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 چکیده
کند مشاهده شده است. در عصر اقتصاد و خدمات استفاده شده توسط جامعه تبدیل می به طور کلی، به فناوری به عنوان یک مکانیزم، که منابع طبیعی را به کالا

هایی برای تجارت، و رشد استانداردهای جهانی آزاد و وابسته به هم، فناوری به عنوان نیروی محرکه در پشت ساختار تولید داخلی، مزیت رقابتی در بازار، فرصت

 (های فناور محور موجب جذب توجه بسیارییت و علاقه به کارآفرینی مبتنی بر فناوری در حال افزایش است و شرکتزندگی مردم پدیدار شده است. اگرچه اهم
سعی در بررسی کارآفرینی  در این مقاله با روش کتابخانه ای و ما ، با این حال دانش پژوهش محور آن هنوز محدود است.اندهگذاران( شدها و سیاستانهرس

 م.فناورانه داری

 

 کارآفرینی، فناوری، قابلیت های فناورانه کلمات کلیدی:

 

 ادبیات تحقیقمقدمه: 
 کارآفرینی فناورانه

نیست. بلکه شامل ایجاد گزینه  آن هاکارآفرینی فناورانه تنها درباره کشف گزینه های موجود از قبل توسط افراد هوشیار و تأمل درباره آینده روند 

یایی های جدید از طریق ترکیب دوباره و دگرگون نمودن منابع موجود است. که این فرآیندها می تواند در جهات مختلف بسته به شرایط اولیه و پو

 Graudنوین توجه داشته باشد) های آینده آشکار شود. کارآفرینی فناوری، می تواند به نقش آژانس های انسانی در شکل دادن به فناوری های

& Karnoe,2003ها همچون کارآفرینی اجتماعی، مدیریت کسب و کارهای کوچک و خود (. آنچه کارآفرینی فناورانه را از دیگر کارآفرینی

پیشرفت در دانش  ای بهست که به طور پیچیدهآن هاهای ها و ویژگیکند تجارب مشترک و تولید محصولات جدید، داراییاشتغالی متمایز می

ای شود. کارآفرینی فناورانه حاملی است که به موفقیت و شکوفایی فردی، شرکتی، منطقههای شرکت مربوط میعلمی و فنی و حق مالکیت دارایی

 دهدکند، بنابراین مطالعه کارآفرینی فناورانه عملکرد مهمتری فراتر از حس کنجکاوی ذهنی متقاعد کننده ارائه میو ملی کمک می

(Bailetti,2012) . 

 (:Dahlstrand,2007های فناوری بنیان جدید عبارتند از )های شرکتبرخی از ویژگی

 ًدارای پتانسیل رشد بالایی هستند؛ نسبتا 

 از شرکت دارند؛ شود نیاز به تأمین مالی از خارجزمانی که مدت توسعه محصولات جدیدشان طولانی می 

  بر روی بازارهای دنج تمرکز دارند؛شدن 1اغلب با نیاز مبرم به بین المللی 

 ها تمایل دارند؛اطق خاصی به خوشهدر من 

 ها(؛ها همچنین شرکتانند دانشگاهیی مآن های موجود دارند)سازمآن هاها از سازمآفتمایل به اسپین 

 های علم و فناوری دارند؛یا پارک تمایل به سودآوری از زمان استقرار در انکیباتورها 
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 ؛ها درون یک منطقه دارندتمایل به مشارکت در انتقال فناوری 

 ؛توسط مؤسسانشان دارند آن هااندازی تمایل به راه 

  توسط کارآفرینان دارای سطوح بالای علمی و تحصیلی دارند. آن هاتمایل به تأسیس 

تفکر نیست بلکه خلق و ایجاد را شامل می شود،  است. اول اینکه فقط درباره کشف ودی بطور خلاصه، کارآفرینی فناوری دارای ابعاد متعامل زیا

ارائه دهنده دوم آنکه این بازیگران بر ورودی ها تأثیرگذارند، سوم آنکه این فرآیندها وابسته به نوع مسیر فناوری می تواند متفاوت باشد. و هر یک 

