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چکیده
روند پيشرفت تحوالت روز افزون در محيط کسب و کار امروزي ،اين نوع شرکتها را که تواناييهاي فناوري،
نيروي کار متخصص و مديريت پيشرفته از مهمترين ويژگيهاي آنهاست ،جزيي از شبکهها و زنجيرههاي توليد
جهاني قرار داده ،از اين رو ،بنظر مي رسد رمز توسعه اقتصادي دهه آينده ،توسعه شرکتهاي دانشبنيان ،است.
لذا هدف اصلي اين مقاله بررسي تأثير روشهاي تأمين مالي کارآفريني بر مشارکت جمعي در کسب و کارهاي
دانش بنيان ميباشد .روش تحقيق مقاله حاضرکاربردي بوده و از نظر روش پژوهش گردآوري اطالعات بصورت
پيماشيميباشد .جامعه آماري اين مقاله مسئوالن و مديران شرکتهاي دانش بنيان ،نخبگان در کارهاي اجرايي
دانشبنيان مشغول به فعاليت هستند و اساتيد دانشگاهها کشور بوده است .با توجه به گسترده بودن جامعه ،حجم
نمونه به روش غيرتصادفي و ازنوع هدفمند انتخاب شد .در اين مقاله از بين مسئوالن و مديران شرکتهاي
دانش بنيان ،نخبگان در کارهاي اجرايي دانشبنيان مشغول به فعاليت هستند و اساتيد دانشگاهها  05نفر به
روش نمونهگيري غير تصادفي و هدف مند به عنوان حجم نمونه خبرگان تعيين گرديد .ابزار گردآوري اطالعات
در اين پژوهش فيش و پرسشنامه محقق ساخته ميباشد که با استفاده شاخص نسبت روايي محتوايي ،روايي
سواالت پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد اعتبار سؤاالت پرسشنامهها مورد تائيد هستند .در
 -1گروه مدیریت کارآفرینی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانemail: eskandaribahman 1345@gmail.com .
 -2گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)Email: vazifehdust@yahoo.com
 -3گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانEmail: pjaafari@yahoo.com
 -4گروه مدیریت دولتی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران Email: Mousakhani@srbiau.ac.ir
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ادامه قابليت اعتماد پرسشنامه ها ،با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ مورد برازش قرار گرفت مقدار ضريب آلفاي
کرونباخ  55800درصد گزارش شد که بيانگر اين است پرسشنامه مورداستفاده از قابليت اعتماد (پايايي) الزم
برخوردار ميباشد .در ادامه با استفاده از نرم افزار spss 42به تجزيهوتحليل دادههاي جمع آوري شده در دو
مرحله آمارتوصيفي و استنباطي پ رداخته شد .نتايجي در اين مقاله با استفاده از معادله رگرسيون خطي چند
متغيره بدست آمد نشان ميدهد روشهاي تامين مالي جمعي(روش دريافت تسهيالت ،روش تشکيل شرکتهاي
تعاوني ،روش ايجاد طرح بصورت سهامداري روش انتشار اوراق مشارکت ،روش ايجاد شرکتهاي سرمايه گذار،
روش حضور در بازار بورس ،روش جذب سرمايه از طريق فرشتگان،روش صندوقهاي سرمايهگذاري مخاطره) بر
روي و رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شرکتهاي دانش بنيان اثر مثبت و معناداري دارد .و باعث گسترش
کسب و کارهاي دانش بنيان خواهد شد .لذا پيشنهاد ميشود براساس نتايج پژوهش در ايران تأمين مالي سابقه
ديرينهاي داشته است و ميتوان فرهنگ هاي گذشته را امروز با استفاده از طرفيت تأمين مالي جمعي در راستاي
توسعه کارآفريني احيا کرد .از جمله کراودفاندينگ(برگ ريزان محلي) ،استفاده از روش تأمين مالي خانوادگي و
استفاده از وام هاي قرضه الحسنه محله.
واژههای كلیدی :تأمين مالي ،کارآفريني ،مشارکت جمعي  ،کسب و کار ،دانش بنيان.
طبقه بندی J11، G32، O31 ، G1 : JEL
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 -1مقدمه
تأمين مالي همواره يکي از چالشها اساسي ايجاد و توسعه کسب و کارها نوپا بوده است .از اينرو در دههها اخير،
در سطح جهان نوآوريهايي نظير موسسات سرمايه گذار مخاطره پذير ،فرشتگان کسب و ک ـار ،ش ـتابدهندگان
و  ...بــــه منظــــور ايجاد جايگزين برا نهادها تامين مالي سنتي نظير بانكها صورت گرفته است ،که هر کدام
برخي از خالء ها موجود تـأمين مالي در مراحل مختلف کسب و کارها کارآفرينانه را مرتفع مي سازند و در کنار
آن به برخي از نيازها ضرورديگر در ايـــن کسب و کارها نظير نياز کارآفرين به مشاوره و کسب تجربيات ،نياز به
سـرمايه هـا اجتمـاعي حاميـان و حتـي سـرمايه هـا انساني نيز پاسخ ميدهند.
شرکتهاي دانش بنيان ،شرکتهائي ه ستند که به منظور هم افزايي علم و ثروت ،تو سعه اقت صاد دانش
محور ،تحقق اهداف علمي و اقتصادي )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري( و تجاري سازي نتايج تحقيق
و توســعه )شــامل طراحي و توليد کاال و خدمات( در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در
توليد نرم افزارهاي مربوط ت شکيل مي شوند .روند پي شرفت تحوالت روز افزون در محيط ک سب و کار امروزي،
اين نوع شــرکتها را که توانايي هاي فناوري ،نيروي کار متخصــص و مديريت پيشــرفته از مهمترين ويژگيهاي
آنها ست ،جزيي از شبکهها و زنجيرههاي توليد جهاني قرار داده ،از اين رو ،بنظر مي ر سد رمز تو سعه اقت صادي
دهه آينده ،تو سعه شرکتهاي دانش بنيان ،ا ست .يکي از رو شهاي جذب سرمايه که در سال هاي اخير مورد
توجه و استقبال کار آفرينان و شرکت هاي استارت ايي قرار گرفته است تامين مالي جمعي  0است که پي شرفت
هاي حوزه فناوري اطالعات و فراگير شدن اينترنت ،به تو سعه هرچه بي شتر آن ب سيار کمك نموده ا ست .به
عبارتي تأمين مالي از جمله مسائل مهم چرخه عمر تجاري شرکت و از چالشهاي کنوني ايران به ويژه در بنگاه
هاي خرد و متو سط به شمار مي رود و در دنياي سرمايه گذاري و مو ضوعات مالي قدمت دارد (آ سيابي اقدم و
همکاران.)0255،
خبرگان مالي به طور پيوسته در حال توسعه روش ها و ابزارهاي نوين تأمين مالي هستند تا مشارکت آحاد
جامعه را در فعاليت هاي اقت صادي رقم زده  ،سرانجام شکاف تأمين مالي بنگاه هاي خرد و متو سط را پو شش
دهند .يکي از مدل هاي جديدي که از سال  4558ارائه شد ،تأمين مالي جمعي است .تأمين مالي جمعي روش
نوين تجميع وجوه مالي اســت که براي تأمين مالي افراد حقيقي ،شــرکت ها ،ســازمانها ،صــندوقها ،طرحها،
توليدات و گروهها از فضاهاي برخط و پرداخت هاي الکترونيکي استفاده مي کند .در اين مدل ،پلتفرم ها مقدار
اندکي ســـرما يه را به ازاي پرداخت منافع گوناگون مالي و غير مالي کســـب و کار ،طرح يا ا يده برگز يده در
چهارچوب زماني محدود از افراد بي شـــماري تجميع مي کنند (بانك جهاني .)450۲ ،اين روش ،به ويژه در
مراحل ک شت ايده و دوران طفوليت ک سب و کارهاي نو پا مي تواند مورد ا ستفاده قرار گيرد تامين مالي جمعي
رويکرد نويني از تامين بودجه است که طي آن جمع کثيري از سرمايه گذاران در بستر شبکه هاي اجتماعي در
پروژه هايي مانند طرح هاي نوآورانه که عمدتا با عدم رغبت سرمايه گذاران همراه ا ست ،به م شارکت و سرمايه
گذاري (حتي با سرمايه اندک) مي پردازد .جذب سرمايه در فرايند سرمايه گذاري جمعي ،از نوعي تمرکز زدايي
Crowdfunding
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تبعيت مي نمايد .به عبارت ديگر ،در الگوهاي رايج تامين مالي (مدل خطي و متمرکز) ،يك واســـطه در نقش
کارگزار عمل مي کند .در مقابل ،در ســرمايهگذاري جمعي ،تامين و هدايت منابع مالي به ســوي فرصــتهاي
سرمايه گذاري و کارآفريني ،از "مدل شبکه اي و توزيع شده" تبعيت مينمايد .کارآفرينان و سرمايه گذاران در
يك بســتر مشــارکتي ،به عنوان نوع تکامل يافته شــبکه هاي اجتماعي ،به تعامل با يکديگر ميپردازند .در اين
ب ستر تعاملي ،سه بازيگر عمده وجود دارد :مجموعهاي از فر صتهاي سرمايه گذاري در قالب ايده هاي نوآورانه
که توسط کارآفرينان معرفي مي شود ،جمعيتي از مردم عالقمند به سرمايه گذاري که با تبادل نظرات و ارزيابي
ري سك و منافع هر يك از فر صت هاي معرفي شده به اولويت بندي آنها مي پردازند و در نهايت ،وا سطه هاي
سرمايه گذاري جمعي که فراهم کننده بستر مشارکتي از طريق مجموعه اي از سي ستم ها و فرآيندهاي گردش
اطالعات ه ستند .با توجه به ارتباط بي وا سطه بين صاحبان سرمايه و متقا ضيان در اين روش از تامين مالي،
برخي از صاحبنظران از آن به عنوان "بانکداري اجتماعي" ياد مي نمايند .سؤال مهمي که در اين مقاله مطرح
مي شــود اين اســت آيا روشهاي تأمين مالي کارآفريني بر مشــارکت جمعي در کســب و کارهاي دانش بنيان
تأثير گذار است؟
براي نيل به پا سخگويي به سوال در ادامه مقاله به صورت زير سازماندهي شده ا ست :در بخش دوم مرور
ادبيات  ،دربخش سوم روش شنا سي و در بخش چهارم برآورد مدل و تحليل يافتهها و بخش پنجم نتيجهگيري
ميباشد.
 -2ادبیات تحقیق
 -1-2تأمین مالی
انتخاب نحوه تأمين مالي يکي از مهمترين تصميماتي است که توسط مديران بنگاهها گرفته ميشود .تأثير اين تصميمات بر
عملکرد بنگاهها پس از مقاله موديلياني و ميلر  )0۵08(0وارد ادبيات تأمين مالي شرکتي شد .از نگرانيهاي بنگاههاي اقتصادي
در جهان ،تأمين منابع مطلوب مالي ميباشد .هر نوع فعاليت نياز به منابع مالي دارد .از اينرو ،منابع مالي را به شريان حياتي
بنگاههاي اقتصادي و سازمانهاي کوچك و بزرگ تشبيه کردهاند .در حقيقت ،هدف اصلي از هر نوع فعاليت اقتصادي سودآوري
است و کسب سود بدون وجود منابع مالي امکانپذير نميباشد .از سويي ديگر ،تأمين مالي در شرکتهاي بزرگ عملي معمولي
است .مديريت شرکت براي فراهم ساختن وجوه الزم جهت مخارج سرمايهاي و عمليات سرکت منابع گوناگوني را و شيوههاي
مختلف تأمين مالي را در اختيار دارد .تأمين مالي ميتواند از طريق انتشار سهام يا اوراق بدهي انجام شود که تفاوت بين آنها
مشهود است (مجتهدزاده و همکاران.)0۲88 ،
 -2-2روشهای تأمین مالی
راهبرد تأمين مالي در شرکتها ،از مباحث مهم دانشمندان مالي و حسابداري است .از اهداف مهم تأمين مالي ،انجام سرمايه-
گذاري در شرکتها براي سودآوري بيشتر است .طرق مختلف تأمين مالي ،شامل تأمين مالي داخلي و خارجي يا ترکيبي از
Modigliani and Miller

