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شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رهبري کارآفرينانه
در کسب و کارهاي نوپاي فينتک
نسيم عشقي 1ـ اصغر صرافي زاده قزويني *2ـ اکبر عالم تبريز 3ـ حسام زندحسامي
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تاریخ پذیرش1400/9/30 :

چكيده
پژوهشهاي انجام شده در حوزهي کسب و کارهاي نوپا نشان ميدهد که رفتارهاي کارآفرينان فعال در
اين کسب و کارها نقش مهمي را در بقا و توسعه کسب و کار ايفا ميکند .از همپوشاني رهبري و کارآفريني
رهبري کارآفرينانه ايجاد ميگردد که رويکردي جديد در ادارهي کسب و کارهاي نوپاست .پژوهش حاضر با
هدف شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رهبري کارآفرينانه در کسب و کارهاي نوپاي فعال در حوزهي
فين تک با رويکردي آميخته انجام شده است .در بخش کيفي به منظور احصاي عوامل موثر ،دادههاي جمع
آوري شده از طريق مصاحبهي نيمه ساختار يافته با خبرگان با استراتژي تحليل محتوا در قالب  25کد اوليه و
 6مقوله ،کدگذاري و خالصهسازي شدهاند .در بخش کمي جهت رتبهبندي مقوالت احصا شده از تکنيک
ديمتل جهت رتبهبندي عوامل موثر استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان ميدهند که از ميان عوامل موثر
بر رهبري کارآفرينانه در کسب و کارهاي نوپاي فينتک ،عوامل اقتصادي با وزن  0/216از بيشترين اهميت
برخوردار است .پس از آن تغييرات فرهنگي و اجتماعي ،ساختار سازمان ،حمايت رگوالتورها ،قابليت منابع
انساني با ،و تغييرات تکنولوژيک ،به ترتيب در رتبهي دوم تا ششم قرار گرفتهاند.
واژگان کليدي :رهبري ،کارآفريني ،رهبري کارآفرينانه ،کسب و کارهاي نوپا ،فناوري مالي

 1دانشجوی دکتری ،گروه کارآفرینی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
 2استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
sarrafizadeh@gmail.com

 3استاد ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 4استا دیار ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

 / 32نسيم عشقي ـ اصغر صرافي زاده قزويني ـ اکبر عالم تبريز ـ حسام زندحسامي

در اين رابطه داشته است ،نرخ شکست کسب و

مقدمه
در عصر حاضر ،با رشد سريع فناوري علي

کارهاي نوپا در سال اول فعاليت حدود  40درصد و

الخصوص فناوري اطالعات ،محيط کسب و کارها

اين رقم در ده سال اول فعاليت حدود  90درصد است
12

دگرگون و به شدت رقابتي شده است .در چنين

(شفرد و همکاران  .)2000،بنابراين ،از آنجا که کسب

محيطي اگر کارآفرينان رويکردها و رفتارهايي را جهت

و کارهاي نوپا داراي عدم اطمينان بيشتري نسبت به

انطباق با محيط پويا و رقابتي اتخاذ نکنند ،محکوم به

يک کسب و کار تثبيت يافته ميباشند ،رفتارهاي

شکستاند .پژوهشگران معتقدند ،براي هدايت کسب

رهبري کارآفرينان در اين کسب و کارها ميتواند

و کارهاي امروزي و جلوگيري از شکست ،راهبردهاي

نقشي اساسي در موفقيت آنها ايفا کند (پترسون و

مختلفي وجود دارد .يکي از اين راهبردها ميتواند به

همکاران
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.)2012،
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کارگيري سبک رهبري کارآفرينانه باشد .رهبري

اگر تئوريهاي رهبري و کارآفريني را به لحاظ

کارآفرينانه مفهومي است که توسط بسياري از

تاريخي مورد مطالعه قرار دهيم متوجه ميشويم که هر

پژوهشگران ناديده گرفته شده است .اين مفهوم ،از

دوي اين مفاهيم ابتدا از رويکرد ويژگيها شروع

همپوشاني دو سازه ي رهبري و کارآفريني بوجود

شدهاند .در واقع هم تئوريهاي رهبري و هم

ميآيد (هوانگ و همکاران )2014،1و در برگيرندهي

کارآفريني بر ويژگيهاي رهبران از غير رهبران و

گرايش

کارآفرينان از غيرکارآفرينان متمرکز بودهاند .اين

5

تئوريهاي اوليه که رويکرد ويژگيها ناميده ميشدند،

( ،)1983مديريت کارآفرينانه 6استيونسون )1983( 7و

در رهبري منجر به پراکندگي در پژوهشهاي انجام

رهبري ميباشد (گوپتا و همکاران .)2004،8رهبران

گرفته بين کساني همچون ووفورد و ليسکا)1993( 14

کارآفرين ميتوانند افراد مختلف را براي کار گرد هم

که تاثير موقعيت بر رهبري و از سوي ديگر کساني مثل

آورند و جوي را براي خلق ايده و حمايت از کسب و

سيمز و مانز )1984( 15و باس )1990( 16که رفتارهاي

کارهاي نوپا ايجاد کنند (مامفورد و همکاران.)2002 ،9

رهبري را مورد مطالعه قرار ميدادهاند شده است .به

مفاهيم

کارآفريني

شومپيتر

2

(،)1934

کارآفرينانه 3کوين و اسلوين ،)1988( 4و ميلر

در سالهاي اخير ،شاهد افزايش تعداد کسب و

همين ترتيب در پژوهشهاي حوزهي کارآفريني نيز،
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( )1997که تاثير

کارهاي نوپا علي الخصوص در کشور ايران هستيم.