 (.Graud & Karnoe,2003منطق خاصی باشد)

 فرینی فناورانهکارآ
 ریسک کارآفرینی فناورانه کاربرد نوآورانه علم و دانش فنی توسط یک فرد یا گروهی از افراد است که کسب و کاری را ایجاد و مدیریت می کنند و

بالایی در این راستا های  های مالی آن را به عهده می گیرند تا به اهداف و چشم اندازهایشان دست یابند. مهندسین از نظر فنی دارای مهارت

کند که حوزه کارآفرینی (. بایلتی، بیان میProdan,2007های کسب و کار و تفکر کارآفرینانه کمی برخوردارند) هستند ولی اغلی از مهارت

داند که افراد یک پروژه میگذاری در هایی مثل اقتصاد و مدیریت در دوران طفولیت است و کارآفرینی فناورانه را سرمایهفناورانه در مقایسه با حوزه

ارزش در یک شرکت مربوط هستند های علمی و مدیریت دانش، برای ایجاد های ناهمگن را که به طور پیچیده به پیشرفتمنحصر به فرد و دارایی

ارد و با ابعاد موجود اقتصادی، های متمایز مختلفی از کارآفرینی فناورانه نیاز ددهد. این تعریف به شناسایی و ترکیب جنبهوری و گسترش میگردآ

درف و بایرز، کارآفرینی فناورانه را سبکی از رهبری کسب و کار تعریف می کنند که  .(Bailetti, 2012)کارآفرینی و مدیریت ارتباط دارد

سرمایه، مدیریت رشد سریع شامل شناسایی فرصتهای اقتصادی به شدت فناورانه و با قابلیت رشد بالا، جمع آوری منابع همچون نیروی متخصص و 

تصمیم گیری می شود. کسب و کارهای مبتنی بر فناوری از پیشرفت های مهم در علم و مهندسی  مهارت هایو ریسک قابل ملاحظه با استفاده از 

اسات و تمایل قابل بهره برداری می کنند تا محصولات و خدمات بهتری را برای مشتریان فراهم آورند. رهبران این کسب و کارها تمرکر، احس

(، کارآفرینی فناورانه را فرایندهایی تعریف می کنند که طی 2003) 2(. شین و ونکاتارامنProdan,2007توجهی به موفقیت نشان می دهند)

انه را دنبال کارآفرینان منابع سازمانی و سیستم های فنی را در هم می آمیزند و راهبردهایی را بکار می گیرند تا فرصت های کارآفرین آن ها

 (.Shane& Venkataraman,2003نمایند)

 مقاله بررسی شده یافت شده است: 33شش تعریف از کارآفرینی فناورانه که در 

 ؛ی کسب و کارهای مبتنی بر فناوریسازماندهی، مدیریت و تحمل مخاطره 

 ؛سازی در جستجوی مشکلاتچاره 

 ؛ی جدیدپذیر با فناورایجاد و تاسیس کسب و کارهای مخاطره 

 کنند؛ر حال ظهور فناوری ترکیب میهای دبرداری از فرصتهایی که کارآفرینان منابع و ساختارها را برای بهرهشیوه 

 های هماهنگ و مداوم برای های فناوری و تلاشهای مبهم، درک مشترک برای حفظ تلاشهای مشترک برای تفسیر کردن دادهتلاش

 ؛انجام تغییرات تکنولوژیکی

 شوند و اند، که هرکدام از این بازیگران با یک فناوری درگیر میای است که در سرتاسر آن انواع مختلفی از بازیگران توزیع شدهموسسه

 .(Bailetti,2012) شوند.آیند که منجر به تغییر و تحول در مسیر فناوری در حال ظهور میهایی به وجود میدر این روند، نهاده

 دهند که کارآفرینی فناورانه در پی دستیابی به موارد زیر است:ادبیات نشان می تعاریف موجود در

