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Abstract 

The cooperation models between small 
knowledge-based companies and Industrial 
and economic firms are important for meeting 
the needs of the larger firms and entering the 
knowledge-based companies to market. 
The objective of the research is presenting a 
framework for developing the cooperation 
between small knowledge-based companies 
and Industrial and economic firms based on 
Guaranteed-Buys method in the context of 
Iran. 
The research methodology was Case Study 
and the interview, literature review and 
investigation of the statistics and real events 
created the triangulation in this research.  
At the first, the nine challenges in the 
cooperation between small knowledge-based 
companies and Industrial and economic firms 
in Iran were identified and thereafter the 
suggested framework tried to solve these 
challenges. 
In the framework, the functions of financing, 
warranty, capability building, Intermediation, 
facilitating and policy making, technical 
capability assessment and relationship were 
identified and investigated deeply in the 
context of Iran for intermediaries. 
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  *زاده رضا نقی

  استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران
  

  دهیچک
بنیان به بازار، اهمیت  هاي دانش هاي صنعتی و اقتصادي جهت رفع نیازهاي آنها و اتصال شرکت بنیان با مجموعه هاي کوچک دانش هاي همکاري شرکت مدل
هاي صنعتی و اقتصادي، مبتنی بر روش  بنیان و مجموعه هاي کوچک دانش شرکتهاي مشترك میان  حاضر ارائه الگوي توسعه همکاري مقالههدف . اي دارد ویژه

گانه اطالعاتی مصاحبه، مرور مطالعات پیشین و  در این پژوهش بر اساس روش مطالعه موردي و با استفاده از سه. تضمین خرید در بستر نهادي ایران است
هاي صنعتی و اقتصادي از طریق  بنیان و مجموعه هاي کوچک دانش هاي مشترك میان شرکت کاريبررسی شواهد و همچنین آمار و رویدادها، الگوي توسعه هم

شده سعی نموده  هاي مشترك شناسایی شدند که الگوي طراحی چالش کلیدي در توسعه همکاري نُه براي طراحی الگو، ابتدا. روش تضمین خرید ارائه شده است
گري،  گري، تسهیل این اساس هفت کارکرد براي نهادهاي میانجی مشتمل بر تأمین مالی، ضمانت، توانمندسازي، واسطهبر . ها پاسخ دهد است به تمامی آن چالش

  .اند هاي فنی، تخصصی و ارتباطی، شناسایی و تحلیل شده گذاري و نهایتاً ارزیابی توانمندي سیاست

  طالعه مورديهاي صنعتی و اقتصادي، م بنیان، مجموعه هاي دانش شرکت: ها کلیدواژه
  :گردد براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Naghizadeh, R. (2017). The Pattern of Cooperation Between Small Knowledge-Based Firms and Industrial and 
Economic Firms; by Guaranteed-Buys Method. Journal of Science & Technology Policy, 9(2), 67-81. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

تر، از  هاي بزرگ هاي کوچک با شرکت همکاري شرکت
. برخوردار استتوسعه فناوري  براي اي اهمیت ویژه

هاي  رشد شرکت توجهیوکارهاي بزرگ به شکل قابل  کسب
شده و  جریان درآمدي تضمین. کنند را تسریع میکوچک 
هاي بزرگ براي  که از محل همکاري با شرکت يپایدار
شود موجب تحقق هر چه بیشتر  هاي کوچک ایجاد می شرکت

1اسمیت]. 1[شود  هاي کوچک می هاي رشد شرکت استراتژي
2 

هاي کوچک را  و همکاران فواید این همکاري براي شرکت
                                                 
ö DOI: 10.22034/jstp.2017.9.2.188500 

⊕ * naghizadeh@nrisp.ac.ir 
12- Smith 

هاي جدید و  برداري از فناوري هرهشدن امکان ب فراهم
ها، بازارها و منابع مالی جدید و احتماالً  دسترسی به دانش
 ها این همکاري]. 2[دانند  هاي مدیریتی می افزایش مهارت

 مثالً هاي بزرگ دارد براي شرکتمزایاي متعددي همچنین 
هاي ویژه در تولید  هاي کوچک، داراي افرادي با دانش شرکت

هاي بزرگ را در  توانند شرکت ید هستند که میمحصوالت جد
 ].3[ند کنها و ابزارهاي جدید یاري  ارزیابی توسعه فناوري

ها و  با تصویب قانون حمایت از شرکت 1391در سال  
بنیان در مجلس شوراي اسالمی، نوع جدیدي  مؤسسات دانش

بنیان به رسمیت شناخته شد که  هاي خصوصی دانش از شرکت
]. 4[باشند  هاي کوچک و نوپا می ها شرکت کتعمده این شر
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هاي نوپا و کوچک براي اثرگذاري بر اقتصاد ملی  این شرکت
و همچنین رشد مستمر و مؤثر، نیازمند همکاري با 

گونه که  همان. باشند هاي بزرگ صنعتی و اقتصادي می شرکت
در مطالعات مختلف نیز مطرح شده است براي اتصال 

هاي بزرگ نیازمند  بنیان به شرکت هاي کوچک دانش شرکت
گري از طرف نهادهاي واسط در یک نظام مولد و  تسهیل

 1تحقیقی که در همین زمینه توسط بادال. هستیمنوآورانه 
انجام شده چهار فعالیت تشخیص و حمایت از استعدادها، 

هاي  سازي نیازها و خواسته هاي مالی، شفاف حمایت
مراحل انتخاب و  سازي هاي بزرگ و نیز ساده شرکت

هاي  هاي کوچک، را از فعالیت درخواست براي شرکت
]. 5[هاي بزرگ دولتی دانسته است  نهادهاي میانجی و بنگاه

هاي کوچک به بزرگ  هاي مختلفی براي اتصال شرکت روش
ها، مراکز رشد،  دهنده هایی همچون شتاب روش. وجود دارد

نوآوري  هاي ، مدل(CVC)گذاري خطرپذیر شرکتی  سرمایه
هاي مشترك مبتنی بر تضمین خرید از جمله  باز و همکاري

یکی از رویکردها که در راستاي توسعه . ها است این روش
گیرد رویکرد تضمین خرید محصوالت  فناوري شکل می
بر اساس این رویکرد، . بنیان است فناورانه و دانش

هایی که توانایی مالی و بازار بیشتري دارند خرید  مجموعه
به تأمین مشروط تر را  هاي کوچک محصوالت فناوري شرکت

و شرایطی مشخص تضمین  هانیاز خود و در قالب قرارداد
  ].10-6[نمایند  می

آن است که کارکردهاي اصلی مؤثر بر  مقالهسؤال اصلی این 
بنیان  هاي کوچک دانش توسعه همکاري مشترك میان شرکت

هاي صنعتی و اقتصادي بر اساس الگوي تضمین  با مجموعه
خرید چیست؟ به این منظور، سعی شده که چارچوب افزایش 

هاي  بنیان و مجموعه هاي کوچک دانش همکاري شرکت
ضمین خرید مورد بررسی صنعتی و اقتصادي از طریق روش ت

قرار گرفته و کارکردهاي نهادهاي میانجی در این خصوص 
در ابتدا بر اساس مطالعه مستندات پیشین و . شناسایی شود

هاي  مشاهده آمار، شواهد و رویدادها و همچنین مصاحبه
هاي کوچک  هاي کلیدي در همکاري شرکت اکتشافی، چالش

 باتصادي شناسایی و هاي صنعتی و اق بنیان و مجموعه دانش
سپس . مورد تأیید قرار گرفتخبرگان بین توزیع پرسشنامه 

                                                 
1- Badal 

هاي مذکور  اي براي پاسخگویی به چالش الگوي نظري اولیه
در چارچوب روش تضمین خرید ارائه و این الگو از طریق 

در مرحله بعد هم . روش مطالعه موردي، بررسی و تکمیل شد
هاي  دي، ترسیم و با یافتهنتایج حاصل از راهبرد مطالعه مور
در آخرین بخش نیز به . تجربیات مشابه مقایسه شده است

  .بندي مباحث مطروحه پرداخته شده است جمع
  
  مروري بر مطالعات پیشین -2

جمهوري،  بر اساس آمار معاونت علمی و فناوري ریاست
 3099برابر  96تیر  25بنیان تا تاریخ  هاي دانش تعداد شرکت

با (نوپا %) 1/56(شرکت  1739شرکت بوده که از میان آنها، 
هاي کوچک  شرکت]. 4[باشند  می) طول عمر حداکثر سه سال

هاي خود به  محور براي توسعه فعالیت بنیان و فناوري دانش
هاي  همکاري. ]1[تر نیازمندند  هاي بزرگ همکاري با مجموعه
توافقی اختیاري و آگاهانه هاي فناورانه،  معطوف به نوآوري

