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Iran has seen significant growth in the amount and number of financing methods over the 

past few years. However, no significant research has been conducted on the differences in 

methods related to the financing chain of technology and knowledge-based units in the Iranian 

ecosystem. For this purpose, the present research has been carried out with the aim of 

developing a suitable model of financing methods and ranking its criteria in Iran. This study 

is a mixed-exploratoryinvestigation in terms of its nature and practical in terms of purpose. In 

the first step, semi-structured interviews with science and technology parks were conducted 

in order to identify the existing structures for attracting financial resources, and in the next 

step, using the hierarchical analysis process, these methods were ranked. For this purpose, 

questionnaires were distributed among entrepreneurs and experts who were active in the field 

of financing in 2021, and the obtained data were analyzed and the weight of each method was 

determined. The results support the main proposition that among the factors related to 

financing tools, smart money and future growth and development have the greatest impact on 

decision making. Also, entrepreneurs in Iran use facilities with hard commitments and 

supportive rates, and facilities with soft commitment and market rates as the first and second 

priority sources of financing. In addition, Equity-based financing has the lowest priority for 

financing. 
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داشااته اساام. اما تاکنون،  های تأمین مالیروشو تعداد  زانیدر م یچند ساااگ گتشااته رشااد قابل توجه یطایران     
در  بنیانزنجیره تأمین مالی واحدهای فناور و دانش های مربوط بههای روشتفاوتدر مورد  یقابل توجه قاتیتحق

و های تأمین مالی وین مدلی مطلوب از روشتد در این راستا، تحقیق حاضر با هدف انجام نشده اسم. ایران ستمیاکوس
اولویم بندی معیارهای آن در ایران به انجام رساایده اساام. روش پژوهش برحسااک هدف کاربردی اساام و برحسااک 

ساختاریافتهر گام نخسم ددر اکتشافی اسم.  –گردآوری اطالعات آمیخته  ی، علم و فناور یهاپارکبا  مصاحبه نیمه 
 لیتحل ندیبا استفاده از فرامنابع مالی اقدام شده اسم و در گام بعدی  موجود جهم جتب یساختارهابه منظور شناسایی 

که در نظران و صاحک نانیکارآفر انیها ممنظور پرسشنامه نیبد. اقدام شد هاروش نیبندی ا میبه اولو یمراتب سلسله
 هااز روش کیو وزن هر  لیدساام آمده تحلهای بهو داده عیتوز اندی فعالیم داشااتهمال نیدر حوزة تأم 1400ساااگ 

شد صل نیا جینتا. مشخص  شت یگزاره ا بین عوامل مرتبط با ابزارهای تأمین مالی، پوگ هوشمند و  کند کهیم یبانیرا پ
 التیتسهی و تیبا تعهد سخم و نرخ حما التیتسه گیری دارند. همچنینرشد و توسعه آتی بیشترین تاثیر را در تصمیم

فروش سهام به  نی، همچنگرددیاستفاده م تأمین مالی بعامنبه عنوان اولویم اوگ و دوم  با تعهد آسان و نرخ بازار پوگ 
 .باشدتأمین مالی دارا می یبرارا  ترین اولویمپایینگتاران هیسرما

 

فناور و  یواحدها یعلم، فناوری و نوآوری برا یمال ینتأم یهاروش یبندرتبه(. 1401ناظمی اشنی علی؛ خان احمدی معصومه؛ خدایاراری قوزلو فرشاد و علیفری، ملیحه ): استناد

 710-701(، 4)15،  توسعه کارآفرینی. یرانا یعلم و فناور یهااز پارک یمطالعه مورد یان؛بندانش
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 مقدمه

ضوع تأم رامونیپ یقابل توجه اتیادب اگرچه شور  یمال نیمو سمدر داخل و خارج از ک شده ا شد قابل  رغمیعل کنیول ارائه  ر
صهای روشو تعداد  زانیتوجه در م ساگمنابع به  صیتخ شم مطالعات اندک وهای اخیر، واحدهای فناور در   به بحث یشمارانگ

و تدوین برنامه مالی  یتجار یهاشاارکم یبرا . بدساام آوردن ساارمایهنداپرداخته ینیکارآفر یمال نیتأم اولویم بندی ابزارهای
وجوه موجود  افمیکه از نظر در های نوپاها و شرکمبه ویژه استارت آپ آید،مناسک از عوامل اصلی رشد کسک و کار به شمار می

 هایاسم که مدگ دفناور در جهان کامالً مشهو یهاشرکم نیزتریبرانگ نیاند. اکنون از ظهور تحسبا مشکل مواجه بوده شهیهم
صاد شهیر یمال نیتأم سعه اقت شورهادر تو های متفاوت به چندین میماه لیبه دل یمال نیمأدر ت میحاگ، موفق نید. با اندار ی ک

صل یهامعیار. از دنشویمحدود م روش سک، حکمرانی مدیریتی، بازده تأمین مالی، یا سعه آتی، هزینه ،و بهره ری شد و تو های ر
 قبالً .اسم هاآن یبه بررس یجد ازین یاسم که مشاهدات نشان دهندهتحمیلی و پیچیدگی و میزان هوشمند بودن منابع دریافتی 

 آن روش میدر موفق یاساس ینقش دیجد روش تأمین مالی کی "معیارهای اصلی" یریگاندازه یمشاهده شده بود که تالش برا
سان  یابیاسم که دست های جتب منابعروشدر مورد  میدانی پژوهشامر مستلزم  نیا (.1395)عباسی و مصطفوی،  دارد به آن آ

