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چكيده

محدودیت منابع یکی از مهمترین مسااای ی ا اات یا اااا اابا انام با م منا.ا یساابند این محدودیتیا
اااا اابا انام نا با ااخت اابلای اوانیت یا دن اااا اابا ان یا اانم می دید با تن.ا با اینکا یان فرینام
میتنااند محنن تن اها باناندم محدودیت یا تأمان ماای یان فرینام یکی از مهمترین دغدغا یا ااا با انم
ا اات سا ا با این محدویت یا ااازمند ناانا ت چانچنی اااا اابا ان تأمان ماای یان فرینی ا اات دن این
مطاااهاا یدا انایا چانچنی مفهنمی ااااا اااتیا تأمان ماای یان فرینی فناونااا ا اااتم ا ا با نور مرون
ااسبخاتا،م اا تیا این حنزه گرد ون و برن ی گردیده ا ت دن این مطااها یافی با بهره گار از اظریا
داده بناادم چانچنی این ااا اتیا احصاا می گردد از ااایی یا یان فرینیم دااشی .نام محسنی مینندم با
تبع م مطااهات ماام نناابا ا این حنزه از .خ ا اااا اابا ان یان فرین فناونااا ااازمند انایا ی ،چانچنی
مفهنمی ا ت تباان نواد مطااهات و مفایام تشکال دینده این حنزه از .خ ا د باوندیا این سژویش ا ت

واژگان کليدي:

اا با ان یان فرینیم اا تیا تأمان ماایم تأمان ماایم یان فرینی فناونااا

 Email: mamoradi@ut.ac.irنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
اگرچا یان فرینی با عننام ی ،نا ا ع خی قدمبی دن حدود ا دیا داند اما مطااهات
گسبرده ا دن صنص اا با ان یان فرینی صننت گرفبا ا ت با این و.ند حنزه
اا با ان یان فرینی فناونااا بساان .دید ا ت ا ا عرصا اا با ان تأمان ماای یان فرینی
فناونااا یا مسئ ا محدودیت منابع ماای یان فرینام فناون نا منند تن.ا قران می دید با عننام
ی ،عرصا بکر برا مطااهات اا با ان ا ت فقدام ادباات اظر دن حنزه اا با ان
اا با ان یان فرینیم
تأمان ماای یان فرینی فناونااا از نکاا اظر ماام حنزه یا
اا با ان تأمان ماای و اا با ان فناون با و.ند می ید این نکاا اظر من.ب
ا بفاده از اا تیا غار یخسن دن عرصا عخل مینند با اینکا حنزه اا تیا یان فرینی
بساان گسبرده ا ت اما از ن مدیریت دوابی و اا با ان عخنمی با م یم تن.هی نده
ا ت ( )hart, 2003:1-22با و.ند ادباات اظر غنی دن حنزه یا «تأمان ماای یان فرینیم
تأمان ماای فناون م اا با ان یان فرینی و اا با ان فناون »م اا با ان تأمان ماای
یان فرین ی فناون مقناا ا ا ت یا یخبر بر م تخریز نده ا ت عدم ننا ت یافی از این
حنزه من.ب مینند اا تیا و ایداا با یکدیار با نبی منطبق اشده و دن طح ا.رایی
فرصت یا این حنزه از د ت برود از این نو تن.ا با این حنزه بساان حایز ایخات ا ت
.هت یانبست اا تیا یان فرینی فناونااا اااز با انایا چانچنی مفهنمی اا تیا
تأمان ماای یان فرینی فناونااا و.ند داند .هت اال با این یدام ادباات حنزه م ینن با نور
مرون اسبخاتا ،گرد ون و تح ال می گردد گرد ون و تح ال تاانی یشننیا ملب ف
دن اا تیا تأمان ماای یان فرینی فناونااام ناه نا برا بهره گار از این تاانی دن دیار
یشننیا باز یرده و عالوه بر مشلص اخندم مباای اظر نیاافت یا یانبرد نا اشام میدید
دغدغا تأمان ماای یان فرینام برا دوابخردام و اا با انام من.ب نده ا ت دن طح م ی
دوات یا و دن طح بانااخ ی بر ی از ازمامیا اقدام با انایا اا تیا تأمان ماای یان فرینی
()romer, 1994

اخایند از ااایی یا نند و تن ها یشننیا مرینم تن.ا با فناون ا ت
دواتیا تن.ا ویژه با این حنزه دانبا و اا تیا تن ها فناون نا دن د بنن یان ند قران
دادهااد یناامی یا صحبت از یان فرینی فناونااا 1مینند ایخات این منضنع دن اا با ان
با مهنا تن.ا با یان فرینی و تن.ا با تن ها فناون ا ت

1- Technopreneurship
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سياستهاي تأمين مالی کارآفرینی فناورانه
دن تهانیفم یان فرینی فناونااا از منظر یدام و ا ام فر یندم قاب ات یا و مؤافا یا تشکال
دینده منند برن ی قران گرفبا ا ت ا.زا اص ی یان فرینی فناونااا عبانتند از یان فرین فناونم
رمایام نریت یا فناون بناام .دیدم بازان و مشبریامم مشاونامم دوات و اهادیام دااشااه
یام ازمام یا یا دن تهامل با یکدیار و ااز با ا بفاده از دیار ا.زا یان فرینی فناونااا نا نکل
می دیند ( .)Prodan, 2007یان فرینی فناونااا نامل ازمامم مدیریت و دامنا تغاارات نیس،
دن فناون ا ت این تغاارات بر سایا تاانت قران دانبا و با دابال سا با مشکالت و ایااد
فناون .دید ا ت( )Bailetti, 2012چهان نین ا ا ی یان فرینی فناونااا عبانت از بنااهم
فناون م زمانا و یان فرین ا ت یا دن فر یند ننا ایی و بهره بردان از فرصت یا فناونااا
ایفا اقش مییند( )Shane & Venkataraman, 2003یان فرینی فناونااا دن ی ،نویکرد
اسبخی تحت تأثار محاط و اهادیا می تنااد مدیریتم دااش و ننا ت یان فرینام نا مبدل با
مزیت نقاببی اخاید( .)Petti & Zhang, 2011اااز با حخایت از بنااه یا یان فرین با صنص
بنااه یا یان فرینی فناونااا مؤید ایخات اا با ان دن این حنزه ا ت تقریبا ی ،ا.خاع
و.ند داند یا

