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چکیده
هدف از پژوهش حاضر این است که عوامل مؤثر در تأمین مالی خارجی نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط با مطالعٔه 
عمیق پیشینٔه پژوهش شناسایی شود و الگویی برای آن ارائه شود. با بررسی عمیق 257 مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع 
معتبر داخلی و خارجی، از روش فراترکیب و نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA 10.0 استفاده شد و نتایج حاکی از آن 
بود که عوامل برون سازمانی و درون سازمانی در تأمین مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک و متوسط تأثیر می گذارند. 
در دستٔه عوامل درون سازمانی، عوامل فنی و ساختاری، انسانی و سیاستی و در دستٔه عوامل برون سازمانی، عوامل قانونی، 
، الگویی از عوامل مؤثر 

ً
سیاستی و زیرساختی، در تأمین مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک و متوسط اثرگذارند. نهایتا

بر تأمین مالی خارجی نوآوری ارائه شد. نتایج حاضر می تواند چراغ راه شرکت های کوچک و متوسط در تأمین مالی خارجی 
نوآوری باشد.
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مقدمه

از مشکالت اساسی در ایجاد و رشد فعالیت های نوآورانه، تأمین 
پیچیدهای  ابزارهای   

ً
ذاتا ابزارهای حمایت مالی  مالی آن هاست. 

از سازوکار  گاهی کافی  آ نیازمند  آن ها  اثربخش  و کاربرد  هستند 
فعالیت های  گوناگون  پژوهش های  اساس  بر  ابزارهاست.  این 
در  می شوند.  مالی  تأمین  آزاد  رقابتی  بازار  در  بهسختی  نوآورانه 
از  ناکافی  شناخت  دشوارْی  این  عوامل  مهم ترین  از  یکی  واقع، 

عوامل مؤثر در تأمین مالی نوآوری است. در اقتصاد دانش بنیان، 
 متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق 

ْ
رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال

می یابد. موتور محرک ایجاد ظرفیت نوآورْی ایده های خالقانه ای 
است که در ذهن مبتکران و مخترعان شکل می گیرد و با پیگیری 
می نشیند.  بار  به  جدید  کسب وکاری  قالب  در  کارآفرینان  جدی 
می آید  میان  به  نوآورانه  فعالیت های  از  که صحبت  هنگامی  البته 
نوپا  شرکت های  یا  متوسط  و  کوچک  شرکت های  منظور   

ً
لزوما
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نیست، بلکه شرکت های بزرگ را نیز شامل می شود. اما از آنجایی 
گریبان گیر  نوآوری  مالی  تأمین  به  مربوط  مشکالت  بیشتر  که 
 نوپاتر می شود، بیشتر پژوهش هایی 

ً
شرکت های کوچک تر و بعضا

که در این حوزه انجام شده است با تمرکز بر شرکت های کوچک تر 
حضور  آن ها  در  کارآفرینان  اکثر  که  گرفته اند  صورت  نوپاتر  و 

. )Kerr and Nanda, 2015(دارند
خوش فکری  و  جوان  فارغ التحصیالن  کارآفرینان  این  اغلب 
هستند که فاقد دو عامل اصلی موفقیت در بازار رقابتی یعنی دانش 
و تجربٔه مدیریتی و منابع مالی کافی اند. لذا بسیاری از تالش ها 
شکست  با  علت  همین  به  جدید  کسب وکارهای  راه اندازی  برای 
برای  اساسی  مشکالت  از  به عبارتی دیگر،  می شوند.  مواجه 
مالی  تأمین  می دهند  انجام  نوآورانه  فعالیت های  که  شرکت هایی 
 به تأمین مالی نوآوری یا 

ً
این دسته از فعالیت هاست که اصطالحا

تأمین مالی فعالیت های نوآورانه شهرت دارد.
مهم ترین مسئلٔه تأمین مالی نوآوری این است که خروجی اولیٔه 
منابعی که به نوآوری تخصیص داده می شود، دانش چگونگی تولید 
کاالها و خدمات جدید را ایجاد می کند. این دانش غیررقابتی است؛ 
بدین معنا که اگر در بنگاهی این دانش به کار گرفته شود، این امر مانع 
آن نخواهد بود که در بنگاه دیگر موردبهره برداری قرار گیرد. تا وقتی 
که نتوان دانش را محدود نگه داشت، بازده سرمایه گذاری در دانش 
را نمی توان متناسب با منابعی که در بنگاه به آن اختصاص داده شده 
است موردنظر قرار داد. بنابراین بنگاه ها به این گونه سرمایه گذاری ها 
در  سرمایه گذاری  کمبود  به  نهایت  در  که  بود  خواهند  بی میل 
فعالیت های نوآورانه منجر خواهد شد. دستاوردهای تحقیقاتی رومر 
و سایرین به ایجاد نوعی الگوی رشد درون زا در اقتصاد کالن منجر 
شد که نشان می داد استفادٔه فردی از دانش، مطلوبیت فرد دیگر را 
کاهش نمی دهد. بر اساس تحقیقات گوناگون حتی در مواردی که 
زیادی  هزینٔه  ناگزیرند  می آورند،  تقلیدی روی  نوآوری  به  بنگاه ها 
بابت مهندسی معکوس و دستیابی به توانمندی استفاده از فناوری 

.)Kahn et al., 2014( اولیه صرف کنند
کمبود  شاهد  نشود  حل  اقتصاد  در  مسئله  این  درصورتی که 
زمان  به مرور  که  بود  نوآورانه خواهیم  در طرح های  سرمایه گذاری 
توسعٔه  اهداف  به  نرسیدن  و  اقتصاد  رقابت پذیری  کاهش  باعث 
قانون گذار،  تنظیم گر،  سیاست گذار،  نهادهای  می شود.  اقتصادی 
متولی و ارائه دهندٔه خدمات در کشورها می کوشند تا با سازوکارهای 
می تواند  که  اقداماتی  کنند.  ساماندهی  را  مشکالت  این   

ْ
مختلف

بیشتر و جامع تر از قبل در ایران نیز موردتوجه قرار گیرند.
حاضر  پژوهش  از  هدف  اشاره شده،  توضیحات  به  توجه  با 
در  نوآوری  خارجی  مالی  تأمین  در  مؤثر  عوامل  که  است  این 
پژوهش  پیشینٔه  عمیق  مطالعٔه  با  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
با  منظور،  این  برای  ارائه شود.  آن  برای  الگویی  و  شناسایی شود 
در  که  کتبی  و  مقاالت  بررسی  به  فراترکیب،  روش  از  بهره گیری 

به  تا  نوآوری نگاشته شده اند، پرداخته می شود  تأمین مالی  زمینٔه 
این سؤال پاسخ داده شود که »عوامل مؤثر در تأمین مالی خارجی 
نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط کدام اند؟«. گفتنی است 
که در پژوهش های پیشین تاکنون پژوهشی که به صورت جامع و 
با استفاده از فراترکیب به بررسی این عوامل مؤثر بپردازد و الگویی 
مناسب را برای شرکت های کوچک و متوسط ارائه کند، مشاهده 

نشده است.
خواهد  قرار  موردبحث  نظری  مبانی  پژوهش،  بعدی  بخش  در 
روش شناسی،  پژوهش،  پیشینٔه  به ترتیب  نیز  ادامه  در  گرفت. 
تجزیه وتحلیل یافته ها، جمع بندی و ارائٔه پیشنهادها اشاره خواهند شد.

۱. مبانی نظری

نوآوری، ایجاد محصوالت، فرایندها و خدمات بهتر یا اثربخش تر 
شرکتی  سطح  در  است.  فناورانه  فعالیت های  با  ارتباط  در   

ً
غالبا و 

)یا سازمانی( فعالیت های نوآورانه بسیار نامطمئن است و نیازمند 
 .)Carayannis, 2013( منابع مالی است 

ً
تضمین منابع خصوصا

تأمین مالی به عمل تهیٔه منابع مالی برای فعالیت های تجاری، انجام 
خریدها یا سرمایه گذاری گفته می شود. تنوع گوناگونی از روش های 
تأمین مالی وجود دارد که افراد و کسب و کارها می توانند برای دریافت 
منابع مالی از آن ها استفاده کنند. این روش ها از منابع داخلی خود 
شرکت )تأمین مالی داخلی( و عرضٔه اولیٔه سهام در بورس گرفته تا 
وام های بانکی را شامل می شوند. استفاده از منابع مالی برای هر نظام 
اقتصادی ضروری است چون به افراد اجازه می دهد تا محصوالت 
از میزان  فارغ  بازار نظیر ماشین و مسکن را  و خدمات موجود در 
شرکت ها  همین طور  بخرند.  فوری  به صورت  فعلی شان  سرمایٔه 
این طریق برای پروژه های سرمایه گذاری بزرگ خود،  از  می توانند 

.)Fadaei Vahed and Mayeli, 2014( منابع مالی فراهم کنند
در  به سختی  نوآورانه  فعالیت های  گوناگون  پژوهش های  طبق 
بازار رقابتی آزاد تأمین مالی می شوند. سابقٔه پژوهشی این موضوع 
به دوران پس از جنگ جهانی دوم و تحقیقات برخی صاحب نظران 
برجستٔه حوزٔه نوآوری نظیر ارو، نلسون و شامپتر بازمی گردد. این 
پژوهش ها را بعدها سایر پژوهشگران نظیر الندول، لی ون و منزفیلد 