سبتاً کم قاتیتحق لیدل نیبه هم (Yang et al., 2009) سمین سواگ مطرح  نیاکنون ا .ده اسممشکل انجام ش نیدر مورد ا ین
صمیم  شود کهیم صوص ت گیری میان ابزارهای مختلف، اولویم با کدام با ارائه معیارهای تأثیرگتار بر ابزارهای تأمین مالی،  درخ

 ؟گیری مدیران خواهد داشمکدام معیارهای بیشترین اثر را تصمیم ها،شرکم منافع ابزار خواهد بود؟ همچنین درجهم افزایش
فعالین ها از ، دادهسمیموجود ن ییهاوهیش نیمطالعه چن یبرا رانیازنجیره تأمین مالی در  یزمان یسر یاز آنجا که داده ها

پارک علم و فناوری فعاگ  9ای از استخراج شده اسم. در گام اوگ، براساس نمونه نداردپرسشنامه استا با استفاده از این اکوسیستم
اند بنیان آنها در گتشته استفاده نمودههای تأمین مالی که واحدهای فناور و دانشواسم شد تا تمام روشدر اکوسیستم نوآوری درخ

ص یپراکندگرا در اختیار ما قرار دهند تا بتوان چهارچوبی از  در ایران را  انیفناور و دانش بن یواحدها یمال نیمأت یهاروش یفیتو
کارآفرینان و  35های موجود برای تأمین مالی واحدهای فناور و دانش بنیان، از روش تدوین کرد. در گام دوم، پس از دسااته بندی

نظران این اکوسیستم خواسته شد تا ارجحیم خود را با توجه به معیارهایی که در این پژوهش درنظر گرفته شده، بصورت صاحک
مانند  موثر یهاو روش قیتحق چهارچوب فیاز توص پس یتجرب جینتا های مورد مطالعه بیان نمایند.مقایسات زوجی برتمام روش

 .ارائه شده اسم نانیقابل اطم جیبه نتا یابیجهم دست (AHP1) یسلسله مراتبتحلیل مدگ 
. پس از اساام گردیدهارائه  رانیدر ازنجیره تأمین مالی بر  ی، مرورتحقیق هنیشااینظری و پ یمبان انیمقاله، پس از ب هدر ادام

ارح شاده یشناسروش آن، اایافتهی. سپس، اسم پژوهش مط اژوهش ب ه اا ن اانیپ اث و نت ازیشاده و در انته اهیبح  ارییگج
 .شودیارائه م ییشنهادهایپ انجاام شاده و

 قیتحق نهیشیو پ ینظر یبر مبان یمرور
سرمایه مورد نیاز آنها امروزه بقای واحدهای فناور و بنگاه صحیح تأمین  سط در گرو اتخاذ روش  صادی بزرگ و متو های اقت

برخی  بعضی محرک و، هر سیستم توسعه منابع مالی برای توسعه اقتصادی مناسک نیسم(. 1388اسم )صدری نیا و همکاران، 
های علم و فناوری تحم فشاااار مجامع عمومی برای اثبات پارک همچنین .(1400و بیگدلی،  سااااز میچ) در مقابل آن هساااتند

ثر بر ؤمین منابع مالی یکی از مهمترین فاکتورهای مأتو  ای و اجتماعی خود هستندهای حرفهکارایی، اثربخشی و تحقق مسئولیم
  .های علم و فناوری اسمپارکواحدهای فناور در  بهبود عملکرد نظام مدیریم

شناخته بود یادیتا حد ز 1990تا دهه  زنجیره تأمین مالی کارآفرینیکمبود اطالعات موجود، نقش  لیدل به سم )نا  Seppäه ا

& Laamanen, 2001 .) ،نه یهادهیادر اواخر این دهه  یورباال در بهره یاثرگتار لیبه دل های تأمین مالی آنو روش نوآورا
صاد مورد س اقت سمیتوجه  شگران گتارانا شتغاگ یوربهره شیکه باعث افزا چرا گرفم،قرار  و پژوه  اتیدر ادب .شوندیم ییزاو ا

                                                                 
1 Analytic Hierarchy Process 
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ستأمین مالیمربوط به نقش  سا میاز محققان اهم یاری، ب شنا شرکم ییآن را در  شد  صاد یهار سعه اقت صادرات و ینوپا، تو  ،
 .(Bates, 1997; Cassar, 2004 ;1393ی، بوذرجمهر)کریمی و  اندکرده یبررس دیتوسعه محصوگ جد

در  نانیوجود دارد، کارآفرمتفاوت  سااکیر حاتیو ترج یتیریمد یها، ساابکیاهداف کل یبرا مختلف لیکه پتانساا ییاز آنجا
س شد ) قیکنند که با عالیرا انتخاب م یاز موارد احتماالً اقدامات یاریب سو با همچنین  (.Gider & Hackbarth, 2010آنها هم

ساس  نه،یبه یمال نیتأممنابع  شنهادیپ شرکم نیچند ایو  کیصرفاً بر ا به خود  اخیراً را ی، توجه قابل توجهمتغییر و عوامل در 
های کارآفرینی را با ( منابع تأمین مالی بنگاه1398سلطانی و شاوردی ) (. به عنوان مثاگ،1395رضوانی و فتایی، جلک کرده اسم )

شته، منابع شخصی کارآفرین و منابع بیرونی مانند صندوقتوجه به عمر شرکم به منابع درونی مان سرمایهند سود انبا گتاری های 
 ایخوشااه لیبا تحل (1396ی و همکاران )نور یقاضاااند. همچنین، ی و انواع دیگر منابع تقساایم کردهجمعی مال نیتأمخطرپتیر، 