اا با ان

میتنااد

طح یان فرینی نا تحت تأثار قران دید

)(Storey, D. J., 1991

الاد بروم و ا بناسنم( )6002اا تیا یان فرین نا با چهان د با تقسام بند یرده
ااد این تقسام بند عبانت از )1 :اا ت امبداد یان فرینی 1دن طح بنااه یا ینچ،م
6
 )6ایااد بنااه .دید یا ایااد یسب و یان و ا بانت پم  )3اا ت یان فرینی گنناا
(نویکرد گروه یدا)م  )4اا ت یان فرینی یل اار 3ا ت یخچنان طنح اا با ان ااز
میتنااد مبفاوت باند
نیننادز (2001) 4دن مطااهات اا با ان عخنمی .هت دنک فر یند یان فرینیم ضخن
انانه با عالقا ندید اا با انام دوابیم مقامات منبلب و مدیرام حرفا ا عخنمی با بهبند
وضهات اقبصاد م اقش دوات دن حخایت از یان فرینام نا مؤثر دااسبا و تن.ا با تأمان ماایم
دن ا باان قراندادم اطالعاتم مشاونه و منزر نا دن این حنزه مطرح می اخاید یخچنان تشنیق
یان فرینام دن مرح ا ب ن ایده و تسهال غاز یسب و یان از نوریا اا تیا یان فرینی
ا ت ) )Reynolds et al, 1994تهریفی دیار از اا تیا یان فرینیم باام مییند یا اا ت
یان فرینی نامل اقداماتی یست یا بب تحری ،نفبان یان فرینااا دن منطقاا اص و یا ی،
1- E-extension policy
2- Niche
3- Holistic
4- Reynolds
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یشنن مینند اا تیا یان فرینی با طنن مسبقام مبان مازام انباام و قصد یان فرینی دن
ی ،یشنن و یا منطقا ا ت( )Lundström, A., & Stevenson, L., 2001اا تیا یان فرینی
نا می تنام بر ا اس تهانیف طبقا بند اخند
اا تیا یان فرینی دن ا طح یالمم مااای و رد قران می گاراد اا تیا یالم با
صننت یالم و م ی غاز نده و اا تیا مااای دن بنااه نروع نده و اا تیا رد از
انلاص نروع مینند یر ی ،از این طنح مبغاریا اص ند نا دانبا یا بر حسب این
مبغاریا د ااتیا دوابی با صننت اا با ان سدیدان مینند اابقال فناون و تاان
از فناون یا ذیل مبغار اااازه با یدا گروه اص ا تم دن طح رد میباند
طر س یر دن طح یالم میباند
اا با ان برا فرنباام یسب و یان و رمایاگ ان
( ( Mirzanti et al, 2015با تن.ا با ادباات سژویش می تنام گفت اا با ان تأمان ماای
یان فرینی فناونااا طنح ردم مااای و یالم نا تحت تأثار قران میدید
باید گفت نریت یان فرین فناون با بنااه یا ینچ ،و مبخایز مبفاوت ا ت اا با ان
برا یان فرینی فناونااا اسبت با اا با ان برا بنااهیا ینچ ،و مبن ط از ا .هت
مبفاوت ا ت دن اا با ان یان فرینی فناونااا اوالً تخریز بر نو فرد ا ت ثاااا فهاااتیا
ساش از ناهااداز و غازین منند تن.ا باشبر قران داند و اهایباً اینکا اااز با حخایتیا محاطی
و ا بانیا اهاد منند مداقا قران میگارد این دن حاای ا ت یا دن دیار بنااهیا تخریز بر
نو بنااه و فهاااتیا سس از ناهااداز ا ت ). .)Zhang & Li, 2008دول نخانه()1
اارریا عخده اا بی اسبت با یان فرینی فناونااا نا اشام میدید
.دول  -1اارریا

اا بی یان فرینی فناونااا

اارر اسبت با یان فرینی فناونااا

انیسنده

اعطا یانااا با فناون یا .دید و تأمان یزینا یا تحقاق و تن ها

)Audretsch, D. Thurik, A.(2001

حخایت دوات دن مرح ا ب ن ایده و غاز یسب و یان

)Reynolds, P. D. (2001
Lundstrm and Stevenson
)(2001and 2006
(Mirzanti (2015

تن ها زیر ا ت یا (سانک ع م و فناون و مریز نند)