.)Abu Jafari et al, 2013( آزمایش کردند و گسترش دادند
این زمینه از مباحث به طور گسترده در قرن بیست ویکم نیز ادامه 
داشته است. برای مثال لرنر و هال به تشریح ضرورت مداخالت 
قانونی، سیاستی و اجرایی در نظام مالی نوآوری، اعطای معافیت ها 
فکری  مالکیت  نظام  همچنین  و  گمرکی  و  مالیاتی  مشوق های  و 
یکی  نوآور  و  سرمایه گذار  که  هنگامی  که  دریافتند  و  پرداختند 
سرمایه گذاری  به  نسبت  سرمایه گذاری  موردانتظار  بازده  باشند، 
معمولی است و در این شرایط مسئلٔه کاالی عمومی رخ خواهد 
شخصیت  دو  نوآور  و  سرمایه گذار  وقتی  دیگر،  ازطرفی  داد. 
می شود.  مطرح  نیز  نامتقارن  اطالعات  مسئلٔه  باشند  هم  از  جدا 
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ارزیابی سرمایه گذار و تأمین  کنندٔه منابع مالی از طرح های نوآورانه 
دربرگیرندٔه درجٔه باالیی از نامطمئن بودن و نامتقارن بودن است که 
به مخاطرات اخالقی )کژمنشی( و گزینش نامطلوب )کژگزینی( 
در این طرح ها منجر می شود. درواقع نامتقارن بودن اطالعات بین 
بین  همکاری  قرارداد  تا  می شود  باعث  سرمایه گذار  و  کارآفرین 

.)Hall and Lerner, 2010( آن ها به خوبی شکل نگیرد
زنجیرٔه  درحال توسعه  کشورهای  به ویژه  و  کشورها  اکثر  در 
عرضٔه  و  جدید  فناوری های  و  اختراعات  ایده ها،  تجاری سازی 
دولتی،  مکمل  حلقه های  به  نیاز  نوآورانه  خدمات  و  محصوالت 
کمک های  طریق  از  دولت ها  دارد.  تخصصی  حتی  و  عمومی 
تأمین  به  از سرمایه گذاری  بالعوض، جوایز و طرح های حمایت 
و  اعتباردهنده  مؤسسات  می کنند.  کمک  نوآوری  خارجی  مالی 
و سرمایه گذاران  فرشتگان کسب و کار  فامیل،  و  بانک ها، دوستان 
نوآوری  مالی خارجی  تأمین  منابع  از دیگر  آن  مانند  و  خطرپذیر 

به حساب می آیند.
وثیقه های  با  و  وام  طریق  از  بانک ها  و  اعتباردهنده  مؤسسات 
می پردازند  نوآوری  مالی  تأمین  به  شرکت ها  ارائه شدٔه  ضمانتی 
 .)Zargaran Khozani and Zargaran Khozani, 2015(
البته باید توجه داشت که در مؤسسات اعتباردهنده و بانک ها اغلب 
رغبت کمی به سرمایه گذاری در فعالیت های نوآورانه هست و در 
خود شرکت ها نیز به علت کمبود ضمانت های الزم رغبت زیادی 
به استفاده از وام های بانکی برای فعالیت های نوآورانه وجود ندارد 
)Freel, 1999(. به دوستان و فامیل نیز نمی توان با کارکرد منبع 

سرمایه گذاری ادامه دار و بزرگ اتکا کرد. 
فرشتگان کسب و کار اغلب عالقه دارند تا رهبری شرکتی را به 
دست گیرند که تأمین مالی آن را انجام می دهند و این مسئله شاید 
نقطه ضعف این روش محسوب شود، چون احتمال دارد که اختیار 
اما سرمایه گذاران خطرپذیر یکی  شرکت به دیگران واگذار شود. 
از این حلقه های مکمل هستند که عالوه  بر نقش آفرینی مستقیم 
خود، مکمل فعالیت سایر نهادهای حمایتی و توسعه ای فعال در 
این زنجیره اند. با وجود اینکه این نوع از تأمین مالی تطابق بیشتری 
اسالمی  کشورهای  در  و  است  داشته  اسالمی  مالی  احکام  با 
مورداستقبال قرار گرفته است، اما می تواند بازارهای رقیب مبتنی 
بحث  جای  خود  آن  معایب  و  مزایا  که  کند  تضعیف  را  بهره  بر 
در  و  نیستند  دائمی  دارد. سرمایه گذاران خطرپذیر سرمایه گذاران 
مرحله ای از سرمایه گذارْی سهام خود را به خود کارآفرینان، افراد 
و  شرکت(  خود  کارکنان  و  مدیران  از   

ً
)معموال ایشان  معرفی شدٔه 

توسعه یافتگی  میزان  هرچه  می کنند.  واگذار  خریداران  دیگر  یا 
سرمایه گذاری های  از  بیشتری  حجم  باشد،  بیشتر  کشوری 
خطرپذیر در آن به سمت طرح های با فناوری باال سوق می یابد. 
است،  درحال توسعه  کشوری  که  ایران  بومی  شرایط  به  توجه  با 
سرمایه گذاری این نهادها در ترکیبی از هر دو حوزٔه فناوری های باال 

و متوسط نیاز است، به عبارت دیگر برخالف کشورهای توسعه یافته 
 در تجاری سازی فناوری های 

ً
که از این نوع سرمایه گذاری عموما

به  باید  آیین نامه ها  و  مقررات  ایران  در  می شود،  استفاده  پیشرفته 
گونه ای تدوین شود که سرمایه گذاری در فناوری های متوسط رو به 

 .))Amininejad et al., 2011 پیشرفته نیز حمایت شود
به هرحال، نحؤه تأمین مالی برحسب محیط اختصاصی فعالیت 
شرکت ها متفاوت است. تهیٔه راهبردهای مناسب برای تأمین مالی 
شرکت ها و کسب و کارها توان آن ها در دستیابی به هدف های راهبردی 
درازمدت  در  موفقیت  الزمٔه  است  بدیهی  کرد.  خواهد  تقویت  را 
هزینٔه کمتر و سود بیشتر بوده است که این امر مستلزم تأمین منابع 

 .)Matouk, 2011( مالی با هزینٔه معقول و مناسب است
در سال های اخیر، پژوهش های مختلفی در دنیا در زمینٔه تأمین 
نوآوری انجام شده است، اما در اکثر این پژوهش ها بر پایٔه مقایسه 
ابزارهای مختلف یا اولویت بندی آن ها تمرکز شده است و کمتر 
از عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی نوآوری بحث به میان آمده 
 از روش فراترکیب برای شناسایی عوامل مؤثر استفاده 

ً
است. ضمنا

پژوهش  در  که  است  پژوهشی  شکاف  واقع  در  که  است  نشده 
حاضر درصدد برطرف کردن آن هستیم. شناخت این عوامل مؤثر 
و ارائٔه الگو برای آن، برای تأمین مالی خارجی نوآوری شرکت های 
این  مهم ترین  از  برخی  بود.  خواهد  راهگشا  متوسط،  و  کوچک 

پژوهش ها به شرح ذیل هستند:
کشور  دو  در  نوآورانه  طرح های  مالی  تأمین   )2004( مانی 
دو  هر  که  دریافت  و  داد  قرار  موردبررسی  را  سنگاپور  و  مالزی 
کشور ابزارهای مالی بسیار مشابه برای ارتقای نوآوری دارند و از 
و  مالیاتی  مشوق های  تحقیقاتی،  کمک هزینه های  مالی  ابزار  سه 
عالوه   می کنند.  استفاده  نوآوری  مالی  تأمین  برای  سرمایه گذاری 
تخصیص  درصد  مالْی  تأمین  این  در  که  دریافتند  آن ها  این،  بر 
فعالیت های شرکت به تحقیق و توسعه و همچنین میزان استخدام 
و  بانکی  بخش  زیرا  اهمیت اند  حائز  پژوهشگران  و  دانشمندان 
 .)Mani, 2004( همچنین دولتی به این معیارها توجه ویژه دارند
هاتنرات و پیترز )2012( محدودیت های مالی نوآوری را بر پایٔه 
آزمون هال )2008( در ایاالت متحدٔه امریکا بررسی کرد. در این 
تا از میان گزینه های تأمین مالْی  آزمون از شرکت ها خواسته شد 
گزینٔه مناسب خود را انتخاب کنند. بر این اساس، مشخص شد 
که شرکت هایی که از گزینه های تأمین مالی خالقانه تر و با هزینٔه 
طرح  اجرای  در  باالتری  موفقیت  شانس  کردند،  استفاده  کمتر 

.)Hottenratt and Peters, 2012( داشتند
وانگلیمپیارات )2013( به بررسی تأثیر سیاست های تأمین مالی 
نوآوری در توسعٔه کارآفرینی در سنگاپور و تایوان پرداخت و نشان 
کید  تأ البته وی  الگوی مداخلٔه دولت موفقیت آمیز است.  داد که 
کرد که سهم سرمایه گذاری های پرخطر در تأمین مالی نوآوری را 

.)Wonglimpiyarat, 2013( نیز نمی توان نادیده گرفت
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مالی،  تأمین  منابع  میان  رابطٔه   )2016( همکاران  و  وانگ 
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و ریسک سازمانی را در اروپا 
بررسی کردند و دریافتند که رابطٔه میان میزان تأمین اعتبار درون زا 
به طور معناداری مثبت است و  و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه 
سرمایه گذاری  در  معناداری  منفی  تأثیر  دارایی  به  بدهی  نسبت 