  دسته ابزار تأمین مالی اشاره کرده اسم. 6به  انیبندانش هایشرکم
روش  انتخاب بر رگتاریگوناگون تأث هایمعیارای که مطالعه اساام که یمعن نیبه ا نهیزم نیخاص در ا قاتیچالش فقدان تحق

را  وهیش نیبهتر ،معیار هر هاییژگیو و بررسی بندیاولویمبر اساس  و نموده لیتحل و گروهی همزمان یرا به صورت یمال نیتأم
 گردد.احساس می ،دهد شنهادیپ یمال نیبرای انتخاب ابزارهای مناسک تأم

 یهای گوناگونقرار دارد و روش انیبندانش، واحدهای فناور و نانیدر دسااترس کارآفر یمال نیای از منابع تأمگسااترده فیط

سم. در  شنهادیآنها پ بندیطبقه برای سته نیدتریاز جد یکیشده ا صادی ها،بندید سعه و همکاری اقت ست 1سازمان تو از  یفهر

ها بر اساااس روش نیا. (Hartley et al., 2020) را ارائه کرده اساام متوسااط شاارکتهای کوچک و یمال نیتأم نوین هایروش

سه یمال نیگروه تأم ششبه  یو بازده سکیر زانیم سخم و نرخ حما التیت سه ،2یتیبا تعهد  سان و نرخ بازار  التیت با تعهد آ

 اند. شده بندیمیتقس 6گتارانهیبر فروش سهام به سرما یمبتن هایو روش 5به سهام لیوام قابل تبد، 4یجمع یمال نیتام ،3پوگ

 معیارها و ترسیم درخت سلسله مراتبی تعیین

ی و را بررسااا هامعیارهای متفاوت این روشکه  یمطالعات تجرب میبر اهم های تأمین مالیروشمربوط به  اتیادب شاااتربی
کارآفرینان و  رایاساام ز گیدیچیپدارای اغلک  تأمین مالی ندیفرا .(1395)عباساای و مصااطفوی،  اندکرده دید، تأکنکنیم مقایسااه

شرا توجه بای مال نیتأم ابزار نیروبرو هستند. بهتر یاسابقهیب یهابا چالش صاحبان ایده ی مال نیومنبع تأم شرکمی داخل طیبه 
سم متفاوت کننده سمیپت امکان ارهایومع طیشرا نیگرفتن ا نظر در با آنبندی اولویم و ا  نیروش تأم بندیاولویم یارهای. معرا

سته مع 2 بهی مال شرکم طیشرا و ارهاید س کنندهیمال نیمنبع تأم یارهایمع و داخل  موثر در  یارهایمع ن،یبنابرا. شوندیم میتق
 :(1389 ،ینیالدفیو س شکنشود )بممطلوب به صورت زیر تعریف می یهایژگیمالی با و نیتأم کی میموفق

 و بهره یبازده

ص ایسود  گریبه عبارت د ایبازده  یمال نیاز منابع تأم کیهر  شرکم  یبهره خا شرکم  مطالبه پروژه ایرا از  پروژه  ایدارند و 
 منابع از کیهر انتظار مورد بازده به توجه و با گرفته مدنظر بپردازدی مال نیدر قباگ تأم تواندیرا که م یابهره زانیم سااامیبایم

 سراغ آنها برود. بهی مال نیتأم

 کسیر

شند،یم زین ریپتسکیر کنندیکه مطالبه م یدر قباگ بازده یمال نیمنابع تأم رادر  یشتریب سکیر هرچه منبع کهیبه طور با
 نیتأم خواهدیکه م یاپروژه ایشرکم  جهینت در کند،یم مطالبه زیرا ن یبهره( باالتر ای بازده )سود ردیپتیپروژه م ایقباگ شرکم 

                                                                 
1 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

2 Soft Loan 

3 Loan 
4 Crowdfunding 

5 Convertible Note 

6 Equity Financing 
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صارف وجوه تأم سمیبایم دینما یمال شخص را یمال نیم صرف وجوه منبع تأم محل سکیر به توجه با و نموده م را  یمال نیم
 .دیانتخاب نما

  حکمرانی مدیریتی

 یمال یابزارها یاسم. برخ یدر نظر گرفم محل مصرف وجوه مال یمال یدر انتخاب ابزارها سمیبایکه م یاز نکات گرید یکی
بر  یمانند صکوک که مبتن ییدارند. به عنوان مثاگ، ابزارها میمصرف شود محدود ییهاوجوه حاصل از آن در چه محل نکهیدر ا

 دارند. میابزارها محدود نیشرکم در استفاده از وجوه ا یمال رانیمحل مصرف آنها محدود بوده و مد باشندیم یقرارداد خاص

 توسعه آتیرشد و 

ها شاارکم یمال رانیمد که را دارند یخاصاا یمال نیتأم یکه دارند افق زمان یبا توجه به ساااختار یمال نیاز منابع تأم کی هر
 شرکم کی کهی زمان عنوان مثاگ، . بهندیانتخاب نما را خودی مال نیمنبع تأم یمال نیبا توجه به محل مصرف وجوه تأم سمیبایم

 کوتاه یبا افق زمان یمال منبع کی ساامیبایاساام م مواجه خود یجار یهاییدارا کم بودن لیدل گردش به در هیبا کمبود ساارما
 . دیبورس نما قیطر ازی مال نیتأم به اقدام دینبا برطرف نمودن مشکل خود یبرا و دینما انتخابی مال نیتأمی مدت را برا