(Redford )2012

اا تیا یان فرینی گنناا
اا تیا اابقال فناون و تاان
د بر ی با فناون

از فناون

ان.ی و اابقال تحقاق و تن ها

(Acs and Szerb, )2007

روششناسی
مسئ ا محدودیت منابع ماای یان فرینام فناون این ؤال نا دن ذین مببادن می ازد یا با چا
چانچنی اظر می تنام اا تیا تأمان ماای یان فرینی فناونااا نا تباان اخند؟ با تن.ا با
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این ؤال و ااز چند ننباا بندم منضنع منند برن یم نور تحقاق اظریا داده بنااد منند
ا بفاده قران میگارید نور اظریا داده بنااد با نویکرد .بانین یکی از .امعترین و مهمترین
نوریا انایا چانچنی مفهنمی ا ت (.خشاد برو.رد و یخکانامم )161-33 :1331
این نور فر یند یشت مرح اا ا ت یا نش مرح ا نا .هت ن ادم با چانچنی
مفهنمی ساشنهاد میدید دن دو مرح ا ااز چانچنی با د ت مده نا مهببر اخنده و تن ها
میبلشد مرح ا یشبم مرح ا ا سنیا بنده یا دن طی م چانچنی با د ت مده دن گ ن زمام
تکنین ندهم گسبرر می یابد و امکام طرح م دن ایر ننبایا فرایم مینند مرح ا یفبم ااز
چانچنی با د ت مده نا دن محافل ع خی مااندم ینفرااس یا و مطرح یرده و با بهرهگار
از دیدگاه ایرین بر اعببان م میافزاید( ( )jabareen, 2009:49-62برا ا بفاده از این نویکرد
دن مرح ا الستم منابع دادهیا منبلب تر ام 1میگرداد دن مرح ا دوم اطالعات منبلب با
د ت مده منند مطااها گسبرده قران گرفبا و طبقابند مینناد  6مرح ا نم ننا ایی و
اامگ ان مفایام 3ا ت مرح ا چهانم تفکا ،و طبقابند مفایام 4ا ت مرح ا سنام ادغام
مفایام 1با د ت مده با یکدیار و قران دادم دن د بابند .دید ا ت مرح ا نشم تریاب2
مفایام با د ت مده و ا ت چانچنی مفهنمی ا ت
دن این سژویش .هت اااام مراحل اول و دوم از نور مرون اسبخاتا ،یا اظام مند ادباات
تحقاق 1ا بفاده مینند .هت مرون ادباات می تنام با مطااهات ع خی یا با منضنع ما ازدی،
یسبند مرا.ها اخند(. )Shet and et al., 2017هت ننا ت مضامان سژویش از نور مرون
اسبخاتا ،بهره گرفبا مینند اابلای نور مرون اسبخاتا ،یخ ،با ننا ایی زمانایا
اص ی تلصصی و تازیا و تح ال ادباات دن حنزه یان فرینی میاخاید
). .)Liñán & Fayolle, 2015هت اااام دیار مراحل و د ت سادا یردم با مفایام میتنام
مفایام نا دن قااب یدیا مفهنمی با د ت مده از مبن دن اظر گرفت برا این منظنن یدیا
بر ا اس ویژگییا و ابهاد دادهیا ا بلراج مینند با مرون مسبخر یدیا اوااا و مقایسا مکرن
میا نبایتیا و تخایزات میا مشلص مینند(. )charmaz & belgrave, 2002هت تسهال
این امر با واند یردم ا ناد دن ارم افزان  ATLAS.tiمیتنام یدیا حاص ا نا با یکدیار ادغام
یرده و دن صفحا ات ونیی یا ارم افزان دن ا باان یانبر قران میدید این یدیا مقایسا و
د بابند میگردد پس .هت با د ت وندم چانچنی مفهنمی مقناایا ع یم سدیده اص یم
1- Mapping the selected data sources
2- Extensive reading and categorizing of the selected data
3- Identifying and naming concepts
4- Deconstructing and categorizing the concepts
5- Integrating concepts
6- Synthesis
7- Systematic literature Review
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نایبرد م مقناایا مدا اگرم زمانایا و ساامدیا مشلص

مینناد & Strauss

))Corbin, 1990

مقناایا مؤثر بر سدیده اص ی با عننام مقناایا ع ّیم مقناایا مؤثر بر دیار مقناایا یا
سر تأیادترین مقنالت یسبند مقناا اص یم مقنالت ینبرای و مدیریبی مقناا نایبرد م مقنالتی
یا دن نرایط اص بر عنامل تأثارگ ان یسبند مقناا مدا اگرم مقنالت بر ا با از محاط
ینش با عننام مقناا زماناا و اهایبا مقنالتی یا مه نل دیار عنامل یسبند با عننام ساامدیا
میبانند(ا براس و یننبانم  )1331یدیا مفهنمی اابلای نده مبان این مقنالت ا ت با
این صننت دن اهایت ی ،چانچنی مفهنمی از اا تیا تأمان ماای یان فرینی فناونااا با
د ت می ید

گردآوري و تحليل دادهها
برا اااام مرون اسبخاتا ،دن این مقااا بر ا اس ؤال تحقاق یا با دابال تح ال مفایام
مطااهات اا تیا تأمان ماای یان فرینی فناونااا ا ت ی ،سروتکل نامل سایااهیا منند
.ستو.نم عباناتم ال و قاند منند اظر دن .ستو.ن تباان گردید دن سایااهیا اطالعاتی
فان ی زبام مطااها ع خی یا دالات بر اا تیا تأمان ماای یان فرینی فناونااا با احن یا
ی اا واژگام ی اد نا دن بر دانبا و مطابق با طح تح ال این مطااها باندم یهنی دن د با
اا با ان یا یالم و مهطنا با ا براتژ یا رد بنااه و مشلصاً دن حنزه تأمان ماای
یان فرینی فناونااا باندم یافت اشد
از احاظ .امهات و اعببانم بهبرین سایااهیا ا ناد ع خی .هام عبانت از سایااهیا وی و
اینسم ا کنسنسم گنگل ا کنالن و سای مد 1میباند این سایااهیا باشترین تهداد اابشانات
نا سننش میدیند سایااه سای مد دن حنزه سزنکی فهال بنده و سایااه گنگل ا کنالن از اعببان
یخبر اسبت با دیار سایااهیا تلصصی با ع ت .ستو.نیا سراینده بر نندان ا ت
سایااه وی و اینس حدود  20ما انم ند ع خی مربنط با باش از  100گ نبا تحقاقات ع خی
بشر نا سننش میدید سایااه ا کنسنس فراگارتر از سایااه ع خی وی و اینس ااکن با تخریز
بر تحقاقات مهاصر میباند) (Falagas and et al, 2008ا ا .هت برن ی ادباات تحقاق دن
مطااهات بانااخ ی سایااهیا اطالعاتی ا کنسنس و وی ا اینس با .هت دانبن باشترین
ان.اع دن مقاالت منند برن ی یا با نور مرون اسبخاتا ،اااام نده بنداد اابلای نداد
دن مرح ا اوااا با ی اد واژه اا با ان دن سایااه ا کنسنس تهداد  1114310ند و دن
سایااه وی و اینس تهداد  210243ند من.ند بند .هت د ت یافبن با ا ناد قابل برن ی
1- PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar
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قادیا ملب فی دن مراحل ملب ف .ستو.ن دن اظر گرفبا ند این قادیا عبانت از دن اظر
گرفبن بازه زماای 6011-1310م و.ند ی خات دن عننامم چکاده یا ی اد واژهم و.ند تنأمام ی اد
واژهیا یان فرینی فناونااا1و اا ت یان فرینی6و اا ت تأمان ماای3با ا بفاده از عخ ار "و"4
ا ت دن این نرایط تهداد ا ناد دن سایااه ا کنسنس تهداد  114ند و دن سایااه وی و اینس
تهداد  162ند یافت ند با تخریز بر نو فناون ماخنعا دن یر دو سایااه تهداد  11نینند
و.ند دانت .هت مرون یامل ا ناد با برن ی چکاده مقاالت و محبنا با د ت مده ا ناد
تکران م ا ناد غار ااا اسیم ا ناد منبشر اشدهم ا ناد غار مرتبط با حنزه منند اظرم ا ناد منبشر
نده دن ینفرااسیا یا دن ماالت مهببر اخایا اشدهااد از یافبایا ح ا ند اهایبا تهداد  43ند
.هت تح ال با د ت مد
بر ا اس نورننا ی مطرح نده اخندان نخانه( )1نواد ااانر ا ناد نا اشام میدید دن
این اخندان محنن عخند باااار تهداد مقاالت منبشر نده و محنن افقی باااار الیا اابشان
این ا ناد ا ت این نواد اشام میدید با طنن اص تحقاقات با ی اد واژهیا منند اظر یم
میباند با این و.ند دن غاز دیا ا ار تن.ا با این حنزه باشبر نده ا ت
نمودار شماره(:)0روند مطالعات سیاستگذاری تامین مالی کارآفرین
فناورانه
6
4
2
2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