فصلنامـه اقتصاد مالی
دورۀ  / 11پیاپی  / 15زمستان 1411

1

حسین وظیفه دوست و همکاران  /تأثیر روشهای تأمین مالی کارآفرینی بر مشارکت جمعی در 902 / ...

اين دو نوع است (محمدي و محمدي .)0۲۵1،بهطور کلي ،تأمين منابع مالي با توجه به متقاضي منابع ،منبع و محل تأمين
منـابع ،بـازار مـرتبط و مکانيزمهاي موجود و منشأ منبع مالي از حيـث داخلـي و خـارجي قابـل تقسيمبندي و تعريـف است.
شکل زير بهطور اجمالي و با توجه به شاخصهاي پيشگفته ضـمن تفکيـك متقاضـيان تأمين مالي در سه سطح بنگاه ،خانوار
و دولت ،روشها ،منـابع و مکـانيزم هـاي قابـل اسـتفاده از طريق هر يك از اين اليهها را براي تجهيز منابع مالي مورد اشاره
قرار ميدهد .تأمين منابع مالي خارجي چه بهصورت قرضي و چه بهصورت غيرقرضي عمدتاً مـورد نيـاز بنگاههاي دولتي و
خصوصي کشور بوده گرچه اين منبع ميتواند با تلفيـق بـا ابزارهـاي موجـود تأمين کننده بخشي از منابع مالي مورد نياز
دولتها نيز باشد (نوعي مقدم و همکاران.)0۲۵۵،
 -3-2روشهای تأمین مالی شركتهای دانشبنیان