 های تحمیلی و پیچیدگینهیهز

 نیتأم ندیفرا یبرا شرکم سمیبایم اسم که ییهانهیداشم هز نظر مد یمال نیانتخاب تأم در سمیبایم کهی گرید موارد از
تراساام صارفه به شارکمی برا و باشاندیمی ترنهیهز تر و کمروان ندیفرا یدارا یمال نیتأم یابزارها ی. برخدیپرداخم نما یمال

شتهی ادهیچیپ ندیچون فرا ابزارها از گریدی برخ کهی حال در ،یمانند اوراق تجار سی نهادها و افراد و دا ی مال نیتأم ریدرگی اریب
 .کنندیم لیشرکم تحم بهی مال نیتأمی برای باالتر نهیهز باشندیم ابزار نیا

 پول هوشمند

ها بخصااوص شاارکمپوگ و دانش  میوضااع میمدنظر داشااته باشاا یدر انتخاب ابزار مال ساامیبایکه م یاز موارد گرید یکی
 .کندشرکموارد  نیز تجربه را ای یتیریدانش مدبتواند بر پوگ، عالوه شرکم  یعنیدر بازار اسم؛  اپی و نوپاهای استارتشرکم
 یارهایمع لیموارد منجر به تشااک نیا بنابراین، .مالی هسااتند های تأمینروشهای مطلوب و عام ، از ویژگیشااش معیار نای

 .گرددیمطالعه م نیدر ا یو نوآور ینیمالی کارآفرتأمین  گیری میان ابزارهایموثر در تصمیم

  یشناسروش
به اب کهیا توجه  به ن ندهدف پژوهش حاضااار رت ناوری و نوآوری برا یمال نیتأم یهاروش یب ناور و  یواحدها یعلم، ف ف
روش پژوهش برحسااک هدف کاربردی  گردد.، روش گردآوری اطالعات در این مطالعه از دو بخش تشااکیل میاساام انیبندانش

 ییبه شناسا محتوای فیک لیروش تحل از با استفاده یفیدر بخش کو اسم  اکتشافی -آمیخته  عاتاطال یگردآوراسم و برحسک 
 .اسم شده پرداخته ینوآور یمال نیهای تأمروش یاصل یهاگزینه

صاحبه انجام م یفیکه با روش ک یحجم نمونه در مطالعات ص نفر 25تا  5 نیب معموال شوندیو م سم هیتو  یبطور کل و شده ا
 یهااز روش خبرگانی ریگنمونه یبرا نیهمچن. کندیم دایادامه پ ینظر عبه اشاابا دنیتا رساا یفیک لیمصاااحبه در تحل ندیفرا
 (.1396و همکاران،  فرینادر)و هدفمند استفاده شده اسم  یراحتمالیغ

آنها  یکار، سابقهیکارشناس حداقلی لیمدرک تحص یمرتبط خبرگان و دارا تالیبا در نظر گرفتن تحص یانتخاب جامعه آمار
 نیا ی. لتا جامعه آمارباشااادیحوزه م نیآنها در ا یاتیعمل و ییاجرا قو ساااواببنیان مالی واحدهای فناور و دانش نیتأم نهیدر زم

شبا دنیرس تای ریگنمونه ندیهستند و فرا یعلم و فناور یهادر پارک یدیپژوهش شامل افراد کل و تعداد  افمیادامه  ینظر عبه ا
 .اندکرده مطالعه شرکم نیدر ا طینفر از افراد واجد شرا 9
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سم جامعه آمار زمال شابه  یو کم یفیدر بخش ک یبه ذکر ا صاحبهنم سا با بوده و پس از انجام م شنا  ییخبرگان منتخک و 
های بنیان و فناور برای اولویم بندی این گزینههای دانشای متشکل از کارآفرینان و مدیران شرکمجامعه، های تأمین مالیگزینه

 .انتخاب شده اسم
 دهیاستفاده گرد یزوج یهاسهیمقا پرسشنامهدر روش کمی و  افتهیساختارمهیمصاحبه ن در روش کیفی هاداده یگردآور یراب

سم. در ابتدا با تدو صاحبه و نیا صاحبه مبادرت ورز پروتکل م مطالعات  یشد. از آنجا که برا دهیانتخاب خبرگان امر، به انجام م
شاف با که یفیک صاحبه شوندیالگو انجام م یو طراح یهدف اکت سک افتهیساختار مهین یهام ستندمنا ساس نتا. تر ه  جیسپس برا

 هایگزینه انیمدر  ارهایبندی مع میو جهم به اولو هیته AHP کیسااتاندارد تکنا پژوهش، پرسااشاانامه یفیک لیحاصاال از تحل
 قرار داده شد. بنیانکارآفرینان، صاحبان ایده در واحدهای فناور و دانش اریپژوهش، در اخت یالگو ارائه شده و ییشناسا

سله مراتب لیتحل ندیفرا صم نیاز معروفتر یکی (AHPی )سل سم یریگمیفنون ت صمکه به هنگام  چند منظوره ا با  یریگمیت
 یرا م دهیچیپ گیریتصمیم کی تحلیل سلسه مراتبی ندیفرابا استفاده از . شودپیشنهاد می یریگمیتصم اریو مع کیرق نهیچند گز

س صمیم ،روش و اینگونه این کرد میتوان به قطعات جداگانه تق ساس ایساده م گیری رات  ای یزوج یهاسهیبر مقا روش نیکند. ا