 .)Wang et al., 2016( تحقیق و توسعه دارد
در  سرمایه گذاری  و  نوآوری  مالی  تأمین   )2020( زیمرمن 
شرکت های کوچک و متوسط را مقایسه کرد و دریافت که تأمین 
نوآوری ها  دارند.  قابل مالحظه ای  تفاوت  نوع طرح  دو  این  اعتبار 
منابع  سایر  و  است  داخلی  بودجٔه  پوشش  تحت  موارد  بیشتر  در 
دیگر بودجه ای نقش فرعی دارند. درحالی که برای سرمایه گذاری، 
صندوق های داخلی و وام های بانکی نقش مهم تری را ایفا می کنند. 
در این مطالعه شواهدی ارائه می شود که به وجود محدودیت های 
ویژه برای تأمین اعتبار خارجی نوآوری ها اشاره دارد. برای مثال، 
پژوهشگر اشاره کرده است که با افزایش هزینه های نوآورْی سهم 
با  این،  بر  عالوه  می یابد.  افزایش  نسبی  به طور  بانکی  وام های 
نوآورْی  هزینه های  در  توسعه  و  تحقیق  هزینه های  سهم  افزایش 
به  توجه  راستای  در  این  می یابد.  کاهش  بانکی  وام های  سهم 
مانند  نوآوری  طرح های   ویژٔه  ویژگی های  که  است  نکته  این 
 اطمینان نداشتن در مورد موفقیت و اطالعات نامتقارن میان بنگاه 
جدید  دارایی های  فقدان  با  همراه  خارجی  بالقؤه  سرمایه گذار  و 
برای وثیقٔه وام های بانکی به علت تأمین مالی خارجْی این مسئله 

.)Zimmerman, 2020( را دشوارتر می  کند
از  تابلویی  داده های  به کارگیری  با   )2020( وبنر  و  استیبیل 
شرکت های اروپایی به تحلیل آثار داخلی و بین المللی سرمایه گذاری 
مالی  محدودیت های  و  رشد  تا  پرداختند  توسعه  و  تحقیق  در 
شرکت های هدف را بیابند. بر اساس نتایْج بنگاه های موردبررسی 
دسترسی به منابع مالی خارجی بهتری دارند و در صورت دستیابی 
به این منابع مالی، وابستگی کمتری به سرمایه گذاری و پس انداز پول 

.)Stiebale and Wößner, 2020( را نشان می دهند
کو و همکاران )2020( آثار دو منبع مختلف تأمین مالی تحقیق 
روند  بر  را  بازار  در  سرمایه گذاری  و  دولتی  یارانٔه  یعنی  توسعه  و 
دورٔه 2008-2015  در طی  پکن  پارک علمی ژنگ1  در  نوآوری 
میالدی موردبررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که هم یارانٔه دولت 
نوآوری  فرایند  تأثیر بسزایی در کل  و هم سرمایه گذاری می تواند 
بنگاه های کوچک و خرد داشته باشد، درحالی که برای بنگاه های 
بزرگ و متوسط یارانه هیچ تأثیر قابل توجهی در نتیجٔه سود ندارد 
و سرمایه گذاری خطر پذیر فقط می تواند تأثیر مثبت بر حق ثبت 
باید  چین  دولت  که  می دهد  نشان  یافته ها  این  بگذارد.  اختراع 
بیشتر روی شرکت های کوچک و خرد تمرکز کند و دسترسی این 

1. Zhong

گواهینامه  صدور  فرایند  طریق  از  را  سرمایه گذاری  به  شرکت ها 
افزایش دهد تا به ترکیبی مؤثر از کارکردهای دولت و عملکردهای 

.)Kou et al., 2020( بازار دست یابد
بررسی  به   )2010( عالمی  اسمعیلی  و  عالمی  محمودی 
تعاون  بخش  کارآفرینانٔه  طرح های  در  مالی  تأمین  روش های 
تنظیم  با  پژوهشگران  پرداختند.   1388 سال  در  مازندران  استان 
پرسش نامه بر اساس الگوی مفهومی چهاربعدی و توزیع آن میان 
110 نفر از مدیران بخش استان مازندران، روش های تأمین مالی 
نرم افزار  از  استفاده  با  را  مازندران  استان  تعاون  بخش  کارآفرینان 
SPSS موردبررسی و آزمون قرار دادند. بر اساس نتایج حاصل از 
به کارگیری منابع چهارگانٔه تأمین مالْی روش تأمین مالی داخلی و 
روش تأمین مالی سرمایه )حقوق صاحبان سهام( به طور مطلوب 
شخصی  مالی  تأمین  روش های  ولی  نمی شوند،  گرفته  کار  به 
)خصوصی( و بدهی )استقراض( در طرح های کارآفرینانٔه بخش 
تسهیل  ازاین رو  می شوند؛  استفاده  بهینه  مازندران  استان  تعاون 
تقویت  سبب  بدهی  طریق  از  مالی  منابع  دریافت  راهکارهای 
خواهد  کارآفرینی  طرح های  گسترش  و  کارآفرینان  مالی  منابع 
شد. همچنین پژوهشگران دریافتند از آنجا که منبع اصلی اعطای 
تسهیالت، نظام بانکی است، کاهش نرخ بهره سبب ایجاد تعهد 
و خطر کمتر برای مدیران و تقویت انگیزه برای کارآفرینی خواهد 

.)Mahmoudi Alami and Esmaeili Alami, 2010( شد
چهارگانٔه  روش های  مطالعٔه  با   )2013( همکاران  و  آقاجانی 
بهره گیری  تأمین مالی در طرح های کارآفرینانٔه استان مازندران و 
مالی  تأمین  تمامی چهار روش  که  دادند  نشان  کارآفرین  از 110 
کارآفرینان  موردتوجه  خود  خاص  ضعف  و  شدت  با  هرکدام 
اول  اولویت  در  شخصی  سرمایٔه  روش  نظر،  این  از  است.  بوده  
اولویت های  در  داخلی  منابع  و  سهام  استقراض،  روش های  و 
این  بر  بوده اند. عالوه  مالی  تأمین  برای  کارآفرینان  مدنظر  بعدی 
گاهی کمتری  مشخص شد که کارآفرینان موردمطالعه درمجموع آ
از روش های مختلف و متنوع تأمین مالی دارند و فقط روش هایی 
را موردتوجه و تدقیق قرار داده اند که در جامعٔه امروزی ما رایج و 
می دهند.  قرار  مورداستفاده  عام  به صورت  همه  و  است  مصطلح 
کید کردند که الزم است نوآوری هایی  در پایان نیز پژوهشگران تأ
در این زمینه انجام شود و به دیگر روش های متنوع تأمین مالی نیز 

.)Aghajani et al., 2013( توجه شود
مالی  تأمین  بازاریابی  مؤلفه های   )2016( فتایی  و  رضوانی 
بازاریابی  راهبردهای  آن ها  براساس  سپس  و  کردند  شناسایی  را 
مصاحبٔه  از  استفاده  با  و  کردند  تدوین  را  مالی  تأمین  برای 
از  نفر   12 با   ،5wh دستورالعمل  اساس  بر  و  نیمه ساختاریافته 
مدیران ارشد شرکت های فعال در مرحلٔه رشد صنایع غذایی استان 
تهران مصاحبه کردند و یافته ها را با نرم افزار Atlas ti دسته بندی 
 پژوهشگران راهبردهای تأمین مالی توسعٔه 

ً
و تحلیل کردند. نهایتا
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در  عقب نشینی  و  فعلی  سرمایه گذاران  حفظ  سرمایه گذاری، 
کردند  پیشنهاد  بازاریابی  مؤلفه های  اساس  بر  را  سرمایه گذاری 

.)Rezvani and Fatai, 2016(
محمدی و شاهی )2015( با مقایسٔه تطبیقی نظام تأمین مالی 
بنگاه های کوچک و متوسط در ایران و تایلند دریافتند که دالیلی 
کوچک  بنگاه های  مالی  تأمین  در  تایلند  کشور  که  دارند  وجود 
اذعان  پژوهشگران  است.  کرده  عمل  ایران  از  قوی تر  متوسط  و 
داشتند که فقدان نهادهای تخصصی صدور ضمانت نامه ها، وجود 
تشریفات اداری عریض و طویل و فقدان نظام اطالعاتی فراگیر در 
کنار نهادی برای رتبه بندی اعتباری از جمله مهم ترین ضعف های 
 Mohammadi( نظام تأمین مالی ایران در مقایسه با تایلند است

.)and Shahi, 2015
اولویت بندی  و  شناسایی  به   )2019( همکاران  و  شهرابی 
این  برای  پرداختند.  استارتاپ ها  مالی  تأمین  در  تأثیرگذار  عوامل 
استارتاپ ها، شرکت های  از مدیران و کارشناسان  نفر  منظور 30 
استان  فناوری  و  علم  پارک  در  موجود  شرکت های  و  دانش بنیان 
و  گرفتند  قرار  مورداستفاده  تحقیق  خبرگان  جایگاه  در  گلستان 
 شش مؤلفه همراه با زیرمعیارهای آن شناسایی و استخراج 

ً
نهایتا

و با استفاده از روش دیمتل فازی، روابط علی آن ها بررسی شد. 
مؤلفٔه  چهار  بنگاه ها،  این  مالی  تأمین  در  اصلی  مؤلفٔه  شش  از 
ایده و ویژگی مالْی  بازار، ویژگی  ایده، ویژگی  ریسک موجود در 
علت و دو عامل ویژگی حقوقی و ویژگی های زیرساخت همراه با 
استارتاپ ها شناسایی  مالی  تأمین  در  زیرمجموعٔه هریک معلول 

 .)Shahrabi et al., 2019( شدند
به  اکتشافی  ترکیبی  روش  با   )2019( همکاران  و  شاوردی 
و  پرداختند  فناوری  توسعٔه  انتخاب طرح های صندوق  و  ارزیابی 
نشان دادند که درنظرگرفتن وزن برای معیارهای ارزیابی در نتیجٔه 

