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Abstract 

The information and communication 

technology (ICT) sector is an economic 

development pillar as well as a key 

infrastructure at the national level. ICT firms 

face various challenges in their growth path 

due to the knowledge-based nature of ICT 

sector and the dynamics of competition and 

customer needs. These challenges in Iran are 

of greater importance in the growth of ICT 

companies and especially knowledge-based 

firms (KBFs), given the business environment, 

regulations, and limitations in international 

interactions of ICT sector. This paper 

identifies and analyzes the growth challenges 

of ICT KBFs in Iran. This research is applied 

and qualitative in terms of purpose and type, 

and the spatial and temporal boundary is ICT 

firms is in the list of pioneering KBFs (50 

firms with the highest sales) in 2021. The 

required data were collected from documents, 

reports, semi-structured interviews with 

experts and managers of 15 studied firms that 

were selected by judgmental sampling and 

analyzed by content analysis through axial 

coding. Based on our findings, firms face 5 key 
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category of growth challenges, i.e., financial; 

domestic market and export; political, 

regulatory and legal; business; and challenges 

pertinent to implementation of the law for 

supporting KBFs. The most frequent challenge 

includes financial limitations, difficulty of 

transferring foreign currency and supplying 

equipment, legal and IP restrictions and the 

mismatch of KBFs law with ICT firm’s 

contingencies. Our findings also provide 

recommendations for policy makers and 

managers of ICT KBFs as well as fruitful 

avenues for future researches. Challenges of 

KBFs growth in developing countries is an 

overlooked issue in the literature and this 

paper is an effort to narrow this empirical gap 

in the literature. 
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 مقاله پژوهشی

   فاوا شگامیپ انیبندانش یهاشرکت رشد یهاچالش

 1اصغر سعدآباديعلی، 3، محمدصادق صارمی2، طوبی برامکی*1کيارش فرتاش

  استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ایران. -1

  ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ایران.دانشجوی کارشناسي-2

  استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.-3

  العات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ایران.استادیار پژوهشکده مط -4

 

 دهيچک

بته دلیتم ماهیتت    هتای فتاوا   بخش فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( یکي از محورهای توسعه اقتصادی و نیز زیرساختي کلیدی در سطح ملي استت. شترکت  

ها در کشور ایران بتا توهته بته محتی      این چالش رو هستند.های متنوعي در مسیر رشد خود روبهرقابت و نیاز مشتریان با چالش محور این حوزه و پویایيدانش

یان ایتن حتوزه دارد. بتر    بندانشهای های فاوا و خصوصاً شرکتالمللي اهمیت دوچنداني در رشد شرکتگری و نیز محدودیت در تعامالت بین، تنظیموکارکسب

پردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف و نوع به ترتیب کاربردی یان فاوا در ایران ميبندانشهای های رشد شرکتن اساس این مقاله به شناسایي و تحلیم چالشای

 1451و  1455هتای  سالشرکت با باالترین فروش( در  05یان پیشگام )بندانشهای های فاوا در فهرست شرکتو کیفي است و قلمرو مکاني و زماني آن، شرکت

گیتری قاتاوتي انتختاد شتدند،     وستیله نمونته  شترکت کته بته    10ساختاریافته با خبرگان و مدیران ها، مصاحبه نیمههای موردنیاز از اسناد، گزارشباشد. دادهمي

هتای متالي(    مالي )تأمین مالي و تراکنش چالش دسته 0ها با شرکتها، ی و با تحلیم محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیم شده است. بر اساس یافتهآورهمع

بنیان در رشد ختود مواهته   های مربوط به اهرای قانون دانشوکار  و چالشهای مدل کسبچالش  حقوقيگری و توسعه بازار داخلي و صادرات  سیاستي، تنظیم

هتای  ، محدودیتازیموردنتجهیزات  نیتأممالي، عدم تخصیص و عدم امکان انتقال ارز برای  حدودیتهای توسعه شامم مو پرتکرارترین چالش نیترمهمهستند. 

هتای ایتن مقالته همننتین پیشتنهادهایي بترای       باشتد. یافتته  هتای فتاوا متي   با نیازهای شرکت انیبندانش های قانونو عدم تطابق حمایت قانوني و مالکیت فکری

 .کندهای آتي ارائه ميین حوزه و پژوهشگذاران و مدیران اسیاست

 .های فاوابنیان، شرکتهای دانششرکت ،یگرمیتنظ چالش ،يمال چالش رشد،های چالش: هاکليدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي

Fartash, K., Baramaki, T., Saremi, M.S. & Sadabadi, A. (2022). The growth challenges of pioneer knowledge-based 

firms of ICT. Journal of Science & Technology Policy, 15(3), 41-56. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2022.13957 

 دمهمق -1

وکارهایي هدید مبتني بر کسب 1بنیانکارهای دانشوکسب

فناوری با اختصاص سطح باالیي از تولید دانش هدید، تحقیق 

ای، فني و حرفه کارکنانکارگیری دانشمندان و و توسعه، به

                                                 
DOI: 10.22034/ jstp.2022.13957 

   k_fartash@sbu.ac.ir :دار مكاتباتنویسنده عهده *

1 Knowledge-based businesses 

تحول و نوآوری و موتور محرک رشد اقتصادی و منبع اصلي 

سبب توسعه  هاشرکتاین . [1] توسعه پایدار هستند

شوند و با کارآفریني و خلق ثروت در سطح ملي مي

سازی دستاوردهای علمي و فناورانه نقشي کلیدی در تجاری

. در کشور ما نیز اسناد [3و2]کنند اقتصاد کشور ایفا مي

قانون  44های ابالغي اصم سیاست زهملهاي کشور باالدست

اساسي، برنامه چهارم و پنجم و ششم توسعه و همننین سند 

https://orcid.org/0000-0003-0883-7588
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ی وکارهاکسبساله کشور، همگي حوزه انداز بیستچشم

های مهم و اثرگذار در یکي از حوزه عنوانبهیان را بندانش

کشور دانسته و توسعه این بخش را برای توسعه اقتصادی 

 . [4]دانند مي کشور ضروری

یکي از محورهای توسعه اقتصادی کشورها، فناوری اطالعات 

ي بر عملکرد توههقابمیرات تأثو ارتباطات )فاوا( است که 

 یاگسترده فیطاین بخش شامم  .[0]اقتصادی کشورها دارد 

علوم  ،ياطالعات یهاستمیس ازهمله ياز خدمات صنعت

نرم و  یهامهارت ي،و مهندس کیتجارت الکترون وتر،یکامپ

ها، همراه با ستمیو س يسینوسخت در توسعه برنامه

. سهم فاوا در تولید [6] شوندمي یفرد نیارتباط ب یهامهارت

 ۶..6به  ۲2درصد در سال  2.6ایران از  در ناخالص ملي

که متوس  رشد افزایش یافته است. با آن ۲۲درصد در سال 

های اقتصاد ایران سایر بخش در این بخش از متوس  رشد در

بیشتر بوده، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در 

ها برای موفقیت و رشد . این شرکت[۶]اقتصاد ههان دارد 

های متعددی در بازار و توسعه خود مواهه پایدار با ریسک

شواهد نظری حاکي از وهود عدم قطعیت و  .[.] هستند

. [۲] باشدها ميریسک در موفقیت و پایداری این شرکت

بر رشد  اثرگذارهای های پیشین چالشهمننین در پژوهش

های ها تحلیم شده است. در این زمینه در پژوهشاین شرکت

های همنون مشکالت مربوط به مختلف به مسائم و چالش

، عدم توانایي و محدودیت برای شروع، [15] ین ماليتأم

توسعه یا حفظ عملیات تجاری در بازارهای خارهي و داخلي 

، مشکالت مربوط به قوانین و مقررات دولتي، عدم [11]

ی، وکارکسببنیان و مشکالت های دانشاثربخشي حمایت

 ازیموردنمسائم مربوط به تهیه تجهیزات  خصوصاً

های رویکرد پژوهش حالنیباااند. اشاره کرده [14و13و12]

پیشین عموماً محدود و معطوف به عاملي یا عواملي خاص 

 موردهامع  صورتبهها بوده و کمتر مسئله رشد شرکت

و مقاله حاضر نیز به دنبال پرداختن به این  قرارگرفتهي بررس

 شکاف در تحقیقات پیشین در حوزه فاوا در ایران است. 

در این  ،های یاد شدهموضوع و شکافاهمیت  به توهه با

های موهود در مسیر رشد ای به چالشپژوهش توهه ویژه

 بنیان فاوا شده است. در این راستا این مقالههای دانششرکت

 یهاشرکت رشد یهاچالش از يچارچوب ،نهیشیپ يبررس با

ی پیشگام هاشرکت و ارائه نموده فاوا حوزه بنیاندانش

با این چارچود مورد تحلیم قرار  بنیان حوزه فاوادانش

شده های شناسایيها به تشریح چالشدر بخش یافته. گیرندمي

پیشنهاداتي را  تیدرنهاگیری، پرداخته و پس از بحث و نتیجه

 دهیم.گذاران و مجریان این حوزه ارائه ميبرای سیاست

 

 پژوهش نهيشيپ -2 
 وها شرکت از تیحماقانون " 1ماده  بر اساسایران  در

، "اختراعات و هاینوآور یسازیتجار و بنیاندانش مؤسسات

بنیان، شرکت یا موسسه خصوصي یا شرکت یا موسسه دانش

افزایي علم و ثروت، توسعه منظور همتعاوني است که به

محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادی )شامم اقتصاد دانش

سازی نتایج تراع و نوآوری( و تجاریگسترش و کاربرد اخ

شامم طراحي و تولید کاال و خدمات( در توسعه )تحقیق و 

فراوان، تشکیم  افزودهبا ارزشهای برتر و حوزه فناوری

هستند  يخصوص هایيشرکت ،هاسازمان نیا .[10] شودمي

و  جادیا نانیکارآفر یا و علوم و فنون که توس  متخصصان

سازی تجاری و نوآوری ها به. این شرکتشونديم تیریمد

 و تحقیق هاشرکت این در پردازند.دستاوردهای فناورانه مي

 دانش ها،آن رقابتي مزیت. است هاتیفعال اصلي هسته توسعه

زا نوآوری درون و دانش از حاصم توانمندی فناورانه و فني

  .[16] است مختلف سطوح در شرکت

شرکتي است که  انیبندانشدر این مقاله منظور نویسندگان از 

مورد ارزیابي  ادشدهی قانون یهاتیحمابرای برخورداری از 

ها . این شرکت1شده است دیتائقرار گرفته و صالحیت آن 

های با زا در حوزهعموماً دارای توانمندی فناورانه درون

 .دفناوری پیشرفته هستن

از  برخيگرچه تعاریف متنوع و متفاوتي از رشد ارائه شده، 

رشد را عمدتاً از منظر فروش و گردش مالي تعریف  محققان،

این مقاله رشد را از منظرهای افزایش  ،کنند. از این حیثمي

 .[.1و 1۶] دگیردرآمد، فروش و سهم بازار باال در نظر مي

فاوا انيبندانش يهاشرکت رشد يهاچالش  2-1  

 مشابهت منظر ازرشد  یهاچالش، نهیشیپ يبررساز  پس

 عدم و زیتما از نانیاطم پس و شد یبنددسته یيمحتوا

                                                 
 قابل دسترس است. pub.daneshbonyan.irها در فهرست به روز این شرکت 1 

https://pub.daneshbonyan.ir/
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استخراج شد که  يدسته چالش اصل 0 ها،رچالشیز يپوشانهم

