دست میآورند.
(سلطانی و سودفرد)1396 ،
تامین مالي
دليل ظهور و گسترش تامين مالی جمعی به شکل سازمانیافته در قالب تامين سرمایه مالی را میتوان بحران مالی سال 2008
در جهان دانست .به علت تمایل کم بانك ها به وام دادن ،کارآفرینان شروع به جستجوي راههاي دیگري براي جذب سرمایه
کردند .مشکالتی که صنعتگران ،کارآفرینان و سرمایه گذاران خرده پا در جمع آوري سرمایه داشتند منجر شد سرمایهگذاري
سنتی که توسط دوستان و فاميل صورت میگرفت به شکل تامين مالی جمعی بسط پيدا کند .وبگاههاي ایندیگوگو و کيك
استارتر به عنوان سایتهاي واسط تامين مالی جمعی به ترتيب در سالهاي  2008و  2009راه اندازي شدند .این وبگاهها
پذیراي موضوعات مختلفی نظير فعاليتهاي هنري و ایدههاي کارآفرینانه بودند و توانستند خال تامين مالی شرکت هاي نوپا در
مراحل اوليه را پر کنند.
ووربراک 13تأمين مالی جمعی را فرآیندي تعریف میکند که یك وجه آن درخواست و دریافت پول است و وجه دیگر آن ارزشی
است که اجتماع در ازاي انتظارات مادي یا غيرماديشان از سرمایهگذاري ،آن را ایجاد میکنند ( .ووربراک )2011 ،در این روش
تأمين مالی ،مردم جامعه به منزله منبعی براي تأمين سرمایه هستند .صاحبان ایده و افراد کارآفرین که فاقد سرمایه براي شروع
فعاليت خود هستند ،میتوانند با استفاده از زیرساختهاي فناورانه ،بدون صرف هزینه و به دور از بوروکراسیهاي تامين اعتبار
بانکی  ،سرمایه الزم براي شروع فعاليت خود را تامين کنند( .زرندي و همکاران)1394 ،
سرمایهگذاريهاي اوليه و مرحله اوليه انجام شده توسط فرشتگان کسبوکار یك پدیده مهم اقتصادي و همچنين یك منبع
ضروري براي شرکتهاي کارآفرین نوپا است که اميدوارند سطح کار خود را انجام دهند .واضح است که نقش فرشتگان کسب -
وکار براي سرمایهگذاريهاي جوان که به تأمين مالی خارجی نياز دارند ،مهم و در برخی موارد ضروري است ( .دیبروا،14
)2015
نگرانی اصلی کارآفرینان ایجاد و رشد شرکتها و دسترسی به سرمایه است .در حالی که راههاي مختلفی براي تأمين منابع
مورد نياز وجود دارد ،سرمایهگذاران فرشته به عنوان یك منبع حياتی از بودجه ظاهر میشوند که پروژههاي کارآفرینی را پيش
میبرد .سرمایهگذاران فرشته افرادي با ارزش هستند که سرمایه مالی شخصی خود را در شرکتهاي خصوصی و نوپا سرمایه-
گذاري میکنند .دهه گذشته شاهد رشد شدید هم تعداد سرمایه گذاران فرشته و هم تأثير جمعی آنها بوده است .در سال
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 ، 2017بودجه فرشته به  23.9ميليارد دالر رسيده است و برآوردها حاکی از آن است که کل سرمایهگذاري فرشته از بازار
سرمایه خطرپذیر فراتر رفته است.
فرشتگان تصميمات سرمایهگذاري خود را بر اساس معيارهاي سرمایهگذاري شخصی ،مانند بخش صنعت ،تخصص تيم رهبري
و سابقه موفقيت گذشته کارآفرین ،محکم می کنند .این عوامل به دليل کمی بودن قابل توجه هستند و فرشتگان معيارها و
اکتشافاتی را بهوجود میآورند که میتوان آنها را به صورت عينی ارزیابی کرد( .وود 15و دیگران)2020 ،
فرشتگان كسب و كار
یکی از مهمترین منابع مالی شرکتهاي نوپا ،فرشتگان کسبوکار هستند .این مفهوم براي توصيف سرمایهگذارانی به کار می -
رود که سرمایه اوليه را در مراحل آغازین فعاليت براي شرکتهاي نوبنيان پرریسك فراهم میکنند .به عبارت دیگر ،واژه "
فرشته کسبوکار " به سرمایهگذاران خصوصی که با پول خود پشتيبان شرکتهاي کارآفرین هستند ،اطالق میشود .
تعداد قابل توجهی از افراد خصوصی بسيار ثروتمند هستند که حاضر به سرمایهگذاري مستقيم در شرکتهایی میشوند که
معيار دقيقی براي ارزشگذاري آنها وجود ندارد .این افراد ،سرمایهگذاران خصوصی ،متمول و ریسكپذیري هستند که به
صنعت موضوع سرمایه گذاري عالقمند بوده و حاضر هستند بخشی از دارایی خود را به قصد کسب سود قابل توجه و نيز
مشارکت در پروژه هاي نوآورانه در معرض خطر قرار دهند( .سلطانی و سودفرد)1396 ،
فرشتگان کسبوکار حد فاصل بين مرحله اوليه شروع فعاليت یك کسبوکار و زمانی هستند که کسبوکار آمادگی عرضه به
سرمایهگذاران بزرگ را پيدا می کند .در واقع چنانچه نتيجه مطالعات و تحقيقات انجام شده منجر به موجه بودن طرح
پيشنهادي باشد ،آنگاه کارآفرین نيازمند سرمایهاي خواهد بود که به وسيله آن کسبوکار خود را شروع کند .این سرمایه عموما
صرف مواردي از قبيل استخدام کارکنان ،اجاره مکان تجاري ،توليد محصول و تهيه زیرساختهاي فناوري اطالعات خواهد شد.
(والند ) 2012، 16در این مرحله ،استفاده از سهام ممتاز توسط فرشتگان کسبوکار کموبيش مالحظه میشود.
فرشتگان سرمایهگذار که اغلب کارآفرینان یا تجـار با تجربـهانـد ،بـه طـور فزاینـدهاي بـه عنـوان یکـی از مهمترین منابع
تامين مالی از طریق اعطاي مالکيت در مراحــل ابتــدایی شــکلگيــري شــرکتهــا مطــرح هستند( .ميسون و هریسون
 )2010 ،17این سرمایهگذاران در بخشی فعاليت میکنند که بين موسسان ،خانواده و دوستان از یك طرف و سرمایهگذاران -
خـاطرهپـذیر از طــرف دیگــر قــرار مــی گيرند( .احمدي کافشانی و همکاران)1397 ،
جدول -1تعارف مختلف از فرشتگان کسبوکار
محقق

