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Abstract 

Conversion of research into new and 

innovative products plays a very important 

role in economic development and progress 

of countries. This process is very 

complicated. One of the main problems is the 

mechanisms of financing. This practical 

research was conducted by long-term 

"multiple case study". The purpose of this 

article is to investigate the financial problems 

in the process of commercialization of 

knowledge-based products in the Iranian 

business environment. For this purpose, three 

suitable knowledge-based products were 

selected in Isfahan Scientific and Technology 

Town during the years 2004 to 2019. The 

data collection method was based on 

pluralism and a combination of Goldsmith 

and Serkin commercialization models was 

used to analyze the data after theoretical 

saturation. The results were modified and 

confirmed in the focus group. Results of this 

study showed the role of intelligent financial 

support in different growth stages of 

knowledge-based companies. In all three 

cases, the destructive effects of inappropriate 

financing policies such as bank loans, short-

term facilities, insufficient support for private 

sector investors and the incompatibility of 

supportive policies with the growth period of 

knowledge-based companies were explained. 

The research result was presented as a general 
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model, includes useful and harmful financial 

strategies in different stages of 

commercialization of knowledge-based 

products. 
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 مقاله پژوهشی

 بنیان سازی محصوالت دانش بررسی مشکالت تامین سرمایه در فرآیند تجاری

 *حسين فخاري

 شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان ،مدیریت اجرایيارشد  کارشناس 

 

 دهيچك

نماید. دینامیک این فرآیند بسیار پیچیده بوده و یکیي   بنیان نقش بسیار مهمي در توسعه اقتصادی و پیشرفت جوامع امروزی ایفا مي سازی محصوالت دانش تجاری

 «مورد کیاوی ننداانیه  »با روش  ،نگر و تحلیلي عمق راهبردبر اساس های تامین مالي و جذب سرمایه است. در این پژوهش سازوکارترین مشکالت آن  از اصلي

محصیو   سیه   ر،بنیان در فضای کسب و کیار کشیو   سازی محصوالت دانش طوالني مدت با هدف بررسي مشکالت جذب سرمایه و تامین مالي در فرآیند تجاری

 انید  کرده طي يمالي متفاوت راهبردهای ۱۳۹۸تا  ۱۳۸۴های  تحقیقاتي اصفهان در طو  سا سازی را در شهرک علمي و  که هر کدام فرایند تجاری موفق بنیان دانش

، جهیت همگین   نظریها پس از اشباع  برای تحلیل دادهبوده و  ارایي ها به منظور افزایش ارزش حقیقي پژوهش بر مبنای کثرت روش اردآوری داده .شد انتخاب

های هوشمندانه مالي در مراحیل   نتایج این پژوهش نقش حمایت شد.استفاده سازی الداسمیت و سرکین  های تجاری از ترکیب مد  مند، های نظام سازی و مقایسه

هیای   جیای اذیذ وقیقیه و مشیو      ی بلندمدت، جایگزیني نظام اعتبارسنجي به های تشویقي، تسهیالت بدون بهره بنیان نظیر حمایت های دانش مختلف رشد شرکت

میدت، عیعف    هیای بیانکي، تسیهیالت کوتیاه     های نامناسب تامین میالي نظییر وام   ن داد. در هر سه موردکاوی اقرات مخرب سیاستگذاریمالیاتي را به ذوبي نشا

بنییان و بیه وییژه عیدم      اذاران بخش ذصوصي، انتظار زودبازده بودن از محصوالت دانیش  پذیر در کشور، عدم حمایت کافي از سرمایه های ریسک اذاری سرمایه

های میالي مفیید    راهبردصورت یک الگوی کلي شامل  ماحصل پژوهش بهدر انتها بنیان تشریح اردید.  های دانش های حمایتي با دوره رشد شرکت یاستتناسب س

 ه است.داردی ارائه بنیان دانش سازی محصوالت و مضر در مراحل مختلف فرآیند تجاری

 کاویهای دولتي، مورد، حمایتسرمایهبنیان، تامین دانش، محصو  سازیتجاری: هاكليدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسنداان محترم مقاالت پیشنهاد مي
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 1مقدمه -1
های  توجهي به نقش کلیدی شرکت ر جهان امروز بيد

بنیان در توسعه اقتصادی باعث عقب ماندن کشورها از  دانش

کاروان توسعه و پیشرفت جهاني است. این مساله برای اقتصاد 

متکي به ذام فروشي  یهای متمادی اقتصاد سا  برایایران که 

وارد نرذه اند  نفت بوده و در اکثر مواقع منابع نفتي نتوانسته

[. از ۱بسیار حائز اهمیت است ] ،تولید و توسعه فناوری شوند
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بنیان از فاز  های دانش سازی و انتقا  ایده سوی دیگر تجاری

ترین  اغرا  یکي از پیچیده بي ،ید صنعتيتحقیقاتي به فاز تول

نشان  مطالعات قبلي. [2]مراحل فرآیند توسعه فناوری است 

 ؛شوند ها به محصو  منتج نمي آوریو نو ها دهد اکثر ایده مي

منجر ایده به موفقیت  ۳000طوری که تنها یک ایده از  به

دهنده پیچیداي باالی فرآیند  شود. این امر نشان مي

[. بنابراین مشکل اصلي در توسعه ۳سازی است ] تجاری

های فناورانه و تحقیقات مبتني بر  بنیان، ایده محصوالت دانش

 ها نهفته است. سازی آن ریآن نیست بلکه در تجا
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بنیان، تامین  سازی محصوالت دانش های تجاری راهبرد کلیهدر 

ترین و نالش برانگیزترین  مالي و جذب سرمایه از کلیدی

کشورهای  که در [۴]باشد  ها برای نوآوران و فناوران مي بخش

طور کلي  به .[5] توسعه بسیار حادتر است درحا 

بنیان به سبب ذطر  محصوالت دانشاذاری در حوزه  سرمایه

اذاری  وآورانه ماهیت سرمایههای ن ذاتي نهفته در طرح

مدت همراه با ریسک باال داشته و فرآیند جذب سرمایه، بلند

بنیان محسوب  های دانش ترین نالش شرکت تواند اصلي مي

 [.۴و  ۱شود ] 

ر فراارد تحو  از یک اقتصاد د که توان نتیجه ارفت مي

محور،  ر نظیر کشور ما به سمت یک اقتصاد دانشمحو منبع

داشته و در بنیان نقش کلیدی  سازی محصوالت دانش تجاری

، مباحث مالي و فرآیند جذب سرمایه این راستا نالش اصلي

در این زمینه تحقیقات صورت ارفته درذصوص  است.

نگونگي رسیدن به موفقیت را با  سازی معموالً تجاری

کنند اما به برطرف کردن موانع  ف ميهای مختلف توصی مد 

[.  در 6اند ] سازی کمتر پرداذته اصلي در اجرای عملي تجاری

ابتدا با مروری  -با تمرکز بر روی این عرورت -مقاله حاعر

سازی ارائه و  بر مباني نظری تحقیق، تعریف مناسبي از تجاری

مد   دو ،سازی های مختلف تجاری سپس با بررسي مد 

د. شو بنای مراحل رشد و جریان مالي انتخاب ميمناسب بر م

بندی ذواهد  انواع الگوهای تامین مالي بررسي و دسته سپس

کاربردی ابعاد کامالً شود به صورت  شد. در ادامه سعي مي

مختلف معضل جذب و تامین سرمایه در مراحل مختلف 

بنیان از ابتدا تا انتهای تکامل و  دانش تمحصوالسازی  تجاری

  موردکاوی ننداانهصورت  به ،این محصوالت در بازاربلوغ 

اردد.  واکاویبر مبنای دو مد  منتخب بررسي و  ساذتارمند

های مالي مفید و مضر در  راهبردشامل ي در انتها نیز الگوی

 بنیان دانش سازی محصوالت مراحل مختلف فرآیند تجاری

 .شودمي ارائه

 

 مروري بر مبانی نظري تحقيق -2

 سازي تعریف تجاري 2-1

پژوهش و از بین تعاریف مرتبط با  پیشینهبا بررسي 

  :دیدااه متفاوت قابل تشخیص است ۳سازی  تجاری

 ،سازی فناوری بر اساس این دیدااه تجاری :دیدااه او  -

باشد که انجام  مرحله پایاني فرایند نوآوری فناورانه مي

به قمر رسیدن یک فناوری در عرصه  باعثموفق آن 

 [.7تجاری مي اردد ]

سازی فناوری معاد   در این تعریف تجاری :دیدااه دوم -

انتقا  دانش و فناوری از یک فرد یا اروه به فرد یا اروه 

ن در نظام فرایند محصو  از آدیگری به منظور استفاده 

 [.۸]روش انجام کار در نظر ارفته شده است  یا

سازی فناوری  جاریبر اساس این دیدااه ت :مدیدااه سو -

هم از ذلق ایده تا انتهای  به ای متصل به صورت زنجیره

به عبارت دیگر در . [۹شود ] فروش در نظر ارفته مي

این دیدااه از ابتدای شروع پژوهش و توسعه فناوری 

شده و این روند  نظر ارفته سازی آن در حظات تجاریمال

صنعتي و عرعه محصو  به بازار  تا انتهای مرحله تولید

سازی روح حاکم بر کل  در واقع تجاری .ادامه مي یابد

  [.۱0] فرایند پژوهش و توسعه فناوری است

دهد  سازی نشان مي ها در تعریف تجاری بررسي این دیدااه

های او  و دوم به صورت محدود و با تفکری بسته و  دیدااه

 های دیدااه مشکل [.۱۱]اند  سازی پرداذته به تجاریغیرجامع 

های فناوری و ورود  ش مقیاسافزای مرحله در ذود را محدود

بر اساس دیدااه  ،اما درمقابل .دهد آن به بازار صنعتي نشان مي

پردازی فناورانه  سازی همزمان با شروع ایده تجاری ،فراایر

یعني اار یک ایده فناورانه بخواهد از مرحله  .شود آغاز مي

نه تنها باید  ،حله بلوغ صنعتي و سودآوری برسدنوزادی به مر

در نظر ارفته شوند بلکه به  آن ی علمي و مهندسيها جنبه

اقتصادی بازار آن  و ی ماليها همان میزان و همزمان باید جنبه

دیدااه فراایر به  مهمو این مزیت [ ۱0]نیز دنبا  اردد 

 .سازی است تجاری

 هاي مالی سازي و چالش مدل تجاري 2-2

سازی محصوالت نوین، الگوهای مختلفي  در ذصوص تجاری

ای  های کارکردی یا وظیفه های ذطي و مد  صورت مد  به

ها  [. هر کدام از این مد ۱2توسط محققین ارائه شده است ]

 دارای مزایا ، معایب و کاربردهای ذاص ذود است. 