1

دو روش عمده تأمين مالي شرکتهاي دانش بنيان عبارت از تأمين مالي از طريق بدهي (يا استقراض  )0۲و تأمين
مالي از طريق سرمايه (فروش سهام)  02مي با شد .تأمين مالي از طريق بدهي شامل اخذ وام ت سهيالت از
مؤ س سه ت سهيالت  00دهنده مي با شد که شرکت مي بايد ا صل ت سهيالت با سود 01مربوطه را در زمان يا
زمانهاي مقرر باز پرداخت نمايد .تأمين مالي از طريق سرمايه عبارت از سرمايه گذاري افراد حقيقي يا حقوقي
خارجي در سرمايه شرکت و به عنوان مالك و سهامدار بخشي از سرمايه آن شرکت مي باشد  .صاحبان شرکت
هاي دانش بنيان تازه تأ سيس ،در طي مراحل ر شد به جايي مي ر سند که مي بايد ن سبت به انتخاب يك يا هر
دو نوع روش تأمين مالي اقدام نمايند .شــرکت هاي موفق ،متناســب با ميزان و شــکل درآمد قابل پيش بيني و
قابل حصولشان ،معموال ترکيب مناسبي از تأمين مالي از طريق بدهي و تأمين مالي از طريق سرمايه را انتخاب
مي کنند.
 -1-3-2تأمین مالی از طریق بدهی (یا استقراض)
تأمين مالي شرکتهاي دانش بنيان نوپا از طريق اعطاي تسهيالت (تأمين مالي از طريق بدهي يا استقراض) به
عللي از قبيل؛ عدم وجود صورتهاي مالي معتبر و مدل کسب و کار ضعيف ،در اختيار نداشتن وثايق مورد قبول
بانك ها ،سهم باالي دارايي هاي نامشهود آنها ،مشکل بودن تعيين ارزش پولي دارايي هاي اين قبيل شرکت ها،
ضــعف در بازاريابي ،عدم تقارن اطالعات ميان ســرمايه گذار و کارآفرين و مخاطرات اخالقي حاصــل از آن و ....
مشکل بوده و سبب ميشود تا بانك ها در ارزيابي اعتباري شرکتهاي دانش بنيان با مشکل روبه رو شده و هزينه
هاي باالي اداري سبب مي شود تا پرداخت تسهيالت کوچك براي مؤسسات مالي سودآور نباشد .بنابراين امکان
تأمين مالي شرکتهاي دانش بنيان نوپا از طريق بدهي (اعطاي ت سهيالت) م شکل مي با شد و کارآفرينان فعال
در حوزه هاي دانش بنيان بيشــتر به تأمين مالي از طريق ســرمايه (فروش ســهام)تمايل دارند .تأمين مالي از
طريق بدهي به دو صورت زير قابل انجام مي باشد( فرمانآرا و همکاران.)0۲۵8 ،
 1شرکت دانشبنیان یا شرکت متمرکز بر دانش ( )Knowledge enterpriseبه شرکتهایی گفته میشود که دانش و فناوری ،جزئی جداییناپذیر
از دارایی اساسی آنها باشد.
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 تسهیالت مستقیم
تسهيالت مستقيم ،تسهيالتي ميباشند که به طور مستقيم به ت سهيالت گيرنده اعطا مي شود .برخي از دولتها
برنامه هاي ت سهيالت م ستقيم را اجرا مي کنند که شامل اعطاي ت سهيالت کوچك بوده و معموال در بر گيرنده
شــرکت هاي کوچك و متوســط در مرحله آغازين  0۱مي باشــد .اين طرح ها به طور کلي نياز به يك تضــمين
شخصي از سوي يکي از سهامداران عمده شرکت دارد که در اکثر موارد براي شرکتهاي دانش بنيان نوپا مقدور
نمي باشد
 ضمانت نامه تسهیالت
تحت مفهوم ضــمانت نامه تســهيالت ،اعطاکنندگان تســهيالت ،زماني به اعطاي تســهيالت اقدام مي نمايند که
شخص ثالث خا صي براي ت سهيالت گيرنده ضمانت نامه صادر مي نمايد .شرکتهاي دانش بنيان نوپا به علت
ماهيت کسب و کار خود اغلب داراي ريسك باال هستند و به همين دليل ،اغلب مؤسسات مالي و بانك ها ،ارائه
ضــمانت نامه به آنها را خطرپذير ارزيابي ميکنند .با اين حال ،برخي نهادهاي دولتي به ارائه ضــمانت نامه براي
اخذ تسهيالت توسط شرکتهاي مذکور ميپردازند.
 -2-3-2تأمین مالی از طریق سرمایه (فروش سهام)
تأمين مالي از طريق سرمايه ،شامل فروش منافع مالکيت ( سهام) يك ک سب و کار در ازاي تأمين سرمايه مورد
نياز ا ست .از جمله مهمترين م شکالت تأمين مالي از طريق سرمايه ،يافتن سرمايه گذار ا ست و اينکه شرکت تا
چه ميزان حاضر است که اختيار عمل مديريتي را به سرمايه گذار اعطا کند .زيرا با فروش سهام و تأمين مالي از
اين طريق ،به همان ميزان از اختيارات مديريت و مالك شرکت کاسته مي شود .تأمين مالي از اين طريق بوسيله
فروش سهام شرکت به فرشتگان کسب و کار و يا صندوق هاي سرمايه گذاري خطر پذير صورت مي پذيرد
 فرشتگان كسب و كار
برخي سرمايهگذاران خصو صي که به فرشتگان ک سب و کار شهرت دارند ،افراد ثروتمندي ه ستند که بخ شي از
ثروت خود را به سرمايه گذاري هاي خطرپذير پر بازده در مراحل اوليه ر شد اين ک سب و کارها اخت صاص مي
دهند .مبلغ اين ســرمايه گذاري هاي کوچك ،عموما در حدود دهها هزار تا ميليونها دالر مي باشــد .فرشــتگان
ک سب و کار منابع اوليه مورد نياز جهت ا ستخدام نيرو و تو سعه مح صول يا فناوري مدنظر کارآفرينان را فراهم
آورده تا شرکتهاي دانش بنيان نوپا بتوانند با گذار از مراحل اوليه به مراحل بعدي رشد نموده و به سرمايه گذاران
خطر پذير بي شتري د ستر سي پيدا نمايند .در اکثر موارد ،فر شتگان ک سب و کار عالوه بر تأمين مالي ،دانش و
تجربه خود را نيز به شکل ر سمي و يا غير ر سمي در اختيار ک سب و کار مربوطه قرار مي دهند .در مقابل اين
اقدامات ،آنها بخشي از سهام شرکت را در اختيار مي گيرند .
 صندوق های سرمایه گذاری
خطرپذير نوع دوم تأمين مالي از طريق فروش سهام ،سرمايه گذاري هاي خطرپذير ا ست  .سرمايه گذاري خطر
پذير که از آن با عنوان سرمايه گذاري جسورانه يا سرمايه گذاري کارآفريني نيز نام مي برند عبارت است از تامين
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سرمايه الزم براي شرکت ها و کسب و کارهاي نوپا استارت آپ و کارآفرين که مستعد جهش و رشد ارزش و البته
ري سك فراواني ا ست و شرکت هايي که مراحل ر شد پيش سرمايه اوليه و سرمايه اوليه را با موفقيت پ شت سر
گذاشته اند ،عموما از اين روش تأمين مالي استفاده مي کنند .همانند روش تأمين مالي از طريق فرشتگان کسب
و کار ،اين روش مورد توجه شرکت هاي دانش بنيان نوپايي ا ست که امکان تهيه وثايق و جريان نقدي الزم را
نداشته و در پي افزايش سرمايه خود در مقابل فروش بخشي از سهام خود هستند .يکي از انواع مهم صندوق هاي
سرمايه گذاري خطرپذير در دنيا ،صندوقهاي سرمايه گذاري خطر پذير وابسته به شرکت هاي بزرگ مي باشند .
غالبا شـرکت هاي بزرگ توسـعه يافته ،سـهام شـرکت هاي تازه تأسـيس با فناوري باال را با اهداف درک بهتر از
فناوري هاي جديد ،در نظر گرفتن فرصـــت هاي بالقوه جهت مشـــارکت و يا خريد کل مجموعه و يا در جهت
بهبود بخش تحقيق و توسعه خود خريداري مي کنند.
 -4-2نقش تأمین مالی بر روی عملکرد شركتها
دســترســي آســان و با هزينه ي پايين به نقدينگي ،به دليل افزايش احتمال نوآوري (کينگ و لوين ،)0۵۵۲ ،0
سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه ،بهبود وضعيت تکنولوژي و تخصيص بهينهي منابع (لوين و زروس )0۵۵8 ،4
و همچنين کاهش ريسك نقدينگي در پروژه هايي که در بلندمدت منجر به افزايش بهره وري مي شوند (آگيون
و همکاران  ،)4505 ،۲اثر مثبت بر بهره وري و بنابراين بر رشــد بنگاه دارد .از ســوي ديگر ،عدم دســترســي به
نقدينگي و وجود محدوديت هاي مالي تأثير قابل توجهي بر فعاليتهاي واقعي بنگاه ها از جمله سـرمايه گذاري
در دارايي ثابت (فاتزاري و همکاران  .)0۵88 ،2سرمايه گذاري در موجودي (کارپنر و همکاران  0۵۵2 ،0و )0۵۵8
و ا شتغال (نيکل و نيکوليت ساس 0۵۵۵ ، 1؛ بنيتو و هرناندو  )455۱ ،۱دارد .بنابراين مي توان انتظار دا شت ميان
ميزان دسترسي بنگاه ها به منابع مالي يا به طور کلي تأمين مالي و عملکرد بنگاه ها ارتباط وجود دارد.
براي بررسي رابطه ي ميان ميزان دسترسي به منابع مالي و عملکرد بنگاه ها ،فرض ميشود که بنگاه ها از
سرمايه ( )Kو نيروي کار ( )Lبراي توليد محصول ( )Yدر قالب يك تابع توليد کاب  -داگالس با ويژگي زير
استفاده مي کنند (لوين و واروساويثارانا .)4502،8
𝛼𝑌 = 𝑒 𝑧 𝐾 𝛼 𝐿1−
()0
که  αنشان دهندهي سهم سرمايه و  zنشاندهنده لگاريتم بهرهوري بنگاهها ميباشد .بنگاهها نيروي کار را در
نرخ دستمزد ωاستخدام ميکنند جريان نقدي بنگاهها به صورت زير قابل ارائه است:
𝐿𝜔 𝜋 = 𝑚𝑎𝑥𝐿 𝑌 −
()4
1

King and Levine
Levine and Zervos
Aghion and et al
4 Fazzari and et al
5 Carpenter and et al
6 Nickell and Nicolitsas
7 Benito and Hernando
8. Levine and Warusawitharana
2
3
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موجودي سرمايه با نرخ  δمستهلك ميشود .بنگاهها سرمايهگذاري ثابت( فيزيکي) خود را را با منابع داخلي
𝐼2

و بيروني تأمين مالي ميکنند .فرض کنيد که بنگاهها با هزينه تعديل سرمايهگذاري به صورت 𝐾 λ 2مواجه هستند
که يك تابع درجه دوم است .در نظر گرفتن هزينههاي تعديل تنها به اين دليل ضروري است که اطمينان حاصل
شود سرمايهگذار به خوبي تعريف شده است.
بنگاهها ميتوانند در پروژههاي نوآورانه که منجر به افزايش بهرهوري( )Zميشود ،سرمايهگذاري کنند .فرض
کنيد  Sبيانگر مخارج پروژههاي نوآورانه باشــد .مي توان چنين مخارجي را اتفاقي در نظر گرفت( دوراژلســکي و
ژائوماندرو450۲،؛ وارســاويثارانا ،)450۲،بدين صــورت که ممکن اســت بازدهي آنها بســيار باال باشــد و يا در
مواردي با شکست مواجه شود .بهرهوري بنگاهها از طريق تابع تصادفي) 𝐾 𝑔(𝑆⁄افزايش مييابد .به اين دليل از
)𝐾 (𝑆⁄ا ستفاده مي شود که مخارج پروژههاي نوآورانه( )Sبا در نظر گرفتن اندازهي بنگاهها( )Kمورد تحليل قرار
گيرد ،اين بدان معناســت که بنگاههاي بزرگتر براي افزايش مشــابه در بهرهوري ميبايســت منابع بيشــتري را
صرف کنند.
−
بهرهوري دوره بعد) 𝑍( يك متغير تصادفي است که بصورت رابطه( )۲-4ميشود:
−
𝑆
)𝐾𝑧 = 𝑧 + 𝑔( ⁄
()۲
فرض ميشود که تابع ) 𝐾 𝑔(𝑆⁄اکيداً فزاينده و مقعر است:
()2
ارزش بنگاه ) V(K,zميتواند به صورت حل معادلهي بلمن زير نوشته شود:
()0

1

)𝐾𝛿 2 𝑔(𝑆⁄
𝛿𝑆 2

>0,

)𝐾𝛿𝑔(𝑆⁄
𝑆𝛿

I2

]) V(K, z) = maxI,S π − I − λ 2K − S + 1+r E[V(K− , z−
−

K = K(1 − δ) + I

که  rعبارت است از نرخ بهرهاي که بنگاه با آن مواجه ميشود .براي سادهسازي ،سا ختار سرمايه خالصه شده و
به گونه اي مدل سازي شده که بنگاه با يك نرخ بهره ثابت مواجه باشد.
با در نظر گرفتن شرايط مرتبه اول ،مخارج بهينهي پروژههاي نوآورانه به صورت زير ارائه ميشود:
1
𝑆1 = 𝑚𝑎𝑥𝐼,
]) 𝐸[𝑉(𝐾 − , 𝑧 −
() 1
𝑟1+
که هزينهي نهايي چنين مخارجي برابر با يك است و معادلهي سمت راست منفعت نهايي را به دست ميدهد.
مقدار منابع مالي بيروني استفاده شده توسط بنگاه ( ) Fبه صورت مابه التفاوت کل منابع و ميزان استفاده از وجوه
نقد ارائه ميشود:
( )۱
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که بر اين اساس ،افزايش مخارج پروژههاي نوآورانه ،بنگاهها را ملزم به تأمين مالي اضافي ميکند0 .مهمترين
نتيجهاي که مي توان با استفاده از روابط فوق به دست آورد اين است که بنگاههاي که از تأمين مالي بيشتري
]𝑧𝛿𝐸[𝑧 − −