بين پژوهشگراني همچون کرزنر

نوعي از اين کسب و کارها که در سال هاي اخير مورد

محيط و زمينه را بر کارآفريني مورد مطالعه قرار دادهاند
18

توجه قرار گرفته اند ،موسوم به فين تکها هستند .اين

و پژوهشگراني مثل شيور و اسکات

کسب و کارها که طيف گستردهاي از خدمات مالي را

رفتارهاي کارآفرينان را مورد مطالعه قرار دادهاند نوعي

در بستر فناوري اطالعات پوشش ميدهند ،همانند

پراکندگي و اختالف نظر وجود دارد (انسلي و

تمامي کسب و کارهاي نوپا عمدتا با مسائلي همانند

( )1991که
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هميلسکي .)2006،

ريسک باال ،عدم اطمينان ،فقدان تجربه ،پويايي و

اساسا رهبري کارآفرينانه در نقطهي مشترک بين

انعطالف پذيري باال ،و منابع مالي محدود مواجه

رهبري و کارآفريني وجود دارد .به طور کلي رهبري

هستند (زائيچ و بالدگر .)2017 ،10مستندات و پژوهش

فرآيند تاثيرگذاري بر افراد است و بازتاب دهندهي يک

هاي انجام گرفته درباره ي کسب و کارهاي نوپا نشان

پديدهي پيچيده و فراتر از يک عامل فردي است.

ميدهند که نرخ شکست اين کسب و کارها معموال

همانطور که کارآفريني تنها بر فرد کارآفرين تمرکز

باالست .بعنوان مثال ،طبق تخميني که تيمونز)1990(11

نميکند ،بلکه بر پيوند بين فرد و فرصتها تمرکز
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ميکند .در همين رابطه شين و ونکاتارامان)2000(20

(سيمبا و تاي .)2018 ،23از سوي ديگر ،کارآفرينان در

کارآفريني را به عنوان فرآيندي که فرصتها در آن

کشورهاي مختلف بنا به بستر فعاليت ،با چالشهاي

براي ايجاد کاالها و خدمات آينده ،کشف ،ارزيابي و

مختلفي مواجه هستند و در نتيجه ممکن است

بهره برداري ميشوند ،تعريف ميکنند .رهبري

سياستها و شرايط مطلوب براي کارآفريني در يک

کارآفرينانه يکي از مهمترين تجليات رفتارهاي مبتني بر

کشور براي کشور ديگر مطلوب نباشد .از نظر برخي از

فرصت در زمينههاي سازماني متعدد است (رنکو و

پژوهشگران ،اکثر مفاهيم مدرن رهبري از دنياي غرب

همکاران .)2015،21سبک رهبري کارآفرينانه ميتواند

سرچشمه گرفته اند و افراد در کشورهاي در حال

در يک ساختار رهبري مرسوم مورد بررسي باشد .با

توسعه بيشتر به تقليد از اين مفاهيم تمايل دارند تا

اين تفاوت که رهبر در سبک رهبري کارآفرينانه ،فردي

ايجاد مفاهيم جديد متناسب با بستر فعاليتشان

است با خصوصياتي همچون ريسک پذيري ،خالق و

24

(هريسون و همکاران .)2018 ،

افزايش ميدهد (معصومي و زماني .)1396 ،در رابطه

کشور ما شکل گرفته است ،ميتوان به فين تک ها

با رهبري کارافرينانه تعاريف مختلفي ارائه شده است.

اشاره کرد که مخفف شدهي واژهي فناوري مالي

کانينگهام و هيسچرون )1991( 22معتقدند که رهبري

است .فرهنگنامه آکسفورد فين تک را به عنوان

کارآفرينانه در برگيرندهي وضع هدفهاي شفاف ،خلق

برنامههاي کامپيوتري و ديگر تکنولوژيهايي که براي

فرصتها ،قدرتمند کردن افراد ،محافظت از

حمايت يا فعالسازي خدمات بانکي و مالي استفاده

خصوصيات سازمان و توسعهي سيستم منابع انساني

ميشوند ،تعريف کرده است .به عبارت سادهتر اين

است .رنکو و همکاران ( )2015رهبري کارآفرينانه را

اصطالح نسبتا جديد به معناي استفاده از تکنولوژي

مفهومي ميدانند که برگيرندهي تاثيرگذاري و هدايت

براي کارآمدتر کردن خدمات مالي به کار ميرود

عملکرد اعضاي گروه جهت دستيابي به اهداف

(مدانلو جويباري و همکاران .)1397،مطابق با گزارش

تشخيص و کشف

ديجيتال بانکينگ 25در سال  2020تاريخچه فينتکها

سازماني است و خود شامل
فرصتهاي کارافريني است.

