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  مقدمه
 سـال  گـزارش  اسـاس  بـر   .اسـت  کارآفرینـان  هـاي  دغدغـه  تـرین  مهـم  از یکـی  مـالی  تأمین

 و کارآفرینی موانع از یکی مالی تأمین )،Monitor, 2018( کارآفرینی جهانی بان یدهد 18/2017
 شـاخص  در ایـران  اسـت.  ایـران)  (ازجملـه  محور منبع اقتصادهاي در وکار کسب از خروج دلیل

 وضـعیت  دهنـده  نشـان  کـه  کـرده  کسـب  کشـور  54 میـان  از را 53 رتبـه  کارآفرینانه مالی تأمین
 از یکـی  نیـز  داخلـی  تحقیقـات   اسـت.  کارآفرینانه چارچوب از عدب این در کشورمان نامطلوب
 بـراي  ( انـد  کرده ذکر مالی تأمین مسائل را کوچک وکارهاي کسب شکست دالیل و مشکالت

   ).1389 غالمی، و آراستی ؛1391 بوذرجمهري و کریمی ؛1390 نوتاش و الیاسی :مثال
 و خـانواده  دوسـتان،  یا و شخصی مالی منابع به خود، وجوه ینتأم براي ینانکارآفر از برخی

 یا کردهن کفایت منابعی چنین کارآفرینان اغلب يبرا اما  ،کنندمی اتکا 1اندازخودراه هايروش
 يگـذار  هیسـرما  کـه  3فرشـته  گذاران هیسرما یا 2وکار کسب فرشتگان  بنابراین نیست. دردسترس

 مرحلـه  هاي گذاري یهسرما کنند. می ایفا  کارآفرینی در مهمی نقش ،دهند یم انجام پذیر مخاطره
 یـد تائ بـازار  تقاضـاي  و ناتمـام  خـدمات  و محصـوالت  نشده، اثبات هاي ناوريف شامل نوعاً اولیه
 اغلب آن کیفیت و جدید آمیز مخاطره وکارکسب به مربوط واقعی شواهد بنابراین، ؛است نشده

 ممکـن  جدیـد  آمیـز  مخـاطره  وکـار  کسـب  یـک  از گذاران سرمایه برداشت و نیست دسترس در
 باشـد  کـارآفرین  توسـط  شـده  سـاخته  اثبات یرقابلغ و ذهنی ادعاهاي اساس بر یشوب کم است

(Maxwell et al., 2011)ــان يهــا چــالش از یکــی رو ایــن از ؛ ــه ،کارآفرین  وکــارکســب ارائ
 را گـذاران  سـرمایه  تا است یکنندگ قانع و جذابیت ایجاد و مطلوب جهت در خود آمیز مخاطره

 ,Cornelissen and Clarke, 2010; Lounsbury and Glynnکنـد(  ترغیـب  گـذاري  یهسـرما  بـه 

 از رمایهســ دریافــت در کارآفرینــان موفقیــت نــرخ میــزان کــه اســت آن بیــانگر شــواهد ).2001
 در ،مثـال  بـراي  .)Maxwell & Lévesque, 2014, p. 1057( اسـت  پـایین  وکـار  کسـب  فرشـتگان 

 سـرمایه  درصـد  3 از کمتـر  دربریتانیـا  و )Carpentier and Suret, 2015( درصـد  4/2 تنهـا  کانادا
   ).Mason and Harrison, 2015( کنندمی جذب
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 هـاي  گـذاري  یهسـرما  بـر  احتمـاالً  کـه  را متغیرهـایی  برخـی  وکـار  کسـب  فرشتگان تحقیقات
 1یرتـأث  مـدیریت  بـه  تحقیقـات  برخـی  .است کرده شناسایی گذارد، یم اثر وکار کسب فرشتگان

 .Parhankangas & Ehrlich, 2014, p( یرکالمیغ رفتارهاي یا کالمی اظهارات از استفاده مانند

ــتیاق )،545 ــارآفرین اش ــارت )،Mitteness et al, 2012( ک ــاي مه ــاطی ه ــان ارتب  ،کارآفرین
 تعامـل  در کارآفرینـان  رفتارهـاي  و اعتمادسـازي  ،)Clark, 2008, p. 257( شخصی هاي ویژگی

 کــه راهکارهــایی عنــوان بــه   ،)Maxwell & Lévesque, 2014, p. 1057( فرشــتگان بــا اولیــه
 اي یکپارچـه  مفهـوم  اما ،اندکرده اشاره بگذارند ریتأث وکار کسب فرشته بر توانند یم کارآفرینان

 رسـد  یمـ  نظـر  بـه  د.نـ دهنمـی  دست به وکار کسب فرشتگان به پیشنهادي ارزش ارائه نحوه براي
    کند. پر را خالئی چنین تواند یم کارآفرینانه بازاریابی

 کـردن  دنبـال  بـراي  مشـتاقانه  فرآینـد  نـوعی  و گیري جهت روح، یک کارآفرینانه بازاریابی
 نـوآوري،  راه از مشـتریان  بـراي  ارزش خلـق  منظور به وکار کسب رشد و کردن برپا ،ها فرصت

 گیـري  جهت این در  .است یريپذ انعطاف و سازيشبکه بازار، در يور غوطه فروش، خالقیت،
  مختلف منابع اکتساب و است توزیع و فروش از فراتر کارآفرینانه بازاریابی روح، یک عنوان به

 بـه  تواند می کارآفرینانه بازاریابی ).Hills et al, 2010, P6( دهد می پوشش نیز را سرمایه ازجمله
 صـورت  بـه  را کـارش  و کـرده  برقـرار  ارتبـاط  وکـار  کسـب  فرشـته  بـا  تا کند کمک کارآفرین

 پـژوهش  از هـدف  .کنـد  ز وي سـرمایه جـذب  ا بتوانـد  تا دهد ارائه  گذارسرمایه به يتر مناسب
 بـا  اسـت.  وکـار  کسـب  فرشـتگان  از مـالی  ینتـأم  در هکارآفرینان بازاریابی یوهش اکاويو ،حاضر
 ،وکـار  کسـب  فرشـتگان  بـا  تعامل در ینانهکارآفر بازاریابی کننده یینتب جامع مفهوم نبود به توجه

 اصـلی  سـؤال  بنـابراین  .یابد یم اهمیت کارآفرینانه بازاریابی عناصر چگونگی و چیستی شناخت
 فرشـتگان  از مـالی  ینتـأم  در کارآفرینانه بازاریابی آمیخته :که  است این از عبارت پژوهش این

  است؟ شده تشکیل عناصري چه از و بوده چگونه وکار کسب

  تحقیق پیشینه و نظري مبانی بر مروري
  وکار کسب فرشتگان
 اسـت.  سـرمایه  به دسترسی در ها آن توانایی ،کارآفرینانه يها بنگاه  مسائل ینتر مهم از یکی

