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چکیده

در سالهاي اخير شركتهاي با فناوری سطح باال و محصوالتشان ،نقشهاي بيشتر و مهمتري در توسعه اقتصاد كشورهاي
مختلف داشتهاند و به همین دلیل صنايع با فناوري سطح باال از جايگاه ويژهاي برخوردار شده است .پژوهش حاضـر در
چارچوب نهادگرایی ،به بررسي تاثیر عوامل و مولفههای نهادهاي غیررسمی(فرهنگ) سرمایهگذاری برتوان تامین مالی این
صنایع و افزایش سرمایهگذاری (از عوامل اصلی) در روند توسعه صنایع با فناوری سطح باالی کشور و ارتقاء تولید ناخالص
داخلی کشور پرداخته است .برای استخراج و سنجش عوامل نهادی موثر بر تصمیمات سرمایهگذاری در صنایع با فناوری
سطح باال با بهرهگیری از روش ترکیبی پس از مطالعه ادبیات و اسناد و انجام مصاحبه با خبرگان مقولهبندی عوامل 22گانه
فرهنگی در سه مقوله ارزشها و نگرشها ،فضا و امکانات ،و رفتارها از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد .در این پژوهش از
مدل معادالت ساختاري و نرمافزار  SMART PLSبراي آزمون فرضيههاي پژوهش استفاده شد .نتایج نشان میدهد که رابطه
بین تامین مالی یا سرمایهگذاری در این صنایع و مقولههای سهگانه فرهنگی ،و همچنین رابطه بین گویهها و مقولههای سهگانه
موثر بر سرمایهگذاری معنیدار است .در نتیجه بدون توجه و سیاستگذاری برای رفع (یا تقویت) عوامل نهادی شناسایی
شده 22گانه برای تأمین مالی توسعه صنایع مذکور ،منابع سرمایهای کارآمد تامین نخواهد شد.
واژگان کلیدی :توسعه تامین مالی و سرمایهگذاری ،صنایع با فناوری سطح باال ،نهاد غیررسمی ،فرهنگ سرمایهگذاری
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 -1مقدمه

تا کﻨون دستﻪبﻨدیهای متﻔاوتی اﺯ سﻄوﺡ فﻨاوریها اراﺋﻪ ﺷده و اﺯ ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ نیﺰ تﻌاریﻒ
ﺷاﺧﺺهای ﮔوناﮔونی اراﺋﻪ ﺷده است .بﻪ نﻈر دیویﺲ ،ﺻﻨایﻊ توﻟیدی با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ را میتوان ﺁن دستﻪ
اﺯ ﺻﻨایﻊ ﻗلمداد کرد کﻪ مﺤصوﻻتی با بیشتریﻦ مخارﺝ تﺤﻘیﻖوتوسﻌﻪ نهﻔتﻪ نﺴﺒت بﻪ ارﺯش فروش توﻟید
میکﻨﻨد )مرکﺰ ﺻﻨایﻊ نویﻦ .(1384 ،امروﺯه ایﻦ ﺻﻨایﻊ ،ﺟایگاه ویﮋهاﻱ دارند و در ساﻝهاﻱ اﺧیر ﺷرکتهاﻱ
فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ و مﺤصوﻻتشان ،نﻘﺶهاﻱ بیشتر و مهمترﻱ در توسﻌﻪ اﻗتصاد کشورهاﻱ مختلﻒ داﺷتﻪاند
)Mingyong et al, 2006; Nunesa et al, 2012; Martin Falk, 2007; Antonopoulos & Sakellaris, 2009

;(Sandu & Ciocanel, 2014; Lee, 2011؛ ﭼرا کﻪ نوﺁورﻱ در مﺤصوﻻت و باﺯار ،اﺯ عﻨاﺻر اﺻلﻲ
تﺤﻘﻖ نوﺁورﻱهاﻱ فﻨاورﻱ هﺴتﻨد .ایﻦ ﺻﻨایﻊ باعﺚ ایﺠاد ارﺯش افﺰوده باﻻ مﻲﺷود و ﺣاﺻﻞ و نتیﺠﻪ
ﺁنها ،بر دیگر بخﺶهاﻱ اﻗتصادﻱ هﻢ تﺄﺛیرﮔذار است و باعﺚ افﺰایﺶ بهرهورﻱ و ﺷﻜوفایﻲ ﺁنها مﻲﺷود
).(Seyoum, 2004
پﮋوهﺶهای ﺯیادی ،تاﺛیر مﺜﺒت توسﻌﻪ ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ بر رﺷد باﻻی اﻗتصادی کشورها را نشان
دادهاند.ﮔانی ) (2009با بررسی رابﻄﻪ مﺤصوﻻت با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ بر رﺷد اﻗتصادی در کشورهای

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

پیشرفتﻪ کﻪ با روش کمی و اﻗتصادسﻨﺠی انﺠاﻡ داده است ،نشان داد کﻪ ایﻦ ﺻﻨایﻊ ﻏیر اﺯ درﺁمدهای
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مﺴتﻘیمی کﻪ اﺯ ﻃریﻖ ﺻادرات برای کشورها ایﺠاد میکﻨﻨد با تاﺛیرﮔذاری بر ﺻﻨایﻊ متوسﻂ و ارتﻘاء کیﻔی
ﺁنها نیﺰ میتوانﻨد رﺷد فﻨاورانﻪ کشور را ارتﻘاء دهﻨد و بﻪ ﻃور ﻏیرمﺴتﻘیﻢ باعﺚ رﺷد اﻗتصادی کشورها
ﺷوند ) .(Gani, 2009فاﻟﻚ ) (2007نیﺰ با بررسی کشورهای عضو ساﺯمان همﻜاریهای اﻗتصادی و توسﻌﻪ
در ﻃوﻝ ساﻝهای 1970تا  2004نشان داد توسﻌﻪ فﻌاﻟیتهای بخﺶ ﺻﻨایﻊ با فﻨاوریهای سﻄﺢ باﻻ و
سرمایﻪﮔذاری در ﺁن ،بﻪ ﺷدت بر رﺷد توﻟید ناﺧاﻟﺺ داﺧلی تاﺛیر دارد ) .(Falk, 2007پﮋوهﺶهای متﻌدد
دیگری نیﺰ در ارتﺒاﻁ با تاﺛیر مﺜﺒت و باﻻی رﺷد ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ بر رﺷد اﻗتصادی کشورها اﺯ ﻗﺒیﻞ
هﻨد ،روسیﻪ ،ژاپﻦ ،ﭼیﻦ و ﺁمریﻜا و کشورهای ﺁمریﻜای ﻻتیﻦ انﺠاﻡ ﺷده است );Erumban & Das, 2016

 (Hofman, Aravena, & Aliaga, 2016; Jorgenson et al, 2016کﻪ نشاندهﻨده اهمیت و ﺿرورت توﺟﻪ
بﻪ ایﻦ بخﺶ است .ﺁمارها نشان میدهﻨد در عمﻞ نیﺰ کشورها برای رﺷد اﻗتصادی ،متﻌهد بﻪ توسﻌﻪ ﺻﻨایﻊ
با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻی ﺧود بودهاند .برای مﺜاﻝ در مﻄاﻟﻌﻪ انﺠاﻡ ﺷده توسﻂ ساﺯمان همﻜاری اﻗتصادی و
توسﻌﻪ ،عمده کشورهای توسﻌﻪیافتﻪ و در ﺣاﻝ توسﻌﻪ در باﺯه ﺯمانی 2004تا  ،2009در توسﻌﻪ ﺻادرات
مﺤصوﻻت مرتﺒﻂ با ایﻦ ﺻﻨﻌت رﺷد مﺜﺒت داﺷتﻪاند )ﺣﺴﻦپور.(1393 ،

ایران نیﺰ اﺯ ایﻦ ﻗاعده مﺴتﺜﻨی نیﺴت و سیاستگذاران عرﺻﻪ ﺻﻨﻌت و فﻨاوری کشور در مورد ﻟﺰوﻡ رﺷد ایﻦ
ﺻﻨﻌت اتﻔاﻕ نﻈر دارند ،بﻪ ﻃوری کﻪ در اسﻨاد باﻻدستی بﻪ ویﮋه برنامﻪهای توسﻌﻪ کشور )برنامﻪ ﭼهارﻡ و
پﻨﺠﻢ( بر ﺁن تاکید ﺷده است .با ایﻦ وﺟود در ساﻝهای اﺧیر ،سهﻢ ﺻادرات مﺤصوﻻت ﺻﻨﻌتی با فﻨاوری
سﻄﺢ باﻻ اﺯ کﻞ ﺻادرات ﺻﻨﻌتی کشور بﺴیار اندﻙ و در برﺧی اﺯ ساﻝها ،کمتر اﺯ یﻚ درﺻد بوده است.
همﭽﻨیﻦ ایﻦ سهﻢ اﺯ ساﻝ  1384تاکﻨون روندی نﺰوﻟی داﺷتﻪ است ،بﻪ ﮔونﻪای کﻪ اﺯ ﺣدود  1,5درﺻد بﻪ
ﺣدود  0,75درﺻد در ساﻝ  1392و بﻪ ﺣدود  0,56درﺻد در هﻔت ماهﻪ اوﻝ ساﻝ  1393رسیده است.
ارﺯش ﺻادرات ایﻦ ﺻﻨایﻊ در ساﻝ  1390در باﻻتریﻦ مﻘدار ﺧود یﻌﻨی ﺣدود  217,4میلیون دﻻر ﻗرار داﺷت
و در ساﻝهای  1391و  1392بﻪ ترتیﺐ بﻪ  177و  184,7میلیون دﻻر کاهﺶ پیدا کرد .ﻃی  14ساﻝ اﺧیر
همﺰمان با رﺷد ﺻادرات ﺻﻨﻌتی کشور ،ﺻادرات ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ بﻪانداﺯه ﺁن رﺷد نﻜرد ،هر ساﻝ
اﺯ سهﻢ ﺁن در ﺻﻨﻌت کاستﻪ ﺷد و تمرکﺰ بر یﻚ نوﻉ مﺤصوﻝ ﺧاﺹ مانﻨد توﻟید دارو افﺰایﺶ پیدا کرد .در
ﺣﻘیﻘت در ﭼﻨد ساﻝ اﺧیر ایﻦ ﺻﻨﻌت با رﺷد نﺰوﻟی روبرو بوده و ایران ﺟایگاه ﺧود را در رتﺒﻪبﻨدی بیﻦ
اﻟمللی اﺯ دست داده است )یﻌﻘوبی و رﺿایی (1393 ،و ایﻦ روند همﭽﻨان ادامﻪ دارد.
در ﺷرایﻂ کﻨونﻲ اﻗتصاد ﺟهانﻲ و اﻗتصاد کشورمان کﻪ با مﺴایﻞ و نارسایﻲهاﻱ ﻗابﻞ توﺟهﻲ نﻈیر پاییﻦ بودن
توﻟید ناﺧاﻟﺺ ملﻲ ،کاهﺶ رﺷد اﻗتصادﻱ ،بیﻜارﻱ و بیﻜارﻱ پﻨهان ،کاهﺶ نرﺥ سرمایﻪﮔذارﻱ ﺧصوﺻﻲ
و  ...روبروست ) ،(Global Competitiveness Report, 2015تمرکﺰ بر ایﻦ ﺻﻨایﻊ بﻪ عﻨوان یﻚ پیشران
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اﻗتصادﻱ اهمیتﻲ دو ﭼﻨدان دارد اما اﺯ یﻚ سو رابﻄﻪ موﺛر ،مﺜﺒت و مﺴتﻘیمی بیﻦ سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ
ﺻﻨایﻊ و رﺷد ﺁن اﺛﺒات ﺷده است و اﺯ سوی دیگر نیاﺯ ﺁن بﻪ ﺣﺠﻢ ﺯیاد سرمایﻪﮔذارﻱ ،ریﺴﻚ ﺁن را باﻻ
میبرد ) .(Reid & Smith, 2007اﺯ عوامﻞ اﺻلی رﺷد نامﻄلوﺏ ایﻦ ﺻﻨﻌت در کشور ،میتوان بﻪ عدﻡ
سرمایﻪﮔذاری مﻨاسﺐ و کافی اﺷاره نمود )مهرﮔان و همﻜاران1390،؛ فﻼﺡ ﺷمﺲ .(1390 ،در ایران توسﻌﻪ
تامیﻦ ماﻟی و ارتﻘاء کمی سرمایﻪﮔذاری ایﻦ ﺻﻨﻌت با موانﻊ ﺯیادی اﺯ ﺟﻨﺲ ریﺴﻚ تا ﺧﻸ نهادی )سخت و
نرﻡ( روبروست ))(Sadeghi et al, 2012مهرﮔان و همﻜاران1390،؛ مرتضینیا1390 ،؛ ﺻاﻟﺢﺁبادی1390 ،؛
یﻌﻘوبی و رﺿایی .(1393 ،پﮋوهﺶهای ﺯیادی در مورد ریﺴﻚهای ایﻦ ﺻﻨایﻊ و تاﺛیر مﻨﻔی ﺁن بر توسﻌﻪ
سرمایﻪﮔذاری انﺠاﻡ ﺷده است .کمﺒودهای سیﺴتمی در مورد ﻗوانیﻦ و مﻘررات ایﻦ ﺣوﺯه نیﺰ مورد توﺟﻪ
پﮋوهشگران و مﺴﺌوﻻن اﺟرایی بوده است .مﻄاﻟﻌﻪ تﺠربیات کشورهای دیگر نیﺰ نشاندهﻨده نیاﺯ بﻪ ایﺠاد
ساﺯمان و نهادهایی بﻪ عﻨوان تﺴهیﻞﮔر در کشور ماست .اﺯ دﻻیﻞ سرمایﻪﮔذارﻱ ناکافﻲ در ایﻦ ﺣوﺯه مﻲتوان
بﻪ نداﺷتﻦ درﻙ ﺻﺤیﺤی اﺯ سرمایﻪﮔذاری و تامیﻦ ماﻟﻲ ایﻦ ﮔونﻪ پروژهها دانﺴت .عدﻡ ﺷﻨاسایی و مدیریت

ناکافی و ناکارﺁمد در ایﻦ ﺣوﺯه بوده است )فتﺢاﻟﻪ .(1395 ،بﻌﺒارتی فرهﻨﮓ سرمایﻪﮔذاری کﻪ بﻪ مﺠموعﻪ ایﻦ
عوامﻞ مرتﺒﻂ با رفتارها ،ارﺯشها و نگرشها و نیﺰ سﻄﺢ دسترسی و فضاها و امﻜانات برای سرمایﻪﮔذاری
ﮔﻔتﻪ میﺷود با تاﺛیر بر میﺰان سرمایﻪﮔذاری در ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ بر رﺷد اﻗتصادی کشور تاﺛیرﮔذار
است .ﺷﻜﻞ) ،(1بیانگر ایﻦ روابﻂ میباﺷد.