اشتراك گذاشتن و  است که بین دو یا چند بنگاه براي تبادل، به
هاي اخیر  در سال .]11[گیرد  توسعه مشترك فناوري شکل می

هاي زیادي براي شناسایی عوامل توسعه این روابط از  تالش
حتی  .]13و12[منظرهاي درونی و بیرونی انجام شده است 

هاي نوآوري نیز سعی در  همچون نظامبرخی مفاهیم کالن 
نقش نهادهاي میانجی  ].15و14[تسهیل این ارتباطات دارند 

بررسی . ]16[در شکل دادن این ارتباطات بسیار مهم است 
ها،  هاي توسعه این همکاري اهمیت و آثار این روابط، روش

رو و کارکردهاي نهادهاي میانجی جهت  هاي پیش چالش
در مطالعات پیشین مدنظر قرار گرفته  ها توسعه این همکاري

هاي  تمام این تحقیقات بر اهمیت افزایش همکاري. است
ها تأکید کرده و  هاي فناورانه میان بنگاه معطوف به نوآوري

سؤال اصلی آنها چگونگی توسعه و افزایش موفقیت این 
در این زمینه به بررسی تجربه  2مارکست و لینک. روابط است

]. 13[شرکت سوئدي پرداختند  400سی و شرکت انگلی 106
گیري روابط  همچنین برخی تحقیقات به معیارهاي شکل

ها را وابسته به  گیري این همکاري فناورانه پرداخته و شکل
یا ] 17[هاي سازمان و فناوري  معیارهایی همچون ویژگی

هایی چون هدف همکاري، محتواي همکاري و  شاخص
و همکاران هم به نقش نهادهاي  الیاسی .]18[دانند  شرکاء می

                                                 
2- Marxt & Link 
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]. 19[اند  هاي فناورانه پرداخته میانجی در توسعه همکاري
هاي توسعه  هاي مهم در مطالعات پیشین، روش یکی از بخش
  .باشد ها می این همکاري

  هاي مشترك هاي توسعه همکاري مروري بر روش 1- 2
 و بنیان دانش هاي کوچک شرکت توسعه همکاري دنیا، در

 مسیرها از اقتصادي، و صنعتیهاي  مجموعه نیازهاي به فناور
 به دهنده شتاب روش. شود می انجام متعدديهاي  روش و

 نیازهاي پایه عمدتاً بر شرکتیهاي  دهنده شتاب ویژه
در آنها  و گرفته شکل اقتصادي و صنعتی بزرگهاي  مجموعه
 در ایجادشدههاي  ظرفیت طریق که از است این بر سعی
 وها  چالش به کارآمد و نوآورانههاي  پاسخ مجموعه، از بیرون
 عمده .]21و20[شود  داده سازمان روي پیشهاي  فرصت
بوده و  کاريهاي  تیم ،روش این هاي فناور در مجموعه
اند کمتر در  هاي نوپایی که از مرحله جنینی خارج شده شرکت

عمدتاً ها  دهنده شتاب همچنین. باشند این روش مورد نظر می
 کوتاهی زمان در بتوان که کنند می بازي نقش یهای فناوري در

 رشد مراکز. نمود از آنها دریافت امیدوارکنندههاي  پاسخ
 و صنعتیهاي  مجموعه بنیان دانش نیازهاي اساس بر شرکتی
نیاز به  به توجه با که ]22[گیرند  می شکل اقتصادي
صرف بنیان باال و همچنین  هاي مدیریتی و دانش توانمندي
 و صنعتی بزرگهاي  هاي گزاف توسط مجموعه هزینه

جهت ایجاد این مراکز، این رویکرد تاکنون در کشور  اقتصادي
 این در مطرح دیگر رویکرد. مورد استقبال قرار نگرفته است

 این. است شرکتی خطرپذیر گذاري سرمایه رویکرد زمینه،
 بزرگهاي  مجموعه جدید وکارهاي کسب توسعه به رویکرد
چالش اصلی آن البته این . ]23[پردازد  می اقتصادي و صنعتی

هاي بزرگ  است که چنین الگویی عمدتاً براي شرکت
یا هاي دولتی  پذیر است و شرکت بنیان و جسور امکان دانش

محور نیستند  عمومی که عمدتاً نیز مبتنی بر اقتصاد دانش
این . مندي از این الگوها ندارند آمادگی الزم را براي بهره

هاي بزرگ داراي  رویکرد عمدتاً ابزاري در اختیار شرکت
در مقابل اما الگوي . ]24[هاي دانشی و مالی باال است  بنیه

بنیان نسبت به سایر  هاي دانش تضمین خرید در حوزه شرکت
پذیري بیشتري دارد و ضمناً منحصر به  الگوها امکان توسعه

بسیار بزرگ  هاي صنعتی و اقتصادي هاي و مجموعه شرکت
در الگوهاي مبتنی بر تضمین خرید، امکان ایجاد . هم نیست

کنندگان پیرامون  بنیان و تأمین هاي دانش اي از شرکت زنجیره
تر  هاي صنعتی و اقتصادي بزرگ بنیان مجموعه نیازهاي دانش
هاي  توان فعالیت بر اساس روش تضمین خرید می. وجود دارد

تر  نیز تزریق و به توسعه سریع بنیان را به صنعتی سنتی دانش
در این پژوهش صرفاً الگوي ]. 7[ها کمک نمود  فناوري

هاي  هاي آن براي شرکت تضمین خرید با توجه به ویژگی
قطعاً سایر . بنیان، مورد بررسی قرار گرفته است دانش
ها نیز با توجه به سازوکار عمل  هاي توسعه همکاري روش

  .باید مورد توجه قرار گیرندباشند و  خود داراي اهمیت می
  روش تضمین خرید و نقش نهادهاي میانجی 2- 2

المللی نیز تحقیقات مختلفی پیرامون روش  در سطح بین
بنیان  هاي دانش تضمین خرید براي توسعه فناوري و فعالیت

هاي  هاي توسعه نوآوري در سیاست. انجام گرفته است
فناورانه همواره کاهش قیمت خرید محصوالت فناورانه و 

ها توسط متقاضی و همچنین ارائه  تضمین خرید فناوري
هاي الزم از این تبادل مالی و فناوري یک اصل بوده  پشتیبانی
سیاست تضمین خرید به عنوان یکی از ]. 7[است 
هاي راهبردي حمایت از تولیدکننده فناوري داخلی و  سیاست

ها و  هاي جدید در صنایع، شرکت همچنین توسعه فناوري
شود که از نظر تأمین نیازهاي فناوري مراکز  جامعه شناخته می

هاي  حمایت از شرکت نیزو صنعتی بزرگ و  اقتصادي
بازیگران ]. 7[ استبنیان و فناور ملی داراي اهمیت  دانش

هاي بزرگ صنعتی و اقتصادي  اصلی این مشارکت که مجموعه
بنیان هستند  هاي کوچک دانش دولتی و خصوصی و شرکت

و حتی ] 9[باشند  گیري متفاوتی می هاي تصمیم داراي افق
همچون دولت نیز نگاه متفاوتی به این نهادهاي میانجی 
هاي بزرگ صنعتی و  در سمت مجموعه. مشارکت دارد

اقتصادي تأمین نیازها با ریسک محدود، دلیل منطقی مشارکت 
بنیان نیز در راستاي توسعه  هاي کوچک دانش شرکت. است

ها براي  دو سیاست اصلی دولت. کنند بازار خود فعالیت می
ها و تضمین خرید بوده است  یمتتوسعه فناوري، کاهش ق

ترین ویژگی روش  گذاران، مهم از دیدگاه سیاست]. 10- 6[
باشد  تضمین خرید، کاهش ریسک تولیدکننده فناوري می

هاي نهادهاي میانجی، توسعه  در این بین هدف تالش]. 10[
بنیان و تأمین  هاي کوچک دانش فناوري ملی و تقویت شرکت
  .نیازهاي صنایع داخلی است
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داند که به عنوان  هایی می نهادهاي میانجی را مجموعه 1هاولز
یک عامل، میان دو یا چند طرف جهت تسهیل فرآیند نوآوري 

برخی کارکردهاي نهادهاي میانجی شامل . کنند آفرینی می نقش
گري، تأمین مالی و پشتیبانی از  کارکردهاي ارتباطی، واسطه

گر هم کارکردهاي در تحقیقی دی]. 25[ استفرآیند نوآوري 
نهادهاي میانجی، حمایت و بسترسازي، تأمین مالی، 

گري، کارکردهاي ارتباطی و مشاوره قلمداد شده است  واسطه
هاي  نهادهاي میانجی را با عنوان سازمان 2گوستون]. 26[

مرزي نام برده و کارکردهاي کلیدي آنها را مذاکره میان 
پذیري براي  لیتهاي عرضه و تقاضا، فراهم کردن مسئو طرف