                                                        
1. Impression management 
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 دارنـد،  کمـی  ملمـوس  هـاي  ییدارا و نیستند سودآور هنوز معموالً هایی شرکت چنین کهازآنجا
 وجـوه  به کارآفرینان نتیجه، در نیست. پذیرامکان ها آن براي  معموالً بدهی طریق از مالی تأمین

 اولیـه  منـابع  عنـوان  بـه  شـرکتی  گـذاران  سرمایه و فرشته گذاران سرمایه خطرپذیر، گذاران سرمایه
 کـه  دارد اشـاره  ثروتمندي افراد به فرشته گذاران سرمایه کنند. یم تکیه بیرونی سهام مالی تأمین

 و  هسـتند  اولیـه  مراحـل  در کـه  هـایی  شرکت و ها آپ استارت از يا مجموعه در را خود سرمایه
 شـارکت م گـذاري،  سـرمایه  از بعـد  و کـرده  يگـذار  هیسـرما  ،ندارند ها آن با فامیلی ارتباط هیچ

 ;Wetzel 1983 (  دارنـد  وکـار  کسـب  آن در )مدیره هیأت  عضو یا مشاور عنوان به مثالً ( فعالی

Mason and Harrison, 2008; Denis, 2004 P.304(.  
 هـاي  گـذاري  سـرمایه  کـه  سـازند  متقاعـد  را بالقوه گذارانسرمایه کنندمی تالش کارآفرینان

 تأثیر مدیریت زمینه در تحقیقات است. کردن گذاريسرمایه شایسته و 1اعتماد قابل ها آن جدید
 کارآفرینـان  کلیـدي  مشخصه مطلوب، نحو به ونچرها ارائه توانایی که دهد می نشان کارآفرینانه

 مثبــت اقــدامات بــر عمــدتاً کــارآفرینی ادبیــات ).Benson et al, 2015, P839( اســت موفــق
ــان ــوده متمرکــز کارآفرین ــان اســت. ب ــراً کــارآفرینی محقق ــر اخی  هــاي اســتراتژي از ســتفادها ب

 کارآفرینـان  توانـایی  بـر  ها آن تأثیر و کارآفرینان توسط  نمادین عمل و زبان ویژه به ،اثرگذاري
 ,.Lounsbury and Glynn, 2001; Martens et al( انـد  شـده  متمرکـز  وجـوه،  آوري جمـع  بـراي 

2007; Parhankangas and Ehrlich, 2014; Zott and Huy, 2007.(  

  مالی نیتأم و کارآفرینانه بازاریابی
 بـراي  ارزش خلـق  منظـور  بـه  هـا  فرصـت  مشـتاقانه  کـردن  دنبال فرآیند کارآفرینانه بازاریابی

 Hills( است یريپذ انعطاف و يساز شبکه بازار، در يور غوطه خالقیت، نوآوري، راه از مشتري

and Hultman, 2011(. در اطمینـان  عدم یا ابهام از ،ریسک جدید، آمیز مخاطره وکارکسب در 
 احتمـال  مـورد  در تـوجهی  قابل اطمینان عدم غالباً و شود می ناشی جدید بازار یا محصول مورد

 مشــتریان کـه آن  از پــیش حـال  ایــن بـا   دارد. وجــود رقبـا  احتمــالی اقـدامات  و مشــتري پـذیرش 
 ینکــها بـه  رسـد   چـه  شــوند، نمـی  درك  هـا  ناشـناخته  ایــن کننـد،  تجربـه  را جدیـد  محصـوالت 

 بازاریـابی  است. کیفی و دشوار بسیار ریسک از کارآفرینان ارزیابی بنابراین، شوند. یريگ اندازه
                                                        

1. Credible 
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 دهـد  مـی  پاسـخ  اطمینـان  عـدم  ایـن  بـه  بالقوه نفعان يذ با متناوب ي ههمواج طریق از کارآفرینانه
)Whalen et al, 2016, P. 7.( امـروز،  تغییر حال در سرعت به محیط در باید کارآفرینان بنابراین 

 بلکـه  ،ازنـد دبپر کنند می خریداري را ها آن خدمات یا محصوالت که کسانی بازاریابی به تنها نه
 سـازند  پایـدار   را وکارشـان کسـب  ،ثیرگـذار أت يها سازمان و افراد دیگر با روابط توسعه با باید

)Stokes, 2000, P. 10.( و بانکـداران  مشـاوران،  گـذاران،  سـرمایه  شـامل  هـا  سـازمان  و افراد این 
 از فراتر که دارند نیاز ییها ياستراتژ و بازاریابی ابزار توسعه به کارآفرینان است. دولتی مقامات
 کـه  را فـردي  یـا  سـازمان  هـر  بایـد  کـارآفرینی  بازاریـابی  واقع در .باشد مشتري مرسوم تعاریف

 Wallnöfer( دهد قرار هدف ،باشد داشته  یرتأث کارآفرینانه آمیز مخاطره وکارکسب بر تواند می

& Hacklin,2013, p.755.( کننـد می اتخاذ را کارآفرینانه بازاریابی فرآیندهاي که ییها شرکت، 
 منـابع)  (یعنی نیز داخلی هاي محیط بررسی هنگام بلکه ،خارجی هاي یطمح بررسی هنگام تنها نه

 بـازار  يساز آماده بر عالوه معنا، این به ).Miles and  Darroch, 2006. P. 495( هستند گرا فرصـت 
 نفعـان  يذ دیگـر  گیري هدف در توان یم را کارآفرینانه بازاریابی مهم يها جنبه از یکی مشتري،

  کرد. مشاهده ،فرشته گذاران سرمایه جمله از ،حیاتی

 کارآفرینانه بازاریابی آمیخته

 اسـاس  هنـوز  مکـان  و محصـول  تـرویج،  قیمـت،  یعنی )4P( بازاریابی آمیخته عناصر اگرچه
 در را خـود  بازاریـابی  یختـه آم ،رآفرینـان کا بیشتر اما ،)Kotler, 2001( است مرسوم بازاریابی نظریه

 کارآفرینانه بازاریابی آمیخته  )،2004( 1اندرسون و زونتانوس .کنند ینم تعریف مقوله چهار این
 نوآورانه تفکر بر مبتنی هايفعالیت از که تصمیماتی اتخاذ   :فعالیت-1 کنند:می معرفی چنین را
 در بازاریـابی  هـدف  ایجـاد  :هـدف -2 نـد. نک مـی  پیـروي  انـدك  مالی منابع از مناسب استفاده و

   .صـنعت  از مـداوم  اطالعـات  گـردآوري  طریـق  از محصـوالت  بـراي  بازار آوري  فراهم راستاي
 هـا  یـت فعال توسـعه  در ارتباطـات  نقش همچنین و جدید وکار کسب از فرد عمیق درك فرد: -3