فرهنگ

سرمایهگذاری صنایع
با فناوری سطح باال

رشد اقتصادی کشور

افزایش سرمایهگذاری
(حقوقی ،حقیقی،
خارجی)

توسعه صنایع با فناوری
سطح باال

شکل( :)1مدل زنجیره تاثیر فرهنگ سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی کشور
ایﻦ پﮋوهﺶ با بهرهﮔیری اﺯ روش ترکیﺒی بﻪ ﺷﻨاسایی ،تﺒییﻦ و بررسی عوامﻞ فرهﻨگی موﺛر در مدﻝ
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تصمیﻢﮔیری کارﺁفریﻨان ،مدیران عاﻟی تصمیﻢﮔیر و سیاستﮔذار و نهادهای سرمایﻪﮔذار مشارکتکﻨﻨده در

سود ،انگیﺰه سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ را افﺰایﺶ دهد ).(Dulluri & Raghavan, 2008; Zhang,2003
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ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ در برﺧی اﺯ کشورها مﺜﻞ ژاپﻦ و ﺁمریﻜا با اراﺋﻪ برﺧی ابﺰارهای مﻨاسﺐ بﺴیار رﺷد

ﺻﻨدوﻕهای سرمایﻪﮔذاری پرﺧﻄر برای توسﻌﻪ سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨﻌت پرداﺧتﻪ است.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2سرمایهگذاری در صنایع با فناوری سطح باال
در پﮋوهﺶهای ﮔﺴترده داﺧلی و ﺧارﺟی عوامﻞ موﺛر بر توسﻌﻪ سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ مورد بررسی
ﻗرار ﮔرفتﻪاند .بر اساس ایﻦ پﮋوهﺶها بﻌضی اﺯ ایﻦ عوامﻞ مرتﺒﻂ با توسﻌﻪ ابﺰارهای مﻨاسﺐ سرمایﻪﮔذاری در
ایﻦ ﺣوﺯه هﺴتﻨد .همانﻄور کﻪ اﺷاره ﺷد بﻪ دﻟیﻞ ریﺴﻚ باﻻی سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ ،هر سرمایﻪﮔذاری
ﺣاﺿر بﻪ سرمایﻪﮔذاری در ﺁن نیﺴت .باید بتوان ابﺰارهایی اراﺋﻪ کرد کﻪ با پوﺷﺶ ریﺴﻚ و افﺰایﺶ امید کﺴﺐ

کردند .ﮔاهی هﻢ با وﺟود اراﺋﻪ ابﺰارهای ﺧوﺏ بﻪ باﺯار ،راهﺒردهای نامﻨاسﺐ ﺁنها مانﻊ اﺯ کارﺁمدی ابﺰار میﺷود
) .(Hurry et al ,1992; MacMillan et al, 2008تﻨوﻉ ابﺰارها نیﺰ تاﺛیر مهمی بر میﺰان سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ
ﺻﻨایﻊ دارد .سرمایﻪﮔذاران ﺣﻘیﻘی و ﺣﻘوﻗی بﻪ علت برﺧورداری اﺯ سلیﻘﻪها و ﺷرایﻂ مختلﻒ ،نیاﺯمﻨد اراﺋﻪ
ﻃیﻔی اﺯ ابﺰارها در ایﻦ ﺣوﺯه هﺴتﻨد .برای مﺜاﻝ برﺧی اﺯ ایﻦ سرمایﻪﮔذاران نیاﺯمﻨد ابﺰارهایی هﺴتﻨد کﻪ ﻗابلیت
نﻘدﺷوندﮔی باﻻیی داﺷتﻪ باﺷﻨد .عدهای ترﺟیﺢ میدهﻨد در ﻗاﻟﺐ مشارکت یا ﻗرﺽ در ایﻦ سرمایﻪﮔذاریها
ﺣضور داﺷتﻪ باﺷﻨد و عدهای نیﺰ ترﺟیﺢ میدهﻨد در ﻗاﻟﺐ سهاﻡ و با داﺷتﻦ سهﻢ سرمایﻪﮔذاری کﻨﻨد .برﺧی
نیﺰ برای افﺰایﺶ اﺣتماﻝ موفﻘیت ﻃرﺡهای ایﻦ ﺣوﺯه متمایﻞ بﻪ سرمایﻪﮔذاری در ﻃرﺡهایی هﺴتﻨد کﻪ اﺯ
ﺟانﺐ ﺻﻨدوﻕهای با ﺣﺠﻢ سرمایﻪﮔذاری باﻻ مورد پشتیﺒانی ﻗرار میﮔیرند ) .(Zavatta, 2008برﺧی دیگر اﺯ
پﮋوهﺶهای یادﺷده ،موانﻊ رﺷد و عوامﻞ باﺯدارنده سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺣوﺯه را بررسی کردهاند .اﺯ مهمتریﻦ
ایﻦ موانﻊ باید بﻪ ریﺴﻚهای سرمایﻪﮔذاری اﺷاره کرد .در ایﻦ راستا مﻄاﻟﻌات ﺯیادی برای اراﺋﻪ راهﻜارهای
پوﺷﺶ ایﻦ عوامﻞ باﺯدارنده و بﻜارﮔیری بهتریﻦ ﺁنها انﺠاﻡ ﺷده کﻪ همﻪی ﺁنها سﻌی در مدیریت و پوﺷﺶ
ریﺴﻚها داﺷتﻪاند :برای مﺜاﻝ ﺯو و ﭼﻦ ) ،(2002ﺿمﻦ تاکید بر ﻟﺰوﻡ مدیریت ریﺴﻚ سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ
ﺻﻨایﻊ ،کاربرد تﺌورﻱ اﺧتیارات واﻗﻌﻲ در ارﺯیابﻲ ریﺴﻚ سرمایﻪﮔذارﻱ در پروژههاﻱ داراﻱ فﻨاوری سﻄﺢ
باﻻ را مورد بررسﻲ ﻗرار دادند ) ،(Zhou & Cheng, 2002ﭼرا کﻪ میﺰان ریﺴﻚ هر پروژه ،ﺷاﺧﺺ اﺻلی
تصمیﻢﮔیری عمده سرمایﻪﮔذاران است .هﻦ و ما ) ،(2001و ﺷان و سان ) ،(2008روشهاﻱ ریاﺿیات فاﺯﻱ
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و فراﮔرد تﺤلیﻞ سلﺴلﻪ مراتﺒﻲ را ﺟهت ایﺠاد یﻚ مدﻝ کمﻲ براﻱ ارﺯیابﻲ ریﺴﻚهاﻱ سرمایﻪﮔذارﻱ در
پروژههاﻱ ایﻦ ﺣوﺯه مورد استﻔاده ﻗرار دادند .در راستاﻱ تﺠﺰیﻪ و تﺤلیﻞ تاﺛیر ریﺴﻚهاﻱ سرمایﻪﮔذارﻱ
در ﺣوﺯه فﻨاوری پیشرفتﻪ و ﻃﺒﻘﻪبﻨدﻱ استانداردهاﻱ ریﺴﻚ سرمایﻪﮔذارﻱ ،ﻟﺌو مدﻝ ﺷﺒﻜﻪ عصﺒﻲ مصﻨوعﻲ
را ﺟهت ارﺯیابﻲ ریﺴﻚ استﻔاده کرد ) .(Shan & Sun, 2008; Han & Ma, 2001ژانﮓ و ﻟو ) ،(2008دو
مدﻝ ارﺯیابﻲ ﮔﺴترده بر اساس مدﻝ تﺤلیﻞ فراﮔرد سلﺴلﻪ مراتﺐ و ریاﺿیات فاﺯﻱ و ﺷﺒﻜﻪ عصﺒﻲ مصﻨوعﻲ
ایﺠاد و مﻘایﺴﻪ کردند کﻪ نشان داد کﻪ دو مدﻝ نتایﺞ یﻜﺴانﻲ دارند ) .(Zhang & Lu, 2008بﺴیاری اﺯ ایﻦ
ریﺴﻚها ناﺷی اﺯ نﻘﺺها و ﺿﻌﻒهای نهادی رسمی و ﻏیررسمی یﻚ کشور است کﻪ ﻗابﻞ رفﻊ یا بهﺒود
هﺴتﻨد .برای مﺜاﻝ وﻗتی مﺒﻨای واﻡ دادن در یﻚ کشور بیشتر رابﻄﻪمﺤور است تا ﻗاعدهمﺤور؛ ﻃﺒیﻌی است کﻪ
همیشﻪ پروژههای با توﺟیﻪ اﻗتصادی بهتر برای تامیﻦ ماﻟی انتخاﺏ نشوند ) .(Shannon, 2013دستﻪی سوﻡ
اﺯ پﮋوهﺶهای انﺠاﻡ ﺷده در ﺣوﺯه توسﻌﻪ سرمایﻪﮔذاری در ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ ،عوامﻞ پیشران و
مﺤرﻙهای توسﻌﻪ سرمایﻪﮔذاری را مورد بﺤﺚ ﻗرار دادهاند .برای مﺜاﻝ وﺟود یﻚ نﻈاﻡ ماﻟﻜیت فﻜری و مﻌﻨوی

ﺁیﻨده میﺷود و سرمایﻪﮔذار را نﺴﺒت بﻪ ﺁیﻨده ﺧوﺷﺒیﻦ میکﻨد .بﻪ ﻃور کلی ایﻦ پﮋوهﺶها ﻃیﻒ ﮔﺴتردهای اﺯ
عوامﻞ مﺤیﻄی مانﻨد ﺷرایﻂ سیاسی و ﺟﻐرافیایی و عوامﻞ داﺧلی ﺷامﻞ ﺧﺒرﮔی و تﻌهد تیﻢ ،راهﺒرد و ارتﺒاﻁ با
مشتری ﮔرفتﻪ تا نهادهای سخت ،فﻘدان ساﺯمانهای مرتﺒﻂ و نرﻡ مﺜﻞ فرهﻨﮓ را ﺷامﻞ میﺷود.
با توﺟﻪ بﻪ پیشیﻨﻪ پﮋوهﺶ ،عواملی کﻪ بر افﺰایﺶ سرمایﻪﮔذاری و توسﻌﻪ ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ نﻘﺶ
داﺷتﻪاند در ﺟدوﻝ ) (1اراﺋﻪ ﺷده است .ﺷﻨاسایی و دستﻪبﻨدی عوامﻞ یادﺷده تا ﺁنﺠا ادامﻪ یافت کﻪ بﻪ کﻔایت
نﻈری ﺣاﺻﻞ ﺷد و مﻄاﻟﻌات مشابﻪ دارای عوامﻞ تﻜراری بودند:
جدول ( :)1تحلیل محتوای عوامل توسعه سرمایهگذاری صنایع با فناوری سطح باال
روش ﺷﻨاسی
مرﺟﻊ

روش
پﮋوهﺶ

بافت )ﺟامﻌﻪ
پﮋوهﺶ(

ابﺰار پﮋوهﺶ

(Sadeghi et
)al, 2012

کمی/
پیمایﺶ

بﻨگاههای دانﺶ بﻨیان
ﺯیﺴت فﻨاوری فﻌاﻝ
در انﻜوباتور کرﺝ

مﻄاﻟﻌﻪ ادبیات،
مصاﺣﺒﻪ و
پرسشﻨامﻪ

)(Spar, 1998

کیﻔی /مﻄاﻟﻌﻪ
موردی

ﺷرکت ایﻨتﻞ
کاستاریﻜا

مﻄاﻟﻌﻪ اسﻨاد و
مﻄاﻟﻌات

عوامﻞ مورد بررسی در ﺧصوﺹ ﺻﻨایﻊ فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ
مﺤرﻙهای مرتﺒﻂ با نیروی انﺴانی و...
مﺤرﻙهای مرتﺒﻂ با کارﺁفریﻨی
عوامﻞ فرهﻨگی و ساﺧتاری مرتﺒﻂ با سرمایﻪﮔذاری
عوامﻞ مرتﺒﻂ با نﻈاﻡهای ﺣﻘوﻗی
عوامﻞ مرتﺒﻂ با باﺯار
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عوامﻞ مرتﺒﻂ با نهادهای مرتﺒﻂ با ﺁموﺯش

ساﺧتارهای سیاستگذاری و نهادهای مرتﺒﻂ

مﻘررات و ﻗوانیﻦ مربوﻁ بﻪ سرمایﻪﮔذاری
عوامﻞ نهادی مﺤیﻄی
نﻈاﻡهای ماﻟیاتی

عوامﻞ فرهﻨگی مرتﺒﻂ با سرمایﻪﮔذاری
ﺛﺒات سیاسی کشور

ﺛﺒات اﻗتصادی کشور

ترکیﺒی/
اﻗتصاد
سﻨﺠی،
مﻄاﻟﻌﻪ
)(Zhang, 2008
موردی،
تﺤلیﻞ
مﺤتوای اسﻨاد
و مﻄاﻟﻌات

ﺧﺒرﮔان
سیاستگذاری
ﺷرکتهای فﻌاﻝ در
دره سیلیﻜون  /دره
سیلیﻜون

ﺯیرساﺧتهای تﻌامﻼت بیﻦاﻟمللی و ﺟذﺏ سرمایﻪ
ﺧارﺟی
سیاستها ،ﻗواعد و مﻘررات مربوﻁ بﻪ سرمایﻪﮔذاری
مﺴتﻘیﻢ ﺧارﺟی

مصاﺣﺒﻪ/
مشاهده/دادههای
میﺰان توسﻌﻪ ﺯیرساﺧتهای نهادی
بانﻚهای
عوامﻞ نهادی ﻏیررسمی )فرهﻨگی( مرتﺒﻂ با
اﻃﻼعاتی
سرمایﻪﮔذاری
سرمایﻪ انﺴانی ﺧﺒره و کارﺁمد

نﻈاﻡهای ﺣمایتی ﺣﻘوﻗی

ادامه جدول ()1
روش ﺷﻨاسی
مرﺟﻊ

روش
پﮋوهﺶ

بافت )ﺟامﻌﻪ
پﮋوهﺶ(

ابﺰار پﮋوهﺶ

کیﻔی /تﺤلیﻞ
ﺛانویﻪ

پﮋوهﺶهای مرتﺒﻂ

بررسی اسﻨاد و
مﻄاﻟﻌات انﺠاﻡ
ﺷده

(Jenkins et al,
)2006

کمی /مﻄاﻟﻌﻪ
موردی/
فراتﺤلیﻞ

دادههای بانﻚهای
اﻃﻼعاتی رسمی و
پﮋوهﺶهای ﮔذﺷتﻪ

ﺷرکتهای با
فﻨاوری سﻄﺢ
باﻻی مﻨاﻃﻖ
ﺷهری ایاﻻت
مختلﻒ ﺁمریﻜا

& (Chorev
Anderson,
)2006

کمی/
پیمایﺶ

سیاستگذاران و
فﻌاﻻن اﺟرایی ﺣوﺯه
ﺻﻨایﻊ مرتﺒﻂ

مصاﺣﺒﻪ،
پرسشﻨامﻪ

Menichetti,

کمی/
پیمایﺶ

سرمایﻪﮔذاران
در ﺻﻨایﻊ مرتﺒﻂ
با انرژیهای
تﺠدیدپذیر

مصاﺣﺒﻪ/
پرسشﻨامﻪ/
دادههای
بانﻚهای
اﻃﻼعاتی

عوامﻞ مورد بررسی در ﺧصوﺹ ﺻﻨایﻊ فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ
مشوﻕهای ماﻟیاتی

سیاستهای دوﻟتی سرمایﻪﮔذاری و تﺠاریساﺯی ایدهها
ﻗوانیﻦ و مﻘررات و وﺿﻌیت نهادهای پﮋوهﺶ

& (DeVol

)Wong , 1999

سﻄﺢ تﺴهیﻼت کارﺁموﺯی و باﺯ ﺁموﺯش
وﺿﻌیت ﺧﺒرﮔی سرمایﻪ انﺴانی

وﺿﻌیت بخﺶ ﺁموﺯش و پﮋوهﺶ مرتﺒﻂ با ﺻﻨایﻊ با
فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ
سﻄﺢ تﺴهیﻼت ایﺠاد ﮔروههای همﻜاری مرتﺒﻂ با
ﺻﻨﻌت
عوامﻞ فرهﻨگی مرتﺒﻂ با سرمایﻪﮔذاری

ساﺧتار ﺟﻐرافیاﺋی ﺷرکتها

عوامﻞ فرهﻨگی )دسترسی بﻪ باﺯار ،اﻃﻼعات،و ( ..