0
1985

انیسندگام ا ناد یافت نده از یشننیا ملب فی میبانند اگرچا دن این ماام از یشننیا
دن حال تن ها ااز میبانند اما ایثرا از یشننیا تن ها یافبا میبانند باشترین محققان از
ایاالت مبحده مریکا میباند پس محققان ااا سبام و یند دن نتبایا بهد قران داناد دن
ماخنع  33محقق از یشننیا ملب ف .هام اااناده ا ناد منند برن ی میبانند دن  43ند
یافت نده؛ ااناع ملب ف مقااام یبای یا بلشیا یبایم مقاالت ینفرااسی و یاددانتیا
مرون و.ند داند باشترین تهداد ا ناد مربنط با مقاالت (تهداد  32منند) میباند این تهداد
مربنط با انع اابلای ااز میباند و تهداد زیاد از یافبایا یا مربنط با ینفرااس بنده ا ت
)1- Technology Entrepreneurship(TE
)2- Entrepreneurship Policy(EP
)3- Financing Policy(FP
4- And
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یخامطنن یا دن مبدوانژ ذیر ندم ح ا نداد باشترین ی اد واژها یا دن این ا ناد با یان
نفبا ی خا یان فرینی با تهداد  12بان تکران ا ت با و.ند اینکا ی خات اا ت و تأمان ماای
واژگاای بنداد یا منند .ستو.ن قران گرفبند اما ی خات رمایاگ ان با تهداد  16بان و
اا ت عخنمی با تهداد  10بان باشترین تکران نا دن ی ادواژگام ا ناد منند برن ی دانباااد
دن صنص ی اد واژه فناون باید گفت این واژه تنها دن  1ند با یان نفبا ا ت دن حاای یا
عبانت اابقال فناون دن  2ند با عننام ی ادواژه ا بفاده نده ا ت تریاب واژگام یشننیا
دن حال تن ها ااز .زو سر تکرانترین ی ادواژگام ا ت یا دن  1ند و.ند داند یافبایا این
مرون اظاممند با تفکا ،عننامم انیسندهم ال اابشانم یشنن منند مطااها و محل اابشان دن
.دول نخانه ( )6مده ا ت
.دول  -6یافبا یا مرون اظاممند ادباات
عننام
چااشیا حخایت ماای از ا بانت پ یا
زاام مریکا التان دن رمایا گ ان
دن صنایع فناون

منقهات زاام دن بلش یسب و
یان مرتبط با یشاونز دن فریقا
واتس اپ -ا بنیناس فهال یا یان فرینی
.نااام نا دن دبی و فریقا .ننبی ترویج می
دید :تاانبی از یان فرینام .نام

انیسندگام

ال

Kuschel and
et al

6011

Adam and
et al

6011

& Kariuki
Ofusori

6011

Chirambo

ااداز فریقا
مرزیا باروای بااکدان  :تأمان ماای
فضاانندام و حفاظت از
منابع ماای زمانی

Cahan and
et al

6012

ا براعاتم عالیم تاان و مکخل میا

نواق ان ون محصنل دن رمایا

AntolinLopez and
et al

6012

ابزانیا دوابی تأثارگ انتراد؟

ان ون اارژ

ننناد

دن دنه ا اکنم

Theory and
Practice of
Electronic
Governance

A03

.ننبی
فریقا
.ننبی

صحرا

ایاالت مبحده
مریکا

In Climate Change
Adaptation, Resilience
and Hazards
)(pp. 195-207
Springer International
Publishing.