مربوط  یهارچالشیزو  هااز چالش هرکدام حیدر ادامه به تشر

 هاآن قیو مصاد هادسته نیا یبندهمع. میپردازيبه آن م

 یمبنا قیتحق يعنوان چارچود مفهوم( به2)هدول 

و  يداخل نهیشیپ 1 هدولمقاله خواهد بود.  نیا یهامیتحل

هامعه و  ،يشناسروش ق،یمنظر هدف تحق را يخاره

 .دینمايمهر پژوهش ارائه  کیبه تفک رارشد  یهاچالش

ها و محدودیت(: هالی )تأمين مالی و تراکنشهاي ماچالش

های بسیار مهم و تأثیرگذار در های مالي یکي از مؤلفهچالش

حال یک بنیان و درعینهای دانشارتقاء عملکرد شرکت

ها چالش و مانع مهم در رشد و توسعه این دسته از شرکت

بنیان حوزه فاوا های دانش. بررسي پیشینه شرکت[15] است

دهد. ها نشان ميمسیر رشد آنهای مالي متعددی را در چالش

. [14] باشدها ميها فرایند تأمین مالي آنیکي از این چالش

های حوزه فناوری اطالعات شرکتعلت این امر این است که 

گذاری زیادی هستند  از طرفي و ارتباطات  نیازمند سرمایه

سازی همراه با عدم قطعیت ناشي از بازگشت های پیادههزینه

، سبب ایجاد چالشي بزرگ در زمینه هایيگذاریرمایهچنین س

ها از دیگر چالش. [1۲]شود ها ميتأمین مالي این شرکت

باال،  بهره نرخ و اعتبار تخصیص نظام توان به مشکالتمي

، مشکالت مربوط به ازحدشیب هایهزینه و عوارض مالیات،

 هایزمینه برنامه. در این [13] بهره اشاره کرد نرخ و بودهه

 خطرپذیر، گذاراندولتي، سرمایه هایحمایتي و وام

 و خارهي گذاریسرمایه گذاری،سرمایه هایصندوق

توانند نقش بزرگي در رشد این دولتي مي هایبودهه

 .[25]ها ایفا کنند شرکت

انواع  ،پیشینهداخلی و صادرات:  هاي توسعه بازارچالش

های حوزه فاوا را مختلفي از موانع موهود در مسیر شرکت

و  دیشد رقابتتوان به ها ميدهد. ازهمله این چالشنشان مي

 رقابت نییپا یتوانمندي، و خاره يداخل یایپو یبازارها

 ضعفي، صادرات یو خصوصاً بازارها يمل یبازارها در مؤثر

 محصولموقع به ارائه عدم و عیتوز هایکانال به يدسترس در

. همننین مسائم [22و21] کرد اشاره بازار به خدمات ای

های مربوط به توسعه محصوالت هدید، توسعه مداوم فناوری

بیني نادرست رفتار رقبا، تبلیغات ضعیف و وهود هدید، پیش

رقابت پینیده، فقدان تحقیقات بازاریابي، ریسک فني، ریسک 

های موهود یع محدود از دیگر چالشهای توزتجاری و کانال

 توان به رکوددرنهایت نیز مي. [23]در این مسیر هستند 

موهود در  اقتصادی داخلي و مشکالت بازارهای و صنعت

 .[24]کشور و مشکالت گمرکي نیز اشاره کرد 

های شرکتو حقوقی:  1گريهاي سياستی، تنظيمچالش

گری و سیاستي، تنظیمهای بنیان حوزه فاوا با چالشدانش

توان ها ميحقوقي بسیاری مواهه هستند. ازهمله این چالش

 به عدم وهود قوانین الزم برای حم مسائم مربوط به فناوری

ها و تهدیدهای تواند شامم آسیباشاره نمود. این مسائم مي

الکترونیکي در فاای تبادل اطالعات ازهمله هرائم 

و های اطالعاتي از بانک سوءاستفادهیافته، تخریب و سازمان

 . [20]ها باشد امانهکننده سمختم حمالت

توان به مسائم و مشکالت در زمینه ها مياز دیگر چالش

بیني سازوکارهای اهرایي و نقض، فقدان پیش حریم شخصي

و خأل وهود حقوق مالکیت  شدهوضعمشخص برای قوانین 

 نظام. [14] ي اشاره کردفکری در تنظیم فاای رقابت داخل

قاایي ضعیف و عدم وهود چارچود قانوني مشخص برای 

حم مشکالت ناشي از بکاری گیری فناوری اطالعات و 

های حمکارگیری راهبودن به برنهیهزارتباطات و همننین 

شده بر های انجامحقوقي برای حم اختالفات ناشي از تراکنش

های موهود در مسیر رشد چالشاز دیگر فاوا  هایروی پلتفرم

توان درنهایت نیز مي. [1۲]باشد های حوزه فاوا ميشرکت

و صادرات،  گمرکگفت که قوانین و احکام مربوط به 

پینیدگي مقررات دولتي، عدم وهود محی  نظارتي شفاف و 

های کارآمد از عوامم اصلي و تأثیرگذار در مسیر رشد شرکت

 .[26و13]هستند بنیان حوزه فاوا دانش

های موهود در از دیگر چالشوکار: هاي مدل کسبچالش

ها مرتب  با مسائم مسیر توسعه این دسته از شرکت

 وکاری است. کسب

بنیان حوزه های دانشهای این دسته که شرکتازهمله چالش

محدودیت دسترسي به توان به رو هستند ميفاوا با آن روبه

تجهیزات باکیفیت، ابزارهای خاص پژوهشي و آزمایشگاهي، 

  .[2۶]قطعات و مواد اولیه اشاره کرد 

                                                 
1 Regulatory 
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 (سندگانینو يبندجمع) نيشيمرتبط پ قاتيتحق کيبه تفک فاوا انيبندانش يهاشرکترشد  منابع پيرامون يبندجمع (1 جدول

 هدف  مرجع
 ابزار/ نوع

 داده يگردآور

 قلمرو موضوعی /

 )سال( کشور
 شدهییشناسا رشد هايچالش

 مصاحبه/ يفیک کارگیری و انتشار فاواتحلیم به [2۶]
فاوا/ ایران بخش 

(2515) 

 و يپژوهش خاص یابزارها مرغود، زاتیتجه به يدسترس تیمحدود 

 ازیموردن هیاول مواد و قطعات ،يشگاهیآزما

[32] 

شناسي قانون حمایت از آسیب
 مؤسساتها و شرکت

از منظر  انیبندانش

 سازوکارهای اهرایي

کیفي/ 

نظرسنجي و 

 مرور پیشینه

های شرکت

بنیان/ ایران دانش

(2510) 

 قانونسازی پیاده در رانت و فساد از یریهلوگ یسازوکارها ضعف 

 انیبندانش

  ی در اهرای لگریتسه کردیرو بر دولتگری یتصد کردیروغلبه نسبي

 بنیانقانون دانش

[33] 

بندی شناسایي و اولویت

های های شرکتچالش

 بنیاندانش

 مرور/ يفیک

 و نهیشیپ

 مصاحبه

های شرکت

بنیان/ ایران دانش

(2510) 

  و عدم تخصیص  هادولتي برای شرکتو پاگیر قوانین سخت و دست

 هاها به شرکتبهینه و متناسب منابع و حمایت

 انیبندانش قانون یاهرا در يمل مختلف ینهادها مشارکت هلب در ضعف 

[2.] 

ها و موانع بررسي چالش

های توسعه اهرای پروژه

 فناوری فاوا

 / مصاحبهيفیک
خبرگان حوزه فاوا/ 

 (2516ایران )

  ریزی و ابهام در شرح وظایف کارکنانساختار برنامهضعف در 

 کار و های اداری، تقسیمهای فرایندهای سازماني، سیستمکاستي

 سازماني مراتبسلسله

[24] 

و  شناسایي عوامم سیاستي

بر ارتقای  رگذاریتأثاهرایي 

 بنیانهای دانشعملکرد شرکت

 مرور/ يفیک

مصاحبه  نه،یشیپ

 اسناد میتحل و

های شرکت

بنیان/ ایران دانش

(2516) 

 و يداخل یبازارهادر  فناورانه محصوالت برای تقاضا گیریعدم شکم 

 نوظهور يصادرات یبازارها

[31] 

 یبندتیشناسایي و اولو

 یهاهای توسعه شرکتپیشران

 بنیاندانش

 پرسشنامه/ يکم

های شرکت

بنیان/ ایران دانش

(251۶) 

 یازهاین با بنیاندانش قانونی هاتیحما تناسب عدم و بودن نامتوازن 

 گریبر اساس اقتاائات بازار و تنظیم بنیاندانش بزرگ یهاشرکت

[15] 
 نیتأمارائه چارچود ابزارهای 

 مالي

 و منابع يبررس

 مدارک و اسناد

 توسعه روش و

 يشناسهیآرا

های شرکت

بنیان/ ایران دانش

(251۶) 

  بهره یو نرخ باال يمال منابع به يدسترسمحدودیت 

 ایهای توسعهیگذارهیسرمامالي دشواری تأمین 

[22] 
های شرکت هایچالشبررسي 

 محوردانشکوچک و متوس  

/ ختهیآم

 و ينظرسنج

 پرسشنامه

های فناور شرکت

کوچک و متوس / 

 (.251نیجریه )