سیاستهای ﺣمایتی ماﻟی

تﻨوﻉ ابﺰارهای سرمایﻪﮔذاری
نﻈاﻡ دستمﺰد و ﺣﻘوﻕ

نﻈاﻡ ماﻟیاتی

عوامﻞ مرتﺒﻂ با وﺿﻌیت سیاسی و اﻗتصادی

راهﺒردها و ابﺰارهای تامیﻦ ماﻟی

ﺯیرساﺧتهای دسترسی بﻪ اﻃﻼعات و باﺯارها
عوامﻞ فرهﻨگی و اﺟتماعی

پویاﺋیهای باﺯار مﺤصوﻻت

دسترسی بﻪ مﻨابﻊ ماﻟی داﺧلی و ﺧارﺟی

نﻈاﻡ ﺣﻘوﻗی مرتﺒﻂ

& (Masini
)2012

عوامﻞ داﺧلی ﺷامﻞ ﺧﺒرﮔی و تﻌهد تیﻢ ،راهﺒرد و ارتﺒاﻁ
با مشتری
عوامﻞ فرهﻨگی )مرتﺒﻂ با رفتارها( و اﺟتماعی مرتﺒﻂ با
سرمایﻪﮔذاری
مﺤرﻙهای مرتﺒﻂ با نﻈاﻡ ماﻟیاتی
مﺤرﻙهای مرتﺒﻂ با نﻈاﻡ ﺣﻘوﻗی
مﺤرﻙهای مرتﺒﻂ با برنامﻪریﺰی

توسعه صنایع با فناوری سطح باالی ایران ،تأمین مالی (سرمایهگذاری) و عوامل نهادی غیر رسمی

میﺰان دسترسی و توسﻌﻪ نهادهای مرتﺒﻂ ﺁموﺯﺷی و
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بررسی پیشیﻨﻪ پﮋوهﺶ نشان میدهد یﻜی اﺯ عوامﻞ ﺛابت و اﺻلی موﺛر بر سرمایﻪﮔذاری و توسﻌﻪ ﺻﻨایﻊ با
فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ ،نهادهای ﻏیررسمی ﺷامﻞ عوامﻞ فرهﻨگی و اﺟتماعی بوده است .در ادامﻪ عوامﻞ فرهﻨگی
و اﺟتماعی ﺷﻨاﺧتﻪ ﺷده در پیشیﻨﻪ کﻪ بر سرمایﻪﮔذاری در ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻی کشور تاﺛیر داﺷتﻪاند
در مﻌرﺽ تﺒییﻦ بهتر توسﻂ ﺁراء ﺧﺒرﮔان ﻗرار میﮔیرند.
 -2-2نهادهای غیررسمی(فرهنگ) ،سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی
بﻪ نﻈر مﻲرسد اﺧتﻼﻑ ﺯیادﻱ کﻪ در ماهیـت و عملﻜرد نهادها میان کشورهاﻱ مختلﻒ وﺟود دارد یﻜﻲ
اﺯ علـﻞ بـﺴیار مهـﻢ تﻔـاوت در سﻄوﺡ توسﻌﻪیافتگﻲ کشورهاست .نهادها مﺤدودیتهایﻲ هﺴتﻨد کـﻪ اﺯ
ﺟانﺐ افراد بر تﻌامﻼت بیﻦ ﺁنها تﺤمیﻞ مﻲﺷود ):(North, 1991
اﻟﻒ( ﻗواعد رسمﻲ ﺷامﻞ ﻗانون اساسﻲ ،ﻗوانیﻦ موﺿوعﻪ ،ﻗوانیﻦ عادی و ﺁییﻦنامﻪها
ﺏ( مﺤدودیتهاﻱ ﻏیررسمﻲ ﺷامﻞ هﻨﺠارها ،عرﻑ و ﻗوانیﻦ رفتارﻱ ﺧود تﺤمیﻞ
تﻌاریﻒ ﺯیادی اﺯ نهادها در ادبیات اراﺋﻪ ﺷده است کﻪ همﻪ ﺁنها دارای وﺟﻪ مشترﻙ نوﻉ تﻘﺴیﻢبﻨدی بﻪ
رسمی و ﻏیررسمی هﺴتﻨد و بر تاﺛیر نهادهای نانوﺷتﻪ و ﻏیررسمی مﺜﻞ عادات ،هﻨﺠارها ،باورها ،رفتارها
و ...تاکید دارند .اﻏلﺐ مﻄاﻟﻌات انﺠاﻡ ﺷده در ﺯمیﻨـﻪ نهادهـا ،بـر نﻘـﺶ اساسـﻲ و تﻌیـیﻦ کﻨﻨـده نهادهاﻱ
رسمﻲ و ﻏیررسمﻲ در روند توسﻌﻪ اﻗتصادﻱ تاکید مﻲکﻨﻨـد .در ﺟدوﻝ ) (2نﻈریات برﺧیاندیشمﻨدان
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نهادی و ﺧﻼﺻﻪ دیدﮔاههای ﺁنها اراﺋﻪ ﺷده است.

)ارﺯشهای رفتاری ،عرﻑ ،ﻗوانیﻦ برﺧود تﺤمیﻞ ﺷده رفتار (1و ﺧصوﺻیات اﺟرایی ﺁنها تشﻜیﻞ ﺷدهاند.
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سﭙﺲ وی با اﺷاره بﻪ تﻔاوت میان نهادها و ساﺯمانها بیان میکﻨد اﮔر نهادها را ﻗواعد باﺯی تلﻘی کﻨیﻢ،

ﭼﻨانﭽـﻪ نورﺙ ) (2000مﻄرﺡ مﻲکﻨد ،نهادها اﺯ ﻗواعد رسمﻲ و هﻨﺠارهاﻱ ﻏیررسمﻲ و ویﮋﮔﻲ اِعمـاﻝ
ﺁنها تشﻜیﻞ ﺷدهاند کﻪ تﻌییﻦ کﻨﻨده عملﻜرد اﻗتصادﻱ هﺴتﻨد )ﺁﺫرمﻨد .(1386 ،نهادها اعـﻢ اﺯ رسـمﻲ و
ﻏیـررسـمﻲ تﻌیـیﻦکﻨﻨـده انگیﺰهها و مﺤدودیتهاﻱ اﻗتصادﻱ بوده و مﻲتوانﻨد بخشﻲ اﺯ علﻞ موفﻘیـت یـا
ناکـامﻲ فرﺁیﻨدهاﻱ توسﻌﻪ در کشورهاﻱ مختلﻒ را توﺿیﺢ دهﻨد ) .(North, 2000نورﺙ ) 1994و (2000
با کﻨار ﮔذاﺷتﻦ فرﺽ عﻘﻼنیت کامﻞ کﻪ اﺯ فرﺽهای اساسی اﻗتصاد مرسوﻡ است و باعﺚ بیتوﺟهی اﻗتصاد
مرسوﻡ بﻪ عواملی مانﻨد فرهﻨﮓ ،ایدﺋوﻟوژی ،عرﻑ و ﻏیره میﺷود ،بر نﻘﺶ نهادها در عملﻜرد اﻗتصادی
تﺄکید میکﻨد .وی در تﻌریﻒ نهادها مینویﺴد :نهادها ،ﻗراردادهای ابداﻉ ﺷده انﺴانی هﺴتﻨد کﻪ کﻨﺶهای
متﻘابﻞ انﺴانی را ساﺧتارمﻨد میکﻨﻨد .ﺁنها اﺯ ﻗوانیﻦ رسمی )ﻗواعد ،ﻗوانیﻦ ،ﻗانون اساسی( ،ﻗوانیﻦ ﻏیررسمی

ساﺯمانها باﺯیﻜﻨان ﺧواهﻨد بود ) .(North,1994; North, 2000تاﺛیر نهادها بر تامیﻦ ماﻟی ،سرمایﻪﮔذاری و
تصمیﻢهای مربوﻁ بﻪ ﺁن کﻪ مﻨﺠر بﻪ تﻌییﻦ رﺷد و ﺷتاﺏ توسﻌﻪ اﻗتصادی کشور میﺷود ،در پﮋوهﺶهای
متﻌددی مورد بررسی ﻗرار ﮔرفتﻪاند .برﺧی اﺯ ﺁنها بﻪ تاﺛیر نهادهای رسمی و برﺧی بﻪ تاﺛیر نهادهای
ﻏیررسمی مﺜﻞ فرهﻨﮓ ،مذهﺐ ،ﺯبان و...پرداﺧتﻪاند )North, 1994; Eryigit, 2010; Vaccarini et al, 2015

;.(Weber, 1930; Rajan & Zingales, 2003
جدول( :)2تحلیل و نظریات نهادیاندیشمندان

1

)(North 1990, 1991

نهادها تشﻜیﻞ ﺷدهاند اﺯ ﻗواعـد رسـمی ،هﻨﺠارهـاﻱ ﻏیررسـمی و ویﮋﮔﻲ اِعماﻝ
ﺁنها کﻪ تﻌییﻦکﻨﻨده عملﻜرد اﻗتصادی هﺴتﻨد .ﻗواعـد رسـمی بـر مﺒﻨـاﻱ هﻨﺠارها
ﺷﻜﻞ مﻲﮔیرند .اﮔر ﺟـوامﻌﻲ ﻗواعـد رسـمﻲ ﺟوامـﻊ دیگـر را بﭙذیرنـد عملﻜـرد
متﻔاوتﻲ نﺴﺒت بﻪ ﺁن ﺟوامﻊ ﺧواهﻨد داﺷت ﭼرا کﻪ هﻢ هﻨﺠارهاﻱ رسـمﻲ و هـﻢ
ویﮋﮔـﻲ اِعماﻝ ﺁنها متﻔاوت مﻲباﺷد.

2

)(Williamson 2000

ﭼهار سﻄﺢ تﺤلیﻞ اﺟتماعﻲ با عﻨوانهای پایداری ،مﺤیﻂ نهادی ،ﺣﻜمرانی ،و
تخصیﺺ مﻨابﻊ و اﺷتﻐاﻝ را مﻄرﺡ نمود .تﻐییرات در سﻄﺢ اوﻝ )ﺷامﻞ نهادهاﻱ
ﻏیررسمی ،فرهﻨﮓها ،سﻨتها ،هﻨﺠارها ،مذهﺐ( بﺴیار کﻨد ﺻورت ﮔرفتﻪ و ممﻜﻦ
است ،ﻗرنها و یـا یـﻚ هـﺰاره بـﻪ ﻃوﻝ انﺠامد .در مورد سﻄﺢ دوﻡ مﻌتﻘد بود:
ساﺧتارهاﻱ مشاهده ﺷـده در ایﻦ سﻄﺢ مﺤـصوﻝ فرﺁیﻨدهاﻱ تﻜـاملﻲ هـﺴتﻨد.
بـا ﮔـذر اﺯ مﺤـدودیتهاﻱ ﻏیررسـمﻲ )بایدهاﻱ مذهﺒﻲ ،تابوها ،رسوﻡ ،سﻨتها و
مﻌیارهاﻱ رفتارﻱ( بﻪ سﻄﺢ ﻗواعد رسمﻲ یﻌﻨﻲ ﻗوانیﻦ اساسﻲ ،ﻗوانیﻦ عادﻱ و ﺣﻘوﻕ
ماﻟﻜیـت مﻲرسـیﻢ .اﻗتصاد نهادﮔرایﻲ ﺟدید بﻪ ﻃـور عمـده بـا سـﻄوﺡ دوﻡ و سوﻡ
درﮔیر است.

3

)(Bates et al, 2004

انضﺒاﻁ سیاسﻲ نیﺰ موﺟﺐ فـراهﻢ ﺷـدن امﻨیت ﺣﻘوﻕ ماﻟﻜیت و بﻪ دنﺒاﻝ ﺁن
عﻼﻗﻪمﻨدﻱ بخﺶ ﺧصوﺻﻲ بﻪ سرمایﻪﮔذارﻱ ،کار و توﻟید و در نتیﺠﻪ دستیابﻲ بﻪ
سﻄوﺡ باﻻترﻱ اﺯ درﺁمد مﻲﺷـود.

4

)(Eicher & Till, 2005

بﻨابر یافتﻪهاﻱ ایﻦ پﮋوهﺶ ،در یﻚ وﺿـﻌیت ﺛابـت ،یـﻚ تﻐییر 10درﺻدﻱ در
وﺿﻌیت نهادها در سوﻕ یافتﻦ بﻪ سمت اﻗتـصاد بـاﺯار نـﺴﺒت بـﻪ نﻈاﻡ اﻗتصادﻱ
مﺒتﻨﻲ بر نﻈارتها ،مﻨﺠر بﻪ یﻚ افﺰایﺶ 3,5درﺻـدﻱ در رﺷـد اﻗتـصادﻱ مﻲﺷود.