استفاده ميکنند  ،رشد بهرهوري بيشتري خواهند داشت؛ يعني:
()8
با توجه به اينکه در رابطه( )2-4عبارت

) 𝐾𝛿𝑔(𝑆⁄
𝑆𝛿

𝐹𝛿

]

.به منظور اثبات ادعاي فوق داريم:

𝑆𝛿 ) 𝐾𝛿𝑔(𝑆⁄
𝐹𝛿

𝑆𝛿

[𝐸=

]) 𝐾𝛿𝐸[𝑔(𝑆⁄
𝐹𝛿

=

]𝑧𝛿𝐸[𝑧 − −
𝐹𝛿

−

مثبت فرض شده است .براي اين که ]𝑧 𝛿𝐸[𝑧𝛿𝐹−باشد ،ميبايست

𝑆𝛿
𝐹𝛿 نيز مثبت باشد .براي اين منظور  ،با ديفرانسيلگيري از رابطه( )۱نسبت به Sداريم:

𝐹𝛿
𝐼𝛿 1
𝐼𝛿
)𝑧(𝑞 = 1 + (1 + 𝜆 ) = 1 +
𝑆𝛿
𝑆𝛿 𝐾
𝑆𝛿

از ديفرانسيل شرايط مرتبه اول براي سرمايهگذاري نسبت به  Sدارايم:

)𝑧(𝑞𝛿 = 𝐼𝛿 𝜆⁄
𝑆𝛿 𝐾
𝑆𝛿

1
𝑟 𝑞(𝑧) = 1+نسبت به Sفزاينده است که اين موضوع داللت بر
با فرض يکنواختي ) 𝐾 𝑔(𝑆⁄عبارت ])𝑧 𝐸[𝑉(𝐾,
اين دارد که سرمايهگذاري ( )Iنيز نسبت به  Sفزاينده است .بنابر اين ،ميتوان بيان کرد که:

𝐹𝛿
𝑆𝛿
⟹>0
>0
𝑆𝛿
𝐹𝛿

−

ميتوان از رابطهي( )8نتيجه گرفت که  𝛿𝐸[𝑍𝛿𝐹 −𝑍] > 0است؛ يعني بنگاههاي که از تأمين مالي بيشتري استفاده
ميکنند ،بهرهوري بيشتري خواهند داشت.
 -5-2پشینه تحقیق
4

سرانوسينسا و گوترزنيتو ( )4501در مقاله خود با عنوان « استفاده از رتبه بندي سود به عنوان نظام جايگزين
رتبه بندي اعتباري در تأمين مالي جمعي نظير به نظير » پي شنهاد مي کند که به جاي کاربرد نظام رتبه بندي
اعتباري از سي ستم رتبه بندي سود استفاده شود؛ زيرا کارايي بيشتري دارد .افزون بر اين ،نگارندگان در پژوهش
خود با کاربرد نرخ بازده داخلي حدود  25هزار طرح ،احتمال سرمايه گذاري در مدل تأمين مالي جمعي مبتني
بر تســهيالت را پيش بيني مي کنند .ســرانجام نتيجه مي گيرند که براســاس مدل هاي رگرس ـيون لجســتيك،
ت سهيالتي که سي ستم رتبه بندي سود را به کار مي گيرند ن سبت به مدل متعارف و سنتي رتبه بندي اعتباري
عملکرد بهتري دارند.
 1فرض میشود بنگاهها نمیتوانند همهی سرمایهگذاریهای خود را خودشان تأمین مالی کنند
Serrano-Cinca and Gutierrez-Nieto
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درف ليتنر و اســـوالد  )4501(0در مقاله خود با عنوان «رفتار بازپرداخت در تأمين مالي خرد نظير به نظير:
شواهد تجربي از کيوا رفتار بازپرداخت تسهيالت کارآفرينان خرد را در پايگاه  Kivaبررسي کرده اند .نگارندگان
بر اســاس رگرســيون دو طرفه دريافتند که عواملي مانند زمان تأمين مالي ،نوع فعاليت کارآفرينان ،طول دوره
اعطاي تســهيالت و اندازه تســهيالت عوامل مؤثر بر احتمال وقوع نکول هســتند .افزون بر اين ،آنها دريافتند که
زنان در بازپرداخت تسهيالت رفتار بهتري از خود نشان مي دهند.
فوربس و شيفر  )450۱(4در مقاله خود با عنوان «چهار چوب هايي براي تأمين مالي جمعي موفقيت آميز»
به نقش طراحان پلتفرم هاي تأمين مالي جمعي اشـــاره کرده ،در ادامه براســـاس روش هاي کمي و کيفي به
تبيين راهبرد به کارگرفته شــده از ســوي طراحان جهت موفقيت پلتفرم و ارائه چهار چوب طراحي براي آماده
سازي پلتفرم براي پوشش اهداف پرداخته اند.
خزائي و همکاران ( )0۲۵0در مقالهاي به بررســـي تأثير تأمين مالي داخلي بر بهرهوري بنگاهها پرداختند.
هدف اصلي اين تأثير منابع مالي داخلي بر بهرهوري کل عوامل توليد بنگاهها در چارچوب تئوري نمايندگي بود.
براي اين منظور از دادههاي تابلويي  41شرکت فعال در صنعت خودرو ساخت قطعات با استفاده از روش حذف
سي ستماتيك بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني  0۲۵4-0۲۱۵تعيين شد و از طريق نرمافزار ايويوز 05
مورد بررسـي قرار گرفت .ابتدا با اسـتفاده از روش لوينسـون و پترين ( )455۲بهرهوري کل عوامل توليد برآورد
شده و سپس با ا ستفاده از روش گ شتاورهاي تعميميافته ( )GMMتأثير جريان نقدي داخلي بر بهرهوري کل
عوامل توليد شرکتها با استفاده از نرم افزار استاتا مورد آزمون قرار گرفت .نتايج بهدستآمده نشان ميدهند که
دسـترسـي به منابع مالي داخلي بهطور منفي و قوياً معنيدار بهرهوري کل عوامل توليد صـنعت خودرو را تحت
تأثير قرار ميدهد .همچنين تأمين مالي ا ز طريق ابزارهاي بدهي تأثير مثبت و درجه دوم بر بهرهوري کل عوامل
توليد صنعت خودرو دا شته ا ست .با عنايت به يافتههاي پژوهش ،داليل و شواهد تجربي حاکي از تائيد فر ضيه
تأثير منفي جريان نقدي بر بهرهوري به دليل وجود هزينههاي نمايندگي ميباشد.
داداشــي و همکاران ( )0۲۵1پژوهشــي تحت عنوان" رابطه بين مديريت دانش در نوآوري کســبوکار بر
عملکرد کارکنان" را انجام دادند .هدف ا صلي تحقيق حا ضر بررسي تأثير قابليتهاي فرايندي مديريت دانش بر
عملکرد نوآوري در کارکنان بانك م سکن شهر ستان مرند ميبا شد؛ و رو شن ساختن اين مطلب ا ست که آيا
مديريت دانش مي تواند منجر به نوآوري کســـب وکار در بهبود عملکرد کارکنان گردد جامعه آماري در اين
پژوهش از روش نمونه گيري تصــادفي گروهي اســت و با توجه به محدود بودن جامعه آماري از جدول مورگان
براي تعيين تعداد نمونه  05نفر ا ستفاده شده ا ست .روش تحقيق حا ضر از نوع تو صيفي همب ستگي و از نوع
پيمايشي بوده است .بهمنظور تجزيهوتحليل و گردآوري اطالعات دادهها از نرمافزار SPSS 24به کمك آزمونهاي
آلفاي کرونباخ ،فريدمن ،پير سون ا ستفاده شده ا ست که نتايج آزمون ن شان داده بين مديريت دانش و نوآوري
کسب وکار در بانك مسکن آذربايجان شرقي ارتباط معناداري وجود دارد.