New Space

A01

A04

A05

یشننیا

Zhou and et
al

گ ان یا .دید :یدام ی ،از

فریقا

Development in
Practice

A02

مریکا

فریقا

6012

دن تأمان ماای رمایا

یشننیا

منطقا
6012

مقااا

& Cross Cultural
Strategic
Management

التان

ت فاق تأمان ماای ردم تأمان ماای
سایدانم تطباق تغاار سایدان :چشم

یشنن

عننام ما ا

نخانه

انوسایی عضن

Technovation,

A06

OECD

یشننیا
انوسایی
مریکام چانم

Kammen

6011

یشننیا
انوسایی و

European research
on management and
business economics

In AIP
Conference
(Proceedings )AIP

A07

A08

تدوین چارچوب سیاستهای تأمین مالی کارآفرینی فناورانه
اااازه یا ترویج یان فرینی دن یناام:
ابایج مببنی بر برااما یان فرینی

Markatou

6011

یناام

ان ونااا .دید
یشف انتباط بان محصنالت و دمات
دن بازانیایی با دن مد اادک -نناید از
اسبم یا

ننناد

ااای

ااانیا تأمان ماای دن نریت یا
مببنی بر فناون  :گسبره ا از اظریا
س ا مراتبی

رمایا یا .دید دن صنهت
انظهنن :د بر ی با منابع

Friebe and
et al
Minola and
et al

Bjørgum
and et al

6013

6013

6013

بانااخ ی و ا بفاده از میا
تأمان ماای مرح ا اوااا و اقش
یان فرینام ان.ی دن تاان

از

دااش ایااد نده تن ط دااشااه

عنامل تأثارگ ان بر یان فرینی
بانااخ ی دن مااز

Politis and
et al
& Julian
Ahmed

6016

6016

اخامم یند

33
Procedia-Social
and Behavioral
Sciences
Energy Policy

A09

A10

ی ،نریت

International Journal
of Entrepreneurship
and Small Business

اروژ و
ا کات ند

International Journal
of Entrepreneurship
and Small Business

نید

Venture Capital

A13

Journal of Small
Business and
Enterprise
Development

A14

Technology
& Analysis
Strategic
Management

A15

مریکایی

مااز

A11

A12

دوات یا چاناا با دابال سر یردم
نکاا ماای برا ا پان ا یا
دااشاایی یسبند :تأیاد بر مراحل ساش
از ب ن ایدهم مفهنم سداز

Rasmussen
& Sørheim

6016

یااادا و

و ایده یسب و یان
منااع مببنی بر اهاد برا ان ون دن
نریت یا ینچ ،و مبن ط دن چان
مدل مفهنمی برا تن ها رمایا
گ ان دن یشننیا دن حال ظهنن

Zhu and et
al

6016

Ayodeji

6016

زاام تا.ر دن عربسبام هند  :ویژگیم
ااانیا نند و ساشرفت دن زمانا

Zamberi

6011

منطقا ا
اظام م ی ان ون دن یشننیا یخبر
تن ها یافبا :مطااها منند سایسبام

Naqvi

6011

چان
فریقا
.ننبی
عربسبام
هند
سایسبام

Asia Pacific
Journal of
Management

A16

Journal of
Management Policy
and Practice

A17

Equality, diversity
and inclusion: an
international journal

A18

International Journal
of Technology,
Policy and
Management

A19

با ن چانچنی اظام مند و تکام ی
برا

اا ت رمایا گ ان

طر

س یر دن د تیابی با رنزیریا و
نبکا یا ان ون دن دیدگاه

Rosiello and
et al

ایاالت مبحده

6011

مریکا و
ا رایال

Springer, Berlin,
Heidelberg

A20

ننمپبرین

تسریع ان ون دن فناون
اطالعات و انتباطات برا

المبی

Crean

6010

یند

Health Affairs

A21
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تاان

از فناون یا
اارژ سایدان

یخارایی یا وابسبای با مسار دن اا تیا
.هت نواق ایااد نریت یا ا پان ا
دااشاایی مقایسا فرااسا و ااا سبام
.هاای از د تیابی با دمات اارژ

Balachandra
and et al

6010

& Mustar
Wright

6010

مدنم دن ااا یا یند  -تازیا و تح ال

Reddy and
et al

تن ها صنهت زغال چنی سایدان

Domac and
et al

اقبصاد و تح ال اا با ان

6003
6001

یند

Renewable
Energy

A22

فرااسا و

The Journal of
Technology
Transfer

A23

ااا اس
یند
یروا ی

Energy Policy
Šumarski list

A24
A25

“اندک رخ نده یننز یم می تنااد
فران یند” :مطااها منند فناون م
م اتم فرینگ و بانااخ ی از

ریع

& Zhang
Dodgson

6001

یره .ننبی

Journal of World
Business

A26

و زودیناام نریت
سانک یا ع نم و فناون و مرایز
نند یسب و یان دن یشننیا
مبن ط :منند یناام
اا ت تن ها فناون و تحقاق و
عخ کرد ان ونااا منند مطااها ینااای
برااما یا نند یسب و یانیا
ینچ ،دن تریاا :تأثارات
فرد و محاطی
دا بام فانماناا از یان فرینی و با عننام
دااشااه ه فنی الم  -زمایشی دن ان ون م
نکنفایی ازماای و ناسااس صنهبی

رمایاگ ان یا

طر س یر فناون

.دید :نوادیا تأمان ماای مراحل
غازین دن فریقا .ننبی
ترویج مرایز نند یسب و یان برا
نند نقابت صنایع ینچ،
و مبن ط دن یره

اظام یا ان ون تاینام و چان:
تازیا و تح ال مقایسا ا

یناام

The Journal of
Technology
Transfer,

Hatzikian

6001

یناام

Regionalisation,
Growth, and
Economic
Integration

A28

Kozan and
et al

6002

تریاا

Journal of Small
Business
Management

A29

& Sofouli
Vonortas

& Eliasson
Eliasson
& Lotz
Buys
Kim and et
al
& Chang
Shih

6001

6002

6001

6001

6004

نید
فریقا
.ننبی
یره .ننبی
تاینام و
چان

Entrepreneurship
& Regional
Development
Engineering
Management
(Conference(IEEE
International Journal
of Technology
Management

Technovation

A27

A30

A31

A32

A33

من سات ماای تن ها ا با عننام
ابزانیا

اا ت فناون  :ساامدیا برا
ان ون و یان فرینی دن

& George
Prabhu

6003

اقبصادیا
انظهنن

Research Policy

A34

یشننیا انظهنن
ترویج فهااات ان ون دن نو اا از
طریق ایااد سانک یا ع م و فناون :
منند مطااها سبرزبننگ()1331-1336

Kihlgren

6003

نو اا

Technovation

A35
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فرنباام یسب و یان :تأمان ماای
رمایایا مببنی بر
فناون  -دیدگاه تانیلی

Freear and
et al

بازانیا اارژ تادید س یر دن

مرون بدوم

6006

زمانا و یشنن
اص

717
Venture Capital: An
International Journal
of Entrepreneurial
Finance

یشننیا دن

Annual review of
energy and the
environment
Nature
biotechnology.