 يصادرات یو خصوصاً بازارها يمل یبازارها در رقابت نییپا یتوانمند 

[34] 
بندی ارائه چارچود طبقه

 بنیانهای دانششرکت

/ مرور يفیک

و  نهیشیپ

 مصاحبه

های شرکت

بنیان/ ایران دانش

(251۲) 

 بنیان بودن و ارائه خدمات حمایتيعدم تفکیک معیارها برای دانش 

 هاعدم توهه کافي به استارتاپ 

 های حوزه علوم انسانيبنیاني شرکتعدم توهه به دانش 

[21] 
های های شرکتچالشبررسي 

 کوچک و متوس  فاوا
 / مصاحبه يفیک

فاوا/ هند بخش 

(251۲) 

 يو خاره يداخل یبازارهاپویایي و  زیاد رقابت 

 ای محصولموقع به ارائه عدم و عیتوز هایکانال به يدسترس در ضعف 

 بازار به خدمات

[1۲] 
های رشد بررسي چالش

 های فاواشرکت

 مرور/ يفیک

 نهیشیپ

فاوا/ نیجریه بخش 

(2525) 

 های حقوقي و مالکیت فکری برای حمباال و ضمانت اهرایي کم راه هزینه

 اختالفات حقوقي و مالکیت فکری

  سازی فناوری اطالعات و عدم قطعیت ناشي از های پیادههزینه بودنزیاد

 گذاریبازگشت سرمایه

[14] 

های حمایت از تحلیم سیاست

داخم و توسعه ساخت 

های فناورانه توانمندی

 های فاواشرکت

 / مصاحبه يفیک
 بخش فاوا/ ایران

(2521) 

  المللي و توسعه بازار صادراتيی بینقراردادهاضعف در عقد 

  يخصوص میحرمرتب  با رعایت  یسازوکارهاضمانت اهرایي کم، 

 تیامن و محتوا تیمالک

  يداخل رقابت یفاا میتنظ ابزار عنوانبه یفکر تیمالکضعف 

 هاشرکت يمال تأمیندر  دودیتمح 

[13] 
های های شرکتبررسي چالش

 فاوا

 مرور/ يفیک

 نهیشیپ

فاوا/ نیجریه بخش 

(2521) 

  و صادرات گمرکمشکالت مربوط به قوانین و احکام مربوط به 

 نظارتيهای ی مکانیزمپینیدگي مقررات دولتي و ضعف در شفافیت و کارآمد 

 ياتیمالو  یامهیب نیقوان قیدق یاهراو  هاهیرو تیشفاف عدم 

 باال بهره نرخ و عوارض ات،یمال بامرتب   یهاچالش 
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المللي و ی بینقراردادهاآمادگي پایین در هذد 

های ناشي از تحریم و ضرورت تأمین تجهیزات محدودیت

. مشکالت [14] است شدهیيشناساهای کلیدی از دیگر چالش

ریزی و عدم وهود شفافیت در شرح مربوط به ساختار برنامه

همننین مسائم ناشي از فرایندهای  وظایف کارکنان و

مراتب سازماني از دیگر های اداری و سلسهسازماني، سیستم

های فاوا در مسیر رشد خود با آن هایي بود که شرکتچالش

 .[.2]شوند مواهه مي

یکي از بنيان: هاي مربوط به اجراي قانون دانشچالش

تواند ضامن موفقیت اقتصادی و هایي که ميزیرساخت

های بنیان شود، توهه به حمایتهای دانشفناوری شرکت

قوانین و  .[12]باشد ها ميقانوني الزم از این شرکت

بنیان از های دانشهای حمایتي دولت از شرکتسیاست

های ترین متغیرهای محیطي تأثیرگذار در موفقیت شرکتمهم

 .[35و  2۲] استبنیان دانش

 بودن های موهود در این مسیر نامتوازنیکي از چالش

های ناکافي از شرکت مالي حمایتي و حمایت هایمنظا

 ضعفتوان به ها مي. از دیگر چالش[31]باشد بنیان ميدانش

 قانون در رانت و فساد از یریهلوگ یبرا الزم یسازوکارها

 یهابه دولت گرانهیتصد کردیرو، انیبندانش یهاشرکت

 هایبه يدولت یهادستگاه انیم رقابتي، تیحاکم کردیرو

 در يمل مختلف ینهادها مشارکت هلب در ضعفی، همکار

. قوانین [32]اشاره کرد  انیبندانش یهاشرکت قانون یاهرا

ها، عدم تخصیص پاگیر دولتي برای شرکتو سخت و دست 

ها و عدم مشارکت صحیح، بهینه و متناسب منابع به شرکت

بنیان در تدوین قوانین از دیگر های دانشمتخصصین شرکت

 .[33]های موهود در این حوزه است چالش

افزوده برای تخصیص عالوه بر این، عدم توهه به معیار ارزش

بنیان، عدم تفکیک معیارها برای انشهای دحمایت به شرکت

رائه خدمات حمایتي، عدم توهه به بنیان بودن و ادانش

های بنیاني شرکتو عدم توهه به دانش شرکتهای نوآفرین

شده در های مهم شناسایيحوزه علوم انساني از دیگر چالش

 .[34]باشد این حوزه مي

دسته  0 شامم قیتحق يمفهوم چارچود نهیشیپ یبندهمع با

( د ،يمال یهاتراکنشو  يمال نیتأمالف(  شامم يچالش اصل

 و یگرمیتنظ ،ياستیس( جو صادرات،  يتوسعه بازار داخل

قانون  یاهرا( مربوط به هت و وکارکسب مدل( د ،يحقوق

 2هر چالش در هدول  یمصداق برا یو تعداد انیبندانش

در ادامه مقاله مورد  يعنوان چارچود مفهومارائه شده که به

 .ردیگيماستفاده قرار 

 

 (نهيشيپ مرور از سندگانینو يبندجمع) نبنياهاي دانشهاي رشد شرکتچالش (2جدول 

 مرجع چالش زیردسته چالش دسته

لي )تأمین های ماچالش -1

 (هامالي و تراکنش

 [14] هاشرکت يمال تأمین محدود یهازمیمکان 

 [15] بهره یو نرخ باال یگذارهیسرما تیکفا عدم و يمال منابع تیمحدود و يمال منابع به محدود يدسترس 

 ياتیمالو  یامهیب نیقوان قیدق یاهراو  هاهیرو تیشفاف عدم 

 بهره نرخ و عوارض ات،یمال بامرتب   یهايدگینیپو  هاچالش 
[13] 

  [1۲] هایيگذاریسازی فناوری اطالعات و عدم قطعیت ناشي از بازگشت چنین سرمایههای پیادههزینه بودنزیاد 

و  های توسعه بازارچالش -2

 صادرات

 يو خاره يداخل یایپو یو بازارها دیشد رقابت 

 بازار به خدمات ای محصولموقع به ارائه عدم و عیتوز هایکانال به يدسترس در ضعف 
[21] 

 [23] محدود عیتوز یهاکانال و یتجار سکیر ،يفن سکیر ،يابیبازار قاتیتحق عدم توهه به 

 [22] يصادرات یو خصوصاً بازارها يمل یبازارها در مؤثر رقابت نییپا یتوانمند 

 [24] نوظهور يصادرات یبازارها و يداخل یبازارها فناورانه محصوالت یتقاضا در رکود 
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 مرجع چالش زیردسته چالش دسته

سیاستي، های چالش -3

 حقوقي و گریتنظیم

 [1۲] های حقوقي برای حم اختالفات ناشي از فناوری اطالعاتحمکارگیری راهبر بودن بههزینه 

و صادرات، پینیدگي مقررات دولتي و عدم وهود محی  نظارتي  گمرکمشکالت مربوط به قوانین و احکام مربوط به 

 شفاف و کارآمد
[13] 

 محتوا،  تیمالک ،يخصوص میاختالفات مربوط به حر رینظ) یفناور به مربوط مسائم حم یبرا الزم نیقوان وهود عدم

 (تینقض امن

 شدهوضع نیقوان یبرا مشخص یياهرا یسازوکارها ينیبشیپ فقدان 

 يداخل رقابت یفاا میتنظ در یفکر تیمالک حقوق وهود خأل 

[14] 

مدل های چالش -4

 وکارکسب

  [14] های ناشي از تحریم و ضرورت تأمین تجهیزات کلیدیالمللي و محدودیتی بینقراردادهاآمادگي پایین در هذد 
 ریزی و ابهام در شرح وظایف کارکنان و همننین نواقص در فرایندهای سازماني، مشکالت مربوط به ساختار برنامه

 سازماني مراتبسلسلههای اداری و سیستم
[2.] 

 [2۶] ازیموردن هیاول مواد و قطعات ،يشگاهیآزما و يپژوهش خاص یابزارها مرغود، زاتیتجه به يدسترس تیمحدود 

های مربوط به چالش -0

 بنیاناهرای قانون دانش

 با اقتاائات بازار  بنیاندانش بزرگ یهاشرکت یازهاین با هاتیحما تناسب عدم و بنیاندانش قانون يتیحما بودن نامتوازن

 گریو تنظیم
[31] 

 انیبندانش یهاشرکت قانون در رانت و فساد از یریهلوگ یبرا الزم یسازوکارها ضعف 

  یلگریتسه کردیرو بر دولتگرانه یتصد کردیروغلبه نسبي 
[32] 

 انیبندانش یهاشرکت قانون یاهرا در يمل مختلف ینهادها مشارکت هلب در ضعف 

  هاها، عدم تخصیص صحیح، بهینه و متناسب منابع به شرکتو پاگیر دولتي برای شرکتقوانین سخت و دست 
[33] 

 بنیاني ها و عدم توهه به دانشبنیان بودن و ارائه خدمات حمایتي، عدم توهه به استارتاپعدم تفکیک معیارها برای دانش

 های حوزه علوم انسانيشرکت
[34] 

 

 شناسی پژوهشروش -3

های یک پژوهش ازنظر پژوهش حاضر با توهه به ویژگي

های مورداستفاده در آن باشد  زیرا دادهداده، پژوهشي کیفي مي

باشند صورت قااوتي، شهودی و ذهني ميکمي نبوده و به

این پژوهش همننین از منظر هدف کاربردی و قلمرو  .[30]