( 9–7–5–3–1) یاپنج نقطه هایاسیاز مق استفاده (2008) 1یسااعت. اسم ی نهفتهریگمیتصم یارهایو مع هانهیگز ییدو به دو

 یمال نیهای تأمنظر به تعداد باالی روش. (Saaty, 2008را پیشاانهاد نموده اساام )( 9–8–7–6–5–4–3–2–1) یانه نقطه ای
سا نوآوری و فناوری ستبه ،نخسمگام شده در  ییشنا سازگاری پا یابیمنظور د صرفاً  یزوج هایسهیمقا هپرسشنام ن،ییبه نرخ نا

از  یخوشه های اصل ۀرمجموعیهای ز روش بندی میشد و برای اولو عیو توز نیتدو یمال نیتأم یاصل هایگزینهو  ارهایمع برای
سم آمده از  به ازیامت ساختاریافتهد صاحبه نیمه  شد. به ا از روش ها کیهر  برای م نرم  یبا توجه به خروج ک،یترت نیبهره گرفته 

سازگاری تمام زانیم، Expert Choiceافزار سه 1/0از  کمتر یهای زوج سهیهای مقا سیماتر ینا سازگاری مقای ها و درنتیجه 
 قابل قبوگ بود.

 هاافتهی

 الف( توصیف جمعیت شناختی

 عیمشخصات نمونه نشان داد که توزهای تأمین مالی نوآوری و فناوری، در گام نخسم پژوهش به منظور شناسایی انواع گزینه
صد( و ) 56) کیمردان و زنان به ترت نیب صد( بود. نزد 44در سی و  یلیتکم التیمدرک تحص یاز آنها دارا یمیبه ن کیدر شنا کار

درصد(  56گروه ) نیکه در ا دیدرصد( قرار داشتند. توجه داشته باش 44) یمقاطع کارشناس درصد( بودند و پس از آن در 56) ارشد
 ساگ سابقه کار داشتند. 10از  شیدرصد( ب 22ساگ و ) 10تا  5درصد(  22ساگ سابقه کار، ) 5کمتر از 
از مجموع  انیبنفناور و دانش یواحدها یعلم، فناوری و نوآوری برا یمال نیتأم یهاروش یبندرتبهبه منظور ، گام دومدر 

شنام 35 س شده، جمع هپر صد از 80آوری  سخ در صد زن بوده 20مرد و  دهندگانپا سخدر سن پا سط اند.   35دهندگان به طور متو
 نیدکترا داشتند. همچن مدرک زیدرصد ن 17ارشد و  یدرصد کارشناس 26،  یدرصد از افراد مدرک کارشناس 57. اسم ساگ بوده

 ریغ ییهاسممدارای ( %17و ) کارشناس( %9) ،یحسابدار ای یمال ری( مد%23، )اجرایی ری%( مد 40، )عامل ریمدسمم در ( 11%)
 موارد عنوان شده بودند.از 

 هاب( تحلیل یافته

 نیتأم یهاروش یگردآور یها، در گام نخساام براها و گزینهبندی یا در واقع تعیین ضاارایک اهمیم شاااخصمنظور رتبه به
فناور  یاحدهاکه و یمال نیتأم یهااز تمام روش یستیل رانیدر ا یپارک علم و فناور 9 در مصاحبه با رانیمرسوم در کشور ا یمال

خدمات  ن،یانگیکه با توجه به سااتون م دهدینشااان م 1. جدوگ دیگرد یاند، گردآورآنها در گتشااته اسااتفاده نموده انیو دانش بن
 . اسم انیبندانش یهاو شرکم نانیکارآفر یازهایترین محال تاأمین نمدهع ییو شکوفا یصندوق نوآور

                                                                 
1   Saaty 
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 انیفناور و دانش بن یواحدها یمال نیتأم یهاروش یفیتوص یپراکندگ .1جدول 