A39

A40

Martinot
and et al

6006

ننناد دن ا براااا

Littlejohn

6006

ا براااا

نریتیا .دید مببنی بر فناون :

Delapierre
and et al

1331

فرااسا

Research Policy

Hirschman

1331

ایاالت مبحده

Journal of
consumer affairs

Bygrave

1311

ایاالت مبحده

& Tyebjee
Vickery

1311

Journal of
Business
Venturing
Journal of
Business
Venturing

Boussiakou
and et al

6003

یناام

اامشلص

یشننیا دن حال تن ها
بانتکننانژ

منند مطااها فرااسا
یندیام برا فرور :ا القاات
بازان و فناون یا .دید فرا ون
ا بان نبکایا

رمایاگ ان

نریتیا بزنگ رمایاگ ان
طر س یر دن

رمایاگ ان

انوسا غربی
نبکا بند .نامع مهند ی ساشرفبا دن
با انبراک گ ان اطالعات :یخکان
زاد برا مهند ام ینااای

A36

حال تن ها

مریکا

مریکا
یشننیا
اونسا غربی

A37
A38

A41

A42

A43

سياستهاي مورد مطالعه
با مطااها ا ناد اا تیا ا بلراج گردید بر ی اا تیا ی ی یسبند یا با طنن ا بصاصی
مربنط با تأمان ماای یان فرینی فناونااا اخیبانند بر ی از اا تیا با صننت غارمسبقام بر
تأمان ماای یان فرین فناونااا تأثارگ ان یسبند اا تیا مبهدد ااز دن ا ناد ملب ف تکران
مینناد اا تیایی یا منطبق با حنزه سژویش حاضر یسبند .هت تح ال داده بنااد اابلای
مینناد اخناایایی از این اا تیا دن .دول نخانه( )3ونده نده ا ت اا تیا
منبلب گزانهیا تح ال داده بنااد نا تشکال

میدیند.

.دول  -3اخناا گزانه اا بی
منبع

گزانه اا بی
تن.ا با قراندادیا دوابی .هت بهبند رمایا گ ان فناون محنن

)Lotz & Buys (2005

ایااد و تقنیت نریت یا مببنی بر تحقاق و تن ها با صنص نریت یا دااشاایی

)Mustar & Wright )2010

افزایش تنااایی أ

رمایا گ ان ملاطره س یر و فناونااا نریت یا انسا از طریق

اا تیا مؤثر بر تقنیت گنایی ثبت ا براع و براد تاان

یدایت منابع با خت رمایا گ انام با صنص فرنباام یسب و یان
اوانیت بلشی با تأمان ماای و تاان

از تحقاقات دااشاایی

)Zhou and et al., (2016
)Freear and et al (2002
& Politis
)Gabrielsson(2012
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انایا تسهاالت با مسکن یا بهره مند از فناون اارژ یا ساک ننناد و تاان

از

)Kammen (2014

ان ون یا اارژ یا ساک ننناد
دن نرایطی یا اا تیا تأمان ماای دوابی بر اا تیا تأمان ماای صنصی غ با سادا

)Kihlgren (2003

مییند .هت تن.ا با یان فرینام فناون باال از سانک یا فناون ا بفاده نند
یخ ،یا ماای دوات یناام دن برااماا تحت عننام"یان فرینی ان ون .دید"منار با نند