تﻌريف

اسکات2003 ،18

سرمایهگذاران فرشته ،سرمایهگذاران ثروتمندي هستند که سرمایهاي براي مشاغل جدید فراهم میکنند.

فرشتگان سرمایهگذار که اغلب کارآفرینان یا تجـار باتجربـهانـد ،بـه طـور فزاینـدهاي بـه عنـوان یکـی از
هریسون و ميسون،
مهمترین منابع تامين مالی از طریق اعطاي مالکيت در مراحــل ابتــدایی شــکلگيــري شــرکتهــا
2010
مطــرح هستند.
و سرمایه گذارانی هستند که اغلب به خاطر اینکه اولين منبع مالی بيرونی قابل توجه شرکتهاي اسـتارتاپ را
عباسعلی
تامين کنند ،مشهور هستند.
همکاران1397 ،
15
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و واژه فرشته کسبوکار به سرمایهگذاران خصوصی که با پول خود پشتيبان شرکتهاي کارآفرین هستند اطالق
توماس
ژائوهویی 2014 ،19میشود.
شالوپا2014 ،20

سرمایهگذاري خطرپذیر که از آن با عنوانهاي«سرمایهگذاري جسورانه» نام برده میشود ،عبارت است از تامين
سرمایه الزم براي شرکتها و کسب وکارهاي نوپا و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش بوده و در عين
حال داراي ریسك فراوانی هستند .

