
69

پژوهشی  - علمی  نشریه 

سال هفتم، شماره 2، تابستان 1397
نوآوری مدیریت 

نوآوری صفحه 94-69مدیریت 

شناسایی ابعاد و علل کاهش رضایت شرکت های دانش بنیان در 
همکاری با صندوق های مالی از نگاه مجریان و سیاست گذاران: مطالعه 

موردی صندوق نوآوری و شکوفایی
رضا نقی زاده1*، مهدی هاجری2، ساجده بساوند3

تاریخ دریافت: 1397/07/17         تاریخ پذیرش: 1398/02/04

چکیده
با ظهور مفهوم اقتصاد دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت فراوانی 
برخوردار شده اند. با توجه به اهمیت این شرکت ها، شناسایی و برطرف کردن چالش های آن ها، اهمیت ویژه ای دارد. یکی از 
چالش های جدی این شرکت ها، تأمین سرمایه مالی موردنیاز متناسب با مرحله توسعه آن هاست که با توجه به ماهیت متفاوت 
فعالیت آنان نیاز به سازوکارهای متفاوتی نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی دارد. درک لزوم تأمین سرمایه مالی این نوع از 
شرکت ها، اهمیت صندوق های تأمین مالی حوزه فناوری همچون صندوق نوآوری و شکوفایی را افزایش داده است و بنابراین 
نوع تعامل شرکت های دانش بنیان و صندوق های تأمین مالی و کاهش نارضایتی شرکت های دانش بنیان از محل دریافت خدمات 
متناسب با نیازها به یکی از مسائل سیاستی برای صندوق های تأمین مالی در حوزه نوآوری تبدیل  شده است. در این پژوهش 
تالش شده است تا با استفاده از روش شناسی ترکیبی کمی و کیفی و با تمرکز بر راهبرد پژوهش مطالعه موردی، ابعاد و علل 
کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی از نگاه مجریان و سیاست گذاران شناسایی 
و تحلیل شوند. در همین راستا، ابتدا 18 عامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق های 
مالی ملی شناسایی و در 6 دسته طبقه بندی  شده اند که عبارتند از تعامل مناسب کارکنان، تصویر ذهنی شرکت های دانش بنیان از 
عملکرد نهاد مالی، تعامالت در زمان مراجعه، سازگاری تسهیالت، مدیریت انتظارات و نظام یکپارچه و شفافیت. سپس با توجه 
به موردمطالعه این پژوهش که صندوق نوآوری و شکوفایی است، این عوامل بررسی و درنهایت چارچوب ابعاد و علل کاهش 
رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی از نگاه مجریان و سیاست گذاران ارائه شده است.

واژگان کلیدي: شرکت های دانش بنیان، تأمین مالی، صندوق های مالی، صندوق نوآوری و شکوفایی، کاهش رضایتمندی.
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1- مقدمه 
یکی از مهم ترین چالش های تأسیس و ادامه فعالیت شرکت های دانش بنیان، مسائل مربوط به تأمین سرمایه 
مالی موردنیاز در مراحل مختلف توسعه است. در همین راستا، تأمین مالی شرکت های دانش بنیان به شکلی 
که سرمایه مناسب در زمان مناسب و به اندازه کافی و به شیوه ای درست در اختیار این شرکت ها قرار گیرد، 
از اهمیت زیادی برخوردار است. عالوه بر این، با توجه به ماهیت متفاوت نوع فعالیت های شرکت های 
دانش بنیان نسبت به سایر شرکت ها، برای حل مسئله تأمین مالی آن ها، به نهادهایی نیاز است که با توجه به 
ماهیت این فعالیت ها، نیاز به اقدام جهت هماهنگ سازی منابع مالی با ماهیت ویژه بنگاه های دانش بنیان دارند 
)ابوجعفری و همکاران، 1392( و می توانند با توجه به نیازها و مراحل چرخه عمر این شرکت ها بهترین روش 

تأمین مالی را انتخاب و منابع مالی مناسب را به موقع به آنان تزریق نمایند. 
در کشور نیز، با توجه به درک نیازهای متفاوت شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و نیاز به یک 
سازوکار تأمین مالی مناسب و در راستای اجرایی سازی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، صندوق نوآوری و شکوفایی تأسیس گردید و با توجه به نیازهای 
متفاوت تأمین مالی بنگاه های دانش بنیان در مراحل مختلف توسعه، اقدام به ارائه مجموعه ای از خدمات 
تأمین مالی، تسهیالت توانمندساز در حوزه های مدیریتی، تجاری سازی و عملیاتی نموده است )صندوق 

نوآوری و شکوفایی، 1397(.
در همکاری میان شرکت های دانش بنیان کشور با صندوق های مالی ارائه دهنده خدمات تأمین مالی به خصوص 
صندوق نوآوری و شکوفایی عواملی وجود دارد که رضایتمندی این شرکت ها در این همکاری را کاهش 
می دهند. با توجه به اهمیت تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، شناسایی این عوامل اهمیت می یابند. این عوامل 
از دو منظر قابل بررسی می باشند. منظر اول از نگاه شرکت های دانش بنیان است که مخاطبان اصلی این خدمات 
هستند. منظر دوم نیز از نگاه سیاست گذاران و مجریان به عنوان ارائه دهنده خدمات است. از نگاه شرکت های 
دانش بنیان مسائل گسترده و متنوعی وجود دارد که با نگاه سیاست گذاران و مجریان متفاوت می باشد. از نگاه 
سیاست گذاران و مجریان عوامل کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در تعامل با صندوق های تأمین 
مالی)و به صورت خاص در این پژوهش صندوق نوآوری و شکوفایی( عالوه بر عواملی که مرتبط با نحوه 
عملکرد و اشکاالت عملکردی مجریان است، شامل عواملی ازجمله عوامل مرتبط با قوانین و بروکراسی های 
قانونی نیز می باشد که صندوق های مالی ارائه دهنده خدمات تأمین مالی، ملزم به رعایت آنان می باشند که 
اشکاالت وارد بر آن ها یا فقدان و کمبود آگاهی شرکت های دانش بنیان نسبت به وجود این موارد قانونی، باعث 
کاهش رضایتمندی آنان در همکاری با صندوق های مالی می شود. به طور مثال یکی از دغدغه های شرکت های 
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دانش بنیان و گالیه آن ها از مدیران این صندوق ها درخواست وثیقه های بانکی یا ملکی توسط صندوق های 
تأمین مالی درازای دریافت تسهیالت است ولی از نگاه مجریان موانع قانونی، امکان تعدیل این وثیقه ها 
به شکل جدی را امکان پذیر نمی سازد به همین جهت راهکارهای حل این مسئله از نگاه طرفین می تواند 
رضایتمندی شرکت های  کاهش  بر  مؤثر  علل  و  ابعاد  شناسایی  اهمیت  اساس،  همین  بر  باشد.  متفاوت 
دانش بنیان در همکاری با صندوق های مالی از نگاه مجریان و سیاست گذاران ضروری می باشد. الزم به 

ذکر است ازآن جهت که لزوماً کاهش عواملی که موجب کاهش رضایتمندی می شوند، موجب افزایش 
رضایتمندی نمی شود )Jeston. et al.. 2008( از واژه کاهش رضایتمندی به جای واژه افزایش رضایتمندی 
استفاده شده است. مثاًل عدم وجود تصویر ذهنی مناسب از عملکرد نهاد مالی یکی از عوامل مؤثر بر کاهش 
رضایتمندی تشخیص داده شده است ولی نبود این عامل حتماً به معنی افزایش رضایتمندی نمی باشد. به طور 
مثال این تصویر ذهنی که نهاد تأمین مالی در تالش برای عدم پرداخت تسهیالت است و کلیه فرآیند کارشناسی 

به دنبال چنین هدفی است، موجب افزایش نارضایتی می شود.
در این پژوهش، تمرکز بر شناسایی ابعاد و علل کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان از همکاری با 
صندوق نوآوری و شکوفایی از نگاه مجریان و سیاست گذاران، است. در همین راستا و با توجه به راهبرد 
نارضایتی  ابعاد  پژوهش،  بعدی  گام  در  طراحی شده اند.  پژوهش  سؤاالت  ابتدا  موردی،  مطالعه  پژوهش 
شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق های مالی ملی از نگاه مجریان و سیاست گذاران شناسایی 
گردیده اند و از طریق توزیع پرسشنامه و انجام روش تحلیل عاملی اکتشافی دسته بندی شدند. در انتها نیز با 
توجه به هدف اصلی و مورد مطالعاتی این پژوهش، این عوامل از نگاه مجریان و سیاست گذاران مرتبط با 
صندوق نوآوری و شکوفایی تدقیق و علل آن بررسی شد. هم چنین راهکارهای سیاستی در جهت افزایش 

رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق های تأمین مالی ارائه شده است.