شناسایي و  ،. هدف این پژوهشاستمکاني آن بخش فاوا 

بنیان حوزه فاوا های دانشهای رشد شرکتتحلیم چالش

است. در این راستا روش تحقیق در دو بخش اصلي طراحي 

های شده است. بخش اول شامم بررسي مقاالت و پژوهش

های های موهود در مسیر رشد شرکتلشمرتب  در زمینه چا

ویژه در حوزه فاوا و بخش دوم نیز شامم بنیان، بهدانش

های نیمه ساختاریافته، انجام مصاحبه و سپس طراحي مصاحبه

های حاصم از مصاحبه است. مراحم کدگذاری و تحلیم داده

و اقدامات پژوهش بر اساس مراحم چارچود اونیومبا و 

برای اعتبار سنجي چارچود مستخرج از  [36] همکاران

 .باشدمي 3هدول با نظر خبرگان به شرح  نهیشیپ

 

 ([36] مراحل و فرآیند انجام پژوهش )بر اساس (3جدول 

 اقدامات صورت گرفته مرحله

گام اول: تهیه 

 مقدمات

بندی بررسي پیشینه داخلي و خارهي پژوهش و همع

 مطالب

گام دوم: طراحي 

 تحقیق

ي از سؤاالت، طراحي پروتکم مصاحبه بر فهرستطراحي 

، شناسایي و انتخاد 2اساس چارچود هدول 

بررسي تخصص، تجانس و ارتباط شوندگان )مصاحبه

هماهنگي محم ها )آوری دادهموضوعي(، انتخاد نحوه همع

 و تعداد هلسات(

گام سوم: 

 آوری دادههمع

بحث روی شوندگان، سازی مقدماتي با مصاحبهآماده

ها، ها، ضب  مشاهدهی پرسشریردگهای تحقیق، پرسش

گذاری بندی و صحهها، همعآوری نکات و یادداشتهمع

 هاپاسخ

گام چهارم: 

 تحلیم داده

ها و بندی، کدگذاری دادههای تحلیم داده: فهرستروش

 میتحلها بر اساس واحدهای بندی آنهای اصلي و طبقهایده

ها بر اساس فراواني نظرات (، تعیین چالش1سالدانا روش)

 شوندگانمصاحبه

گام پنجم: 

 گزارش نتایج

ها، تعدیم مدل مفهومي تحقیق و بازگشت به استخراج یافته

 گام اول

                                                 
1 Saldaña 
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 ینظر نهیشیبه هدف پژوهش، در گام اول، پ دنیرس یبرا

شده  بندیهمع 2صورت چارچود در هدول و به يبررس

 نهیشیشده در پعوامم استخراج بندیاست. پس از همع

در  يخبره دانشگاه 4(، چارچود ارائه شده با 1)هدول 

 يعلمئتیحوزه فاوا )دو عاو ه یهاخصوص رشد شرکت

و  يبهشت دیدانشگاه شه يعلمئتیه عاو کیدانشگاه تهران، 

 ریمد 2( و يدانشگاه عالمه طباطبائ يعلمئتیعاو ه کی

( 3هدول  1۲تا  16 یهافیگذاشته )رد انیشرکت فاوا در م

عوامم، چارچود توس   يو پس از اعمال اصالحات در برخ

راستا در دو مرحله هداگانه  نیشد. در ا يها اعتبارسنجآن

آن صورت  هایو شاخص يمفهوم دچارچو ياعتبارسنج

 يراستا در دو مرحله هداگانه اعتبارسنج نیگرفت. در ا

آن صورت گرفت. در  یهاو شاخص يمفهوم چارچود

در  کرتیها در قالب پرسشنامه و با لمرحله اول شاخص

ها خواسته شد نظر قرار گرفت و از آن مزبورخبره  6 اریاخت

 یبنددسته یو کاربرد یخود را در خصوص تناسب نظر

ها با هر دسته از چالش میذ یهارشد و شاخص یهاچالش

را با  رانیفاوا در ا یهاو اقتاائات رشد شرکت  یشرا

= موافقم، 4=کامالً موافقم، 0 یهانهیاز گز يکیانتخاد 

. در ندی=کامالً مخالفم اعالم نما1= مخالفم، 2ندارم،  ی=نظر3

 يها و هر شاخص سوالاز چالش تههر دس کیواقع به تفک

 ادشنهیپرسشنامه امکان پ یهداگانه مطرح شد. در هدول انتها

 رانیا  یو شرا قیبر اساس هدف تحق دیهد هایشاخص

وهود داشت. بر  زیفاوا ن یهارشد شرکت یهاعنوان چالشبه

 ایکمتر  نیانگیبا م هایشاخص ازات،یامت نیانگیاساس م

کامالً مخالف(، بر اساس نظر  تاندارم  ی)نظر 3 یمساو

عنوان نمونه، حذف شد. به یيخبرگان از چارچود نها

ضعف "، "توس  دولت يداخل دیاز تول تیحما" هایشاخص

کمبود و "و  " يسازماندرون ينیکارآفر نییپا یهاو مهارت

 میبه دل "تخصص و تجربه یدشوار به پرسنم دارا يدسترس

 حذف شدند. در مرحله يوماز چارچود مفه نییپا نیانگیم

و توافق  یيایپا يابیارز یاز شاخص کاپا  برا زیدوم ن

 سندگانیراستا نو نی. در ا[3۶]ها استفاده شد داده یکدگذار

کدها  بندیو دسته یدر دو گروه دو نفره مستقم به کدگذار

کدها با شاخص کاپا  یبندو دسته یپرداختند. شباهت کدگذار

 نیتر بودن ا. با توهه به بزرگدمحاسبه ش 5.6.4معادل 

از منظر  قیتحق یهاافتهیو  ی، اعتبار کدگذار5.6شاخص از 

در  نبرایقرار گرفت. عالوه رشیشاخص کاپا مورد پذ

شده با مسائم خبرگان، تناسب عوامم استخراج نیمصاحبه با ا

در همه عوامم  رانیفاوا در ا یهارشد شرکت یهاو چالش

با اتکا صرف بر  هاافتهی یریکه سوگ تمورد سؤال قرار گرف

 .م برسدموردمطالعه به حداق یهاشرکت رانینظرات مد

)بر اساس  انیبندانش هایاز شرکت يگام دوم فهرست در

و اقتصاد  یفهرست منتشرشده توس  معاونت علم، فناور

شرکت با  10شد و  هی( حوزه فاوا تههمهورسیرئ انیبندانش

عنوان به 13۲۲و  .13۲ یهافروش در سال نیانگیم نیشتریب

 یبرا يصورت قااوترشد به قابلیتبزرگ با  یهاشرکت

عنوان هامعه پژوهش انتخاد شد مقاله به نیدر ا العهمط

 حوزه ها،اطالعات مربوط به شرکت 4هدول  10تا  1 فی)رد

(. دهدمي نشان را شرکت هر در شوندگانو مصاحبه کاری

ها آن یفروش باال زانیشرکت اوالً م 10 نیعلت انتخاد ا

 بازارسهم  میها به دلشرکت نیرشد ا یباال ثانیا قابلیتاست. 

با  انیبنشرکت دانش 05 نیها و قرار گرفتن در بآن یباال

( شگامیپ انیبندانش یها)شرکت انهیفروش سال نیشتریب

 مهیو ن 1455پژوهش، سال  نیانجام ا ي. قلمرو زمانباشديم

های سپس نویسندگان اقدام به پیگیری .است 1451اول سال 

ها از فرایندها و خواسته در موردتلفني و حاوری )توضیح 

شوندگان( ههت هماهنگي هلسات و طراحي مصاحبه

آوری منظور مصاحبه و همعدرگام سوم به پروتکم نموند.

ساعت( طي  1تا  قهیدق 40حدود  )هر هلسه يهلساتها داده

صورت مجازی و به 1451خرداد  تا 1455بازه زماني مهر 

حاوری با مدیرعامم یا یکي از مدیران ارشد شرکت )در 

 سطح معاون یا مدیری مستقم زیر نظر مدیرعامم( برگزار شد.

پس از مصاحبه با خبرگان، در گام چهارم محققان به 

ها اقدام کردند. سپس متن هر سازی متن مصاحبهپیاده

. شدمصاحبه بازخواني و بررسي دقیق، کدگذاری و تحلیم 

شده کدگذاری محتوا بر اساس روش کدگذاری محوری انجام

ها . به این صورت که محقق به مطالعه متن مصاحبه[.3]است 

ها را از ها و عبارات اصلي در ارتباط با چالشپرداخته و واژه

راج کرده است. کدهای مورد استفاده ههت میان متن استخ

شناسایي هر موضوع، کلمات یا عبارات دارای داللت مستقیم 

  (. 0باشند )هدولهای رشد ميبر مصادیق چالش



 فاوا شگامیپ انیبندانش یهارشد شرکت یهاچالش
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 حوزه فاوا شگاميپ بنياندانش يهاشرکت با جلسات فهرست (1جدول 

یرد
 ف

 تخصص/ شرکت يکار حوزه خبره/ شرکت
/تعداد سن

 پرسنل

در  فروش نيانگيم بازه

 881و  89 يهاسال
 (گانشونده ) مصاحبه سمت

 مدیرههیئت 3همت 3تا  2 1۶/031 دهنده خدمات پرداختارائه (22نت) به پرداخت ملّت 1

 يابیبازارمعاون  همت ۶ تا 6 13/654 دهنده خدمات پرداختارائه (2ن)تین آسان پرداخت پرش 2

3 
 همراه هوشمند هزاردستان یآوا

 (1ن)ت
 مدیرعامم تم 055تا  554 12/462 بستر هامعي از محصوالت و خدمات دیجیتال

 (2ن)ت پردازداده یهآت 4
کوتاه  طراحي و  های پیامپیمانکاری سرویس

 ITهای ژهسازی پروها  پیادهاهرای موبایم بانک
 مدیرعامم  دستیار مدیرعامم تم 355تا  255 25/۶۲

 تم 655تا  055 24/40 سوئیچ شارژ الکترونیک (2ن)ت سنج دانش مهررایان 0
دستیار مدیرعامم  عاو 

 عامم  مشاور مدیرعاممهیئت

 (2ن)ت تهران اینترنت 6
کام، تجارت الکترونیک و های تلهحوزه

 های الکترونیکپرداخت
 همت 0تا  4 .23/21

  دستیار رهیمدئتیهرئیس 

 مدیرعامم

۶ 
 بازار اینترنتي ایرانیان امید

 (2ن)ت
 همت 2تا  1 ۲/133 تجارت الکترونیک

  دستیار رهیمدئتیهرئیس 

 مدیرعامم

 (2ن)ت توسعه فن افزار توسن .
افزاری در افزاری و نرمارائه همه ابزارهای سخت

 پرداخت وزه بانکداری وح
 تم ۶55تا  655 12/063

مقام   قائمرهیمدئتیهرئیس نایب

مدیرعامم  معاون بازاریابي 

 شرکت

 همت 2تا  1 116۲/.2 بانکي هایور کارتدص وهسته اصلي بانکداری  (2ن)ت بهسازان ملت ۲
مقام مدیرعامم  عاو هیئت قائم