یکی از مهمترین مسائل بنگاههاي کارآفرینانه ،توانایی آنها در دسترسی به سـرمایه اسـت .ازآنجا که چنين شرکتهایی
معموالً هنوز سودآور نيستند و دارایی هـاي ملمـوس کمـی دارنـد ،تأمين مالی از طریق بدهی معموالً براي آنها
امکانپذیر نيست .در نتيجه ،کارآفرینان به وجـوه سرمایهگذاران خطرپذیر ،سرمایهگذاران فرشته و سرمایهگـذاران شـرکتی
بـه عنـوان منـابع اوليـه تأمين مالی سهام بيرونی تکيه می کنند .سرمایهگذاران فرشته به افراد ثروتمندي اشـاره دارد کـه
سرمایه خود را در مجموعه اي از استارتآپها و شرکتهـایی کـه در مراحـل اوليـه هسـتند و هيﭻ ارتباط فاميلی با آنها
ندارند ،سـرمایهگـذاري کـرده و بعـد از سـرمایهگـذاري ،مشـارکت فعالی (مثالً به عنوان مشاور یا عضو هيأت مدیره) در آن
کسـبوکـار دارنـد( .ميسون و هریسون ) 2010
کارآفرینان تالش میکنند سرمایهگذاران بالقوه را متقاعـد سـازند کـه سـرمایه گـذاريهـاي جدید آن ها قابل اعتماد و
شایسته سرمایهگذاري کردن است .تحقيقات در زمينه مدیریت تأثير کارآفرینانه نشان میدهد که توانایی ارائه ونچرها به نحو
مطلوب ،مشخصه کليـدي کارآفرینـان موفــق اســت .ادبيــاتکــارآفرینی عمــدتاً بــر اقــدامات مثبــت کارآفرینــان
متمرکــز بــوده اســت .محققــان کــارآفرینی اخيــراً بــر اســتفاده از اســتراتژيهــاي اثرگذاري ،به ویژه زبان و عمل
نمادین توسط کارآفرینان و تأثير آنها بـر توانـایی کارآفرینـان بـراي جمـع آوري وجـوه ،متمرکـز شـده انـد( .بنسون 21و
دیگران)2015 ،
تصميم به سرمایهگذاري فرشتگان کسبوکار در کسبوکارهاي جدید یك تصميم چند مرحلهاي است که در هر مرحله
معيارهاي خاصی مورد بررسی قرار میگيرد ،که از آشنایی و جلسه اوليه بين فرشتگان کسبوکار و کارآفرینان یا استارتاپها
تشکيل میشود و در ادامه جزئيات طرح کسبوکار مورد توجه قرار میگيرد .در شکل زیر مدل به دست آمده در تحقيق
اهداف ،باورها و فرایند تصميمگيري فرشتگان کسبوکار که به منطق پشت تصميمات فرشته کسبوکار پرداخته شده و براي
هر فرشته با توجه به روحياتش ،منطق خاصی براي تصميمگيري دارد ،آورده شده است( .هاشمی نکو و دوستان)1397 ،
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20
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عوامل مداخله گر