2- مبانی نظری پژوهش 

2-1- شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان قلب و عامل محرک اقتصاد دانش بنیان می باشند. باوجود آن که عبارت شرکت های کوچک 

و متوسط به علت کارکردهای ویژه آن سال هاست در ادبیات مدیریتی و اقتصادی جهان جایگاه خاصی داشته است 

اما واژه شرکت های دانش بنیان یا فناوری محور عبارت نسبتاً جدیدی محسوب می شود به طوری که هنوز بسیاری 

از کشورها تعریف روشنی از آن ارائه نکرده اند )رادفر و خمسه، 1387(. در تحقیق دیگری مشخصات مؤسسات 
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دانش بنیان بدین شکل خالصه گردیده است: «نسبت نیروهای خبره و متخصص به کل کارکنان در این مؤسسات 
زیاد است، تغییرات فناوری در این مؤسسات نسبت به صنایع سنتی زیادتر است، در این مؤسسات تحقیق و 
توسعه بیشتری صورت گرفته و رشد و توسعه در آن ها بیشتر متکی بر توسعه فناوری است، عالوه بر این مزیت 
رقابتی آن ها عمدتاً نوآوری در فناوری هاست و نهایتاً، این شرکت ها بازارهای جدید را به سرعت تسخیر می کنند» 

)فخاری و همکاران، 1392(.
این نوع شرکت ها به کشورها اجازه می دهد تا رقابت پذیری خود را در مقابل اقتصادهای در حال رشد که 
در آن ها هزینه نیروی انسانی و تولید کمتر است حفظ کنند و نیز به سطح مطلوبی از اشتغال زایی دست 
یابند )Phan. et al.. 2005(. درواقع سازمان دانش بنیان سازمانی است که عمده ترین دارایی آن سرمایه های 
دانشی است. مزیت رقابتی یک سازمان دانش بنیان از طریق دانش و استفاده اثربخش از دانش حاصل می شود. 
شرکت های نرم افزاری، صنایع هوا و فضا، مؤسسات تحقیقاتی دانش بنیان و دانشگاه ها می توانند نمونه هایی از 
سازمان های دانش بنیان محسوب شوند )طبرسا و همکاران، 1391(. به طورکلی هدف سازمان های دانش بنیان را 
می توان در دو موضوع کلی آموزش نیروهای متخصص و تولید دانش )تحقیق( خالصه کرد )محمدی و حسین 
زاده، 1387(. به عبارت دیگر تولید ثروت در این بنگاه ها از طریق به کارگیری توانمندی های درونی افراد جهت 
خلق دانش و فناوری انجام می شود )Saarenketo. et al.. 2004(. بر اساس نگاه سیاست گذاران کشور، در ایران 
محور اصلی فعالیت های بنگاه های دانش بنیان بر پایه پژوهش و در زمینه دانش فنی روز و یا توسعه و کاربردی 
نمودن آن مطابق با روند پیشرفت فناوری در دنیا بایستی باشد.  در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان نیز شرکت یا مؤسسه دانش بنیان «شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی که به منظور هم افزایی علم و 
ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( 
و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری های برتر و 
باارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود» تعریف شده است )قانون حمایت 
از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، 1389(. در این پژوهش منظور از شرکت های دانش بنیان، شرکت هایی 
هستند که مطابق قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مجوز دانش بنیان شدن را از کارگروه تعیین 

صالحیت شرکت های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت نموده اند.
تا تاریخ چهاردهم مهرماه 1397 تعداد 3536 شرکت دانش بنیان توسط معاونت علمی مجوز دانش بنیانی 
نوپا نوع دو، 695  نوپا نوع یک، 350  از میان آن ها شرکت  دریافت نموده اند که تعداد 1193 شرکت 
تشخیص صالحیت  و  ارزیابی  )کارگروه  می باشند  دو  نوع  تولیدی  شرکت   1298 و  یک  نوع  تولیدی 

شرکت ها و موسسات دانش بنیان، 1397(. بر این اساس شرکت های تولیدی و نوپا نوع یک از معافیت های 
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مالیاتی نیز برخوردار می باشند.

2-2- تأمین مالی شرکت های دانش بنیان
تأمین مالی در لغت به معنای عمل فراهم کردن اعتبارها برای فعالیت های کسب وکار و خرید یا سرمایه گذاری 
است. تأمین مالی به معنای تأمین سرمایه موردنیاز کسب وکارها، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران به منظور 
دستیابی آنان به اهداف خود است. درواقع هدف تأمین مالی سرمایه گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و 

برطرف کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی کسب وکار می باشد )عزیزی و مالیجردی، 1396(.
شرکت های دانش بنیان، با تبدیل ایده های جدید به محصوالت و خدمات جدید و ارائه آنان به بازار و فراهم 
آوردن بستر نوآوری، نقش مهمی در چرخه اقتصاد دانش بنیان و افزایش درآمد سرانه کشور دارند. از طرف 
دیگر این شرکت ها به عنوان منبع اصلی نوآوری، در تأمین مالی و افزایش سرمایه خود دارای مشکالت 
فراوانی هستند )قاضی نوری و همکاران، 1388( به نوعی که می توان تأمین مالی مناسب را یکی از مهم ترین 

چالش های بقا و رشد این شرکت ها دانست )قاضی نوری و همکاران، 1396(. 
شرکت های دانش بنیان در هر یک از مراحل چرخه حیات خود، ازلحاظ سطح ریسک و بازدهی، ویژگی 
خاصی دارند. لذا تأمین مالی این شرکت ها در هر یک از مراحل چرخه عمر خود متفاوت است )گلعلی زاده 
و همکاران، 1387(. شکل )1( روش های تأمین مالی مناسب در هر یک از مراحل چرخه عمر این شرکت ها 

را نشان می دهد. 
عالوه بر این، ازآن جهت که بنگاه های دانش بنیان برخالف بنگاه سنتی به دالیل نوآوری، کوتاه بودن چرخه 

توسعهدهنده

شکل )1(: روش های تأمین مالی مناسب در هر یک از مراحل چرخه عمر شرکت های دانش بنیان 
)Golalizadeh, et al., 2008(
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عمر فناوری، نیاز به بازارهای جدید، فرآیند کاری غیرخطی و پیچیده و آینده نامطمئن با چالش های زیادی 
روبه رو هستند، نهادهای مالی سنتی مانند بانک ها به دلیل نداشتن تخصص الزم و چالش های پیش روی 
این نوع بنگاه ها، باوجود سودآوری و گردش مالی باال در صورت موفقیت، تمایلی به ارائه تسهیالت و یا 
سرمایه گذاری در این نوع شرکت ها ندارند. از طرف دیگر، در هر کشوری دولت و نهادهای عمومی تالش 
می کنند با فراهم آوردن زیرساخت ها، راه اندازی کسب وکارهای کوچک جدید، نوپا و کارآفرینانه را تسهیل 
نمایند. یکی از این زیرساخت های الزم، کمک های مالی و ارائه تسهیالت و سرمایه گذاری الزم برای این 

نوع از شرکت ها است )گلعلی زاده و همکاران، 1387(.
به  نیاز  و  مالی  تأمین  زمینه  در  دانش بنیان  متفاوت شرکت های  نیازهای  به درک  توجه  با  نیز،  در کشور 
مؤسسات  و  از شرکت ها  قانون حمایت  اجرایی سازی  راستای  در  و  مناسب  مالی  تأمین  یک سازوکار 
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، صندوق نوآوری و شکوفایی تأسیس گردید و با توجه 
به نیازهای متفاوت تأمین مالی بنگاه های دانش بنیان در مراحل مختلف توسعه، اقدام به ارائه مجموعه ای از 
خدمات تأمین مالی، تسهیالت توانمند ساز در حوزه های مدیریتی، تجاری سازی و عملیاتی نموده است 
)صندوق نوآوری و شکوفایی، 1397( که در این قسمت با توجه به انتخاب صندوق نوآوری و شکوفایی 
به عنوان موردمطالعه توضیحاتی ارائه شده است و سپس شکل )2( به عنوان روش های تأمین مالی شرکت های 