طرفین، انتقال و هماهنگی در تولید اطالعات و کمک به 
سه کارکرد  3کلرکس و لیوویس]. 27[داند  گذاري می سرمایه
دهی شبکه و مدیریت فرآیند نوآوري  بندي تقاضا، شکل پیکره

 4جانسون]. 28[داند  را جزء کارکردهاي نهادهاي میانجی می
ارکردهاي مشابهی را براي نیز ک] 30[ 5و گروه هاوارد] 29[

  .اند نهادهاي میانجی بیان کرده
هاي متعددي وجود  براي توسعه این روابط در کشور، چالش

هاي  کمبود منابع مالی، شفاف نبودن نیازهاي مجموعه. دارد
هاي کوچک و بزرگ از  بزرگ و پیچیدگی ارتباط میان شرکت

 در تحقیق فخاري،]. 5[باشند  ها می جمله این چالش
هاي آن بررسی  بنیان و چالش هاي دانش کارکردهاي شرکت

سوزنچی و همکاران هم به بررسی ]. 31[شده است 
بنیان جهت  هاي دانش هاي مورد نیاز شرکت توانمندي

  ].32[اند  بازیگري مناسب در این خصوص پرداخته
  
  شناسی پژوهش روش -3

هایی که به چگونگی و چرایی مطالب پرداخته و  در پژوهش
مانند اینجا که در (باشد  در آنها، رفتار رویداد قابل کنترل نمی

توان هیچ نوع دستکاري یا تغییري را ایجاد  رفتار ذینفعان نمی
از آنجا ]. 33[مطالعه موردي از اولویت برخوردار است ) نمود

که این پژوهش به دنبال شناسایی کارکردهاي مؤثر و نحوه 
هاي کوچک  ط شرکتاثر و عمل آنها بر توسعه ارتبا

هاي صنعتی و اقتصادي است از روش  بنیان با مجموعه دانش

                                                 
1- Howells 
2- Guston 
3- Klerkx & Leeuwis 
4- Johnson 
5- Howard 

 دیدگاه از. مطالعه موردي براي انجام آن استفاده شد
 راهبرد ینوع يمورد مطالعات از يساز ، نظریه6زنهارتیآ

 یفزون به رونیز  آن تیمحبوب که باشد می معتبر یقاتیتحق
اي پیرامون  نمونه مطالعات موردي تک. ]34[ است

هاي کالن نیز با وجود آنکه از رویه مطالعات  گذاري سیاست
گیرند ولی عمدتاً شامل چند سطح یا جزء  موردي بهره می تک

کند آن مورد را از  هستند که موردکاو یا پژوهشگر سعی می
 يمورد مطالعه. زوایاي مختلف مدنظر، بررسی و تحلیل کند

 ها و شرایط گوناگون مناسب است اي براي طرح نمونه تک
هاي کمی و  ، ترکیبی از روشمقالهشناسی این  روش. ]35[

بوده ] 33[کیفی و با تأکید بر روش مطالعه موردي الگوي ین 
در ادامه به . طراحی شده است 1هاي آن مطابق شکل  که گام

  .شده در هر گام ارائه شده است طور مختصر اقدامات انجام

  
  ]33[اي  نمونه هاي مطالعه موردي تک گام) 1شکل 

  سؤاالت پژوهش 1- 3
که کارکردهاي از ایناست عبارت پژوهش سؤال اصلی این 

هاي  اصلی مؤثر بر توسعه همکاري مشترك میان شرکت
هاي صنعتی و اقتصادي بر  بنیان با مجموعه کوچک دانش

 ،اساس الگوي تضمین خرید چیست؟ براي پاسخ به این سؤال
هاي صنعتی و  هاي کلیدي در روابط مجموعه چالش بایست می

. بنیان مدنظر قرار گیرد هاي کوچک دانش اقتصادي با شرکت
هاي متعددي وجود دارد که به برخی از  براي این کار، روش
گذاري خطرپذیر شرکتی، مراکز رشد  آنها همچون سرمایه

ف این ها در بخش قبل اشاره شد اما هد دهنده شرکتی و شتاب
هاي مذکور بر مبناي روش تضمین  تحقیق، پاسخ به چالش

  .خرید است

                                                 
6- Eisenhardt 

بررسی آزمون هاي چهارگانه اعتبارسنجی روش مطالعه موردي: 4گام 

بررسی، تحلیل و تدقیق الگوي نظري اولیه: 3گام 

ارائه الگوي نظري اولیه توسط محقق جهت بررسی و مطالعه: 2گام 

مشخص نمودن سؤاالت پژوهش: 1گام 
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 ساخت الگوي نظري اولیه 2- 3

هاي  براي ارائه الگوي نظري اولیه، نیاز بوده که ابتدا چالش
هاي  بنیان و مجموعه هاي کوچک دانش کلیدي ارتباط شرکت

گونه که اشاره شد  همان. صنعتی و اقتصادي بررسی شود
هاي کوچک  متعددي براي همکاري شرکت هاي چالش
برخی . تر شناسایی شده است هاي بزرگ بنیان با مجموعه دانش

هاي داخلی و برخی مرتبط  ها مرتبط با توانمندي از این چالش
هاي همکاري  گرچه گستره چالش. با شرایط محیطی است
ها وسیع است اما در این پژوهش صرفاً  مشترك میان شرکت

هاي  اند که بر اساس آنها بتوان چالش فته شدهپذیر مفروضاتی
  :هاي مشترك را ارائه نمود توسعه همکاري

بنیان تمایل براي  شرکت کوچک دانش: 1 مفروض ?
  .تر را دارد هاي بزرگ همکاري با مجموعه

 یبنیان، محصول شرکت کوچک دانش: 2 مفروض ?
هاي صنعتی و  استاندارد و مناسب براي عرضه به مجموعه

  .اقتصادي دارد
مجموعه صنعتی و اقتصادي منعی براي : 3مفروض ?

  .بنیان داخلی ندارد هاي دانش همکاري با شرکت
مجموعه صنعتی و اقتصادي نیازهاي : 4 مفروض ?

  .بنیان دارد دانش
 ها قرار است از طریق اتصال میان شرکت: 5 مفروض ?

بنیان توسط مجموعه  الگوي تضمین خرید محصول دانش
  .صنعتی و اقتصادي انجام شود

هاي کوچک  هاي اتصال شرکت براي شناسایی چالش
هاي صنعتی و اقتصادي، ابتدا بر اساس  بنیان و مجموعه دانش

گذاران و  مطالعه مستندات پیشین و مصاحبه عمیق با سیاست
ی همچون معاونت علمی بنیان و صنعت مدیران نهادهاي دانش
جمهوري، صندوق نوآوري و شکوفایی،  و فناوري ریاست

هاي صنعتی ایران و مشاهده  سازمان صنایع کوچک و شهرك
بنیان با  هاي دانش رویدادها و شواهد فرآیند ارتباط شرکت

اي از  هاي صنعتی و اقتصادي، فهرست اولیه مجموعه
به منظور  در مرحله بعد. هاي کلیدي شناسایی شد چالش
هاي توسعه  تر فهرست مذکور، چالش بندي مناسب دسته

هاي کوچک  هاي مشترك از دو منظر شرکت همکاري
بندي و  هاي صنعتی و اقتصادي تقسیم بنیان و مجموعه دانش

مصاحبه با  32در این مرحله . مورد پرسش قرار گرفت

پرسشنامه در  25در ادامه نیز . متخصصان امر انجام شد
شده، توزیع و  هاي شناسایی سش از اهمیت چالشخصوص پر

پرسشنامه دریافت شد که نهایتاً بر مبناي آزمون  14
همچنین براي . ها مجدداً تأیید شد اي، اهمیت چالش دوجمله

ارزیابی روایی ابزار پیمایش، قبل از انجام پیمایش اصلی، از 
نظرات خبرگان در خصوص ارزیابی و تأیید روایی پرسشنامه 

سپس اصالحات الزم به منظور تدوین پرسشنامه . فاده شداست
نهایی انجام و پایایی آن به روش آلفاء کرونباخ محاسبه و 

هاي مشترك میان  شده همکاري هاي شناسایی چالش. تأیید شد
هاي صنعتی و اقتصادي به  بنیان و مجموعه هاي دانش شرکت

  .باشد می 1شرح جدول 
وق، در مرحله بعد الگوي هاي ف براي پاسخگویی به چالش

اي مبتنی بر رویکرد تضمین خرید به استناد مطالعه  نظري اولیه
مستندات، بررسی سلسله شواهد و رویدادها، نظرات خبرگان 

الگوي نظري اولیه . و نتایج حاصل از پرسشنامه ارائه شد
هاي کوچک  داراي سه جزء از بازیگران نهادي شامل شرکت