)Markatou (2015

ا بانت پ یا دن یناام ند و ان ون

Boussiakou, and et al
)(2009

حخایت ماای از نریت یا مهند ی و نریتیا فناون
انایا اونام قرضا بز .هت تن ها تاان

از فناون یا ساک

)Chirambo (2016

افزایش د بر ی با منابع ماای با بهره گار از فناون انتباطات و اطالعات

)Reddy and et al., (2017

مشانیت بانااخ ی امکام د بر ی با منابع ماای و فناون افزایش

)Bjørgum and et al. (2013
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بحث
یدیا اابلابی و مقنالت ذیر نده چانچنی اا تیا تأمان ماای یان فرینی فناونااا نا
تشکال می دید نکل نخانه( )1چانچنی مفهنمی یا با و ا ا اظریا داده بنااد با د ت مده
اشام می دید مفایام این چانچنی دن نش مقناا د با بند مینناد مقناا زمانا ا ؛ بسبر
فناونااام قنااان حقنقی و یسب و یان :مفایام بهبند محاط یسب و یانم اهادیا حقنقی و
بسبر ع خی و فنی نا نامل مینند تحقاق و تن هام ا براعاتم ان ون و فناون از عنامل
زمانا ا مؤثر بر یان فرینی و منند تن.ا اا با ان ا ت ) )Gilaninia, S., 2017عخ کرد
اهادیا حقنقی و احنه ا.را قنااان و مقرنات بر مااکات فکر و محاط یسب و یان تأثار
گ ان ا ت اا تیا مااااتیم مااکات فکر م د بر ی با منابع ماای و د بر ی با فناون از
.خ ا این اا تیا یان فرینی ا ت ).)Acs & Szerb, 2007
مقناا ساامد؛ تن ها یان فرینی فناونااا :از دیدگاه ننمپابر )1334( 1یان فرینام با ان ون
من.ب تغاار نده و محنن تن ها یشنن میبانند ا ا مفایام گسبرر القات و ان ون و حل
مهضالت م ی از .خ ا د باوندیا یان فرینی ا ت دن تهریف ننمپابر ( )1334از تغاار دن
محصنل و فر یند تنااد می تنام با عننام یان فرینی فناونااا یاد یرد مفایام تن ها فناون و
1- Shumpiter, 1934
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تن ها ماای از .خ ا د باوندیا یان فرینی ا ت یا من.ب د باوند بزنگبر یهنی تن ها م ی
مینند ا ا نند و تن ها یشننیا مرینم تن.ا با فناون ا ت ()romer, 1994
مقناا نایبرد؛ اا تیا سنایم ماایم انز و تاان  :مفهنم نایبردیا اوانیت بلشی دن
مرون مبنم ااظر بر اا تیایی ا ت یا مبان اوانیت گ ان دن تلصاص منابع یسبند این
مفهنمم نایبردیا اثر بلش اا تیا سنایم ماایم انز و تاان یا ابااا بلش یسبند نا
دابال مییند دن صننتی یا اا تیا اثر بلش بانند یزینا مباداا یایش می یابد یزینا مباداا
عبانت از یزینا یا اااام ی ،مهام ا مااند گرد ون اطالعاتم م ایرات و اااام قرانداد و
دیار یزینا یایی یا مااع تحقق مباداا یسبندم میباند). )Coase, 1960هت تأمان ماای
یان فرینی فناونااا دن ینان اا تیا سنایم ماای و تاان م ظرفات تاانت بانااخ ل ااز حایز
ایخات ا ت ا بفاده از ظرفات یا بانااخ ی با مهنا گسبرر عرضا و تقاضا دن امبداد
مرزیا ت این ظرفات یا نامل رمایا گ ان یا مسبقام ان.یم تاانت بانااخ یم حخایت
یا ماای ان.ی و ا ت یا اارو محریا یان فرینی یسبند(.)lin & luo, 2018
مقناا سدیده اص ی؛ ابزان و نور یا تأمان ماای :تأمان ماای یان فرینی فناونااا مخکن ا ت
با صننت مسبقام تن ط دواتیا و مااند مهافات یا مااااتی و صننت گرفبا و یا از طریق
اهادیا وا ط و حخایت از صندومیا وا ط باند یکی از نویکردیایی یا با اا تیا
مرتبط با حنزه ان ون یان فرینی و فناون یا طح باال تن.ا می اخاید نا نویکرد اا ت
یان فرینی گننا ا  1اطالم میینند دن این نویکرد تأمان ماای .هت حنزه فناون بر ا اس
طر س یر
برااما یا تأمان ماای تساو حقنم برا فرنباام یسب و یانم رمایاگ ان
میباند اما برا گروه یایی یا یننز مهرفی اشده ااد با صننت برااما یا وام ردم برااما
یا وام دانا ضخاات میباند)( Lundström, A., & Stevenson, L. 2006
مقناا مدا اگر؛ .ایااه دوات دن اقبصاد. :ایااه دوات دن اقبصاد و مازام مدا ا م
مفهنمی ا ت یا دن اا تیا تأمان ماای یان فرین فناونااا مؤثر ا ت اهادیا مدای و انع
د اات دوات بر فهاااتیا یان فرینی تأثار گ ان ا ت فهااات یا اقبصاد یالم و
اا با ان یا دوات دن نوادیا نایبرد تأثار گ ان بنده و .هت گار فهااات یان فرینام
نا منار مینند اعرابی و یخکانام( )62-3 :1334اا با ان یان فرینی نا چند .اابا دااسبا
و مهبقد ا ت ااناع یان فرینی نامل بلشیا صنصیم عخنمی و دوابی و غار اابفاعی میباند
ق انزر ا ت یا از طریق تغاارات عخل میاخاید
یا عنصر مشبرک یخا برا اا با ان
مقناا ع ی؛ مااکات منابعم عرضا و تقاضا فناون  :مفایام ع ی یا اا تیا تأمان ماای
نا تحت تأثار قران می دیند عبانت از بهبند بسبریا تأمان ینندگام ماایم حقنم مااکاتم
1- Niche
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مشبریام فناون یا .دید و مهانت و دااش یسب و یان فناونااا ا ت این مفایام نا میتنام
دن قااب ماااکت منابعم عرضا و تقاضا فناون مفهنم سرداز اخند از دیدگاه
 )2001(Thurik &Audretschاظریات مربنط با اا تیا یان فرینی عبانت از اا تیا
خت تقاضا یان فرینیم عرضا یان فرینیم منابع و عنامل تناادم تر.احاتم انزر یا و اارر
یان فرینامم تصخام گار افرادم اا تیا اقبصاد و اا ی ا ت بر ی از ابزان اا بی
عبانتند از اا تیا مااااتیم تنظاخات حخایت ا.بخاعیم قنااان بازان یان(ا بلدام با ا راج
اارو یان)م منزر دن حنزه رمایا ااساایم اا تیا ماایم تأمان ماای ینتاه مدت و ب ند
مدت دن رمایا گ ان یا .سننااا و تشکال رمایا یسب و یان .دیدم حخایت ماای
مسبقام دوات از یان فرینامم تن ها منطقا ا م تنزیع .خهاتم اا تیا نقاببیم قنااان
تأثارگ ان بر فر یند تا اس بنااه نایکانیا اا بی دن حنزهیا فرینایم ا.بخاعیم د بر ی
با منابع و زیر ا ت یا فازیکیم منزر و اابقال تحقاق و تن ها از .خ ا اا تیا
یان فرینی محسنی مینند ( )Verheul et al, 2001اا تیا یان فرینی اا تیایی ا ت
یا من.ب تن ها یان فرینی از طریق افزایش و بهبند ادنایاتم گرایشیام فهاااتیا و انباام
یان فرینااا دن طح یشنن و یا ازمام ازمام میگارد ( .)GEM, 2008نکل نخانه ()1
چانچنی مفهنمی اا تیا تأمان ماای یان فرینی فناونااا نا اشام میدید
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نکل  -1چانچنی مفهنمی اا تیا تأمان ماای یان فرینی فناونااا
از تطباق چانچنی مفهنمی اا تیا تأمان ماای یان فرینی فناونااا با اا تیا
یان فرینی دن ایرام می تنام با تنصاا یا اا بی م دن طح م ی ن اد داون ( )1331مدل
اا با ان تن ها یان فرینی با صننت بنمی برا ایرام طراحی یرده ا ت دن این مدل بر
ابهاد تدوین و ا.را با مباحث ترویج و منزر یان فرینیم یخ ،یا ماای با یان فرینامم دمات
سشباباایم فنی و مدیریبیم تن ها نریت یا ینچ ،و مبن ط و حخایت از گروه یا یدا
انانه نده ا ت دن بهد انزیابیم قبلم حان و بهد از ا.را دن قااب ی ،اسبم اا با ان
منند تأیاد قران گرفبا ا ت دااایی فرد( )1311اا تیا یان فرینی م ی ایرام نا دن نش
حنزه ترویج یان فرینیم منزر یان فرینیم منااع ونود و روجم سشباباای ناه ااداز یسب و
یانم تأمان رمایا گ ان اوااا و گروه یا یدا اص مطرح مییند حنزه ترویج بر ا اس
چانچنی سژویش اا تیا ترویج فناون و ترویج یان فرینی فناونااا بنده و اا تیا
منزر مهطنا با منزر تأمان ماای یان فرینام فناون ا ت منااع ونود و روج دن چانچنی
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منند برن ی با عننام یزینا مباداا مقناا بند نده و ی ،نایبرد .هت تن ها یان فرینی فناونااا
محسنی می گردد مبحث سشباباای یسب و یان دن این چانچنی مفهنمی نامل سشباباای فنی
و سشباباای ماای میباند از بر یند مطااهات اااام نده دن صنص اا تیا تأمان ماای
یان فرینی فناونااا باید گفت اا تیا این حنزه با عننام اا تیا گروه یدا ننا با
نده و دن این اا تیا یدا باید محققانم سژویشارام و صاحبام فن بانند این منضنع
من.ب تخایز اا تیا یان فرینی فناونااا از دیار یان فرینام مینند دن ترویج و منزر
یان فرینی باید با طنن اص با نانه یا تأمان ماای و مدیریت ماای سردا با نند دن این
نابطا اااز ا ت یان فرینام فناون با نور یام ا براتژ یا و ااناع تأمان ماای ننا نناد
بهرهگار از اهادیا مدایم اهادیا ماای وا طم منزر نور یا تأمان ماای و گسبرر
ابزانیا سنای و ماای از اا تیایی ا ت یا یخ ،با تسهال تأمان ماای یان فرینام می اخاید
تن.ا با بسبریا تحقاق و سژویشم القات و ان ون م ع م و فناون و ااز منزر مهانت
یا یسب و یان از اا تیایی ا ت یا یان فرینی فناونااا نا تقنیت می اخاید حخایت از
مشبریام فناون یهنی اا ت طرا تقاضا با طنن یم زمام با اا تیا طرا عرضا یخ،
با گسبرر یان فرینی فناونااا می اخاید دن تأمان ماای یان فرینیم فناون یایی نا یا مهضالت
م ی مااندم باکان م تننمم اب محاط زیست و نا مرتفع می ازاد می بایست از اوانیتیا
دوات بانند اا تیا تأمان ماای دن نا با یایش یزینایا مباداام بهبند محاط یسب و
یانم تسهال فر یندیا قاانای و حقنقی باند