دانش بنیان در هر یک از مراحل چرخه عمر خود توسط این صندوق ارائه می شود.
در اجرای اصل 123 و نیز اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانون حمایت از شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، در سال 1389 توسط مجلس شورای اسالمی 
تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و در همان سال برای اجرا به دولت ابالغ شد و هیئت وزیران آیین نامه 
اجرایی این قانون را در اواسط سال 1391 تصویب نمود. مطابق ماده 5 این قانون در راستای تحقق اقتصاد 
دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار، نهادی مالی به نام صندوق نوآوری و شکوفایی در 
اواخر سال 1391 تأسیس شده است. این صندوق به منظور تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، کاربردی 
دانش بنیان  شرکت های  از  محصول/بازار  ایده/  زنجیره  تکمیل  و  پژوهشی  دستاوردهای  و  دانش  نمودن 
پشتیبانی و حمایت کرده و خدمات مالی و اعتباری ازجمله کمک، تسهیالت و مشارکت برای آن ها تأمین 
می نماید. به طورکلی هدف نهایی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد توسعه ای کمک به رونق 

اقتصادی کشور از طریق حوزه های دانش بنیان و فناوری های برتر است.
مأموریت های این صندوق، نیز در قالب محورهای کلی عبارتند از:1( تأمین و ارائه خدمات مالی به شرکت های 
در شرکت های  غیر خطرپذیر  و  و سرمایه گذاری خطرپذیر  مشارکت  تعاونی،2(  یا  دانش بنیان خصوصی 
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دانش بنیان خصوصی یا تعاونی،3( توانمندسازی شرکت های دانش بنیان خصوصی یا تعاونی و حمایت از 
شرکت های خصوصی خدمات تجاری سازی،4( تنظیم گری صندوق های پژوهش و فناوری کشور به منظور 
بهبود فضای کسب وکار شرکت های دانش بنیان،5( هدایت سرمایه های ملی و بین المللی به سمت توسعه فناوری 
و6( ایجاد مزیت رقابتی فناورانه شرکت های دانش بنیان در فضای ملی و بین المللی. بررسی گزارش اجمالی 
عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 1396، نشان می دهد که از ابتدای تأسیس این صندوق 4738 
ارائه شده است که 2640 درخواست )64 درصد(  این صندوق  به  درخواست مربوط به خدمات مختلف 
مصوب، 182 درخواست )4 درصد( در دست بررسی و 1309 درخواست )32 درصد( انصرافی و یا در حال 

اصالح است )صندوق نوآوری و شکوفایی، 1398(.

2-3- عوامل مؤثر بر کاهش رضایت شرکت های دانش بنیان در همکاری با نهادهای مالی

رضایت، مفهوم چندوجهی و پیچیده ای است که موردتوجه پژوهشگران بسیاری در حوزه های مختلف 
قرارگرفته است. ازآن جهت که امروزه، صندوق های مالی به عنوان یکی از نهادی خدماتی در اقتصاد دانش بنیان 

     

    
                     

           

     
    

                    
         

                                     

               
           

                         
      

                    

               

                   

             

                  

   

             

                    

                   

           
           

    

                   

                               

                             

                                                                

                          

                                   

                 
                    

                                                   
                                

شکل )2(: روش های تأمین مالی شرکت های دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی 
)صندوق نوآوری و شکوفایی، 1397(
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مطرح می شوند، لذا بحث بررسی دالیل نارضایتی شرکت های دانش بنیان برای بهبود عملکرد آنان اهمیت پیدا 
می کند. در گزارش های منتشرشده از طرف شورای عالی عتف به عنوان نهاد ناظر بر قانون حمایت از شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان، درخواست های نامتناسب همچون درخواست وثائق ملکی به عنوان ضمانت، عدم 
جذب سرمایه اولیه مناسب، عدم توضیح در مورد علت انحراف طرح و عدم پرداخت های مراحل بعدی از 
مهم ترین شکایات شرکت های دانش بنیان از صندوق نوآوری و شکوفایی به این شورا بوده اند؛ که این عوامل 
نارضایتی گزارش شده را می توان از زوایای مختلفی تحلیل نمود. شرکت های دانش بنیان به عنوان مشتریان 
نهادهای مالی سطح گوناگونی از رضایت و نارضایتی را بعد از هر تجربه، بنابر میزان برآورده شدن انتظارات 
خود یا دریافت خدمات و کاالهای فراتر از انتظار خود تجربه می کنند )رنگریز و کرمی، 1391(. رضایت 
یا نارضایتی مشتری، یک دیدگاه فردی برای مشتری است که حاصل انجام مقایسه های دائمی بین عملکرد 
واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتری می باشد. درواقع عدم رضایتمندی مشتری به نوع فعالیت 
تجاری سازمان و یا موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد، بلکه رضایت یا عدم رضایت مشتری به قابلیت 
و توانایی سازمان در تأمین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد )کاووسی و سخایی، 1393(. تحقیقات 
متعددی در زمینه بررسی عملکرد و نحوه ارائه خدمت نهادهای مالی به مشتریان انجام شده است )بازایی و 
رضائیان، 1394(. در بیشتر این پژوهش ها بانک ها به عنوان یک نهاد مالی در تعامل با مشتریان فردی مورد 

تحلیل قرارگرفته اند و درواقع بررسی عوامل مؤثر برافزایش و یا کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان 
در همکاری با نهادهای مالی تخصصی این حوزه همچون صندوق نوآوری و شکوفایی آن هم از دیدگاه 

مجریان و سیاست گذاران، در ادبیات و پژوهش های این حوزه مغفول مانده است. 
بررسی و تحلیل موردی خاص از منظر مجریان و سیاست گذاران در تحقیقات پیشین در حوزه های دیگر 
نیز انجام پذیرفته است. بشیری و همکاران )بشیری و همکاران، 1394( در پژوهشی به بررسی کاربست 
نتایج طرح های تحقیقاتی از نگاه مجریان طرح پرداخته اند یا در تحقیقی مشابه مسلمی و موسوی )مسلمی 
و موسوی، 1394( به ارزیابي کیفیت برنامه ریزی درسي از دیدگاه مجریان آموزش در سازمان آموزش 
فني و حرفه ای کشور تمرکز نموده اند. تالون و همکاران )Tallon. et al.. 2000( نیز با همین رویکرد به 
بررسی ارزش کسب وکاری فناوری اطالعات از منظر مجریان و مدیران توجه نموده اند.  لذا برخی عوامل 
شناسایی شده در ادبیات از بررسی پژوهش های مرتبط با تعامل مشتریان با نهادهای مالی مانند بانک ها)که به 
فعالیت نهادهایی چون صندوق ها نزدیک هستند( استخراج شده است و برخی دیگر از مصاحبه با خبرگان، 
مشاهده شواهد و رویدادها گردآوری شده است. جدول )1(، عوامل مؤثر استخراج شده از تحقیقات پیشین 

را نشان می دهد.
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3- روش پژوهش 
رضایتمندی  کاهش  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  دنبال  به  پژوهش  این  در  پژوهشگران  که   ازآن جهت 
بستر صندوق  در  عوامل  این  بررسی  و  ملی  مالی  با صندوق های  همکاری  در  دانش بنیان  شرکت های 
مطالعات  است.  استفاده شده  نمونه ای  تک  موردی  مطالعه  از روش  لذا  می باشند،  و شکوفایی  نوآوری 
موردی تک نمونه ای ازآن جهت که شامل چند سطح یا جز هستند و پژوهشگر باید آن مورد را از زوایای 
گوناگون بررسی و تحلیل نماید، برای استفاده در سیاست گذاری های کالن و طرح ها و شرایط گوناگون 
 Yin. 2003;( گام های این پژوهش، بر اساس الگوی مطالعه موردی ین .)Yin. 2012( مناسب می باشند

Yin. 2012( طراحی شده است. شکل )3( گام های این پژوهش را نشان می دهد.