ي صنعتی و اقتصادي و کارکردهاي ها بنیان، مجموعه دانش
این الگوي نظري اولیه براي  2شکل . نهادهاي میانجی است

  .گانه را به تصویر کشیده است هاي نُه رفع چالش
گري  در الگوي نظري اولیه چهار کارکرد تأمین مالی، واسطه

گري و  بنیان، کارکرد ارتباطی و کارکرد تسهیل دانش
هاي نهادهاي میانجی در نظر گذاري به عنوان کارکرد سیاست

در کارکرد تأمین مالی، نهاد تأمین مالی به . گرفته شده است
تحریک طرف تقاضا از طریق ارائه خدمات توسعه بازار 

کند و در طرف عرضه نیز تأمین مالی  همچون لیزینگ اقدام می
گري  در کارکرد واسطه. قیمت را بر عهده دارد ارزان
هاي  بنیان براي مجموعه یازهاي دانشبنیان، تدوین شرح ن دانش

صنعتی و اقتصادي و تهیه شرایط قراردادهاي تضمین خرید با 
توجه به شرایط مجموعه صنعتی و اقتصادي جزء کارکردهاي 

گري و  همچنین کارکرد تسهیل. نهادهاي میانجی است
گذاري به ایجاد سازوکارهاي حمایتی جهت توسعه  سیاست

بنیان  هاي کوچک دانش رك شرکتهاي مشت روابط و همکاري
  .پردازد تر می هاي صنعتی و اقتصادي بزرگ و مجموعه

 روش تحلیل و تدقیق الگوي نظري اولیه 3- 3

در این مرحله، هدف به دست آوردن درکی عمیق و دقیق از 
الگوي نظري اولیه و چگونگی تحقق هر یک از کارکردها در 
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در ابتداي هر  .توسعه روابط طرفین مدنظر این پژوهش است
مصاحبه، نتایج دستاوردهاي پیشین ارائه و سپس با توجه به 

هاي متخصصین دریافت  الگوي نظري اولیه، نظرات و دیدگاه
شونده درخواست شد تا در  در انتها نیز از مصاحبه. شد

صورتی که کارکرد یا مورد جدیدي مدنظر ایشان است را بیان 
لعه موردي شامل مصاحبه، ابزارهاي رایج در روش مطا. نمایند

همچنین . باشد مستندات، سلسله شواهد، فیلم و عکس می

تواند  هاي آماري هم می مطالعات میدانی، پرسشنامه و آزمون
آنچه هم که در ارائه نتایج مهم ]. 35[کننده باشد  کمک
شده است و به این  باشد نمایش میزان کفایت شواهد ارائه می

ر صورت وجود امکان، از جهت، بهتر است پژوهشگر د
به این معنا که براي اثبات . جانبه استفاده نماید رویکرد سه

  .روایت نظري خود از سه ابزار استفاده کند
در اینجا، ارزیابی دیدگاه مطلعین کلیدي به روش مصاحبه و 

  هاي صنعتی و اقتصادي بنیان و مجموعه هاي دانش هاي مشترك میان شرکت شده همکاري هاي شناسایی چالش) 1جدول 
  شرح مختصر چالش  عنوان چالش

هاي صنعتی و  مجموعه :چالش اول
اقتصادي نیازهاي فناورانه خود را 

  .شناسند نمی

اي براي رصد و  شده هاي صنعتی و اقتصادي، تالش سازماندهی این چالش به معناي آن است که مجموعه
شده بیشتر افراد بر این مورد تأکید  هاي انجام در مصاحبه. بنیان خود ندارند پایش مستمر نیازهاي دانش

  .کردند هاي مشترك قلمداد نمی هر چند آن را به عنوان عامل قطعی کاهش ظرفیت همکاريداشتند 

هاي صنعتی و  مجموعه: چالش دوم
شده  اقتصادي، نیازهاي فناورانه شناسایی

  .اند خود را شفاف ننموده

تر، تدقیق این نیاز در شکلی  بنیان یک مسئله است اما مسئله دیگر و مهم شناسایی نیاز فناورانه و دانش
 RFPدر ادبیات روز از این تدقیق نیاز، تحت عنوان . کننده باشد هاي تأمین است که قابل ارائه به مجموعه

این فعالیت امري . ن ذکر شده استبنیا شود که در اینجا با عنوان شرح نیاز دانش نام برده می SPECیا 
شده، یکی از عوامل توسعه فناوري در  هاي انجام در مصاحبه. تخصصی است که نیاز به فعالیت جدي دارد
دانند که به شرکت خریدار محصول  ها میSPECیا  RFPقراردادهاي انتقال فناوري را انتقال همین 

  .أمین فناوري خود را شکل دهدها، شبکه تSPECیا  RFPدهد از طریق این  اجازه می
هاي صنعتی و  مجموعه: چالش سوم

هاي  اقتصادي در شناسایی شرکت
  .شوند بنیان توانمند دچار مشکل می دانش

بنیان  هاي دانش هاي شرکت هاي صنعتی و اقتصادي از توانمندي این چالش به عدم اطالع مجموعه
بنیان، همکاري دو مجموعه را دشوار  هاي دانش رکتاین عدم اطالع از کارکرد و حتی وجود ش. پردازد می

  .نماید می
هاي صنعتی و  مجموعه: چالش چهارم

اقتصادي، ریسک تأمین مالی اولیه توسعه 
بنیان  محصول فناورانه توسط شرکت دانش

  .پذیرند را نمی

د حاکم بر به ویژه شرایط کنونی کشور و رکو. ها استخراج شد این چالش از مستندات پیشین و مصاحبه
ها تأکید شده که براي رفع این عامل، نیاز به تدابیري  در مصاحبه. دهد آن، اهمیت این عامل را افزایش می

  .جدي از سوي نهادهاي میانجی است

هاي صنعتی و  مجموعه: چالش پنجم
اقتصادي، ریسک خرید گسترده محصول 

  .پذیرند فناورانه را نمی

هاي  ی و اقتصادي و عدم اعتماد آنها به خرید گسترده از شرکتهاي صنعت پذیري مجموعه عدم ریسک
  .ها قابل مشاهده بود شده و مصاحبه بنیان از عواملی است که در مطالعات انجام دانش

هاي کوچک  شرکت: چالش ششم
بنیان توانایی برقراري ارتباط با  دانش
  .هاي صنعتی و اقتصادي را ندارند مجموعه

بنیان و توان مدیریتی و بازاریابی محدود آنها، امکان برگزاري  هاي دانش شرکتبه دلیل سایز کوچک 
هاي صنعتی و اقتصادي براي نمایش  بنیان با مجموعه هاي کوچک دانش جلسه و ایجاد ارتباط میان شرکت

  .هاي خود وجود ندارد توانمندي
هاي کوچک  شرکت: چالش هفتم

اي ه بنیان، نیازهاي فناورانه مجموعه دانش
صنعتی و اقتصادي را به طور شفاف 

  .دانند نمی

هاي بزرگ، امکان شناخت نیازهاي  بنیان به علت ارتباط محدود با شرکت هاي کوچک دانش شرکت
همچنین بر اساس آنچه در توضیح . هاي صنعتی و اقتصادي را ندارند بنیان مجموعه فناورانه دانش

عتی و اقتصادي نیز داراي شرح مشخص و دقیقی از هاي صن هاي اول و دوم بیان شده مجموعه چالش
  .بنیان خود نیستند نیازهاي دانش

هاي کوچک  شرکت: چالش هشتم
بنیان، توانایی ریسک تأمین مالی اولیه  دانش

  .توسعه محصول فناورانه را ندارند

 هاي کوچک شده به طور قطعی چالش تأمین مالی شرکت هاي انجام رویدادها و شواهد و مصاحبه
هاي صنعتی و اقتصادي را مورد تأکید قرار  بنیان براي توسعه محصول فناورانه مورد نیاز مجموعه دانش

  .دهد می
بنیان،  هاي کوچک دانش شرکت: چالش نهم

در شرایط عادي ریسک باالیی از ناحیه 
  .عدم فروش محصوالت فناورانه دارند

هاي صنعتی و اقتصادي  بنیان با مجموعه انشهاي کوچک د این چالش نیز یکی از مشکالت ارتباط شرکت
بنیان را به شدت محتاط  ریسک باال از ناحیه عدم فروش محصوالت فناورانه، شرکت دانش. باشد می

  .کند که این امر، اثري جدي بر توسعه محصول فناورانه دارد می
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آمارها، مستندات و تجربیات پیشین در  پرسشنامه؛ مطالعه
هاي  بنیان با مجموعه هاي کوچک دانش حوزه ارتباط شرکت

صنعتی و اقتصادي بر اساس الگوي تضمین خرید به عالوه 
بنیان، یک  مشاهده سلسله رویدادها و شواهد حوزه دانش