 میانگین بیشترین کمترین تعداد دهنده تأمین مالیارائه عنوان طرح ردیف
انحراف 

 معیار

 دولتی منابع بر مبتنی مالی تامین های روش

1 
آموزش  ،یطرح تحقیقات صنعت
 یو اطالع رسان

 707/0 75/1 3 1 9 وزارت صنعم معدن و تجارت

2 
کیفیم و  یکمک به ارتقا

استاندارد کردن قطعات خودرو 
 یدر بخش خصوص

 744/0 38/1 3 1 9 وزارت صنعم معدن و تجارت

 756/0 50/1 3 1 9 و تجارتوزارت صنعم معدن  یو اعتبار یفن یکمک ها 3

4 
 13تبصره  "خ"طرح بند 

 1382قانون بودجه ساگ 
 یوزارت ارتباطات و فناور

 اطالعات
9 1 5 50/2 309/1 

5 
قانون  45ماده  "د"طرح بند 

 برنامه توسعه چهارم
 458/1 88/2 5 1 9 یوزارت علوم، تحقیقات و فناور

6 
گسترش  یآیین نامه اجرای

 یکوچک اقتصاد یبنگاه ها
 زودبازده و کارآفرین

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 یاجتماع

9 1 4 13/2 246/1 

7 
و  یخدمات صندوق نوآور

 ییشکوفا
ریاسم  یو فناور یمعاونم علم

 یجمهور
9 3 5 24/4 707/0 

 نهادهای غیردولتی مبتنی مالی تامین های روش

 خدمات تسهیالت و تجهیز 8
امام  ستاد اجرایی فرمان حضرت

 )ره(
9 1 3 75/1 886/0 

 835/0 88/1 3 1 9 بنیاد برکم خدمات تسهیالت و تجهیز 9

10 
خدمات تسهیالت و تجهیزو 

انعقاد قرارداد پژوهش و 
 فناوری

 886/0 75/1 3 1 9 مستضعفان بنیاد

11 
خدمات برنامه های 

 توانمندسازی
 835/0 88/1 3 1 9 اتاق بازرگانی

 تسهیالت بانکی 12
دی، سینا، مهر و  یهابانک

 رهیانصار و غ
9 1 4 00/2 414/1 

 راهبردی خدمات ارائه بر مبتنی مالی تامین های روش

13 
راه اندازی مرکز خدمات 

 تخصصی و فناوری
 126/1 88/3 5 2 9 های علم و فناوریپارک

14 
انعقاد تفاهم نامه همکاری با 

 نهادهای حامی

معاونم پژوهش و فناوری 
نفم، معاونم پژوهش و شرکم 

 فناوری شرکم گاز
9 3 5 88/3 641/0 

15 
کاهش هزینه های منابع 

 انسانی
 926/0 50/3 5 2 9 برون سپاری خدمات

16 
از فضاهای بال استفاده استفاده 

و مازاد سایر دستگاه های 
 اجرایی

فنی و حرفه ای، هالگ احمر، 
نهاد کتابخانه ها، دانشگاه ها و 

.... 
9 3 4 63/3 518/0 

 تامین زیرساخم 17
شهرداری، شرکم نفم، شرکم 

 مخابرات و ...
9 2 4 38/3 916/0 

 نوآوری از طریق ابزارهای جدید توسعة زیرساخت های تأمین مالی فناوری و

18 
عرضۀ سهام شرکم های 
 نوپای دانش بنیان و فناور

جسورانه، توسعۀ  انسرمایه گتار
 سازوکارهای جمع سپاری

9 1 5 50/2 995/0 

19 
پلتفرم های تامین سرمایه 

 جمعی
کارن کراد، دونگی، هم آفرین، 

 پارس فاندینگ
9 1 4 63/2 902/0 
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 میانگین بیشترین کمترین تعداد دهنده تأمین مالیارائه عنوان طرح ردیف
انحراف 

 معیار

 دولتی منابع بر مبتنی مالی تامین های روش

 969/0 50/2 4 1 9 خیرین فناوری خیرین فناوری 20

21 
تبصره نه: اخت تسهیالت بانکی 
تا سقف درآمد اختصاصی ساگ 

 نود و هشم
 389/1 25/3 5 1 9 منابع بانکی

 علمی و فناوری المللی حمایت از همكاری های برنامه های بین
 Infodev 9 1 3 75/1 886/0 گرنم های بین المللی 22

23 
همکاری و دریافم حمایم 

 های مالی
 069/1 50/1 4 1 9 انک توسعه اسالمیب

24 
سهام شرکم های  یهعرض

 نوپای دانش بنیان و فناور
 926/0 00/2 3 1 9 سرمایه گتاران بین المللی

 126/1 13/2 4 1 9 ایرانیان مقیم خارج از کشور جتب حمایم و همکاری 25

 انجام پروژه های مشترک 26
همتایان و شرکای خارجی در 

 سطح پارک و شرکم ها
9 1 4 00/2 069/1 

 
و  هااااامعیارمورد: هدف،  3اسم الزم  فرایند سلسله مراتبی،بندی در بخش قبلی بیان شد که به منظور استفاده از الگوی رتبه

هایی که میان کارآفرینان بیشترین استفاده را داشته بندی کردن روشبا توجه به جدوگ فوق و برای دسته .ها مشخص باشندگزینه
سات زوجی گزینه سم و برای انجام مقای شامل موارد ایم. این دستهدسته کاهش داده 6های این مطالعه را به ا سهبندی  با  التیت

سخم و  سهی، تیحما نرختعهد  سان و نرخ التیت سهام لیقابل تبد وامی، جمع یمال نیتام، پوگ بازار با تعهد آ سهام  فروشو  به 
های: باشد. همچنین مطابق با مبانی نظری این مطالعه، معیارهای انتخاب بهترین روش تأمین مالی به دستهمی گتاران هیبه سرما

، "و بهره بازده "، "یدگیچیو پ یلیتحم یهانهیهز"، "یو توساااعه آت رشاااد"، "(میآموزش و حما افمیپوگ هوشااامند )در"
تقسیم گردیده اسم. نمودار درختی برای یافتن روش بهینه تأمین مالی از دیدگاه خبرگان  "انتخابی سکیری و تیریمد یحکمران"

 ترسیم شده اسم. 1و فعالین این اکوسیستم در شکل 

  

 یمراتبنمودار ساختار سلسله  .1 شكل

 
، در ادامه آورده خواهد شد. Expert Choice (EC)ها با استفاده از ناااارم افزار نتایج حاصل از استخراج اطالعات پرسشنامه

شان م 2همان طور که در جدوگ  شمند( برا میآموزش و حما افمیدر دهد،ین  ینوآور یمال نیتأم نهیانتخاب روش به ی)پوگ هو
 .برخوردار اسم میدرجه ارجح نیاز کمتر سکیر ن،یو همچن ارجحیمدرجه  نیاز باالتر
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 قیدر ارتباط باهدف تحق ارهایوزن مع یبندرتبه .2جدول 