3-1- گام های پژوهش

 روش شناسی این پژوهش، ترکیبی از روش های کمی و کیفی و با تأکید بر راهبرد مطالعه موردی تک 
نمونه ای و بر اساس الگوی ین )Yin. 2012( است. در این بخش، در ارتباط با هر یک از گام های پژوهش، 

جدول )1(: پایایی و روایی متغیرهای مدل نهایی پژوهش 

منابعنام عاملردیف

 عدم کیفیت، تطابق پذیری و تنوع ارائه1
خدمات متناسب با نیاز شرکت

(Sabir, et al., 2014; Skordoulis & Pekka-Econo-
mou, 2015; Maswadeh, 2015)

)عبدالوند و عبدلی، 1387؛ مختاری، 1387؛ دهقان و دهقان، 
1388؛ محمدی، 1390؛ روانبند، 1384؛ بازایی و رضائیان، 1394(

 افزایش زمان بررسی و نظارت طرح های2
ارائه شده

)گوهری، 1393؛ بازایی و رضائیان، 1394؛ مختاری، 1387(

 عدم طبقه بندی تقاضا ازلحاظ میزان اهمیت و3
سرعت موردنیاز

(Skordoulis & Pekka-Economou, 2015;بازایی و 
)رضائیان، 1394

)روانبند، 1384؛ محمدی، 1390؛ گوهری، 1393(عدم تعامل مناسب کارکنان نهاد مالی4

 عدم وجود تصویر ذهنی مناسب از عملکرد5
نهاد مالی

)روانبند، 1384؛ عبدالوند و عبدلی، 1387(

)مختاری، 1387؛ بازایی و رضائیان، 1394(عدم بستر ارتباطی مناسب6

 عدم ارائه مشاوره های مدیریتی که منجر به7
موفقیت پروژه شود

)روانبند، 1384؛ گوهری، 1393؛ بازایی و رضائیان، 1394( 

)روانبند، 1384؛ احمدی و پوراشرف، 1386 ؛ بازایی و عدم مدیریت شکایات8
رضائیان، 1394(
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توضیحاتی ارائه شده است.
3-1-1- مشخص نمودن سؤاالت پژوهش

نخستین گام در پژوهش های مطالعه موردی، مشخص نمودن سؤاالت پژوهش است. ازآن جهت که هدف 
اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی ابعاد و علل کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری 
با صندوق نوآوری و شکوفایی است، سؤال های اصلی این پژوهش نیز بدین صورت تعریف شده است که 
ابعاد و علل کاهش رضایت شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی چیست و 

راهکارهای مرتفع کردن آن چیست؟ 
3-1-2- ارائه الگوی نظری اولیه

گام 2 و 3 روش شناسی پژوهش منجر به ارائه الگوی نظری اولیه می شود. برای ارائه الگوی نظری اولیه، 
ابتدا باید عوامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق های مالی ملی 
از دیدگاه مجریان و سیاست گذاران مشخص شود. به همین منظور، ابتدا ادبیات و مستندات مربوط به 
این حوزه مطالعه گردید. پس ازآن مصاحبه هایی با 12 نفر از خبرگان این حوزه، جهت تأیید و تکمیل 

ارائه پیشنهادات سیاستی: 6گام 

(روایی و پایایی)بررسی آزمون های اعتبارسنجی: 5گام 

ه موردی  بررسی، تحلیل و تدقیق الگوی نظری اولیه بر اساس نمون: 4گام 
صندوق نوآوری و شکوفایی

حلیل  توزیع پرسشنامه در میان مجریان و سیاستگذاران و انجام ت: 3گام 
و دستیابی به الگوی نظری اولیه( روش کمی)عاملی اکتشافی

مرور ادبیات و شناسایی عوامل موثر بر کاهش رضایتمندی  : 2گام 
شرکتهای دانش بنیان از همکاری با صندوق های تامین مالی ملی

مشخص نمودن سواالت پژوهش: 1گام 

شکل )3(: گام های پژوهش
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این شاخص ها انجام و درنهایت فهرستی از عوامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در 
همکاری با صندوق های مالی ملی از دیدگاه مجریان و سیاست گذاران شناسایی شد.

این عوامل، از مرور مطالعات پیشین، مشاهده شواهد، رویدادها و آمارها و مصاحبه با خبرگان استخراج شده 
است. در ادامه این گام از پژوهش، برای دسته بندی عوامل شناسایی شده از طریق سنجش اهمیت عوامل 
از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است )Kline. 2014(. به همین منظور، مجموعه عوامل در 
پرسشنامه ای مشتمل بر 18 پرسش تنظیم و در هر پرسش میزان اهمیت هر یک از عوامل مستخرج، با استفاده 
از طیف لیکرت آزمون گردید. برای اطمینان از روایی این پرسشنامه، قبل از انجام پیمایش اصلی، از نظرات 
خبرگان برای تأیید روایی پرسشنامه استفاده شد. در این مرحله اصالحات الزم جهت توزیع پرسشنامه نهایی 
صورت گرفت. از مجموع پرسشنامه های توزیع شده، 37 نفر از مدیران و کارشناسان صندوق های مالی و 
سیاست گذاران این حوزه پرسشنامه را تکمیل کردند. جهت بررسی نتایج پرسشنامه با استفاده از نرم افزار 
spss آزمون های الزم جهت انجام تحلیل عاملی اکتشافی روی داده ها صورت پذیرفت. جهت تشخیص 

مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی، از آزمون های کیزرمایر  و بارتلت استفاده شده است. مقدار 
KMO برای داده های پرسشنامه این پژوهش 0.534 و مقدار sig برابر با صفر استخراج شده است. به دلیل 

این که مقدار KMO بین 50% تا 69% و مقدار sig کمتر از 5% می باشد، داده های این پژوهش از همبستگی 
الزم برای انجام تحلیل عاملی برخوردار و برای انجام این تحلیل مناسب می باشند. 

3-1-3- بررسی، تحلیل و تدقیق الگوی نظری اولیه
هدف این مرحله از پژوهش، کسب بینش و فهم عمیق از الگوی نظری اولیه پژوهش که در واقع خروجی 
حاصل از مرور ادبیات و روش کمی تحلیل عاملی اکتشافی است. در این مرحله، در ابتدای مصاحبه با 
خبرگان اعم از مجریان در صندوق نوآوری و شکوفایی یا سیاست گذاران مرتبط با صندوق نوآوری و 
شکوفایی، نتایج مراحل قبلی پژوهش به آنان ارائه و بعدازآن با توجه به عوامل شناسایی شده در مرحله 
قبل، نظرات و دیدگاه های خبرگان دریافت گردید. در انتهای مصاحبه نیز از خبرگان درخواست شد تا 
درصورتی که عامل مؤثر دیگری را بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق 
نوآوری و شکوفایی مدنظر دارند، بیان نمایند. همچنین مطابق رویکرد مطالعه موردی از سه گانه اطالعاتی 
استفاده گردید. به همین منظور به غیراز نتایج مصاحبه و پرسشنامه و مستندات و مدارک علمی از مستندات 

موجود مرتبط با صندوق نوآوری و شکوفای و شواهد، رویدادها و آمارها نیز بهره گرفته شد.
در پژوهش هایی که از راهبرد مطالعه موردی استفاده می شود، پژوهشگر می تواند از ابزارهای مصاحبه، 
بررسی مستندات علمی، سلسله شواهد، مطالعه میدانی، پرسشنامه و آزمون های آماری برای جمع آوری و 
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تحلیل داده ها استفاده نماید )Yin. 2012(. اما پژوهشگران برای اثبات میزان کفایت شواهد ارائه شده، در 
صورت امکان، از رویکرد سه وجهی استفاده می کنند. درواقع، پژوهشگران برای اثبات روایت نظری خود، 

از سه ابزار برای گردآوری داده استفاده می کنند. 
در این پژوهش نیز، پژوهشگران تالش کرده اند تا با مقایسه دیدگاه مدیران و مجریان صندوق های مالی، 
جمع آوری شده از مصاحبه های انجام شده، به همراه بررسی مستندات، ادبیات و تجربیات پیشین این حوزه، 
آمارها و سلسله رویدادها و شواهد در حوزه همکاری شرکت های دانش بنیان با صندوق نوآوری و شکوفایی 
و هم چنین نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه مرحله قبل، رویکرد سه وجهی را در مورد منابع داده های این 
پژوهش بکار گیرند و اعتبار پژوهش را افزایش دهند. در همین راستا، در مرحله دوم پژوهش با 7 خبره و 
در مرحله سوم با 5 خبره مصاحبه انجام شد و نظرات آنان موردبررسی قرار گرفت. مصاحبه شوندگان از 
میان مدیران، متخصصان، خبرگان و مجریان حوزه سیاستگذاری بخش دانش بنیان کشور، نظام تأمین مالی 
و صندوق نوآوری و شکوفایی انتخاب شده اند. انتخاب مصاحبه شوندگان نیز با استفاده از روش گلوله برفی 
و با لحاظ کردن شاخص تجربه و سابقه کاری و یا پژوهشی در حوزه پژوهش انجام شده است. جدول )2( 
اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان را نشان می دهد. الزم به ذکر است متخصصان مورد مصاحبه 
در صندوق نوآوری و شکوفایی، از میان باتجربه ترین افراد فعال در این صندوق بودند که سابقه آن ها در 