 عامم  معاون بازاریابي

 (2ن)ت آوران انیاک کیشفن 15

ی وزهحدر  نوینسي دمات مهندو خ ارائه فناوری

 های پرداختتجارت الکترونیک و سامانه فاوا 

 الکترونیکي

 رهیمدئتیهرئیس  تم 055تا  455 23/15

11 
فناوری اطالعات و ارتباطات 

 (2ن)ت پاسارگاد آریان )فناپ(

برطرف کردن نیازهای مالي گروه مالي پاسارگاد در 

 ارتباطاتزمینه فناوری اطالعات و 
 مدیرعامم تم 455تا  355 1۶/1116

12 
 پرداخت الکترونیک سامان کیش

 (2ن)ت

وزه حدو  در پرداخت الکترونیک نراهکارهای نوی

 گان کارتدمات کارت و ایجاد شبکه پذیرندخ
 مدیرعامم همت 3تا  2 1۲/14.۶

13 
 کاال()دیجي نوآوران فن آوازه

 (2ن)ت
 مدیر مالي همت 6تا  0 4562/.1 تجارت الکترونیک

14 
فناوری ههاني پارس  اطالعات

 (2ن)ت

صورت ها و بهارائه تجهیزات و خدمات به بانک

 خاص واردات دستگاه پوز
 مدیرعامم تم 155تا  05 1۲/1۲6

10 
لوتوس خدمات همراه آیسان

 (2ن)ن

ارائه محصوالت کیف پول مبتني بر موبایم  موبایم 

کارت  سرویس فروش مستقیم مبتني بر سیمبانک 

 شارژ الکترونیک

 مدیرعامم همت 1تا  5.۲ ۲/24

16 
معاونت علمي و فناوری 

 ی )دو نفر(همهوراستیر

بنیان فاوا و کارگزاری های دانشحمایت از شرکت

 - - بنیان فاواهای دانشحمایت و ارزیابي شرکت
  و کارشناس رکمیمدمعاون 

 ارشد

 - - های بخش فاوا در ایرانمتخصص در زمینه بنگاه دانشگاه تهران 1۶
اسبق ستاد  سیرئي  علمئتیهعاو 

 اقتصاد دیجیتال معاونت علمي

1. 
 فناوری و پژوهش صندوق

 دیجیتال نوظهور هایفناوری

مالي  نیتأموکارها و متخصص در زمینه کسب

 صندوق رعاممیمد - - بخش فاوا در ایران

 معاون وزیر - - های بخش فاوا در ایرانمتخصص در زمینه بنگاه فناوری اطالعاتسازمان  1۲

 

                                                 
 اند.ای نوشته شدهها، اعداد بصورت بازهبه دلیل محرمانه بودن میزان فروش از نظر شرکت 1
 .است*  نوع ینوپامجوز دانش بنیانی  اختصار به* نننوع* و  دیتولمجوز دانش بنیانی  یاختصار حالت* نت 2
 .باشدیمتومان  اردیلیمعادل م "تم"تومان و  اردیلیمعادل هزار م "همت" 3
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 هاهاي مورد استفاده در کدگذاري محوري داده. نمونه کليدواژه5جدول 

 هاکلمات یا عبارات داراي داللت مستقيم بر مصادیق چالش هاچالش

 واممالیات  بودهه  بهره   اعتبار  نرخ تخصیصگذاری  سرمایهتأمین مالي   های ماليچالش

 داخلي تبلیغات ضعیف  تحقیقات بازاریابي  ریسک تجاری  بازارهای  عیتوز هایکانال داخلي و صادرات های توسعه بازارچالش

 قاایي سیستم  مالکیت فکری  شدهوضعیافته، حریم شخصي  قوانین هرائم سازمان گری و حقوقيهای سیاستي، تنظیمچالش

 نیروی انسانيهای اداری  ریزی  فرایندهای سازماني  سیستمتجهیزات باکیفیت  ساختار برنامه وکاریهای کسبچالش

 يتیحما یهااستیس و نیقوان یتي حما هایبسته بنیان دانش هایحمایت معاونت  هاییتحما بنیانهای مربوط به اهرای قانون دانشچالش

 

ها استفاده آیتم برای کدگذاری داده 2در پروتکم کدگذاری از 

های فاوا از خیلي شرکت"در این عبارت  ،مثالعنوان  شد. به 

عدم  به خاطرهای حمایتي معاونت از ضواب  اهرایي طرح
کنند استفاده نمي ندارند و از آني صحیح خبر رساناطالع

 دهندهنشان Kدر این کد  ”(.K4( )4 شوندهمصاحبه)

 4بنیان و عدد های مربوط به اهرای قانون دانشچالش

 شونده چهارم است.دهنده مصاحبهنشان

ها شناسایي، کدگذاری، های رشد شرکتبا این پروتکم چالش

شدند. برای اطمینان از روایي بندی و تحلیم )گام پنجم( طبقه

های تحقیق که پژوهش، از چندین منبع در گردآوری داده

یي در ابزار شناخته گراکثرتی یا سازهسویعنوان تکنیک سهبه

های سازی ابتدا دادههسویبرای سه  .[3۲] شود استفاده شدمي

با یکدیگر  مختلف و نیز سایر منابع ثانویه شوندگانمصاحبه

و در مواردی که اختالف بین نظرات وهود داشته،  همقایس

مبنا در نظر  عنوانبهنظری که بیشترین اهماع روی آن بوده 

همننین ههت برآورده کردن پایایي، برای انجام گرفته شد. 

پروتکم مشخص و یکساني  ،ها و کدگذاری اسنادمصاحبه

از   هاکه مصاحبهتدوین و مورد ارزیابي قرار گرفت. ضمن آن

وحدت رویه و شفافیت الزم برخوردار بوده و رعایت 

شده است. لذا با توهه به داری در ثبت اظهارات  انجامامانت

ها در خصوص مقاالت ههت قید لزوم تطبیق متون و مصاحبه

وتحلیم و نیز استفاده از پروتکم مصاحبه و راهنمای تجزیه

 شود.مي کدگذاری، پایایي پژوهش تا حد زیادی برآورده

 

 ي پژوهشهایافته -1
های پیشگام ابتدا با های رشد شرکتمنظور شناسایي چالشبه

ها تهیه و تدوین بررسي پیشینه، چارچوبي برای این چالش

های رشد در چارچود مفهومي (. سپس چالش2شد )هدول 

ي شد. نتایج حاصم بررس موردمطالعههای تحقیق در شرکت

ها به تفکیک ارائه چالش رشد شرکتاز بررسي هر دسته 

 شود.مي

ین سرمایه ترمهم (:هالی )تأمين مالی و تراکنشهاي ماچالش

باشد و ها ميهایي نیروی انساني توانمند آنچنین سازمان

هایي )زمین، ساختمان، های ثابت چنین سازمانیيدارا

ني تجهیزات و...( در برابر سرمایه انساني آن از ارزش چندا

برخوردار نیست. در شرای  موهود نظام بانکي، شرکت برای 

دریافت تسهیالت بانکي نیاز به حجم قابم قبولي از 

های ثابت دارد تا بتواند تسهیالت موردنظر خود را یيدارا

ین تأمبنیان فاوا عموماً قادر به های دانشدریافت کند  شرکت

در گردش و  وثیقه الزم برای دریافت تسهیالت برای سرمایه

عنوان کاال بهها نیستند. دیجيای از بانکهای توسعهنیز طرح

نمونه، بیشترین هزینه خود را در حوزه سرمایه انساني خود 

تواند برمبنای آن اقدام به دریافت ای که نميکرده است. حوزه

ید. در خصوص دریافت نماتسهیالت سرمایه در گردش 

ای هم الزامات مرتب  با وثیقه توسعههای تسهیالت برای طرح

های فاوا که های شرکتنظام بانکي تناسب کافي با دارایي در

 (.3 شوندهمصاحبهعموماً دارایي فکری است، ندارد )

تعیین دقیق مالیات و  سازوکارفرآیند و  فقدان

های ای و مالیاتي نیز یکي دیگر از چالشهای بیمهگیریسخت

 تکینفهای حوزه مالیات شرکت مثال .استاین حوزه 

شود و به دلیم حجم باالی الرأس محاسبه ميصورت عليبه

ها معموالً مأمور مالیات خود را درگیر گردش مالي این شرکت

الرأس محاسبه کردن محاسبه دقیق مبلغ مالیات نکرده و با علي

این نماید. ها مسئولیت را از خود سلب ميمالیات این شرکت

شود ازحد مالیات مينحوه محاسبه باعث افزایش بیش

برای  ها همننیناین شرکت (..و  ۶، 6، 13شونده )مصاحبه

المللي خود با مشکم مواهه هستند. بین انتقال ارز در تبادالت

های پوز پرداخت برای خرید دستگاهمثال شرکت بهعنوانبه



 فاوا شگامیپ انیبندانش یهارشد شرکت یهاچالش

45 

(. از ۲شونده صاحبهخود با مشکم انتقال ارز مواهه است )م

های حوزه فناوری طرفي تجهیزات زیرساختي که شرکت

کنند اغلب وارداتي هستند و در شرای  اطالعات استفاده مي

ها برای تأمین فعلي به دلیم نوسانات ارزی، شرکت

های موردنیاز خود مانند سرور و... مجبور به زیرساخت

اند. این در حالي است هایي چند برابری شدهپرداخت هزینه

رفته به دلیم و کاالی فروش خدمت شدهتمامکه بهای 

های های قانوني و نظارتي متناسب با افزایش هزینهمحدودیت

ها با شده این شرکت باعث، امرشرکت افزایش نیافته و این 

 (.. و ۶، 6، 0شونده مصاحبهشوند )رو بهچالش نقدینگي رو

به دلیم موضوع تحریم، ار و صادرات: هاي توسعه بازچالش

المللي خود چه در زمینه های فاوا در تعامالت بینشرکت

المللي و چه در حوزه های بیناستفاده از خدمات شرکت

های هدی روبرو صادرات خدمات و محصوالت با چالش

المللي ارتباطات بین فقدان(. 14و  .شونده مصاحبههستند )