 تحلیلی انجام براي آن بسط و مرسوم بازاریابی درك فرآیند:-4 .محدود منابع کردن اهرم براي
 کـه  کنـد  یمـ  توصیه ،)2009( مارتین بازار. در جدید بخش یک توسعه فرآیند و قیمت از دقیق

 از یک هر بگیرند. نظر در بازاریابی جدید 4P این به توجه با را خود ارتباطی قابلیت کارآفرینان
                                                        

1. Zontanos & Anderson 
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4P بـین  ارتبـاطی  يهـا  مهـارت  بایـد  کارآفرینـان  بنابراین ؛دارد ریشه ها شبکه و روابط در جدید 
 ).Morrish et. Al, 2010, P. 311( بخشـند  بهبـود  را خـود  فـردي  تماس شبکه و سازمانی ،فردي

 و مبــارکی .انــد پرداختــه کارآفرینانــه بازاریــابی آمیختــه بررســی بــه داخلــی  تحقیقــات  برخــی
 تبیــین هنــري خــالق وکارهــاي کســب در را کارآفرینانــه بازاریــابی آمیختــه ،)1395( همکـاران 

 ارزش خالقیـت،  محتـوا،  ارتباطی، هاي یتقابل و تماس شبکه  شامل که  را 5Cs  ها آن .اند کرده
 کارآفرینانـه  بازاریـابی  آمیختـه  در اصـلی  مقوله پنج عنوان به ،است فرهنگی اثر خالق و فرهنگی

 یختـه آم و کارآفرینانـه  بازاریـابی  اگرچـه  بنـابراین  کنند. یم معرفی هنري خالق وکارهاي کسب
 بازاریـابی  بررسـی  بـه  پژوهشـی  تاکنون اما ،گرفته قرار مورداستفاده قبلی تحقیقات در بازاریابی

 و کـرده  پـر  را ءالخـ  ایـن  تا است آن بر پژوهش این است. نپرداخته مالی مینأت در کارآفرینانه
    کند. يپرداز مفهوم را وکار کسب فرشتگان از  مالی ینتأم براي کارآفرینانه بازاریابی یختهآم

  شناسی روش
 این براي .است کیفی ها داده گردآوري هشیو نظر از و بنیادي ،هدف حسب بر پژوهش ینا

 آشـکار  بـراي  مـؤثر  اي یلهوس ،وسیع طور به که شد اتخاذ چندگانه موردي مطالعه شرو ،منظور
 مزایـاي  جملـه  از ).Meredith, 1998( اسـت  1تبیینی تئوري توسعه مسیر در پیچیده مفاهیم کردن
 یـا   نشـده  فهمیـده  درسـت  اسـت  ممکـن  کـه  اسـت  متغیرهـایی  کشـف  توانـایی  ،موردي تحقیق

 تعریـف  :مراحـل  اسـاس  بـر  حاضر پژوهش موردي مطالعه ).Eisenhardt, 1989( باشند ناشناخته
 پـژوهش،  يهـا  پروتکـل  و ابزارهـا  طراحـی  ،اولیـه  نظـري  چـارچوب  انتخاب پژوهش، ي مسئله

 شـده،  گـردآوري  يهـا  داده يبنـد  طبقـه  و مـدیریت  ،هـا  داده مند نظام گردآوري مورد، انتخاب
 اسـت  هگرفتـ  انجـام   پـردازي  مفهـوم  و پـردازي  یهنظر یتاًنها و پژوهش) هاي (یافته ها داده تحلیل

)Ghauri  and Firth, 2009(.  
 سـرمایه  جذب به موفق که هستند کارآفرینانی سو یک از پژوهش، این مطالعه مورد جامعه

کــه  ی، فرشــتگانيه ســازیچندســو يگــر ســو بــرایاز د و انــد، شــده وکــار کســب فرشــتگان از
 -هــم گــذار/  بنیـان  کارآفرینــان انتخـاب،  معیــار .انتخـاب شــدند انــد  انجـام داده  يگــذار هیسـرما 

                                                        
1. Explanatory theory 
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 معیـار  انـد.  شـده  وکـار  کسـب  فرشتگان از سرمایه جذب به موفق و بوده کارو کسب 1گذار بنیان
 بـوده  کـاري وکسـب  در گـذاري 	یهسـرما  و کـارآفرینی  سابقه   نیز وکارکسب فرشتگان انتخاب

 یـا  مشـاور  مـثالً  ( فعـال  مشـارکت  گـذاري، سرمایه از بعد و نداشته نآ با فامیلی ارتباط که است
 ،وکـار کسـب  فرشـتگان  مطالعـه  در اصـلی  يها چالش از یکی دارند. نآ در  مدیره) هیأت عضو

 جمعیتـی  کـه  وکـار کسـب  فرشـتگان  از تصادفی یريگ نمونه اصوالً .هاست آن با جلسه برقراري
 & Scheela( توسـعه   درحـال  کشـور  یـک  در یـژه و بـه  اسـت،  مشـکلی  کـار  ،اسـت  غیرنمایـان 

Jittrapanun, 2012, p 293.( هدفمنـد  و یاحتمـال یرغ یـري گ نمونـه  روش با تحقیق نمونه بنابراین 
 شـد.  اسـتفاده  محـور   واقعـه  عمیـق  مصـاحبه  روش از ،ها داده يآور جمع مرحله در  .شد انتخاب

  و )Kessler, 2012( 2اسـتار  هـاي  چارچوب ترکیب نیز عمیق مصاحبه هاي پرسش استخراج براي
5w1h )Jang et al., 2005(  گرفتند. قرار تحقیق مورد فرشتگان و کارآفرینان و شد گرفته کار به 

 ,Eisenhardt(  باشد 10-4 بین موردها تعداد نظري اشباع به رسیدن براي شده توصیه که آنجا از

1989; Jonsson and  Lindbergh, 2013(، کـارآفرین  7 و وکـار  کسب فرشته 4 با تحقیق این در 
  .گرفت انجام مصاحبه
   شد: گرفته کار به زیر هاي استراتژي نیز پژوهش این در پایایی و روایی حصول براي

(Denzin and Licoln, 1998; Patton, 2002; Milne and Adler, 1999)    
 و گردآوري شامل پژوهش فرآیندهاي دقیق توصیف به ،3وابستگی قابلیت به دستیابی براي

 قابلیـت  از اطمینـان  بـراي  شـد.  پرداخته مشابه هاي موقعیت در پژوهش انجام براي ها داده تحلیل
 در سـازي مثلـث  و شـد  پرداختـه  مربوطـه  حـوزه  در موجـود  مـدارك  و اسناد مطالعه به  ،4اعتبار

 در  گرفـت.  انجـام  فرشـتگان)  و (کارآفرینـان  مختلـف  آمـاري  جامعـه  دو از هـا  داده گردآوري
 .شود داده محرمانگی مورد در الزم اطمینان شوندگان مصاحبه به شد تالش نیز پژوهش فرآیند