های ذطي، مد   یکي از الگوهای مناسب از بین مد 

ی ها پروژه [. هرنند انتقاداتي بر۱۳-۱2ت ]اس ۱الداسمیت

                                                 
1 Randall Goldsmith  
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، اما برذي محققین بیان ر این مد  وارد استدمحصو   ارتقا

سازی محصوالت جدید  کنند مد  الداسمیت برای تجاری مي

. این مد  ابزار مناسبي برای شناسایي [۱۴] کامال مناسب است

[. ۱۳ی مالي اجرای طرح است ]ها نیازهای فني و هزینه

سازی در  اانه تجاری های شش ای از اام ذالصه ۱ جدو 

 دهد. مد  ذطي الداسمیت را نشان مي

سازي در مدل خطی  گانه تجاري ي ششها اي از گام خالصه( 1 جدول

 [۱2]رندال گلداسميت 

 : مفهوم1مرحله 

 : پژوهش۱اام 
تجزیه و تحلیل 

 فني
 ارزیابي بازار

ارزیابي 

 اذاری سرمایه

 : ایجاد2مرحله 

 پذیری : امکان2 اام
پذیری  امکان

 فني
 مطالعه بازار

پذیری  امکان

 اقتصادی

 : ایجاد۳اام 
سازی  نمونه

 آزمایشي
 راهبرد بازار

راهبرد 

 کار و کسب

 : معرفي۴اام 
نمونه 

 صنعتي نیمه

اعتبارسنجي 

 بازار
 کار و آغاز کسب

 : تجاري3مرحله 

 وکار رشد کسب توزیع و فروش تولید صنعتي : رشد5اام 

 : بلوغ6اام 
حداکثر کردن 

 تولید
 تنوع بازار

بلوغ 

 کار و کسب

 

ای، مد   های ذطي و وظیفه از سوی دیگر در بین تمامي مد 

به دلیل تعاملي که میان مراحل مختلف  ۱«اندرو و سرکین»

نسبت به  ،سازی و جریان مالي آن ایجاد نموده است تجاری

متفاوت است. این  ها از منظر اقتصادِ طرح کامالً  سایر مد 

مد  با تاکید بر نیازهای مالي، روند تغییرات جریان نقدی در 

سازی را در مراحل مختلف ایجاد، رشد و  فرآیند تجاری

  .[۱۴] دهد توسعه یک محصو  جدید نشان مي

است. در این « اندرو و سرکین»نمایي از مد  ذطي  ۱شکل 

بوده و  تجمعي جریان نقدینگينمودار، محور عمودی شامل 

رشد و تکامل یک محصو   شامل مراحل محور افقي نیز

این . [۱5] استتا تولید و توسعه صنعتي  دهاز مرحله ای جدید

 ،های پایه شامل پژوهش)براساس مد  الداسمیت( مراحل 

)تولید  (، معرفيسازی نمونهپذیری، ایجاد )فاز  امکان

                                                 
1 Andrew & Sirkin  

 یکهر طبعا .و بلوغ است (تولید صنعتيرشد ) صنعتي(، نیمه

 ذواهد بود.های مالي ذاصي  از این مراحل نیازمند جریان

 
مدل خطی اندرو و سركين، نمودار جریان نقدینگی در مراحل  (1شكل 

 [۱5] سازي تجاريمختلف 

شده  بیني ها و مراحل پیش در این مقاله ابتدا بر مبنای اام لذا

سازی یک محصو   در مد  الداسمیت وععیت مالي تجاری

اانه  شود و سپس با ترکیب مراحل شش بنیان بررسي مي دانش

سعي « سرکین»و مد  جریان نقدینگي « الداسمیت»مد  

شود مشکالت تامین سرمایه و جریان مالي در مراحل  مي

صورت  بنیان به سازی یک محصو  دانش اانه تجاری شش

 سازی شود. نمودار سرکین مد 

 

 الگوهاي تامين مالی 2-3

کشورهای مختلف از الگوهای متفاوتي برای تامین منابع در 

بنیان استفاده  سازی محصوالت دانش های تجاری مالي طرح

توان فرایند تامین مالي  اما با یک دید کلي مي[، ۱0]شود  مي

های جذب  راهبردبنیان را در دو مبحث  یک شرکت دانش

های جذب  راهبرد. های مالي ذالصه کرد سرمایه و حمایت

ترین د که مهمشو دانش فني انتخاب مي سرمایه توسط صاحب

 ، تامین منابع مالي بالعوض،از: اذذ تسهیالت ماليها عبارتندآن

روش مشارکت )دادن سهام در ازای جذب سرمایه(، روش 

اذاری مشترک، اتحاد  کیبي )تسهیالت و مشارکت(، سرمایهتر

 [۱6طرح. ]ک، اعطای امتیاز، ادغام و یا فروش کامل راهبرد

مناسب برای جذب سرمایه بر اساس شرایط طرح،  راهبرد

توانایي صاحب دانش فني و شرایط اقتصادی و رقابتي بازار 

کار بر اساس دانش  و اندازی کسب راه اردد. معموالً انتخاب مي
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فني، سودآورترین ازینه برای فناور است اما زماني که به 

مورد  ها نباشد، بقیه ازینه پذیر این ازینه امکان یراهبرددالیل 

بنابراین شرکت نوآور در انتخاب  .[۱2]ایرد  توجه قرار مي

توجه نماید. « نظام تملک نوآوری»مناسب باید به  راهبرد

که بر  شود برای توصیف شرایطي استفاده مي« نظام تملک»

اذار است. در یک نظام تملک قوی، توزیع منافع نوآوری تاقیر

شده دارد و  توجهي از ارزش ذلق فرین سهم قابلکارآ

ها ارزش  برعکس در یک نظام تملک ععیف سایر اروه

 بیشتری را به دست مي آورند.

به صورت  قرار دارد که ی ماليها حمایتدر سوی دیگر 

معموالً  اردد. اعما  ميها  مستقیم توسط دولتمستقیم یا غیر

تر و  یافته وسیع ی توسعهکشورها در ها حمایت این

ها نیز در این  . تمرکز این حمایت[5] تر است ندانههوشم

باشد  های کونک و متوسط مي کشورها بیشتر بر روی شرکت

های داذلي نیز برذي از محققین  [. در پژوهش2۴]

های کونک و  های دانش بنیان را در طبقه شرکت شرکت

[. بر این اساس، تمرکز اصلي این ۱7] اند متوسط قرار داده

های  ت تامین سرمایه در شرکتروی مشکالپژوهش نیز بر 

ویژه در بررسي  بنیان کونک و متوسط بوده و به دانش

  های مالي این قید در نظر ارفته شده است. حمایت

 ،پژوهانهتواند شامل انواع  ی مستقیم مالي ميها حمایت

فرشتگان ی حمایتي به ها کمک ای، یارانهتسهیالت 

 های حمایت ،رپذیراذاران ذط و سرمایه اذار سرمایه

 جوایز نوآوری ،ی توسعه فناوریها بانک ،ی فناوریها صندو 

ی مالي ها حمایتباشد. المللي  های مالي بین و جذب همکاری

عمانت  ،های مالیاتي تواند شامل معافیت غیرمستقیم مي

های  حمایت و استفاده از نظام اعتبارسنجي، ی بانکيها وام

و مراکز رشد  ها پارک فیزیکي، اداری و ذدماتي توسط

 ،بنیان دانشکارهای  و اذاری در کسب بیمه سرمایه ،فناوری

  [.5]آموزش و غیره باشد  ،سازی شبکه

 ،«اذار فرشتگان سرمایه»معموال اذاری،  سرمایه واژااندر 

اذاری  کارآفرینان و مدیران اجرایي با توان مناسب سرمایه

کارآفرینان در کارهای  و روی کسب عادیطور  ههستند که ب

اذار  کنند. فرشتگان سرمایه اذاری مي  مراحل اولیه سرمایه

کارهای نوپا و  و اذاری در کسب تمایل برای سرمایه عالوه بر

تاسیس، با ارائه مشاوره و کمک به کارآفرینان در مقام  تازه

  .کنند راهنما نیز ایفای نقش مي

اراني هستند اذ آن دسته از سرمایه «اذاران ذطرپذیر سرمایه»

 ،که فعاالنه با کارآفرینان همراه شده و با هدف کسب سود

اذاری ذطرپذیر  دهند. سرمایه اط ععف آنها را پوشش مينق

ها یا  ای است که بیشتر از طریق صندو  حرفه يفعالیت

اذاران ذطرپذیر  ایرد. سرمایه انجام مي تخصصيهای  شرکت

شوند که  کت مياذاری در یک شر  سرمایهاغلب زماني وارد 

کار  و ن کسبدو دوره توسط فرشتگا يآن شرکت قبالً یک

های بازار را با  تستو محصو  یا ایده آن،   تأمین مالي شده

سر اذاشته و به دنبا  تأمین مالي جهت تولید و  موفقیت پشت

 .بازاریابي است

های تطبیقي در ذصوص  نکته قابل توجه دیگر در بررسي

های  بین کشورهای مختلف، بحث وامهای تامین مالي  روش

های اقتصادی و  بانکي است. در کشور ما به دلیل ناپایداری

های بانکي  ، وام در مقایسه با بسیاری از کشورهاهای باال تورم

دارای نرخ بهره باالست و این نرخ به صورت مرکب )محاسبه 

نرخ بهره بر روی سود وام( و در صورت تاذیر به شکل 

های بانکي شرایط  اردد. عمن آن که وام به ميتصاعدی محاس

طرح، زمان سوددهي طرح، مشکالت ناذواسته و محیطي 

حاکم بر طرح و نیازهای حمایتي را در نظر نگرفته و صرفا بر 

های  د. بر این اساس وامکننهای بانکي عمل مي اساس فرمو 

های کور  وام»مرسوم بانکي در این پژوهش تحت عنوان 

های حمایت  اذاری یده شده است. بررسي سیاستنام« بانکي

ها  این وام دهد معموالً یافته نشان مي کشورهای توسعه مالي در

ما، در مراحل اولیه ایجاد  رغم بهره کمتر نسبت به کشور علي

 [.2۴] شوند کار استفاده نمي و کسب

کارهای  و ک برنامه موفق حمایت مالي از کسبمجموع ی در 

های مالي موجود در روند نوآوری در  شکاف بنیان باید دانش

ها  یک کشور را شناسایي نموده و بتواند به ذوبي این شکاف

این امر در ابتدا مستلزم  .را با حمایت مناسب پر نماید

بنیان در  های دانش های شرکت شناذت صحیح نیازها و نالش

مراحل مختلف رشد و در شرایط مختلف اقتصادی است و در 

های مناسبي جهت دسترسي  زمند طراحي مکانیزمادامه نیا

های مذکور در  ها به حمایت آسان و هوشمندانه این شرکت

 .باشد مراحل مختلف رشد مي
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 پيشينه پژوهش -3
 دانشي سازی محصوالت تجاری زمینه در مرور پیشینه پژوهش