 ؛کسب و کارهای کوچک عملیاتی که متعلق به مهندسان یا دانشمندان هستند 

 ؛های کاربردی برای یک تکنولوژی خاصپیدا کردن مشکلات یا برنامه 

 بر دانش علمی و هایی که برداری از فرصتهای کاربردی جدید و یا بهرهنامهپذیر جدید، معرفی برهای مخاطرهگذاریاندازی سرمایهراه

 کنند؛فنی تکیه می

 کار با دیگران برای ایجاد تغیرات تکنولوژیک (Bailetti,2012). 
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 ، کارآفرینی فناورانه مبتنی بر چهار عنصر است:2012تعریف پیشنهادی بایلتی در سال  

های علمی و های ناهمگن را که به طور پیچیده به پیشرفتگذاری در یک پروژه است که افراد منحصر به فرد و داراییکارآفرینی فناورانه سرمایه "

 ."دهدمدیریت دانش، برای ایجاد ارزش در یک شرکت مربوط هستند گرداوری و گسترش می

کنند و منابعی که ارزش اند زیرا منابعی که ارزش ایجاد مییی شدهی کارآفرینی فناورانه شناسانتایج نهایی: ایجاد و جذب ارزش به عنوان دو نتیجه

 کنند ممکن است در بلندمدت مشابه نباشند.جذب می

 هدف نتایج نهایی: شرکت به عنوان سازمان هدف برای ارزشی که ایجاد و جذب شده است شناسایی شده است.

ی در یک پروژه، مکانیزم بسیج شده برای ایجاد و حفظ ارزش است. پروژه ذخیره اولیه گذارمکانیزم استفاده شده برای ارائه نتایج نهایی: سرمایه

 های ناهمگون(منابع است)به عنوان مثال افراد متخصص و دارایی

ژه دانش ی متقابل بین این مکانیسم و پیشرفت علمی و فنی: افراد درگیر در یک پروژه از طریق دانش علمی و فنی مناسب موثر هستند، پرورابطه

 کند.علمی و فنی را کشف و یا استخراج می

 کارآفرینی مبتنی بر فناوری 
ای پدیده جهانی مهمی شده است و به عنوان ضرورتی برای رشد، تمایز و مزایای رقابتی در ی اخیر، کارآفرینی فناورانه، به طور فزایندهدر چهار دهه

های کوچک و بزرگ که های مدیریت ارشد شرکتی فناورانه را عمدتاً برای رهبران و تیمکارآفرین .سطح شرکت، منطقه و ملی مشاهده شده است

دهند. کارآفرینی فناورانه همچنین برای پرسنل کنند درخواست میفناوری را برای ایجاد، ارائه و حفظ ارزش برای ذینفعان خود استفاده می

شود و کارکرد اولیه کارآفرینی کنند درخواست داده میهای تولید جذب میرا در فناوری هاگذاریای که سرمایهنمایندگان توسعه اقتصادی منطقه

های ناهمگن به منظور ایجاد و حفظ ارزش برای شرکت از طریق تجربیات و کشفیات فناورانه جمع کردن ترکیبی از افراد متخصص و دارایی

های فناور محور موجب فرینی مبتنی بر فناوری در حال افزایش است و شرکت. اگرچه اهمیت و علاقه به کارآ(Bailetti,2012) مشترک است

، با این حال دانش پژوهش محور آن هنوز محدود است. تحقیقات اخیر به ارائه برخی از اندهگذاران( شدها و سیاستانهرس (جذب توجه بسیاری

تحقیقات دیگر وجود دارد. و تحقیق درباره کارآفرینی مبتنی بر فناوری هنوز موضوع اند اما هنوز نیاز به انجام ها پرداختهها و ایدهمفاهیم، پاسخ

باشد. مشکل مهمی که در مطالعه کارآفرینی مبتنی بر فناوری وجود دارد، توافق بر مفهوم آن است. اینطور که آن را ترکیبی از دو جدید و خام می

از « کارآفرین»ه برای هیچکدام تعریف پذیرفته شده و واحدی وجود ندارد. برای مثال گردد کتلقی می« فناوری»و « کارآفرینی»مفهوم یعنی 

شود، گری که باعث ایجاد تعادل در بازار میبه عنوان واسطه5پذیر و از دیدگاه کرزنر، ریسک4به عنوان نوآور و از منظر نایت 3دیدگاه شومپیتری

دانند که یک شرکت جدید را ایجاد عملیاتی بر کارآفرین دارند و آن را شخصی میتعریف شده است. این در حالیست که دیگران دیدگاه 

 (.Dahlstrand,2007کند)می

 کارآفرینی سازمانی
شبیه به کارآفرینان مستقل هستند. متأسفانه، هیچ  آن هاکارآفرینان سازمانی می توانند به عنوان کارآفرینان در سازمان های موجود، تعریف شوند. 