پیامدها

اهداف ها و باورها

•

انگيزه مشارکت

•

موضوعات مطلوب و نامطلوب فعاليت

•

ارزش ها و چشم انداز هاي فردي

پديده محوري

شراکت دقيق و

كنش ها و تﻌامالت

کامل

ارزیابی فرصت

شناخت
فرصت

•

آورده

•

•

•

شخصيت کارآفرین

قرارداد

رفتار حرفه اي کارآفرین

•

•

•

تيم چند تخصصی

استراتژي خروج

روحيه تيم

•

•

نحوه ارائه به سرمایه گذار

شرکت و کسبوکار

•

•

ایده ي کسبوکار

ارزیابی دقيق

بستر حاكم
•

محيط بازي سازي

•

محيط کسبوکار

شرايﻂ علي
•

رفتار فردي کار آفرین

•

سرمایه انسانی کارآفرین

•

نحوه آشنایی

•

اولين جلسه

محيط دور و نزدیك

شکل-2مدل تصميم گيري فرشتگان کسب و کار در خصوص سرمایه گذاري در کسب و کار هاي جدید
بحث و نتیجه گیري
تحوالت پيچيده و سریع چند دهه اخير موجب شده است کشورهاي توسعهیافته و در حال توسعه کسبوکارهاي کوچك و
متوسط را به عنوان زمينهاي براي دست یابی به اهداف توسعه از جمله توسعه اقتصادي در نظر بگيرند .عوامل زیادي بر روي
توسعه و تقویت کسبوکارها تأثيرگذار هستند .این در حالی است که با در نظر گرفتن محدودیتهاي قابل توجه کسبوکارهاي
کوچك و متوسط از جمله منابع مالی و انسانی از یك سو و توجه به محيط پویا و مبهم پيرامون این نوع کسبوکارها ،به نظر
ميرسد که کسبو کارهاي کوچك و متوسط فراتر از شيوههاي سنتی ،به شدت نيازمند شيوهها و رویکردهاي جدیدي در حوزه
بازاریابی با تأکيد بر بازاریابی کارآفرینانه هستند .بازاریابی کارآفرینانه یك فرآیند پيچيده به شمار ميرود که با توجه به
مشخصههاي منحصر به فرد آن به خوبی میتواند در کسبوکارهاي کوچك و متوسط به کار گرفته شده و منجر به افزایش
سودآوري و جلب رضایت مشتریان و در نهایت بهبود عملکرد کسبوکار شود( .رضائی و همکاران )1394 ،مزیتهاي شرکت-
هاي کوچك و متوسط در مقایسه با شرکتهاي بزرگ در زمانهاي بحران خود را نشان میدهد .در حالی که شرکتهاي بزرگ
در تطبيق خود با محيط پيرامون سازمانشان کند عمل میکنند ،شرکتهاي کوچك و متوسط میتوانند با استفاده مؤثر از
قابليتهاي یادگيري ،مکانيزم هایی جهت تسهيل فرآیند یادگيري ،جذب اطالعات و همچنين تبدیل دانش ضمنی به صریح به
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مزیت رقابتی و عملکرد برتر دست یابند .شرکتها در راستاي پيگيري سياستهاي کارآفرینانه و پيشگامی در محيط رقابتی
نيازمند بهره گيري از فرصتهاي جدید بازار و یادگيري از آنها هستند( .کرمی و همکاران )1397 ،شرکتهاي نوپاي دانش
بنيان ،کسبوکاري قابل توسعه و مبتنی بر ایده هاي ریسكپذیر هستند و اغلب در زمينه فناوري فعاليت میکنند .این شرکت-
ها امروزه به سرعت رو به گسترش هستند و از زمان تأسيس تا زمانی که رونق یابند و شناخته شوند مراحل و موانع بسياري را
پشت سر می گذارند و چه بسا فعاليت خود را در شرایطی آغاز می کنند که فاقد هر نوع دارایی و سرمایه اي هستند .از این رو
شرکتهاي نوپا جهت تأمين مالی عمدتا به منابع مالی سرمایهگذاران خطرپذیر وابسته هستند .سرمایهگذاران خطرپذیر ،ریسك
ورود به چنين کسبو کارهایی را با هدف کسب سود در آینده می پذیرند؛ با این حال همواره به دنبال راهی هستند تا ریسك
ناشی از سرمایه گذاري خود را به حداقل برسانند .به دليل ریسك اقتصادي باالي سرمایهگذاري در شرکتهاي نوپا ،سرمایه-
گذاران خطرپذیر معموال درصد کمی از سهام شرکت نوپا را خریداري میکنند .از سوي دیگر این امر سبب میشود کارآفرینان
مالك عمده سهام شرکتهاي نوپا را خریداري میکنند .همچنين باید در نظر داشت که تامين مالی شرکت در اغلب موارد بطور
کامل توسط سرمایهگذاران انجام میشود( .سلطانی و سودفرد )1396 ،فرشتگان سرمایهگذار یکی از مهمترین و شناختهترین
منابع تامين مالی مراحل نخستين عمر شرکت ها در دنيا هستند .با این حال ،شناخت بسيار محدودي از آنان در کشور ما وجود
دارد .متغيرهاي مالی رفتاري بر رفتار فرشتگان سرمایهگذار موثر بوده و میتواند تصميمگيريهاي سرمایهگذاري آنان را تحت
تاثير قرار دهد .فرشتگان در تصميمگيريها ،بيشتر از تصميمگيري ميانبر شهودي استفاده میکنند؛ تاکيد تحقيق فورستر
( ،)2014بيشتر بر متغيرهاي جمعيتشناختی ا ثرگذار بر رفتار فرشتگان بود و آنها را بر تصميمات فرشتگان موثر می دانست.