ارزیابی و تصویب یا رد طرح ها تأثیر بسیاری دارد. این نتایج در 
بسزایی  تأثیر  مالی  منابع  تخصیص  برای  طرح ها  اولویت بندی 
بدترین،  ـ  بهترین  روش  از  بهره گیری  با  آن ها  نهایت،  در  دارند. 
بیست طرح برتری را که در تخصیص منابع مالی اولویت داشتند، 

.)Shavardi et al., 2019( مشخص کردند

۲. روش شناسی

پژوهش حاضر مطالعٔه کیفی از نوع فراترکیب است. فراترکیب آمیزه ای 
تفسیری از یافته های کیفی است که قادر است داده های به دست آمده 
را تبیین کند و از پدیدارشناسی، قوم نگاری، ترکیبی از نظریه ها و برخی 
تفسیرهای همگرا از پدیده ها و رویدادها تشکیل شده است. در واقع 
فراترکیب چیزی فراتر از ادغام یافته های پژوهشی راجع به مسئله ای 

.)Sandelowski and Barroso, 2006( خاص است
مالی  تأمین  در  اثرگذار  دنبال شناسایی عوامل  به  مقاله  این  در 
ترکیب  و  متوسط  و  کوچک  شرکت های  در  نوآوری  خارجی 
مفصلی  و  جامع  تبیین های  بتوانیم  تا  هستیم  مختلف  مطالعات 
را در این خصوص فراهم کنیم. پژوهش های انجام شده در حوزٔه 
به همین علت،  کیفی هستند  و  اغلب کمی  نوآوری  مالی  تأمین 
و  این حوزه  ادبیات  عمیق  بررسی  برای  مناسب  روشی  فراترکیب 
تأمین مالی خارجی  اثرگذار در  برای عوامل  الگوی مناسب  ارائٔه 
نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط است. در میان روش های 
مختلف فراترکیب، روش سندلوسکی1 و باراسو2 مناسب تر است، 
زیرا نتایج بهتری را ارائه می دهد. بر این اساس، پژوهش حاضر در 

پنج مرحله بر طبق شکل )1(، انجام می شود.

1. Sandelowski

2. Barroso

)Sandelowski and Barroso, 2006 :شکل ۱: مراحل فراترکیب در پژوهش حاضر )منبع
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۳. تجزیه وتحلیل داده ها و یافته های تحقیق

۳-۱. تعیین سؤال پژوهش

باید  پژوهشگر  فراترکیب،  نوع  از  پژوهش های  هدف  اساس  بر 
در  را  روش شناسی  و  زمانی  دورٔه  موردبررسی،  منابع  موضوع، 
 Sandelowski and Barroso,( کند  طراحی  پژوهش  فرایند 
مالی  تأمین  در  اثرگذار  عوامل  تعیین  اساس،  این  بر   .)2006
خارجی نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط موضوع پژوهش 
حاضر است. منابع موردبررسی نیز کتب، مقاالت و پایان نامه های 
داخلی و خارجی در خصوص تأمین مالی خارجی نوآوری است 
که در بازٔه زمانی 1398-1370 و 2020-1990 و با روش کیفی 
به موارد اشاره شده، سؤال  با توجه  )تحلیل متون( بررسی شدند. 
مالی  تأمین  در  مؤثر  »عوامل  که  است  صورت  این  به   پژوهش 

خارجی نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط کدام اند؟«. 

۳-۲. مطالعٔه نظام مند متون

در این پژوهش، از پایگاه های خارجی Proquest، Scopus و 
 SID و Magiran، Civilica و از پایگاه های ایرانی Emerald
استفاده شد که درمجموع 257 مطالعه برای بررسی اولیه یافت 
 IranDoc شد. بر اساس جست وجو در سامانٔه پیشینٔه پژوهش 
که  همان طور  نشد.  یافت  مرتبط  دقیق  عنوان  با  پایان نامه ای 
تاکنون پژوهشی  این اشاره شد، در پژوهش های پیشین  از  پیش 
مشاهده نشده است که به صورت جامع و با استفاده از فراترکیب 
برای  را  مناسب  الگویی  و  بپردازد  مؤثر  عوامل  این  بررسی  به 
پایگاه  اساس،  این  بر  کند.  ارائه  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
شد.  حذف  موردمطالعه  ایرانی  پایگاه های  میان  از   IranDoc
 )1( جدول  در  حاضر  پژوهش  در  مورداستفاده  کلیدی  واژگان 

نشان داده شده اند.

جدول ۱: واژگان کلیدی مورداستفاده در پژوهش حاضر )منبع: یافته های پژوهش(

جدول ۲: نحوۀ جست وجو و معیارهای ورود و خروج مطالعات )منبع: یافته های پژوهش(

انگلیسیفارسی

ی External( Financing )Funding( )of( Innovation(تأمین مالی )خارجی( نوآور

تأمین مالی )خارجی( شرکت های )کسب و کارهای( 
کوچک و متوسط

)External( Financing )Funding( of Small and Medium Enterprises )SMEs( 
)Businesses(

 ۳-۳. جست وجو، انتخاب و استخراج اطالعات

از متون مناسب

کلیدواژٔه  ابتدا  در  پژوهش،  این  در  مناسب  منابع  انتخاب  برای 
تأمین مالی در پایگاه ها جست وجو شد؛ اما از آنجا که این واژه 
یافت  موردنظر  موضوع  با  بسیاری  نامرتبط  مباحث  بود،  کلی 
 واژٔه 

ً
می شد. به همین علت، واژه به واژه اصالح گردید تا نهایتا

کلیدی تأمین مالی )خارجی( نوآوری و به دنبال آن واژٔه کلیدی 
مکمل یعنی تأمین مالی )خارجی( شرکت های )کسب و کارهای( 
با  شد.  گرفته  کار  به  آن  انگلیسی  معادل  و  متوسط  و  کوچک 

عنوان، چکیده  در  فقط  ورودی،  واژٔه  درنظرگرفتن جست وجوی 
 )1370( میالدی   1990 سال  از  درمجموع  کلیدی،  واژگان  و 
پس  که  شد  داده  تشخیص  انگلیسی(  و  )فارسی  مطالعه   257
خروجی،  معیار  لحاظ کردن  از  بعد  و  آن ها  تمامی  بررسی  از 
 
ً
 »حذف موارد تکراری«، نهایتا

ً
یعنی »محتوای نامرتبط« و بعضا

باقی  فارسی(  پژوهش  انگلیسی و 12  پژوهش  43 مطالعه )31 
 بررسی شدند. جدول )2( نحؤه جست وجو و 

ً
ماندند که مجددا

مناسب  متون  انتخاب  برای  مطالعات  خروج  و  ورود  معیارهای 
را نشان می دهد. 

جست وجوپایگاه داده
تعداد یافتٔه معیارهای ورود به مطالعه

اولیه

معیار خروج از 

مطالعه

تعداد یافتٔه 

نهایی فیلتر مرحلٔه دومفیلتر مرحلٔه اول

Scopus

(External) Financing 
(Funding) (of) Innovation

Article title, 
Abstract,

Keywords/ 1990 
to present

English language

13محتوای غیرمرتبط102
Articles, Conference 

papers, Book chapters

(External) Financing 
(Funding) of Small and 

Medium Enterprises 
(SMEs) (Businesses)

Article title, 
Abstract,

Keywords/ 1990 
to present

English language

6محتوای غیرمرتبط53
Articles, Conference 

papers, Book chapters
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جست وجوپایگاه داده
تعداد یافتٔه معیارهای ورود به مطالعه

اولیه

معیار خروج از 

مطالعه

تعداد یافتٔه 

نهایی فیلتر مرحلٔه دومفیلتر مرحلٔه اول

Proquest

(External) Financing 
(Funding) (of) Innovation

Article/ 1990 to 
present

English language

3محتوای غیرمرتبط11 Books, Conference 
Papers, Dissertations 

and Theses

(External) Financing 
(Funding) of Small and 

Medium Enterprises 
(SMEs) (Businesses)

Article/ 1990 to 
present

English language

1محتوای غیرمرتبط2 Books, Conference 
Papers, Dissertations 

and Theses

Emerald

(External) Financing 
(Funding) (of) Innovation

Article title, 
Abstract,

Keywords/ 1990 
to present

English language

55
محتوای غیرمرتبط 

و حذف موارد 
ی تکرار

5 Articles, Conference 
papers, Book chapter

(External) Financing 
(Funding) of Small and 

Medium Enterprises 
(SMEs) (Businesses)

Article title, 
Abstract,

Keywords/ 1990 
to present

English language

23
محتوای غیرمرتبط 

و حذف موارد 
ی تکرار

3
Article, Conference 

paper, Book chapters

Civilica

ی تأمین مالی )خارجی( نوآور
عنوان، واژٔه کلیدی، 

خالصٔه مقاله/ 
کنون 1370 تا

مقاالت مجالت و 
کنفرانس ها، کتاب های 

الکترونیکی
2محتوای غیرمرتبط2

تأمین مالی )خارجی( 
شرکت های )کسب و کارهای( 

کوچک و متوسط

عنوان، واژٔه کلیدی، 
خالصٔه مقاله/ 

کنون 1370 تا

مقاالت مجالت و 
کنفرانس ها، کتاب های 

الکترونیکی
1محتوای غیرمرتبط1

Magiran

ی تأمین مالی )خارجی( نوآور
عنوان، نام نویسنده، 

چکیده و واژگان 
کلیدی

محتوای تمامی مجالت 
عضو

6محتوای غیرمرتبط6

تأمین مالی )خارجی( 
شرکت های )کسب و کارهای( 

کوچک و متوسط

عنوان، نام نویسنده، 
چکیده و واژگان 

کلیدی

محتوای تمامی مجالت 
عضو

3محتوای غیرمرتبط3

SID

ی تأمین مالی )خارجی( نوآور
عنوان، چکیده و 
واژگان کلیدی/ 

کنون 1370 تا

جست وجو در تمام 
مقاالت اعم از کامل و 

خالصه
0

محتوای غیرمرتبط 
و حذف موارد 

ی تکرار
0

تأمین مالی )خارجی( 
شرکت های )کسب و کارهای( 

کوچک و متوسط

عنوان، چکیده و 
واژگان کلیدی/ 

کنون 1370 تا

جست وجو در تمام 
مقاالت اعم از کامل و 

خالصه
0

محتوای غیرمرتبط 
و حذف موارد 

ی تکرار
0
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۳-۴. طبقه بندی، ترکیب و ارائۀ یافته ها