Dorfleitner and Oswald
Forbes and Schaefer
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 -3روش تحقیق
با توجه به بررسي تأثير روشهاي تامين مالي کارآ فريني با رويکرد مشارکت جمعي در کسب و کارهاي دانش
بنيان  ،نوع روش تحقيق مقاله حاضرکاربردي بوده و از نظر روش پژوهش گردآوري اطالعات بصورت پيماشي-
ميباشد .جامعه آماري اين مقاله مسئوالن و مديران شرکتهاي دانش بنيان ،نخبگان در کارهاي اجرايي دانش -
بنيان مشغول به فعاليت هستند و اساتيد دانشگاهها کشور بوده است .با توجه به گسترده بودن جامعه ،حجم
نمونه به روش غيرتصادفي و ازنوع هدفمند انتخاب شد .در اين مقاله از بين مسئوالن و مديران شرکتهاي
دانش بنيان ،نخبگان در کارهاي اجرايي دانشبنيان مشغول به فعاليت هستند و اساتيد دانشگاهها  05نفر به
روش نمونهگيري غير تصادفي و هدف مند به عنوان حجم نمونه خبرگان تعيين گرديد .خبرگان اين مقاله
شامل45نفر از مسئوالن و مديران شرکتهاي دانش بنيان00 ،ن فر از نخبگان که در کارهاي اجراي شرکت دانش
بنيان فعاليت ميکنند و  00نفر از اساتيد دانشگاه ها تشکيل شده است .ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش
فيش و پرسشنامه محقق ساخته مي باشد .اطالعات از دو طريق انجام شده است .در بخش اول اسنادي يعني از
روشهاي مطالعه کتابخانهاي ،مطالعه انواع پاياننامه ها و مجالت و استفاده از مقاالت استخراج شده از اينترنت
ميباشد .در بخش دوم تحقيق حاضر؛ جمعآوري اطالعات به صورت ميداني از طريق پرسشنامه مرتبط با روش-
هاي تأمين مالي داخلي جهت توسعه کسب و کار در شرکت هاي دانش ميباشد که با استفاده شاخص نسبت
روايي محتوايي  ،روايي سواالت پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد اعتبار سؤاالت پرسشنامهها
مورد تائيد هستند .در ادامه قابليت اعتماد پرسشنامه ها ،با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ مورد برازش قرار
گرفت مقدار ضريب آلفاي کرونباخ بر اساس دادههاي جمع آوري شده ،عدد 55800درصد گزارش شد که بيانگر
اين است پرسشنامه مورداستفاده از قابليت اعتماد (پايايي) الزم برخوردار ميباشد.
 -1-3تعریف مدل تحقیق
تحليل رگرســيون ،تحليلي جهت کمي نمودن ارتباط بين يك متغير مالک (متغير وابســته :رفع نيازهاي مالي
مربوط به فعاليت شرکتهاي دانش بنيان) و يك يا چند متغير پيشبيني کننده ( متغيرهاي مستقل :روشهاي
تأمين مالي و مولفههاي متغير م ستقل روش دريافت ت سهيالت ،روش ت شکيل شرکتهاي تعاوني ،روش ايجاد
طرح بصورت سهامداري ،روش انتشار اوراق مشارکت ،روش ايجاد شرکتهاي سرمايه گذار،روش حضور در بازار
بورس ،روش جذب سرمايه از طريق فرشتگان ،روش صندوق هاي سرمايه گذاري مخاطره) است.
براي آشنايي با مفهوم رگرسيون ،فرض کنيد يك متغير مثل  Yرا در طول زمان يا در بين واحدهاي مختلف
مشاهده کرده و دادههاي مربوط به آن را به دست آوردهايم .ميخواهيم چگونگي تغييرات آن را تفسير کنيم.
براي اين منظور بايد متغير يا متغيرهايي را در نظر بگيريم که بتوانند اين تغييرات را توضيح دهند .فرض کنيد.
) Yt = f(xt
()0-۲
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ين مدل ،يك مدل رياضي است چراکه فقط رابطه رياضي بين متغير وابسته ) (Yو متغيرهاي مستقل  xiتا را
منعکس کرده است .اگر تابع  fنسبت به متغيرهاي x1تا x8خطي باشد يعني به فرم:
𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝛽4 𝑥4 + 𝛽5 𝑥5 + 𝛽6 𝑥6 + 𝛽7 𝑥7 + 𝛽8 𝑥8

 :Ytرفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شــرکتهاي دانش بنيان)؛  : 𝑥1روش دريافت تســهيالت؛  :𝑥2روش
تشکيل شرکتهاي تعاوني
 :𝑥3روش ايجاد طرح بصورت سهامداري؛  :𝑥4روش انت شار اوراق م شارکت؛ :𝑥5روش ايجاد شرکتهاي سرمايه
گذار :𝑥6 ،روش حضــور در بازار بورس؛  :𝑥7روش جذب ســرمايه از طريق فرشــتگان؛ :𝑥8روش صــندوق هاي
سرمايه گذاري مخاطره؛  :β0عرض از مبداء و :β1 , β2 , 𝛽3, 𝛽4 , 𝛽5 , 𝛽6, 𝛽7, 𝛽8,ضرايب متغيرهاي تحقيق ميباشند.
اين مدل ،يك مدل رياضي خطي است؛ که با استفاده نتايج تحقيق ميتوان اثر متغيرهاي روشهاي تأمين مالي
و مولفههاي متغير م ستقل روش دريافت ت سهيالت ،روش ت شکيل شرکتهاي تعاوني ،روش ايجاد طرح ب صورت
سهامداري ،روش انت شار اوراق م شارکت ،روش ايجاد شرکتهاي سرمايه گذار،روش حضور در بازار بورس ،روش
جذب سرمايه از طريق فر شتگان ،روش صندوق هاي سرمايه گذاري مخاطره بر روي رفع نيازهاي مالي مربوط
به فعاليت شرکتهاي دانش بنيان مورد بررسي قرار داد.
 -4تجزیه و تحلیل
در فرآيند اجرايي ،نخســت پرســشــنامههايي که توســط پاســخ گويان تکميل گرديدهاند را جمع آوري کرده و
دادههاي خام مورد نياز جهت تو صيف و آزمون فر ضيهها به کمك رايانه و نرم افزار ا ستخراج ميگردند و سپس
اين دادهها از طريق نرم افزار spss 42تجزيه وتحليل شده و در دو مرحله به اطالعات مورد استفاده در اين مقاله
تبديل ميگردند .در مرحله اول که تجزيهوتحليل تو صيفي ميبا شد ،داده هاي جمعآوري شده به صورت آمار
تو صيفي ارائه مي شود و در مرحله دوم که با ا ستفاده معادله رگر سيون خطي به برر سي تأثير روشهاي تأمين
مالي کارآفريني بر مشارکت جمعي در کسب و کارهاي دانش بنيان پرداخته ميشود .که به شرح زير است:
 -2-4بخش اول پرسشنامه
بخش الف شامل ويژگيهاي فردي ،جمعيت شناختي ويژگيهاي شخصي شرکتهاي دانش بنيان ميباشد .که
با استفاده از ۵سؤال ابتدائي پرسشنامه (در بخش اطالعات تکميلکننده پرسشنامه) اطالعات ويژگيهاي فردي،
جمعيت شناختي ويژگيهاي شخ صي شرکتهاي دانش بنيان گروه نمونه گردآوري شده ا ست .شاخصهاي
فراواني و درصد فراواني گروه نمونه به شرح ذيل است:


جنسیت پاسخدهندگان

توزيع جنسيت پاسخدهندهگان به پرسشنامهها را نشان ميدهد جامعه آماري مورد مطالعه را  ۵5درصد را
آقايان و05درصد خانمها تشکيل دادهاند.
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سن پاسخدهندگان

فراواني و درصد فراواني سن پاسخ دهندگان به پرسشنامهها نشان ميدهد .بين ۲5-40سال  2درصد ،بين
 ۲0-۲0سال42درصد ،بين 25-۲1سال 02درصد ،بين 20-20سال 08درصد ،بين05-21سال  44درصد،
بين  00-00سال  4۲درصد و بين  1-01سال  1درصد ميباشد .کمترين و بيشترين فراواني سابقه سن از
بين پاسخدهندگان به پرسشنامهها به ترتيب بين 40تا ۲5سال و۲0-۲0سال است.


تحصیالت پاسخدهندگان

خصوصيات و فراواني سطح تحصيالت پاسخ دهندگان به پرسشنامهها را نشان ميدهد .سطح تحصيالت
پاسخدهندگان به پرسشنامهها عبارتنداز کارشناسي ارشد  08درصد ودکترا  24درصد ميباشد.


تعداد عوامل یا دستاندركاران در در شركتهای دانش بنیان

جدول( )0نشان مي دهد  055درصد پاسخدهندگان به پرسشنامههاي تحقيق به عنوان عوامل يا دست -
اندرکاران ( بصورت مستقيم يا غير مستقيم) در شرکتهاي دانش بنيان فعاليت داشتهاند .يا در حال فعاليت
هستند.


استفاده از تسهیالت ارائه شده در مورد دانش بنیان

جدول( )4نشان ميدهد؛  84درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامه از تسهيالت ارائه شده در مورد دانش بنيان
استفاده کردهاند و 08درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامه از تسهيالت ارائه شده در مورد دانش بنيان استفاده
نکردهاند.


نقش تسهیالت ارائه شده در مورد رفع مشکالت مالی شركتهای دانش بنیان

جدول( )۲نشان ميدهد؛  01درصد پاسخ دهندگان به پرسشنامهها متعقدند تسهيالت ارائه شده در مورد
رفع مشکالت مالي شرکتهاي دانش بنيان خيلي زياد ۲1،درصد زياد تأثير گذار ميباشد .فقط  8درصد
متعقد بود تسهيالت ارائه شده در مورد رفع مشکالت مالي شرکتهاي دانش بنيان بيتفاوتي ميباشد.


سابقه فعالیت پاسخدهندگان

سابقه فعاليت پاسخدهندگان به پرسشنامهها را نشان ميدهد ۱8،درصد پاسخدهندگان به پرسشنامه بين
 0-0سال 45،درصد بين  05-1سال و  4درصد بين  00-00سابقه فعاليت در شرکتهاي دانش بنيان را
دارند.