صندوق باوجود عمر کوتاه صندوق نوآوری و شکوفایی، بین 3 الی 5 سال است.
در گام پنجم برای اعتبارسنجی این پژوهش نیز، بر اساس دیدگاه ین )Yin. 2012(، از 4 آزمون اعتبار 
سازه ای، آزمون اعتبار درونی، آزمون اعتبار بیرونی و آزمون قابل اعتماد بودن پژوهش برای بررسی کیفیت 
مطالعه موردی انجام شده، استفاده گردیده است. به همین منظور، با استفاده از رویکرد مثلث سازی، جمع آوری 
مدارک از منابع مختلف، زنجیره ای از شواهد و استفاده از مطلعان کلیدی جهت مطالعه و نقد گزارش به دقت 
انجام پذیرفت. عالوه بر این، چندین نفر از سطوح و بخش های مختلف )سیاست گذاران، مدیران ارشد و 
کارشناسان صندوق های ملی( با سؤاالت یکسان موردگفتگو قرارگرفته اند و دیدگاه های مختلف بررسی شده 
است و مصاحبه های مذکور بر اساس روش استاندارد کدگذاری شدند. نتایج به دست آمده از مصاحبه ها و 

جدول )2(: اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان 
خبرگان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشدخبرگان دارای مدرک دکتراتعداد مصاحبه هاگام ها

743گام دوم
532گام سوم

1275جمع
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پرسشنامه با داده های حاصل از منابع دیگر مثل تحقیقات پیشین، سلسله شواهد، رویدادها و آمارها و سایر 
منابع تطبیق و صحت موارد مطرح شده موردبررسی قرارگرفته است. استفاده از رویکرد مثلث سازی)سه 
وجهی( در افزایش اعتبار )Eisenhardt. 1989( و قابل اعتماد بودن مطالعه موردی از اهمیت باالیی برخوردار 
است )نقی زاده و همکاران، 1395(. استفاده از گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی و رصد نتایج 
و دستاوردهای آنان نیز رویکرد سه وجهی را تقویت ننموده است. در گام ششم نیز پیشنهادات سیاستی بر 

اساس نتایج پژوهش ارائه گردید.

4- تجزیه و تحلیل یافته ها 

4-1- الگوی نظری اولیه

پس از شناسایی عوامل اولیه مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق های 
مالی ملی، این عوامل باید با توجه به بستر مطالعه موردی این پژوهش تحلیل شوند. در همین راستا، 
پس از استخراج عوامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی از مستندات و تحقیقات پیشین که در جدول )1( 
به آن اشاره شد، مصاحبه هایی با کارشناسان و مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی و سیاست گذاران 
انجام گردید و پس از تحلیل این مصاحبه ها درنهایت 18 عامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های 
دانش بنیان در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی از نگاه مجریان و سیاست گذاران شناسایی شدند. 

جدول )3( این عوامل را نشان می دهد.
سپس بر اساس 37 پرسشنامه تکمیل شده، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و ابعاد کاهش 
رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری صندوق های مالی را از نگاه مجریان و سیاست گذاران 
در شش دسته طبقه بندی شد. جداول )4( و )5( نیز نتایج حاصل از ماتریس چرخش یافته و بار عاملی 

هر یک از عوامل را نشان می دهد.

4-2- بررسی، تحلیل و تدقیق الگوی نظری اولیه

و  مستندات  مطالعه  و  رویدادها  و  شواهد  سلسله  مشاهده  عمیق،  مصاحبه های  از  استفاده  با  ادامه  در 
افزایش  سیاستی جهت  راهکارهای  استخراج  هم چنین  و  ارائه شده  دسته بندی  بخشی  تعمیق  به  آمارها 
میزان رضایت شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی، پرداخته شد. جدول 
)6(، برخی از مهم ترین نتایج تحلیل ها و راهکارهای سیاستی بر اساس 18 عامل اصلی استخراج شده از 

مصاحبه ها، آمار و شواهد و مطالعه مستندات را نشان می دهد.
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جدول )3(: عوامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق های مالی ملی از 
دیدگاه مجریان و سیاست گذاران 

منابعنام عاملردیف

 نقصان در آگاهی بخشی و شفاف سازی1
مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهاشرایط دریافت تسهیالت

 نحوه ورود یا ارائه مدارک اولیه به صورت2
مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهاتکراری و زمان بر به صندوق

 عدم کیفیت، تطابق پذیری و تنوع ارائه3
خدمات متناسب با نیاز شرکت

)Sabir. et al.. 2014; Skordoulis & Pekka-Economou. 
2015; Maswadeh. 2015(

)عبدالوند و عبدلی، 1387؛ مختاری، 1387؛ دهقان و دهقان، 
1388؛ محمدی، 1390؛ روانبند، 1384؛ بازایی و رضائیان، 1394(

 افزایش زمان بررسی و نظارت طرح های4
ارائه شده

)گوهری، 1393؛ بازایی و رضائیان، 1394؛ مختاری، 1387(

 عدم شفافیت در مراحل اجرای طرح و5
وجود رفتار دوگانه

مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادها

مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهاتعدد مدارک درخواستی مشابه6

 عدم طبقه بندی تقاضا ازلحاظ میزان اهمیت و7
سرعت موردنیاز

(Skordoulis & Pekka-Economou. 2015(
)بازایی و رضائیان، 1394(

)روانبند، 1384؛ محمدی، 1390؛ گوهری، 1393(عدم تعامل مناسب کارکنان صندوق8

 عدم وجود تصویر ذهنی مناسب از عملکرد9
صندوق در میان شرکت های دانش بنیان

)روانبند، 1384؛ عبدالوند و عبدلی، 1387(

)مختاری، 1387؛ بازایی و رضائیان، 1394(نبود بستر ارتباطی مناسب10

مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهاعدم شفافیت نظام وثایق11

مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهاعدم انعطاف پذیری در نظارت12

مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهاعدم مدیریت معوقات پرداختی13

مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهاعدم کمک به نمایش دستاوردهای شرکت ها14

 عدم ارائه مشاوره های مدیریتی که منجر به15
موفقیت پروژه شود

 )روانبند، 1384؛ گوهری، 1393؛ بازایی و رضائیان، 1394(

)روانبند، 1384؛ بازایی و رضائیان، 1394؛ احمدی و پوراشرف، 1386(عدم مدیریت شکایات16

مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهاافزایش غیرمنطقی توقعات از صندوق17

مصاحبه با خبرگان و مشاهده شواهد و رویدادهاعملکرد غیرحرفه ای نهادهای دیگر18
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بر اساس مطالعه موردی انجام شده عوامل مؤثر شناسایی شده اولیه به طور دقیق تر موردبررسی و جمع بندی 
قرار گرفت. از طرف دیگر، به کمک مصاحبه های عمیق، مشاهده سلسله شواهد و رویدادها و مطالعه 
مستندات و آمارها شش دسته عاملی شناسایی شده نام گذاری شدند. درنهایت دسته بندی نهایی شکل )4( 
عوامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی از 

نگاه مجریان و سیاست گذاران را نشان می دهد.
رضایتمندی  کاهش  بر  مؤثر  عوامل  از  به دست آمده  می دهد، چارچوب  نشان   )4( که شکل  همان گونه 

جدول )4(: ماتریس چرخش یافته عوامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در 
همکاری با صندوق های مالی ملی 

Component

654321

-.070.002.816.201-.078-.276VAR00001

.026.078.284.708-.136-.032VAR00002

.403.727-.186-.043.293-.177VAR00003

.245-.023-.329.259.645.340VAR00004

-.224.806.333.077-.106.126VAR00005

-.040.685-.110.382.191.160VAR00006

.096.173-.121.502.013.624VAR00007

-.203.226.126-.081.817.122VAR00008

.059.396.142.588.464.104VAR00009

.909-.042-.004.039.078.230VAR00010

-.032.049.083.812.024.204VAR00011

.091-.022.039-.007.887-.006VAR00012

.041.121-.167.121.409.489VAR00013

.101.054.021.189.164.795VAR00014

.261-.055-.193.027-.049.773VAR00015

-.095.031.347-.082.208.817VAR00016

.446.110.197-.089.668.199VAR00017

.083.051.854.189.223.200VAR00018
Extraction Method: Principal Component Analysis. - Rotation Method: Varimax with Kaiser Normal-

ization-. a. Rotation converged in 7 iterations
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جدول )5(: دسته بندی عوامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق های 
مالی ملی 

بار عاملیعاملدسته عاملی

بعد اول
22.1%

0.624عدم شفافیت در مراحل اجرای طرح و وجود رفتار دوگانه

0.489عدم شفافیت نظام وثایق

0.795عدم انعطاف پذیری در نظارت

0.773عدم مدیریت معوقات پرداختی

0.817عدم کمک به نمایش دستاوردهای شرکت ها

بعد دوم
22.1%

0.645نحوه ورود یا ارائه مدارک اولیه به صندوق

0.817تعدد مدارک درخواستی مشابه

0.887عدم بستر ارتباطی مناسب

0.668عدم ارائه مشاوره های مدیریتی که منجر به موفقیت پروژه شود

بعد سوم
15.7%

0.708عملکرد غیرحرفه ای نهادهای دیگر

0.588عدم طبقه بندی تقاضا ازلحاظ میزان اهمیت و سرعت موردنیاز

0.812عدم وجود تصویر ذهنی مناسب از عملکرد صندوق در میان شرکت های دانش بنیان

بعد چهارم
15%

0.816افزایش غیرمنطقی توقعات از صندوق

0.854عدم مدیریت شکایات

بعد پنجم
14.3%

0.727نقصان در آگاهی بخشی و شفاف سازی شرایط دریافت تسهیالت

0.806عدم کیفیت، تطابق پذیری و تنوع ارائه خدمات متناسب با نیاز شرکت

0.685افزایش زمان بررسی و نظارت طرح های ارائه شده

0.909عدم تعامل مناسب کارکنان صندوق بعد ششم  10.8%

نگاه مجریان و سیاست گذاران  از  نوآوری و شکوفایی  با صندوق  شرکت های دانش بنیان در همکاری 
دارای 6 بعد است.