 درجه ارجحیت )درصد( معیار ردیف
(میآموزش و حما افمیپوگ هوشمند )در 1  26/5 

یرشد و توسعه آت 2  20/7 

یدگیچیو پ یلیتحم یهانهیهز 3  16/6 

و بهره بازده 4  15/3 

یتیریمد یحکمران 5  11/7 

سکیر 6  9/1 

 
 .اسم نشان داده شده 3در جدوگ شماره  معیارها یبندرتبه ارها،ینسبم به مع هانهیگز یزوج سهیمقا در

 )درصد( ارهایدر ارتباط با مع هانهیگز یبندرتبه .3 جدول

 اریمع

 روش تأمین مالی

 افتیپول هوشمند )در

(تیآموزش و حما  

رشد و توسعه 

یآت  

 یلیتحم یهانهیهز

یدگیچیو پ  
و بهره بازده  

 یحكمران

یتیریمد  
سکیر  

 هیفروش سهام به سرما
 گتاران

9/36 9/9 9/8 2/12 4/9 2/13 

با تعهد آسان و  التیتسه
پوگ بازار نرخ  

6/18 1/29 8/30 2/25 3/24 2/19 

با تعهد سخم و  التیتسه
یتیحما نرخ  

4/22 3/26 8/33 8/25 8/27 2/19 

یجمع یتأمین مال  8/10 21 3/13 2/20 9/19 7/25 

به سهام لیوام قابل تبد  3/11 7/13 3/13 6/16 5/18 8/22 

 
اند و به را به خود اختصااااص داده ایرتبهچه  ارهایتک معنسااابم به تک هانهیاز گز کیهر  دهدیدر جدوگ باال نشاااان م

 .دیاقدام نما هانهینسبم به انتخاب گز ارهایاز مع کیهر  ارجحیمکمک خواهد کرد با توجه به  رندهیگمیتصم

ساس داده بر شده به نرم یهاا سازگار ارهایمع یزوج سهیافزار در ارتباط با مقاوارد سبت به هدف، نرخ نا  یخروج ین

شنامه س سبه کل پر شکل  02/0ها عدد محا ست ) سب2شده ا شدیم ی( که نرخ منا سازگار نکهیا لیبه دل با  یکمتر از نرخ 

تعداد  لیدل به اباشتتدیم هاتیتوج یازدهیو دقت آنان در امت گاندنظردهن یاطالع کاف انگرینرخ ب نی( استتتا ا1/0معقول )

از  یکه برخ دیتک آنها تستتت گردتک یپرستتشتتنامه نرخ ناستتازگار لینظر پس از تکمکم افراد خبره و صتتا   اریبستت

 یقیها، تصتتدکل پرستتشتتنامه یبرا 02/0نرخ  جهیا اکنون نتدندیگرد ابطال یها به علت باال بودن نرخ ناستتازگارپرستتشتتنامه

 انداداشته ینسبتاً تسلط کاف قیتحق یهانهیو گز ارهایمع بتنس رندگانیگمیموضوع که تصم نیاست بر ا

 

 

 

 

 

 

 ینرخ ناسازگار شیو نما قیدر ارتباط باهدف تحق هاگزینهوزن  یبندرتبه. 2 لشك
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سبم به هدف و همچن ارهایمع ییدودوبه سهیمربوط به مقا یهاتوجه به ورود داده با  ارهایدر ارتباط با مع هانهیگز سهیمقا نین
شان م جی، نتاECافزار به نرم صله ن سه یمال نیروش تأم دهد،یحا به عنوان درصد  26 وزنبا  یتیبا تعهد سخم و نرخ حما التیت

 (.4شده اسم )جدوگ  انتخاب یلما نیروش تأم نیبهتر

 یمال نیتأم نهیانتخاب روش به یبرا هانهیگز یبندرتبه. 4جدول 

 درجه ارجحیت )درصد( گزینه ها ردیف
 26 یتیحما با تعهد سخم و نرخ التیتسه 1

 6/24 پوگ بازار با تعهد آسان و نرخ التیتسه 2

 8/17 یجمع یمال نیتام 3

 3/16 به سهام لیوام قابل تبد 4

 2/15 گتاران هیفروش سهام به سرما 5

 یریگجهیبحث و نت
شد، همان سک برا یمال نیروش تأم انتخابطور که ذکر  سئله مهم دهیصاحبان ا ای نانیکارآفر یمنا سم که در  یو نوآور م ا

ها روش نیا یکنون میاز وضع یمطلوب جینتا یانتخاب یارهایو مع هانهیگز یبندمیو اولو یمطالعه تالش شده اسم تا با بررس نیا
های موجود در تأمین مالی به عنوان یکی از در نتایج این پژوهش، به اهمیم معیارهای متفاوت گزینهارائه گردد.  رانیدر کشاااور ا

های پیشین به این معیارها اشاره نشده بود. ها اشاره شد، در حالی که در پژوهشگیری مدیران و شرکمهای مهم در تصمیممولفه
 های موجود برای تأمین مالی اسم.های مطالعات قبلی در نظر نگرفتن معیارهای گزینهاقع، یکی از کاستیدر و

رشد و توسعه »و « هوشمند بودن پوگ»بدیل معیارهای (، تأثیر بی2اگر در نتایج بدسم آمده از آزمایشات کاوش کنیم )جدوگ
و هم در برخی کشورهای توسعه یافته و در حاگ  کایهم در آمر تأمین مالی معیارهایاین نوع توانیم دریابیم. را به وضوح می« آتی