5

تﻔـاوت در نهادهاﻱ اﻗتصادﻱ علت بﻨیادیﻦ تﻔاوت در توسﻌﻪ اﻗتصادﻱ در بیﻦ کشورها
است .ﭼﻨانﭽﻪ نهادهاﻱ سیاسﻲ ﻗـدرت را بـﻪ ﮔروههایﻲ بﺴﭙارند کﻪ بﻪ ﻃور ﮔﺴترده
)(Acemoglu et al, 2004
بﻪ اﻟﺰاﻡ ﺣﻘوﻕ ماﻟﻜیت عﻼﻗﻪمﻨد باﺷﻨد ،نهادهـاﻱ اﻗتصادﻱ مش ّوﻕ رﺷد اﻗتصادﻱ
پدیدار ﺧواهﻨد ﺷد.
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 -3-2فرهنگ سرمایهگذاری
ایﺠاد و تﻘویت و توسﻌﻪ عﻨاﺻر فرهﻨگی ،میتواند ﮔﻔتمان ﻏﻨیتری اﺯ تﺄمیﻦماﻟی و سرمایﻪﮔذاری ایﺠاد
نماید و ﺟﺰﺋیات و تﻔاوتها را بهتر نمایﺶ دهد ،ﭼرا کﻪ یﻜی اﺯ عوامﻞ مهﻢ توسﻌﻪ سرمایﻪﮔذاری در ﺻﻨایﻊ
با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ در هر کشور ،عوامﻞ ﺯمیﻨﻪای و فرهﻨگی مرتﺒﻂ در ﺁن کشور است .بﻨابرایﻦ ﻻﺯﻡ است
فرهﻨﮓ سرمایﻪﮔذاری ایﻦ ﺻﻨایﻊ و ساﺯههای ﺁن تﺒییﻦ ﺷوند.
بر ﺧﻼﻑ پارادایﻢ رایﺞ در نﻈریﻪ نویﻦ تامیﻦ ماﻟﻲ کﻪ بیان مﻲکﻨد ،تصمیﻢﮔیرندﮔان داراﻱ رفتار کامﻼ عﻘﻼیﻲ
و در پﻲ ﺣداکﺜرساﺯﻱ مﻨﻔﻌت ﺧود هﺴتﻨد ،مﻄاﻟﻌات ﺣوﺯه ماﻟﻲ رفتارﻱ نشان مﻲدهﻨد تصمیﻢﮔیرﻱ انﺴانﻲ
یﻚ فرﺁیﻨد کام ً
ﻼ عﻘﻼیﻲ و با توﺟﻪ بﻪ تمامﻲ اﻃﻼعات نیﺴت ،بلﻜﻪ تصمیﻢﮔیرنده میانﺒرهاﻱ ﺫهﻨﻲ را در
ایﻦ فرﺁیﻨد بﻪ کار مﻲﮔیرد کﻪ ممﻜﻦ است بﻪ تصمیماتﻲ ﻏیر بهیﻨﻪ نیﺰ مﻨﺠر ﺷود .بﻪ علت عدﻡ بررسﻲ برﺧﻲ
اﺯ عوامﻞ ،نﻈیر تﻨوﻉ فرهﻨگی در ﺣوﺯه تصمیمات ماﻟﻲ ،ﺟایگاه ایﻦ عوامﻞ در تصمیمات سرمایﻪﮔذاران بﻪ
ﻃور دﻗیﻖ مشخﺺ نیﺴت .اﺧتﻼفات فرهﻨگی موﺟود بیﻦ سرمایﻪﮔذاران ،موﺟﺐ بروﺯ رفتارهای ﺧاﺻی
میﮔردد کﻪ ﺁﮔاهی اﺯ ﺁنان ﭼﻪ در ﺟایگاه سرمایﻪﮔذار و ﭼﻪ در ﺟایگاه نهاد نﻈارتی و اﺟرایی اهمیت
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بﺴیار باﻻیی دارد .بﻌﺒارتی عوامﻞ فرهﻨگی نیﺰ مﺜﻞ اﺣﺴاسات و ﺣاﻻت سرمایﻪﮔذاران بر ادراﻙ و بﻪ دنﺒاﻝ
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ﺁن بر تصمیمات سرمایﻪﮔذاران اﺛر میﮔذارند .برای مﺜاﻝ ادراﻙ ریﺴﻚ سرمایﻪﮔذاران ،ﻗضاوت ﺫهﻨﻲ
سرمایﻪﮔذاران اﺯ ریﺴﻚ میباﺷد کﻪ ممﻜﻦ است بیشتر و یا کمتر اﺯ ریﺴﻚ واﻗﻌﻲ برﺁورد ﮔردد .ایﻦ ریﺴﻚ
ﺫهﻨﻲ یا ادراﻙ ﺷده ،تﺤت تاﺛیر عوامﻞ ﻏیراﻗتصادﻱ متﻌددﻱ ﻗرار میﮔیرند و هر ﺯمان ایﻦ عوامﻞ ﺣضور
پررنﮓترﻱ داﺷتﻪ باﺷﻨد ،فاﺻلﻪ ﺁن اﺯ ریﺴﻚ واﻗﻌﻲ بیشتر ﺧواهد بود کﻪ مﻨﺠر بﻪ اتخاﺫ تصمیمات متﻔاوت
اﺯ سوﻱ سرمایﻪﮔذاران مﻲﮔردد )رهﻨمای رودپشتی و همﻜاران.(1394 ،
در ایﻦ پﮋوهﺶ بﻪ علت اهمیت ﺷﻨاﺧت عوامﻞ فرهﻨگی موﺛر بر اتخاﺫ تصمیمات سرمایﻪﮔذارﻱ در ﺻﻨایﻊ
با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻی کشور ،بﻪ بررسﻲ عوامﻞ ،ﮔونﻪها و مﺆﻟﻔﻪهای فرهﻨگی تاﺛیرﮔذار بر تصمیمات
سرمایﻪﮔذاران پرداﺧتﻪ و ﻃی بررسی ادبیات موﺿوﻉ 19 ،عامﻞ استخراﺝ ﺷد .پﺲ اﺯ انﺠاﻡ  6مصاﺣﺒﻪ،
سﻪ عامﻞ بﻪ عوامﻞ ﺷﻨاساﺋی ﺷده در ادبیات اﺿافﻪ و  22ﮔویﻪ یا موﻟﻔﻪ ﺷﻨاساﺋی ﺷده در  6مﻘوﻟﻪ و سﭙﺲ
سﻪ مﻔهوﻡ یا مﻘوﻟﻪ اﺻلی دستﻪبﻨدی ﺷدند در ﺟدوﻝ ) (3ایﻦ مﻘوﻟﻪبﻨدی و مﻨابﻊ اسﻨادی و مصاﺣﺒﻪها
اراﺋﻪ ﺷده است.

جدول :)3(مقولهبندی ابعاد فرهنگ سرمایهگذاری منطبق با ادبيات پژوهش و بر اساس آراء خبرگان در مصاحبه

ارﺯش

موﺿوﻉ

مﻔهوﻡ

مﻘوﻟﻪ

)(Masini & Menichetti, 2012
)(Eryigit, 2010
)(Stulz & Williamson; 2003
)(Taweny, 1954
)(Spar, 1998
)(Spar,1998

ارﺯش و نگرش

)(Robert, 2007
)(DeVol, 2003
)(Stulz & Williamson; 2003
نگرش

نﻈاﻡ ارﺯﺷی ﺣاکﻢ بر افراد

E1,E2
E4,E5,E6

وﻗت ﺷﻨاسی
اﺣﺴاس توانمﻨدی داﺷتﻦ )ما میتوانیﻢ(
میﻞ بﻪ موفﻘیت
تﻔﺴیر و درﻙ فرد اﺯ تﻐییر و تﺤوﻝ
میﺰان اﺣﺴاس امﻨیت )ﺣﻘوﻗی ،اﻗتصادی
و(...
ﺯودباور یا دیرباور بودن

E1,E2,E6

)(Nofsinger, 2003
ﺧوشبیﻨی و بدبیﻨی )بﻪ اﻗتصاد و دوﻟت ،بﻪ
)(Roe, 2000
سیاست ،بﻪ ﻗوانیﻦ و مﻘررات و (...
)(Masini & Menichetti, 2012
)(Maditinos et al, 2015
ﺟﺒر باوری یا اﺧتیار باوری

مﻨﻔﻌت ﮔرا

رفتار

سودﮔرا

)(Pratt, 1964
)(Zhang, 2008
)(Zhou; 2002

)(Masini & Menichetti, 2012
)(Thaler, 1999
) (Kahneman, 1974
)(Shiller, 2000
)(Spar, 1998
)(Eryigit, 2010
)(DeVol, 2003

E1,E2,E4,E5

E1, E2, E5,E6
E2,E3,E4

E1,E2,E3,
E4,E5,E6
E2,E3,E6
E2,E3,E5
E1,E5,E6
E4,E5,E6

ریﺴﻚپذیری )در مﻘابﻞ ریﺴﻚ ﮔریﺰ
بودن(

E1,E2
E4,E5,E6

)میﺰان( ﺣﺴابگر بودن فرد

E4,E5,E6

ﺣرکتهای تودهای یا ﮔلﻪوار )میﺰان استﻘﻼﻝ
فردی و عدﻡ وابﺴتگی بﻪ سایریﻦ(

E1,E2, E4,E5

اﻟگوی مصرﻑ )عادت بﻪ پﺲانداﺯ بیشتر(

E1,E2
E4,E5,E6

)(Jenkins et al, 2006
)(Robert, 2007

ویﮋﮔیهای ﺟمﻌیت ﺷﻨاﺧتی)ﺟﻨﺴیت،
سﻦ ،تﺤصیﻼت و(...

E1,E2

)(Chorev & Anderson, 2006
)(Eryigit, 2010
)(Sadeghi et al, 2012
)(Zhang, 2003
)(Jenkins et al, 2006
)(Zhang, 2003
)(Masini & Menichetti, 2012
)(Spar , 1998

نﻘﺶپذیری و برﺧورداری اﺯ ﺷخصیت
انتﻘاﻟی )انﻌﻄاﻑ پذیری(

E2,E4,E5

داﺷتﻦ روﺣیﻪ کارﺁفریﻨی

E1,E2
E4,E5,E6

عمﻞﮔرایی و ارﺯﺷی کﻪ برای کار و عمﻞ
ﻗاﺋﻞ میﺷوند
فﻌاﻝ بودن در مﻘابﻞ انﻔﻌاﻝ ﮔرایی

E3,E4,E6
E4,E5,E6
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کد )ﮔویﻪ(

کد ﺧﺒرﮔان
مصاﺣﺒﻪ
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توسﻌﻪ سرمایﻪﮔذارﻱ در ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ

مﻘوﻟﻪ

دسترسﻲ

ﺯیرساﺧت

موﺿوﻉ

مﻔهوﻡ

فضا و امﻜانات

ادامه جدو ل ()3
کد ﺧﺒرﮔان
مصاﺣﺒﻪ

مرﺟﻊ

کد )ﮔویﻪ(

)(DeVol, 2003
)(Spar, 1998
)(Jenkins et al, 2006

میﺰان امﻜانات مرتﺒﻂ با افﺰایﺶ ﺁﮔاهی و
دسترسی بﻪ اﻃﻼعات مرتﺒﻂ با وﺿﻌیت
اﻗتصادی کشور و ﺻﻨﻌت

E2,E3,E4

میﺰان امﻜانات مرتﺒﻂ با ﺁموﺯش و
افﺰایﺶ ﺁﮔاهی افراد نﺴﺒت بﻪ ساﺯوکارها
و ابﺰارهای سرمایﻪﮔذاری در ﺻﻨایﻊ با
فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ

E1,E2
E4,E5,E6

میﺰان توسﻌﻪ ﺯیرساﺧتهای ﻻﺯﻡ مﺜﻞ
فﻨاوری اﻃﻼعات برای استﻔاده در انﺠاﻡ
امور سرمایﻪﮔذاری

E1,E2
E4,E5,E6

میﺰان دسترسی بﻪ ﺻﻨدوﻕهای ونﭽر ،و
دیگر ابﺰارهای مﻨاسﺐ سرمایﻪﮔذاری در
ﺻﻨایﻊ مرتﺒﻂ

E1,E2
E4,E5,E6

)(DeVol, 2003
) (Zhang, 2003
)(Chorev & Anderson, 2006
)(sadeghi et al, 2012
)(Spar, 1998

)(Zhang, 2003
)(Jenkins et al , 2006
)(Chorev & Anderson ,2006
)(sadeghi et al,2012
)(DeVol, 2003
)(Zhang, 2003
)(Chorev & Anderson, 2006
)(Spar, 1998
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در ایﻦ پﮋوهﺶ 22ﮔویﻪ در ﻗاﻟﺐ سﻪ مﻘوﻟﻪ فرهﻨگی دستﻪبﻨدی میﺷود کﻪ نﻪ ﮔویﻪ مربوﻁ بﻪ مﻘوﻟﻪ »ارﺯشها
و نگرشها« ،ﭼهار ﮔویﻪ متﻌلﻖ بﻪ مﻘوﻟﻪ »فضاها و امﻜانات« ،و نﻪ ﮔویﻪ مربوﻁ بﻪ مﻘوﻟﻪ »رفتارها« میﺷود.
مدﻝ اوﻟیﻪ پﮋوهﺶ کﻪ اﺯ ادبیات استخراﺝ ﺷد و بﻪ وسیلﻪ ﺧﺒرﮔان و ﺁﺯمون میدانی اراﺋﻪ ﺷده ،در ﺷﻜﻞ )(2
ﻗابﻞ مشاهده است.
ارزش و نگرش

فرهنگ سرمایهگذاری در صنایع

رفتار

با فناوری سطح باال

فضا و امکانات

شکل ( :)2مدل اولیه پژوهش

بر ایﻦ اساس ایﻦ مﻘوﻟﻪها در واﻗﻊ همان سﻪ عامﻞ اﺻلی ﺷﻨاسایی ﺷده مﺆﺛر در فرهﻨﮓ سرمایﻪﮔذاری در
ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ هﺴتﻨد ،فرﺿیﻪهای پﮋوهﺶ بﻪ ﺻورت ﺯیر تﺒییﻦ ﺷدند.

 -1بیﻦ ارﺯشهای فرهﻨگی سرمایﻪﮔذاران و نوﻉ سرمایﻪﮔذاری ﺁنان رابﻄﻪ مﻌﻨیداری وﺟود دارد.
 -2بیﻦ رفتارهای ﺷخصیتی سرمایﻪﮔذاران و نوﻉ سرمایﻪﮔذاری ﺁنان رابﻄﻪ مﻌﻨیداری وﺟود دارد.
 -3بیﻦ امﻜانات موﺟود برای سرمایﻪﮔذاران و نوﻉ سرمایﻪﮔذاری ﺁنان رابﻄﻪ مﻌﻨیداری وﺟود دارد.

 -4روش پژوهش

هدﻑ پﮋوهﺶ ،ﺷﻨاسایی عوامﻞ فرهﻨگی موﺛر بر سرمایﻪﮔذاری در ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻی کشور است،
در ﮔاﻡ اوﻝ ساﺯههای اﺻلی موﺿوﻉ پﮋوهﺶ و ﮔویﻪهای مربوﻃﻪ ،اﺯ ﻃریﻖ مﻄاﻟﻌات اسﻨادی و کتابخانﻪای
)کتﺐ ،مﻘاﻻت و پایگاههای علمی( استخراﺝ و تﻜمیﻞ ﺷدند؛ بﻪ مﻨﻈور تﻜمیﻞ و تﺄیید مدﻝ اوﻟیﻪ  ،اﺯ نﻈرات
ﺧﺒرﮔان استﻔاده ﺷد .ﺧﺒرﮔان بﻪ روش ﮔلوﻟﻪ برفی ﺷﻨاسایی ﮔردیدند و نهایتا  12نﻔر کﻪ در ﺣوﺯه مدیریت
سرمایﻪﮔذاری )ﺻﻨدوﻕهای سرمایﻪﮔذاری پرﺧﻄر و فرابورس( و ماﻟی یا رفتار ساﺯمانی تخصﺺ علمی یا
اﺟرایی داﺷتﻨد ،واﺟد ﺷرایﻂ ﺷﻨاﺧتﻪ ﺷدند .بﻨابرایﻦ ﺟامﻌﻪ ﺁماری در ایﻦ مرﺣلﻪ  12نﻔر مﺤﺴوﺏ میﺷود.
مصاﺣﺒﻪ با ﺧﺒرﮔان تا ﺟایی ادامﻪ یافت کﻪ نﻈر متمایﺰ و مﺆﺛری دریافت نشد و کﻔایت نﻈری ﺣاﺻﻞ ﮔردید
)تﻌداد  6مصاﺣﺒﻪ انﺠاﻡ ﺷد(.
مشخﺺ مﺒتﻨﻲ بر مدﻝ مﻌادﻻت ساﺧتارﻱ 2است.
ابﺰار اﺻلﻲ ﮔردﺁورﻱ اﻃﻼعات در مرﺣلﻪ ﺁﺯمون میدانی ،پرسﺶنامﻪ بوده است .بﻌد اﺯ مﻄاﻟﻌات کتابخانﻪای
و بررسی اسﻨادی و استﻔاده اﺯ نﻈرات ﺧﺒرﮔان ،پرسﺶنامﻪای با  22ﮔویﻪ ﻃراﺣی ﺷد .ﺟدوﻝ ) ،(4مراﺣﻞ
پﮋوهﺶ و روش ﮔردﺁوری و تﺤلیﻞ دادهها و نتیﺠﻪ هر مرﺣلﻪ را نشان میدهد.
جدول( :)4روشهاي گردآوري و تحليل داده در هر مرحله از پژوهش
فاﺯ
کیﻔی

کمی

مرﺣلﻪ

روش ﺟمﻊ ﺁوری
داده

مﻨﺒﻊ داده

روش تﺤلیﻞ

بررسی پیشیﻨﻪ موﺟود
بررسی اسﻨادی
بررسی ادبیات
بررسی پایگاههای اﻃﻼعاتی
مﻄاﻟﻌﻪ کتابخانﻪای
پﮋوهﺶ
فارسی و ﻻتیﻦ
تﺤلیﻞ مﺤتوا
ﺧﺒرﮔان
مصاﺣﺒﻪ
اکتشاﻑ عوامﻞ
کارﺷﻨاسان و مدیران فﻌاﻝ در
ﺣوﺯههای مرتﺒﻂ با ﺻﻨایﻊ با مدﻝیابﻲ مﻌادﻻت
ﺁﺯمون میدانﻲ مدﻝ
پرسﺶنامﻪ
ساﺧتارﻱ
فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ و ﺁﺷﻨا با
پﮋوهﺶ
مﺴاﺋﻞ تامیﻦ ماﻟی
تﺤلیﻞ مﺤتوا

ﺧروﺟی
ﺷﻨاساﺋی مﺆﻟﻔﻪها
تﺄیید میدانی
مدﻝ انداﺯهﮔیرﻱ
پﮋوهﺶ

توسعه صنایع با فناوری سطح باالی ایران ،تأمین مالی (سرمایهگذاری) و عوامل نهادی غیر رسمی

در ﮔاﻡ ﺁﺯمون میدانی ،پﮋوهﺶ اﺯ نﻈر هدﻑ ،کاربردﻱ و اﺯ نﻈر نﺤوه ﮔردﺁورﻱ اﻃﻼعات ،توﺻیﻔﻲ و بﻪ ﻃور
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در مرﺣلﻪ سوﻡ پﮋوهﺶ ،بﻪ مﻨﻈور سﻨﺠﺶ پایایﻲ ابﺰار ﺧودساﺧتﻪ پﮋوهﺶ ،یﻚ نمونﻪ اوﻟیﻪ ﺷامﻞ 30
پرسشﻨامﻪ پیﺶ ﺁﺯمون ﺷد و سﭙﺲ با استﻔاده اﺯ دادههاﻱ بدست ﺁمده اﺯ پرسشﻨامﻪ ،ﺿرایﺐ اعتماد با روش
ﺁﻟﻔاﻱ کرونﺒاﺥ مﺤاسﺒﻪ ﮔردید.