در این مرحله، سه گام کدگذاری باز )کدگذاری و جدول بندی 
داده ها(، کدگذاری محوری )بازشناسایی مفاهیم و ارتباط میان 
این  بر  انجام شد.  انتخابی )تحلیل مفاهیم(  آن ها( و کدگذاری 
ِسر استفاده شد و در ابتدا، 

َ
اساس، در کدگذاری باز از روش ِگل

 کد در نظر گرفته 
ْ

از مطالعات تمامی عوامل مهم استخراج شده 
شدند و سپس با لحاظ کردن مفاهیم کدها مقایسه صورت گرفت 
در   .)Glaser, 1992( شد  انجام  دسته بندی  اشتراک  پایٔه  بر  و 

تا  شد  مطالعه  مقاالت  مقدمٔه  و  چکیده   
ً
مجددا بعد،  مرحلٔه 

مفاهیم درست و منطقی برای برقراری ارتباط و ترکیب آن ها پیدا 
جدیدی  شیؤه  با  اطالعات  انتخابْی  کدگذاری  در   ،

ً
نهایتا شوند. 

کنار هم قرار گرفتند و الگوی پیشنهادی ارائه شد.
مطالعات  پژوهش،  این  در  مهم  عوامل  شناسایی  برای 
 10.0  MAXQDA کیفی  تحلیل  نرم افزار  وارد  شناسایی شده 
این پژوهش در جدول )3(  انجام شده در  باز  شدند. کدگذاری 

ارائه شده است.

جدول ۳: کدگذاری باز عوامل مؤثر در تأمین مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک و متوسط )منبع: یافته های پژوهش(

)ان(کدها عوامل مؤثر در تأمین مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک و متوسطسال انجام پژوهشپژوهشگر

1Rapoport1990
نوع فعالیت شرکت، منطقٔه جغرافیایی حوزٔه فعالیت شرکت، استخدام 

پژوهشگران

2Guinet1995ی و قانون زدایی حکومتی، هدایت صحیح منابع مالی قانون گذار

3Boekholt1996کت میان شرکتی آموزش و اطالع رسانی صحیح در خصوص منابع مالی، شرا

۴Freel1999گیر بانکی پا قوانین دست و

5Harhoff2000 ی حساسیت جریان نقدی شرکت های کوچک و متوسط به سرمایه گذار

6Baldwin et al2002ساختار شرکت ها، درصد تخصیص فعالیت های شرکت به تحقیق و توسعه

7Auerswald and Branscomb2003نامتقارن بودن اطالعات، شکاف های نهادی میان دستگاه ها

8Mani200۴
درصد تخصیص فعالیت های شرکت به تحقیق و توسعه، درصد استخدام 

دانشمندان و پژوهشگران

9West200۴نامتقارن بودن اطالعات و ندادن آموزش های الزم در این زمینه

10Langeland2007ی خطرپذیر تی سرمایه گذار هزینه های معامال

11Lamoreaux and Sokoloff2009
ماهیت فناوری که قرار است تأمین مالی شود، روابط عمومی قوی شرکت در 

جذب سرمایه گذاران محلی، شراکت کاری با شرکت های بزرگ تر

12Brown et al2009وجود خوشه های صنعتی ، رشد اقتصادی کشور

13Lerner and Hall2010ی خطرپذیر تی سرمایه گذار هزینه های معامال

1۴Legrand and Pommet2010
عملکرد مالی شرکت، دانش متخصصان در جذب منابع مالی برای شرکت، 

ی با شرکت های بزرگ دیگر همکار

15Takalo and Tanayama2010تی منابع تأمین مالی، عدم تقارن اطالعاتی هزینه های معامال

16Matouk2011وجود خوشه های صنعتی نوآوری، هزینه های معامالتی منابع تأمین مالی

17Wonglimpiyarat2011ی دولت ی نوآور سیاست گذار

18Thiruchelvam et al2011ی دولت نقشٔه راه تأمین مالی نوآور

19Hottenrott and Peters2012قابلیت های نوآورانٔه شرکت ها
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)ان(کدها عوامل مؤثر در تأمین مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک و متوسطسال انجام پژوهشپژوهشگر

20Wonglimpiyarat2013ی دولت ی نوآور سیاست گذار

21Mazzucato2013
ی دولت که به جای ارزش آفرینی به ارزش زدایی  ی نادرست نوآور سیاست گذار

ختم می  شود.

22Kahn et al201۴
تعامالت اقتصادی، ژئوپولیتیکی، فرهنگی ـ اجتماعی، نهادی و فناورانٔه 

ی کم بر نظام ملی نوآور حا

23Frey2013قلمرو فعالیت شرکت ، ی کشور ی نوآور ، سیاست گذار رشد اقتصادی کشور

2۴Kerr and Nanda2015ی شرکت ها کیفیت طرح های نوآور

25Wang et al2016ی شرکت خطر طرح های نوآور

26Howell2017کیفیت طرح های نوآورانٔه شرکت ها

27Grilli et al2018ی دولت ی نوآور سیاست گذار

28Bostan and Spatareanu2018تی منابع تأمین مالی در بازارهای مالی هزینه های معامال

29Kou et al2020ی ی دولت، مشکالت دستگاه ادار ی نوآور سیاست گذار

30Zimmerman2020
ی، مانند اطمینان نداشتن در مورد موفقیت و  ویژگی های ویژٔه طرح های نوآور
اطالعات نامتقارن میان بنگاه و سرمایه گذار بالقؤه خارجی، همراه با فقدان 

دارایی های جدید برای وثیقٔه وام های بانکی برای تأمین مالی خارجی

31Cong et al2020ی دولت ی نوآور سیاست گذار

ی و کارآفرینی دولت2011امینی نژاد و همکاران32 ی نوآور سیاست گذار

محمودی عالمی و اسمعیلی 33
عالمی

2010
ی اقتصادی دولت نظیر کاهش نرخ بهره، کاهش هزینه های  سیاست گذار

ی تی منابع تأمین مالی نوآور معامال

ی2013آقاجانی و همکاران3۴ تقارن نداشتن اطالعاتی در خصوص منابع تأمین مالی نوآور

معرفی منابع تأمین مالی مناسب به شرکت ها201۴فدایی واحد و مایلی35

شناخت و انتخاب راهبردهای مناسب تأمین مالی2016رضوانی و فتایی36

گیر تأمین مالی، کیفیت شرکت ها2015زرگران خوزانی و زرگران خوزانی37 پا قوانین دست و

2015محمدی و شاهی38
ی  فقدان نهادهای تخصصی صدور ضمانت نامه ها، وجود تشریفات ادار

گیر در کنار نهادی برای رتبه بندی  عریض و طویل و فقدان نظام اطالعاتی فرا
ی اعتبار

معرفی منابع تأمین مالی مناسب به شرکت ها2017عزیزی و همکاران39

کبری باوفا گلیان۴0 2017محقق نیا و ا
، نبود تقارن اطالعاتی در  ی خطرپذیر تی سرمایه گذار هزینه های معامال

ی خصوص منابع مالی تأمین نوآور

2017نریمانی۴1
گیر  پا ی دولت، ساختار شرکت ها، قوانین دست و ی نوآور سیاست گذار

بانک ها

ی دولت2019شهرابی و همکاران۴2 ی نوآور ویژگی های طرح، زیرساخت شرکت ها، سیاست گذار

کیفیت طرح های نوآورانه2019شاوردی و همکاران۴3
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 ،)3 جدول  )اطالعات  باز  کدگذاری  اطالعات  از  استفاده  با 
کدگذاری محوری و انتخابی انجام شد که در جدول )4( و الگوی 
این عوامل مؤثر در شکل )2( نمایش داده شده است. همان طور 
که مشاهده می شود، دو دسته عوامل برون سازمانی و درون سازمانی 
در تأمین مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک و متوسط تأثیر 
می گذارند. در دستۀ عوامل درون سازمانی، عوامل فنی و ساختاری، 

انسانی و سیاستی کدهای مفهومی و در دستٔه عوامل برون سازمانی، 
عوامل قانونی، سیاستی و زیرساختی کدهای مفهومی در نظر گرفته 
شدند که اثرگذار در تأمین مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک 
و متوسط هستند. کدهای باز هرکدام از عوامل نیز در جدول )4( بر 
اساس یافته های جدول )3( مشخص شدند و الگوی عوامل مؤثر 

نیز در شکل )2( ترسیم شده است.