را ميتوان در سه فاز بررسي نمود .فاز اول اين

بررسيها نشان ميدهد که پژوهشهاي انجام گرفته

فناوريها از شروع قرن  19با اختراع تلفن آغاز شده

در حوزهي رهبري کارآفرينانه عمدتا در کسب و

است .از آنجا که در آن زمان فناوريها اوليه اطالعاتي

کارهاي بزرگ يا کوچک و متوسط انجام گرفته است و

همانند تلفن شروع به همگاني شدن کرده بود و در آن

در اين بين کمتر به کسب و کارهاي نوپا توجه شده

زمان بسياري از تاجران معامالت پولي خود را با اين

است .در واقع ،مطالعات تجربي اندکي مکانيزمهاي

وسيله ارتباطي انجام ميدادند .در فاز دوم که از دهه

عملکردي رهبري کارآفرينانه را در کسب و کارهاي

 60ميالدي تا اواسط دهه  2000شکل گرفته است،

نوپا بررسي کردهاند (هوآنگ و چن .)2014 ،الزم به

روشهاي متفاوتي براي ذخيره اطالعات مالي با

ذکر است که مطالعات انجام شده در حوزهي رهبري

همگاني شدن رايانهها به وجود آمده است .در فاز سوم

کارآفرينانه در سازمانهاي بزرگتر و تثبيت يافته را

نيز که از سال  2010به بعد شکل گرفته است و تاکنون

نميتوان به سادگي به کسب و کارهاي کوچکتر تعميم

نيز ادامه دارد ،استارت آپهايي بر پايهي فناوري

داد .چالشهايي که شرکت هاي نوپا با آن ها مواجه

اطالعات شکل گرفته اند که تحولي ديجيتال در

هستند ،عموما مستلزم توانايي رهبري متفاوتي است

حوزههاي مالي ايجاد کردهاند .از نمونههاي جهاني
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نوآور ،و جستجوگر فرصت هايي که بهره روي را

از حوزه هاي نوپايي که در سالهاي اخير در
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ميتوان به پي پال 26اشاره کرد .بسياري از کارشناسان

بستر کسب و کارهاي نوپاي فين تک ايران تاثير

معتقدند که فينتک ميتواند آينده صنعت بانکداري را

ميگذارند شناسايي و رتبهبندي نمايد.

تغيير دهد (پاشمن .)2017 ،27فينتکها در نمودار
هايپ سايکل 28گارتنر )2015( 29که از آن براي نمايش
وضعيت بازار فناوريها و نمايش گرافيکي،بلوغ و
پذيرش فناوريها و کاربرد آنها استفاده ميشود در
مرحلهي فالت بهره وري قرار دارند .اين امر بدين
معناست که اين بازيگران تازه وارد در حوزهي
تکنولوژيهاي مالي در مرحلهي شکوفايي قرار دارند و
کاربردهاي تجاري آنها در حال نمايان شدن است.
کشور ما در سال هاي اخير توجه فراواني به اين
فناوري داشته است .البته الزم به ذکر است که فين تک
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در ايران حوزهاي نوظهور است و تالش براي سرمايه
گذاري در آن از چند سال قبل از سوي برخي از
شرکت ها آغاز شده است .طبق گزارشي که شاخص
نوآوري جهاني 30در سال  2016منتشر کرد ،ايران از
لحاظ شاخص فارغ التحصيالن علوم و مهندسي در
رتبه دوم جهان قرار دارد .اين رتبه بيانگر در دسترس
بودن استعدادهاي مورد نياز براي فعاليت در زمينهي
فناوري هاي مالي است .اگرچه در حال حاضر بازار
تقاضاي فين تک کامال شکل نگرفته است ،اما رشد
روز افزون استفاده از ابزارهاي مالي جديد و استقبال از
کسب و کارهاي نوپا نويد افزايش تقاضاي محصوالت
و خدمات نوين مالي را در حوزهي فين تکها ميدهد.
مطابق گزارش پايگاه تحليلي خبري راه پرداخت 31در
اکوسيستم فين تکهاي ايران عمدتا شرکت ها،
بانکها ،بورس ،بيمه ها ،و استارت آپها و کسب و
کارهاي نوپا فعاليت ميکنند .در بين بازيگران اين
اکوسيستم استارت آپها و کسب و کارهاي نوپا بخش
قابل توجهي را از نظر تعداد به خود اختصاص داده
اند .با توجه به نرخ باالي شکست اين کسب و کارهاي
نوپا ميبايست داليل موفقيت و شکست اين کسب و
کارها را مورد توجه قرار داد.از اين رو ،پژوهش حاضر
قصد دارد تا عواملي را که بر رهبري کارآفرينانه در در

روش شناسي پژوهش
با در نظر گرفتن ماهيت مسئلهي پژوهش که در آن
پژوهشگر به دنبال شناسايي و احصاي عوامل موثر بر
رهبري کارآفرينانه در کسب و کارهاي نوپاي فين تک
است ،پژوهش حاضر در دستهي تحقيقات اکتشافي با
پارادايم پراگماتيسم است .پارادايم پراگماتيسم بر مبناي
نتايج اقدامات ،مسئله محور بودن ،کثرت گرايي و واقع
بيني ميباشد .در اين پارادايم اقدامات و نتايج بر
سوابق مقدم ترند ،پژوهشگر بر مسئلهي پژوهش تاکيد
دارد و از هر رويکردي که بتواند مسئلهي او را حل
نمايد استفاده ميکند .کاربرد اين پارادايم در رويکرد
آميخته است و پژوهشگر ميتواند از هر روش يا رويه
و تکنيک که مسئله ي او را حل ميکند ،استفاده کند
(کرسول ،2014 ،32صص  .)36-39به همين ترتيب،
استراتژي پژوهش حاضر در بخش کيفي جهت حل
مسئله تحليل محتوا با بهرهگيري از نرم افزار تحليل
دادههاي کيفي  MAXQDAميباشد که در آن ،مطالب
در قالب مفاهيمي به نام کد رمزگذاري ميشوند و به
فرمتي قابل تجزيه و تحليل در ميآيند (خليلي
شوريني ،1389 ،ص  .)223اطالعات پژوهش حاضر
با استفاده از ابزار مصاحبهي نيمه ساختار يافته با
خبرگان حوزهي فين تکها به صورت ميداني جمع
آوري شده است .شيوهي نمونهگيري از نوع
غيراحتمالي و به صورتي نظري است زيرا پژوهشگر
ميبايست موردهايي را انتخاب نمايد که از لحاظ
نظري واجد ويژگي هاي مهمي دربارهي يک موضوع
يا بستري خاص هستند و بر اساس حساسيت نظري
نمونه گيري جهت داده ميشود و همچنين اين موردها
بر اساس بينشي که به پژوهشگر ميدهند ،انتخاب
ميشوند (نيومن ،1390 ،33صص  .)443-451معياري
که در اين بخش پژوهشگر براي دريافت داده ها از
نمونهي مورد بررسي اتخاذ کرده است ،اشباع نظري