نتيجهگيري
مطااها حاضر اشام میدید اا تیا ماای دن طح یالم دن مطااهات اقبصاد م
اا تیا تأمان ماای دن طح رد دن مطااهات بازنگاای منند تن.ا قران گرفبا ا تم اما
مطااهات اا تیا تأمان ماای یان فرینی یا ااظر بر اا تیا یالم اقبصاد برا
یان فرینام دن طح رد ا ت دن مطااهات اا ت عخنمی یخبر منند تن.ا قران گرفبا ا ت
چانچنی اا تیا تأمان ماای یان فرینی فناونااا نا می تنام دن نش مقناا مفهنمی
د بابند اخند مقناا ع ّی مااکات منابعم عرضا و تقاضا فناون م مقناا مدا ا گر .ایااه
دوات دن اقبصادم مقناا سدیده اص ی ابزان و نوریا تأمان ماایم مقناا نایبرد اا تیا
سنایم ماایم انز و تاان م مقناا ساامدیا تن ها یان فرینی فناونااا و مقناا زماناا بسبر
فناونااام قنااان حقنقی و یسب و یان این چانچنی نا تشکال می دیند
تن.ا با این حنزه یم از اظر یانبرد و یم از اظر مطااهات تی ااازمند تن.ا ا ت دن این
مقااام اا تیا از ا ناد ع خی أ ند اچنام یا از مرون ادباات بر می ید اا تیا تأمان
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ند می ید ا ا مرون.نامع و از طریق برااما یا دوابی بن. ماای یان فرین ی فناونااا دن زمانا
 ا ناد غار دااشاایی می تنااد این اا تیا نا دن مطااهات تی احصا اخاید دن،اسبخاتا
این مرون اا تیا یان فرینی فناونااا با طنن عام مرون ند و دن مرون بر ی از فناون یا
ا قران گرفبا.مااند فناون اطالعات و انتباطات و یا اارژ یا تادید س یر باشبر منند تن
 فناون اص میتنااد ابایج یابرد،بندم با اظر مین د مشابا مطااها حاضر با تخریز بر ی
اا با انام دن مطااهات تی با یخراه دانبا باند

نا برا
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