 پژوهشـگر  هـاي فـرض  پـیش  و باورها اثرگذاري از پیشگیري براي و 5تایید قابلیت حصول براي
 بـین  تفـاوت  و متعـدد  کدگـذاران  توسـط  مصـاحبه  هـاي   داده کدگـذاري  از پـژوهش،  نتـایج  بر

 خـارجی  ممیـزي  توسـط  نیز ها تحلیل و ها کدگذاري شد. استفاده بودن حداقل براي کدگذاران
                                                        

1. Co founder 
2. STAR 
3. Dependibility 
4. Credibility 
5. Confirmability 
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 مـورد  ،نـدارد  شـرکت  هـا  داده تحلیـل  و آوري جمـع  فرایند در ولی ،است متخصص فردي  که
 شـونده  مصـاحبه  هاي پاسخ در سوگیري ایجاد از شد تالش همچنین ت.گرف قرار تأیید و بررسی
    شود. پیشگري مصاحبه انجام هنگام

 و بـارون   توسـط  شده ارائه گانه شش مراحل و مضمون تحلیل روش  از ها داده تحلیل براي
  شد: استفاده ذیل شرح به ،)2006( 1کالرك

  ،شـوند  آشـنا  هـا  داده محتوایی گستره و عمق با پژوهشگران اینکه براي :هاداده با آشنایی .1
 ها داده مکرر بازخوانی" شامل معموالً ها داده در يور غوطه ساختند. ور غوطه هاداده در را خود

  .است الگوها و معانی جويو جست یعنی "فعال صورت به ها آن خواندن و
 هـایی  ویژگـی  کدها شد. ایجاد ها داده از اولیه کدهاي مرحله این در :اولیه کدهاي ایجاد .2

 به و رسد یم جالب پژوهشگر نظر به که دنکنمی شناسایی را پنهان) یا معنایی (محتواي ها داده از
 ادارمعنـ  صـورت  بـه  تواند می که دندار اشاره اطالعات یا خام هاي داده عنصر یا بخش ترین یهاول
  .شود ارزیابی پدیده مورد در

 کـردن  مرتب و ها مضمون قالب در مختلف کدهاي بندي دسته :2ها مضمون جويو جست .3
  است. شده کدگذاري هاي داده خالصه همه

 مفـاهیم،  ترکیب از مرحله این در هاست. مضمون تصفیه و بازبینی شامل :ها مضمون مرور .4
  شد. استخراج فرعی مضامین

 کـرده،  ارائـه  تحلیـل  بـراي  که را هایی مضمون پژوهشگر ها: مضمون يگذار نام و تعریف .5
  ند.ک یم تحلیل را ها آن داخل هاي داده و داده  قرار مجدد بازبینی مورد
 با منطبق و انتزاعی کامالً اصلی يها مضمون از يا مجموعه محقق که زمانی گزارش: تهیه .6

  .دهد می انجام را گزارش نگارش و پایانی تحلیل ،دارد اختیار در را تحقیق اي ینهزم ساختارهاي

  ها افتهی
  شناختی جمعیت توصیف

  دهند.می نشان را شوندگان مصاحبه شناختی جمعیت هايویژگی 2 و 1 جداول
 ارشد کارشناسی تحصیالت نفر 3 ها آن میان از و بوده زن نفر سه و مرد کارآفرینان از نفر 4

                                                        
1. Braun & Clarke 
2. Themes 
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 سـنی  میـانگین  و بـوده  متغیـر  سـال  40 تـا  24 از هـا  آن سن .دارند کارشناسی تحصیالت نفر 4 و
 آپــی اســتارت  هــاي فعالیــت در زنــان پررنــگ حضــور توجــه، جالــب نکتــه اســت. ســال  5/31

 مـرد  نیـز  وکار کسب فرشتگان تمام است. جدید هاي فناوري هاي حوزه در ویژه به وکارآفرینانه،
   است. سال 42 ها آن سنی میانگین و  بوده

  کارآفرینان شناختی جمعیت توصیف .1 جدول
 تحصیالت سن جنسیت  فعالیت حوزه کد ردیف

1 E1 ERP کارشناسی 40  مرد 
2 E2 کارشناسی 35  مرد  الکترونیک تجارت 
3 E3 ارشد کارشناسی 29  زن  )مالی فناوري( تک فین 
4 E4  ارشد کارشناسی 30  مرد  اینترنتی فروشگاه 
5 E5 کارشناسی 33  مرد    سالمت 
6 E6 ارشد کارشناسی 30  زن  آموزش 
7 E7 کارشناسی 24  زن  الکترونیک تجارت  

  وکار کسب فرشتگان شناختی جمعیت توصیف .2 جدول
 تحصیالت سن  جنسیت  کد ردیف

1 BA1 کارشناسی 45 مرد 
2 BA2 کارشناسی 43 مرد 
3 BA3 کارشناسی 42 مرد 
4 BA4 ارشد کارشناسی 38 مرد 

  ها یافته تحلیل
 مراحل و  گرفت قرار تحلیل مورد 1مضمون تحلیل روش از استفاده با پژوهش این هاي داده

 و عمـق  بـا  پژوهشـگران  اینکـه  بـراي  ابتـدا  شد. ،انجام)2006( 2کالرك و بارون روش طبق  آن
 بـه  فعـال  صـورت  بـه  ه،سـاخت  ور غوطـه  هـا داده در را خـود   ،شوند آشنا ها داده محتوایی گستره
 جـدول  در  کردنـد.  ایجـاد  را هـا  داده از اولیـه  کدهاي و  پرداخته الگوها و معانی جويو جست
  است. شده آورده کدها از ییها نمونه 3 شماره

 قـرار  بـازبینی  مـورد   و شـد  مرتـب  و بنـدي  دسـته  ها مضمون قالب در مختلف کدهاي سپس

                                                        
1. Thematic analysis 
2. Braun & Clarke 
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 مضـامین  از يا نمونـه  شـد.  اسـتخراج  فرعـی  مضـامین  مفـاهیم،  ترکیب از مرحله این در گرفت.
  است. شده آورده 4 شماره جدول در شده استخراج یفرع

 اولیه کدگذاري .3 جدول
  اولیه) مفهوم ( کد  روایت  ردیف

 میلیارده. دو من  )valuation( گذاري ارزش گه می ،نفروخته هیچی طرف مثالً  1
 حتی ما مهمه. برامون خیلی صداقت باشیم، بهتر ها اون از اینکه براي ما گفتم من

  ریال. یک حتی مون، ارائه تو یمنداشت پایین باال هم ریال یک

  مالی يها داده بیان در صداقت

 رفتـار  الفبـاي  از ایـن  تعهـده.  بـی  بسـیار  کنـه،  مـی  دیر قراري چنین سرِ که کسی  2
 من بدي، قرار من اختیار در پولتو اگه که کنی ثابت من به خوايمی تو اي. حرفه
 وقتی ولی کنه، ضرر آدم فرآیند این توي ممکنه کنم. یم نگهداري دقت با پولتو