34
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ميباشد .با استفاده از اين معيار پژوهشگر نمونه گيري

يافتهها

را تا هنگاميکه مقوله ي جديدي براي کدگذاري اضافه

توصيف جمعيت شناختي مشارکت کنندگان پژوهش

پژوهش حاضر پس از رسيدن به اشباع نظري و فرآيند

کيفي و کمي پژوهش حاضر مطابق جدول  1به تفکيک

مقايسه ي مداوم مصاحبه ها تعداد  14مصاحبه از

جنسيت ،سطح تحصيالت ،حوزهي فعاليت و سابقهي

طريق فن نمونه گيري نظري جمع آوري شد و سپس

فعاليت در حوزهي فين تکها نشان داده شده است.

پژوهشگر اقدام به تحليل و کدگذاري دادههاي جمع

الزم به ذکر است که در هر دو بخش کيفي و کمي با

آوري شده نمود که در يافتهها به نتايج آن اشاره

توجه به اينکه شيوه نمونهگيري پژوهش به صورت

ميگردد .پس از احصاي عوامل موثر بر رهبري

نظري است ،معيارهاي انتخاب خبرگان شامل سطح

کارآفرينانه در بخش کيفي ،از آنجا که يکي از اهداف

تحصيالت (حداقل باالتر از کارشناسي) ،و فعال بودن

پژوهش حاضر تبيين روابط علي و رتبه بندي

در يکي از حوزههاي فين تک ،ميباشد .حجم نمونه

مولفههاي اصلي رهبري کارآفرينانه در کسب و

کيفي با توجه به رسيدن به تقطهي اشباع نظري تعيين

کارهاي نوپاي فين تک است از تکنيک ديمتل استفاده

شده است .در بخش کمي نيز با توجه به اينکه تکنيک

شده است .بنابراين پرسشنامهي تنظيم شده در اختيار

حل مسئلهي پژوهش در دستهي تکنيکهاي تصميم

 16خبره قرار گرفتهاست .براي تعيين وزن و اهميت

گيري چند معياره قرار ميگيرد ،از شيوهي تعيين حجم

هريک از عوامل از روش پيشنهادي داالال استفاده شده

نمونه متفاوتي استفاده شده است .در اين بخش ،از نظر
36

37

است .نتايج تجزيهوتحليل دادههاي پژوهش با استفاده

ترسين و ريگز

از رويکردهاي ترکيبي تصميمگيري چندمعياره در

صورت همگن بودن گروه مشارکت کنندگان ،براي

يافتههاي پژوهش ارائه شده است.

ايجاد نتايج اثربخش ،حجم نمونهاي مرکب از  10الي

( )1976و بريدي

( )2009در

 15نفر کفايت ميکند .برخي از پژوهشگران نيز حجم
نمونه مطلوب را براي اين روش  10الي  20نفر توصيه
کردهاند (ضيايي و همکاران .)1396 ،با توجه به در
جدول :1توصيف جمعيت شناختي مشارکت کنندگان
بخش

جنسيت

تعداد

سطح تحصيالت

تعداد

زن

5

کارشناسي

1

کارشناسي ارشد

10

بخش کيفي

بخش کمي

مرد

9
دکتراي تخصصي

3

حوزهي فعاليت

تعداد سابقهي فعاليت در فين تک تعداد

پرداخت

4

اينشور تک

2

ولث تک

1

رمز نگاري ارز

1

بانکداري

1

مديريت مالي

1

تامين مالي جمعي

1

امنيت

1

آموزش و نظارت

2

 5سال≥

بين  6تا  10سال

9

5

زن

3

کارشناسي ارشد

4

آموزش و نظارت

9

 5سال≥

8

مرد

13

دکتراي تخصصصي

12

پژوهش

7

بين  6تا  10سال

8
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دسترس بودن افراد جهت انتخاب و بودجه ،پژوهش

داده شدهاند .جدول  3نشان ميدهد که  25کد اوليهي

حاضر از نظر  16نفر از خبرگان فعال در حوزهي فين

پژوهش ميتواند در قالب شش مقوله دستهبندي شود.

تکها استفاده کرده است.
جدول :3مقولهبندي دادهها
تجزيه و تحليل کيفي دادهها
با توجه به اينکه استراتژي پژوهش حاضر تحليل

کدهاي اوليه
توسعهي سند باکسها براي پيشرفت کسب و کارها
نظارت واحد و متمرکز

محتوا ميباشد ،ابتدا ميبايست واحدهاي معنايي برآمده

داشتن همگرايي و همسويي فکري

از پياده سازي مصاحبه ها را ويرايش و سپس اقدام به

موضعگيري شفاف در قبال فين تکها

کدگذاري محتواي پياده سازي شده نمود .در پژوهش

بومي سازي دستورالعملها
پشتيباني آموزشي

حاضر اين فرايند به صورت کدگذاري و خالصه

بسترسازي براي همکاري با کسب و کارهاي سنتي

سازي تا رسيدن به مقوالت پژوهش انجام

ايجاد تشکلهاي دروني بين کسب و کارهاي نوپاي فينتک

گرديدهاست .مطابق با نظر اوه فيليک )2006( 38کدهاي

پيشرفت سريع فناوري اطالعات
لزوم حرکت بر لبهي تغييرات فناورانه
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اوليه همان برچسب هاي معناداريست که تلخيص

در دسترس بودن فناوريهاي روز و جديد

کنندهي واحدهاي معنادار با فرمت کيفي ميباشد.