دسته اول شامل پنج عامل عدم کمک به نمایش دستاوردهای شرکت ها، عدم مدیریت معوقات پرداختی، 
عدم انعطاف پذیری در نظارت، عدم شفافیت نظام وثیقه ها و همچنین عدم شفافیت در مراحل اجرای 
طرح و وجود رفتار دوگانه است. همه این شاخص ها به فقدان نظام یکپارچه و عدم وجود شفافیت در 
صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره دارند که منجر به کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان می شود. 
از زمان تأیید درخواست شرکت های دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تا مرحله موفقیت 
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جدول )6(: برخی نکات مهم حاصل از مطالعه موردی و پاسخ به سؤاالت کلیدی

مهم ترین نتایج تحلیل ها و راهکارهای سیاستی استخراج شده جهت افزایش میزان سؤالردیف
رضایت شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی

1

افزایش غیرمنطقی توقعات 
از صندوق نوآوری و 
شکوفایی در کاهش 

رضایتمندی شرکت های 
دانشبنیان در همکاری با 

این صندوق چقدر اهمیت 
دارد؟

و  نوآوری  صندوق  که  باشند  واقف  نکته  این  به  باید  دانش بنیان  شرکت های   •
شکوفایی نمی تواند همه مشکالت مالی آن ها را برطرف نماید و نباید چنین توقعی 

از صندوق داشته باشند.
• صندوق نوآوری و شکوفایی صندوقی با بودجه دولتی و نهادی حمایتی است. 
اما دولتی بودن آن نباید این توقع ذهنی را برای شرکت های دانش                         بنیان ایجاد نماید 
که کلیه نیازهای مالی و غیرمالی آنها را صندوق باید بدون اقدام متقابل الزم از 

سوی شرکت ها، پاسخ دهد.
• مسئوالن صندوق نوآوری و شکوفایی باید با استفاده از سازوکار ها و فرصت های 
مختلف، رسالت و مأموریت های این صندوق را تشریح نمایند و مانع از ایجاد 

توقعات غیرمنطقی شوند.
باعث شده  و شکوفایی  نوآوری  از صندوق  کشور  مسئوالن  تبلیغاتی  استفاده   •
و  رسالت  با  مرتبط  غیر  زمینه های  در  زیادی حتی  غیرمنطقی  توقعات  که  است 

مأموریت های مرکز، در میان شرکت های دانش بنیان شکل گیرد.

2

عملکرد غیرحرفه ای 
نهادهای دیگر در کاهش 
رضایتمندی شرکت های 
دانش بنیان در همکاری با 
این صندوق چقدر اهمیت 

دارد؟

• صندوق نوآوری بایستی تبیین نماید که شرکت های دانش بنیان نباید انتظار داشته 
باشند مانند برخی از نهادهای مالی دیگر صندوق اقدام به رفتارهای غیرتخصصی 
کند و ارزیابی های غیر کیفی انجام دهد زیرا نتیجه آن ضرر شرکت دانش بنیان و 
معوقات مالی صندوق و بدهکاری شرکت های دانش بنیان می شود مانند آنچه در 

بسیاری از نهادهای مالی دیگر در کشور اتفاق افتاده است.
با نهادهای  با عقد قرارداد و تفاهم نامه  • صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند 
آنان در  از  فناوری،  نهادهای سیاست گذار علم و  مالی کشور و هم چنین  بزرگ 
زمینه رسالت و مأموریت های خود کمک گرفته و خدمات مالی و غیرمالی خود 

را گسترش و تنوع بخشد.

3

نقصان در آگاهی بخشی 
و شفاف سازی شرایط 
دریافت تسهیالت در 
کاهش رضایتمندی 

شرکت های دانش بنیان در 
همکاری با این صندوق 

چقدر اهمیت دارد؟

از وب سایت و  بهینه  استفاده  از طریق  نوآوری و شکوفایی می تواند  • صندوق 
اطالع رسانی  به خوبی  را  تسهیالت  دریافت  شرایط  خود،  اجتماعی  شبکه های 
و  صندوق  در  حضور  برای  دانش بنیان  شرکت های  وقت  اتالف  از  و  نماید 

دوباره کاری های مربوطه بکاهد.
و  الکترونیک  دولت  به  پیوستن  با  می تواند  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق   •
شفاف سازی فعالیت ها و معیارهای سنجش خود، به نوعی حس عدالت و رضایت 

را در میان شرکت های دانش بنیان ایجاد نماید.

4

نحوه ورود یا ارائه مدارک 
اولیه به صندوق در کاهش 
رضایتمندی شرکت های 
دانش بنیان در همکاری با 
این صندوق چقدر اهمیت 

دارد؟

در  اولیه  مدارک  دریافت  طریق  از  می تواند  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق   •
وب سایت خود و پایش اولیه این مدارک به شرکت های دانش بنیان کمک نماید.

رضایتمندی  افزایش  باعث  اضافی،  کاغذبازی های  و  بوروکراسی  کاهش   •
شرکت های دانش بنیان خواهد شد.

• بایستی مدارک موردنیاز به طور شفاف توسط صندوق اعالم شود و پیش از ورود 
شرکت به فرآیندهای صندوق این مدارک تکمیل شوند و در فرآیند نباید مدارک 
به صورت تکراری دریافت شود. مثاًل اگر مدارک هویتی در ابتدای فرآیند ارزیابی 

گرفته شده است نباید در مرحله عقد قرارداد نیز دوباره دریافت شود.
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5

عدم کیفیت، تطابق پذیری و تنوع 
ارائه خدمات متناسب با نیاز 

شرکت در کاهش رضایتمندی 
شرکت های دانش بنیان در 

همکاری با این صندوق چقدر 
اهمیت دارد؟

• صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند با ارائه یک نظام یکپارچه، بسته های 
متفاوتی از خدمات مالی و غیرمالی ارائه دهد که هر شرکت دانش بنیان بسته 

به نیاز خود، ترکیبی از خدمات موردنیاز خود را انتخاب نماید.
• ارائه خدمات مالی و غیرمالی متنوع، با توجه به مرحله توسعه شرکت 

دانش بنیان، به این شرکت ها کمک فراوانی خواهد کرد.

6

افزایش زمان بررسی و نظارت 
طرح های ارائه شده شرکت در 
کاهش رضایتمندی شرکت های 
دانش بنیان در همکاری با این 
صندوق چقدر اهمیت دارد؟

• صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند با بررسی مجدد مدارک درخواستی 
خود، داده های اولیه ارائه شده از سوی شرکت ها و به دنبال آن زمان بررسی 

و نظارت بر طرح های ارائه شده را کاهش دهد. 
آن ها  نیاز  که  شرکت هایی  برای  بایستی  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق   •
و  ارزیابی  در  تری  شده  تسهیل  سازوکار  می شود  داده  تشخیص  فوری 

نظارت پیش بینی کند.

7

عدم شفافیت در مراحل اجرای 
طرح و وجود رفتار دوگانه در 
کاهش رضایتمندی شرکت های 
دانش بنیان در همکاری با این 
صندوق چقدر اهمیت دارد؟

• ارائه وضعیت بررسی و اجرای طرح به صورت مرحله به مرحله و با تشریح 
دالیل هر تصمیم، در وب سایت صندوق موجب افزایش شفافیت در مراحل 

اجرای طرح خواهد شد.
• بررسی و اجرای طرح ها توسط تیم کارشناسی و به صورت موازی انجام شود.
• استانداردسازی معیارهای بررسی و انتخاب طرح ها در بخش های مختلف 
صندوق نوآوری و شکوفایی باعث افزایش شفافیت در این قسمت می شود.