جدول ۴: کدگذاری محوری و انتخابی عوامل مؤثر در تأمین مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک و متوسط )منبع: یافته های پژوهش(

شکل )۲(: الگوی عوامل مؤثر در تأمین مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک و متوسط )منبع: یافته های پژوهش(

فراوانیکدهای بازکدهای مفهومیمقوله ها )کدهای انتخابی(

 عوامل درون سازمانی
)خرد(

ی فنی و ساختار

کیفیت، قابلیت های نوآورانه و میزان خطرپذیری طرح ها )7(
ی )2( ماهیت فناور

نوع فعالیت )۴(
منطقٔه جغرافیایی حوزٔه فعالیت )2(

عملکرد مالی )2(

17

انسانی
روابط عمومی قوی و دانش کارکنان شرکت در جذب سرمایه گذاران )2(

درصد استخدام دانشمندان و پژوهشگران)2(
۴

سیاستی
درصد تخصیص فعالیت های شرکت به تحقیق و توسعه )2(

)3( ی با شرکت های بزرگ تر کت کار شرا
5

 عوامل برون سازمانی
)کالن(

قانونی
ی حکومتی )3( ثبات قانون گذار

گیر بانکی )3( پا قوانین دست و
6

سیاستی
ی )2( هدایت صحیح منابع مالی به سمت نوآور

ی، مالی و اقتصادی دولت )13( ی نوآور کیفیت سیاست گذار
آموزش و اطالع رسانی صحیح در خصوص منابع مالی )2(

17

زیرساختی

عدم تقارن اطالعاتی )5(
ی میان دستگاه ها )3( شکاف های نهادی و تشریفات ادار

تی تأمین مالی )6( هزینه های معامال
وجود خوشه های صنعتی )2(

رشد اقتصادی کشور )2(

18
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۳-۵. کنترل کیفیت یافته ها

با وجود اینکه جست وجوی نظام مند و استخراج مطالعات مرتبط 
در روش فراترکیب، به خوبی صورت می گیرد، اما تضمینی وجود 
ندارد که تمام پژوهش های مرتبطی که استخراج شده اند، کیفیت 
الزم را داشته باشند. لنگ در سال 2015 در پژوهشی اذعان داشت 
که در پژوهش های کیفی نظیر فراترکیب می توان از چندین روش 
مختلف برای روایی و تضمین کیفیت آن ها استفاده کرد که از آن 
جمله می توان به روش مثلث سازی نتایج از دیدگاه پژوهشگران، 
مقاالت  صحیح  مستندسازی  بررسی  نیز  و  نظریه ها  و  منابع 
گزینش شده و بررسی شده در تحقیق، بر اساس فرایندی نظام مند 
اشاره کرد )Leung, 2015(. ازاین رو، برای تضمین کیفیت متون 
باال،  کیفیت  با  ارزیابی  معیارهای  شامل  چک لیستی  از  منتخب 
متوسط و ضعیف که به آزمون کاپا  شهرت دارد و با بهره گیری از 
دو ارزیاب مستقل در این زمینه مورداستفاده قرار گرفت تا موارد 
ضعیف حذف شوند. رابطٔه )1(، آزمون کاپا را که کوهن در سال 

19۶0 ارائه کرد، نمایش می دهد.

رابطۀ )1(:

همواره مقدار کاپا بین صفر و یک نوسان دارد. هرچه مقدار رابطه 
به سمت یک برود، نشان می دهد که درصد اتفاق نظر دو ارزیاب 
بیشتر است. به طور معکوس، نزدیک شدن این رابطه به عدد صفر 
 .)McHugh, 2012( می دهد  نشان  را  ارزیاب  دو  اختالف نظر 
در این پژوهش، شاخص کاپا 0.82 محاسبه شد که نشان دهندٔه 
که  شد  مشخص   

ً
نهایتا است.  ارزیاب  دو  میان  باالی  اتفاق نظر 

تمامی 43 مطالعٔه استخراج شده کیفیت الزم برای ورود به مرحلٔه 
بعد برای تجزیه وتحلیل را دارند.

نتیجه گیری

است.  هزینه بر  فعالیتی  فناوری،  تجاری سازی  و  توسعه  فرایند 
مناسب،  روش  با  نوآوری  و  فناوری  علم،  مالی  تأمین  ازاین رو، 
دارد.  فراوانی  اهمیت  مناسب  منابع  از طریق  و  مناسب  زمان  در 
مختلف  مراحل  در  نوآور  بنگاه های  مالی  تأمین  روش های 
بانکی،  تا  شخصی  منابع  از  و  است  متفاوت  بنگاه  عمر  دورٔه 
سرمایه گذاران خطرپذیر، تأمین مالی جمعی و بازار سهام را دربر 
به  را  مالی  تأمین  متفاوت  روش های  مختلف  کنشگران  می گیرد. 
کار می گیرند و در کنار یکدیگر نظام تأمین مالی نوآوری را شکل 

.) )Soltani and Shaverdi, 2019 می دهند
که  پژوهشی  تاکنون  پیشین،  پژوهش های  در  اینکه  به  توجه  با 
بهصورت جامع و با استفاده از فراترکیب به بررسی عوامل مؤثر در 
تأمین مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک و متوسط بپردازد و 

الگویی مناسب را برای آن ها ارائه کند مشاهده نشده است؛ در این 
پژوهش، با بهرهگیری از روش تحلیل کیفی فراترکیب، به این سؤال 
پاسخ داده شد که »عوامل مؤثر در تأمین مالی خارجی نوآوری در 
این منظور، 257  شرکت های کوچک و متوسط کدام اند؟«. برای 
مطالعه )فارسی و انگلیسی( بررسی شدند و بعد از لحاظ کردن معیار 
 »حذف موارد تکراری«، 

ً
خروجی، یعنی »محتوای نامرتبط« و بعضا

 43 مطالعه )31 پژوهش انگلیسی و 12 پژوهش فارسی( باقی 
ً
نهایتا

 موردبررسی قرار گرفتند. با کدگذاری باز، محوری 
ً
ماندند که مجددا

 دو دسته 
ً
و انتخابی مطالعات باقیمانده و بررسی کیفیت آن ها، نهایتا

عوامل درون سازمانی و برون سازمانْی عوامل اصلی اثرگذار در تأمین 
مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک و متوسط تشخیص داده 
شدند که هرکدام زیرشاخه هایی دارند که به صورت مفصل به آن ها 

پرداخته می شود:
درون سازمانی ـ فنی و ساختاری ـ کیفیت، قابلیت های نوآورانه 
قابلیت های  و  کیفیت  هرچقدر  طرح ها:  در  خطرپذیری  میزان  و 
باشد،  پایین تر  آن ها  خطرپذیری  و  باالتر  طرح ها  نوآورانه 
قابلیت های آن ها در جذب سرمایٔه خارجی باالتر خواهد بود. در 
واقع، مدیریت صحیح این موارد در طرحی به گونه ای که طرح را 
بسیار  برساند،  خود  اهداف  به  مشخص  هزینٔه  و  معین  زمان  در 
حائز اهمیت است و نیازمند بینشی جامع در خصوص خود طرح، 
ذی نفعان و شرایط محیطی آن است. با پیچیده شدن و بزرگ شدن 
بیشتری  ذی نفعان  و  سازمان ها  افراد،  طرح،  مختلف  ابعاد 
پیدایش  آن  نتیجٔه  که  بود  خواهند  مؤثر  طرح  اجرای  مسیر  در 
قطعیت نداشتن ها در محیط طرح است. بهترین و مؤثرین رویکرد 
در شرایط نبود قطعیت، مدیریت خطرپذیری، کنترل کیفی طرح 
و تضمین نوآوری آن با مطالعٔه طرح های مشابه است. این یافته ها 
 Kerr Hottenrott and Peters،ا  با یافته های پژوهش )2012(ا 
Wang et al ،2020(ا( اZimmerman ،)2015( اand Nanda
و   )2019( همکاران  و  شاوردی  )2017(ا،  Howellا  )2016(ا،  ا 

شهرابی و همکاران )2019( مطابقت دارند.
ماهیت  فناوری:  ماهیت  ـ  ساختاری  و  فنی  ـ  درون سازمانی 
خطرپذیری  و  کیفیت  با  نزدیک  بسیار  ارتباط  در  که  فناوری 
طرح هاست، عاملی بسیار مهم در تجاری سازی آن فناوری است. 
تجاری سازی فناوری نیازمند منابع مالی مناسب است و تأمین آن 
 اگر آن فناوری ناشناخته باشد، اثبات 

ً
کاری دشوار است. خصوصا

نیازمند  سرمایه  برگشت  تضمین  و  روزمره  زندگی  در  آن  کارکرد 
بنابراین، توصیه  کار طاقت فرسا و طرح های توجیهی قوی است. 
کسب و کار  طرح های  در  است  امکان پذیر  که  جایی  تا  می شود 
شرکت ها مشخصات فنی فناوری به صورت شفاف و به زبان ساده 
تا تأمین مالی آن ساده تر شود. این  بیان شوند  بیان کارکردها  با  و 
نتایج با نتایج تحقیق Lamoreaux and Sokoloffا )2009( و 

شهرابی و همکاران )2019( سازگارند.
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فعالیت  نوع  فعالیت:  نوع  ـ  ساختاری  و  فنی  ـ  درون سازمانی 

است.  اهمیت  حائز  آن  خارجی  مالی  تأمین  در  نیز  شرکت 
هرچقدر ماهیت فعالیت شرکت های کوچک و متوسط به سمت 
فعالیت های جدیدتر و موردنیاز جامعه گام بردارد، تأمین مالی آن 
متوسط  و  کوچک  شرکت های  بنابراین  بود.  خواهد  امکان پذیرتر 
در تعریف فلسفٔه وجودی خود باید به این نکته توجه ویژه داشته 
همکاران  و  شهرابی  پژوهش  یافته های  با  نیز  یافته ها  این  باشند. 
و  بالدوین  و   )2017( نریمانی   ،)1990( راپرت  و   )2019(

همکاران )2002( هم خوانی دارند.
حوزهٔ  جغرافیایی  منطقٔه  ـ  ساختاری  و  فنی  ـ  درون سازمانی 

فعالیت: در بعضی مناطق جغرافیایی، دسترسی به منابع مالی با 

سهولت بیشتری امکان پذیر است. ازاین رو شرکت های کوچک و 
متوسط در انتخاب مکان فعالیت شرکت باید به دسترسی به تأمین 
منابع مالی خارجی برای نوآوری در کنار سایر عوامل توجه داشته 
فری   و   )1990( راپرت  پژوهش  یافته های  با  یافته ها  این  باشند. 