  نیستم! قائل اهمیت جلسه این براي قدر اون  من یعنی کنی یم دیر تو

  قرارها در شدن حاضر موقع به

  فرعی مضامین استخراج و مفاهیم ترکیب از يا نمونه .4 جدول
  استخراجی مفاهیم) ( کدها  فرعی هاي) (تم مضامین

  مدیریتی يها مهارت

  مذاکره فن در مهارت  تیم انتخاب مهارت
  مسئله حل مهارت  کشیدن چالش به

  مسئله حل حال در دائم  سازي  تیم  مهارت
  تکنیکال مسئله حل  تیم به مسلط
  انسانی نیروي جذب مسئله حل  عمومی روابط
  مالی مسئله حل  مذاکره مهارت

  مسائل از وسیعی طیف حل  مذاکره کردن اداره
  پذیري یسکر  مسائل  از نترسیدن

  

 در .شد تحلیل ها آن هاي داده و گرفت  قرار مجدد بازبینی مورد ها مضمون   بعد، مرحله در
 درنهایـت،   ).5 شماره (جدول شد يبند طبقه اصلی مضامین قالب در فرعی مضامین ،مرحله این
 فرشـتگان  از مـالی  ینتـأم  در ینانـه کارآفر بازاریـابی  آمیخته عناصر" عنوان به اصلی مضمون پنج

  شد. گذاري نام "وکار کسب
 سـاختارهاي  بـا  منطبـق  و انتزاعی کامالً اصلی يها مضمون از يا مجموعه که زمانی سرانجام

  است. آمده ادامه در که شد انجام گزارش نگارش و پایانی تحلیل آمد، دست به تحقیق اي ینهزم

  ها یژگیو و ها یتقابل. 1
 صـداقت، شـامل   فرعـی مضـامین   کـه  دهـد  یمـ  نشـان  هـا  مضـمون  تحلیل و کدگذاري نتایج
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 تواضع، احترام ،کار کننده ،اشتیاق ،شخصی سوابق ،صنعت و بازار از شناخت ،مدیریتی مهارت
  گیرد. یم قرار کارآفرین هاي یژگیو و ها یتقابل مقولۀ در فردي ظاهر و

  شده استخراج فرعی و اصلی مضامین .5 جدول
  فرعی مضامین  اصلی مضامین  ردیف

  ها  قابلیت و هاویژگی  1
  اشتیاق  صداقت

  عملگرایی  مدیریتی يها مهارت
  تواضع و احترام  صنعت و بازار از شناخت

  فردي ظاهر  شخصی سوابق

  تیم توانمندي  تیم بودن مکمل  تیم  2
  تیم اعضاي روابط  تیم سوابق

  محصول  ایده  پیشنهادي ارزش  3

  ارائه مهارت  ارائه محتواي  ارائه  4
   ارائه تناسب

  تعهد  5
  آپی استارت زندگی پذیرش  یشناس وقت

  یکوش سخت  ریزيبرنامه  سرمایه بهینه مصرف
  

 ینـان کارآفر صـداقت  بـه  وکار کسب فرشتگان حساسیت دهنده نشان شاخص این صداقت.
 ها بینی یشپ مالی، اطالعات ارائه در ینانکارآفر یعنی دارند. اهتمام آن به نیز ینانکارآفر و است

 کرده بیان ،وجود صورت در ،را مشکالت ها آن .اند کرده عمل صادقانه خود تیم هاي یژگیو و
 اسـت.  مانـده ن دور وکـار  کسـب  فرشـتگان  چشـمان  از کـه  چیـزي  ؛اند نداشته ابایی آن یانب از و

 و کـرده  بیـان  را مسـائل  ایـن  صـادقانه  خودشـان  ینـان کارآفر دارنـد  انتظار وکار کسب فرشتگان
 زمـانی « :کنـد  یم عنوان کارآفرینان از یکی هاست. آن ضرر به که زمانی حتی ،نکنند الپوشانی

 میلیـون  یـک  .فـروختیم  یم تومان میلیون یک ماهی ،کنیم شروع رو مون بیزنس خواستیم یم که
 رو ایـن  و بهشـون  گفتیم یم رو هااین واقعاً ما ولی ،نداره جذابیت خیلی بیزنس یک براي تومان

  ».بفروشیم تومان میلیون 20 ماهی تونیممی ما که گفتیم یم هم
 از .است ینکارآفر سازي تیم و مدیریتی هايمهارت بیانگر مقوله این مدیریتی. هايمهارت

 بلکـه  ،تکنیکـال  مسـائل  تنهـا  نه یعنی باشد؛ داشته را مسئله حل مهارت ،رود یم انتظار ینکارآفر
 حـل  ،آیـد  یم پیش ینانهکارآفر مسیر در که را مسائلی سایر و مالی و انسانی نیروي جذب مسئله

 و بوده مسلط آن به ساخته، متشکل را تیم بتواند باید وي نهراسد. مسائل با شدن مواجه از و کند



  632 1397 زمستان ،4 شمارة ،11 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

 باشـد.  داشـته  نیـز  پذیري یسکر و مذاکره مهارت باید کارآفرین همچنین  کند. مدیریت را آن
 فشـرده  مسـئله  حـل  از اي مجموعه کالً کارآفرینی« کند: یم اظهار وکارکسب فرشتگان از یکی

 مسـئله  نـوع  یـک  فقـط  نه و کنهمی مسئله حل داره دائم ،آدم این که ببینیم شواهدي باید است.
 جذب مسئله یا ،کنه حل ترکیده که رو آب لوله مسئله مثالً بتونه باید بلکه  .تکنیکال مسئله مثالً

 انجـام  رو کـار  ایـن  شـه می جوري چه پول بدون اینکه کنه. حل رو مالی مسئله یا  انسانی نیروي
  ».نترسه يا مسئله هیچ از و  رو مسائل از وسیعی خیلی طیف یعنی کنه.  حل باید هم رو این ،داد

 یکی باشند. داشته هیجان و شوق و شور کارشان به نسبت کارآفرینان رود یم انتظار اشتیاق.
 کـه  بـود  ایـن  ،گفتنـد  مـی  همیشـه  هـا فیـدبک  تـوي  کـه  رو چیـزي  « کند: یم بیان ینانکارآفر از
 و باشی داشته دوست رو کارت اینکه ؛براشون بود جالب این .کارت به مشتاقی خیلی گفتند یم

  ».باشی داشته شقبول
 و یـی گرا عمـل  ،رودمـی  انتظـار  کارآفرینـان  از که هایی یتقابل ینتر مهم از یکی عملگرایی.