8

تعدد مدارک درخواستی مشابه 
در کاهش رضایتمندی شرکت های 

دانش بنیان در همکاری با این 
صندوق چقدر اهمیت دارد؟

• بررسی مدارک درخواستی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و حذف 
مواردی که با یکدیگر همپوشانی دارند، تعدد مدارک درخواستی مشابه را 

کاهش خواهد داد.

9

 عدم طبقه بندی تقاضا ازلحاظ
 میزان اهمیت و سرعت

 موردنیاز در کاهش رضایتمندی
 شرکت های دانش بنیان در

 همکاری با این صندوق چقدر
اهمیت دارد؟

صندوق  سوی  از  ارائه شده  غیرمالی  و  مالی  خدمات  تنوع  به  توجه  با   •
نوآوری و شکوفایی، طبقه بندی و اولویت بندی تقاضاهای ارائه شده با توجه 
به معیارهایی مانند حجم مالی تقاضا، اولویت استراتژیک تقاضا برای کشور، 
نرخ بازگشت سرمایه و ... می تواند سرعت ارائه خدمات را افزایش دهد.

10

 عدم تعامل مناسب کارکنان در
 کاهش رضایتمندی شرکت های
 دانش بنیان در همکاری با این
صندوق چقدر اهمیت دارد؟

از جامعه  اکثراً  • ازآن جهت که مراجعین از طرف شرکت های دانش بنیان 
تحصیل کرده کشور می باشند، در تعامل با کارکنان صندوق توقعات متفاوتی 
دارند. آموزش نحوه تعامل مناسب با این مراجعین، می تواند عالوه برافزایش 
کیفیت تعامالت، موجب افزایش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان شود.

11

 عدم وجود تصویر ذهنی
 مناسب در کاهش رضایتمندی

 شرکت های دانش بنیان در
 همکاری با این صندوق چقدر

اهمیت دارد؟

• استفاده بهینه از فضای رسانه ای و تبلیغات مناسب می تواند تصویر ذهنی 
مناسبی از صندوق در ذهن شرکت های دانش بنیان ایجاد نماید.

• اطالع رسانی صحیح در مورد رسالت و مأموریت های صندوق می تواند به 
شناخته تر شدن آن به خصوص در شهرستان ها کمک نماید.

12

 عدم بستر ارتباطی مناسب در
 کاهش رضایتمندی شرکت های
 دانش بنیان در همکاری با این
صندوق چقدر اهمیت دارد؟

اجتماعی،  شبکه های  وب سایت،  طریق  از  مناسب  ارتباطی  بستر  ایجاد   •
تعامالت  می تواند   ... و  حضوری  پاسخگویی  کارشناسان  و  گویا  تلفن 

شرکت های دانش بنیان را با صندوق افزایش دهد. 
میان  ارتباطی  پل  به عنوان  می تواند  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق   •

شرکت های دانش بنیان با چند نهاد های مرتبط دیگر عمل نماید.
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13

 عدم شفافیت نظام وثایق در
 کاهش رضایتمندی شرکت های
 دانش بنیان در همکاری با این
صندوق چقدر اهمیت دارد؟

• استفاده از سازوکارهای سیستمی و مبتنی بر فناوری اطالعات می تواند 
شفافیت را در نظام وثایق افزایش دهد.

نباشد  تا شرکت مجبور  باشد  ابتدا مشخص  از  باید  • وثیقه های موردنیاز 
مراحل ارزیابی را طی کند و درنهایت متوجه وثیقه های مورد نیاز گردد.

• طراحی سازوکاری برای سنجش اعتبار برند و دانش شرکت های دانش بنیان 
و قبول این موارد به عنوان وثیقه منجر به افزایش رضایتمندی شرکت ها از 

صندوق خواهد شد.

14

 عدم انعطاف پذیری در نظارت در
 کاهش رضایتمندی شرکت های
 دانش بنیان در همکاری با این
صندوق چقدر اهمیت دارد؟

شرکت های  فعالیت های  قطعیت  عدم  با  همراه  ماهیت  به  توجه  با   •
برای  منعطف تر  گزینه های  با  همراه  متفاوت  سازوکار های  دانش بنیان، 
به شرکت های  قطعًا  از طرف صندوق،  دانش بنیان  بر شرکت های  نظارت 

دانش بنیان کمک خواهد کرد.
• صندوق نوآوری و شکوفایی باید از تیم های نظارتی چند تخصصی برای 

نظارت های خود بهره گیرد.

15

عدم مدیریت معوقات پرداختی 
در کاهش رضایتمندی  شرکت های 

دانش بنیان در همکاری با این 
صندوق چقدر اهمیت دارد؟

معوقات  ریشه های  بررسی  با  می تواند  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق   •
و  پیشنهادات  راه حل ها،  دسته  هر  برای  و  دسته بندی  را  آنان  پرداختی، 

راهکارهای جایگزین دریافت معوقات پرداختی ارائه نماید.

16

عدم کمک به نمایش دستاوردهای 
شرکت ها در کاهش رضایتمندی 

شرکت های دانش بنیان در همکاری 
با این صندوق چقدر اهمیت دارد؟

• ارائه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در قالب نمایشگاه و یا تبلیغات 
را  با صندوق  در همکاری  این شرکت ها  تلویزیونی، رضایت  و  رادیویی 

افزایش خواهد داد.

17

 عدم ارائه مشاوره های مدیریتی
 که منجر به موفقیت پروژه
 شود در کاهش رضایتمندی
 شرکت های دانش بنیان در

 همکاری با این صندوق چقدر
اهمیت دارد؟

• صندوق با ارائه مشاوره های مدیریتی و خدمات غیرمالی، در کنار تأمین 
سرمایه مالی مناسب شرکت های دانش بنیان، به آنان کمک فراوانی می کند.

• بسیاری از شرکت های دانش بنیان، ازآن جهت که با شکل گیری یک ایده 
بازار  با شیوه های مدیریتی و  میان جامعه تحصیل کرده شکل گرفته اند،  در 
می تواند  آنان  به  مدیریتی  مشاوره های  درنتیجه  ندارند،  چندانی  آشنایی 

شرکت را از شکست و ورشکستگی نجات دهد.
واحد  در  دانش بنیان  شرکت های  به  مدیریتی  تخصصی  خدمات  ارائه   •
از  را  این شرکت ها  نوآوری و شکوفایی، رضایت  توانمندسازی صندوق 

همکاری با صندوق افزایش می دهد.

18
 عدم مدیریت شکایات در

 کاهش رضایتمندی شرکت های
 دانش بنیان در همکاری با این
صندوق چقدر اهمیت دارد؟

• راه اندازی سازوکاری برای دریافت شکایات و رسیدگی در تارنمای صندوق 
و اعالم نتایج آن به صورت مرحله به مرحله تا انتهای رسیدگی و انتشار نتایج 

در تارنما به شفاف سازی فرایند بررسی شکایات کمک خواهد کرد.
تیم  چند  طریق  از  شکایات  بررسی  برای  سازوکاری  می تواند  • صندوق 

کارشناسی به صورت موازی فراهم آورد.
• فراهم کردن امکان اعتراض به نتیجه شکایت، آن هم با ارائه مدارک متقن، 

می تواند رضایتمندی بیشتری نسبت به بررسی شکایات ایجاد نماید.
• دریافت بازخورد از شرکت های دانش بنیانی که به شکایت آن ها رسیدگی 

شده است.
• شفافیت و ارائه توضیحات کافی در مورد تمام بندهای قرارداد بین شرکت 
دانش بنیان و صندوق، باعث افزایش آگاهی شرکت نسبت به قرارداد خود و 

کاهش شکایات حاصل از عدم اطالع دقیق از قرارداد می شود.
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دسته  این  در  که  کنش ها  این  افتاد.  خواهند  اتفاق  کنش هایی  دانش بنیان،  شرکت های  موفقیت  عدم  یا 
قرارگرفته اند را می توان این گونه توصیف کرد که یک درخواست پس از تأیید، نیازمند عقد قرارداد و 
مشخص بودن مراحل مختلف طرح، تأمین وثیقه های الزم، نظارت بر مراحل مختلف طرح، پرداخت 
تعهدات مالی طرفین، در صورت موفقیت آمیز بودن طرح، ارائه عمومی و یا تخصصی دستاوردهای آن و 
در صورت شکست مدیریت معوقات پرداختی مرتبط با آن طرح است. عدم شفافیت، عدم انعطاف پذیری 
و عدم مدیریت صحیح پس از اتمام یک طرح تصویب شده )عدم ارائه دستاوردها در صورت موفقیت 
پروژه و یا عدم مدیریت معوقات پرداختی در صورت شکست پروژه( و درواقع ایجاد یک نظام یکپارچه 
و شفافیت در مراحل مختلف اجرایی برای تصویب یک طرح در صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند 