 مشکالت محققین از بسیاری که دهد مي نشان نوآورانه و

فرآیند  در نالش ترین مهم عنوان به را مالي تأمین

مسئله  این جزئیات به نند هر اند، کرده سازی شناسایي تجاری

 .کمتر پرداذته شده است

مختلف موفقیت  عواملدر پژوهش ذود با بررسي  ۱کریهاتا

مشکالت مالي را یکي از مهمترین موانع ، سازی تجاریفرآیند 

  .[۱۸] سازی محصوالت دانشي شناسایي کرده است تجاری

سازی  روی تجاری کینلي مهمترین نالش پیش مک هاولس و

بود مالي در مرحله محصوالت دانشي و پژوهشي را کم

اذاری ذطرپذیر در  سازی و مشکالت سرمایه پژوهش و نمونه

 .[۱۹]اند  دانسته بعدیمراحل 

ی ها لینک و اسکات در ارزیابي عوامل موفقیت پروژه 

ی مالي را به ها حمایت ،دولت بنیان با تاکید بر نقش دانش

  .[20] عنوان یکي از مهمترین عوامل معرفي نمودند

بنیان در حوزه انرژی در  ی دانشها کیمورا در بررسي پروژه

 به را سرمایه جذب و دولتي مالي های حمایت نقشژاپن 

 محصوالت این سازی تجاری در موقر عوامل مهمترین عنوان

 .[2۱] کند مي معرفي

 موفقیت در مهم عوامل بررسي در همکاران و ژانگ 

 جنوبي، کره در توسعه و تحقیق محصوالت سازی تجاری

 اذاران ذصوصي سرمایه و دولت سوی از مالي یها حمایت

 . [22] دکردن بندی اولویت و شناسایي مهم عاملي عنوان به را

ي از مهمترین عوامل موفقیت یک همکاران و هسو

بنیان دانشگاهي در تایوان را  دانشسازی محصوالت  تجاری

اذاران ذصوصي  ی مالي دولتي و جذب سرمایهها حمایت

  .[2۳دند ]نموعنوان 

 ۳۴ویلسون و سیلوا در پژوهش بین المللي ذود که بر روی 

های  های اقتصادی انجام دادند سیاست کشور عضو همکاری

های کارآفرین و  مالي مناسب برای مراحل اولیه رشد شرکت

[. در پژوهش مذکور مراحل 2۴] آور را بررسي نمودندنو

بندی شده و منابع تامین مالي  ها دسته مختلف رشد این شرکت

در هر مرحله در کشورهای عضو بررسي اردیده است. 

منطبق بر شرایط آن های مذکور و نتایج  هرنند سیاست

                                                 
1 Kirihate 

های  وکار کشورهای عضو همکاری اقتصادی و محیط کسب

ا پژوهش مذکور بستر مناسبي را برای اقتصادی است ام

 نماید.  مقایسه با وععیت کشورمان فراهم مي

 در مانع مهمترین میرجلیلي و های داذلي نیز زارع در پژوهش

انه مالي و اعتباری پشتو نداشتن را اذتراعات سازی تجاری

اند. این دو  برای اذذ وام و سرمایه اذاری شناسایي کرده

سازی اذتراعات در  انواع موانع در تجاریپژوهشگر با بررسي 

اصالح  کشور با تمرکز بر مشکالت مالي، به طور ذاص

قوانین بانکي و مالي را مهمترین راهکار برای توسعه 

 آنان [. در پژوهش25] دنکن سازی اذتراعات بیان مي تجاری

به صورت یک فرآیند کلي درنظر ارفته  سازی تجاریروند 

ازهای مالي هر مرحله به صورت شده و به مراحل و نی

است. این پژوهش در سه قلمرو  ته نشدهجدااانه پرداذ

 مخترع، محیط و اذتراع صورت ارفته است. مانیان و

 بنیان، دانش های شرکت مشکالت بررسي با همکارانش

 تسهیالت نبودن مناسب سرمایه، محدودیت نظیر عواملي

 و بازپرداذت نحوه و بانکي سود نرخ بودن باال بانکي،

 مشکالت جزئیات عنوان به را وقیقه نظیر اعتباری مشکالت

در این  [.26کنند ] مي عنوان بنیان دانش های شرکت مالي

های  برنده و بازدارنده توسعه شرکت تحقیق عوامل پیش

بنیان از جمله مشکالت مالي به تفصیل بررسي اردیده  دانش

یند رشد در هر اما به دلیل وسعت موعوع، به الزامات فرآ

 ای نشده است. مرحله و جزئیات آن اشاره

نالش  ۱۹با معرفي و اولویت بندی  نیز نهمکارا و پور قلي 

بنیان به ناکافي بودن  های دانش روی شرکت عمده پیش

ی ناموزون حمایتي دولت و نبود ها سیاست ،های مالي حمایت

برای  بنیان دانش اذاری بر روی محصوالت امنیت سرمایه

  [.27] دناذاران اشاره مي کن سرمایه

ای منابع تامین مالي  کتابخانه ای سلطاني و شاوردی در مطالعه

بنیان در مراحل مختلف رشد را بررسي  های دانش شرکت

مقاله به ذوبي بازیگران نظام تامین مالي  این اند. هرنند نموده

ر در سطح جهاني های نوآو را در روند رشد و توسعه شرکت

توسعه به صورت مطالعاتي بررسي  حا  نیز کشورهای درو 

نموده اما بخش کونکي از مقاله به شرایط داذلي کشور 

مراحل پرداذته و به جزئیات مسائل و مشکالت تامین مالي 

  [.2۸] پرداذته نشده استبنیان کشور  های دانش شرکت رشد
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 فناوریزیستیزدار و همکاران با مطالعه موردی در صنعت پال

با تاکید بر مسائل  -بنیان به عنوان یکي از صنایع دانش–کشور 

عوامل  ،بنیان های دانش مالي به عنوان مهمترین نالش شرکت

اذاری ذطرپذیر در  تاری و محیطي موقر بر جذب سرمایهرف

[. در این پژوهش ۱] بنیان را بررسي نمودند های دانش شرکت

به تاقیر سرمایه اولیه اشاره اردیده اما بررسي نیازهای مالي در 

 مراحل مختلف رشد از اهداف پژهش مذکور نبوده است.

های  سجودی و همکاران نیز اقر تامین مالي از صندو  

بنیان را بررسي  های دانش پذیر بر سودآوری شرکت ریسک

ها در کشور، بر توسعه  دو نموده و با اشاره به ععف این صن

[. سجودی و همکاران سرمایه اذاری 2۹اند ] ها تاکید کرده آن

های دانش  پذیر را مهمترین روش تامین مالي شرکت ریسک

بنیان شناسایي کرده و با تمرکز بر روی این مبحث بر اهمیت  

های  موقع بودن تامین مالي مناسب در روند رشد شرکت به

پژوهش نیز به الزامات  آن اند اما در ره نمودهبنیان نیز اشا دانش

های دانش بنیان  مختلف مالي در روند رشد و توسعه شرکت

 پرداذته نشده است. 

 رغم تاکید علي دهد نشان مي مرور پیشینه پژوهشدر مجموع 

بر روی مسائل مالي به عنوان مهمترین نالش  تحقیقات این

این حا  بررسي با  ،بنیان سازی محصوالت دانش در تجاری

 و تفصیلي بر روی جزئیات این مسئله در ، کاربردیعمیق

بنیان کمتر صورت  ی دانشها شرکت مراحل مختلف رشد

 .ارفته است

 

 روش تحقيق -4

پژوهش حاعر با هدف بررسي مشکالت جذب سرمایه و 

بنیان در  محصوالت دانش سازی تامین مالي در فرآیند تجاری

رویکرد اصلي  .ام پذیرفتکار کشور انج و فضای کسب

تمرکز و عمیق  ،پژوهشگران با توجه به فقر پیشینه پژوهش

مند این  نظاممیداني و شدن در موعوع پژوهش و مشاهده 

فرایند بدون دستکاری در بستر زمان و با منطق تحلیلي بوده 

یک پژوهش  ،بنابراین تحقیق حاعر بر مبنای هدف .است

کیفي است و بر  ،کاربردی و بر حسب اردآوری اطالعات

کاوی مورد»عمق نگر و تحلیلي با روش  راهبرداساس 

مطالعه موردی زماني  .مدت انجام شده است نيطوال «ننداانه

آ   نگر مورد نیاز است یک روش ایده لکه پژوهش عمیق و ک

که هر بنیان  محصو  دانش ۳در این پژوهش  .[۳0باشد ] مي

سازی را در شهرک علمي و تحقیقاتي  کدام فرایند تجاری

ی مالي ها راهبردبا  ۱۳۹۸تا  ۱۳۸۴ی ها اصفهان در طو  سا 

 اردید. انتخاب هدفمند صورت به اند کرده طي يمتفاوت

 داده افزایش را نتایج سازااری و پایداری ننداانه، موردکاوی

عالوه بر  [،۳۱]اردد  و باعث بهبود اعتبار پژوهش مي[ ۱۱]

ارایي است و  سبک از موردکاوی پیرو نگرش اقباتاینکه این 

  .[۳2پذیری نتایج را نیز تقویت مي نماید ] تعمیم

یکي از نقاط قوت مطالعات موردی آن است که به پژوهشگر 

تحقیق و  راهبردامکان استفاده از منابع متنوع و تلفیق نندین 

بر این اساس [. ۳۱] دی مختلف را مي دهها طیفي از داده

به منظور افزایش ارزش حقیقي  ها روش اردآوری داده

 ها انجام پذیرفت. این روش ارایي پژوهش بر مبنای کثرت

 ها نامه توافق ،بررسي مکاتبات ،یافته ساذتار شامل مصاحبه نیمه

نیز مشاهدات  اسناد مالي و صورتجلسات و ،و قراردادها

ا توجه به تجربه و دسترسي ب .مستقیم و مشارکتي بوده است

جهت افزایش اعتبار  ،پژوهشگران به منابع اطالعاتي ننداانه

نیز از طریق ارد  «سازی هسوی سه»راهبرد  ،و کاهش سوایری

 .آوری شواهد همگرا از منابع مختلف صورت پذیرفت

توسط یک  ها داده ،پژوهش یيهمچنین جهت اطمینان از پایا

 و تنظیمو مقایسه  شده آوری اروه تحقیقاتي با تجربه جمع

به اانه مد  ذطي الداسمیت،  اطالعات بر اساس مراحل شش

باعث افزایش  که صورت جلسات اروهي صورت ارفت

 .[۳۳] دشپایایي پژوهش ذواهد 

 SWOTمقایسه بهتر، براساس الگوی کاوی و  جهت درون

شرایط داذلي و محیطي سه شرکت مربوط به این مورد کاوی 

پس از اشباع  ها برای تجزیه و تحلیل داده استخراج اردید.نیز 

ی ها ها و مقایسه ، جهت همگن سازی و انجام تحلیلتئوریک

در  شد.استفاده  «اندرو و سرکین»مد  تجاری از  مند، نظام

نتایج حاصله  ،نهایت برای افزایش اعتبار این مورد کاوی

نفره از  5انوني کجهت اصالح و تایید در اذتیار یک اروه 

و ماحصل پژوهش  بنیان قرار ارفت کارآفرینان منتخب دانش

مفید،  مالي های راهبرد شامل کلي الگوی یک صورت به

 سازی تجاری فرآیند مختلف مراحل در مضر و محتاطانه

اردید. مراحل انجام این پژوهش  ارائه بنیان دانش محصوالت

 نشان داده شده است. 2به صورت شماتیک در شکل 
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 ها و مراحل انجام پژوهش حاضر به صورت شماتيک ( گام2شكل 

 اجراي فرایند پژوهش  -5

 معرفی 5-1

ارتباطات به تجربه و با توجه  ،جهت انجام موردکاوی

سازی شده در شهرک علمي  سه طرح موفق تجاری ،پژوهشگر

به صورت  ۱۳۹۸تا  ۱۳۸۴های  و تحقیقاتي اصفهان طي سا 

فرایند  هایي که در مرحله او  طرح. دشانتخاب هدفمند 

غ را طي کرده بودند ازینش شد. بلو از ایده تا سازی تجاری

سپس معیارهای ترجیحي بعدی براساس اهداف پژوهش 

ها  در انتخاب این طرح معیارهای ترجیحي اعما  اردید.