دارای رفتارها و شخصیت های  آن هاروشنی در دسترس نیست که بتواند به شناسایی کارآفرینان سازمانی کمک کند؛ اما بسیاری از  مشخصات

را از  آن هامشابهی هستند. همانند کارآفرینان مستقل، کارآفرینان سازمانی دارای ایده های جدید هستند، از مزیت فرصت ها استفاده می کنند و 

د تغییرات و توسعه خلاقیت به سودهای واقعی در سازمان ها تبدیل می کنند. کارکنان کارآفرین به عنوان رهبر، منصوب نشده اند. طریق ایجا

در هر سطح و وظیفه ای می تواند یک کارآفرین سازمانی  -هرکسی که دارای روحیه و رفتار کارآفرینانه در یک سازمان موجود باشد

(. کارآفرینی سازمانی برای بقا، سودآوری، رشد و احیای سازمان ها بسیار مهم تلقی می شود. (Menzel, Aalito,I;Ulijin,J,2007باشد

لیت برای پیشرفت شرکت های موجود در صنایع با فرصت های فناوری نوین، بسیار مهم است که با کارآفرینی سازمانی همراه باشند و اقدام به فعا

وسعه محصولات و فناوری ها بپردازند. همچنین به نفع یک شرکت است که از منابع داخلی و خارجی از طریق های مخاطره آمیز نمایند تا به ت

 (.Zahra & Nielsen,2002تجاری سازی به موقع و مؤثر فناوری هایش به مزیت رقابتی دست یابد)
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 6کارآفرینی فناورانه سازمانی

مفهوم کارآفرینی فناورانه سازمانی ایجاد می شود که آنتونسیک و پرودان آن را فرآیندی در  از تلاقی کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی فناورانه،

ری همراه سازمان ها در نظر می گیرند که در آن کارآفرین فناور یا گروهی از آنان به تأسیس و اداره شرکت مبتنی بر تحقیق، توسعه، نوآوری و فناو

از محققان بر این عقیده هستند که کارآفرینی الزاماً ایجاد شرکت جدید نیست. اساساً کارآفرینی فناورانه با مخاطره پذیری می پردازند. اما برخی 

 سازمانی به عنوان یک استراتژی مهم برای شرکت ها بمنظور باقی ماندن در مزیت های رقابتی در محیطی به شدت رقابتی امروز، تلقی می شود؛

می توان « شناسایی و کشف فرصت ها»ذائقه مصرف کنندگان تنوع بیشتری نسبت به گذشته دارد. از منظر زیرا چرخه عمر محصولات کوتاهتر و 

وری کارآفرینی فناورانه سازمانی را روش یا استراتژی در سازمان های موجود قلمداد کرد که به شناسایی، کشف و بهره برداری از فرصت های فنا

نمی تواند الزاماً دانشمند یا مهندس باشد. او می تواند یک سازمان دهنده یا توزیع کننده منابع باشد زیرا تو  بازار ختم می شود. اما کارآفرین فناور

ی فناور مرتبط با فعالیت های اقتصادی، نوآوری فناورانه، آن هابه ارزش فناوری ها واقف است. از منظر رفتاری، کارآفرینی فناورانه سازمانی در سازم

ناوری و پیش فعالی فناورانه می باشد. که در این مقاله بر نوآوری فناورانه و فعالیت های اقتصادی توجه می شود. نوآوری به ریسک پذیری در ف