ها و افزایش اعتبار  جانبه را در مورد منابع داده رویکرد سه
  .ه استپژوهش رقم زد

نظرات . خبره گردآوري شد 74هاي  براي این پژوهش دیدگاه
خبره دیگر نیز در گام  42خبره در گام دوم پژوهش و  32

  ). 2جدول (سوم پژوهش مورد کنکاش قرار گرفت 

  شده خبرگان مصاحبه مدرك تحصیلی )2 جدول

هاي  گام
  پژوهش

تعداد 
  خبرگان

  مدرك تحصیلی

  دکتري
کارشناسی یا 

  ارشد کارشناسی
 10 22  32  گام دوم

 31 11  42  گام سوم

  41  33  74  کل

گذاران، از میان مدیران  شوندگان عالوه بر سیاست مصاحبه

هاي  هاي صنعتی و اقتصادي و شرکت ارشد و فعاالن مجموعه
انتخاب آنها از طریق . اند بنیان انتخاب شده کوچک دانش

شناسایی مستقیم بر اساس نظرخواهی از  روش گلوله برفی یا
  .شان انجام شد اندرکاران و با لحاظ تجربه متخصصان و دست

 اعتبارسنجی پژوهش 4- 3

بر اساس دیدگاه ین . گام چهارم، اعتبارسنجی پژوهش است
شده براي ارزیابی کیفیت  ، باید چهار ویژگی مطرح]35[

  .مطالعه موردي برآورده شود
  اي سازه آزمون اعتبار 4-1- 3

) گیري اندازه( هاي مقیاس انتخاب معنی بهاي  سازه اعتبار
 داد نشان باید و بوده مطالعه مورد مفهوم براي درست عملیاتی

ند هست نظر مورد مفهوم دهنده انعکاس شده انتخاب عوامل که
هاي  جهت اطمینان از صحت الگوي توسعه همکاري. ]35[

هاي صنعتی  بنیان با مجموعه هاي کوچک دانش مشترك شرکت
و اقتصادي بر مبناي مدل تضمین خرید، هر سه راهکار 

آوري مدارك از منابع  شامل جمع] 35[شده توسط ین  مطرح
اي از شواهد و استفاده از مطلعین کلیدي،  مختلف، زنجیره

  کارکرد ارتباطی
مجموعه صنعتی و 

 اقتصادي
شرکت کوچک 

 بنیان دانش

 کارکرد تأمین مالی

گري  کارکرد واسطه
 بنیان دانش

گري و  کارکرد تسهیل
 گذاري سیاست

 ابزارهاي و لیزینگ
 تقاضا توسعه مالی

 نیاز شرح تدوین
 شرایط و بنیان دانش

 قراردادي

 مالی تأمین
 قیمت ارزان

 انجام و بازاریابی
 گري واسطه وظائف

 سازوکارهاي ایجاد
 قانونی و حمایتی

 سازوکارهاي ایجاد
 قانونی و حمایتی

هاي کوچک  هاي مشترك میان شرکت الگوي نظري اولیه توسعه همکاري) 2شکل 
 مبتنی بر روش تضمین خرید ،هاي صنعتی و اقتصادي بنیان و مجموعه دانش
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سویه  رویکرد اجماع سه. ه قرار گرفتمورد استفاد
مورد استفاد در گردآوري اطالعات، باعث ) سازي مثلث(

در اجماع . تأمین اعتبار مورد نیاز براي پژوهش شده است
سویه اگر نتایج سه منبع پژوهش با هم تناسب و انطباق  سه

همچنین از . شده داراي اعتبار است داشته باشند نتیجه حاصل
ران براي بررسی، نقد و تأیید الگوي نظ نظرات صاحب

 از گزارشی شد سعی نیز نهایت در. شده بهره گرفته شد ارائه
 مرتبط اساسی و اصلی اطالعات داراي که شود ارائه پژوهش

  .باشد پژوهش با
  آزمون اعتبار درونی 4-2- 3

 و اعتمادپذیري بر داللت موردي مطالعات در درونی اعتبار
براي اینکه ]. 35[ دارد پژوهش نتایج وها  یافته بودن موجه

ها، اعتبار درونی مناسب را ایجاد نمود تالش  بتوان براي تبیین
به طور مثال . شد که شواهد از منابع چندگانه ارائه شوند

گذاران،  سیاست(هاي مختلف  چندین نفر از سطوح و بخش
با سؤاالت یکسان مورد ) ها مدیران ارشد و مدیران شرکت

هاي آنها بررسی و با دیگر منابع  گرفتند و دیدگاهپرسش قرار 
...)  و آمارها رویدادها، شواهد، سلسله پیشین، مانند تحقیقات(

  .تطبیق داده شد
هاي  در مرحله تدقیق الگوي اولیه و به ویژه در بخش مصاحبه

شوندگان براي مطالعه گزارش مصاحبه و  عمیق، از مصاحبه
. ي آنها کمک گرفته شدها اطمینان از درك درست دیدگاه

 بودن ارزیابی باورپذیر به منظورنظرات متخصصان  استفاده از
  .افزوده استنتایج نهایی هم بر اعتبار درونی پژوهش 

که در این (سویه  ، اجماع سه]34[بر اساس رویکرد آیزنهارت 
عالوه بر افزایش ) پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است

نماید  ونی پژوهش را نیز تأمین میاعتبار بیرونی، اعتبار در
همچنین در این پژوهش تشریح دقیق فرآیند پژوهش، ]. 36[

کند که با  این امکان را براي پژوهشگر بیرونی فراهم می
بررسی روند پژوهش، در مورد طبیعی و واقعی بودن نتایج و 

  .فرآیند پژوهش اطمینان حاصل نماید
  آزمون اعتبار بیرونی 4-3- 3

ها و نتایج مطالعه به  تبار بیرونی بر گسترش یافتهاصطالح اع
در روش ]. 37و36[ها اشاره دارد  ها و موقعیت سایر محیط

هاي مشابه جهت  مطالعه موردي، از تطبیق الگو با نمونه
همچنین ایجاد اجماع . شود افزایش اعتبار بیرونی استفاده می

. ش استجانبه نیز از ابزارهاي تصدیق اعتبار بیرونی پژوه سه
در این پژوهش از هر دو رویکرد فوق جهت افزایش اعتبار 

  .بیرونی پژوهش استفاده شده است
  آزمون قابل اعتماد بودن پژوهش 4-4- 3

هاي  رویه که است واقعیت این دادن نشان اعتمادپذیري
مستند کردن . هستند مشابه نتایجی با تکرار قابل پژوهش

قابل اعتماد کردن یک ترین اصل  تمامی جزئیات پژوهش مهم
اعتمادپذیري در این پژوهش از طریق ]. 35[پژوهش است 

هاي مطالعه موردي و ایجاد پایگاه داده  تهیه پروتکل مصاحبه
براي پژوهش، مدنظر قرار گرفته و همچنین کلیه اقدامات 

] 35[مورد نظر براي مطالعه موردي، بر اساس رویکرد ین 
  .است پذیرفته انجام

  
  هاي پژوهش یافته -4
  نتایج تحلیل و تدقیق الگوي نظري اولیه 1- 4

هاي مشترك  پس از ارائه الگوي نظري اولیه توسعه همکاري
هاي صنعتی و  بنیان و مجموعه هاي کوچک دانش شرکت

اقتصادي بر اساس الگوي تضمین خرید، باید موارد 
شده تحلیل و عمق بیشتري از کارکردهاي نهادهاي  مطرح

جهت تدقیق الگوي . اصالحات مدل ارائه شودمیانجی و 
، شش سؤال )ارتباط مبتنی بر روش تضمین خرید(مدنظر 

پرداخته  این سؤاالتکلیدي مطرح است که به طور عمیق به 
  :شده است

هاي صنعتی و اقتصادي به  وظیفه مجموعه) سؤال اول ×
هاي مشترك، چیست و چگونه باید  منظور توسعه همکاري

بنیان خود و ارتباط  ب به تهیه شرح نیازهاي دانشآنها را ترغی
  بنیان نمود؟ هاي دانش با شرکت
بنیان براي توسعه  گري دانش کارکرد واسطه) سؤال دوم ×

بنیان و  هاي کوچک دانش هاي مشترك میان شرکت همکاري
هاي صنعتی و اقتصادي، چیست و چگونه یک نهاد  مجموعه

  بنیان ایجاد نمائیم؟ گري دانش اي واسطه پایدار و حرفه
هاي کوچک  سازوکار شناخت ارتباط شرکت) سؤال سوم ×

و اقتصادي چگونه باید  هاي صنعتی ن با مجموعهبنیا دانش
  باشد؟
کارکرد تأمین مالی براي توسعه ) سؤال چهارم ×