سطح  ،ماليتامین های  راهبرداستفاده از انواع عبارت بودند از: 

 فروشمیلیارد ریا   50 حداقل رسیدن به ،فناوریباالی 

وابستگي عدم  و انحصاریداشتن بازار نسبتا آزاد و غیر ،ساالنه

 2جدو   .به مراکز قدرت به صورت رسمي و غیررسمي

طرح این سه  .دهد مشخصات سه طرح انتخابي را نشان مي

 .بررسي قرار ارفت رت سه موردکاوی مجزا مورد صو به

جهت واکاوی جریان مالي و فرآیندهای جذب و تامین 

سازی )براساس مد   اانه تجاری سرمایه در مراحل شش

، افق موردی به صورت درون الداسمیت( در این سه طرح

 تعیین اردید. ۹۸تا  ۸۴از سا  بلند مدتي 

ارایي  ها در هر سه موردکاوی بر مبنای کثرت اردآوری داده

 بررسي با افراد کلیدی، یافته ساذت مصاحبه نیمهشامل 

 اسناد و صورتجلسات و ،ها و قراردادها توافق نامه ،مکاتبات

 به ویژه بازدیدهای مکرر ازنیز مشاهدات مستقیم و مشارکتي 

ات با مدیران ارشد این سه شرکت و بررسي کارذانه، جلس

 بوده است. اسناد مالي 

های اولیه جهت  آوری داده در این راستا ابتدا نارنوب جمع

مشخص شدن نحوه و روند رشد این سه شرکت در شش 

های مربوط  )براساس مد  الداسمیت( تنظیم شد. دادهمرحله 

بندی و سپس تحلیل شدند. پس از تفکیک، دستهبه هر مرحله 

 

 هاي منتخب جهت اجراي مورد كاوي چندگانه مشخصات طرح (2جدول 

 های طرح جوایز و رتبه سود ساالنه )ریال( تحصیالت موسسان شروع بازار مصرف عنوان طرح

 تولید زئوالیت
صنایع رنگ و 

 رزین
1384 

 نفر کارشناسی 3

 نفر کارشناسی ارشد 2
000/000/000/78 

 –برگزیده جشنواره کارآفرینی شریف 

 برگزیده جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی

 1387 صنایع شوینده تولید بتانول
نفر  1، نفر کارشناسی 2

 نفر دکتری 1، کارشناسی ارشد
000/000/000/59 

 –برگزیده جشنواره نوآوری و شکوفایی 

 برگزیده جشنواره علم تا عمل

 تولید پرسیال
صنایع الستیک 

 و پلیمر
1389 

 نفر کارشناسی ارشد 2

 نفر دکتری 1
000/000/000/52 

آفرینی شیخ  برگزیده جشنواره ملی فن

 برگزیده جشنواره فناوری نانو -بهایی
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های جدیدی از  مجدداً داده ،درصورت نیاز به اطالعات بیشتر

طریق مصاحبه، اسناد وغیره دریافت و روند رشد هر مرحله 

ها استخراج اردید. در  بصورت کلي برای هر یک از شرکت

نهایت با تجمیع اطالعات هر مرحله، نحوه و روند رشد این 

سازی مد   اانه تجاری سه شرکت بر اساس مراحل شش

 الداسمیت تکمیل شدند. 

ترتیب نیز جدو  تحلیل شرایط دروني و بیروني این به همین 

سه شرکت و نیز نمودار جریان نقدینگي آنها استخراج اردید. 

در تنظیم جدو  تحلیل شرایط دروني و بیروني عمدتاً بر 

ها و  نامه ها ، صورتجلسات ، توافق روی اطالعات مصاحبه

اسناد مکتوب تمرکز شده در حالي که جهت استخراج نمودار 

ي و های مال نقدینگي تاکید اصلي بر روی اسناد و صورت

جداو  استخراج شده بر اساس  قراردادهای منعقده بوده است.

صورت کیفي بوده و بنابراین عباراتي نظیر  الگوی فو  کامالً به

و غیره بر اساس اجماع « نامناسب»یا « مناسب»های  حمایت

ورد مطالعه های م نظرات هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکت

 دارند.و تطبیق آن با سایر اسناد تنظیم شده و مبنای کمي ن

 )طرح زئوالیت( 1موردكاوي شماره  5-2

میکرونیزه است که  وپریک ماده شیمیایي سنتزی و س زئوالیت

در صنعت رنگ و رزین به عنوان یک افزودني کیفي جهت 

ارد های فیزیکي و شیمیایي در فرموالسیون و باال بردن مقاومت

در کشور  این ماده سرامیکي پیشرفتهمیزان مصرف  .شود مي

  د.ش ج تامین مياز ذار که قبال هزارتن در سا  استدوحدود 

)طرح تولید محصو   ۱نتایج حاصل از موردکاوی شماره 

سازی الداسمیت،  بنیان زئوالیت( بر اساس مد  تجاری دانش

جهت بررسي شرایط محیطي و وععیت  SWOTالگوی کلي 

و مد  سازی  بنیان در حین تجاری داذلي شرکت دانش

سازی اندرو و سرکین جهت بررسي جریان نقدینگي  تجاری

و  ۴و  ۳)جدو   سازی شرکت در مراحل مختلف تجاری

 ارائه شده است: (۳شکل 

 هاي تامين مالی و مشكالت حاصله در هر مرحله ( همراه با روش1زئوالیت )موردكاوي سازي روند تجاريخالصه  (3 جدول

 ها گام روش تامين مالی تحليل وضعيت نتایج

 : مفهوم ۱مرحله 

 پژوهش -۱ سرمایه شخصي -رشد اصفهان  مرکز پیش  حمایت مناسب )مستقیم و غیرمستقیم( ها میزان و نوع حمایت سرعت رشد مناسب

 : ایجاد 2مرحله 

 پذیری امکان -2 سرمایه شخصي -های مرکز رشد  حمایت تقریبا مناسب )مستقیم و غیرمستقیم( ها میزان و نوع حمایت سرعت رشد مناسب

 کند شدن سرعت رشد
نوع حمایت ذوب اما عدم تناسب با حجم نیاز مالي طرح در این مرحله 

 های متفرقه جهت تامین سرمایه صرف وقت و انرژی در پروژه –

درآمد حاصل از  -های مرکز رشد  حمایت

 های متفرقه پروژه
 ایجاد -۳

اجرای موفق طرح 

 -صنعتي نیمه

 ها تجمع بدهي

ساذتار حمایت وزارت علوم ذوب اما عدم تناسب با حجم نیاز مالي 

انتظار  – ۱حمایتي نبودن وام صندو  پژوهش –طرح در این مرحله 

 اشتباه از سوددهي یک طرح تولیدی نیمه صنعتي

اذذ وام   -اذذ تسهیالت حمایتي وزارت علوم 

های  % از صندو  پژوهش همراه با هزینه۱۳با بهره 

 مالي جانبي

 معرفي -۴

 : تجاری ۳مرحله 

بر شدن اجرای  زمان

تجمع  -طرح صنعتي

همراه با ها  زیاد بدهي

و جرائم تاذیر  ها بهره

 و نهایتاً بحران مالي

عدم وجود  –بنیانِ ایجادی  نامناسب بودن وام بانکي برای یک طرح دانش

بنیان و بروز مشکل تامین  های دانش سازوکار تامین اعتبار برای شرکت

طوالني بودن زمان نفوذ و جایگیری محصوالت  –وقیقه برای شرکت

بنیان و  تصور غلط زودبازده بودن محصوالت دانش -ربنیان در بازا دانش

 قباتي اقتصاد کشور بي -های نامناسب حمایتي اذاری سیاست

وام با بهره  -%  )طرحهای زودبازده(۱۸وام بانکي 

های مالي  % از صندو  پژوهش همراه با هزینه۱۳

 رشد -5 ها سایر وام -جانبي

 حل مشکالت مالي
 پرداذت معوقات و جرائم –تامین مجوز  –تامین وقیقه 

 همراه با تصاحب سهام عمده طرح
 اذاران ذصوصي و ذرید سهام   سرمایه

 بلوغ -6 استفاده از درآمد کارذانه جهت توسعه طرح ی توسعهها بدون ریسک بودن منبع تامین هزینه مناسب سوددهي 

                                                 
های نوآورانه، کامال بر اساس  اند، بدون در نظر گرفتن نیازهای طرح رغم روند اداری کوتاهی که داشته های صندوق پژوهش در آن زمان، علی بر اساس اظهار نظر مديران شرکت، وام 1

 های بانكی بوده است. تر از وام % پايین2آن تنها   شد و نرخ بهره های بانكی پرداخته می الگوی وام
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 سازي صنعتی در مرحله تجاري 1موردكاويبنيان  بررسی شرایط داخلی و محيطی شركت دانشخالصه  (4جدول 

بررسی 

شرایط 

 داخلی

 اهم نقاط ضعف شركت اهم نقاط قوت شركت

 پذیری روحیه باالی کارآفریني و ریسک -

 تحقیقات اولیه بازار مناسب -

 تیم تحقیق و توسعه کارآمد -

 فروش و بازرااني نسبتاً مناسب -

 مناسب با مشتریانانسجام تیم تحقیقاتي و بازرااني و ارتباط نسبتاً  -

 اندازی کارذانه تجربگي تیم اجرایي شرکت به ویژه در راه کم -

 منابع درآمدی محدود در داذل شرکت -

 ععف اعتبار و فقدان وقیقه جهت اذذ وام - -

سازی و تکمیل فناوری پیش از افزایش  عدم رعایت مراحل کامل تجاری -

 مقیاس صنعتي

 حسابداری و مدیریت مالي ععیف -

 های شرکت تا مرحله تولید بدهيتجمع زیاد  -

بررسی 

شرایط 

 محيطی

 هاي محيطی اهم تهدید هاي محيطی اهم فرصت

 عدم وجود رقیب داذلي -

 تشدید مشکالت و موانع واردات محصوالت رقبای ذارجي -

 های دولت وقت در ذصوص عرعه وسیع تسهیالت دولت  سیاست -

 های اولیه شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان وجود حمایت -

 وجود مواد اولیه تولید زئوالیت در ایران -

اندازی  های راه (، تورم شدید و افزایش نشمگیر هزینه۱۳۹0جهش نرخ ارز ) -

 کارذانه

قباتي  های صنعتي و بي کننده و تأقیرات عمیق در بازار های فلج شروع تحریم -

 اقتصاد کشور

 عدم اعتماد اولیه صنایع به محصوالت داذلي -

بنیان در آن  های دانش عدم وجود سازوکار مناسب جهت حمایت از شرکت -

 ( ۸۹تا  ۸۴زمان )