بلوغ سريعتر فناوريهاي مالي

فرآيند کدگذاري واحدهاي معنايي برآمده از دل

تغيير ساليق و عادات مصرفکنندگان

مصاحبه مطابق جدول  2به صورت نمونه نشان داده
شده است.

مقوالت

ظرفيت پذيريش نسل جديد نسبت به فناوري پيشرفته
فرهنگ استفاده از فناوري اطالعات در جامعه
وجود سرمايهي انساني متخصص و تحصيلکرده

حمايت نهادهاي
ناظر
(رگوالتورها)

تغييرات
تکنولوژيک

تغييرات فرهنگي
و اجتماعي

افزايش سطح آگاهي و انتظارات مشتريان

جدول :2کدگذاري واحدهاي معنايي
کد

تخصص
و دانش
پيروان

واحد معنايي

سطح اقتصادي جامعه
ثبات محيط اقتصادي کشور

عوامل اقتصادي

سطوح پايين سلسه مراتب

به نظر من يک کارآفرين و يک رهبر واقعا نبايد

جو نوآوانهي سازمان

بترسه ،از اينکه يک آدم قويو بياره داخل تيم

نياز به انعطاف پذيري باالي کسب و کار

خودش ،خيلي از آدم هايي که من ميشناسم ،شايد تو

تخصص و دانش پيروان

صحبت اين حرفو نگن ولي تو عمل وقتي ميبينيم

توانايي آيندهنگري پيروان

دارند استخدام ميکنند آدم هاييو استخدام ميکنند که

رفتارهاي فرصت محور پيروان

ساختار سازمان

قابليت منابع
انساني سازمان

يک جورهايي ازشون حساب ببرند
ثبات

اتفاقي که افتاده که خيلي تاثير گذار بوده سر اين

محيط

قضيه تورم بوده تا االن که خيلي شرکت ها االن

اقتصادي

خودشونو کشيدن عقب به جهت اون تورمي که

کشور

وجود داره و اين تورم االن داره خودشو نشون ميده

پس از کدگذاري اوليه ،اين کدها در قالب مفاهيمي
انتزاعي تر به نام مقوالت طبقه بندي شدهاند که در
واقع نشان دهندهي آخرين درجهي انتزاع از يک مفهوم
هستند .کدهاي اوليه و مقوالت مطابق جدول  3نشان

پس از اتمام فرآيند کدگذاري جهت محاسبهي
پايايي از مفهومي به نام ضريب توافق يا ضريب کاپا
استفاده شده است .ضريب کاپا نشان دهندهي ميزان
ثبات يا همبستگي قابل قبول در فرايند کدگذاري است.
بدين منظور پس از فرايند کدگذاري از مقايسهي نظر
پژوهشگر با دو خبرهي ديگر استفاده شدهاست .حداقل
مقدار اين شاخص  0.6ميباشد و مقدار  0.8نشان
ميدهد که توافق بين دو ارزياب ايدهال است (محمد
بيگي و همکاران .)1393 ،مطابق جدول  4مقدار اين
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شاخص با استفاده از نرم افزار  spssنسخهي  24در

گام اول :محاسبه ماتريس ارتباط مستقيم

سطح معني داري  0.000مقدار  0.792محاسبه

زماني که از ديگاه چند کارشناس استفاده ميشود

شدهاست .بنابراين با توجه به کوچکتر بودن سطح

از ميانگين حسابي ساده نظرات استفاده ميشود و

معني داري از مقدار  0.05فرض استقالل کدهاي

ماتريس ارتباط مستقيم يا  Xرا تشکيل ميدهيم .سپس

استخراجي رد ميشود که اين امر نشان دهندهي پايايي

اين ماتريس تبديل به ماتريس نرمال ميشود.

مناسب کدهاي استخراجي است .الزم به ذکر است که
از نظر جمعيت شناختي خبرگان اين بخش جهت تائيد
کدها هر دو مرد و از اساتيد کارآفريني و مديريت
ميباشند که سابقهي فعاليت باالي پنج سال را در
کسب و کارهاي نوپا و رگوالتوري فينتکها دارند.
جدول  : 4خروجي ضريب توافق (کاپا)

(کاپا)
تعداد موارد
معتبر

0.792.

0.90

8.741

0.000

120

تجزيه و تحليل کمي دادهها
جهت رتبه بندي مقوالت بدست آمده از بخش
کيفي از تکنيک ديمتل استفاده شده است .بدين منظور
پرسشنامه بر اساس  6مقولهي بدست آمده از بخش
کيفي بين  16خبره دانشگاهي که مسلط به مباحث
کسب و کارهاي نوپا و فين تک بودهاند توزيع شده
است.بر اين اساس نخستين گام محاسبه روابط دروني
معيارهاي اصلي است .جهت انعکاس روابط دروني

ابتدا جمع تمامي سطرها و ستونها محاسبه
ميشود .بزرگترين عدد سطر و ستون  kرا تشکيل
ميدهد .براساس رابطه  1بزرگترين عدد  18/75است
و تمامي مقادير جدول بر معکوس اين عدد ضرب
ميشود تا ماتريس نرمال شود .ماتريس نرمال شده
مطابق جدول  5نشان داده شدهاست.
𝑋∗

1
𝑥𝑎𝑚

()1
= 𝑁;}𝑘 = 𝑚𝑎𝑥{𝑚𝑎𝑥 ∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 , ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖𝑗 ,

در رابطهي  k ،1نشان دهندهي بزرگترين عدد سطر
و ستون است و  Nنيز معرف نرمال سازي ماتريس
است.