سعه،  شرفم مبتنی بر نوآوری و ت یکیتو صلی پی سم) ینیمین مالی کارآفرأاز ارکان ا در  یحت. (Gider & Hackbarth, 2010ا
س شورها ا یاریب سیاری دیگر از نهادها و روش تأمین مالینوع  نیاز ک سم، به نحو های حمایم ازمکمل ب که در اکثر  ینوآوری ا

 کارآفرینان و صاااحبان ایدهتعاملی نزدیک با  در جهمهای فناوری، مراکز شااتابدهی و دیگر نهادها، کشااورها مراکز رشااد، پارک
 نیو جزو اول ینیکارآفر ساتمیاکوسا ینهادها ریمحرک ساا ،معیارهای تأمین مالینوع  نیا شاتری. توساعه هرچه باندتوساعه یافته

 اسم. رانیدر ا ینیملزومات توسعه کارآفر
شرا یمال نیروش تأم حیانتخاب شکل صح سم تحم  شد. با توجه به  زبانیمختلف کشور م یمال طیممکن ا پروژه متفاوت با

 توان ماوارد زیار را بیان کرد:های انجام شده، میسازیآمده از مدگ دسمها و مشاهدات محقق و نتایج بهبررسی
 انیبندانش یهاو شرکم نانیکارآفر یازهایترین محال تاأمین نعمده ییو شکوفا ی، خدمات صندوق نوآوردرحاگ حاضر 

 اسم. 
 شترین درجه  یمعرف یهانهیگز یبند)رتبه یمال نیتأم یهااز بین روش سه ارجحیمشده در مطالعه(، بی  التیمربوط به ت

در  ،نیهمچن دسم آمده اسم.با تعهد آسان و نرخ بازار پوگ به التیاسم و پس از آن تسه یتیبا تعهد سخم و نرخ حما
اساام که  یدر حال نیا .قرار گرفته اساام یبنددر درجه آخر رتبه نگتارا هیموجود فروش سااهام به ساارما یهانهیگز نیب

فروش سهام به  قیاز طر هیسرما شیدور افزا نیتمام آنها چند بایتقر ،ایدن یهاشرکم نیزتریبرانگ نیامروزه با ظهور تحس
 .باشندیخود دارا م یرا در ساختار سهامدار ریخطرپت گتارانهیسرما

 معرفی شده در مطالعاااه بااارای طااارح یاااک الگاااوی تأمین مالی  یارهایبندی معدسم آمده از رتبهبر اساس نتایج به
 ،«یرشاااد و توساااعه آت»، «هوشااامند بودن پوگ» یارهایمتعلق به معاثرگتاری ی مناساااک، به ترتیک باالترین درجه

 اسم. «سکیر»و در نهایم  «یتیریمد ینحکمرا» ،«و بهره بازده» ،«یدگیچیو پ یلیتحم یهانهیهز»

 یهانهیهز" ساااس معیاربرا هاصااد اثرگتار بر گزینهباالترین در ،(3جدوگ مختلف ) یهانهیدر گز ارهایبر اساااس وزن مع 

سهدر گزینه  "یدگیچیو پ یلیتحم سخم و نرخ حما التیت سهی و تیبا تعهد  سان و نرخ  التیپس از آن برای ت با تعهد آ
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این نتیجه بیانگر در دسترس بودن بیشتر این دو روش برای کارآفرینان در اکوسیستم تأمین دسم آمده اسم. بازار پوگ به
 مالی کارآفرینی در ایران اسم.

 هانهیدرصاااد اثرگتار بر گز نیمشااااهده نمود که کمتر توانیم، (3جدوگ مختلف ) یاهنهیدر گز ارهایبا توجه به وزن مع 
اسم.  گتارانهیفروش سهام به سرما نهیدر گز (4/9ی )تیریمد یو حکمران (9/8ی )دگیچیو پ یلیتحم یهانهیمربوط به هز

سم که  یدر حال نیا سرما کندیم انیب( 1997) 1ریدا سک م ریخطر پت گتارانهیکه   یهاسکیر یادیتا حد ز تواندیمنا

 یموجود نساابم به قراردادها یمنف دید ایو  ینشااان دهنده عدم شااناخم کاف هجیاین نتو  کسااک و کار را کاهش دهد
 .باشدیم ینوآور ستمیدر اکوس نانیو کارآفر رانیمد انیدر م ریخطرپت یگتارهیسرما

 شنهادهایپ
اند. قرار گرفته یابیارز موردهای مرسااوم تأمین مالی در ایران انواع روش میموفق برمعیار  شااش ریدر پژوهش انجام شااده تأث

 ییالگو تواندیم هاانواع روش صنعم براییک های میجتاب ایو  مختلف عایدر صن یمال نیهای تأمبندی روشمیو اولو ییشناسا
 یهای آتپژوهش شودیم هیارائه دهد و توص یمال نیدر بخش تأم اآنهمورد استفاده وکارها و سازوکارهای از رفتار کسک ترحیصح
و کارهای فعاگ در  کساک را برای یمال نیهای تأماساتفاده از روش یتوان چگونگیم نیهمچن گام بردارند. سامم و ساو نیدر ا

سع مختلف مراحل س ها راشرکم هتو س ایکرد و  یبرر مختلف  عیصنا نیها در بروش نیا ییاجرا سازوکارمورد در  یقیتطب یبرر
از  و بخش باشااد یتواند روشاانیم ی با اسااتفاده از تئوری بنیادیمال نیهای تأمروش هریک ازعوامل اثرگتار در  نییانجام داد. تب

 دارد. یبه مطالعات آت ازیاسم که ن یموضوعات گرید
 

  

                                                                 
1 Reid 
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