ارهای صادراتي یکي از موانع اصلي برای ورود به باز

های فاوا برای ورود به بازارهای خارهي است. ایران شرکت

ازنظر پایین بودن هزینه نیروی انساني و زیرساخت از مزیت 

های ای برخوردار است اما در عمم به دلیم محدودیتویژه

المللي کشور، امکان ارتباط با بازیگران اصلي این صنعت بین

 (.11و  1، 4شونده ا وهود ندارد )مصاحبهدر دنی

وسعه بازار و ت برباالیي  دیپلماسي اقتصادی کشور تأثیر

المللي د. برای توسعه بازار بینها دارصادرات شرکت

مذاکرات سیاسي سطح عالي نیاز است  ،تکهای فینشرکت

ها المللي برای این شرکتتا امکان برقراری تبادالت مالي بین

های (. بسیاری از مدیران شرکت2شونده ایجاد شود )مصاحبه

سبب ایجاد  تواندمي کهدانند المللي را نميبزرگ بازاریابي بین

(. 1شونده چالشي هدی در حوزه صادرات شود )مصاحبه

زوم ایجاد بازار در داخم کشور در حوزه فاوا نیز از مسائلي ل

های سنتي در داخم حوزه باشد که باید به آن توهه کرد.مي

های مرتب  به فناوری اطالعات هنوز بسیارند که باید به حوزه

های این حوزه به توسعه بازار نزدیک شوند و لذا شرکت

 (.10شونده )مصاحبهصادرات نیازمندند  اندازهبهداخلي نیز 

خصوص های حوزه فاوا بههایي که شرکتاز دیگر چالش

ای فعال هستند با آن های رایانههایي که در بخش بازیشرکت

المللي بازی به کنندگان بزرگ بیناند، عدم تمایم توزیعمواهه

ها های ایراني و عدم استقبال آنگذاری بر روی بازیسرمایه

(. از طرفي 14و  3شونده در همکاری با ایران است )مصاحبه

ي نوعبهو رقبا  شدهاشباعي نوعبهبازار داخم در این حوزه 

. این لزوم توسعه بازار را بیشتر اندافتاده باهمرقابت منفي 

 (.1شونده دهد )مصاحبهنشان مي

های از چالش گري و حقوقی:هاي سياستی، تنظيمچالش

های توان به آماده نبودن زیرساختموهود در این حوزه مي

در شرکت  مثالًحقوقي کشور در حوزه فین تک اشاره کرد. 

پرداخت الکترونیک سامان کیش برای فرایند پرداخت که 

، چارچود قانوني مناسبي استموضوع اصلي فعالیت شرکت 

از تقاضاهای قوه قاائیه و وهود ندارد. همننین بسیاری 

ها ناقض حقوق شهروندی کاربران است. این شرکت پلیس از

فقدان قوانین مرتب  با حقوق مالکیت فکری نیز از دیگر 

باشد. موضوع حق مالکیت فکری عالوه بر اینکه ها ميچالش

تواند از هدر تواند باعث تأمین حقوق صاحب اثر شود مييم

 (.12شونده هلوگیری کند. )مصاحبه رفتن منابع ملي نیز

های های سنتي فناورانه با حوزهعدم تطابق قوانین سنتي حوزه

( و فقدان 15شونده مصاحبهاطالعات )هدید فناوری 

ساختارهای حقوقي در زمینه ممانعت ورود بازیگران دولتي به 

رقابت با بخش خصوصي و اعطای مجوزهای پرشمار بدون 

های رقابت بازار نیز از دیگر چالشتوهه به حجم قابم

های مرتب  با طور مثال در حوزهشده هستند. بهیيشناسا

بانکداری و پرداخت، رقبای دولتي به رقابت با بخش 

پردازند و همین موضوع سبب ایجاد مشکالتي خصوصي مي

پذیری و ها شده است. عدم انعطافدر مسیر رشد این شرکت

ای حقوقي برای مواههه با سرعت عمم کافي نهاده

های اساسي تک نیز از چالشهای حقوقي حوزه فینچالش

مثال با انجام یک تراکنش از طریق یک عنوانباشد. بهمي

های شرکت تهران اینترنت کارت بانکي سرقتي، کم حساد

شود و برای بازگشایي آن به چند هفته زمان نیاز مسدود مي

یک شرکت همنون تهران های است. بسته شدن حساد

کاری سالیانه معادل از ای که پیکر بازهد *۶.5#ینترنت و ا

شونده شود )مصاحبهبروی شرکت ميآدست رفتن اعتماد و 

فاوا ایران  هایعالوه بر این بسیاری از شرکت (..و  ۶، 6

اند که سبب وارد شدن هزینه طریق نظام کارمزد ایجاد شده

 (.4شونده مصاحبهشوند )کننده ميمصرفاضافي به 
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ها و های مالیاتي شرکتعدم شفافیت در زمینه شمول معافیت

 مثالًدرپي ضواب  آن نیز از مشکالت دیگر است. تغییرات پي

به  شرکت اطالعات فناوری ههاني پارس در چند سال اخیر

های مالیاتي دچار دلیم تغییرات متعدد در ضواب  معافیت

طي دو سال گذشته پس از اظهار  کهطوریشده بهمشکم 

های مالي بر اساس معافیت مالیاتي، مشخص شد که صورت

فق  نیمي از درآمدهای شرکت مشمول معافیت از مالیات 

افزارهای داخلي برای نرمصرفاً های اخیر شود  یا در سالمي

افزارهای خارهي به معافیت در نظر گرفته شد و در مورد نرم

های دیگری محاسبه گردید. اینکه این روند شفاف باشد روش

در بسیاری از ، ها تشریح شده باشدو از قبم برای شرکت

چنین باید به فرایندهای شرکت اثرگذار است. هم

افزارهای افزوده در مورد نرمهای مالیات بر ارزشگیریسخت

رهای افزاتعداد زیادی از نرم مثال. کردشده اشاره رایگان عرضه

در کافه بازار، رایگان هستند و اداره مالیات بر  شدهارائه

ي تهاتر نوعبهافزارها به کاربران را افزوده، عرضه این نرمارزش

ها انجام ارزش گذاری که خود بر آن گیرد و بادر نظر مي

 حسادبهافزوده دهد آن را مشمول مالیات بر ارزشيم

و  منعطفیرغد قوانین وهو (.3شونده آورد )مصاحبهيم

ها چالشي دیگر برای گذاری این شرکتوپا گیر برای نامدست

دیگر برای ورود به عبارتهای فاواست. بهصادرات شرکت

المللي الزم است که شرکت از برند بهتری استفاده عرصه بین

المللي را با اما ضواب  دولتي انتخاد برند مناسب بین  کند

 (.۲شونده سازد )مصاحبهميچالش همراه 

های مرتب  با فناوری اطالعات تغییرات قوانین و دستورالعمم

و موضوع امنیت و عدم پیروی این قوانین از روال مشخص و 

گری در حوزه ( و ضعف تنظیم0شونده مصاحبهمدون )

باشد. در های فاوا ميهای دیگری شرکتها نیز از چالشبازی

ری از اختیارات وزارت ارشاد در حوزه شرای  فعلي بسیا

ها محول شده است. بازی ایراني از گری به بنیاد بازیتنظیم

اما از   گیرديمی سني، بندردهبنیاد مجوز انتشار، پروانه نشر، 

طرف دیگر بیشترین بودهه برای توسعه بازی را دارد و در 

توسعه این صنعت یک بازیگر اصلي است. این موضوع 

گر نباید در حوزه اقتصادی ههت مهم است که تنظیمینازا

 (.3شونده مصاحبهباشد )خود یک بازیگر 

تعداد  سالههمهها این شرکتوکار: هاي مدل کسبچالش

ي از نیروهای خود را به دلیم سربازی یا مهاهرت توههقابم

ها دهد و این چالشي هدی برای این شرکتاز دست مي

(. چالش دیگری که این 4شونده مصاحبه) ایجاد کرده است

رو هستند هزینه ها در حوزه منابع انساني با آن روبهشرکت

نیروی انساني دانشي  داشتننگهباالی نیروی انساني و چالش 

باشد، زیرا در حوزه فناوری اطالعات، هزینه نیروی انساني مي

ها به آنحال با پیشنهادات دستمزد باالیي که باال بوده و درعین

شوند شود از شرکت و یا حتي از کشور خارج ميمي

هایي که در حوزه (. عالوه بر این شرکت0شونده مصاحبه)

نیازمند  شدتبهکنند، فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت مي

های الزم ازهمله سرور تجهیزات قطعات و زیرساخت

این  ی موردنیازاما در شرای  فعلي، واردات سرورها  باشندمي

های موهود در مسیر ترخیص از ها، به دلیم چالششرکت

گمرکات، با مشکم مواهه شده است. خرید این سرورها از 

که توس  سایر واردکنندگان به کشور وارد  بازار داخلي

که یافت شود، باعث ایجاد هزینه يدرصورت همآن، اندشده

 (.14و  .، ۶، 6نده شومصاحبهشود )ها مياضافي برای شرکت

یکي از این  بنيان:هاي مربوط به اجراي قانون دانشچالش

باشد. ها ميها عدم توهه کافي معاونت به این شرکتچالش

های یتحمارسد مجموعه يمتوان گفت که به نظر درواقع مي

در کم  های نوآفرینشرکتمعاونت با توهه به نقش محدود 

باید بوده  ازآننهها، بیش و نرخ شکست باالی آن سازگانبوم

های متوس  و بزرگ صورت است و توهه کافي به شرکت

های موهود در گیری(. سخت11شونده نگرفته است )مصاحبه

ها بنیان نیز از دیگر چالشهای دانشمسیر تخصیص حمایت

از  علمي های معاونتباشد. از طرفي بسیاری از حمایتمي

بنیان منحصر به حاور در پارک علم و های دانشتشرک

ی است که اگونهبهفناوری است و نوع تعامالت و ساختارها 

های حمایتي مالیات و سرمایه در گردش عموماً عمالً بسته

که در حوزه منابع انساني تر از آن ایننیست و مهم استفادهقابم

(. عدم .نده شوبسته حمایتي شاخصي وهود ندارد )مصاحبه

ها نیز بنیان با نیازهای شرکتهای حمایتي دانشتناسب بسته

باشد های حوزه فاوا ميهای مهم شرکتیکي از چالش

 (.0 و 4شونده )مصاحبه
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های حمایتي را نیز بسته در موردي صحیح رساناطالععدم 

(. 4شونده مصاحبه)عنوان چالشي دیگر دانست توان بهمي

هایي در طول انجام پروژه نیز ها و حمایتطرح ضعیف شدن

(. درنهایت 1شونده مصاحبه) باشدها مياز دیگر چالش

های حمایتي معاونت توان به چالش کاربردی نبودن بستهمي

 (.10شونده مصاحبه)در زمینه صادرات اشاره کرد 

 

 بحث  -5

مختلفي در مسیر های ی چالشدهندههای این مقاله نشانیافته

ترین باشد. در ادامه نیز به تشریح مهمهای فاوا ميرشد شرکت

های این مقاله با تجارد های یافتهها و تفاوتشباهت

 شود.المللي و داخلي پرداخته ميبین

(: هااي مالی )تأمين مالی و تراکنشهپيرامون چالش بحث

ها دهد که این شرکتهای فاوا نشان ميبررسي پیشینه شرکت

مالي خود با مشکالتي همنون دسترسي  نیتأمدر مسیر 

مالي روبه  نیتأمهای محدود سازوکارمحدود به منابع مالي و 

نیز از  بهره یو نرخ باال یگذارهیسرما تیکفاعدمبرو هستند. 