 -5تجزیهوتحلیل یافتهها
ﺟامﻌﻪ ﺁمارﻱ پﮋوهﺶ در مرﺣلﻪ ﺁﺯمون میدانی 200 ،نﻔر اﺯ کارﺷﻨاسان و مدیران فﻌاﻝ در ﺣوﺯههای مرتﺒﻂ
با ﺻﻨایﻊ فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ و ﺁﺷﻨا با مﺴایﻞ تامیﻦ ماﻟی بوداند .بﻪ دﻟیﻞ مشخﺺ بودن ﭼارﭼوﺏ نمونﻪﮔیرﻱ
و عمومیت متﻐیرهاﻱ رفتارﻱ براﻱ همﻪ اعضاﻱ ﺟامﻌﻪ ،اﺯ روش نمونﻪﮔیرﻱ تصادفﻲ ساده استﻔاده ﺷد.
واریانﺲ براﻱ یﻚ نمونﻪ  30تایﻲ پیﺶ ﺁﺯمون برابر با  0/15بدست ﺁمد .ﻃﺒﻖ فرموﻝ نمونﻪﮔیرﻱ اﺯ ﺟامﻌﻪ
مﺤدود ،و با میﺰان ﺧﻄایﻲ) (eبرابر  0/075و  ،α =0/05ﺣﺠﻢ نمونﻪ 61 ،نﻔر مﺤاسﺒﻪ ﺷد .با اﺣتﺴاﺏ نرﺥ
باﺯﮔشت  80درﺻد ،تﻌداد  75پرسﺶنامﻪ توﺯیﻊ ﮔردید.
بررسﻲ ﺟمﻌیتﺷﻨاﺧتﻲ نمونﻪ در ﺁﺯمون میدانی ،نشان میدهد  51,2درﺻد اﺯ نمونﻪ مرد هﺴتﻨد 31 .درﺻد
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دارای تﺤصیﻼت دکتری 25 ،درﺻد کارﺷﻨاسی ارﺷد 40 ،درﺻد کارﺷﻨاس 4 ،درﺻد کاردانی و دیﭙلﻢ
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میباﺷﻨد 56 .درﺻد نمونﻪ ،دارای مﺴﺆوﻟیت سرپرستﻲ بودهاند 43 .درﺻد افراد کمتر اﺯ  10ساﻝ 13 ،درﺻد
باﻻﻱ  20ساﻝ ،و  34درﺻد بیﻦ  10تا  20ساﻝ سابﻘﻪ ﺧدمت داﺷتﻪاند 7 .درﺻد نمونﻪ دارای سﻦ کمتر اﺯ
 25ساﻝ 81 ،درﺻد دارای سﻦ بیﻦ  25تا  45ساﻝ و  12درﺻد دارای سﻦ باﻻﻱ  45سﻦ بودهاند .ﻗﺒﻞ اﺯ
تﺠﺰیﻪوتﺤلیﻞ دادهها ،ﭼوﻟﻜی دادهها با استﻔاده اﺯ ﺁﺯمون کوﻟموﮔروﻑ اسمیرنوﻑ بررسی ﺷد و نتیﺠﻪ ایﻦ
ﺁﺯمون نشان داد کﻪ هر سﻪ ساﺯه متﻐیر فرهﻨﮓ سرمایﻪﮔذاری نرماﻝ هﺴتﻨد.
همﭽﻨیﻦ تﻌییﻦ سﻄﺢ ساﺯههای فرهﻨﮓ سرمایﻪﮔذاری با توﺟﻪ بﻪ نرماﻝ بودن ساﺯهها ،با استﻔاده اﺯ ﺁﺯمون
تیتﻚ نمونﻪای ﺻورت پذیرفت و هر سﻪ ساﺯه باﻻتر اﺯ ارﺯش ﺁﺯمون )عدد  ،4وسﻂ ﻃیﻒ  7سﻄﺤی
ﻟیﻜرت( ﻗرار دارند.
برای بررسی اهمیت عوامﻞ مﺆﺛر فرهﻨﮓ سرمایﻪﮔذاری اﺯ ﺁﺯمون رتﺒﻪبﻨدی فریدمﻦ استﻔاده ﺷد .نتایﺞ
ﮔردﺁوری ﺷده در ﺟدوﻝ ) (5نشان میدهد کﻪ رتﺒﻪبﻨدی عوامﻞ مﺆﺛر فرهﻨﮓ سرمایﻪﮔذاری مﻌﻨادار است و
میﺰان تﺄﺛیر ساﺯه امﻜانات در رتﺒﻪ اوﻝ ،ساﺯه ارﺯش در رتﺒﻪ دوﻡ و ساﺯه رفتار در رتﺒﻪ ﺁﺧر ﻗرار دارد.

جدول ( :)5آزمون فریدمن
رتﺒﻪ
1
2
3

عامﻞ
فضا و امﻜانات
ارﺯش و نگرش
رفتار

میانگیﻦ رتﺒﻪها
2/48
1/86
1/66

ﺁماره

درﺟﻪ ﺁﺯادی

مﻌیار تصمیﻢ

23/350

2

0/000

برای بررسی فرﺿیﻪها اﺯ مدﻝساﺯی مﻌادﻻت ساﺧتاری با رویﻜرد ﺣداﻗﻞ مربﻌات ﺟﺰﺋی بﻪ وسیلﻪ نرﻡافﺰار
 Smart-PLSاستﻔاده ﺷد .فرﺿیﻪهای ایﻦ پﮋوهﺶ با کمﻚ روش ﺣداﻗﻞ مربﻌات ﺟﺰﺋی با دو روش مدﻝ
انداﺯهﮔیری و مدﻝ ساﺧتاری ﺁﺯمون ﮔردید .ﺷﻜﻞ ) (3مدﻝ عمومی پﮋوهﺶ را نشان میدهد.

مدﻝهای مﻌادﻻت ساﺧتاری بﻪ دو دستﻪ مدﻝهای ترکیﺒی و انﻌﻜاسی تﺒدیﻞ میﺷوند .مدﻝ پﮋوهﺶ ﺣاﺿر
اﺯ نوﻉ مدﻝ انﻌﻜاسی است .مدﻝ انداﺯهﮔیری متﻐیر فرهﻨﮓ سرمایﻪﮔذاری دارای سﻪ ساﺯه مشاهدهپذیر
ارﺯشها و نگرشهای فرهﻨگی ،رفتارهای ﺷخصیتی ،و فضا و امﻜانات است .ﺁﺯمون های مدﻝ انداﺯه ﮔیری
انﻌﻜاسی ﺷامﻞ:

توسعه صنایع با فناوری سطح باالی ایران ،تأمین مالی (سرمایهگذاری) و عوامل نهادی غیر رسمی

شکل( :)3مدل عمومی پژوهش
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• ﺁﺯمون پایایی مدﻝ انداﺯهﮔیری انﻌﻜاسی ،کﻪ ﺷامﻞ  (1پایایی متﻐیرهای مشاهدهپذیر )بارعاملی( ،و
 (2پایایی مرکﺐ ،و  (3ﺁﻟﻔای کرونﺒاﺥ.

• ﺁﺯمون روایی مدﻝ انداﺯهﮔیری انﻌﻜاسی ،کﻪ ﺷامﻞ  (1روایی همگرا ،و  (2روایی واﮔرا

• ﺁﺯمون کیﻔیت مدﻝ انداﺯهﮔیری انﻌﻜاسی )مﺤﺴﻨیﻦ و اسﻔیدانی.(1393 ،

تمامی ﺁﺯمونهای یادﺷده برای دادههای پﮋوهﺶ ﺻورت ﮔرفت و روایی و پایاﺋی و نیﺰ کیﻔیت مدﻝ
انداﺯهﮔیری را مورد تایید ﻗرار داد کﻪ در پیوست ) (1اراﺋﻪ ﺷده است.
سﻪ مﻌیار برای ﺁﺯمون مدﻝهای ساﺧتاری بررسی میﺷود (1 :ﺷاﺧﺺ ﺿریﺐ تﻌییﻦ؛  (2ﺿرایﺐ مﺴیر؛ و
 (3مﻌﻨاداری ﺿرایﺐ مﺴیر؛ مﻘدار ﺿریﺐ تﻌییﻦ همیشﻪ عددی بیﻦ ﺻﻔر و یﻚ است .مﻘادیر ﺿریﺐ تﻌییﻦ
برابر با  0/33 ،0/67و  0/19در مدﻝهای مﺴیری  PLSبﻪ ترتیﺐ ﻗابﻞتوﺟﻪ ،متوسﻂ و ﺿﻌیﻒ توﺻیﻒ
میﺷوند .ایﻦ عدد بیانگر بتای استانداردﺷده در رﮔرسیون یا ﺿریﺐ همﺒﺴتگی دو ساﺯه است .ﺿرایﺐ مﺴیر
مﺜﺒت نشاندهﻨده اﺛرات مﺜﺒت )روابﻂ مﺴتﻘیﻢ بیﻦ دو ساﺯه( ،یﻚ ساﺯه بر ساﺯه دیگر است درﺻورتیکﻪ
عﻼمت مﻨﻔی نشاندهﻨده اﺛرات مﻨﻔی )روابﻂ مﻌﻜوس( یﻚ ساﺯه برساﺯه دیگر است کﻪ بر اساس ﺷﻜﻞ )(4
در ایﻦ تﺤلیﻞ ،تمامی ﺿرایﺐ مﺴیر مﺜﺒت بﻪدستﺁمدند .ﺁﺧریﻦ مﻌیار ارﺯیابی مدﻝ ،ﺁماره تی است کﻪ با
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استﻔاده اﺯ ﺁن میتوان بﻪ فرﺿیات پﮋوهﺶ پاسخ داد.
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شکل( :)4مدل ضرایب مسیر و ضرایب معناداری مدلهایاندازهگیری و ساختاری
اﻃﻼعات ﺟدوﻝ) (6نشان میدهد ،با توﺟﻪ بﻪ مﻌﻨاداری ﺿرایﺐ مﺴیر کﻪ باﻻتر اﺯ  1/96هﺴتﻨد هر سﻪ فرﺿیﻪ
تﺄیید میﺷود .ﺿریﺐ همﺒﺴتگی بیﻦ ارﺯشهای فرهﻨگی سرمایﻪﮔذاران و نوﻉ سرمایﻪﮔذاری ،رفتارهای
ﺷخصیتی سرمایﻪﮔذاران و نوﻉ سرمایﻪﮔذاری و امﻜانات موﺟود برای سرمایﻪﮔذاران و نوﻉ سرمایﻪﮔذاری
بﻪ ترتیﺐ  0/75 ،0/89 ،0/88است کﻪ مﻘدارهای ﻗابﻞ توﺟهی هﺴتﻨد.

جدول( :)6آزمون فرضیات مدل پژوهش
فرﺿیﻪهای پﮋوهﺶ
رابﻄﻪ بیﻦ ارﺯشها و نگرشهای فرهﻨگی
سرمایﻪﮔذاران و نوﻉ سرمایﻪﮔذاری
رابﻄﻪ بیﻦ رفتارهای ﺷخصیتی سرمایﻪﮔذاران و نوﻉ
سرمایﻪﮔذاری
رابﻄﻪ بیﻦ فضا و امﻜانات موﺟود برای سرمایﻪﮔذاران
و نوﻉ سرمایﻪﮔذاری

ﺿریﺐ تﻌییﻦ

ﺿریﺐ مﺴیر

مﻌﻨاداری

رد /تﺄیید

0/771

0/878

30/612

تﺄیید

0/787

0/887

23/759

تﺄیید

0/564

0/751

12/869

تﺄیید

ﺷاﺧﺺ نیﻜویی براﺯش  ،مﻌیار بخﺶ کلی مدﻝهای مﻌادﻻت ساﺧتاری است .توسﻂ ایﻦ مﻌیار ،مﺤﻘﻖ
میتواند پﺲ اﺯ بررسی براﺯش بخﺶ انداﺯهﮔیری و ساﺧتاری مدﻝ کلی پﮋوهﺶ ﺧود ،براﺯش بخﺶ کلی را
نیﺰ کﻨترﻝ نماید ) (Wetzels et al, 2009سﻪ مﻘدار  0/25 ،0/01و  0/36را بﻪ عﻨوان مﻘادیر ﺿﻌیﻒ ،متوسﻂ
و ﻗوی برای ﺷاﺧﺺ نیﻜویی براﺯش 3مﻌرفی نمودهاند .براﺯش مدﻝ  0/264بدست ﺁمد کﻪ نشان میدهد
براﺯش کلی مدﻝ در ﺣد متوسﻂ است.
 -1-5يافتههاي كيفي
مﻘوﻟﻪبﻨدی عوامﻞ فرهﻨگی بر اساس ادبیات و تﺤلیﻞ مﺤتواﻱ مصاﺣﺒﻪهاﻱ انﺠاﻡ ﺷده با ﺧﺒرﮔان بﻪ ﺻورت
نﻈاﻡ ارﺯﺷﻲ ﺣاکﻢ بر افراد :ارﺯش ،عﻨصرﻱ اﺯ یﻚ سیﺴتﻢ نمادیﻦ و در برﮔیرنده مﻌیار و مﻼکﻲ براﻱ
ﮔﺰیﻨﺶ استاندارد نﺴﺒت بﻪ موﻗﻌیتها میباﺷد)فرهﻨگﻲ .(1387،وﻗتی برای سرمایﻪﮔذار ،سرمایﻪﮔذاری
در ﺻﻨایﻊ پرریﺴﻚ ﺿرر بﻪ ﺣﺴاﺏ ﺁید ،ممﻜﻦ است برای مشارکت در ایﻦ ﺻﻨدوﻕها تمایﻞ نشان ندهﻨد.
اﮔر در مصرﻑ کاﻻهای مرتﺒﻂ بتوان ﺧرید داﺧلی را )ﺣتی با کیﻔیت نﺴﺒتا کمتر( تﺒدیﻞ بﻪ ارﺯش کرد،
ﻗﻄﻌا توﻟیدکﻨﻨده تشویﻖ و سرمایﻪﮔذاری نیﺰ توسﻌﻪ مییابد .باید مشارکت و سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ بخﺶ
تﺒدیﻞ بﻪ ارﺯش ﺷود.
ﺟﺒر باورﻱ یا اﺧتیار باورﻱ :افرادی کﻪ مﻌتﻘدند ،ﺁیﻨده و سرنوﺷت ﺧود و ﺟامﻌﻪ را ،ﺧودﺷان رﻗﻢ میﺯند،
مﺴتﻌد ،پرتﻼش و ﻻیﻖ هﺴتﻨد و تمایﻞ بیشتری برای سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ دارند .اما سرمایﻪﮔذارانی
کﻪ بیشتر بﻪ مرکﺰ کﻨترﻝ بیرونی و روﺯی و سرنوﺷت اعتﻘاد دارند ،ﻏاﻟﺒا کﻢ تﻼش ،متﺰﻟﺰﻝ و مﻨﻔﻌﻞ مﻲباﺷﻨد.
ﺧوشبیﻨﻲ یا بدبیﻨﻲ :در ﺟامﻌﻪای کﻪ بخاﻃر ﺷرایﻂ مختلﻒ ،عوامﻞ و اتﻔاﻗات رﺥ داده در ﮔذﺷتﻪ نﺴﺒت
بﻪ ﺧیلی اﺯ مﺴاﺋﻞ اﺯ ﻗﺒیﻞ ﺣمایت مﻌﻨوی ،نهادهای ﻗانونگذار و ﻗوانیﻦ ،ﺷرایﻂ اﻗتصادی و تﺠاری و...
بدبیﻦ است ،نمیتوان انتﻈار داﺷت سرمایﻪﮔذاران ﺧصوﺻی رﻏﺒتی بﻪ سرمایﻪﮔذاری پرﺧﻄر داﺷتﻪ باﺷﻨد.