عنوان یکی از مؤلفه های کارآفرینی سازمانی، تعهدی سازمانی است که به معرفی و خلق محصولات، فرآیندهای تولید و سیستم های سازمانی 

ورود شرکت ها به کسب و کارهای جدید از طریق گسترش عملیات تولید در بازارهای موجود  7نظور از فعالیت های اقتصادیجدید منجر می شود.م

 (.Peng&Zhang,2008) باشدیا جدید می
 

 کارآفرینی فناورانه سازمانی و عملکرد
کارآفرینی سازمانی در نظر گرفته شوند. کارآفرینی سازمانی از توانند به عنوان پیامدهای مهم باشند که میرشد و سودآوری از عناصر عملکردی می

در  آن هاکه دستاوردهایی نظیر رشد، عملکرد و بقا برای سازمان ها داشته است به عنوان یکی از مهم ترین عناصر کلیدی برای موفقیت سازم زمانی

های کوچک و بزرگ پیش بینی شد به نی عامل رشد و موفقیت شرکتنظر گرفته شده است. به زعم تعداد زیادی از پژوهشگران، کارآفرینی سازما

در گذشته خیلی زیاد مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج تحقیقات زیادی در آمریکا،  ن هااهمین دلیل رابطه بین کارآفرینی سازمانی و رشد سازم

، رابطه معنا داری وجود دارد. برای آن هافزایش سهم بازار سازماسلوونی و چین مؤید آن است که بین کارآفرینی سازمانی و افزایش فروش و ا

شود؛ بنابراین آنتونسیک شرکت های مستقر در اقتصادهای گذرا اجرای راهبردهای کارآفرینی سازمانی ممکن است موجب سودآوری و ایجاد ارزش 

های نوآوری احتمال رشد شود. شرکتها میشد و سودآوری شرکتو پرودان بر این انتظار هستند که کارآفرینی سازمانی باعث افزایش عملکرد، ر

 (.Antoncic&Prodan,2007های غیر نوآور دارند )بیشتری نسبت به شرکت

 کارآفرین فناور سازمانی
م و نیز دارای (، کارآفرینی در سازمان های موجود توسط افرادی اداره می شود که دارای دانش عمیق از یک تکنولوژی مه2002به عقیده کوهن )

ت. یکی دانش و اطلاعات کافی از بازار بمنظور پاسخ به نیازهای بازار هستند. یکی از منابع مهم شناسایی فرصت ها آگاهی از نیازهای مشتریان هس

نوآوری فناورانه و از منابع دیگر آگاهی از زنجیره ارزش صنایع و سازمان های موجود در آن صنایع است. درسرتاسر جهان، مهندسان عامل اصلی 

 پایه گذار سرمایه گذاری های جدید هستند. از زمانیکه مهندسان نقش و سهم قابل توجهی در خلق، توسعه و تولید دانش فنی جدید داشته اند؛

و فرصت های  موجب ارتقاء جایگاه اقدامات نوآورانه شده اند. تخصص و مهارت فنی مهندسان، به عنوان منبعی مهم برای ایده های فنی جدید

(، مهندسان ترکیبی از سازندگان، ماجراجویان و حلال مشکلات می باشند که اهداف آنان 2002) 8کارآفرینی محسوب می گردد. به زعم رچستر

ا ایجاد محصولات فنی و ارائه خدمات به جامعه است. مهندسان واسطه تحصیلات و تجربه حرفه شان، توانایی تفکر مفهومی و سیستمی را دار

از روش های دقیق، تحلیلی و ابتکاری نظیر ساخت نمونه اولیه، شبیه سازی، آزمون های مخرب و غیر مخرب و یا از مدل های  آن هاهستند. 