 باشـد  کننده ،اصطالح به و کند سازي يتجار و کرده اجرا را ایده بتواند یعنی ست.اجرا توانایی
 در چیز ینتر مهم« کرد: خاطرنشان وکار کسب فرشتگان از یکی نباشد. ادعا و حرف اهل تنها و

 مـا  کـه  حاال اینکه و B نقطه به بیاره تونسته بوده ایده که A نقطه از رو محصول که اینه حقیقت
  .»C نقطه به ببره تونهمی ،کنیم یم گذاري یهسرما داریم

 اشـاره  مـورد  شـوندگان  مصـاحبه  برخی توسط ینکارآفر فروتنی و تواضع تواضع. و احترام
 ایـن  کننـد.  برخـورد  محترمانـه  خـود  گـذاران  یهسـرما  بـا  کنند یم تالش ینانکارآفر گرفت. قرار

 تـوان  یمـ  اسـت.  یـري گ ره قابل ،ها یمیلا در مثالً ،نوشتار لحن در هم و کالم لحن در هم احترام
 داشـته  افراطـی  رفتارهـاي  نـه  و بـوده  متواضـع  حـد  از بیش نه رود یم انتظار کارآفرین از ،گفت
 چیـزي  هی« کند:می اشاره کارآفرینان از یکی ،مثال براي کند. برخورد احترام با باید بلکه ،باشد

 و تـیم،  عنـوان  بـه  تواضعت یعنی مهمه، خیلی کنیم می ارسال که هم ایمیلی محتواي بگم، بهتون
 را ضـعف  نقـاط  ،رود مـی  انتظـار  کارآفرین از واقع در ».ذاري  یم گذارت یهسرما به که احترامی

  بپذیرد. را منطقی استدالل و بشنود متواضعانه
  تیم .2

 و توانمنـدي  سـوابق،  بودن، مکمل فرعی مضمون چهار ،شده انجام مضامین تحلیل براساس
 در مهمـی  نقـش  تـیم  ،مجموع در شد. يبند طبقه تیم اصلی مضمون قالب در تیم اعضاي روابط
  کند. یم ایفا فرشتگان مساعد نظر جلب
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 تـیم  چقـدر  هـر  دارد. فرشـتگان  بـراي  زیـادي  اهمیت آن تاریخچه و تیم سوابق تیم. سوابق
 بیشـتري  عالقه فرشتگان ،باشند کرده کار هم با بیشتري زمان مدت و باشد داشته بیشتري قدمت

 تـیم  پاشـیدن  ازهم احتمال ،باشد بیشتر اعضا ییآشنا سابقه چقدر هر زیرا ؛کنند یم پیدا ها آن به
 ارتباطـات « کند:می اشاره ینانکارآفر از یکی داشت. خواهد بیشتري ثبات تیم و یابد یم کاهش
 خیلـی  گذشـته  ارتباطـات  خـاطر  بـه  کـه  داشتیم ییهانیرو ما بود. مهم خیلی  تیم اعضاي گذشته
 رو تـیم  ثبـات  چون ،بود جذاب گذار یهسرما براي مون گذشته ارتباطات همین و بودند تر باثبات

  .بـودیم  خونـده  درس دانشـگاه  یک در دو هر ،فنی) ارشد (مدیر  CTO و من مثالً  ه.د یم وننش
 کـردیم  پرزنت رو ینا که بود پشتش اي تاریخچه یه و بودم شناخته قبلش سال دو رو مدیرعامل

  ».بود جذاب خیلی براشون و
 واقـع  در دارد. اهمیـت  هـا  آن عمـل  سـرعت  و مـوردنظر  موضع به تیم تسلط تیم. توانمندي

پشت متخصص و متناسب یتیم باید بلکه ،ندارد ارزشی وکار کسب فرشتگان براي ایده رفص 
 جـوان  بـودن،  پرانـرژي  بـودن،  بااسـتعداد  بودن، باانگیزه کند. اجرا را آن بتواند تا باشد ایده این

 که است مواردي جمله از ،جلو به رو حرکت و داشتن اضطرار احساس و کار در جدیت بودن،
 هـر  اآلن نـداره.  ارزشـی  هـیچ  تنهـا  ي ایـده «گوید: یم فرشتگان از یکی گیرد. یم قرار موردتوجه

 اومـدي  تـا  ولـی   نـدازي،  یمـ  راه اسـنپ  آیی یم شما مثالً   ه.تکراری ،برسه ذهنتون به که اي یدها
 بـه  مد یمـ  درمیـارم.  بـرات  شـو  زیـروبم  تمـام  ساعته نیم کنم. می باز اپلیکیشنتو من ،کردي اوکی

 چـون  نداره؟ ارزش تنها ي ایده گم می چرا نداره. کاري هیچ اینا و نویسه می کدشو نویسم هامبرن
 شـه  مـی  بـاالخره  ،باشـی  داشـته  تـوش  هـم  خـوبی  ارزش شما هاگ حتی کردنه. کپی قابل راحت

 »تیم! ده؟ می انجام کی رو اجرا اجرا! مهمه؟ چی پس کرد. اش یکپ
  ارائه .3

 شـد.  يبند طبقه ارائه قالب در ،ارائه تناسب و مهارت ارائه، محتواي محصول، ایده، مضامین
 مفهـوم  منظـور،  نیست. پاورپوینت فایل طریق از پرزنتیشن یا ارائه رفص ینجاا در ارائه از منظور
 دربـر  خـود  پیشـنهادي  ارزش ارائـه  بـراي  را کـارآفرین  يهـا  تـالش  تمـام  کـه  اسـت  يتـر  کالن

  شود. یم شکافته بیشتر موضوع این مربوطه مضامین بیان با ادامه در گیرد. یم
 دنبـال  بـه  هـا  آن البتـه  دارد. مهمـی  نقش گذار یهسرما براي آن جذابیت و ایده نوآوري ایده.

 حـاال « دارد. اهمیـت  نیـز  داده انگیـزي  یجـان ه و باشـد  گذاري یهسرما آماده که هستند هایی یدها
 مهمه. براش هم موضوع خود ،کردم اشاره که ییها نوهم باشه، داشته غیرمالی انگیزه که کسی
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 خـودش  یـا  ،داره کردن اضافه براي چیزي یا که کنه ورود موضوعی توي داره دوست یحاًترج
 بـراش  موضـوع  و خیلـی  خالیـه  جـاش  کنـه مـی  احسـاس  و موضـوع  اون بـه  داره اشـتیاق   خیلی

  »بذاره. یرتأث تونه  می ما هايانگیزه روي اه این یزه.انگ هیجان
 موجـود  هـاي  یـت واقع بـر  مبتنی و شفاف يا ارائه ،رود یم انتظار ینکارآفر از ارائه. محتواي

 ارزش بـر  کنـد،   بیـان  را آن حـل  چگـونگی  و شـود  یمـ  حـل  کـه  يا مسـئله  باید او باشد. داشته
 ،کند بیان را محصول جذابیت باید تنها نه سازد. برجسته را رقبا با تمایز و کرده تمرکز پیشنهادي