بنیان و  هاي کوچک دانش هاي مشترك میان شرکت همکاري
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  هاي صنعتی و اقتصادي چگونه باید باشد؟ مجموعه
بنیان در توسعه  وظیفه شرکت دانش) سؤال پنجم ×

  هاي مشترك چیست؟ همکاري
چه کارکردهاي دیگري توسط نهادهاي ) ال ششمسؤ ×

هاي  هاي مشترك میان شرکت میانجی براي توسعه همکاري
هاي صنعتی و اقتصادي مورد  بنیان و مجموعه کوچک دانش
  نیاز است؟

هاي عمیق،  گانه مصاحبه پاسخ به این سؤاالت بر مبناي سه
مشاهده سلسله شواهد و رویدادها و مطالعه مستندات و 

پس از . نماید بخشی الگو می ا، کمکی جدي به تعمیقآماره
بنیان،  هاي دانش بررسی آمار و اطالعات و وضعیت شرکت

هاي عمیق با  مشاهده رویدادها و شواهد و انجام مصاحبه
بنیان،  هاي دانش هاي شرکت فعاالن این حوزه، نقش

هاي صنعتی و اقتصادي و کارکردهاي نهادهاي  مجموعه
تري مشخص شد که در ادامه به برخی از  قیقمیانجی به طور د

گانه  ها در پاسخ به سؤاالت شش ترین نتایج این تحلیل مهم
  .فوق اشاره شده است

Ã شده در خصوص سؤال اول نکات مهم بیان:  
هاي صنعتی و اقتصادي باید در مسیر تهیه شرح  مجموعه -

 .هاي الزم را انجام دهند بنیان، همکاري نیازهاي دانش

هاي  گذار به مجموعه ید از طرف نهاد حاکمیتی و سیاستبا -
صنعتی و اقتصادي جهت حفظ اطالعات و جدي بودن 

 .هاي الزم داده شود فعالیت، اطمینان

گذار و  هاي مالی از طرف نهادهاي سیاست ارائه مشوق - 
هاي  تواند مجموعه گر حاکمیتی، نهادهاي تأمین مالی می تسهیل

بنیان خود  ر تهیه شرح نیازهاي دانشصنعتی و اقتصادي را د
 .تر نماید راغب

بنیان در قالبی استاندارد، باید  تهیه شرح نیازهاي دانش -
بنیان و فناوري انجام  گري دانش هاي واسطه توسط مجموعه

 .شود

بنیان باید شرایط قرارداد تضمین  در شرح نیازهاي دانش -
 .خرید مشخص شود

هاي صنعتی و  تی براي مجموعهباید قوانین تکلیفی و حمای -
هاي  اقتصادي بزرگ حاکمیتی جهت همکاري با شرکت

 .بنیان ارائه شود کوچک دانش

، باید در تدوین شرح نیازهاي )کارگزاري(گري  نهاد واسطه -

هاي صنعتی و اقتصادي، توانمند و به  بنیان مجموعه دانش
 .صورتی جدي پیگیر رفع نیاز باشد

گر باید نسبت به تجمیع  و تسهیل گذار نهادهاي سیاست -
  .تقاضاها اقدام کنند

Ã شده در خصوص سؤال دوم نکات مهم بیان:  
بنیان باید وظیفه اصلی خود را  گري دانش نهاد واسطه -

 .معطوف به این امر نماید و این فعالیت، اولویت اول آن باشد

بنیان و مشاوران نباید صرفاً  گري دانش هاي واسطه مجموعه -
بنیان مشغول شوند بلکه باید مسیر  تهیه شرح نیازهاي دانشبه 

مشابه (توسعه همکاري و اتصال را از ابتدا تا انتها پیش ببرند 
 ).گران حوزه امالك واسطه

بنیان باید توانایی گردآوري  گري دانش هاي واسطه مجموعه -
 .الزامات مورد نیاز جهت اتصال را داشته باشند

بنیان باید شناخت خوبی از  ري دانشگ هاي واسطه مجموعه -
 .بنیان داشته باشند صنعت و شرکت دانش

بنیان باید اقتصادي  گري دانش هاي واسطه فعالیت مجموعه -
 .هایی قوي وارد عمل شوند باشد تا تیم

بنیان جهت  گري دانش هاي واسطه باید ریسک اولیه مجموعه -
حداقلی بنیان از طریق پرداخت  تهیه شرح نیازهاي دانش
هاي  گر و تأمین مالی یا مجموعه توسط نهادهاي تسهیل

هاي  صنعتی و اقتصادي رفع شود و درآمد اصلی مجموعه
بنیان از قراردادهاي منعقدشده میان  گري دانش واسطه
 .ها باشد مجموعه

هاي  بنیان باید بتوانند مدل گري دانش هاي واسطه مجموعه -
 .طرفین قرار دهند روي وکاري اتصال را پیش مختلف کسب

گري باید در تجمیع تقاضاها مشارکت  هاي واسطه مجموعه -
  .داشته باشند

Ã شده در خصوص سؤال سوم نکات مهم بیان:  
هاي  هاي تخصصی صنعتی براي شرکت حضور در نمایشگاه -

 .بنیان مهم است دانش

بنیان صرف، معموالً امکان اتصال  هاي دانش در نمایشگاه -
شود مگر اینکه مشوق خاصی داشته باشد  میکمتري ایجاد 

 ).مانند نمایشگاه ساخت داخل(

 .استفاده از امکانات فضاي مجازي بسیار مهم است -

گر،  هاي مستمر توسط نهادهاي تسهیل رسانی اطالع -
 .گر و تأمین مالی مهم است گذار و واسطه سیاست
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 بنیان در ایجاد شناخت گري دانش هاي واسطه نقش مجموعه -
 .بسیار مهم است

هاي نوظهور مانند نانو، باید کارکردها را  در برخی از حوزه -
  .هاي صنعتی و اقتصادي بیان و ایجاد نیاز کرد براي مجموعه

Ã شده در خصوص سؤال چهارم نکات مهم بیان:  
بنیان بخشی از هزینه مجموعه  در تهیه شرح نیازهاي دانش -

 .صنعتی و اقتصادي باید پرداخت شود

در صورت عقد قرارداد خرید تضمینی باید تأمین مالی  -
این به . بنیان توسط نهاد تأمین مالی صورت گیرد شرکت دانش

آن معنی است که مجموعه صنعتی و اقتصادي رقم کمتري از 
بنیان داده و تأمین  پرداخت را به شرکت کوچک دانش پیش

 .باشدبنیان عمدتاً توسط نهاد تأمین مالی  مالی شرکت دانش

حمایت به صورت لیزینگ یا فروش اقساطی نیز که  -
باشد و  کننده طرف تقاضا است به شدت جذاب می تحریک

تواند هم منابع تأمین مالی در طرف عرضه و هم تقاضا را  می
  .زمان تقویت نماید به طور هم

Ã شده در خصوص سؤال پنجم نکات مهم بیان:  
با توانمندي خود اقدام بنیان باید متناسب  هاي دانش شرکت -

 .ها نماید به اعالم همکاري با شرکت

هاي  بنیان باید همکاري مناسبی با مجموعه شرکت دانش -
هاي صنعتی و  بنیان جهت اتصال به مجموعه گري دانش واسطه

 .اقتصادي داشته باشد

پذیري کافی را براي  بنیان باید انعطاف شرکت کوچک دانش -
تر داشته  نعتی و اقتصادي بزرگهاي ص همکاري با مجموعه

هاي مدیریتی و سازمانی خود  باشد و نسبت به توانمندسازي
  .جدي باشد

Ã شده در خصوص سؤال ششم نکات مهم بیان:  
نهادهاي ضمانتنامه که عمدتاً همان نهادهاي تأمین مالی  -

بنیان را در مسیر همکاري با  هاي دانش هستند باید شرکت
 .قتصادي ضمانت کنندهاي صنعتی و ا مجموعه

هاي  بیمه محصوالت از مسائل جذاب در ترغیب مجموعه -
هاي کوچک  صنعتی و اقتصادي جهت همکاري با شرکت

 .بنیان است دانش

بنیان باید تأیید شود یا  کیفیت محصوالت شرکت دانش -
بنیان  هاي دانش هاي الزم از توانمندي شرکت حداقل، اطمینان

 .تر، ارائه شود هاي بزرگ براي همکاري با مجموعه

گران حاکمیتی و  نهادهاي تأمین مالی و تسهیل -
بنیان را در دریافت  هاي دانش گذاران باید شرکت سیاست

المللی جهت محصول و  مجوزها و استانداردهاي ملی و بین
 .فرآیندها کمک نمایند

بنیان باید تسهیالت  هاي دانش براي توانمندسازي شرکت -
گري و  ي نهادهاي تأمین مالی، تسهیلاي از سو ویژه