توسعه صنایع با فناوری سطح باالی ایران ،تأمین مالی (سرمایهگذاری) و عوامل نهادی غیر رسمی

تﻔصیلﻲ در ادامﻪ بیان ﺷده است؛ ﭼﻨانﭽﻪ ﻗﺒﻼ بﻪ اﺧتصار بیان ﺷد ،براﻱ ایﻦ متﻐیر ،ﺷﺶ بﻌد ﺷﻨاسایﻲ ﺷد:
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ﺟذﺏ سرمایﻪ و مشارکت در توﻟید و تﺠاریساﺯی ﻃرﺡهای مربوﻁ بﻪ ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻی
کشور با ایﻦ وﺿﻌیت بدبیﻨی فﻌلی بﻪ ﺷرایﻂ اﻗتصادی و نواسانات نرﺥ ارﺯ و باﺯار اﻗداﻡ ﺁسانی نیﺴت.
ایﻦ بدبیﻨی و ﺧوشبیﻨی در ﻃوﻝ ﺯمان بوﺟود میﺁید و پﺲ اﺯ اﺻﻼﺡ بﺴیاری اﺯ مشﻜﻼت نیﺰ باﺯ هﻢ
نیاﺯ بﻪ ﺯمان است تا نوﻉ نگاهها عوﺽ ﺷود.
اﻟگوﻱ مصرﻑ )عادت بﻪ پﺲانداﺯ در افراد( :نوﻉ و میﺰان مصرﻑ یﻚ ﺟامﻌﻪ ،در ترﻏیﺐ سرمایﻪﮔذار بﻪ
نوﻉ سرمایﻪﮔذاری نﻘﺶ مهمی دارد .تﻌهد بﻪ مصرﻑ توﻟیدات داﺧلی مرتﺒﻂ با ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ
باﻻی داﺧلی نﻘﺶ مﺴتﻘیﻢ و موﺛر در رﺷد ﺁن ﺻﻨﻌت دارد .اسراﻑﮔرایی و وﻟخرﺟی سرمایﻪﮔذاران را
ترﻏیﺐ بﻪ سرمایﻪﮔذاری در ﺣوﺯههای مربوﻁ و ﻏیرتوﻟیدی مﺜﻞ ساﺧت بیﺣﺴاﺏ مﺠتمﻊهای توریﺴتی
با وﺟود بیﻜاری و تﻌﻄیلی روﺯانﻪ کارﺧانﻪها میﺷود.
ریﺴﻚ پذیر یا ریﺴﻚ ﮔریﺰ بودن :افراد در انتخاﺏ ﮔﺰیﻨﻪهای مختلﻒ سرمایﻪﮔذاری متﻔاوت هﺴتﻨد ﺯیرا
مدﻝهای متﻔاوتی برای تصمیﻢﮔیری دارند .برﺧی بیشتر بﻪ ﺯیان ﺣﺴاسﻨد و برﺧی دیگر سود و مﻨﻔﻌت را
ترﺟیﺢ میدهﻨد .کﺴانی کﻪ در بﺴترهایی رﺷد کردهاند ،کﻪ ترسو و مﺤافﻈﻪکار بودن را بیشتر یاد ﮔرفتﻪاند،
نمیتوانﻨد ریﺴﻚ کﻨﻨد و در ایﻦ ﺻﻨایﻊ مشارکت نخواهﻨد کرد.
ﺣرکتهاﻱ تودهاﻱ :رفتارها و ﺣرکات تودهای ،مانﻊ توسﻌﻪ ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻست .ایﻦ ﺧصلت
و ویﮋﮔی ،ﺫاتا با ماهیت سرمایﻪﮔذاریهای پرﺧﻄر در تضاد است ،ﺯیرا سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺣوﺯهها
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در بلﻨد مدت نتیﺠﻪ میدهد و همﭽﻨیﻦ ریﺴﻚ باﻻیی دارد .عمده سرمایﻪﮔذاران ما بﻪ علﻞ مختلﻒ اﺯ

میﻞ بﻪ موفﻘیت )توفیﻖ ﻃلﺐ( :میﻞ بﻪ موفﻘیت بﻪ میﺰان متﻌادﻝ همراه با میﻞ بﻪ ﻗدرت و وابﺴتگی کﻢ برای
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ایﻦ افراد ﻻﺯﻡ است .ایﻦ ویﮋﮔی در افراد ،میتواند سﺒﺐ برانگیختﻦ روﺣیﻪ کارﺁفریﻨی فرد و ترﻏیﺐ او بﻪ

ﺟملﻪ ریشﻪهای فرهﻨگی در باﺯار ،دﭼار ایﻦ عارﺿﻪ هﺴتﻨد .باید با راهﺒردهای مختلﻒ در باﺯار بتوان
ایﻦ عارﺿﻪ و سوء رفتار فرهﻨگی را مدیریت کرد .اﺯ ﺟملﻪ ایﻦ راهﺒردها میتوان بﻪ مشوﻕهای ماﻟیاتی،
ﻃراﺣی ابﺰارهای مﻨاسﺐ ایﻦ ﺻﻨایﻊ و ...اﺷاره کرد.
اﺣﺴاس توانمﻨد بودن :عدﻡ اعتماد بﻪ توانمﻨدیهای داﺧلی اﺯ مشﻜﻼتی است کﻪ در بیﻦ برﺧی مدیران
و کارﺁفریﻨان کشور بوﺟود ﺁمده است .بخشی اﺯ ایﻦ نﻘﺺ بﻪ سیﺴتﻢ و ﺷرایﻂ کشور برمیﮔردد کﻪ
در بلﻨدمدت ایﺠاد ﺷده است و بخشی دیگر بخاﻃر عدﻡ ﺷﻨاﺧت و ﺁﮔاهی اﺯ ﺷرایﻂ و تواناییها و
ﻇرفیتهاست .سرمایﻪﮔذار ما ﺣاﺿر بﻪ سرمایﻪﮔذاری پر ﺧﻄر در ﺧارﺝ هﺴت وﻟی بﻪ علت عدﻡ اعتماد
و اعتﻘاد بﻪ تواناییهای داﺧلی ﺣاﺿر بﻪ سرمایﻪﮔذاری در یﻚ ﻃرﺡ داﺧلی با همان مشخصات نیﺴت .ایﻦ
اعتﻘاد یا ارﺯش میتواند اﺯ موﺛرتریﻦ عوامﻞ تاﺛیر ﮔذار بر روﺣیﻪ سرمایﻪﮔذاران ﺧرد و کﻼن یﻚ کشور باﺷد.

سرمایﻪﮔذاری در ﺻﻨایﻊ پرریﺴﻚ ﺷود .ایﻦ افراد همیشﻪ موفﻘیت را در یافتﻦ پاداشهای ماﻟی نمی بیﻨﻨد.
تﻔﺴیر و درﻙ اﺯ تﻐییر و تﺤوﻝ :نگاه افراد بﻪ تﻐییرات ،اﺯ موﻟﻔﻪهای اﺻلی مدﻝ تصمیﻢﮔیری ﺁنها برای
سرمایﻪﮔذاری است .برﺧی افراد ،دارای فرهﻨگی هﺴتﻨد کﻪ بر اساس ﺁن ایدههای ﺟدید را میپذیرند.
درﺟﻪ و میﺰان مﻘﺒوﻟیت ﺫهﻨی تﺤوﻝ در افراد فرﻕ میکﻨد و ایﻦ بﻪ تﻔﺴیرﺷان اﺯ تﻐییر برمیﮔردد.
سرمایﻪﮔذارانی کﻪ ﺧیلی نگرش مﺜﺒت و امیدوارانﻪ بﻪ تﻐییرات ندارند ،نمیتوانﻨد در ﺣوﺯههایی کﻪ
تﻐییرات بیﺶ اﺯ ﺣد متوسﻂ دارند ،سرمایﻪﮔذاری کﻨﻨد؛ بﻪویﮋه ﻃرﺡهایی مرتﺒﻂ با ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ
باﻻ کﻪ با تﺤوﻝ و نوﺁوری پر سرعت همراه است.
میﺰان اﺣﺴاس امﻨیت :در کشورهایی کﻪ سرمایﻪﮔذار ﺣﺲ میکﻨد ممﻜﻦ است ﺣمایتهای ﻻﺯﻡ را نداﺷتﻪ
باﺷد و سرمایﻪاش بﻪ ﺧﻄر بیﻔتد ،نرﺥ سرمایﻪﮔذاری بشدت کاهﺶ مییابد .سرمایﻪﮔذار ﻃرﺡها و ﺣوﺯههای
پرﺧﻄر مﺜﻞ ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ ،بﻪ ایﻦ موﺿوﻉ ﺣﺴاسیت بیشتری دارند ،ﭼراکﻪ بﻪانداﺯه کافی ریﺴﻚ
تﺤمﻞ کردهاند و اﮔر اﺣﺴاس امﻨیت نﻜﻨﻨد ،بﻪ فرﺽ عدﻡ تﻐییر تصمیﻢ برای سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ،
کشوری را برای سرمایﻪﮔذاری انتخاﺏ ﺧواهﻨد کرد کﻪ در ﺁن اﺣﺴاس امﻨیت برای سرمایﻪﮔذاری داﺷتﻪ
باﺷﻨد .سرمایﻪﮔذاران کارﺁفریﻦ ،سرمایﻪﮔذاری در کشوری را کﻪ ﻗوانیﻦ ﺣمایتی کافی ندارد وﻟی ﺣﻜومت
اﺯ ﺁنها ﺣمایت میکﻨد بﻪ سرمایﻪﮔذاری در کشوری کﻪ دارای ﻗوانیﻦ و مﻘررات ﺯیادی هﺴتﻨد اما درست و
ﺯودباور یا دیرباور بودن :سرمایﻪﮔذاری افراد ﺯودباور بﻪ علت اﺣتماﻝ ﺯیاد ﺣرکتهای تودهای در ﺁنها،
مﻄلوﺏ نیﺴت .افراد دیر باور نیﺰ مﻌموﻻ ﻗابلیت سرمایﻪﮔذاری در مراﺣﻞ ابتدایی ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ
باﻻ را ندارند.
میﺰان توسﻌﻪ ﺯیرساﺧتهای ﻻﺯﻡ مﺜﻞ فﻨاوری اﻃﻼعات برای استﻔاده در انﺠاﻡ امور سرمایﻪﮔذاری :تا فضا
و امﻜانات )ﺯیرساﺧتهای( ﻻﺯﻡ برای سرمایﻪﮔذاری در ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻی کشور فراهﻢ نﺒاﺷد،
نمیتوان مﻨتﻈر سرمایﻪﮔذاری کارﺁفریﻦ بود .در کشورهایی کﻪ هﻨوﺯ فرهﻨﮓ و ﺷیوههای سرمایﻪﮔذاری در
ایﻦ پروژهها بِروﺯ نشده )فرهﻨﮓ توسﻌﻪای 4ﺿﻌیﻒ است( و ریﺴﻚهای ﺯیادی مﺜﻞ ریﺴﻚ باﺯار و فﻨاوری
وﺟود دارد ،نرﺥ رﺷد سرمایﻪﮔذاری پاﺋیﻦ ﺧواهد ماند.
میﺰان امﻜانات مرتﺒﻂ با ﺁموﺯش و افﺰایﺶ ﺁﮔاهی افراد نﺴﺒت بﻪ ساﺯوکارها و ابﺰارهای سرمایﻪﮔذاری در
ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ :ﺁموﺯش و نﻈاﻡ ﺁموﺯﺷی اﺯ موﻟﻔﻪهای فرهﻨگی هر کشور و هر بخﺶ است.
یﻜی اﺯ راههای ﺟذﺏ سرمایﻪﮔذاری برای ایﻦ ﺻﻨایﻊ ،مﻌرفی پتانﺴیﻞها و فرﺻتهای کﺴﺐ سود در ایﻦ
ﺻﻨایﻊ است .ساﺯوکارها و ﺷیوههای ایﻦ مﻌرفی )مﺜﻞ برﺷورها ،اراﺋﻪ برنامﻪهای ﺁموﺯﺷی نوﺁورانﻪ و(...