 یاهراو  هاهیرو نبودن شفاف  .[14و15] ها استدیگر چالش

 یهايدگینیپو  هاچالشي، اتیمالو  یامهیب نیقوان قیدق

های هزینه نیزو  [13]ه بهر نرخ و عوارض ات،یمال هبمرتب  

سازی فناوری اطالعات و عدم قطعیت ناشي از پیاده یباال

های دیگری است که مانع از رشد بازگشت سرمایه نیز چالش

های ها چالشیافته میوتحلهیتجز. [1۲] شوندها مياین شرکت

: عدم توانایي دریافت تسهیالت از بانک ازهملهمشابهي 

(، عدم تعیین صحیح مبلغ مالیات برای این 12شونده )مصاحبه

و مالیات  های مربوط به بیمهگیری، سختهاشرکت

(، مشکالت مربوط به انتقال ارز .و  ۶، 6، 12شونده )مصاحبه

های چالش نیز و( ۲شوندهالمللي )مصاحبهبین در تبادالت

 (.. و ۶، 6، 0شونده دهد )مصاحبهنقدینگي را نشان مي

بررسي هاي توسعه بازار و صادرات: بحث پيرامون چالش

و  يداخل یبازارها در موهود رقابتدهد که پیشینه نشان مي

 موقعبه ارائه عدممناسب و  عیتوز هایکانال ي و نبودخاره

 توههي بهو همننین بي [21] بازار به خدمات ای محصول

 یتوانمند و یتجار سکیر ،يفن سکیر ،يابیبازار قاتیتحق

 یو خصوصاً بازارها يمل یبازارها در مؤثر رقابت در نییپا

های فاوا هایي است که مانع از رشد شرکتي از چالشصادرات

وهود  ازهملهیشینه مواردی پ. عالوه بر این [22]شود مي

 و يداخل یبازارها فناورانه محصوالت یتقاضا رکود در

 واحد به يناکاف توهه و عدم نوظهور يصادرات یبازارها

های دیگر این عنوان چالشرا به محصول توسعه و قیتحق

ها نیز های حاصم از مصاحبه. یافته[24]کند مسیر معرفي مي

های فاوا در تعامالت خود و همننین دهد که شرکتنشان مي

خدمات و محصوالت خود به کشورهای خارهي با صادرات 

(. این 14و  .شونده )مصاحبهشوند مشکم مواهه مي

المللي ها همننین به علت عدم وهود ارتباطات بینشرکت

مناسب برای ورود به بازارهای خارهي با مشکم مواهه 

(. عدم وهود دیپلماسي 11و  1، 4شونده هستند )مصاحبه

(، عدم 2شونده ینه صادرات )مصاحبهمؤثر اقتصادی در زم

های بازرگاني در مورد آگاهي و تجربه مدیران شرکت

( و عدم توهه به ایجاد 1شونده المللي )مصاحبهبازارهای بین

های ( از دیگر چالش10شونده بازار در داخم کشور )مصاحبه

المللي کنندگان بزرگ بینباشد. عدم تمایم توزیعاین حوزه مي

های ایراني و عدم استقبال گذاری بر روی بازیزی به سرمایهبا

( و اشباع 14و  3شونده ها در همکاری با ایران )مصاحبهآن

بازار داخم در این زمینه و ایجاد رقابت منفي بین رقبا از دیگر 

 (.1شونده باشد )مصاحبههای این حوزه ميچالش

گري و حقوقی: هاي سياستی، تنظيمبحث پيرامون چالش

های حمی راهریکارگبهکه در پیشینه بیان شد  طورهمان

حقوقي برای حم مشکالت ناشي شده از فناوری اطالعات، 

، از طرفي مشکالت [1۲]بر است های فاوا هزینهبرای شرکت

و صادرات،  گمرکمربوط به قوانین و احکام مربوط به 

مقررات دولتي پینیده و نبود محی  نظارتي شفاف و کارآمد 

رو هستند ها با آن روبهاز دیگر مشکالتي است که این شرکت

 وهود عدم ازهمله. بررسي پیشینه همننین مشکالتي [13]

اختالفات  رینظ یفناور به مربوط مسائم حم یبرا الزم نیقوان

و  تیحتوا، نقض امنم تیمالک ،يخصوص میمربوط به حر

 نیقوان یبرا مشخص یياهرا یسازوکارها ينیبشیپ فقدان

 یفاا میتنظ در یفکر تیمالک حقوق وهود خألو  شدهوضع

ها یافته میوتحلهیتجز. [14]دهد ي را نشان ميداخل رقابت

های ماده نبودن زیرساختآ ازهملهها برخي از این چالش

حقوقي و فقدان قوانین مرتب  با حقوق مالکیت فکری را 

های دیگری ( اما چالش12شونده مصاحبه) کندمي دیتائ
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های عمومي با عدم تطابق قوانین سنتي حوزههمنون 

( و 15شونده مصاحبهاطالعات )های هدید فناوری حوزه

فقدان ساختارهای حقوقي در زمینه ممانعت ورود بازیگران 

ولتي به رقابت با بخش خصوصي و اعطای مجوزهای د

رقابت بازار، را نشان پرشمار بدون توهه به حجم قابم

پذیری و سرعت عمم کافي نهادهای دهد. عدم انعطافمي

 های حقوقي حوزه فین تکحقوقي برای مواههه با چالش

(، نبود شفافیت در قوانین .و  ۶، 6شونده مصاحبه)

(، وهود قوانین پینیده 3شونده ي )مصاحبههای مالیاتمعافیت

ها که خود مانعي برای ورود گذاری شرکتنام منعطفیرغو 

، تغییرات (۲ شونده)مصاحبه المللي استبه بازارهای بین

های مرتب  با فناوری اطالعات و قوانین و دستورالعمم

 موضوع امنیت که از روال مشخص و مدوني ندارند

گری در حوزه یت ضعف تنظیمدرنها ( و0شونده مصاحبه)

 (.3شونده مصاحبه) باشدهای حوزه ميها نیز از چالشبازی

آمادگي پایین در وکار: هاي مدل کسببحث پيرامون چالش

های ناشي از تحریم المللي و محدودیتی بینقراردادهاهذد 

، مشکالت مربوط به [14] و ضرورت تأمین تجهیزات کلیدی

ریزی و ابهام در شرح وظایف کارکنان و ساختار برنامه

های اداری و های فرایندهای سازماني، سیستمکاستي

 يدسترس تیمحدودو همننین  [.2]سازماني  مراتبسلسله

 و يپژوهش خاص یابزارها مرغود، زاتیتجه به

هایي از چالش موردنیاز هیاول مواد و قطعات ،يشگاهیآزما

ها نیز . یافته[2۶]ي قرار گرفتند موردبررساست که در پیشینه 

های فاوا در دسترسي به کند که شرکتمشابه با پیشینه بیان مي

های الزم خود دچار مشکم تجهیزات قطعات و زیرساخت

ها همننین (. این شرکت14و  .، ۶، 6شونده هستند )مصاحبه

نساني خود را به دلیم سربازی، ساالنه تعداد زیادی از نیروی ا

دهند مي از دستداری آن مهاهرت و باال بودن هزینه نگه

 (.0و4شونده )مصاحبه

بنيان: هاي مربوط به اجراي قانون دانشبحث پيرامون چالش

بنیان با های دانشدهد که حمایتمي نشانپیشینه این حوزه 

. از طرفي سازوکار [31]ها تناسب ندارد نیازهای این شرکت

 یهاشرکت قانون در رانت و فساد از یریهلوگمناسبي برای 

 دولت گرانهیتصد کردیرووهود ندارد. غلبه نسبي  انیبندانش

در  يدولت یهادستگاه انیم رقابتیلگری، تسه کردیرو بر

 مختلف ینهادها مشارکت هلب در ضعفافزایي و مقابم هم

های نیز چالش انیبندانش یهاشرکت قانون یاهرا در يمل

. [34و  33و  32]بنیان هستند های دانشدیگر شرکت

ها که عدم تناسب ها یکي از چالشوتحلیم یافتهیهتجز

ها است را بنیان با نیازهای شرکتهای حمایتي دانشبسته

ها همننین (. یافته0و 4شونده دهد )مصاحبهنشان مي

م توهه کافي معاونت به این های دیگری مثم عدچالش

های موهود در مسیر تخصیص گیریها و سختشرکت

دهد. از طرفي بسیاری از بنیان را نشان ميهای دانشحمایت

بنیان منحصر به های دانشهای معاونت از شرکتحمایت

حاور در پارک علم و فناوری است و تعامالت و ساختارها 

ینه مالیات و زمای حمایتي در هی است که بستهاگونهبه

براین در حوزه  نیستند. عالوه استفادهقابمسرمایه در گردش 

 .شونده منابع انساني نیز بسته حمایتي وهود ندارد )مصاحبه

های حمایتي ي صحیح درمورد بستهرساناطالع(. عدم 11و 

ها و طرح تاعیف( و 4شونده معاونت علمي )مصاحبه

شود هایي که در سطوح کالن انجام ميحمایت

های حمایتي ( و کاربردی نبودن بسته1شونده )مصاحبه

های دیگر موهود در معاونت در زمینه صادرات از چالش

 (.10شونده )مصاحبه استبنیان های دانشمسیر رشد شرکت

 

 گيرينتيجه -6
 میتحل و يیشناسا باهدففاوا و  این پژوهش در حوزه

 10 مصاحبه با قیطر از هاشرکت دسته نیا رشد یهاچالش

 یهاافتهی وتحلیمتجزیه. انجام شد فاوا حوزه برترشرکت 

 سبب ،یدیکل افراد با افتهیساختارمهین یهامصاحبه از حاصم

: حوزه اصلي ازهمله 0در  يمتنوع یهاچالش یيشناسا

بازار داخلي و صادرات، های توسعه های مالي، چالشچالش

های مدل ، چالشحقوقي و گریهای سیاستي، تنظیمچالش

در  بنیانهای مربوط به اهرای قانون دانشوکار و چالشکسب

 یهاچالشبه  پرداختنلذا . شد فاوا یهارشد شرکت ریمس

 فاوابخش  یهاشرکتخصوصاً  و بنیاندانش یهاشرکترشد 

 نیبراعالوه. شوديم محسودپژوهش  نیا یهاینوآور از

در خصوص رشد و توسعه بازار عموماً  نیشیپ یهاپژوهش

خاص بوده و کمتر مسئله رشد  يعوامل ای يمحدود به عامل

قرار  يمقاله مورد بررس نیا ریصورت هامع نظبه هاشرکت
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 خاص یهاچالش پژوهش نیا در نیهمننگرفته است. 