 بهتـون  جالب چیز یک مثالً« کند: یم اشاره ینانکارآفر از یکی  بگوید. هم را ضعف نقاط بلکه
 اآلن خـب  کـه  دادنـد  یمـ  فیـدبک  مـا  بـه  گـذارها  یهسـرما  مدام ،کردیم یم پرزنت ما وقتی ؛بگم

 سـراغ  رفتن یم ،کردیم یم برجسته خیلی رو ونمحصولم ما اینکه با  یعنی  چیه؟ رقبا با تفاوتتون
 تـر  قشـنگ  رو مشـکالت  ما که بود تر مهم براشون یعنی .کنید یم حل دارید رو چیزي چه اینکه

 ،کـردیم  یمـ  حـل  مـا  کـه  اي مسئله کنیم. یم حل داریم رو چی که بگیم مشخصاً و کنیم شفاف
 بـود  الزم و فهمیـد  ینمـ  کـه  بود جوري گذار یهسرما براي مون ارائه طرز ولی ،بود واضح مونبرا
 مشـکل  اینکـه  سـراغ  بریم اول بشیم، متمرکز محصول و تیم روي زیاد خیلی بیاییم اینکه يجا به

 حلـش  داریـم  مـا  کـه  داشـته  وجـود  نیازي چه یعنی کنیم. یم حلش داریم چطور ما و بوده چی
  ».کنیم یم

 بـا  متناسـب  و کنـد  یمـ  پیدا فرشته از که شناختی براساس بتواند باید ینکارآفر ارائه. تناسب
 کنید بیان قالبی در را خود ایده قدرهر .دهد ارائه را خود پیشنهادي ارزش ،وي هاي يمند عالقه

 افـزایش  را توجـه  جلـب  شـانس  باشـد،  تـر  یکنزد گذار یهسرما فرشته ذهنیت و ها دغدغه به که
 بـا  متناسب که کنند یم گذاري یهسرما اي یدها روي نیز وکار کسب فرشتگان ،طرفی از د.یده یم

 گویـد:  یم فرشتگان از یکی باشد. نشسته ها آن دل به نیز کارآفرین و بوده ها آن هاي يمند عالقه
 بگـذرونیم.  وقـت  هـم  بـا  ساعتی چند و کارشون محل توي برم که کنممی رو کار این معموالً«

 ونموجمـ  طـول  اصـالً  ببینیم ،بخوریم غذا هم با بتونیم یعنی ؛کنم شون مشاهده نزدیک از میخام
 هـم  بـه  شخصـیتی  لحـاظ  از اگه بزنیم. حرف ،کنیم کار آدم اون با بتونیم باید ما خوره.می هم هب

  ».شهمی سخت ،نباشیم نزدیک
 تعهد .4

 و یکوشــ ســخت ســرمایه، بهینــه مصــرف آپــی، اســتارت زنــدگی پــذیرش ی،شناســ وقــت
  شد. يبند طبقه تعهد مضمون قالب در یزير برنامه
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 هـا  آن هسـتند.  قائـل  یشناسـ  وقـت  بـراي  زیـادي  اهمیـت  وکار کسب فرشتگان ی.شناس وقت
 تعهـدات  بـه  موقـع  بـه  و شـده  حاضـر  جلسـات  در موقـع  بـه  کـه  دهنـد  یم ترجیح را کارآفرینانی

 بـراي   متعهدند. خود کار به ها آن که است يا نشانه ترتیب و نظم واقع در کنند.   عمل موردنظر
 تایم آن که بود این ،کردیم یم رعایت حتماً که چیزي « کند: یم اشاره کارآفرینان از یکی مثال
 بـراي  یرگـذاره تأث جـورایی  یـه   و برامـون  مهمـه  خیلی که چیزي ؛شدیم یم حاضر جلسات توي
 چنـد  از بعـد  .بـود  زیـاد  خیلی ما پیگیري میزان یعنی ،کردیم یم فالوآپ اش همه ... گذار یهسرما
  »ببینیم. رو شما خوایم  می حاال که نداد یم جواب ما به اونا وقت

 داشته تمرکز خود کار روي باید ینانکارآفر فرشتگان، نظر از آپی. استارت زندگی پذیرش
 بایـد  هـا  ینا« کند: یم بیان فرشتگان از یکی باشند. پذیرفته را آپی استارت زندگی یک شرایط و

 آپـی  استارت زندگی هنوز ،بگیري "اینوست انجل" میاي تو وقتی که باشند داشته رو این انتظار
 کـار  و ماندن زنده فقط واقعی يامعن به یعنی ؛باشی داشته آپی استارت زندگی واقعاً باید داري.
 شـدند.  شـروع  ها ینا و زیرزمین و گاراژ از موفق هاي آپ استارت همه که شنیدیم چون کردن.

 کـرده،  مـالی  يفـداکار  کـه  کارآفرینـانی  »کنـه.  مدیریت گیره می یاد اونجا اینکه خاطر به چرا؟
 اصـالً  یـا  کننـد  یمـ  درخواسـت  را حقـوق  حـداقل  و ندارنـد  تمرکـز  شـان  یشخصـ  رفاه بر صرفاً

 یرتـأث  و فرسـتند  یمـ  وکـار  کسـب  فرشـته  به مثبتی بسیار سیگنال ،کنند ینم درخواست دستمزدي
   د.ندار وي اعتماد و توجه جلب بر زیادي

 ی،کوشـ  سـخت  بیـانگر  کـه  هسـتند  ییهـا  نشـانه  دنبـال  به وکار کسب فرشتگان ی.کوش سخت
 هـا  چـالش  مقابـل  در ددهـ  نشـان  بتوانـد  که کارآفرینی باشد. ینکارآفر تالشگري و جنگندگی

 جلـب  را وکـار  کسـب  فرشـته  اعتمـاد  توانـد  یم ،شود ینم ناامید آسانی به و است ناپذیر یخستگ
 سـختی  بـه  و بـودم  کـرده  اجـاره  کوچـک  خانه یک من« کند: یم بیان کارآفرینان از یکی کند.