 .گذاري در نظر گرفته شود سیاست

بنیان خود باید توانا و  گري دانش هاي واسطه مجموعه -
بنیان نقش  هاي دانش اي بوده و در توانمندسازي شرکت حرفه

  .بازي کنند
شده، سه کارکرد ضمانت،  بر اساس مطالعه موردي انجام
تجاري نیز به کارکردهاي  توانمندسازي و ارزیابی فنی و

نهادهاي میانجی افزوده و الگوي نظري اولیه در بخش سایر 
تري مورد بررسی و  ها به طور دقیق کارکردها و نقش

شده  این الگوي اصالح 3شکل . بندي قرار گرفت جمع
  .دهد را نمایش می) نهایی(

شده و  گانه شناسایی هاي نُه به تناظر چالش 3در جدول 
توانند تأثیر اصلی  شده در الگوي نهایی که می ارائهکارکردهاي 

  .ها داشته باشند اشاره شده است و مستقیم بر حل آن چالش
هاي صنعتی و اقتصادي  بنیان مجموعه شناسایی نیازهاي دانش

. اي است شده، داراي اهمیت ویژه بر اساس الگوي نهایی ارائه
وزارت گر حاکمیتی همچون  گذار و تسهیل نهادهاي سیاست

صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوري باید 
هاي صنعتی و اقتصادي جهت مشارکت  کننده مجموعه ترغیب

گذار  حضور نهادهاي حاکمیتی و سیاست. در این امر باشند
هاي صنعتی و اقتصادي خواهد  موجب کسب اعتماد مجموعه

ز هاي حقوقی و قانونی مورد نیا همچنین ایجاد زیرساخت. شد
هاي  ها و بعضاً برخی الزامات همکاري، از نقش و ایجاد مشوق

اصالح . گذاري است گري و سیاست کلیدي نهادهاي تسهیل
هاي  هاي قانونی از جمله تسهیل همکاري شرکت زیرساخت

بنیان، ایجاد  هاي کوچک دانش دولتی و عمومی با شرکت
هاي صنعتی و  ها براي همکاري مجموعه الزامات و مشوق

بنیان و تضمین بازار این  هاي کوچک دانش تصادي با شرکتاق
همچنین نهادهاي . ها است ها از جمله این کنش شرکت
هایی که سایر بازیگران  گذار در بخش گر و سیاست تسهیل

اندازي را نیز  کنند باید کنش اجرایی و راه ورود پیدا نمی
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و  داشته باشند و از منابع خود جهت ایجاد نهادهاي میانجی
تجمیع تقاضاها جهت اقتصادي . تسهیل انجام امور بهره ببرند

گر و  هاي دیگر نهادهاي تسهیل ها از نقش نمودن فعالیت
گذار همچون معاونت علمی و فناوري  سیاست
. جمهوري و وزارت صنعت، معدن و تجارت است ریاست

گران  واسطه. بنیان است گري دانش کارکرد کلیدي دیگر، واسطه
شده را به قالب استاندارد  ان باید نیازهاي شناساییبنی دانش

بنیان تنها نقش تهیه این شرح  گران دانش واسطه. تبدیل کنند
بنیان را بر عهده ندارند بلکه باید مانند یک  نیازهاي دانش

. کننده تالش کنند دالل، براي به هم رساندن متقاضی و عرضه
اي، تخصصی و  هاي حرفه در این بین، براي ورود مجموعه

قوي در شروع کار باید اکوسیستمی اقتصادي براي 
از جمله راهکارهاي . بنیان ایجاد شود گران دانش واسطه
گران  ها، پوشش ریسک اولیه واسطه شده در مصاحبه ارائه

  هاي صنعتی و اقتصادي، مبتنی بر روش تضمین خرید مجموعهبا بنیان  هاي کوچک دانش هاي مشترك شرکت الگوي نهایی توسعه همکاري) 3شکل 
 

 کوچک هاي شرکت
 بنیان دانش

توانمندسازي و فراهم  -
کردن شرایط و الزامات 

هاي  همکاري با مجموعه
  تر صنعتی و اقتصادي بزرگ

  انجام تعهدات قرارداد -
همکاري با بازیگران  -

اکوسیستم و به طور ویژه 
هاي صنعتی و  مجموعه

  تر اقتصادي بزرگ

 و صنعتی هاي مجموعه
 اقتصادي

مشارکت در فرآیند  -
شناسایی و تدوین شرح 

  بنیان نیازهاي دانش
فراهم کردن شرایط جهت  -

  قرارداد تضمین خرید
همکاري با بازیگران  -

اکوسیستم و به طور ویژه 
هاي کوچک  شرکت
  بنیان دانش

 کارکردهاي نهادهاي میانجی

 گذاري گري و سیاست تسهیل

 تأمین مالی

 بنیان گري دانش واسطه

 ارتباطی

 ضمانت

 توانمندسازي

 ارزیابی فنی و تخصصی

 وکار کسب فضاي

  ها و کارکردهاي اصلی مؤثر بر حل آنها تناظر چالش) 3جدول 

  ها چالش
  کارکرد

تأمین 
  مالی

  ضمانت
گري  واسطه
  بنیان دانش

  ارتباطی
گري و  تسهیل
  گذاري سیاست

  توانمندسازي
ارزیابی توان 

  اجرایی فنی و
     ü   ü      چالش اول
     ü    ü   ü  چالش دوم
     ü ü  ü      چالش سوم
 ü ü         ü  چالش چهارم
 ü ü         ü  چالش پنجم
   ü ü ü ü      چالش ششم
       ü ü      چالش هفتم
           ü ü  چالش هشتم
    ü ü ü ü   ü  چالش نهم
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ها توسط نهادهاي  بنیان با پرداخت حداقل هزینه دانش
گذار و تأمین مالی براي تهیه شرح نیازهاي  گر، سیاست تسهیل
  .هاي صنعتی و اقتصادي است بنیان مجموعه دانش

بنیان و  هاي دانش ایجاد کانال ارتباطی شناخت بین شرکت
. هاي صنعتی و تولیدي از دیگر کارکردهاي مهم است مجموعه
هاي تخصصی و صنعتی و  ها، نمایشگاه ترین این کانال اصلی
هاي ارتباطی  رسانی و کنش هاي ویژه براي اطالع پورتال
مالی نیز دو در کارکرد تأمین . باشد بنیان می گران دانش واسطه

نقش اول در تأمین مالی طرف . شود نقش کلیدي تعریف می
قیمت  از طریق تسهیالت ارزان) بنیان هاي دانش شرکت(عرضه 

ترین نهاد در این زمینه،  اکنون تخصصی هم. و سریع است
صندوق نوآوري و شکوفایی است که باید این نقش را بر 

گر حاکمیتی  سهیلگذاري، ت البته نهادهاي سیاست. عهده بگیرد
و نهادهاي تأمین مالی تخصصی هم باید تمهیدات الزم براي 
حضور هر چه بیشتر سایر نهادهاي تأمین مالی همچون 

الگوهاي دیگري از . ها در این فرآیند را فراهم آورند بانک
گذاري مشترك نیز مطرح است که  تأمین مالی همچون سرمایه

نقش دوم . هستند به عنوان راهکارهاي مکمل قابل اجرا
هاي کوچک  نهادهاي تأمین مالی، توسعه بازار شرکت

بنیان از طریق ابزارهایی چون لیزینگ و خرید اقساطی  دانش
هاي  اما یکی از چالش. باشد است که داراي اهمیت جدي می

بنیان و  هاي دانش کلیدي در ارتباط با تعامل شرکت
خرید،  هاي صنعتی و تولیدي در رویکرد تضمین مجموعه

نهادهاي . بنیان و محصوالت آن است ضمانت شرکت دانش
تخصصی تأمین مالی یا نهادهاي ضمانتنامه باید با شرایطی 

بنیان را در قراردادها  هاي دانش تر، ضمانت شرکت گیرانه سهل
در . با ارائه ضمانت حسن انجام کار یا قرارداد بر عهده گیرند

ه محصوالت مورد ضمانت محصوالت نیز، ایجاد بیم
بخش در سایر  اي و اطمینان بنیان از راهکارهاي حرفه دانش

. کشورهاي دنیا است که در ایران نیز باید اجرایی شود
هاي کوچک  همچنین ارزیابی فنی و تخصصی شرکت

سازي  بنیان با هدف حصول اطمینان از توان اجرایی دانش
، تعهدات از طریق دریافت استانداردهاي فرآیندي و محصول

گیري تعامالت  در راستاي تسریع شکل. باشد قابل انجام می
مبتنی بر رویکرد تضمین خرید، توانمندسازي مدیریتی و 

بنیان و کمک به آنها در ابعاد  هاي دانش سازمانی شرکت

گر  نهادهاي تسهیل. مدیریتی و حقوقی، بسیار کلیدي است
هاي ویژه از  حاکمیتی و تأمین مالی باید حمایت