                                                           
6 Corporate  technological entrepreneurship 

 

 
7 Venturing 
8 Rochester 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

(. کارآفرینان Menzel et al,2007کوچک برای حل مشکلات بهره می برند. که همه این موارد، نقش مهمی در فرآیند نوآوری و تغییر دارند)

شبیه به کارآفرینان مستقل هستند. متأسفانه، هیچ مشخصات  آن هامی توانند به عنوان کارآفرینان در سازمان های موجود، تعریف شوند. سازمانی 

دارای رفتارها و شخصیت های مشابهی هستند.  آن هاروشنی در دسترس نیست که بتواند به شناسایی کارآفرینان سازمانی کند؛ اما بسیاری از 

را از طریق ایجاد  آن هارآفرینان مستقل، کارآفرینان سازمانی دارای ایده های جدید هستند، از مزیت فرصت ها استفاده می کنند و همانند کا

ارای تغییرات و توسعه خلاقیت به سودهای واقعی در سازمان ها تبدیل می کنند. کارکنان کارآفرین به عنوان رهبر، منصوب نشده اند. هرکسی که د

 Menzel etمی تواند یک کارآفرین سازمانی باشد) -در هر سطح و وظیفه ای -رفتار کارآفرینانه در یک سازمان موجود باشد روحیه و

al,2007 وجود  آن ها(. اما تفاوت های مشخصی با توجه به چیزهایی که کارآفرینان مستقل و کارآفرینان سازمانی را برانگیخته می کند، میان

 دارد. چشم انداز دستیابی به ثروت شخصی از طریق احداث یک کسب و کار مهمترین منبع انگیزشی برای کارآفرینان مستقل تلقی می شود. 

 قابلیت فناورانه

ن انتقال موثر تولید قبل از صحبت درمورد قابلیت فناورانه درک و فهم دو کلمه مفید است: فناوری و قابلیت. فناوری به عنوان توانایی انجام داد

(. Metcalfe, 1995است و شامل توانایی عمل، صلاحیت اجرا، تبدیل فناورانه ماده، انرژی و اطلاعات از یک حالت به حالت دیگر است)

Twiss and Goodridge (1989)  .فناوری را به عنوان یک منبع قدرتمند در دستیابی به مزیت رقابتی معرفی کردندDopfe 

ی برد. سرمایهقابلیت را برای اشاره به سرمایه فیزیکی و انسانی به کار می OECDکند. وری را به عنوان موتور رشد تعریف میفنا (1992)

های ایجاد شده از گذاری اشاره دارد و تعیین کننده نرخ رشد در هر زمانی است، درحالی که سرمایه انسانی شامل مهارتفیزیکی اغلب به سرمایه

ای در این عصر (. همچنین فناوری به طور فزایندهOECD;1989و آموزش سطح شرکتی و همچنین آموزش رسمی است) طریق تجربه

به  UNIDO(1986)سازی مهم شده است، واحد اقتصادی سپس قابلیت فناورانه را برای دستیابی به مزیت رقابتی بدست آورده است. یکپارچه

تربیت و آموزش نیروی انسانی، اجرای تحقیق بنیادی، آزمایش امکانات بنیادی، دریافت و تعدیل و تطبیق  قابلیت فناورانه به عنوان توانایی برای

بندی کرده است: قابلیت تولید که شامل مدیریت تولید، قابلیت مجزا دسته 3( قابلیت فناورانه را به 1385کند. بانک جهانی)ها نگاه میفناوری

گذاری که شامل مدیریت پروژه، مهندسی پروژه، ای و بازاریابی و بازده تولید است. قابلیت سرمایهسرمایهمهندسی تولید، نگهداری تجهیزات 

کند. قابلیت تولید به تسهیلات های خرید و آموزش نیروی کار است. قابلیت نوآوری که امکانات فنی جدید را برای هدف سوددهی ایجاد میقابلیت

گذاری برای بسط و توسعه، صلاحیت و ظرفیت و ایجاد تسهیلات سودآور است و در نهایت قابلیت بلیت سرمایهسودآور عملیاتی اشاره دارد، قا

های اصلی را برای هردو قابلیت تولید و قابلیت (. شکل فعالیت1333و همکارانش،Westphalای است) نوآوری برای فناوری های توسعه

های محصول و پردازش هایی همچون نگهداری و تغییرات اجرایی در ارتباط با ویژگیه به فعالیتدهد. قابلیت نوآوری بگذاری ارائه میسرمایه