بنیان و عدم توجه  های دانش بر بودن ذاتي رونق بسیاری از فعالیت زمان -

 اذاران مربوطه سیاست

 

 
 «اندرو و سركين»سازي بر اساس مدل  نمودار تغييرات نقدینگی پروژه زئوالیت در روند تجاري (3شكل 

 

 )بتانول( 2موردكاوي شماره  5-3

است که  شده اکتیو کِلي همگن بر پایهتانو  یک ماده ارانو  ب

کننده و  نرم ،ایر های شوینده به عنوان نربيپودردر 

ظرفیت مصرف آن در کشور  .شود شوینده استفاده مي کمک

این  .رسد هزار تن در سا  نیز مي ۱0بسیار متغیر بوده و تا 

نتایج  .هیچ تولیدکننده داذلي نداشته است ۱۳۸7ماده تا سا  

)طرح تولید محصو   2حاصل از موردکاوی شماره 

سازی الداسمیت،  بنیان بتانو ( بر اساس مد  تجاری دانش

و جریان نقدینگي اندرو و سرکین در  SWOTلگوی کلي ا

 تشریح شده است: (۴و شکل  6و  5)جدو   ادامه
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 هاي تامين مالی و مشكالت حاصله در هر مرحله ( همراه با روش2سازي بتانول )موردكاوي خالصه روند تجاري (5جدول 

  ها اام مالي روش تامین تحلیل وععیت نتایج

 : مفهوم  ۱مرحله 

 پژوهش -۱ رشد مرکز   حمایت -سرمایه شخصي غیر مستقیم اما مناسب ها نوع حمایت سرعت رشد باال

 : ایجاد 2مرحله 

 امکان پذیری -2 رشد مرکز   حمایت -سرمایه شخصي غیر مستقیم اما مناسب ها نوع حمایت سرعت رشد باال

 سرعت رشد متوسط
شروع کسری بودجه و  –از منابع داذلي شرکت  ها هزینهتامین 

 و ناکافي غیرمستقیم ها حمایت نوع -مشکالت مالي
 ایجاد -۳ رشد مرکز   حمایت -سرمایه شخصي

اجرای موفق طرح 

 صنعتي نیمه

مشکالت شراکت  -

 با صندو 

 اذاری ریسک پذیر عدم رعایت اصو  سرمایه

 صاحبان طرحعدم قبو  دانش فني به عنوان آورده 

های پایین و  انتظار سوددهي کوتاه مدت زیاد به ویژه در ظرفیت-

 دولتي ریسک اریزی سرمایه اذار نیمه -مراحل اولیه طرح پایلوت

سرمایه اذاری ریسک پذیر صندو  

ایجاد یک شرکت  –( VCدولتي) نیمه

 دولتي زایشي جدید با صندو  نیمه

 معرفي -۴

 : تجاری ۳مرحله 

اجرای موفق طرح 

صنعتي و نهایتا اذذ 

 برداری،  پروانه بهره

 حل مشکالت مالي

 سوددهي مناسب

تصور غلط زودبازده بودن محصوالت  -زمان طوالني نفوذ در بازار 

بروکراسي طوالني  –نیاز به سرمایه دراردش زیاد  -بنیان  دانش

تامین سرمایه و وقایق و حل مشکالت  –های حمایتي  مدت صندو 

 اذاران ذصوصي مالي توسط سرمایه

 برداری ی زیاد جهت اذذ پروانه بهرهها زمان طوالني و بروکراسي

 -اذاران ذصوصي  سرمایه

 % صندو  نوآوری و شکوفایي  ۱۴وام 
 رشد -5

 افزایش تولید
با توجه به رسیدن به درآمد پایدار، مناسب بودن تسهیالت بانکي در 

 مرحله توسعه
 بلوغ -6 تسهیالت بانکي

 

 

 سازي صنعتی در مرحله تجاري 2بنيان موردكاوي بررسی شرایط داخلی و محيطی شركت دانشخالصه  (6جدول 

بررسی 

شرایط 

 داخلی

 اهم نقاط ضعف شركت اهم نقاط قوت شركت

 تجربه نسبي موسسین و مدیریت شرکت -

 سوابق مثبت و اعتبار نسبي شرکت -

 بسیار قویتیم تحقیق و توسعه  -

 مجرب و کارآمدبازرااني  تیم -

 ارتباط بسیار مناسب با مشتریان و بازار -

 سازی بسیار مناسب فرایند تولید بتانو  براساس امکانات کشور بومي -

 منابع محدود مالي در داذل شرکت و وابستگي زیاد به منابع ذارج شرکت -

 عدم امکان تامین وقیقه توسط شرکت و الزام مراکز حمایتي بر اذد وقیقه -

 سیستم حسابداری ععیف -

دولتي و قبو  شرایط تحمیلي صندو   حد به صندو  نیمه از اعتماد بیش -

 مذکور

بررسی 

شرایط 

 محيطی

 هاي محيطی اهم تهدید هاي محيطی اهم فرصت

 وفور معادت مرغوب در داذل کشور به عنوان واد اولیه تولید بتانو  -

 عدم وجود رقیب داذلي -

 محصوالت ذارجي رقیبمشکالت و موانع واردات  -

تخصصي بودن بازار مصرف و برذورد مناسب و علمي با محصو   -

 داذلي

 ها و حذف ارز دولتي رکود شدید در بازار شوینده کشور بعد از شدت تحریم -

 صنایع شوینده QCهای  بر بودن فرآیند اذد تاییدیه واحد زمان -

حد بروکراسي تسهیالت صندو  نوآوری و شکوفایي  از طوالني بودن بیش -

بنیان و عدم توجه  های دانش بر بودن ذاتي رونق بسیاری از فعالیت زمان

 اذاران مربوطه سیاست
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 «اندرو و سركين»سازي بر اساس مدل  نمودار تغييرات نقدینگی پروژه بتانول در روند تجاري (4شكل 

 )پرسيال(  3موردكاوي شماره  5-4

نانومتر  50تا  20یک نانو پودر سنتزی با پایه ذرات  پرسیال

است که به طور وسیع در صنایع مختلف از جمله صنایع 

صنایع سیمان و مصالح ، همچنین و پلیمر ، پتروشیميالستیک

 ،ها نواع پوششا ،صنایع غذایي و کشاورزی ،ساذتماني

 .و صنایع آرایشي و بهداشتي کاربرد دارد ها ها و نسب رزین

تن در سا  تخمین زده  7000مصرف آن در کشور بیش از 

  .تولید کننده داذلي نداشته است پیش از این، د کهشومي

)تولید محصو  نانو پودر  ۳نتایج حاصل از موردکاوی شماره 

 است: ( ارائه شده5و شکل  ۸و  7)جدو   پرسیال( در ادامه

 (3سازي پرسيال )موردكاوي هاي تامين مالی و مشكالت حاصله در مراحل تجاري خالصه روش (7جدول 

  ها اام روش تامین مالي تحلیل وععیت نتایج

 : مفهوم  ۱مرحله 

 پژوهش -۱ رشد اصفهان مرکز   حمایت کامال مناسبنوع حمایت مستقیم و  سرعت رشد باال

 : ایجاد 2مرحله 

 پذیری امکان -2 رشد اصفهان مرکز   حمایت نوع حمایت مستقیم و کامال مناسب سرعت رشد باال

 ایجاد -۳ رشد و ستاد نانو مرکز   حمایت نوع حمایت مستقیم و کامال مناسب سرعت رشد باال

اجرای موفق طرح 

 صنعتي نیمه

مشکالت شراکت با  -

 صندو 

تفکر اشتباه صندو  دولتي مبني بر توانایي هدایت یک کسب و کار 

قرارداد انحصاری فروش با کارازار صندو   -تخصصي دانش بنیان

تغییر نااهاني  –وعدم توانایي فروش محصو  توسط کارازار دولتي 

 ریسک اریزی صندو  مذکور -ها  سیاست

نقش دولتي در  صندو  سرمایه اذاری 

عقد یک  –  «فرشتگان سرمایه اذار»

 «کراهبرداتحاد » قرارداد در قالب

 معرفي -۴

 : تجاری ۳مرحله 

اجرای موفق طرح 

 صنعتي 

 حل مشکالت مالي

 سوددهي مناسب

پیش بیني درست تیم اجرایي از زمان طوالني نفوذ در بازار و عدم تصور 

های ستادنانو  موقر بودن حمایت –بنیان  زودبازده بودن محصوالت دانش

پذیر  ریسک –بروکراسي کوتاه ستادنانو و تامین نیازهای مالي مقطعي  –

 بودن سرمایه اذار ذصوصي

 -سرمایه اذار ذصوصي 

 ی ستاد نانوها حمایت
 رشد -5

 بلوغ -6 تسهیالت حمایتي ستاد نانو های ستادنانو در مرحله توسعه مناسب بودن حمایت افزایش تولید
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 سازي صنعتی در مرحله تجاري 3بنيان موردكاوي بررسی شرایط داخلی و محيطی شركت دانشخالصه  (8جدول 