)2013( هم راستاست. 
عملکرد  مالی:  عملکرد  ـ  ساختاری  و  فنی  ـ  درون سازمانی 

مالی شرکت های کوچک و متوسط هرچقدر قوی تر باشد، جذب 
سرمایه گذاران خارجی برای طرح های نوآورانه بهتر صورت می گیرد. 
سرمایه گذاران  جذب  باعث  مالی  صورت های  داوطلبانۀ  افشای 
می شود و وضعیت مالی و وجهٔه مدیریتی شرکت را بهبود می بخشد 
و بنابراین توصیه می شود که شرکت ها صورت های مالی خود را با 
بهره گیری از افراد خبره به صورت دقیق و شفاف ارائه کنند تا جذب 
یافته های  با  یافته ها  این  شود.  انجام  بیشتری  سهولت  با  سرمایه 

پژوهش گینت )1995( و هارهوف )2000( هم خوانی دارند.
انسانی ـ روابط عمومی قوی و دانش کارکنان  ـ  درون سازمانی 

روابط  دارای  کارکنان  وجود  سرمایه گذاران:  جذب  در  شرکت 

خارجی  سرمایه گذاران  جذب  در  دانش  صاحب  و  قوی  عمومی 
است.  اهمیت  حائز  بسیار  متوسط  و  کوچک  شرکت های  برای 
تخصصی  همایش های  و  گردهمایی ها  و  جلسات  در  حضور 
ابعاد  از  وسیعی  اطالعات  داشتن  و  سرمایه  جذب  به  مربوط 
طرح های  کامل  اطالعات  از  فهرستی  تهیٔه  طرح ها،  مختلف 
قابل سرمایه گذاری و قراردادن آن ها در سایت های مرتبط به چند 
و  نشریات  در  مکتوب  به صورت  آن ها  انتشار  دنیا،  زندٔه  زبان 
کتابچه ها و ارسال این اطالعات برای افراد و گروه ها و سازمان های 
مرتبط داخلی و خارجی از اقدامات مهمی است که کارکنان برای 
نتایج  این  دهند.  انجام  می توانند  خارجی  سرمایه گذاران  جذب 
پومت  و  لگراند  و   )2009( سوکولوف  و  لمورکس  یافته های  با 

)2010( سازگار است.
و  دانشمندان  استخدام  درصد  ـ  انسانی  ـ  درون سازمانی 

در  پژوهشگران  و  دانشمندان  استخدام  میزان   
ً
قطعا پژوهشگران: 

هرچقدر  واقع  در  است.  اثرگذار  خارجی  سرمایه گذاری  جذب 

این میزان باالتر باشد، دانش تخصصی سازمان، کیفیت طرح ها، 
ماهیت فناوری، سودآوری شرکت و سایر عوامل به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می گیرند که بررسی آن ها پژوهشی 
دیگر را می طلبد. بنابراین، به شرکت های کوچک و متوسط توصیه 
می شود که بر اساس توانمندی و ظرفیت مالی شان تا جای ممکن 
از دانشمندان و متخصصان استفاده کنند و بخش تحقیق و توسعٔه 
و   )2004( مانی  پژوهش  با  یافته ها  این  دهند.  گسترش  را  خود 

راپرت )1990( مطابقت دارند.
درون سازمانیـ  سیاستیـ  درصد تخصیص فعالیت های شرکت به 

تحقیق و توسعه: هرچقدر درصد تخصیص فعالیت های شرکت های 

کوچک و متوسط به تحقیق و توسعه بیشتر باشد، امکان دستیابی به 
منابع مالی خارجی بیشتر می شود. این امر به این علت است که 
شرکت برای گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه نیازمند استخدام 
این  خود  که  است  زمینه  این  در  برون سپاری  یا  بیشتر  دانشمندان 
موضوْع نوآوری را تسریع می کند و کیفیت طرح ها را تحت تأثیر قرار 
می دهد. بنابراین به شرکت های کوچک و متوسط توصیه می شود تا 
سهم بیشتری از فعالیت های خود را به تحقیق و توسعه اختصاص 
همکاران  و  بالدوین  پژوهش  نتایج  با  به دست آمده  نتایج  دهند. 

)2002( و مانی )2004( هم خوانی دارد.
درون سازمانی ـ سیاستی ـ شراکت کاری با شرکت های بزرگ تر: 

برای شرکت های کوچک و متوسط حائز اهمیت است تا گاهی برای 
 شرکت های 

ً
بقای خود به همکاری با شرکت های دیگر خصوصا

بزرگ تر شهرت  از شرکت های  بسیاری  زیرا  آورند؛  روی  بزرگ تر 
و اعتبار بیشتری از شرکت های کوچک و متوسط دارند و شراکت 
کاری با آن ها موجب مشهورشدن شرکت های کوچک تر و جذب 
به  بنابراین،  برای آن ها خواهد شد.  راحت تر منابع مالی خارجی 
شرکت های کوچک و متوسط توصیه می شود که به شراکت کاری 
پژوهش  یافته های  با  یافته ها  این  بپردازند.  بزرگ تر  شرکت های  با 
و  لگراند  و   )2009( سوکولوف  و  لمورکس   ،)1996( بکهلت 

پومت )2010( سازگار است.
برخالف عوامل درون سازمانی اثرگذار در تأمین مالی خارجی 
عوامل  متوسط اند،  و  کوچک  شرکت های  کنترل  در  که  نوآوری 
کنترل  از  خارج  که  دارند  وجود  ذیل  شرح  به  نیز  برون سازمانی 

شرکت های کوچک و متوسط هستند:
برون سازمانی ـ قانونی ـ ثبات قانون گذاری حکومتی: هرچقدر 

ثبات قانون گذاری کشوری بیشتر باشد، امکان تطبیق شرکت های 
است  بیشتر  مالی(  تأمین  )قوانین  قوانین  آن  با  متوسط  و  کوچک 
به  بنابراین،  کنند.  مالی  تأمین  می توانند  بیشتری  سهولت  با  و 
قانون گذاران توصیه می شود که تا جای ممکن شرایط ثبات قوانین 
و  در شرکت های کوچک  تا  کنند  فراهم  را  مالی  قوانین   

ً
خصوصا

به  آسوده تر  خیالی  با  و  نباشد  قوانین  مکرر  تغییر  دغدغٔه  متوسط 
فعالیت های اصلی خود بپردازند. این یافته ها با یافته های پژوهش 
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و   )2015( خوزانی  زرگران  و  خوزانی  زرگران   ،)1995( گنت 
محمدی و شاهی )2015( مطابقت دارند.

قوانین  بانکی:  دست وپاگیر  قوانین  ـ  قانونی  ـ  برون سازمانی 

داخلی  سیاست های  از  ناشی   
ً
اکثرا که  بانکی  دست وپاگیر 

بانک هاست، مانعی جدی بر سر راه تأمین مالی خارجی نوآوری 
توصیه  بانک ها  به  بنابراین،  است.  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
می شود تا در بحث وثیقه های بانکی، فرایند اداری پردازش وام، 
و  برای شرکت های کوچک  را  معافیت هایی  آن  مانند  و  بهره  نرخ 
متوسط نوآور در نظر بگیرند تا این شرکت ها بتوانند برای طرح های 
نوآورانۀ خود تأمین مالی کنند. این نتایج با یافته های پژوهش فیل 
نریمانی  و   )2015( خوزانی  زرگران  و  خوزانی  زرگران   ،)1999(

)2017( سازگاری دارند.
برون سازمانی ـ سیاستی ـ هدایت صحیح منابع مالی به سمت 

نوآوری: هدایت صحیح منابع مالی به سمت فعالیت های نوآورانٔه 

منجر  منابع  این  بهتر  شناسایی  به  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
شده است و تأمین مالی نوآوری به صورت ساده تری انجام خواهد 
صحیح  هدایت  با  تا  می شود  توصیه  دولتمردان  به  بنابراین،  شد. 
تأمین  زمینٔه   

ْ
متوسط و  کوچک  شرکت های  سمت  به  مالی  منابع 

یافته های  با  یافته ها  این  نتایج  کنند.  فراهم  بهتر  را  آن ها  مالی 
 )2017( همکاران  و  عزیزی  و   )2014( واحد  فدایی  پژوهش 

هم خوانی دارند.
نوآوری،  سیاست گذاری  کیفیت  ـ  سیاستی  ـ  برون سازمانی 

تأمین  در  که  عواملی  مهم ترین  از  یکی  دولت:  اقتصادی  و  مالی 

مالی نوآوری شرکت های کوچک و متوسط اثر می گذارد کیفیت 
این  است.  دولت  اقتصادی  و  مالی  نوآوری،  سیاست گذاری 
فراموش  نباید  می گذارد.  را  مهمی  اثر  نیز  عوامل  سایر  بر  عامل 
پایٔه دو عنصر اساسی  بر  کرد که موفقیت سیاست گذاری همواره 
شرایط  دیگر  سوی  از  و  یک سو  از  بینشی  و  ارزشی  مبانی  یعنی 
 Sarabadani et al.,( است  شده   بنا  جامعه  هر  مقتضیات  و 
2016(. به همین علت توصیه می شود تا سیاست گذاران، با توجه 
به دو اصل مذکور، کیفیت سیاست گذاری ها را ارتقا دهند. نتایج 
 ،)2011( وانگلیمپیارات  پژوهش  یافته های  با  حاضر  پژوهش 
نریمانی )2017( و شهرابی و همکاران )2019(  فری )2014(، 