هاي  هاي مدیریتی، سازمانی و حقوقی شرکت ندسازيتوانم
  .بنیان به عمل آورند کوچک دانش

  تجربیات مشابه در حوزه تضمین خرید 2- 4
موارد مختلفی از ارتباطات مبتنی بر تضمین خرید در کشور 

تجربه شرکت ساپکو براي همکاري با . دیده شده است
، سازي در صنعت خودرو هاي کوچک و متوسط قطعه شرکت

اي توانمند  گیري زنجیره یکی از تجربیات مهم منجر به شکل
اي صنعتی و اقتصادي  هاي کوچک پیرامون مجموعه از شرکت

این شرکت در بین . مبتنی بر الگوي تضمین خرید است
با استفاده از الگوي تضمین خرید  1380تا  1372هاي  سال

د در کنندگان خُر اي از تأمین اقدام به ایجاد شبکه گسترده
به دلیل وجود مختصات فنی تجهیزات . پیرامون خود نمود

به علت ارائه مختصات فنی توسط شرکاي خارجی (مورد نیاز 
سازي  اي بر پیاده ، شرکت ساپکو تمرکز ویژه)یا ایران خودرو

کنندگان نمود که مرتبط با  الزامات خاصی براي تأمین
و محصول هاي مدیریتی، مالی، فرآیندي، استانداردها  بخش
بر این اساس شرکت ساپکو به عنوان یک ]. 38[شد  می

اي و بزرگ اقدام به خرید تضمینی از  گر حرفه واسطه
همچنین . نمود هاي صاحب صالحیت می مجموعه
هاي اولیه مناسبی نیز براي توسعه فعالیت  پرداخت پیش

فرآیند . شد سازي پرداخت می هاي کوچک قطعه شرکت
پرداخت ادامه یافت و  د بعضاً بدون پیشهاي بع مذکور در سال

پرداخت حذف و  ، پیش1393به طور مثال در فراخوان تیر 
دهد که  تجربه ساپکو نشان می]. 38[خرید تضمینی انجام شد 

کنندگان و  اي از تأمین گیري سریع شبکه اولیه گسترده شکل
مرهون پنج  1382تا  1372توانمند شدن آنها در بازه زمانی 

در اختیار گذاشتن شرح دقیق ) اول: ستویژگی ا
هاي فنی و محصول توسط شرکاي خارجی، ایران  نیازمندي

اجرایی نمودن الگوي ) خودرو و بخش طراحی ساپکو؛ دوم
کنندگان در  تضمین خرید و اطمینان از وجود بازار براي تأمین

تأمین مالی ) گذاري و تولید محصول؛ سوم صورت سرمایه
ایجاد ) پرداخت؛ چهارم ان از محل ارائه پیشکنندگ اولیه تأمین
سازي الزامات فرآیندي و محصول و استانداردها در  و پیاده
کنندگان جهت توانمندسازي آنها و تضمین ارائه  تأمین
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گر  هاي نهادهاي تسهیل حمایت) محصوالت مورد نظر و پنجم
گذار همچون وزارت صنعت، معدن و  حاکمیتی و سیاست

الگوي شرکت توانیر در . ا از فعالیت مذکوره تجارت و بانک
خرید تضمینی برق تجدیدپذیر نیز از جمله مواردي است که 

در . نه تنها در ایران بلکه در جهان هم معمول است
قراردادهاي تضمین خرید برق تجدیدپذیر، قراردادهایی تا 

ها طبق شرایطی خاص منعقد  سقف بیست سال با نیروگاه
ن قراردادهاي تضمینی، ریسک که ای] 39[شود  می

همچنین حمایت از . دهد گذاري اولیه را کاهش می سرمایه
هاي مقیاس کوچک برق خانگی و منازل توسط  توسعه نیروگاه

توانیر به طور غیرمستقیم در راستاي تضمین بازار توسعه 
تر  هاي بزرگ البته در طرح. دهندگان فناوري قرار گرفته است

ولیه بیشتر و عدم وجود راهکارهاي به علت حجم سرمایه ا
کارا براي تأمین مالی در شروع فعالیت، توسعه این بخش با 

در الگوي خرید تضمینی برق، . هایی روبرو است چالش
خریدار، انحصاري است و به همین دلیل الزامات شبکه 

در وزارت نفت و . شود تر می رنگ گري گسترده کم واسطه
دهاي تضمین خرید جهت توسعه هاي تابعه نیز قراردا شرکت
به طور مثال در . ها در کشور اجرا شده است فناوري

قراردادهاي منعقده با جهاد دانشگاهی براي محصوالت 
سازي و ساخت پکیج  طراحی، مدلمختلف و از جمله 

، تأمین مالی زدایی نفت خام به روش الکترواستاتیک نمک
اجرایی شدن فعالیت، خارج از شرکت ملی نفت و 

هاي تابعه وزارت نفت و توسط معاونت علمی و  شرکت
بینی شده است ولی خرید  جمهوري پیش فناوري ریاست

هاي تابعه وزارت نفت است  تضمینی آن بر عهده شرکت
البته به علت نبود شرحی کامل و دقیق از نیازهاي ]. 40[

هاي ارتباطی شفاف و کارا، مشکالت  ، فقدان کانالبنیان دانش
بنیان و مسائل  هاي کوچک دانش تأمین مالی اولیه شرکت

ها و همچنین نبود استانداردهاي الزامی براي  مرتبط با ضمانت
بنیان  هاي کوچک دانش کنندگان، مسیر همکاري شرکت تأمین

ند هایی است که نیازم هاي نفت و گاز دچار چالش با مجموعه
البته تجربیات مشابه . باشد توسعه اکوسیستمی پایدار می

هاي صنعتی  دیگري هم در سازمان صنایع کوچک و شهرك
ایران، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزي، ستاد نانو 
فناوري و نمایشگاه ساخت داخل بررسی شد که آنها هم 

 در همه موارد. شده فوق دارند نتایج مشابهی با موارد ارائه
ها در زمانی حاصل شده که نیاز  شده، عمده موفقیت بررسی
بنیان مجموعه صنعتی و اقتصادي به خوبی شناسایی و  دانش

بنیان و فناور توانمند وجود  تدوین شده است؛ شرکت دانش
از (داشته و در شروع فعالیت به خوبی تأمین مالی شده است 

لی پرداخت قرارداد تضمین خرید یا منابع ما محل پیش
و همچنین در این مسیر، کارگزار یا ) نهادهاي تأمین مالی

اي با شناخت کامل از طرفین عرضه و تقاضا  ي حرفها هواسط
به طور مثال هر زمان که نظام تأمین مالی . وجود داشته است

دچار مشکل شده است این روابط هم پایداري خود را از 
شده در  ارائهمقایسه موارد ذکرشده با الگوي . اند دست داده

بینی شده  هاي پیش این پژوهش، تأییدکننده کارکردها و نقش
هاي هر مورد، برخی  البته با توجه به ویژگی. در الگو است

  .یابند کارکردها اهمیت بیشتري می
  
  گیري نتیجه -5

هاي مشترك  هاي همکاري چالش مقاله،در ابتداي این 
تی و هاي صنع بنیان و مجموعه هاي کوچک دانش شرکت

سپس بر اساس بررسی مطالعات . اقتصادي شناسایی شد
پیشین، سلسله شواهد، رویدادها و آمارها، نتایج حاصل از 

اي براي  هاي اکتشافی، الگوي نظري اولیه پرسشنامه و مصاحبه
این مطالعه، توسعه و از طریق راهبرد مطالعه موردي تحلیل 

هاي عمیق به  شده و تحلیل بر اساس مطالعه موردي انجام. شد
بررسی کارکردهاي پیشنهادي در الگوي نظري اولیه پرداخته 
شد که در نتیجه آن، عالوه بر تأیید چهار کارکرد اولیه 
نهادهاي میانجی در آن الگو، سه کارکرد ضمانت، ارزیابی فنی 
و تخصصی و توانمندسازي نیز به مجموعه کارکردها اضافه 

داخلی با رویکرد تضمین در مرحله بعد نیز چند تجربه . شد
خرید بر اساس الگوي نظري نهایی، تحلیل و نتایج حاصله با 

الگوي حاصله، . شده مورد تطبیق قرار گرفت واقعیات مشاهده
بوم از نحوه کارکردهاي نهادهاي  کننده یک زیست تبیین

هاي عرضه و تقاضا  میانجی و تعامالت موجود میان طرف
شده در این پژوهش   اي ارائهقطعاً هر یک از کارکرده. است
به . تر باشد تر و جدي تواند خود موضوع پژوهشی عمیق می

شود کارکردهاي تأمین مالی،  طور مشخص پیشنهاد می
بنیان، ضمانت و توانمندسازي در  گري دانش واسطه
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