تعداد كارمندان پاسخدهندگان

تعداد کارمندان پاسخدهندگان به پرسشنامهها را نشان ميدهد؛  48درصد شرکتهاي دانش بنيان مورد
مطالعه بين  0-0نفر۲4 ،درصد بين  05-1نفر 04،درصد بين  00-00نفر نيرو جهت انجام فعاليت در
شرکتهاي دانش بنيان استخدام کردهاند.
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زمینه فعالیت پاسخدهندگان

زمينه فعاليت پاسخدهندگان به پرسشنامهها را نشان ميدهد ،در بخش دارويي و موا غذايي ۲1درصد ،در
بخش صنعتي ۲1درصد ،در بخش تجهيزات پزشکي  05درصد ،در بخش کشاورزي  02درصد و در ساير
بخشها 2درصد مشغول به فعاليت هستند.
جدول ( :)1تعداد عوامل یا دستاندركاران در در شركتهای دانش بنیان
نام متغیر:

فراوانی

درصد فراوانی

فراوان تجمعی

به عنوان عوامل يا دستاندرکاران ( بصورت مستقيم يا غير مستقيم)
در شرکتهاي دانش بنيان فعاليت دارم

05

055

055

به عنوان عوامل يا دستاندرکاران ( بصورت مستقيم يا غير مستقيم)
در شرکتهاي دانش بنيان فعاليت ندارم

5

5

-----

مجموع

05

055

-----
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جدول ( :)2استفاده از تسهیالت ارائه شده در مورد دانش بنیان
نام متغیر:

فراوانی

درصد فراوانی

فراوان تجمعی

تسهيالت ارائه شده در مورد دانش بنيان استفاده کردهام

20

84

84

تسهيالت ارائه شده در مورد دانش بنيان استفاده نکردهام

۵

08

055

مجموع

05

055

-----
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جدول( :)3نقش تسهیالت ارائه شده در مورد رفع مشکالت مالی شركتهای دانش بنیان
فراوانی

درصد فراوانی

فراوان تجمعی

خيلي زياد

48

01

01

زياد

08

۲1

۵4

فرقي ندارد

2

8

055

کم
خيلي کم

--------

----------

مجموع

05

055
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 -2-4بخش دوم پرسشنامه
اين بخش پر س شنامه شامل ديدگاه پا سخ دهندهگان در مورد نقش و روشهاي تأمين مالي داخلي براي براي
توســعه کســب و کار در شــرکت هاي دانش بنيان ميباشــد .از0۱ســؤال در بخش دوم (در بخش اطالعات
تکميلکننده پرسشنامه) پرسشنامه تشکيل شده است که تجزيه و تحليل اطالعات گرد آمده شده به شرح ذيل
است:


انتخاب روشهای تأمین مالی داخلی مطلوب تر برای توسعه كسب كار دانش بنیان

ديدگاه پاسخ دهندگان در مورد روشهاي تأمين مالي داخلي مطلوبتر براي توسعه کسب کار دانش بنيان
ن شان ميدهد از طريق ؛ سرمايه سهام 02در صد ،سود سهام پرداختني  01در صد ،اندوختههاي قانوني و
احتياطي  ۲1و وام دريافتي از شرکا و حسابهاي جاري شرکا  ۲2درصد ميباشد و بيشتر فراواني ديدگاه
پاسخ دهندگان در موردروشهاي تأمين مالي داخلي مطلوبتر براي تو سعه ک سب کار دانش بنيان مربوط
به روش اندوخته قانوني و احتياطي ميباشد.


كارایی تامین مالی به روش جمعی نسبت با سایر روش های تأمین بر پیشبرد نوآوری ،كارآفرینی و اشتغال

ديدگاه پا سخ دهندگان ن شان ميدهد؛  04در صد خيلي زياد 24 ،در صد زياد و  1در صد بي تفاوت متعقد
ه ستند کارايي تامين مالي به روش جمعي ن سبت با ساير روش هاي تأمين بر پي شبرد نوآوري ،کارآفريني و
اشتغال بيشتر تأثير گذار است .


انتخاب روشهای تأمین مالی جمعی مطلوب تر برای توسعه كسب كار دانش بنیان

ديدگاه پاســخ دهندگان به پرســشــنامه نشــان ميدهد؛ ۲2درصــد تأمين مالي جمعي مبتني بر بخشــش،
45درصــد تأمين مالي جمعي مبتني بر پاداش 04 ،درصــد تأمين مالي جمعي مبتني بر مالکيت با اوراق
بهادار 1 ،درصد تأمين مالي جمعي مبتني بر بدهي و  48درصد تأمين مالي جمعي مبتني بر مشارکت براي
تو سعه ک سب کار دانش بنيان مطلوبتتر ميبا شند .همچنين از نظر پا سخ دهندگان به پر س شنامه تأمين
مالي جمعي مبتني بر بخشش بيشترين تأثير براي توسعه کسب کار دانش بنيان را دارد.


میزان استفاده از روش تأمین مالی جمعی برای رفع نیازهای مالی

ديدگاه پا سخ دهندگان به پر س شنامه ن شان ميدهد که 82در صد پا سخ دهندگان به پر س شنامه از روش
تأمين مالي جمعي براي رفع نيازهاي مالي شرکتهاي دانش بنيان ا ستفاده کردهاند فقط 01در صد براي
رفع نيازهاي مالي شرکتهاي دانش بنيان استفاده نکردهاند.


میزان جوابگویی روش تأمین مالی جمعی جهت رفع نیازهای فعالیت شركتهای دانش بنیان

يدگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه نشان ميدهد 02 ،درصد خيلي زياد ۲2 ،درصد زياد8 ،درصد بيتفاوت
و  2در صد کم متعقد ه ستند روش تأمين مالي جمعي جوابگوي نيازهاي فعاليت شرکتهاي دانش بنيان
بوده است.
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میزان سهولت دسترسی به منابع مالی از روش تأمین مالی جمعی

ديدگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه نشان ميدهد2 ،درصد خيلي زياد8 ،درصد متوسط ۲2 ،درصد کم و
 02درصد خيليکم متعقد هستند دسترسي به منابع مالي از روش تأمين مالي جمعي امکان پذير است .اما
بي شتر پا سخ دهندگان متعقد ه ستند ميزان سهولت د ستر سي به منابع مالي از روش تأمين مالي جمعي
خيلي کم امکان پذير است.


تعداد شکککل كم

های مالی به روش تأمین مالی جمعی در ایران برای حل مشکککالت شککركتهای دانش

بنیان

ديدگاه پا سخ دهندگان به پر س شنامه ن شان ميدهد؛ متعقد ه ستند تعداد شکل کمكهاي مالي به روش
تأمين مالي جمعي در ايران براي حل م شکالت شرکتهاي دانش بنيان 8در صد زياد 04 ،در صد متو سط،
 22درصد کم و  ۲1درصد خيلي کم ميباشد.


پیشنهادات جهت تأمین مالی به روش جمعی

جدول( )-2پيشنهادات جهت تأمين مالي به روش جمعي پاسخدهندگان به پرسشنامه را نشان ميدهد 28
درصــد کراودفاندينگ(برگ ريزان محلي) 25،درصــد اســتفاده از روش تأمين مالي خانوادگي و  04درصــد
استفاده از وامهاي قرضه الحسنه محله پيشنهاد دادند.


تعداد دریافت وام شركتهای دانش بنیان از شركتها یا صندوقهای سرمایهگذاری خطر پذیر

ن شان ميدهد 11در صد پاسخدهندگان به پرس شنامه از شرکتها يا صندوقهاي سرمايهگذاري خطر پذير
وام دريافت کردهاند و  ۲2درصد وام دريافت نکردهاند.


میزان جوابگویی وام از شکركتها یا صکندوقهای سکرمایهگذاری خطر پذیر جهت رفع نیازهای فعالیت
شركتهای دانش بنیان

ديدگاه پا سخ دهندگان به پر س شنامه ن شان ميدهد 1 ،در صد زياد42 ،در صد متو سط 14 ،در صد کم و 8
در صد خيلي کم متعقد ه ستند روش تأمين مالي جمعي از طريق شرکتها يا صندوقهاي سرمايهگذاري
خطر پذير جوابگوي نيازهاي فعاليت شرکتهاي دانش بنيان بوده است.


میزان سهولت دسترسی به منابع مالی از طریق شركتها یا صندوقهای سرمایهگذاری خطر پذیر

ديدگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه نشان ميدهد8 ،درصد خيلي زياد 05،درصد زياد45 ،درصد متوسط،
01در صد کم و 1در صد خيليکم متعقد ه ستند دسترسي به منابع مالي از طريق شرکتها يا صندوقهاي
سرمايهگذاري خطر پذير امکان پذير است .اما بيشتر پاسخ دهندگان متعقد هستند ميزان سهولت دسترسي
به منابع مالي از طريق شرکتها يا صندوقهاي سرمايهگذاري خطر پذير خيلي کم امکان پذير است.
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تعداد شکل كم

های مالی از طریق شركتها یا صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر برای حل مشکالت

شركتهای دانش بنیان

ديدگاه پا سخ دهندگان به پر س شنامه ن شان مي دهد؛ متعقد ه ستند تعداد شکل کمكهاي مالي از طريق
شرکتها يا صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير براي حل م شکالت شرکتهاي دانش بنيان 08در صد
خيلي زياد01 ،درصد زياد 04،متوسط04 ،درصد کم و  4درصد خيلي کم ميباشد.


تعداد دریافت وامهای بالعوض(فرشتگان كسب و كار) شركتهای دانش بنیان

ميدهد82درصد پاسخدهندگان به پرسشنامه از وامهاي بالعوض(فرشتگان کسب و کار)دريافت کردهاند و
01درصد وام دريافت نکردهاند.


میزان جوابگویی وام از شکركتها یا صکندوقهای سکرمایهگذاری خطر پذیر جهت رفع نیازهای فعالیت
شركتهای دانش بنیان

ديدگاه پاسخ دهندگان به پرس شنامه ن شان ميدهد01 ،در صد متو سط 24 ،در صد کم و  24در صد خيلي
کم متعقد هســتند روش تأمين مالي جمعي از طريق وامهاي بالعوض(فرشــتگان کســب و کار) جوابگوي
نيازهاي فعاليت شرکتهاي دانش بنيان بوده است.