گام سوم :محاسبه ماتريس ارتباط کامل
براي محاسبه ماتريس ارتباط کامل ابتدا ماتريس
هماني ) (Iتشکيل ميشود .سپس ماتريس هماني را
منهاي ماتريس نرمال کرده و ماتريس حاصل را
معکوس ميکنيم .در نهايت ماتريس نرمال را در
ماتريس معکوس مطابق رابطه 2ضرب ميکنيم .اين
ماتريس مطابق جدول  6نشان داده شده است.
()2

ميان معيارهاي اصلي در تکنيک ديمتل متخصصان
قادرند با تسلط بيشتري به بيان نظرات خود در رابطه با
اثرات (جهت و شدت اثرات) ميان عوامل بپردازند.
الزم به ذکر است که ماتريس حاصله از تکنيک ديمتل
(ماتريس ارتباطات داخلي) ،هم رابطه علي و معلولي
بين عوامل را نشان ميدهد و هم اثرپذيري و اثرگذاري
متغيرها را نمايش ميدهد .جهت شناسايي روابط علي
و رتبهبندي عوامل حصا شده از بخش کيفي گامهاي
انجام شده است که در ادامه به آن اشاره ميشود.

1
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0
0
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0
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0
0
1
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0

0
1
0
0
0
0

1
0
I= 0
0
0
[0

در رابطهي  I ،2نشان دهندهي ماتريس هماني و
Tنشان دهندهي ماتريس ارتباط کامل است.

گام چهارم :نمايش نقشه روابط شبکه
براي تعيين نقشه روابط شبکه ) (NRMبايد ارزش
آستانه محاسبه شود .با اين روش ميتوان از روابط
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مقدار توافق

مقدار

خطاي استاندارد

Tتقريبي

معناداري

گام دوم :محاسبه ماتريس ارتباط مستقيم نرمال
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جدول  :5ماتريس نرمال شده) (Nمعيارهاي اصلي
N

حمايت

تغييرات

عوامل

تغييرات فرهنگي و

ساختار

قابليت منابع

رگوالتورها

تکنولوژيک

اقتصادي

اجتماعي

سازمان

انساني

حمايت رگوالتورها

0.000

0.200

0.193

0.187

0.040

0.040

تغييرات تکنولوژيک

0.167

0.000

0.213

0.173

0.033

0.033

عوامل اقتصادي

0.213

0.200

0.000

0.200

0.193

0.187

تغييرات فرهنگي و اجتماعي

0.133

0.120

0.193

0.000

0.153

0.133

ساختار سازمان

0.040

0.040

0.200

0.193

0.000

0.213

قابليت منابع انساني

0.040

0.040

0.200

0.120

0.213

0.000

جدول  :6ماتريس ارتباط کامل ) (Tمعيارهاي اصلي
T
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ساختار

قابليت منابع

عوامل اقتصادي تغييرات فرهنگي

حمايت

تغييرات

و اجتماعي

سازمان

انساني

رگوالتورها

تکنولوژيک

0.546

0.334

0.322

حمايت رگوالتورها

0.303

0.470

0.589

0.319

0.307

تغييرات تکنولوژيک

0.435

0.292

0.585

0.521

0.555

عوامل اقتصادي

0.572

0.562

0.592

0.700

0.575

تغييرات فرهنگي و اجتماعي

0.428

0.417

0.626

0.419

0.463

0.436

ساختار سازمان

0.332

0.328

0.608

0.558

0.333

0.496

قابليت منابع انساني

0.306

0.303

0.570

0.472

0.481

0.294

جزئي صرفنظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا را

که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده يعني آن رابطه

T

علي در نظر گرفته نميشود .در اين مطالعه ارزش

از مقدار آستانه بزرگتر باشد در  NRMنمايش داده

آستانه برابر  0/457بدست آمده است .بنابراين الگوي

خواهد شد .براي محاسبه مقدار آستانه روابط کافي

روابط معني دار به صورت جدول  7نشان داده شده

است تا ميانگين مقادير ماتريس  Tمحاسبه شود .بعد از

است.

ترسيم کرد .تنها روابطي که مقادير آنها در ماتريس

آنکه شدت آستانه تعيين شد ،تمامي مقادير ماتريس

T

جدول  :7الگوي روابط معني دار معيارهاي اصلي مدل
T

حمايت

تغييرات

عوامل

تغييرات فرهنگي

ساختار

قابليت منابع

رگوالتورها

تکنولوژيک

اقتصادي

و اجتماعي

سازمان

انساني

حمايت رگوالتورها

×

0.470

0.589

0.546

×

×

تغييرات تکنولوژيک

×

×

0.585

0.521

×

×

0.572

0.562

0.592

0.700

0.575

0.555

تغييرات فرهنگي و اجتماعي

×

×

0.626

×

0.463

×

ساختار سازمان

×

×

0.608

0.558

×

0.496

قابليت منابع انساني

×

×

0.570

0.472

0.481

×

عوامل اقتصادي
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شکل  :2الگوی روابط درونی معیارهای اصلی مدل

) ،(C1تغييرات تکنولوژيک ) ،(C2عوامل اقتصادي

مقدار  D+Rعاملي بيشتر باشد ،آن عامل تعامل بيشتري

) ،(C3تغييرات فرهنگي و اجتماعي ) ،(C4ساختار

با ساير عوامل سيستم دارد .براين اساس معيار عوامل

سازمان ) (C5و قابليت منابع انساني ) ،(C6الگوي

اقتصادي بيشترين تعامل را با ساير معيارهاي مورد

روابط خوشهاي را به صورت شکل  2نشان داد.

مطالعه دارد.