بررسی 

شرایط 

 داخلی

 اهم نقاط ضعف شركت اهم نقاط قوت شركت

 مناسب تیم اجرایي و مدیریت شرکتتجربه  -

 سوابق ذوب و اعتبار مناسب شرکت -

قوی و رسیدن به فناوری تولید پرسیال با کیفیت تیم تحقیق و توسعه  -

 مناسب با رعایت مرحله به مرحله از آزمایشگاه تا صنعت

 ذوب و ارتباط مناسب با بازاربازرااني  تیم -

 ارتباط ذوب با ستاد نانوی کشور -

سازی پرسیال و  نندان مناسب شرکت در ابتدای تجاری های نه استراتژی -

 های مربوطه کمبود تمرکز الزم بر روی فعالیت

قبو  حمایت صندو  دولتي و ارفتار کردن شرکت در دام مدیریتي صندو   -

 حمایتي مذکور

عقد قرارداد انحصاری با کارازار صندو  دولتي و فلج شدن سیستم فروش  -

 تو درآمد شرک

 قبات دولتي استفاده از منابع مالي پرریسک و بي -

بررسی 

شرایط 

 محيطی

 هاي محيطی اهم تهدید هاي محيطی اهم فرصت

محصوالت ذارجي برای عدم وجود رقیب داذلي و موانع واردات  -

 بخش ذصوصي

 افزایش نشمگیر نرخ ارز و جهش زیالي قیمت رقبای ذارجي  -

 تحقیقاتي اصفهان در مراحل رشدهای موقر شهرک علمي و  حمایت -

الوصو  ستاد نانو در مراحل پایلوت و  های ذوب و سریع حمایت -

 صنعتي با اعتبارسنجي و بدون اذذ وقیقه 

های کامالً غیرتخصصي  دولتي بودن بخش بزراي از بازار محصو  و برذورد -

 ارایي  و رانت

های  اصلي طرحموانع استفاده از تسهیالت صندو  نوآوری )به عنوان حامي  -

 بر های زمان بنیان( نظیر اذذ وقیقه و بروکراسي دانش

های تولید داذلي از یک سو و تخصیص ارزهای دولتي  افزایش شدید هزینه -

 به بخشي از بازار جهت واردات محصو  از ذارج کشور

 مقاومت مرسوم در اکثر صنایع نسبت به استفاده از محصو  داذلي -

 

 
 «اندرو و سركين»سازي بر اساس مدل  نمودار تغييرات نقدینگی پروژه پرسيال در روند تجاري (5شكل 

 

 موردي  هاي ميان تحليل 5-5

 دري سه مرحله مورد کاوی طبررسي عمیق و درون موردی 

به ذوبي نشان بنیان  دانش محصو  سازی سه فرآیند تجاری

سازی  مرحله از فرآیند تجاری هر تامین سرمایه در که دهد مي

الزامات ذاص ذود را داشته و عدم رعایت این الزامات به 

به  6شکل سازی را داراون ذواهد نمود.  کلي روند تجاری

 تر این مساله، بررسي دقیقجهت و موردی  تحلیل میانعنوان 

 به صورت انطباقي را نمودار جریان نقدینگي این سه محصو 

  دهد. نشان ميو همزمان شده 

ئوالیت زمشخص است نمودار  6 نطور که در شکلهما

توسط تیم ، SWOTکه بر اساس تحلیل  (۱موردکاوی )

زمان  ،مالي زیاد به دلیل مشکالتده، ش تری اجرا مي تجربه کم

دارد و به  نسبت به دو مورد دیگر تری را سازی طوالني تجاری

های سنگین  منابع مالي پرریسک )نظیر وامدلیل استفاده از 
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تری را نیز  دره مرگ عمیقبانکي با بهره مرکب و تصاعدی(، 

نهم  بر در سا  عمن آنکه به صورت زمان .تجربه کرده است

های  حمایت  است. محدودیت به موازنه پایدار صفر رسیده

ی درآمدزای ذدماتي جهت جبران ها مرکز رشد، انجام پروژه

ه که منجر به کاهش تمرکز بر روی طرح اصلي کسری بودج

دار  هایي با فرجه کوتاه و بهره اردیده و نیز استفاده از وام

، تجمیع زیاد سازی تجاریهمگي باعث تشدید مشکالت 

در نهایت با مدیریت  اما ده است.شها و اتالف زمان  بدهي

مناسب )عرعه سهام و جذب  راهبرد مناسب بحران و انتخاب

سازی  م ریسک پیش از ورشکستگي( روند تجاریسرمایه ک

به دلیل سامان ارفته است. نکته قابل توجه آن است که 

ششم  اام)در مرحله بلوغ تجاری  ی این طرح،حاشیه سود باال

شیب نمودار مالي به سرعت تغییر کرده  (مد  الدسمیت

 .است

دهد این  نیز نشان مي (2موردکاوی )ودار نقدینگي بتانو  نم

های اولیه به مدت  در ابتدا به دلیل نوع و میزان حمایتطرح 

صنعتي  یک سا  درایر نقدینگي منفي بوده است. در فاز نیمه

دولتي و ایجاد  پذیر یک صندو  نیمه اذاری ریسک با سرمایه

یک شرکت زایشي، جریان نقدینگي مثبت شده اما ذیلي زود 

 به دلیل ذروج صندو  مذکور مجددا طرح دنار کمبود

با  شرکت مذکورشدن سریع  مرتبطنقدینگي اردیده است. 

نوسانات مالي  این طرح شدهباعث  ذصوصي اذاران سرمایه

نسبت به سازی  تری در طو  فرآیند تجاری کمتر و مالیم

این طرح در سا  ششم به موازنه  باشد.داشته کاوی او   مورد

پایدار نزدیک به صفر رسیده و به دلیل حاشیه سود متوسط از 

این نقطه به بعد شیب نمودار نسبت به دو طرح دیگر روند 

 .تری دارد متوسط

دو طرح  نسبت به (۳موردکاوی )نمودار نقدینگي پرسیال 

مثبت تجربه و سوابق  به دلیل :دیگر روند کامالً متفاوتي دارد

مشخص است، جلب  SWOTموسسین که در تحلیل 

صورت  ها از نظر زمان و میزان، با موفقیت بیشتری حمایت

 باعث شده روند ،های مالي بودن حمایت ارفته است. مکفي

باشد. تقریباً همیشه مثبت حتي در مراحل اولیه رشد، نقدینگي 

سعي  دولتيای حمایتي ه صندو  از در مرحله پایلوت یکي

ایفا  در این طرح را «فرشتگان سرمایه اذار»کند نقش مي 

 توسطمحصو  انحصاری سپاری فروش  برونوده و نم

بررسي  کند. به صاحب طرح تحمیل ميرا  ذود یکارازارا

دهد به علت عدم توانایي کارازار  نشان مينمودار نقدینگي 

پروژه به  ،بنیان مذکور در فروش تخصصي این محصو  دانش

  .دهد آرامي تراز مثبت ذود را از دست مي

یک شوک شدید  ،سازی تجاریدر آستانه ورود به اام پنجم 

های صندو   تغییر نااهاني سیاست ذروج و مالي به دلیل

دولتي به این طرح وارد شده که مي توانسته طرح اذار  سرمایه

شرکت دهد نمودار نشان مياین ایر کند اما  را کامالً زمین

عقد یک قرارداد اتحاد ک را به کمک وبنیان این ش دانش

سازی  تجاری .بخش ذصوصي مرتفع کرده استک با راهبرد

بوده و پروژه در  ها موردکاویتر از بقیه  در این طرح سریع

سا  پنجم به موازنه پایدار رسیده که این نقطه هم در ناحیه 

  .مثبت جریان نقدینگي قرار دارد

این سه طرح  ۸  جدوهای میان موردی،  حلیلجهت تکمیل ت

مختلف  عواملسازی بر اساس  تجاریمراحل بنیان را در  دانش

 .با یکدیگر مقایسه کرده است

 
( نمودار انطباقی و همزمان شده جریان نقدینگی سه طرح 6شكل 

 دانش بنيان

 هاي پژوهش  یافته -6
با کداذاری اولیه و قانویه با دقت  ها دادهفرآیند تحلیل 

پیگیری و سعي در همگرایي نتایج و ایجاد یک جمع بندی 

مناسب اردید. کدهای اولیه به صورت تفصیلي بر اساس 

نیمه ساذتاریافته اردآوری شد. از و اطالعات  ها کثرت داده

 این کدها با برقراری پیوند و طي فرآیند ترکیب و ادغام،

ویه که نشان دهنده ماهیت مشکالت مالي در فرآیندکدهای قان
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 سازي تجاريبنيان در روند  مقایسه ميان موردي سه طرح دانش (9جدول 

 طرح پرسيال طرح بتانول طرح زئوالیت عنوان مورد كاوي

 قرارداد شراکت شرکت زایشي تملک و سپس فروش سهام سازی الگوی تجاری

 مناسب متوسط ععیف تجربه انباشته نوآوران

های منفي نقدینگي  سا  5/0 سا  5/2 سا  7 

 سا  5 سا  6 سا  ۹ زمان اذذ پایداری

 مرکز رشد مرکز رشد -سرمایه شخصي سرمایه شخصي  -مرکزرشد منابع مالي مرحله مفهوم 

 وزارت علوم -های متفرقه پروژه منابع مالي مرحله ایجاد
 اذاری ذطرپذیر سرمایه

 دولتي صندو  نیمه

صورت  صندو  دولتي بهیک 

 وکار فرشتگان کسب

منابع مرحله 

 سازی تجاری

اذاران  سرمایه -وام بانکي 

 ذصوصي 

 -اذاران ذصوصي سرمایه

 تسهیالت صندو  نوآوری

سرمایه  -حمایت ستاد نانو

 اذار ذصوصي

 زیاد کم متوسط میزان جذب حمایت

های  استفاده از آموزش

 مدیریتي
 متوسط متوسط زیاد

 عدم معافیت عدم معافیت عدم معافیت مالیاتي معافیت

 % ۱00تا  50 % ۴0 % ۱5 سهام نهایي فناوران

 ذوب متوسط ععیف نظام تملک نوآوری

 

های مالي در هر مرحله از  سازی و نحوه موقر حمایت تجاری

در نهایت برای افزایش  ند.شداین فرآیند است شناسایي 

نتایج حاصله جهت اصالح و تایید در  ،اعتبار این مورد کاوی

نفره از کارآفرینان منتخب  5انوني کاذتیار یک اروه 

ماحصل این فرآیند، در ادامه ارائه  .بنیان قرار ارفت دانش

 . شود مي

 گيري هاي تصميم نياز پيش 6-1

فرایند تامین مالي برای یک شرکت همانطور که قبال بیان شد، 

 سرمایه و تامینهای  راهبرددر دو مبحث توان  ميبنیان را  دانش

. برای استفاده از هر های مالي ذالصه کرد حمایت جذب

های  های نوپا از شرکت مسیر در ابتدا الزم است شرکت

کونک رشدیافته مجزا شوند. همانطور که در این موردکاوی 

( مشاهده اردید هر کدام از این SWOTای ه )به ویژه تحلیل

ها بسته به میزان تجربه و رشدیافتگي نیاز به  دسته شرکت

 رویکردهای ذاصي دارند. 

های مالي نیز الزم است شرکت  در راستای تخصیص حمایت

متقاعي و ایده فناورانه آن توسط یک سازمان ذیصالح کامال 

 و مهم بسیار آنها یها ایده و ها تیم اولیه ممیزی ممیزی شوند.