 يبررس انیبندانشقانون  و رانیا بافتاردر  فاوا یهاشرکت

 .است شده واقع میتحلکمتر مورد  نهیشیدر پ که شده

گذاران سیاستي به سیاست اتتوان پیشنهادبر اساس نتایج مي

و مجریان در زمینه فراهم کردن شرای  الزم برای رشد 

 های فاوا ارائه کرد که در ادامه با اشاره به دسته چالششرکت

 شود.ها پرداخته ميپیشنهاد به تشریح آن مرتب  به هر

  در حوزه فاوا اتیمال حیصح صیتشخ عدمبا توهه به چالش، 

فاوا  کارشناسان مطلع در حوزهو  از متخصصان شودپیشنهاد مي

برای هلوگیری از محاسبه مالیات بیش از  کیتجارت الکترونو 

 استفاده شود.، منطقي است آننه

 المللي برای ورود به ارتباطات بین با توهه به چالش عدم وهود

 ،با مشارکت وزارت خارهه شودبازارهای صادراتي، پیشنهاد مي

 یسوها بههلب مشارکت یدر کشورها برا رانیا یهاسفارتخانه

 انیمشتر به و دهند انجام یهد یهايزنچانه يرانیا یهاشرکت

و  نمودهنامه ارائه ضمانت يرانیا یهاشرکت با یهمکار یبرا

 هلب يرانیا یهابا شرکت یهمکار یرا برا انیاعتماد مشتر

 گرید یکشورها یهاسفارتخانه کهاین مهم اقدامي است . نمایند

 با ،يالمللنیتعامالت ب جادیا ی. برادهنديانجام م رانیدر ا

هدف، همواره چالش انتقال  یبا کشورها ای شگامیپ یهاشرکت

حوزه بحث تهاتر  نیا یاز راهکارها يکیبوده است.  مطرحپول 

انتقال  علمي و فناوری و وزارت فاوا که معاونت تواند باشدمي

های کارآمدتر بر اساس یا سایر روش تهاتر وهیبه ش يمنابع مال

 نمایند. میرا تسه شرای  ایران

 مرتب  يحقوق و یگرمیتنظ ،ياستیسهای در خصوص چالش 

و  یهادستورالعمم شودپیشنهاد مي، و... مهیگمرک، ارز، ببا 

 و بدون بازارهای یته واقعتوهه کافي ب که بدون يضوابط

و اصالح گردد. اصالح مقررات  گرا هاری استرویکرد عمم

سامانه هامع  ،یصادرات و واردات توس  بانک مرکزضواب  

 هستند.موارد  نیازهمله ا يتجارت و ضواب  گمرک

  بنیان و خصوصاً قانون دانش یخاص اهرا هایچالشبا توهه به

و ارائه  یابيدر ارز یيو شکوفا یصندوق نوآور یریگسخت

 دقت باها شرکت یابيارز کارگزاران شود،مي یشنهادپ یالت،تسه

بهتر  امر این برای. یرندآموزش قرار بگ تحت و انتخاد بیشتری

 کاریوکسب مسائمشود که از  استفادهباتجربه  یافراد از است

 شود،مي یشنهادپ همننین. باشند داشته کافي يآگاه يصنعت و

اساس  بربنیان دانش هایشرکت یو ضمانت برا یقهنظام اخذ وث

توهه  یدبا ینهزم یناصالح شود. در ا هاآن مقدوراتو  اقتاائات

در کشور  هاری دولتي معامالت نامهآیینو  یاتيمال نظامنمود، 

 ینو ا یستن فاوابنیان دانش هایشرکت اقتاائات پاسخگوی

است.  هاشرکت ینرشد ا یردرخور توهه در مس چالشيخود 

 یدشدن قانون ههش تول یيو اهرا یبتوهه به تصو ین باهمنن

 شمولیتتنوع در  یشافزا یزو ن 1451بنیان در سال دانش

به مالحظات و  شودمي یشنهادپ (،3)نوع  بنیاندانش هایشرکت

 یقتحق هایزینهه یق و انواعمرتب  با مصاد اختصاصياقتاائات 

ها از اعتبار حوزه فاوا )برای برخورداری شرکتو توسعه در 

عنوان شرکت های فاوا بهمالیاتي( و نیز شمولیت بیشتر شرکت

رسد توهه مشخص به نظر مي طوربهبنیان توهه شود. دانش

وری پیشرفته صرف به معیارهای دانش فني، تولید و حوزه با فنا

ها بنیاني شرکتید صالحیت دانشتائهای اصلي عنوان پایهکه به

گیرند، در حوزه فاوا همانند صنایع با مورد استفاده قرار مي

محصول نهایي ملموس )از نوع کاال، تجهیزات و ...( پاسخگو 

تر شدن بر اساس نبوده و نیازمند بازنگری و اختصاصي

 اقتاائات حوزه فاوا است.

 بنیان با های حمایتي قانون دانشبه عدم تطابق بسته ا توههب

ي و علم معاونت شودمي دهای فاوا، پیشنهانیازهای شرکت

 ،های فاواي شرکتتیحماهدید  یهابسته يطراح فناوری برای

 ی فاواکارهاوو کارشناسان خبره فعال در کسب رانیاز تجربه مد

 يتجربه عمل و عالوه بر دانشافراد این . نماینداستفاده  زین

 های متوس  ووکارکسب ها و مسائم رشد، با چالشتیریمد

رغم تسل  يعلحال و ینباافاوا آشنایي مناسبي دارند.  بزرگ

ها در مقایسه با مسائم رشد شرکت درها بعااً بیشتر آن

کارشناسان معاونت علمي و صندوق نوآوری و کارگزاران 

و  گذاری از مشارکتدر فرآیند سیاست ،های فاواارزیابي شرکت

 شود.ها استفاده نمينظر آن

 های مربوط به مالکیت فکری نیز مناسب استدر راستای چالش 

اقداماتي در خصوص تقویت و تسهیم سازوکارهای بررسي 

دعاوی حقوقي به شکلي منصفانه و با سرعت باال صورت گیرد. 

فناورانه داخلي و  هایاین امر در تشویق و توسعه همکاری

المللي در قالب قراردادهای تولید مشترک و نیز انتفاع و بین

 خواهد بود. مؤثربرداری از مالکیت فکری بهره

 شود از سازوکار های تأمین مالي پیشنهاد ميدر زمینه چالش

بنیان از منابع بانکي های دانشاعطاء تسهیالت به طرح

و صندوق توسعه  ای و تخصصي(های توسعه)خصوصاً بانک

چنین کارآمدتر استفاده شود. هم صورتبهتر و ملي گسترده

سرمایه )بورس( بنیان فاوا به بازار های دانشتسهیم ورود شرکت

 مالي در مقیاس بیشتر و افزایش سهم و مشارکت نیتأمبرای 

در  مالي در ارائه تسهیالت برای سرمایه مؤسساتها و بانک
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بنیان فاوا های دانشای شرکتهای توسعهگردش و پروژه

 باشد. رگذاریتأثها های مالي شرکتتواند در کاهش چالشمي

 کم و مهاهرت نیروی انساني و  با توهه به چالش ماندگاری

چنین دشواری هذد پرسنم متخصص در حوزه فاوا )مرتب  هم

شود هماهنگي و (، پیشنهاد ميوکارکسبهای مدل با چالش

و همننین  تناسب در نظام آموزش عالي با نیازهای شغلي هامعه

دهي منصفانه و مبتني بر عملکرد مورد استفاده از نظام پاداش

 گذاران قرار گیرد.و نیز سیاست هاتوهه شرکت

هایي نیز مواهه بوده است. یکي پژوهش حاضر با محدودیت

ها، محرمانگي برخي متغیرهای عملکردی و از این محدودیت

فرآیندی است که برای این تحقیق مورد نیاز بود و عموماً با 

بود. عدم امکان  ریپذامکانها دشواری زیادی دسترسي به آن

هایي فراتر از فاوا و های این مقاله به حوزهی یافتهریپذمیتعم

های این تحقیق نیز قلمروهای فراتر از ایران از محدودیت

است که نیازمند تحقیقات آتي در قلمروهای موضوعي و 

های شود پژوهشهمننین پیشنهاد مي مکاني یاد شده است.

و بنیان های دانشهای رشد شرکتآتي به فراترکیب چالش

 خاص صورتبههای فاوا عام و شرکت صورتبهفناور 

 در رشد یهاچالش يبررس ن،یا بر عالوهبپردازند. 

 در توانديم زین فناورانه یهاحوزه ریسا انیبندانش یهاشرکت

های ي چالشبررسپژوهش مؤثر باشد.  نیا یهاافتهی میتعم

و  و تحلیم عمیقها بنیان در سایر حوزههای دانشرشد شرکت

های توسعه های مالي، چالشتر هر دسته از چالشتخصصي

گری و نظارتي، مدل بازار داخلي و صادرات، سیاستي، تنظیم

بنیان نیز مربوط به اهرای قانون دانشهای کار و چالشوکسب

 های آتي باشد.تواند مسیرهایي هذاد برای پژوهشمي
 

 تعارض منافع

 در این مقاله کنند که هیچ تعارض منافعيتعهد مي نویسندگان

 .وهود نداشته است
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