جدول  8نشان دهندهي جمع عناصر هر سطر

)(D

ميباشد و بيان کنندهي ميزان تاثيرگذاري آن معيار بر
ساير معيارها است .معيار عوامل اقتصادي از بيشترين
تاثيرگذاري برخورداري است .معيارهاي تغييرات

با توجه به الگوي روابط ميتوان نمودار علي را
مطابق شکل 2ترسيم کرد.

گام پنجم :تعيين وزن عوامل

فرهنگي و اجتماعي ،ساختار سازمان ،تغييرات

تکنيک داالال روشي براي تعيين وزن يا درجه

تکنولوژيک و قابليت منابع انساني نيز در درجات

اهميت شاخصها (معيارها) در تصميمگيريهاي

)(R

چندمعياره است (داالال و همکاران .)2011 ،39در اين

براي هر عامل نشانگر ميزان تاثيرپذيري آن معيار بر

پژوهش نيز براي تعيين وزن عوامل شش گانه موثر بر

ساير معيارها است .در اينجا نيز عوامل اقتصادي از

رهبري کارآفرينانه در کسب و کارهاي نوپاي فين تک

ميزان تاثيرپذيري بسيار زيادي برخوردار است .معيار

از تکنيک نامبرده استفاده شده است.در واقع وزن هر

حمايت رگوالتورها کمترين تاثيرپذيري را از ساير

معيار چنين بدست ميآيد که نتايج علي و معلولي

بعدي تاثيرگذاري قرار دارند .جمع عناصر ستون

معيارها دارد.بردار افقي ) ،(D+Rميزان تاثير و تاثر
جدول  :8الگوي روابط علي معيارهاي اصلي مدل
D

R

D+R

D-R

C1

حمايت رگوالتورها

2.563

2.375

4.938

0.187

C2

تغييرات تکنولوژيک

2.458

2.371

4.830

0.087

C3

عوامل اقتصادي

3.556

3.570

7.125

0.014-

C4

تغييرات فرهنگي و اجتماعي

2.788

3.215

6.003

0.427-

C5

ساختار سازمان

2.655

2.505

5.160

0.151

C6

قابليت منابع انساني

2.426

2.410

4.836

0.016

عناصر مدل
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بنابراين ميتوان به ترتيب حمايت رگوالتورها

عامل مورد نظر در سيستم است .به عبارت ديگر هرچه
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جدول  :9شاخصهاي اصلي و زير معيارهاي مربوط
D+R

D-R

W

Wn

رتبه

C1

حمايت رگوالتورها

24.386

0.035

4.942

0.150

4

C2

تغييرات تکنولوژيک

23.327

0.008

4.831

0.146

6

C3

عوامل اقتصادي

50.770

0.000

7.125

0.216

1

C4

تغييرات فرهنگي و اجتماعي

36.040

0.182

6.018

0.183

2

C5

ساختار سازمان

26.625

0.023

5.162

0.157

3

C6

قابليت منابع انساني

23.391

0.000

4.836

0.147

5

32.915

1.000

عناصر مدل

جمع کل

بدست آمده از روش ديمتل را به توان دو رسانده با

بحث و نتيجه گيري
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هم جمع ميکنيم و از حاصل آن جذر ميگيريم .اين

پژوهش حاضر در راستاي شناسايي و رتبهبندي

فرمولها در قالب رابطهي 3و  4نشان داده شده است.

عوامل تاثيرگذار بر رهبري کارآفرينانه در کسب و

()3

کارهاي نوپاي فين تک با رويکردي آميخته (کيفي-

در

𝑊𝑖 = {(𝐷𝑖 + 𝑅𝑖)2 + (𝐷𝑖 − 𝑅𝑖)2 }1/2
رابطهي  𝑊𝑖 ،3معرف وزن روش دااالال،

𝑖𝑅  𝐷𝑖 +نشان دهندهي جمع عناصر هر سطر و ستون
و 𝑖𝑅  𝐷𝑖 −نيز نشان دهندهي مقدار تفاوت عناصر
سطر و ستون ميباشد.
()4

کمي) انجام گرفتهاست .بدين منظور جهت شناسايي
عوامل موثر بر رهبري کارآفرينانه در بستر کسب و
کارهاي نوپاي فين تک مصاحبهاي نيمه ساختار يافته با
خبرگان و فعاالن اين حوزه انجام شده است و سپس
جهت رتبه بندي اين عوامل پرسشنامه اي در اختيار 16

𝑖𝑊
𝑖𝑊 ∑

= 𝑛𝑊

خبره دانشگاهي که مسلط به مباحث رهبري کارآفرينانه
و کسب و کارهاي نوپا و بستر فين تک بودهاند قرار

در رابطه 𝑊𝑛 4وزن نرمال شده روش داالال

گرفت و با استفاده از تکنيک ديمتل اقدام به رتبه بندي

ميباشد .نتايج حاصل از محاسبه وزن عوامل در جدول

اين عوامل شده است.نتايج پژوهش نشان ميدهد که از

ارائه شده است.

ميان عوامل تاثير گذار بر رهبري کارآفرينانه در کسب

بنابراين عوامل اقتصادي با وزن  0/216از بيشترين

و کارهاي نوپاي فينتک ،عوامل اقتصادي بيشترين

اهميت برخوردار است .تغييرات فرهنگي و اجتماعي

درجهي اهميت را داراست .در واقع اين عامل طبق نظر

با وزن  0/183در اولويت دوم است .ساختار سازمان

خبرگان ميتواند موثرترين عامل بر سبک رهبري

با وزن  0/157در رتبه سوم قرار دارد .حمايت

کارآفرينانه در کسب و کارهاي نوپاي فين تک باشد.

با وزن  0/150در رتبه چهارم است.