(حساس یگانه و همکاران )1398 ،تأمين مالی یکی از مهمترین دغدغههاي کارآفرینان است .آنها باید در محيط تغييرپذیر و
پرشتاب امروزي ،نه تنها به بازاریابی کسانی بپردازند که محصوالت یا خدمات آن ها را خریداري می کنند ،بلکه باید با توسعه
روابط مهم با دیگر افراد و سازمانها ،بقا و دوام کسب وکار خود را تضمين کنند .در بازاریابی کارآفرینی باید هر سازمان یا فردي
که می تواند تأثير مثبت بر کسب وکار مخاطره آميز کارآفرینانه داشته باشد  ،هدف قرار گيرد .به معناي دیگر ،یکی از جنبههاي
مهم کارآفرین ،اهتمام در هدفگيري دیگر ذينفعان حياتی ،به خصوص تأمينکنندگان مالی است .فرشتگان کسبوکار  ،دسته
مهمی از فراهمکنندگان سرمایه مالی براي کارآفرینان در مراحل اوليه کسبوکار هستند .کارآفرین هنگامی که شرایط زندگی
استارتآپی را می پذیرد و با سختکوشی و مصرف بهينه منابع تالش میکند ایده و محصولش را به سرانجام برساند ،تأثير
زیادي در جلب توجه فرشته کسب وکار ایفا میکند؛ زیرا این پيام را می دهد که من براي سرمایه تو ارزش قائل هستم و تمام
تالشم را براي موفقيت می کنم( .احمدي کافشانی و همکاران )1397 ،فرشتگان کسبوکار در مراحل آغازین شکلگيري
شرکتهاي کارآفرین با ریسك باال سرمایهگذاري میکنند و منبع عمدهي تأمين مالی خارجی براي شرکتهاي نوپایی که
داراي رشد بالقوه ي باالیی هستند ،می شوند .فرشتگان کسبوکار به اصطالح شکاف سرمایه سهمی را دقيقاً با سرمایهگذاري
در جایی پر میکنند که سرمایهگذاران مخاطرهپذیر نهادي به سرمایهگذاري بی ميل هستند .شرکتهایی که از طریق سرمایه-
گذاران فرشته پشتيبانی می شوند سرمایه را دریافت میکنند و مبدل به شرکتهاي پيشگام تجاري عمومی و صنعتی میشوند.
بدین طریق سرمایهگذاران فرشته قویا سرمایهگذاري کرده و نقش سرمایهگذاري خود را به بهترین وجه ایفا میکنند .بدون
سرمایهگذاري فرشته ها ممکن است این شرکت ها هرگز به انداره کافی رشد نکنند و در نتيجه فرشتگان کسبوکار سرمایهاي
که فراهم میکنند و با تجربه فراوان خود ،به توسعه کسبوکارهاي جدید و نوپا کمك میکنند.
پیشنهادات
اگر استارت آپ از منابع مالی به عنوان یك محرک جهت رسيدن به اهداف سازمانی به صورت بهينه و کارآمد استفاده کند و در
جذب سرمایههاي شرکت هاي تجاري بزرگ موفق باشد منجر به بهبود بقا و رشد استارتآپها می شود لذا به کارآفرینان و
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صاحبان کسبوکارهاي نوپا پيشنهاد میشود براي پایدار کردن خود در مراحل توسعه محصول و توسعه کسبوکار نسبت به
مشخصنمودن منابع تامين مالی از جمله سرمایهگذاري شخصی توسط صاحبان استارت آپ ،مشارکت و یا اخذ وام اقدام
نمایند .همچنين به مدیران و صاحبان استارتآپها پيشنهاد میشود جهت ثبات و رشد کسبوکار خود ،با تدوین برنامه
راهبردي نسبت به شناسایی فرصتها و تهدیدات محيطی اقدام و براي بهرهبرداري از فرصتهاي موجود راهکارهاي عملی اتخاذ
نمایند ( .تاري و پرحلم)1399 ،
با توجه به بررسیهاي صورت گرفته توسط ( ندافی و احمد وند ) 1396 ،سرعت عمل در ورود به بازار از عوامل اصلی توسعه و
رشد یك کسبوکار نوپا است ،بنابراین پيشنهاد میشود سامانه هاي استارت آپی در کمترین زمان ممکن و با یك حداقل اوليه
محصول یا خدمت خود را وارد بازار کنند و سپس به مرور زمان آن را بر اساس دیدگاه مشتریان توسعه دهند .انتخاب تيم
کاري مهم است ،اما مهمتر از آن ماندگاري و دوام اعضاي تيم است که به موفقيت یك کسب و کار نوپا منجر میشود؛ بنابراین
پيشنهاد میشود با توجه به ضعف موجود در بين افراد جامعه در کار تيمی ،کسبوکارهاي نوپا در کنار کار روي ایده و پروژه
خود به آموزش و پروش تواناییهاي کار تيمی بين اعضا نيز توجه کنند .فرصتسنجی ،امروزه یکی از مهمترین جنبههاي
موفقيت در بازار کسبوکار است .کسبوکارهاي نوپا عالوه بر توجه به محصول و خدمات ،به دنبال پيدا کردن فرصتهاي
خاص مانند تغيير در شيوه زندگی افراد جامعه ،تغييرات جمعيتی ،تغيير سياستها ،حمایتهاي خاص نظير توجه دولت به
شرکت هاي دانش بنيان و  ...هستند و از این فرصت ها در راستاي بهبود و ارتقاي زمينه کاري خود بهرهبرداري کنند ( .ندافی و
احمد وند.) 1396 ،
منابع
)1
)2
)3