 و مالي موقر های حمایت در بعدی های ایری تصمیم بنای زیر

 بنیان دانش کارهای و کسب سازی تجاری روند در تسهیل

 صِرف به تجربه بي افراد نباشد، دقیق ها ممیزی اار .است

های نامناسب وارد نتر حمایتي  با ایده دانشگاهي، تحصیالت

اتالف وقت و عقیم ماندن اردیده و عمن  سازی تجاری

 و شده بالعوض و تشویقي منابع رفت هدر ها، باعث فعالیت

 یها ایده و تر باتجربه افراد برای را ها حمایت این سطح

  .دهند مي کاهش تر عملي

پذیري و  هاي مراحل پژوهش، امكان راهبرد 6-2

 سازي نمونه

بنیان، جهت استفاده از  پس از تفکیک و ممیزی شرکت دانش

های تامین سرمایه یا جذب حمایت در مراحل اولیه  راهبرد

های صورت  های زیر بر اساس موردکاوی سازی، ازاره تجاری

 شود: ارفته توصیه مي

مراحل اولیه  اذاری سرمایه در ندرت به ذصوصي بخش

های  راهبردکند. در این مراحل  مي پیدا ورود سازی تجاری

های نوپا محدودتر و  ویژه برای شرکت به« تامین سرمایه»

باشد. به عنوان مثا   تر مي پررنگ« جذب حمایت»فرآیندهای 

 های بدون بهره برای اذذ تسهیالت حتي وام راهبرد

سازی به شدت  مراحل اولیه تجاری در «نوپا» های شرکت
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بر  ذطرناک بوده و این پژوهش نشان داد با توجه به زمان

 بدهي تجمع درایرها  سازی، این شرکت بودن فرآیند تجاری

های آتي را کند و مختل  شده و فعالیت بعدی مراحل در

 بلند مدت به ای یارانه های وام اما پرداذت .نماید مي

 باعث سازی تجاری اولیه مراحل در تر رشدیافته های شرکت

 و تحقیق شدت افزایش و نوآوری ترغیب ریسک، کاهش

 .اردد مي ها شرکت این در توسعه

زا  های مالي درون راهبردهمانطور که مشاهده شد استفاده از 

های ذدماتي، هرنند  نظیر فعالیت« نوپا» های برای شرکت

شود اما ممکن است با انحراف شرکت از  باعث درآمدزایي مي

ها را افزایش  سازی آن، هزینه بر شدن تجاری ایده اصلي و زمان

 را ذنثي نماید. راهبردو اقر این 

ت ممیزی صحیح که در ابتدا بر روی آن تاکید شد، در صور

ها با نیازهای مالي پروژه مخصوصاً  الزم است میزان حمایت

سازی تطابق بیشتری داشته باشد.  در مراحل اولیه تجاری

« نوپا»های  ها باید به شرکت که در تخصیص حمایت عمن آن

 فرصت سعي و ذطا داد.

های رایگان  آموزشهای موقر غیرمستقیم ،  یکي از حمایت

های این پژوهش در هر سه  کسب و کار است. بررسي

های مدیریتي و مالي و  موردکاوی نشان داد ارائه آموزش

های نوپا و حتي  وکار برای شرکت های کسب مشاوره

صورت کامالً  رشدیافته مخصوصاً توسط اساتید مجرب و به

 کاربردی بسیار عروری است.

با  فناوری رشد ت ارفته، مراکزهای صور براساس موردکاوی

های مالي مستقیم و غیر مستقیم )نظیر امکانات اداری،  حمایت

 بسیار حمایتي دفتر کار، آزمایشگاه ، کارااه و غیره( تاقیر

 مرحله تا مخصوصاً سازی تجاری روند ابتدای بر مثبتي

منابع و  ازنظر مراکز این است الزم اما دارند، سازی نمونه

 .شوند تقویت بیشتر تخصیص یافته دولتياعتبارات 

های کوتاه مدت  های قرض الحسنه با بازپرداذت ارائه وام

اکنون در صندو  نوآوری و  سازی، )نظیر آنچه هم برای نمونه

سازی را  شکوفایي در جریان است( عمالً مشکل مالي نمونه

کند و شرکت مجبور است وام را  صرفاً در کوتاه مدت حل مي

ای به  کمک ریشه پسدیگری بازپرداذت نماید،  از منابع

ها به  سازی نخواهد کرد. در مقابل، برذي وام فرآیند تجاری

شکلي است که در صورت موفقیت طرح، بخشي از 

شود، ارائه  بازپرداذت وام به صورت تشویقي بخشیده مي

ی دانش بنیان را پس از ها های تشویقي، شرکت ننین وام

 ،سازی های بعدیِ تجاری برداشتن اامموفقیت اولیه، برای 

 د.کنبار تر مي آزادتر و سبک

اذاران در تنظیم نحوه ارائه تسهیالت در  در مجموع سیاست

بنیان باید به این نکته  سازی محصوالت دانش راستای تجاری

ای  توجه نمایند که بازپرداذت این تسهیالت باید به اونه

فقط از منابع درآمدی  تنظیم شود که اقساط در زمان مناسب و

 ذود طرح پرداذت اردد.

 هاي مراحل نيمه صنعتی، صنعتی و بلوغ راهبرد 6-3

سازی را با  بنیاني که مراحل اولیه تجاری های دانش طرح

موفقیت پشت سر اذاشته و وارد مرحله پایلوت و 

شوند از نظر فرآیندهای مالي نیازمند دقت  صنعتي مي نیمه

ها  های پایلوت در اولین مقیاس بیشتری هستند. معموال طرح

ال نمایند نرا که اصو سر فعالیت مي با ظرفیتي زیر نقطه سربه

هدف از طرح پایلوت تکمیل دانش فني است لذا انتظار 

 راهبردسوددهي از یک طرح پایلوت غیرمنطقي است. بنابراین 

تواند تسهیالت بدون بهره با دوره  مناسب برای این مرحله مي

تنفس بلند مدت و کارشناسي شده باشد. توجه شود وقتي 

تمام کارآفرین طرح را در مرحله پایلوت با موفقیت به ا

رساند، قطعاً طرح وارد مرحله صنعتي ذواهد شد و لذا اار  مي

سودی هم در این مرحله عاید صاحبان طرح شود پشتوانه 

های حمایتي با  مرحله صنعتي ذواهد بود. متاسفانه صندو 

دار و تنفس کوتاه و حتي اذذ جریمه این  های بهره ارائه وام

 نمایند. سود احتمالي را نیز از کارآفرین سلب مي

شود نه مراکز حمایتي و نه ذود کارآفرینان  اکیداً توصیه مي

در اذار از مرحله پایلوت به مرحله صنعتي با انتخاب 

 ادههای نامناسب مالي، طرح را تحت فشار زمان قرار ند راهبرد

های منطقي و بدون  و اجازه دهند طرح با افزایش مقیاس

ني طرح به طور جهش به مرحله صنعتي وارد شده و دانش ف

 کامل و صنعتي تکمیل شود.

اذاری  جهت قیمت« کامال رسمي»ایجاد راهکار مناسب و 

دانش فني و لحاظ کردن آن، نه با مراکز دولتي و نه بخش 

ذصوصي عروری است. در واقع دارایي نامشهودِ دانش فني 

 باید در نظام نوآوری کشور به رسمیت شناذته شود.
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پذیری  دولتي ریسک تي دولتي و نیمههای حمای عموماً صندو 

در مراحل « اذاری ذطرپذیر سرمایه»الزم برای ورود به 

پایلوت و مراحل اولیه صنعتي شدن را ندارند، لذا بهتر است 

ایری کامل دانش  کز در مراحل انتهایي و پس از شکلاین مرا

های این  فنيِ صنعتي وارد عمل شوند. در مقابل بررسي

ورود هوشمندانه بخش ذصوصي در ابتدای پژوهش نشان داد 

مرحله صنعتي در صورت انتخاب درست شریک مالي 

تواند بسیار کاراشا باشد. الزم است مراکز تصمیم ایری،  مي

این بخش مغفو  مانده را بیشتر تقویت نمایند. به عبارت 

اذاران بخش ذصوصي بر روی  دیگر حمایت ویژه از سرمایه

اشکا  مختلف و کاهش ریسک آنها به بنیان به  های دانش طرح

تواند در ترغیب فعاالن موفق اقتصادی کشور برای  هر نحو مي

بنیان موقر باشد.  های دانش اذاری بر روی طرح سرمایه

های این پژوهش نشان داد ورود بخش ذصوصي در  بررسي

بنیان، به دلیل نابکي، کمکهای مدیریتي و  های دانش طرح

ه از ابزارهای ارتباطي در بازار، نتایج حتي عملیاتي و استفاد

 بسیار مثبتي دارد.

ممکن است صاحبان طرح تمایل داشته باشند بدون تسهیم با 

بخش ذصوصي یا دولتي، تملک نوآوری ذود را در سطح 

های کور  وام»دارند. در این صورت استفاده از  باالیي نگه

صنعتي های نوپا تا پیش از تکمیل مرحله  برای شرکت« بانکي

های رشدیافته نیز  شود. حتي شرکت به هیچ وجه توصیه نمي

ها باید دقت بیشتری کنند.  در استفاده از این نوع وام

های اذیر صندو  نوآوری و شکوفایي  ذوشبختانه در سا 

بنیان اردیده  های مالي از کسب و کارهای دانش متولي حمایت

وی است. عرورت تاسیس ننین صندوقي بر اساس موردکا

که پیش از تاسیس صندو  نوآوری و شکوفایي وارد  ۱شماره 

اردیده بود به ذوبي قابل تشخیص  سازی تجاریفاز اصلي 

نمودند که در آن زمان  است. مدیران این شرکت اذعان مي

( جهت تامین سرمایه و اذذ تسهیالت تقریبا هیچ ۱۳۸۹)

بنیان آشنایي  متولي مشخصي که با ادبیات یک طرح دانش

اشته باشد وجود نداشت و این مساله شرکت مذکور را د

های  حا  بررسي ارفتار انواع تسهیالت نامرتبط نمود. با این

های این صندو   این پژوهش دو ایراد اساسي را در حمایت

یک دغدغه و مانع بزرگ  ،دهد: تامین وقیقه ملکي نشان مي

های مالي این  برای کارآفرینان جهت استفاده از حمایت

تواند با یک نظام اعتبارسنجي و عمانتي  صندو  است که مي

های این  مناسب جایگزین شود و از طرف دیگر بروکراسي

 تر باشد. تر و روان تواند کوتاه صندو  مي

پس از موفقیت طرح در مراحل اولیه و پایلوت و ورود آن به 

بنیان در  مراحل صنعتي و بلوغ، الزم است شرکت دانش

مالي به مسائل محیطي ذرد و کالن ذود بسیار  دراهبرانتخاب 

 بیشتر از قبل توجه نماید.

در مجموع ماحصل نتایج حاصل از این پژوهش به صورت 

های مالي مفید، احتیاطي و مضر  راهبردیک الگوی کلي شامل 

سازی یک محصو   در مراحل مختلف فرآیند تجاری

است این   ارائه اردیده است. بدیهي ۸بنیان در شکل  دانش

های دانش بنیان جهت انتخاب  سو برای شرکت الگو از یک

ی مالي ها ها و حمایت راهبردمالي مناسب از بین انواع  راهبرد

مفید بوده و از سوی دیگر برای نهادهای حمایتي نیز جهت 

تر مي تواند قابل استفاده  سیاستگذاری حمایتي بهتر و اقربخش

 باشد.
 