 امـا  ،کشـید  بیمارسـتان  به کارم زمانی حتی دانست. یم را من زندگی همه او و کردم یم زندگی
  »کرد. اعتماد من به کنم یم تحمل را ها یسخت دید چون
  گیري یجهنت و بحث
 و تغییرپـذیر  محیط در باید ها آن است. کارآفرینان يها دغدغه ینتر مهم از یکی مالی ینتأم

 را هـا  آن خـدمات  یـا  محصـوالت  کـه  بپردازنـد  کسـانی  بازاریـابی  بـه  تنهـا  نـه  امروزي، پرشتاب
 دوام و بقـا  ،هـا  سـازمان  و افـراد  دیگـر  بـا  مهـم  روابـط  توسـعه  بـا  بایـد  بلکه ،کنند می خریداري
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 توانـد  می که فردي یا سازمان هر باید کارآفرینی بازاریابی در .کنند تضمین را خود وکار کسب
 يمعنـا  بـه  گیـرد.  قـرار  هـدف  ،باشـد  داشـته  کارآفرینانـه  آمیز مخاطره وکارکسب بر مثبت یرتأث

 ،حیــاتی نفعـان  يذ دیگـر  گیـري  هــدف در اهتمـام  ین،کـارآفر  مهـم  يهــا جنبـه  از یکـی  دیگـر، 
 کننـدگان  فـراهم  از مهمـی  دسـته  ،وکـار  کسـب  فرشتگان .است مالی کنندگان ینتأم خصوص به

 بازاریـابی  نیـز  تحقیـق  ایـن  در .هستند وکار کسب اولیه مراحل در کارآفرینان براي مالی سرمایه
 آمیختـه  و داده قـرار  بررسـی  مـورد  گـذاران  یهسـرما  نـوع  این موافقت  جلب براي را کارآفرینانه

 یابیبازار مفهوم که است این پژوهش این نوآوري .کردیم  استخراج را آن با متناسب بازاریابی
 حـل  در راهگشـایی  بـراي  حـوزه  ایـن  هاي ینشب از و گرفته کار به مالی ینتأم در را ینانهکارآفر
  است. گرفته بهره کارآفرینان مالی ینتأم به مربوط مسائل

 بازار ریسک یعنی ،ریسک جزء دو وکار، کسب فرشتگان گذاري سرمایه در ،)1995( 1فیت
 براسـاس  ).Maxwell & Lévesque, 2014, p. 1060( داد تشـخیص  را رابطـه) ( عاملیت ریسک و

 بـا  و پـذیرد   مـی  را آپـی  اسـتارت  زنـدگی  شـرایط  که هنگامی کارآفرین پژوهش، این هاي یافته
 یرتـأث  ،برساند سرانجام به را محصولش و ایده کند یم تالش منابع بهینه مصرف و یکوش سخت
 بـراي  مـن  کـه  دهـد  یمـ  را پیـام  ایـن  زیرا  ؛کند یم ایفا وکار کسب فرشته توجه جلب در زیادي
 ریسـک  کـه  اي مسـئله  ؛کـنم  یمـ  موفقیـت  بـراي  را تالشـم  تمـام  و هسـتم  قائل ارزش تو سرمایه
  دارد. یخوان هم نیز عاملیت نظریه با پژوهش این نتایج منظر این از .دهد یم کاهش را یارتباط

 فرشـته  بـه  را شـان  ایـده  کیفیـت  ،ینانـه کارآفر بازاریـابی  آمیختـه  یريکـارگ  بـه  با ینانکارآفر
 یخـوان  هم 2دهی عالمت نظریه با تحقیق این هاي یافته منظر این از و کنند یم مخابره وکار کسب
 ارزیـابی  در طـرف  یـک  توسـط  اطالعات تقارن عدم کاهش به مربوط دهی عالمت نظریه دارد.
 ,Connelly, Certo, Ireland, & Reutzel, 2011; Spence( اسـت  دیگـر  طـرف  کیفیـت  از خـود 

 منـابع  از را سـرمایه  ده،آور دسـت  بـه  جدیدي بازار کوشش و پشتکار با باید کارآفرینان ).2002
 سـت، ها آن نوپـاي  وضـعیت  از ناشـی  کـه  دیگـري  مشـکالت  عهـده  از و کرده کسب 3یرباورد

 4مشـروعیت  نسبی کمبود ،ندمواجه آن با نوآور کارآفرینان که زیادي مشکالت میان از برآیند.

                                                        
1. Fiet 
2. Signaling theory 
3. Skeptical 
4. Legitimacy 
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 وکـار کسـب  ماهیـت  اسـت  ممکـن  مهـم  نفعـان ذي هـم  و کارآفرینان هم زیرا است، مهم بسیار
 يهـا  گـروه  بایـد  چـرا  بیرونـی،  شـواهد  بدون واقع در نکنند. درك کامالً را جدید آمیز مخاطره

 Aldrich( ؟کننـد  اعتماد ،کرد خواهد کار رابطه این گوید یم که کارآفرین ادعاهاي به بالقوه
And Fiol, 1994, P.650.( دارد. همـاهنگی  نیـز  مشـروعیت  نظریـه  بـا  تحقیـق  ایـن  هاي یافته 

 را الزم مشـروعیت  تا کند یم فراهم کارآفرینان براي را امکان این ینانهکارآفر بازاریابی آمیخته
  کنند. کسب فرشته همکاري جلب براي

 آینده يها پژوهش براي پیشنهادهایی
 زمان و باشد داشته بیشتري قدمت تیم چقدر هر که است آن بیانگر پژوهش این هاي یافته .1

 یافته این دارند. ها آن به بیشتري عالقه فرشتگان باشند، داشته دوستی و  کرده کار هم با بیشتري
 خـود  دوسـت  بـا   شـود:  یمـ  گفته که   است مدیریت در رایج برداشت با تعارض در تاحدودي

 ایـن  هرحـال  بـه  کنیـد.  پیـدا  را خـود  دوست وکار کسب در بلکه نکنید، شروع را يوکار کسب
   است. بیشتر بررسی نیازمند گفته
 فرشـتگان  یـد تأک مـورد  نکـات  از یکـی  سـخت  شـرایط  و آپـی  اسـتارت  زنـدگی  پذیرش .2

 گیرنـد  یمـ  یـاد  کارآفرینـان  کـه  اسـت  سـخت  شـرایط  دارنـد:در  یدتأک ها آن است. وکار کسب
 آمــوزش بحــث دیــدگاه ایــن در ببرنــد. پـیش  و کــرده مــدیریت را خــود وکــار کســب چگونـه 

   شود. پرداخته آن یبررس به یآت یقاتتحق در است الزم و شودمی گرفته نادیده تاحدودي
 پذیرشـگري  بنـابراین  کننـد.  ارائـه  ینـان کارآفر بـه  را خـود  يها مشاوره اند مایل فرشتگان .3

 بـاور  ینـان کارآفر هاي یژگیو از یکی طرفی، از دارد. اهمیت ها آن براي ینکارآفر در 1مشاوره
 بـه  و انـد  تعـارض  در تاحـدودي  کـه  موضـوعی  دو اسـت؛  خـود  يهـا  روش بـر  یدتأک و ایده به

    دارند. نیاز بیشتر تحقیقات
  کاربردي یشنهادهايپ

 با توانندمی ،هستند وکار کسب فرشتگان همکاري و منابع جذب دنبال به که ینانیکارآفر .1
   دهند. افزایش را خود موفقیت شانس تحقیق، این در شده استخراج بازاریابی آمیخته کاربست

 تصـمیمات  تواننـد  مـی  بازاریـابی،  آمیختـه  ایـن  بـه  نسـبت  هیآگا با وکار کسب فرشتگان .2
 دهند. تشخیص ناسره از را سره خود، يها انتخاب در و کرده اتخاذ بهتري

                                                        
1. Coachable 
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