)4
)5
)6
)7
)8
)9

احمدي کافشانی ،عبداﷲ؛ رض وانی ،مهران؛ چيتسازان ،هستی؛ و محمدکاظمی ،رضا( .)1397واکاوي آميخته بازاریابی
کارآفرینانه درتأمين مالی از فرشتگان کسب وکار .توسعه کارآفرینی ،دوره  ،11شماره .640-621 ،4
تاري ،غفار و پرحلم ،حميدرضا( .)1399مدل ساختاري عوامل موثر بر بقاء و رشد استارت آپ ها در ایران .نشریـه
علمـی دانش مالی تحليل اوراق بهادار ،دوره  ،12شماره .341-315 ،23
حساس یگانه ،یحيی؛ ابراهيمی سرو عليا ،محمدحسن؛ قاضی نوري ،سيدسروش؛ و افخمی ،عادل ( .)1398فرشتگان
سرمایهگذار :ارزیابی عوامل مالی رفتاري موثر برگزینش سرمایه گذاري .پژوهشنامه مدیریت اجرایی ،سال ،12شماره
.41-58 ،43
داستانی ،زهرا)1398(،روزنامه ابتکار،مقاله نشانه هاي پيري جمعيت.
رضائی ،روحاله؛ منگلی ،نسرین و صفا ،ليال ( .)1394بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تأثير آن در
کسبوکارهاي کوچك و متوسط .نشریه کارآفرینی در کشاورزي ،جلد دوم ،شماره .1-16 ،2
روزنامه شرق،)1398(،مقاله آخرین آمار از جمعيت کشور.
زرندي ،سعيد؛ افشارپور ،محسن و عساکره ،سجاد ( .)1394مطالعه ي تطبيقی مدل هاي کسبوکار پلتفرم هاي برتر
تامين مالی جمعی در جهان .فصلنامه مدیریت توسعه فناوري ،دوره سوم ،شماره .150-17 ،2
زنوز،هادي ،) 1397(،کتاب تحليل تحریم هاي بين المللی ایران در چارچوب اقتصاد سياسی در دوره هاي -1357
.1397
سلطانی ،محمد و گهرسودفرد ،نسيم( .)1396سرمایهگذاري خطرپذیر و سهام ممتاز .فصلنامه بورس اوراق بهادار ،سال
 ،10شماره .149-125 ،37
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دهستان: ت وانمندسازي و ایجادکارآفرینی روستایی درمحيط هاي کسب وکارکوچك (مورد.)1398(  علی،) شجاعیفرد10
.196-185 ،36  شماره،9  سال،  فصلنامه علمی برنامه ریزي منطقه اي.)شهرستان بندرعباس-آیسين
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