 گيرينتيجه -7
سعي شد طي ییک فرآینید موردکیاوی ننداانیه      الهمقاین  در

عمیق، مشکالت و مسائل میالي و تیامین سیرمایه در مراحیل     

صیورت کیامال    بنیان کشیور بیه   سازی محصوالت دانش تجاری

عملیاتي بررسي شود. در این راستا دو مبحث مجیزا و مکمیل   

 استخراج اردید: 

ه های مختلف جذب پو  و سرمایه است کی  راهبردمبحث او  

اردد. انتخیاب   های دانش بنیان اتخاذ مي توسط مدیران شرکت

مییالي مناسییب نقییش کلیییدی در موفقیییت فرآینیید     راهبییرد

های کونیک نیوآور از    [. معموال شرکت۴] سازی دارد تجاری

الزم  پیس [. 25] عیعیف هسیتند   سیازی  تجارینظر مدیریت 

ی مناسیب میالي در   هیا  راهبیرد ها در انتخاب  است این شرکت

سییازی دقییت بیشییتری مبییذو  نماینیید.  آینیید تجییاریطییو  فر

و  سیازی  تجیاری همانطور که عنوان شد مراحل مختلف روند 

توسعه محصو  دانش بنیان، نیازها و الزامات میالي ذاصیي را   

 آنهیا دهد که توجه به  ها قرار مي پیش روی مدیران این شرکت

سیازی ذواهید داشیت. الگیوی      نقش حیاتي در فرآیند تجاری

توانید در ایین زمینیه     میي  (7)شیکل   مقالیه ارائه شده در ایین  

 راهگشا باشد.
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های دانش بنیان  های مالي دولت از شرکت مبحث دوم حمایت

های مالي برای کسب و  است. اهمیت تامین سرمایه و حمایت

بنیان، آن را به یک مسیاله جهیاني تبیدیل کیرده      کارهای دانش

 یافتیه  توسیعه  ییا  توسیعه  حا  در کشورهای از است. بسیاری

 و کسیب  از حماییت  جیامع  هیای  برنامیه  در میوفقي  تجربیات

[. اسیتفاده از ابزارهیای   5] انید  داشیته  بنیان ذود دانش کارهای

کونک و متوسیط  »های  مختلف مالي برای حمایت از شرکت

متناسب بیا مراحیل مختلیف رشدشیان ییک سیاسیت       « نوآور

[. معمیییوال در 2۴] اسیییت مرسیییوم در کشیییورهای صییینعتي

کشورهای درحا  توسعه، دولت بیشیترین وزن را در توسیعه   

 وکارهای نوآورانیه برعهیده دارد   های پژوهشي و کسب فعالیت

[. بنابراین در این کشورها مبحیث دوم از اهمییت بیشیتری    5]

برذوردار است و لذا در ادامه بر اساس نتایج این پژوهش بیه  

های دولتي در کشورمان پرداذتیه   حمایتابعاد مختلف مبحث 

 :شده است

 هییای شییرکت از حمایییت قیانون  ۱۳۸۹ کشیور مییا درسییا   در

 در کیه  رسید تصویب به اسالمي شورای مجلس بنیان در دانش

. بیود  شده قید شکوفایي و نوآوری صندو  تاسیس آن 5 ماده

 بیه  قیانون  ایین  شیدن  اجرایي شروع سا  سه از بیش متاسفانه

 صیندو ،  بیود  مقیرر  اولیه قانون در آنکه عمن انجامید، طو 

 اذتیار در تضمین هراونه اذذ بدون و الحسنه قرض تسهیالت

 آن اجراییي  نامیه  آییین  در اما دهد قرار بنیان دانش های شرکت

 تشیخیص  بیه  بنا عمانت دریافت که شد مقرر ۱۳۹۱ سا  در

 نییز  تسیهیالت  سیود  نیرخ  و شیود  اذیذ  ها شرکت از صندو 

 شیورای  مصوبه از تر پایین درصد 5 تنها و ترجیحي صورت به

  رسید  میي  نظیر  بیه  [. بنابراین۴باشد ] سا  هر در اعتبار و پو 

 و شیرایط  بیه  ای وییژه  توجیه  ابتیدا  در قانونگیذار  کیه  درحالي

 از اعیم  رشد اولیه مراحل بنیان در دانش های شرکت مشکالت

 در داشیته،  غییره  و تسهیالت های بهره پرداذت یا وقیقه تامین

نتیایج   .است اردیده حذف حمایتي نگاه این اجرایي نامه آیین

ها را به صورت  این پژوهش اقرات مخرب حذف این حمایت

۱موردی نشان داد.
  

                                                 
واضح است مشكالت عنوان شده در خصوص هر يک از نهادهای حمايتی، بیشتر از  ۱

جنس مشكالت سیاستگذاری، ساختاری و نهادی بوده و بهه مننهی ن هی کارکردههای     

براين بیان نقاط مثبت يا من ی ايهن نهادهها بهه ههی        ها نیست. عالوه مناسب اين سازمان

 ن مربوطه نخواهد بود.عنوان به منزله تايید يا رد عملكرد مديرا

 درآمید  شید کیه   مصیوب  میذکور  نامیه  آیین در این بر عالوه

 و مالییات  پرداذت از سا  ۱5 مدت بنیان به دانش های شرکت

نظیام مالییاتي    در عمیل،  [، امیا ۴] باشیند  معاف عوارض سایر

های دانش بنییان شیفاف نبیوده و     کشور در حمایت از شرکت

ها سهل الوصو  نیسیت و شیرایط مختلیف     اصوال این معافیت

 این. [۳۴ها را نیز در نظر نگرفته است] نرذه رشد این شرکت

 پرکیاربردترین  از یکیي  مالییاتي  های مشو  که است حالي در

کشیورهای   اکثیر  که است فناوری توسعه در تيحمای ابزارهای

هیای ایین    [. بررسي2۴] [،5کنند ] مي استفاده آن از یافته توسعه

بنیان مطالعه شیده   نشان داد هیچ یک از سه شرکت دانش مقاله

 از معافیت مالیاتي استفاده کنند. نتوانستند

 طرییق  از جمهیوری  ریاست فناوری و علمي معاونت هرنند

 کنون تا ۱۳۹2 سا  بنیان از دانش های شرکت از حمایت قانون

 بنییان را  دانیش  هیای  شیرکت  از زییادی  تعیداد  اسیت  توانسته

تیر   جهت مناسیب  هنوز اما دهد قرار پوشش تحت و شناسایي

بیه عنیوان    ها جای کار زیادی وجود دارد. شدن سطح حمایت

طیور کیه در ایین پیژوهش بییان شید اسیتفاده از         همان ،نمونه

ویژه  تامین مالي نامناسب به راهبردتواند یک  کي ميهای بان وام

بنیان باشد. برذي از محققین نیز  های نوپای دانش برای شرکت

[. حتیي در  26[ و ]25انید ]  دقیقاً به ایین مشیکل اشیاره کیرده    

هیای اقتصیادی علییرغم     بسیاری از کشورهای عضو همکیاری 

هییای دولتییي از  پییایین بییودن نییرخ بهییره، یکییي از حمایییت  

هیای بلنید    های کوتاه مدت به وام مهای نوآور تبدیل وا شرکت

ایذاری   هیای بیانکي، سیرمایه    [. بیرذالف وام 2۴] مدت است

هیای   ذطرپذیر فرصیت رشید و توسیعه بیشیتری بیه شیرکت      

اذاری ذطرپذیر به دلیل تاقیر  سرمایه[. 2۹دهد ] بنیان مي دانش

نمایید اهمییت    زیادی که در رشد اقتصادی کشورها ایجاد میي 

[. سیازمان جهیاني   ۴] هیا دارد  دولت اذاری زیادی در سیاست

در ایزارش  مالکیت فکیری بیا همکیاری دو دانشیگاه دیگیر،      

هییای مختلییف   ذییود وعییعیت کشییورها را از جنبییه   20۱۴

ایذاری   در این ایزارش سیرمایه   اند، هبررسي نمودوکار  کسب

ذطرپذیر ایران نسبت به بسیاری از کشورهای در حا  توسعه 

 ۱۸ان بیا وجیود تاسییس    در اییر  [.۴] نزدیک بیه صیفر اسیت   

جهیت توسیعه سیرمایه ایذاری      2صندو  پژوهش و فنیاوری 
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از  ها حا  حاعر تقریباً هیچ کدام از این صندو  در ،ذطرپذیر

بنییان و کسیب و کیار     هیای دانیش   طریق حماییت از شیرکت  

بیشتر عملیات  .کنند اذاری ذطرپذیر کسب درآمد نمي سرمایه

از طریق سیپرده کیردن   ها و راه کسب درآمد آنها  این صندو 

 نامیه و کیارازاری اسیت    ها یا صدور عمانت سرمایه در بانک

سییي نیییز بوراییذاری ذطرپییذیر  هییای سییرمایه صییندو [. ۳5]

اذاری ذطر پیذیر   اند موفقیتي در کسب و کار سرمایه نتوانسته

ایذاری   [. در ایین پیژوهش عیعف سیرمایه    ۳5] داشته باشیند 

ح مشاهده اردید. به ها در عمل به وعو ذطرپذیر این صندو 

عنییوان مثییالي دیگییر، یکییي از تفکییرات اشییتباه و شییایع بییین 

اذاران نظام نیوآوری کشیور، تصیور زودبیازده بیودن       سیاست

[. نتیایج ایین تفکیر اشیتباه و     ۱7] بنییان اسیت   های دانش طرح

بندی تسیهیالت   های ناشي از آن در نوع و زمان اذاری سیاست

در ایین موردکیاوی کیامالً    بنییان   های دانش حمایتي از شرکت

 مشهود است.

نییز اییران   بخش ذصوصي اذاران  در زمینه حمایت از سرمایه

در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حیا  توسیعه وعیعیت    

های این پژوهش نییز توجیه    [. یکي از توصیه۴] نداردمطلوبي 

 بیشتر به این مساله بود.

بنییان   انیش در مجموع اار قرار است کشور به سمت اقتصاد د

متحییو  شییود الزم اسییت مسییائل مییالي کسییب و کارهییای   

بنیان نه از نظر فرآیندهای جذب سرمایه و نیه از نظیر    دانش

طور هوشمندانه مورد توجه  روندهای حمایتي، بیش از پیش به

نیازهیا و   ،بیدیهي اسیت بیدون شیناذت شیرایط     قرار اییرد.  

رشید و  بنیان در مراحیل مختلیف    های دانش مشکالت شرکت

تحو  عملي نخواهید بیود. امیید اسیت در نظیام      این  ،توسعه

نوآوری کشور به حدی برسیم که دغدغیه اصیلي کارآفرینیان    

بنیان کشیور مسیائل فنیي باشید و نیه مشیکالت تیامین         دانش

 سرمایه.
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