میزان سهولت دسترسی به منابع مالی از طریق وامهای بالعوض(فرشتگان كسب و كار)

ديدگاه پا سخ دهندگان به پر س شنامه ن شان ميدهد8 ،در صد متو سط۲4 ،در صد کم و15در صد خيليکم
متعقد ه ستند د ستر سي به منابع مالي از طريق وامهاي بالعوض(فر شتگان ک سب و کار)امکان پذير ا ست.
اما بي شتر پا سخ دهندگان متعقد ه ستند ميزان سهولت د ستر سي به منابع مالي از طريق طريق وامهاي
بالعوض(فرشتگان کسب و کار) خيلي کم امکان پذير است.


تعداد شکککل كم

های مالی از طریق وام های بالعوض(فرشککتگان كسککب و كار) برای حل مشکککالت

شركتهای دانش بنیان

ديدگاه پا سخ دهندگان به پر س شنامه ن شان مي دهد؛ متعقد ه ستند تعداد شکل کمكهاي مالي از طريق
وامهاي بالعوض(فرشتگان ک سب و کار)براي حل م شکالت شرکتهاي دانش بنيان 0در صد زياد00،درصد
کم و ۲2درصد خيلي کم ميباشد.


علت اهمیت تأمین مالی در شركتهای دانش بنیان

جدول( )0ديدگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه نشان ميدهد؛ متعقد هستند 42هزينه02 ،درصد پايداري،
8در صد کارايي ،۲1عملياتي بودن و 08در صد شفافيت علتهاي ا صلي تأمين مالي در شرکتهاي دانش
بنيان ميباشد.
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جدول( :)4پیشنهادات جهت تأمین مالی به روش جمعی
فراوانی

کراودفاندينگ(برگ ريزان محلي)

درصد فراوانی فراوان تجمعی

42

28

08

استفاده از روش تأمين مالي خانوادگي

45

25

88

استفاده از وامهاي قرضه الحسنه محله
مجموع

1
05

04
055

055
-----
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جدول( :)5علت اهمیت تأمین مالی در شركتهای دانش بنیان
فراوانی

درصد فراوانی

فراوان تجمعی

هزينه

04

42

42

پايداري

۱

02

۲8

کارايي

2

8

21

عملياتي بودن

08

۲1

84

شفافيت
مجموع

۵
05

08
055

055
-----
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 -3-4معادله رگرسیون چند متغیره
در اين بخش مقاله با استفاده از روش حداقل مربعات به بررسي تأثير روشهاي تأمين مالي کارآفريني بر مشارکت
جمعي در کسب و کارهاي دانش بنيان پرداخته شد که به شرح جدول( )1ميباشد.
جدول شماره ( )1نشان ميدهد  R2بدست آمده برابر با 5/۵۵0است .يعني نسبت تغييرات توضيح داده
شده تو سط متغيرهاي  𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 , 𝑥5 , 𝑥6 , 𝑥7 , 𝑥8به تغييرات کل5/۵۵،ميبا شد .پس ميتوان بيان نمود
که  5/۵۵0رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شـــرکت هاي بوســـيله روش هاي تامين مالي جمعي(روش
دريافت تسهيالت ،روش تشکيل شرکتهاي تعاوني ،روش ايجاد طرح بصورت سهامداري روش انتشار اوراق
م شارکت ،روش ايجاد شرکتهاي سرمايه گذار ،روش ح ضور در بازار بورس ،روش جذب سرمايه از طريق
فرشتگان،روش صندوقهاي سرمايهگذاري مخاطره) تبيين ميگردد.
مقدار دوربين واتسون به دست آمده برابر 4/4۵0درصد است .چون مقدار توربين واتسون به دست آمده
بين0/0تا4/0درصــد قرار دارد بنابراين ميتوان نتيجه گرفت؛ بين متغيرهاي تحقيق ضــريب خودهمبســتگي
وجود ندارد.
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جدول شماره ()6تحلیل واریانس و رگرسیون خطی چند متغیره تحقیق
خطای

ضریب تشخیص

ضریب

استاندارد

تعدیل شده ΔR

تشخیص ( )R

4/4۵0

5/۲۱0

5/۵۵0

5/۵۵4

سطح
معني داري

سطح اطمينان

5/555

5/۵۵

دوربین واتسون

F

نتيجه آزمون:
تأييد فرضيه

100/120

R

2

5/۵۵1

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادي

منبع تغييرات

۵4/4۱۵

۱۲8/44۵
0/۱۱0

8
20

رگرسيون
باقيمانده

۱22/555

2۵

کل

5/020

نتيجه آزمون

سطح معنيداري

tمحاسبهشده

 βشيبخط

عنوان متغير

تأييد

5/555

8/۱1۱

5/0۵4

روش دريافت تسهيالت

تأييد
تأييد

5/555
5/555

0/2۱۵
02/۲25

5/012
5/۲۵5

روش تشکيل شرکتهاي تعاوني
روش ايجاد طرح بصورت سهامداري

تأييد

5/555

00/۱۱1

5/441

روش انتشار اوراق مشارکت

تأييد

5/555

1/۱۵0

5/0۲4

روش ايجاد شرکتهاي سرمايه گذار

تأييد

5/555

۵/۲5۱

5/425

روش حضور در بازار بورس

تأييد

5/555

8/۵45

5/010

روش جذب سرمايه از طريق فرشتگان

تأييد

5/555

1/4۲۱

5/0۲4

روش صندوقهاي سرمايهگذاري
مخاطره

تأييد

5/555

05/0۲5

45/1۱2

عرض ازمبداء
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با استفاده از نتايج جدول ( )1معادله رگرسيون خطي چند متغيره تحقيق به صورت زير تعريف ميشود:
رابطه )0-2

𝑦 = 20/674 + 0/192𝑥1 + 0/164𝑥2 + 0/390𝑥3 + 0/226𝑥4 + 0/132𝑥5 + 0/240𝑥6 + 0/161𝑥7
+ 0/132𝑥8