توسعه صنایع با فناوری سطح باالی ایران ،تأمین مالی (سرمایهگذاری) و عوامل نهادی غیر رسمی
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میتواند متﻔاوت و تاﺛیرﮔذار باﺷد .ﺁﮔاهی سرمایﻪﮔذاران اﺯ ماهیت و ساﺯوکارهای ایﻦ ﺻﻨایﻊ ،توﻟیدات
و مﺤصوﻻت ،ابﺰارها و ﺷیوههای سرمایﻪﮔذاری و نیﺰ نﺤوه کاهﺶ ریﺴﻚ ،باعﺚ افﺰایﺶ میﺰان اعتماد
و درنتیﺠﻪ ترﻏیﺐ بﻪ سرمایﻪﮔذاری ﺁنها ﺧواهد ﺷد.
میﺰان امﻜانات مرتﺒﻂ با افﺰایﺶ ﺁﮔاهی و دسترسی بﻪ اﻃﻼعات مرتﺒﻂ با وﺿﻌیت اﻗتصادی کشور و
ﺻﻨﻌت :هرﭼﻪ اﻃﻼعات دﻗیﻖتر ،ﺟدیدتر ،کاربردیتر و کامﻞتری نﺴﺒت بﻪ مﺴاﺋﻞ مختلﻒ ایﻦ ﺻﻨﻌت و
اﻗتصاد ،ﺷﻔاﻑتر در اﺧتیار کارافریﻨان و فﻌاﻻن و مدیران ﻗرار بگیرد ،در بلﻨدمدت ،سرمایﻪﮔذاری پایدارتر
و رو بﻪ رﺷدتری در ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻی کشور اتﻔاﻕ ﺧواهد افتاد.
میﺰان دسترسی بﻪ ﺻﻨدوﻕهای سرمایﻪﮔذاری ﺧﻄرپذیر ،و دیگر ابﺰارهای مﻨاسﺐ سرمایﻪﮔذاری در
ﺻﻨایﻊ مرتﺒﻂ :متﻨاسﺐ با ﺷرایﻂ مختلﻒ هر کشور مﺜﻞ مﺴاﺋﻞ مذهﺒی و سلیﻘﻪها و عﻘاید افراد ،یا ﺷرایﻂ
هر ﺻﻨﻌت مﺜﻞ میﺰان ریﺴﻚ در ﺁن یا متوسﻂ دوره باﺯﮔشت سرمایﻪ ،ابﺰارهای سرمایﻪﮔذاری مورد اﻗﺒاﻝ
و استﻔاده سرمایﻪﮔذاران ،میتواند متﻔاوت باﺷد.
ویﮋﮔیهای ﺟمیﻌت ﺷﻨاﺧتﻲ :ویﮋﮔﻲهایﻲ اﺯ ﺟملﻪ ﺟﻨﺴیت ،سﻦ ،میﺰان تﺤصیﻼت و سﻄﺢ درﺁمد و
هﺰیﻨﻪهاﻱ افراد ،رﺷتﻪ تﺤصیلﻲ ،دانشگاه مﺤﻞ تﺤصیﻞ ،ﺷهر مﺤﻞ تﺤصیﻞ ،ﺟمﻌیت مﻨﻄﻘﻪ و ﺷهر و
ویﮋﮔﻲهایﻲ اﺯ ایﻦ ﻗﺒیﻞ ،رفتار سرمایﻪﮔذاران را تﺤت تاﺛیر ﻗرار مﻲدهد .عوامﻞ مربوﻁ بﻪ ﺟمﻌیت ،بﻪ
عﻨوان یﻚ مﺰیت مﺤلی میتواند بر اساس تﺌوری انﺒاﺷتگی بﻪ رﺷد ایﻦ ﺻﻨایﻊ کمﻚ کﻨد .هر ﭼﻪ رﺷد
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

ﺟمﻌیت ،باﻻتر باﺷد و ﺟمﻌیت ﺟوانتر و تﺤصیﻞکردهتر ،نرﺥ تﻌامﻼت اﺟتماعی و میﺰان تخصصیساﺯی

ملموس را میبیﻨﻨد برای سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺣوﺯه رﻏﺒتی ندارند .کﺴانی در ایﻦ ﺣوﺯهها سرمایﻪﮔذاری
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میکﻨﻨد کﻪ بﻪ کار اﺻاﻟت بیشتری اﺯ نتیﺠﻪ میدهﻨد و ﺧود تﺠربﻪ و اﻗداﻡ برایشان اهمیت دارد

افﺰایﺶ مییابد و در نتیﺠﻪ نوﺁوری اﻗتصادی و اﺟتماعی افﺰایﺶ ﺧواهد یافت .افﺰایﺶ ﺟمﻌیت ﺟوان و
تﺤصیﻞ کرده و ﺁموﺯش دیده میتواند هﻢ در مرﺣلﻪ توﻟید و هﻢ در مصرﻑ باعﺚ ترﻏیﺐ سرمایﻪﮔذار بﻪ
سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ ﺷود.
داﺷتﻦ روﺣیﻪ کارﺁفریﻨﻲ  :داﺷتﻦ روﺣیﻪ کارﺁفریﻨی اﺯ عوامﻞ مهﻢ توسﻌﻪ ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻست

) (Jenkins et al, 2006; Zhang, 2003ﺯیرا باعﺚ سرمایﻪﮔذاری در مﺤصوﻻت نو و ایﺠاد ﺷﺒﻜﻪهای
ﺟدید میﺷود ) .(Zhang, 2003روﺣیﻪ کارﺁفریﻨی عاملی است کﻪ کارﺁفریﻨان را ترﻏیﺐ بﻪ سرمایﻪﮔذاری
در ایﻦ ﺻﻨایﻊ میکﻨد.
عمﻞﮔرایی و ارﺯﺷی کﻪ برای کار و عمﻞ ﻗاﺋﻞ میﺷوند :سرمایﻪﮔذاری در ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ
باﻻ دارای ماهیت بلﻨد مدت است و افرادی کﻪ دنﺒاﻝ نتیﺠﻪ در کوتاه مدت هﺴتﻨد و بیشتر ﺧروﺟی

).(Zhang,2003; Andrea & Emanuela,2012
وﻗت ﺷﻨاسﻲ :در ﺟامﻌﻪای کﻪ وﻗت و ﺯمان ﻃﻼ ﺷمرده نمیﺷود و ارﺯش ﺧاﺻی برای ﺁن ﻗاﺋﻞ نیﺴتﻨد
نمیتوان انتﻈار داﺷت کﻪ رﺷد ﺻﻨﻌتی کﻪ ﻟﺤﻈﻪها در ﺁن اهمیت دارند ،اتﻔاﻕ بیﻔتد .ﮔاهی سرمایﻪﮔذاریهای
انﺒوه بخاﻃر اراﺋﻪ ﺯودتر مﺤصوﻝ توسﻂ رﻗیﺐ ،بینتیﺠﻪ میماند .عدﻡ تخصیﺺ بموﻗﻊ بودﺟﻪ در یﻚ ﻃرﺡ
یا تصویﺐ و اﺟرای یﻚ سیاست میتواند موﺟﺐ اﺯ دسترفتﻦ باﺯار ﺷود .در ﺟامﻌﻪای کﻪ اهمیت ﺯمان
درﻙ نشده باﺷد و مدیران و سرمایﻪﮔذاران بدون بها دادن بﻪ برنامﻪ مدیریت میکﻨﻨد ،ﺻﻨایﻌی اﺯ ﻗﺒیﻞ ﺻﻨایﻊ
با فﻨاوری ﺻﻄﺢ باﻻ توفیﻖ نمییابﻨد.
فﻌاﻝ و مﻨﻔﻌﻞ بودن :افراد اﺯ نﻈر رفتار اﺟتماعﻲ بﻪ دو دستﻪ فﻌاﻝ و انﻔﻌاﻟﻲ تﻘﺴیﻢ مﻲﺷوند .افراد فﻌاﻝ ،روﺣیﻪ
ریﺴﻚپذیرﻱ باﻻیی دارند ،ﺧودﺟوش ،ﮔرﻡ و ﺻمیمﻲ و ﺟریانساﺯ هﺴتﻨد و داراﻱ ﺷخصیت مﺴتﻘﻞ
کارﺁفریﻦ مﻲباﺷﻨد .در مﻘابﻞ افراد مﻨﻔﻌﻞ ،افرادﻱ تابﻊ ،ریﺴﻚﮔریﺰ ،همراه و مﻨﺰوﻱ هﺴتﻨد کﻪ همراه با موﺝ
ﺣرکت مﻲکﻨﻨد .ایﻦ دو دستﻪ رفتار ،دو نوﻉ سرمایﻪ ﮔذار متﻔاوت را ایﺠاد ﺧواهد نمود)ﺷهریاری.(1386،
ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ بﻪ علت برﺧورداری اﺯ ویﮋﮔی تﻐییرات ﺯیاد ﺟذابیتی برای سرمایﻪﮔذاران مﻨﻔﻌﻞ
ندارد).(Spar, 1998
مﺤاسﺒﻪﮔر ،اﺯ نﻈر ﺷخصیتﻲ بﺴیار پر ﺣوﺻلﻪ ،ﺻﺒور ،دﻗیﻖ و با نگرش بلﻨد مدت مﻲباﺷﻨد )رﺿاﺋیان،
 .(1387ریﺴﻚپذیرﻱ ایﻦ افراد کمتر است و بیشتر بﻪ دنﺒاﻝ سرمایﻪﮔذاری با پشتوانﻪ مﺤﻜﻢترﻱ
مﻲباﺷﻨد کﻪ با ماهیت سرمایﻪﮔذاری در ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ تﻌارﺽ دارد )ﺷهابی(1385 ،
).(Andrea & Emanuela, 2012; Thaler,1999; Kahneman,1974
نﻘﺶپذیرﻱ و برﺧوردارﻱ اﺯ ﺷخصیت انتﻘاﻟﻲ :فرهﻨﮓها براساس پیﭽیدﮔﻲ مﺤیﻄﻲ و کانون توﺟﻪ بﻪ
ﭼهار دستﻪ تﻘﺴیﻢبﻨدﻱ مﻲﺷوند کﻪ دو دستﻪ ﺁن فرهﻨﮓ انﻌﻄاﻑپذیرﻱ و در مﻘابﻞ ﺁن فرهﻨﮓ رویﻪاﻱ
مﻲباﺷد .در فرهﻨﮓ انﻌﻄاﻑپذیرﻱ ،نﻘﺶپذیرﻱ و برﺧوردارﻱ اﺯ ﺷخصیت انتﻘاﻟﻲ وﺟود دارد کﻪ در
ﺷرایﻂ مختلﻒ تﻐییرات مﺤیﻄﻲ افراد ﺧود را تﻐییر مﻲدهﻨد و اﺻﻄﻼﺣا ساﺯﮔارﻱ برﻗرار مﻲکﻨﻨد .در
ﺣاﻟیﻜﻪ در فرهﻨﮓ رویﻪاﻱ انﺠاﻡ کارهاﻱ ﺛابت ،داﺷتﻦ روﺣیﻪ ﻏیرﻗابﻞ انﻌﻄاﻑ و ﻟذت بردن اﺯ کارهاﻱ
یﻜﻨواﺧت اﺯ ﺟملﻪ ویﮋﮔﻲهاﻱ افراد است )دفت .(1372 ،سرعت تﻐییرات باﻻ در ایﻦ ﺻﻨایﻊ ﭼﻪ
در عرﺻﻪ نوﺁوری مﺤصوﻝ و ﺧدمات و ﭼﻪ در نیاﺯ بﻪ دانﺶ فﻨی و متخصصان و  ...باعﺚ میﺷود
سرمایﻪﮔذارانی کﻪ انﻌﻄاﻑپذیر هﺴتﻨد بتوانﻨد در سرمایﻪﮔذاریهای ایﻦ ﺻﻨﻌت مشارکت داﺷتﻪ باﺷﻨد
).(Chorev & Anderson, 2006 ; Eryigit, 2010; Sadeghi et al, 2012
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میﺰان ﺣﺴابگر بودن )مﺤاسﺒات ﺫهﻨﻲ( :ﭼارﭼوﺏهای ﺫهﻨﻲ ،ﻗﺴمتﻲ اﺯ تﺌورﻱ انتﻈار است .افرادی
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پﮋوهﺶ ﺣاﺿـر ،با هدﻑ ﺷﻨاساﺋی و تﺒییﻦ عوامﻞ و موﻟﻔﻪهای فرهﻨﮓ سرمایﻪﮔذاری کﻪ در روند توسﻌﻪ
ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻی کشور و ارتﻘاء توﻟید ناﺧاﻟﺺ داﺧلی موﺛرند ،انﺠاﻡ ﺷد .در ایﻦ پﮋوهﺶ
تﻼش ﮔردید تا عوامﻞ موﺛر با نگاه ﺟامﻊتری اﺯ مﻄاﻟﻌات ﻗﺒلی ،ﺟمﻊﺁوری ﺷوند و ﺯوایای مﻐﻔوﻝ برﺧی اﺯ
ﺁنها ،مانﻨد بررسی میﺰان تاﺛیر و اهمیت عوامﻞ پوﺷﺶ داده ﺷود .بﻪ ایﻦ مﻨﻈور ،پﺲ اﺯ استخراﺝ موﻟﻔﻪهای
فرهﻨگی با استﻔاده اﺯ مﻄاﻟﻌﻪ اسﻨادی و تﺤلیﻞ مﺤتوای مصاﺣﺒﻪهای انﺠاﻡ ﺷده ،پرسشﻨامﻪای با  22ﮔویﻪ
فرهﻨگی در سﻪ موﻟﻔﻪ ارﺯشها و نگرشها ،فضا و امﻜانات و رفتار ﻃراﺣی و بیﻦ نمونﻪ توﺯیﻊ ﮔردید .اﺯ مدﻝ
مﻌادﻻت ساﺧتارﻱ و نرﻡ افﺰار  PLSبرای تﺤلیﻞ دادهها استﻔاده ﺷد .بر اساس تﺠﺰیﻪوتﺤلیﻞ دادهها فرﺿیات
پﮋوهﺶ تاﺋید ﮔردید .ایﻦ نتایﺞ کﻪ بﻪ رابﻄﻪ بیﻦ ﮔونﻪهای فرهﻨگی و موﻟﻔﻪها و تصمیﻢﮔیری سرمایﻪﮔذاران
پرداﺧتﻪ است بﻪ ﻗرار ﺯیر است:
 -1سﻪ مﻘوﻟﻪ اﺻلی »ارﺯشها و نگرشها«» ،فضا و امﻜانات« و »رفتار« بﻪ ترتیﺐ با مﻘادیر 0,751 ،0,878
و  ،0,887بر سرمایﻪﮔذاری در ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻ تﺄﺛیر دارند.
 -2ﭼﻨان کﻪ مدﻝ پﮋوهﺶ مشاهده میﺷود  9ﮔویﻪ مربوﻁ بﻪ مﻘوﻟﻪ اﺻلی »ارﺯشها و نگرشها« 4 ،ﮔویﻪ
متﻌلﻖ بﻪ مﻘوﻟﻪ اﺻلی »فضا و امﻜانات« ،و  9ﮔویﻪ مربوﻁ بﻪ مﻘوﻟﻪ اﺻلی »رفتار« است.
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

 -3رابﻄﻪ بیﻦ سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ و مﻘوﻟﻪهای سﻪ ﮔانﻪ ﺁن ،و همﭽﻨیﻦ رابﻄﻪ بیﻦ ﮔویﻪها و

سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ ﺻورت نخواهد ﮔرفت .ارﺯﺷمﻨد نمودن سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ اﺯ ﻃریﻖ
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ابﺰارهای رسانﻪای اﺯ ﺟملﻪ نﻈاﻡهای ﺁموﺯﺷی و اﻃﻼﻉرسانی و تﻼش برای نشان دادن ﻇرفیتها و فرﺻتها

مﻘوﻟﻪهای سﻪ ﮔانﻪ موﺛر برسرمایﻪﮔذاری مﻌﻨیدار است.
ایﻦ نتایﺞ ،بدیﻦ مﻌﻨی است کﻪ تﻔاوتهای فرهﻨگی کارﺁفریﻨان سرمایﻪﮔذار ﺧرد و کﻼن ،سیاستگذاران
و مدیران بخﺶهای مرتﺒﻂ نﻈاﻡ پوﻟی و ماﻟی و دیگر فﻌاﻻن کﻪ در ایﻦ ﺻﻨایﻊ فﻌاﻝ هﺴتﻨد ،در مدﻝهای
تصمیﻢﮔیری مرتﺒﻂ با ﺣوﺯه تامیﻦ ماﻟی و سرمایﻪﮔذاریشان اﺛر ﮔذار است.
بر ایﻦ اساس برای توسﻌﻪ سرمایﻪﮔذاری ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری سﻄﺢ باﻻی کشور ،باید بﻪ مﻘوﻻت سﻪﮔانﻪ
فرهﻨگی در سیاستگذاریها توﺟﻪ داﺷت و وﺿﻌیت ﺁنها را بﻪ سﻄﺢ مﻄلوبی رساند یا راهﺒردهای مﻨاسﺐ
ﺷرایﻂ فرهﻨگی موﺟود در نﻈر ﮔرفت .مادامی کﻪ ارﺯشها و نگرشهای سرمایﻪﮔذاران و کارﺁفریﻨان نﺴﺒت
بﻪ ایﻦ ﺻﻨایﻊ یا عوامﻞ مرتﺒﻂ اﺯ ﻗﺒیﻞ امﻨیت ،توانایی و ﻇرفیت ﺧود و کشور ،ﺿرورت مشارکت در ایﻦ
ﺣوﺯه در ﺯمان فﻌلی و ...دﭼار نﻘﺺ و ﺿﻌﻒ باﺷد بﻌلت ادراﻙ نادرست ،تصمیﻢﮔیری درستی در مورد