جلوی عوامل کاهش رضایت شرکت های دانش بنیان را بگیرد.
دسته دوم شامل چهار عامل نحوه ورود یا ارائه مدارک اولیه به صندوق، تعدد مدارک درخواستی مشابه، 
عدم بستر ارتباطی مناسب و عدم ارائه مشاوره های مدیریتی که منجر به موفقیت پروژه شود، است. این 
عوامل که به ابتدای فرایند درخواست شرکت های دانش بنیان از صندوق نوآوری و شکوفایی مربوط اند، 
به نحوی نشان دهنده اهمیت تعامالت مؤثر صندوق با شرکت های دانش بنیان در زمان مراجعه به این 
موجب  مدیریتی  مشاوره های  ارائه  عدم  کنار  در  مناسب  ارتباطی  بستر  وجود  عدم  می باشند.  صندوق 
سردرگمی شرکت های دانش بنیان می گردد )روانبند، 1384؛ مختاری، 1387؛ گوهری، 1393؛ بازایی و 
رضائیان، 1394(( به گونه ای که شرکت دانش بنیان از امکانات و خدمات تعبیه شده موجود در صندوق نیز 
نمی تواند بهره حداکثری را ببرد. به طور مثال در مصاحبه با یکی از مصاحبه شوندگان ایشان تأکید داشتند 
که «بسیاری از مراجعه کنندگان به صندوق نوآوری به دلیل عدم وجود بستر ارتباطی کارا و آسان بسیاری 

از خدمات صندوق را نمی شناسند و تازه بعد از مراجعه به میز پذیرش متوجه این خدمات می شوند».
میزان  ازلحاظ  تقاضا  طبقه بندی  عدم  دیگر،  نهادهای  غیرحرفه ای  عملکرد  عامل  سه  شامل  سوم  دسته 
اهمیت و سرعت موردنیاز و هم چنین عدم وجود تصویر ذهنی مناسب است. سه عامل این دسته باعث 
نامناسب نسبت به صندوق نوآوری و شکوفایی در  عدم شکل گیری ساختار ذهنی غیرواقعی و بعضًا 

میان شرکت های دانش بنیان می شود که به دنبال آن، ساختار ذهنی نامتناسب نسبت به صندوق می تواند 
پاسخگویی  یا  و  پاسخگویی  عدم  که  گردد  نادرست  توقعات  و  ذهنیت  باعث شکل گیری  تا حدودی 
تفکیک  را کاهش می دهد. عدم  دانش بنیان  نادرست، رضایتمندی شرکت های  توقعات  این  به  متفاوت 
میان درخواست های مختلف و رفتار مشابه با درخواست های مختلف منجر به افزایش نارضایتی ها در 
شرکت های دانش بنیان می شود. اگر نیاز یک شرکت به تسهیالت فوری است نمی توان شرکت را برای 
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مدت طوالنی در فرآیند بررسی قرارداد. به طور مثال درخواست های ضمانت نامه معموالً بایستی در یک ماه 
پاسخ داده شود و نمی توان این درخواست ها را مشابه درخواست تسهیالت جهت توسعه یک محصول 
فعالیت ها  برخی  دالیل  مناسب  اطالع رسانی  و  معرفی  کنار  در  درخواست ها  طبقه بندی  اهمیت  قرارداد. 
)همچون ارزیابی های دقیق( در صندوق های مالی می تواند موجب کاهش عوامل نارضایتی شود )روانبند، 
.)Skordoulis & Pekka- Economou. 2015 ()1394 ،1384؛ عبدالوند و عبدلی، 1387؛ بازایی و رضائیان

دسته چهارم شامل دو عامل افزایش غیرمنطقی توقعات از صندوق و عدم مدیریت شکایات است. افزایش 
شرکت های  انتظارات  مدیریت  عدم  به  منجر  شکایات  مدیریت  عدم  و  صندوق  از  توقعات  غیرمنطقی 
دانش بنیان،  شرکت های  انتظارات  مدیریت  عدم  می شود.  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  در  دانش بنیان 
شکل گیری انتظارات نادرست را به دنبال خواهد داشت. این دسته نشان می دهد که عدم مدیریت انتظارات 
را  دانش بنیان  رضایتمندی شرکت های  کاهش  و شکوفایی،  نوآوری  در صندوق  دانش بنیان  شرکت های 
به همراه خواهد داشت. همچنین چگونگی پاسخگویی به شکایات در تبدیل نشدن یک شکایت به یک 
نارضایتی بسیار مهم و کلیدی است )احمدی و پوراشرف، 1386؛ روانبند، 1384؛ بازایی و رضائیان، 1394(.
دسته پنجم شامل عوامل نقصان در آگاهی بخشی و شفاف سازی شرایط دریافت تسهیالت، عدم کیفیت، 
افزایش زمان بررسی و نظارت طرح های  نیاز شرکت و  با  ارائه خدمات متناسب  تطابق پذیری و تنوع 
ارائه شده است. درواقع عوامل این دسته نشان می دهند که سازگاری میان تسهیالت ارائه شده از سوی 
رضایتمندی  کاهش  از  جلوگیری  در  دانش بنیان  شرکت های  نیازهای  با  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
شرکت های دانش بنیان از تعامل با صندوق اهمیت ویژه ای دارد. درواقع شرکت های دانش بنیان با توجه 
به ماهیت خود و محیط اطرافشان نیاز دارند تا خدمات متنوع متناسب با شرایطشان در کوتاه ترین زمان 

ممکن و در فرآیندی شفاف به آن ها ارائه گردد.
نمایندگان شرکت های دانش بنیان  با  نوآوری و شکوفایی  تعامل کارکنان صندوق  دسته آخر هم شامل 
است. نحوه تعامل کارکنان هر مجموعه ای، در میزان رضایت مشتریان در همکاری با آن مجموعه نقش 

کاهش  بر  می تواند  نیز  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  کارکنان  مناسب  تعامل  عدم  می کند.  ایفا  کلیدی 

رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با این صندوق مؤثر باشد.

5- جمع بندی
شرکت های  مالی  تأمین  حوزه  به  مربوط  مستندات  و  ادبیات  مرور  از  پس  پژوهش  این  اول  بخش  در 
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عوامل  از  فهرستی  این حوزه،  سیاست گذاران  و  مجریان  با  انجام شده  مصاحبه های  تحلیل  و  دانش بنیان 

مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق های مالی ملی از نگاه مجریان 

و سیاست گذاران ارائه شده است. در گام بعدی، پس از تحلیل پرسشنامه توزیع شده در میان مجریان و 

سیاست گذاران این حوزه عوامل 18 گانه شناسایی شده در 6 دسته طبقه بندی شده اند. در ادامه پژوهش، 

با استفاده از راهبرد مطالعه موردی، الگوی نظری اولیه تحلیل و با توجه به مورد مطالعاتی این پژوهش، 

عوامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی از 

نگاه مجریان و سیاست گذاران توسعه یافته و نهایتاً دسته بندی نهایی و چارچوب مربوط به عوامل مؤثر بر 

کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی از نگاه مجریان و 

سیاست گذاران ارائه شده است.

ازآن جهت که در ادبیات این حوزه، بررسی عوامل مؤثر برافزایش و یا کاهش رضایتمندی شرکت های 

شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  همچون  حوزه  این  متخصص  مالی  نهادهای  با  همکاری  در  دانش بنیان 

مغفول مانده است، پژوهشگران با محدودیت شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های 

دانش بنیان در همکاری با صندوق های مالی از نگاه مجریان و سیاست گذاران مواجه بوده اند. دسترسی 

تدقیق  پژوهش و  این  ارائه خروجی های  این حوزه جهت  کلیدی  به سیاست گذاران و مدیران  مستمر 

آن ها، از دیگر محدودیت های پژوهشگران این پژوهش است. در این پژوهش عالوه بر شناسایی مؤثر بر 

کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی از نگاه مجریان 

است  ارائه شده   )6( مطابق جدول  این چالش ها  برطرف ساختن  راهبردهایی جهت  و سیاست گذاران، 

مشکالت  و  قانونی  موارد  رفع  می تواند ضمن  موارد  این  به  سیاست گذاران  و  قانون گذاران  توجه  که 

عملکردی، منجر به همکاری متقابل بیشتر بین شرکت های دانش بنیان و صندوق های تأمین مالی همچون 

صندوق نوآوری و شکوفایی گردد.

در نهایت پیشنهاد می گردد که عوامل مؤثر بر کاهش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان در همکاری با 

صندوق های مالی ملی و به خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی از منظر شرکت های دانش بنیان نیز بررسی و 

نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه شوند تا بتوان نگاه جامع تری به کارا نمودن تعامالت فی مابین ارائه نمود.
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