معادله رگرسيون ( )0-2بدست آمده بيانگر اين است؛
 )0وقتي تامين مالي جمعي به روش دريافت تســهيالت يك واحد افزايش مييابد باعث ميشــود بهطور
متوســط  5/0۵4واحد رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شــرکتهاي دانش بنيان افزايش يابد و از
لحاظ آماري مورد تأييد ا ست .چون tبد ست آمده بزرگتر از 0/۵1و سطح احتمال خطا کمتر از 5/50
در صد ا ست .پس در سطح بيش از ۵۵در صد ميتوان گفت؛ بين تامين مالي جمعي به روش دريافت
تسهيالت و رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شرکتهاي دانش بنيان رابطه معنيداري وجود دارد.
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وقتي تامين مالي جمعي به روش ت شکيل شرکتهاي تعاوني يك واحد افزايش مييابد باعث مي شود
بهطور متوسط  5/012واحد رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شرکتهاي دانش بنيان افزايش يابد و
از لحاظ آماري مورد تأييد است .چون tبدست آمده بزرگتر از 0/۵1و سطح احتمال خطا کمتر از 5/50
در صد ا ست .پس در سطح بيش از ۵۵در صد ميتوان گفت؛ بين تامين مالي جمعي به روش ت شکيل
شـــرکتهاي تعاوني و رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شـــرکتهاي دانش بنيان رابطه معنيداري
وجود دارد.
وقتي تامين مالي جمعي به روش ايجاد طرح به صــورت ســهامداري يك واحد افزايش مييابد باعث
ميشــود بهطور متوســط  5/۲۵5واحد رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شــرکتهاي دانش بنيان
افزايش يابد و از لحاظ آماري مورد تأييد است .چون tبدست آمده بزرگتر از 0/۵1و سطح احتمال خطا
کمتر از  5/50در صد ا ست .پس در سطح بيش از ۵۵در صد ميتوان گفت؛ بين تامين مالي جمعي به
روش ايجاد طرح به صورت سهامداري و رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شرکتهاي دانش بنيان
رابطه معنيداري وجود دارد.
وقتي تامين مالي جمعي به روش انتشـار اوراق مشـارکت يك واحد افزايش مييابد باعث ميشـود بهطور
متو سط  5/441واحد رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شرکتهاي دانش بنيان افزايش يابد و از لحاظ
آماري مورد تأييد اســت .چون tبدســت آمده بزرگتر از 0/۵1و ســطح احتمال خطا کمتر از  5/50درصـد
اســت .پس در ســطح بيش از ۵۵درصــد ميتوان گفت؛ بين تامين مالي جمعي به روش انتشــار اوراق
مشارکت و رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شرکتهاي دانش بنيان رابطه معنيداري وجود دارد.
وقتي تامين مالي جمعي به روش ايجاد شـــرکت هاي ســـرمايهگذار يك واحد افزايش مييابد باعث
ميشــود بهطور متوســط  5/0۲4واحد رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شــرکتهاي دانش بنيان
افزايش يابد و از لحاظ آماري مورد تأييد است .چون tبدست آمده بزرگتر از 0/۵1و سطح احتمال خطا
کمتر از  5/50در صد ا ست .پس در سطح بيش از ۵۵در صد ميتوان گفت؛ بين تامين مالي جمعي به
روش ايجاد شــرکت هاي ســرمايهگذار و رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شــرکتهاي دانش بنيان
رابطه معنيداري وجود دارد.
وقتي تامين مالي جمعي به روش ح ضور در بازار بورس يك واحد افزايش مييابد باعث مي شود بهطور
متوســط  5/420واحد رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شــرکتهاي دانش بنيان افزايش يابد و از
لحاظ آماري مورد تأييد ا ست .چون tبد ست آمده بزرگتر از 0/۵1و سطح احتمال خطا کمتر از 5/50
درصد است .پس در سطح بيش از ۵۵درصد ميتوان گفت؛ بين تامين مالي جمعي به روش حضور در
بازار بورس و رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شرکتهاي دانش بنيان رابطه معنيداري وجود دارد.
وقتي تامين مالي جمعي به روش جذب ســرمايه از طريق فرشــتگان يك واحد افزايش مييابد باعث
ميشـــود بهطور متوســـط 5/010واحد رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شـــرکتهاي دانش بنيان
افزايش مييابد و از لحاظ آماري مورد تأييد ا ست .چون tبد ست آمده بزرگتر از 0/۵1و سطح احتمال
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خطا کمتر از  5/50درصد است .پس در سطح بيش از ۵۵درصد ميتوان گفت؛ بين تامين مالي جمعي
به روش جذب ســرمايه از طريق فرشــتگان و رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شــرکتهاي دانش
بنيان رابطه معنيداري وجود دارد.
 )۱وقتي تامين مالي جمعي به روش صندوق هاي سرمايه گذاري مخاطره يك واحد افزايش مييابد باعث
ميشـــود بهطور متوســـط 5/0۲4واحد رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شـــرکتهاي دانش بنيان
افزايش يابد و از لحاظ آماري مورد تأييد است .چون tبدست آمده بزرگتر از 0/۵1و سطح احتمال خطا
کمتر از  5/50در صد ا ست .پس در سطح بيش از ۵۵در صد ميتوان گفت؛ بين تامين مالي جمعي به
روش صــندوق هاي ســرمايه گذاري مخاطره و رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شــرکتهاي دانش
بنيان رابطه معنيداري وجود دارد.
 )8نتايج بدست آمده نشان ميدهد تامين مالي جمعي به روش ايجاد طرح به صورت سهامداري بيشترين
تأثير بر روي و رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شرکتهاي دانش بنيان دارد .مفدار آزمون  fن شان
داد که کل رگرسيون از لحاظ آماري معنيدار و قابل قبول است.
 -5نتایج و پیشنهادات
سرمايه به عنوان نهاده مهم و اثرگذار در الگوهاي رشد اقتصادي مطرح مي باشد .کمبود سرمايه راه اندازي و
توسعه کسب و کار از چالشهاي اساسي کارآفرينان در کشورهاي در حال توسعه است .با توجه به تنوع کسب و
کارها و محيطهاي فعاليت آنها ،نوآوريهاي فراواني در تامين مالي کارآفريني در سراسر جهان صورت گرفته که
عمدتا تکيه بر منابع غيردولتي و توان باالي اجتماعات مردمي دارند .بديهي است با توجه به حجم باالي سرمايه
در گردش مورد نياز فعاالن اقتصادي ،نظام بانکي به تنهايي قادر به تامين سرمايه مورد نياز نمي باشد .اينجاست
که نقش گونه هاي نوين تامين مالي به شکل مشارکت در سرمايه حايز اهميت است.
اين گونه ها به عنوان ابزارهاي جديد و کارآمد تامين مالي طرحهاي کارآفرينانه و توسعه کسب و کارهاي
مولد و اشتغال پايدار در کشورها ƽمختلف با توجه به ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي حاکم برآن کشورها طراحي
و به کار گرفته مي شوند .بنگاه هاي کشور در فرآيند توسعه فعاليتهاي خود نياز به نوآوري دارند تا هر چه بهتر
بتوانند با بهرهوري ايجاد شده مبتني بر فعاليتهاي نوآورانه مسير رشد خود را طي کنند .بررسيها نشان ميدهد
مهمترين مانع فضاي کسب و کار کشور محدوديت دسترسي به منابع مالي است .اين مهم نشان ميدهد براي
توسعه نوآوري بايد به طور جدي به نظام مالي و نقش آن در توسعه نوآوري توجه ويژه داشت .نتايجي در اين
مقاله با استفاده از معادله رگرسيون خطي چند متغيره بدست آمد نشان ميدهد روشهاي تامين مالي جمعي
(روش دريافت تسهيالت ،روش تشکيل شرکتهاي تعاوني ،روش ايجاد طرح بصورت سهامداري روش انتشار
اوراق مشارکت ،روش ايجاد شرکتهاي سرمايه گذار ،روش حضور در بازار بورس ،روش جذب سرمايه از طري ق
فرشتگان،روش صندوقهاي سرمايهگذاري مخاطره) بر روي و رفع نيازهاي مالي مربوط به فعاليت شرکتهاي
دانش بنيان اثر مثبت و معناداري دارد .و باعث گسترش کسب و کارهاي دانش بنيان خواهد شد .نتايجي که
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در اين پژوهش بدست آمده است همسو و هم راستا با مطالعات انجام شده ميباشد از جمله خزائي و همکاران
( ) 0۲۵0نشان دسترسي به منابع مالي داخلي بهطور منفي و قوياً معنيدار بهرهوري کل عوامل توليد صنعت
خودرو را تحت تأثير قرار ميدهد.
همچنين تأمين مالي از طريق ابزارهاي بدهي تأثير مثبت و درجه دوم بر بهرهوري کل عوامل توليد صنعت
خودرو داشته است .با عنايت به يافته هاي پژوهش ،داليل و شواهد تجربي حاکي از تائيد فرضيه تأثير منفي
جريان نقدي بر بهرهوري به دليل وجود هزينههاي نمايندگي ميباشد و روش تـأمين منابع مالي مورد نياز
شرکتها(اخذ وام و تسهيالت و يا افزايش سرمايه) توسط مجامع عمومي شرکتها بر روي بهرهوري کل عوامل
توليد و عملکرد تأثير مثبت دارد .با توجه به نتايج مقاله حاضر پيشنهاد ميشود که به منظور توسعه تأمين مالي
جمعي در کشور ابتدا بايد به اکوسيستم تأمين مالي توجه کرد و زيرساختهاي قانوني و فرهنگي آن را ايجاد
کرد .همچنين مدل هاي پلتفرمهاي تأمين مالي را بايد از مدلهاي ساده به سمت مدلهاي اثربخشتر مانند وام و
خريد سهام پيش برد.
براساس نتايج مشارکت کنندگان به دنبال سرمايهگذاري مؤثر هستند و اين را ميتوان در مدلهاي پاداش
در حالت پيش خريد ،وام و همچنين مدل خريد سهام پياده سازي کرد .لذا پيشنهاد ميشود که تمرکز اصلي بر
روي پيادهسازي مدلهاي اثربخش باشد تا بتوان با سرعت بيشتري سرمايههاي خرد را اثربخش کرد .همچنين
براساس نتايج پژوهش در ايران نيز اين موضوع سابقه ديرينهاي داشته است و ميتوان فرهنگهاي گذشته را
امروز با استفاده از طرفيت تأمين مالي جمعي در راستاي توسعه کارآفريني احيا کرد .از جمله کراودفاندينگ
(برگ ريزان محلي) ،استفاده از روش تأمين مالي خانوادگي و استفاده از وام هاي قرضه الحسنه محله.
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Abstract
The trend of increasing developments in today's business environment, these types of companies, whose
technological capabilities, skilled workforce and advanced management are their most important features, are part
of global networks and production chains. Data, therefore, seems to be the key to the economic development of
the next decade, the development of knowledge-based companies. Therefore, the main purpose of this article is to
investigate the effect of entrepreneurial financing methods on collective participation in knowledge-based
businesses. The research method of the present article is practical and in terms of research method, data collection
is by survey. The statistical population of this article is the officials and managers of knowledge-based companies,
the elites in the executive work of knowledge-based companies, and the professors of the universities of the
country. Due to the large population, the sample size was selected non-randomly and purposefully. In this article,
among the officials and managers of knowledge-based companies, the elites are active in the executive work of
knowledge-based companies, and university professors are 50 people by non-random and purposeful sampling
method as the sample size of experts. Was determined. The data collection tool in this research is a researcher made questionnaire and questionnaire that using the content validity ratio index, the validity of the questionnaire
questions was examined and it was shown that the validity of the questionnaire questions is confirmed. Then, the
reliability of the questionnaires was assessed using Cronbach's alpha coefficient. The value of Cronbach's alpha
coefficient was reported to be 0.851%, which indicates that the questionnaire used has the necessary reliability
(reliability). Then, using SPSS 24 software, the collected data were analyzed in two stages: descriptive and
inferential statistics. The results obtained in this paper using multivariate linear regression equation show the
methods of mass financing (method of receiving facilities, method of forming cooperatives, method of creating a
plan as equity, method of dissemination). Participation bonds, the method of creating investment companies, the
method of participating in the stock market, the method of attracting capital through angels, the method of risky
investment funds) on and meeting the financial needs related to the company's activities. Knowledge-based
activities have a positive and significant effect. And expand knowledge-based businesses. Therefore, it is suggested
that according to the results of research in Iran, financing has a long history and it is possible to revive the cultures
of the past today by using the direction of collective financing in order to develop entrepreneurship, including
crowdfunding. (Local deciduous trees), using the family financing method and using Qarzah al-Hasna loans in the
neighborhood.
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