در پژوهش حاضر اين مقوله در برگيرندهي سطح

قابليت منابع انساني با وزن  0/147در رتبه پنجم است

اقتصادي جامعه و ثبات محيط اقتصادي کشور است .با

و تغييرات تکنولوژيک با وزن  0/146در رتبه ششم

توجه به اينکه سازوکار فين تکها در حوزهي خدمات

قرار دارد.

مالي است ميتواند بيشترين رابطه را با عوامل اقتصادي

رگوالتورها

داشته باشد .يافتههاي اين پژوهش منطبق با يافتههاي
پژوهش محقر و همکاران ( )1398در حوزهي تحول
فناورانهي در بخش خدمات مالي است که اين تحول
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را وابسته به عواملي همانند وضعيت اقتصادي بخش

گرفتهاند .کسب و کارهايي که در اکوسيستم فينتک

مالي سنتي ميدانند که خود نيز نشات گرفته از

قرار ميگيرند از يک سو با نهادهاي ناظر که شامل

وضعيت اقتصادي کشور ميباشد.

بانک مرکزي ،شوراي عالي بيمه و شوراي عالي بورس

دومين عامل موثر بر رهبري کارآفرينانه در کسب و

تصميمات حاکميت ميتواند بر تحول فناورانه آنها

کارهاي نوپاي فين تک است .تغييرات فرهنگي و

نقش موثري را ايفا کند (محقر و همکاران.)1398 ،

اجتماعي ميتواند شکل دهندهي استفادهي جامعه از

مطابق نظريهي نهادي يکي از مهمترين وظايف نهادها

فناوريهايي همانند فينتک باشد .پژوهش کرنيي و

که شکل دهندهي مجموعهاي از قوانين سياسي،

( )2017دربارهي تاثير پديدهي فين تک بر

اجتماعي و قانوني است که پايه و اساسي را براي

تغييرات راديکال در بخشهاي مالي اين يافته را

مبادالت و توليدات فرآهم ميکنند ،تسهيلگري براي

تقويت ميکند .مطابق نظر کرنيي و مولنار ()2017

کسب و کارها و سازمانهاست (پنگ )2002 ،42و

تغيير عادات و ساليق مصرف کنندگان منجر به

ميتوانند تعيين کنندهي سبک رهبري کارآفرينانه در

تغييراتي در مدلهاي کسب و کار شده است و آنها را

کسب و کارهاي نوپا باشد .عالوه بر اين موارد ،با

به سمت مدلهاي ديجيتالي هدايت کرده است.

نگاهي دقيق تر به ساختار کسب و کارهاي نوپاي فين

همچنين عواملي همچون فرهنگ استفاده از فناوري

تک ميتوان گفت که با توجه به لزوم بهکارگيري

اطالعات ،ظرفيت پذيرش نسل جديدتر نسبت به

فناوري اطالعات در اين کسب و کارها نياز به منابع

استفاده از فناوريهاي جديدتر و نيز وجود نيروهاي

انساني دانشي در اين کسبوکارها به شدت نياز است.

متخصص و تحصيلکرده علي الخصوص در کشور

اين منابع ميتوانند با دانش و ديدگاه خود بر رفتارهاي

ايران توانسته است اين تغييرات فرهنگي و اجتماعي را

رهبران کارآفرين تاثيرگذار باشند .هم چنين ،با توجه

رقم بزند و تعداد اين کسبو کارهاي فعال در حوزي

به لزوم بهرهگيري از فناوريهاي پيشرفته در مدل

فناوري مالي را علي الخصوص در کشور ايران افزايش

کسب و کار هاي نوپاي فينتک به کارگيري

دهد .پس از تغييرات فرهنگي و اجتماعي ساختار

نوآوريهاي تکنولوژيک و حرکت بر لبهي تغييرات

کسب و کارهاي نوپاي فين تک ميتواند عامل موثري

فناورانه ميتواند تغييرات و تحوالتي را در ساختار اين

بر تعيين سبک رهبري کارآفرينانه در اين کسب و

کسب و کارها ايفا نمايد (گامبر و همکاران،)2017 ،43

کارها باشد .با توجه به بستري که کسب و کارهاي نوپا

و اين امر با سياست گذاري مناسب رهبران کارآفرين

در آن فعاليت ميکنند نياز به تصميم گيري سريعتر و

براي انطباق با اين تغييرات که ضامن رشد و بقاي

انعطاف بيشتري دارند و داراي سطوح سلسله مراتب

شرکت است ،اتفاق ميافتد .يافتههاي پژوهش حاضر

پايين تر و سطوح کمتري هستند (فوربس،)2005 ،41

ميتواند براي کارآفرينان و فعاالن حوزهي کسب و

که اين امر به نوبه خود ميتواند بر سبک رهبري

کارهاي فين تک در رابطه با در نظر گرفتن عواملي که

کارآفرينانه رهبران کسب و کارهاي نوپا تاثيرگذار

ميتواند بر سبک رهبري کارآفرينانه آنها تاثيرگذار

باشد.

باشد ،مفيد واقع شود .با توجه به اينکه پژوهش حاضر

مولنار

40

پس از ساختار سازمان ،حمايت رگوالتورها،

در قالب رويکردي اکتشافانه عوامل موثر بر رهبري

قابليت منابع انساني و تغييرات تکنولوژيک از نظر

کارآفرينانه را استخراج کردهاست .به منظور افزايش

خبرگان به ترتيب در رتبههاي چهارم تا ششم قرار

قابليت تعميم نتايج پژهش حاضر به پژوهشگران جهت
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مطابق نظر خبرگان تغييرات فرهنگي و اجتماعي

در ارتباطند و از سوي ديگر در سطحي کالنتر
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