)تواناییها و ﺯیربﻨاهای موﺟود کشور اﺯ ﻗﺒیﻞ متخصصان و دانشمﻨدان و باﺯار بﺰرگ تشﻨﻪ مﺤصوﻝ( برای
تﻐییر ﺫهﻨیت افراد و ایﺠاد ﺧوشبیﻨی واﻗﻌی ،تاﺛیر ﺯیادی بر توسﻌﻪ سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ ﺧواهد
داﺷت .در کشور برای ﺁموﺯش و ﺁﮔاهیبخشی بﻪ سﻄوﺡ مختلﻒ تخصصی و عمومی در مورد فرﺻتهای
سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ و ساﺯوکارهای ﺁن برنامﻪریﺰی و اﻗداﻡ کرد؛ ایﺠاد تﺴهیﻼت اﺯ ﻗﺒیﻞ برﮔﺰاری
دورههای ﺁﺷﻨایی با ایﻦ ﺻﻨایﻊ و درﺁمدهای باﻟﻘوه ،اراﺋﻪ نمونﻪهای موفﻖ سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ،
اﻃﻼﻉرسانی در مورد ﻗوانیﻦ و ﺣمایتهایی کﻪ برای سرمایﻪﮔذاری ایﻦ ﺻﻨایﻊ در کشور وﺟود دارند ،اﺯ
ﺟملﻪ راهﺒردهای مﻔید ﺧواهد بود.
همﭽﻨیﻦ باید ابﺰارهای مﻨاسﺐ سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺣوﺯه ایﺠاد و در اﺧتیار سرمایﻪﮔذاران ﻗرار ﮔیرد یا
ﺁموﺯشهای ﻻﺯﻡ در مورد ﺁنها ﺻورت پذیرد .با توﺟﻪ بﻪ ماهیت سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ کﻪ ریﺴﻜی
و بلﻨدمدت هﺴتﻨد ،ﻻﺯﻡ است تا ویﮋﮔیهای رفتاری کارﺁفریﻨان و سرمایﻪﮔذاران ایﻦ ﺣوﺯه در کشور مورد
مﻄاﻟﻌﻪ ﻗرار ﮔیرند تا بتوان با ﺷﻨاﺧت کامﻞ اﺯ ﺁنها برنامﻪهای ﻻﺯﻡ و سﻨاریوهای اﺣتماﻟی تهیﻪ ﺷوند .ایﻦ
امر کمﻚ میکﻨد تا سرمایﻪهای وارد ﺷده بﻪ ایﻦ ﺣوﺯه درست مدیریت ﺷوند و ریﺴﻚها تا ﺣد ﺯیادی
کاهﺶ یابﻨد.
افرادی کﻪ بیشتر بﻪ کﺴﺐ سود کوتاه مدت توﺟﻪ دارند بﻪ اﺣتماﻝ ﺯیاد تصمیﻢهای سرمایﻪﮔذاری مﻨاسﺒی
داﺷتﻦ دانﺶ و تﺤصیﻼت مرتﺒﻂ و کافی ،اﺯ روﺣیﻪ مﻨﻌﻄﻒ و فﻌاﻝ و کارﺁفریﻦ برﺧوردار باﺷﻨد و ﺿمﻦ
داﺷتﻦ استﻘﻼﻝ فردی ،کار و عمﻞ را ارﺯﺷمﻨد بدانﻨد .ﺷﻨاساﺋی ایﻦ افراد و ایﺠاد و اراﺋﻪ تﺴهیﻼت و فراهﻢ
نمودن ابﺰارهای مﻨاسﺐ سرمایﻪﮔذاری برای ﺁنها ،نﻘﺶ موﺛری در توسﻌﻪ سرمایﻪﮔذاری در ایﻦ ﺻﻨایﻊ ایﻔا
ﺧواهد نمود.
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واعﻈﻲ ،مﻈﻔراﻟدیﻦ و همﻜاران».1387،مروری بر فرهﻨﮓ ساﺯمانی؛ ابﻌاد و کاربردهای تﺤﻘیﻘات« ،نشریﻪ مهﻨدسی فرهﻨگی ،تهران.

پیوست 1
الف) پایایی مدلاندازهگیری
پایایی اﺯ سﻪ ﻃریﻖ سﻨﺠﺶ بارهای عاملی ﺧارﺟی 5و مﻌﻨاداری ﺁنها ،ﺁﻟﻔای کرونﺒاﺥ و پایایی ترکیﺒی

6

بررسی میﮔردد .در ﺻورتی مدﻝانداﺯهﮔیری انﻌﻜاسی ،مدﻟی همگﻦ ﺧواهد بود کﻪ ﻗدرمﻄلﻖ بارعاملی هر
یﻚ اﺯ متﻐیرهای مشاهدهپذیر متﻨاﻇر با متﻐیر پﻨهان ﺁن مدﻝ دارای ﺣداﻗﻞ مﻘدار  0/4و مﻘادیر مﻌﻨاداری
بارهای عاملی در سﻄﺢ  95درﺻد اﻃمیﻨان باید اﺯ عدد  1/96بﺰرگتر باﺷد .ﻃﺒﻖ ﺧروﺟی نرﻡافﺰار  ،بار
عاملی ﮔویﻪهای  5و  9مربوﻁ بﻪ ساﺯه رفتار سرمایﻪﮔذاری کمتر اﺯ  0/4بود ،ایﻦ دو ﮔویﻪ اﺯ تﺠﺰیﻪوتﺤلیﻞ
دادهها کﻨار ﮔذاﺷتﻪ ﺷدند ،همﭽﻨیﻦ ﮔویﻪ  9مربوﻁ بﻪ ساﺯه ارﺯش دارای بارعاملی  0/397بود اما بارهای
عاملی ﺁن مﻌﻨادار بودند ،در نتیﺠﻪ اﺯ پﮋوهﺶ ﺣذﻑ نگردید .بارهای عاملی پﺲ اﺯ ﺣذﻑ ﮔویﻪها در ﺷﻜﻞ
) (1نمایﺶ داده ﺷدهاست.
مﻘدار مﻼﻙ برای مﻨاسﺐ بودن ﺁﻟﻔای کرونﺒاﺥ باﻻی  0/7است .برای پایایی ترکیﺒی ،مﻘادیر باﻻی  0/7نشاندهﻨده
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یﻌﻘوبی ،پریﺴا؛ رﺿایی ،مهدی .1393،سهﻢ ﺻﻨایﻊ با فﻨاوری باﻻ در اﻗتصاد ایران؛ مرکﺰ پﮋوهﺶهای مﺠلﺲ ﺷورای اسﻼمی ،تهران.

111

شکل( :)1بارهای عاملی پس از حذف گویهها
ساﺯﮔاری درونی مدﻝهایانداﺯهﮔیری انﻌﻜاسی است؛ مﻘادیر هر دو ﺁﺯمون ﺁﻟﻔای کرونﺒاﺥ و پایایی ترکیﺒی در
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ایﻦ پﮋوهﺶ مورد تایید ﻗرار ﮔرفتﻪ است .ﺟدوﻝ ) (1ﺁﺯمونهای پایایی مدﻝانداﺯهﮔیری را نشان میدهد.

value4

0.457107

value6

0.552244

value8
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value9

0.517949

ب) روایی همگرا

7

جدول ( :)1آزمونهای پایایی مدلاندازهگیری
متﻐیر مﻜﻨون

ساﺯه و ﮔویﻪ

بار عاملی

value1

0.640439

4.798809

value3

0.447326

2.915765

value5

0.704277

8.599685

value7

0.605173
0.396619

value2

ارﺯش و نگرش

مﻌﻨاداری بارهای
عاملی

0.677139

ﺁﻟﻔای کرونﺒاﺥ

پایایی ترکیﺒی

9.579317
3.163370
4.289727
6.501582
3.262232
2.498863

0.726231

0.802988

ادامه جدول ()1
متﻐیر مﻜﻨون
فضا و امﻜانات

ساﺯه و ﮔویﻪ

بار عاملی

infra1

0.563153

3.438256

infra3

0.743718

5.418896

behave1

0.647376

4.885705

infra2
infra4
behave2
behave3

رفتار

مﻌﻨاداری بارهای
عاملی

0.789337

0.670695
0.427595

0.477176

5.887809

2.792116

4.013357

behave4

0.658313

behave7

0.743830

8.391573

behave6
behave8

0.728125

711812 .0

0.788228

6.604912

6.329311

0.802544

ﺁﻟﻔای کرونﺒاﺥ

پایایی ترکیﺒی

0.763670

8.821823

0.833800

7.505038

روایی همگرا بﻪ بررسی میﺰان همﺒﺴتگی هر ساﺯه با ﺷاﺧﺺهای ﺧود میپرداﺯد )بارکلی و دیگران.(1995 ،
مﻌیار میانگیﻦ واریانﺲ 8برای ایﻦ مﻨﻈور بﻪ کار میرود .فورنﻞ و ﻻرکر (1981) 9مﻘدار مﻨاسﺐ برای AVE

سرمایﻪﮔذاری بیﻦ  0/58تا  0/78است کﻪ نشان دهﻨده همﺴانی و اعتﺒار درونی مدﻝانداﺯهﮔیری است.
ج)روایی واگرا
جدول ( :)2میانگین واریانس
متﻐیر مﻜﻨون
رفتار
هاها و نگرشارﺯش
فضا و امﻜانات

مﻘدار میانگیﻦ واریانﺲ
0. 727219
0. 584786
0. 782597

روایی واﮔرا توانایی مدﻝانداﺯهﮔیری انﻌﻜاسی را در میﺰان افتراﻕ مشاهدهپذیرهای متﻐیر پﻨهان ﺁن مدﻝ با
سایر مشاهدهپذیرهای موﺟود در مدﻝ را میسﻨﺠد )مﺤﺴﻨیﻦ و اسﻔیدانی .(1393 ،در ﺻورتی کﻪ یﻚ ساﺯه
با ﺷاﺧﺺهای مربوﻁ بﻪ ﺧود همﺒﺴتگی بیشتری داﺷتﻪ باﺷﻨد تا با ساﺯههای دیگر ،روایی واﮔرا مﻨاسﺐ مدﻝ
تﺄیید میﺷود .در نرﻡافﺰار  Smart PLSدو مﻌیار برای ﺁن مﻄرﺡ ﺷده است.
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را  0/5بﻪ باﻻ مﻌرفی کردهاند .مﻄابﻖ با یافتﻪهای ﺟدوﻝ ) (2میانگیﻦ واریانﺲ ابﻌاد مﺆﻟﻔﻪهای متﻐیر فرهﻨﮓ
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آزمون بار مقطعی

10

ﻃﺒﻖ ایﻦ ﺁﺯمون انتﻈار میرود کﻪ بارهای عاملی هر کداﻡ اﺯ متﻐیرهای مشاهدهپذیر مورد نﻈر در مدﻝانداﺯهﮔیری
انﻌﻜاسی بیشتر اﺯ بارهای عاملی مشاهدهپذیرهای دیگر مدﻝهایانداﺯهﮔیری موﺟود در مدﻝ ساﺧتاری باﺷد.
همانﻄور کﻪ در ﺟدوﻝ ) (3نشان داده ﺷده است ،روایی واﮔرا در مدﻝ ساﺧتاری برﻗرار است.
آزمون فورنل -الرکر
جدول ( :)3آزمون بار مقطعی برای روایی واگرا در سطح معرف
متﻐیر مﻜﻨون

ساﺯه و ﮔویﻪ
value1
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ارﺯش و نگرش
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فضا و امﻜانات

0.640439

0.456810
0.165884

0.172678

value2

0.677139

value4

0.457107

0.344175

value6

0.552244

value8

0.517949

infra1

0.315512

infra3

0.323627

value3

0.447326

value5

0.704277

value7

0.605173

value9

0.396619

infra2

0.398629

infra4

0.423523
0.250145

0.581342
0.368855
0.299497
0.269717
0.269717

0.563153
0.789337
0.743718
0.670695
0.275958

behave2

0.296905

0.336963

behave4

0.492200

0.349105

behave7

0.553650

behave3

0.394763

behave6

0.414846

behave8

0.453547

رفتار

0.361459

0.265385

behave1

رفتار

ارﺯش

ساﺯهها
امﻜانات

0.397266
0.339010
0.348514
0.397491

0.416908
0.200565
0.337153
0.347369
0.454162
0.347934
0.347934

0.450685
0.325422
0.241938
0.444231
0.647376
0.427595
0.477176
0.658313
0.802544
0.743830
0.728125

ایﻦ ﺁﺯمون برای سﻨﺠﺶ روایی واﮔرا در سﻄﺢ ساﺯه مورد استﻔاده ﻗرار میﮔیرد .روایی واﮔرا وﻗتی در سﻄﺢ
ﻗابﻞ ﻗﺒوﻝ است کﻪ میﺰان AVEبرای هر ساﺯه بیشتر اﺯ واریانﺲ اﺷتراکی بیﻦ ﺁن ساﺯه و ساﺯههای دیگر
در مدﻝ باﺷد .برای ایﻦ کار یﻚ ماتریﺲ همانﻨد ﺟدوﻝ) (4باید تشﻜیﻞ ﺷود کﻪ مﻘادیر ﻗﻄر اﺻلی ماتریﺲ
ﺟذر ﺿرایﺐ  AVEهر ساﺯه است و مﻘادیر پاییﻦ ﻗﻄر اﺻلی ﺿرایﺐ همﺒﺴتگی بیﻦ هر ساﺯه با ساﺯههای

دیگر است .مﻘادیر ﻗﻄر اﺻلی تمامی ساﺯههای پﮋوهﺶ اﺯ مﻘدار همﺒﺴتگی میان ﺁنها بیشتر است کﻪ ایﻦ امر
روایی واﮔرای مﻨاسﺐ و براﺯش ﺧوﺏ مدﻝانداﺯهﮔیری را نشان میدهد.
د) آزمون کیفیت مدلاندازهگیری انعکاسی
جدول ( :)4ماتریس جدول روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
رفتار

متﻐیر مﻜﻨون
رفتار
امﻜانات
ارﺯش

0.852771
0.532417
0.639455

ارﺯش

امﻜانات
0.884645

0.764713

0.532544

کیﻔیت مدﻝ انداﺯهﮔیری انﻌﻜاسی توسﻂ ﺷاﺧﺺ اﺷتراﻙ با روایی متﻘاﻃﻊ ) (CV Comمﺤاسﺒﻪ میﺷود.
مﻘادیر مﺜﺒت ایﻦ ﺷاﺧﺺ نشاندهﻨدﺓ کیﻔیت مﻨاسﺐ مدﻝ انداﺯهﮔیری انﻌﻜاسی است .اﻃﻼعات ﺟدوﻝ )(5
نشان میدهد ،مﻘادیر همﻪ ﺷاﺧﺺها مﺜﺒت است کﻪ نشاندهﻨدﺓ کیﻔیت مﻨاسﺐ مدﻝ انداﺯهﮔیری انﻌﻜاسی
است.

متﻐیر مﻜﻨون
رفتار
فضا و امﻜانات
ارﺯش و نگرش

I-SSE/SSO
0.373842
0.523936
0.278444
Self-imposed Codes of Conduct
Structural equation modeling
Goodness of Fit
Entrepreneurship Moral
Outer Loadings
Composite Reliability
Convergent Validity
)Average Variance Extracted (AVE
Fornell & Larker
Cross Loadings

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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جدول ( :)5اشتراک با روایی متقاطع
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