مطابقت دارد.
در  صحیح  اطالع رسانی  و  آموزش  ـ  سیاستی  ـ  برون سازمانی 

صحیح  اطالع رسانی  و  آموزش  هرچقدر  مالی:  منابع  خصوص 

در خصوص منابع مالی بیشتر باشد، تأمین مالی خارجی نوآوری 
شرکت های کوچک و متوسط ساده تر و بهتر انجام خواهد گرفت. 
به سیاست گذاران توصیه می شود تا سازوکارهای الزم برای آموزش 
چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی را برای شرکت های 
مالی  تأمین  شیوه های  با  آن ها  تا  کنند  فراهم  متوسط  و  کوچک 
این،  بر  عالوه  شوند.  آشنا  دارند  رو  پیش  که  نوآوری  خارجی 

منابع  یافتن  راهگشای  می تواند  حوزه  این  در  دقیق  اطالع رسانی 
مالی مناسب برای شرکت ها شود. این یافته ها با یافته های پژوهش 

بکهلت )1996( و وست )2004( هم خوانی دارند.
نبود تقارن  یرساختی _ نبود تقارن اطالعاتی:  برون سازمانی _ ز

اطالعاتی به بیعدالتی در تأمین مالی نوآوری شرکت های کوچک 
قرار  تحتتأثیر  را  آن  منفی  بهصورت  و  می شود  منجر  متوسط  و 
می دهد. ارائٔه صورتهای مالی شفاف، گزارشهای حسابرسی دقیق 
و انتشار اطالعات دقیق تأمین مالی خارجی برای همگان می تواند 
یافتههای  با  یافتهها  این  بکاهد.  اطالعات  تقارن نداشتن  بار  از 
آقاجانی و همکاران )2013(، تکلو و تانایاما )2010(، آرزوالد و 

برنسکمب )2003( و وست )2004( مطابقت دارند.
یفات  تشر و  نهادی  شکاف های  ـ  یرساختی  ز ـ  برون سازمانی 

اداری میان دستگاه ها: شکاف های نهادی و تشریفات اداری میان 

و  کوچک  مالی شرکت های  تأمین  روند  در  اختالل  به  دستگاه ها 
متوسط منجر می شود. رفع فساد اداری، سیاست گذاری صحیح 
و  متخصص  کارکنان  به کارگیری  و  منطقی  نظارت  این حوزه،  در 
صدور  متوسط،  و  کوچک  شرکت های  نیازمندی های  به  توجه 
سریع مجوزها و ترسیم نقشٔه راه صحیح فرایند تأمین مالی از جمله 
انجام  این شکاف  برای برطرف کردن  اموری است که الزم است 
برنسکمب   و  آرزوالد  پژوهش  یافته های  با  حاصله  نتایج  شوند. 
)2003(، کو و همکاران )2020( و محمدی و شاهی )2015( 

هم راستاست.
مالی:  تأمین  معامالتی  هزینه های  ـ  یرساختی  ز ـ  برون سازمانی 

توانایی  باشند،  بیشتر  مالی  تأمین  معامالتی  هزینه های  هرچقدر 
نوآوری  خارجی  مالی  تأمین  برای  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
هزینه های  کاهش  برای  گزینه ها  بهترین  از  یکی  می شود.  کمتر 
بهادار  اوراق  بورس  طریق  از  مالی  تأمین  مالی،  تأمین  معامالتی 
است. لذا فراهم کردن سازوکارهای الزم برای تأمین مالی خارجی 
از وظایف  بورس  از طریق  متوسط  و  نوآوری شرکت های کوچک 
برای  نیز  دیگری  انجام شود. روش های  باید  که  است  دولت  مهم 
وجود  نوآوری  خارجی  مالی  تأمین  معامالتی  هزینه های  کاهش 
دارند که از آن جمله می توان به کاهش هزینه های صدور و ابطال، 
کاهش هزینه های مدیریتی و غیره اشاره کرد. این یافته ها با یافته های 
تانایاما  و  تکلو   ،)2010( هال  و  لرنر   ،)2007( لنگلند  پژوهش 

)2010( و محقق نیا و اکبری باوفا گلیان )2017( مطابقت دارند.
وجود  صنعتی:  خوشه های  وجود  ـ  یرساختی  ز ـ  برون سازمانی 

به آن  به کشیده شدن منابع مالی  خوشه های صنعتی در منطقه ای 
برای  را ساده تر می کند  مالی  تأمین  نتیجه  در  و  منطقه می انجامد 
صنعتی  خوشه های  این  در  که  متوسطی  و  کوچک  شرکت های 
فعال هستند. بنابراین، انتظار می رود تا دولت ها زمینه های تشکیل 
ایجاد  مستعد  که  مناطقی  در  کنند  فراهم  را  صنعتی  خوشه های 
پژوهش  یافته های  با  به دست آمده  نتایج  هستند.  صنعتی  خوشٔه 
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متوک )2011( و براون و همکاران )2009( سازگاری دارند.
رشد  کشور:  اقتصادی  رشد  ـ  زیرساختی  ـ  برون سازمانی 
مهم  زیرساخت های  از  عوامل  سایر  کنار  در  کشور  اقتصادی 
کوچک  شرکت های  نوآوری  خارجی  مالی  تأمین  برون سازمانی 
قوی تر  مالی  گردش  مولد  اقتصادی  رشد  زیرا  است؛  متوسط  و 
رشد  می شود.  نوآوری ها  به  پول  تزریق  باعث  و  است  اقتصاد 
و همین  دارد  دنبال  به  نیز  را  توسعٔه خوشه های صنعتی  اقتصادْی 
مسئله تأمین مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک و متوسط 
را ساده تر می سازد. این نتایج با یافته های پژوهش براون و همکاران 

)2009( و فری )2013( مطابقت دارند.
یافته های پژوهش حاضر برای مدیران، سیاست گذاران و تأمین 
مالی خارجی نوآوری شرکت های کوچک و متوسط قابل استفاده 
پیشنهاد می شود که عوامل  نیز  به سایر پژوهشگران   

ً
است. ضمنا

کوچک  شرکت های  نوآوری  خارجی  مالی  تأمین  شناسایی شدٔه 
تصمیم گیری  فنون  نظیر  فنونی  با  را  پژوهش  این  در  متوسط  و 

چندمعیاره اولویت بندی کنند.

تقدیر و تشکر

سنجش  فرایند  در  که  دارم  را  تشکر  کمال  محترم  ارزیابان  از 
مطالعات پژوهشْی این جانب را یاری کردند.
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ThePresenting a Model of Factors Affecting the External 
Financing of Innovation in Small and Medium Enterprises Using the 

Meta-Synthesis Method 

Hooman Shababi1

Abstract
The purpose of this study is to identify the factors affecting external financing of innovation 
in small and medium enterprises by in-depth study of the research background and provide a 
model for it. An in-depth study of 257 articles, books and dissertations from reputable internal 
and external sources, meta-synthesis method and MAXQDA 10.0 qualitative analysis software 
were used, and the results showed that external and internal factors affect the external financing 
of innovation of small and medium enterprises. In the category of intra-organizational factors, 
technical and structural factors, human and political, and in the category of extra-organizational 
factors, legal, political and infrastructural factors affect the external financing of innovation of 
small and medium enterprises. Finally, a model of the factors affecting the external financing 
of innovation was presented. The current results could be a beacon for small and medium sized 
companies in external financing of innovation.

Keywords: External Financing, Innovation, Meta-Synthesis, Venture Capital, Small and Medium 
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نقش نامه و فرم تعارض منافع

الف( نقش نامه

ب( اعالم تعارض منافع

در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است 
مجالت  سردبیران  حتی  یا  و  داوران  نویسندگان،  یا  نویسنده  که 
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی می باشند که ممکن است 
مقاله  یک  چاپ  در  آن ها  تصمیم گیری  بر  ناعادالنه ای  طور  به 
تأثیرگذار باشد. تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه 

عدم اظهار آن است که مسئله ساز می شود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم می کنند که رابطه مالی یا غیرمالی 
با سازمان، نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند 
از  منظور  غیررسمی.  یا  رسمی  انتساب  و  رابطه  از  اعم  ندارند، 
پژوهانه،  دریافت  از  است  عبارت  جمله  از  مالی  انتفاع  و  رابطه 
افتخاری  سازمانی،  عضویت  سخنرانی،  ایراد  آموزشی،  گرنت 

اختراع، و  اشتغال، مالکیت سهام، و دریافت حق  یا غیررسمی، 
البته محدود به این موارد نیست. منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی 
عبارت است از روابط شخصی، خانوادگی یا حرفه ای، اندیشه ای 

یا باورمندانه، و غیره. 
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد )و یا 

نداشته باشد( در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
نویسندۀ  ندارد.  منافعی  تعارض  الف هیچ گونه  نویسندۀ  مثال: 
دریافت  است گرنت  بوده  تحقیق  که موضوع  از شرکت فالن  ب 
کرده است. نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق 
که  فالن  شرکت  در  و  داشته اند  افتخاری  سخنرانی  است  بوده 

موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار )عدم( تعارض منافع: با سالم و احترام؛ به استحضار می رساند نویسندگان مقاله هیچ گونه 
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