قابلیت نوآوری به  Lawson and Samson (2001)هایهای مختلفی است. مطابق گفتهفیزیکی و نظم اجتماعی است که شامل بخش

، و شامل "ها برای سوددهی شرکت و سهامدارانشان استآیندها و سیستمتوانایی پیوسته انتقال دانش و ایده در محصولات جدید، فر "عنوان 

انداز و استراتژی، ایجاد رقابت بنیادی، و هوش سازمانی، تسخیر بازار و گرایش مشتریان، خلاقیت و مدیریت ایده ، چندین بعد است: چشم

ی پتانسیل قابایت نوآوری را به عنوان ارائه دهنده Terziovski (2003)ها، فرهنگ و جو، و مدیریت تکنولوژی. ساختارهای سازمانی و سیستم

های فنی، تخصیص منابع استراتژیک، دانش بازار، مشوق های بسیاری از مدیریت، رهبری، جنبهبرای نوآوری موثر عنوان کرده که شامل جنبه

کیل دهنده قابلیت فناورانه شناسایی کرده است: همچنین سه بعد را به عنوان تش Porter and Stern (1999)باشد. سازمان و ... می

آن های حیاتی بهره و سود برای بسیاری از سازمی قابل تحمل، توسعه تجارت الکترونیک و توسعه محصول جدید. این ابعاد به عنوان زمینهتوسعه

 ,Terziovskiنده مورد توجه است )های آیهای و فرصتی دولتی و موجودیت یافتن کسب و کارها برای مواجهه شدن فعلی و چالشها

بندی کرده است: قابلیت تولید، قابلیت حوزه اصلی طبقه 6(. گذشته از تعاریف بالا، مطالعه دیگری وجود دارد که قابلیت فناورانه را درون 2003

 ,Ernst,et al)ییر عمدهگذاری، قابلیت خرد تغییر)تغییر جزئی(، قابلیت بازاریابی، قابلیت به هم پیوستگی، قابلیت تغسرمایه

1998,Abdulsomad,2003). 
 کارآفرین فناور

های  ها و شرکت ها( یا بنگاه اصلی ترین کاندیدهای کارآفرینی فناورانه، پرسنل قوی هستند که از بخش تحقیق و توسعه عمومی )شامل دانشگاه

تحقیق و توسعه فردی و از خارج دانشگاهها و شرکتهای موجود، اقدام  موجود معمولا بزرگ خارج می شوند. با این حال نباید از کسانی که بر مبنای
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به ایجاد شرکت مبتنی بر فناوری می کنند، غفلت کرد. کارآفرین فناور یکی از شتابگرهای اصلی فرایند رشد و توسعه اقتصادی است. عوامل 

ن غیر فناور متفاوت است. سه انگیزه اصلی برای شروع کسب و کار را انگیزشی کارآفرین فناور، محرک کلیدی موفقیت او بوده و قدری با کارآفرینا

در «. کنترل»و « آزادی»دانست. تمایل به استقلال خود به دو نیروی انگیزشی تقسیم می شود: « بهره برداری»و « ثروت»، «استقلال»می توان 

بخش عمومی یا خصوصی نشات می گیرد، کنترل عامل انگیزشی پیچیده  حالیکه تمایل به آزادی از نیاز به فرار از شر بروکراسی کارمندی قبلی در

 تری است.

 ها و ویژگی معمولا بیش از یک کارآفرین فناور در فرایند ایجاد شرکت مبتنی بر فناوری دخیل هستند. عموما کارآفرینان فناور دارای دانش، مهارت

کسب و کار ضروری برای موفقیت  مهارت هایفنی کافی بهره مندند ولی از  های مختلفی نسبت به غیر کارآفرینان هستند. ایشان از دانش

های مربوط به کارآفرینی را نیز در  محرومند. به علت آنکه کارآفرینان فناور از دانش کارآفرینی بی بهره اند، تمام دانشگاههای فنی می باید درس

جهان شمول  مهارت هایهای فوق العاده برای آموزش  کارآفرینی یکی از روشها باید بدانند که آموزش  لیست دروس خود بگنجانند. دانشگاه

لانه شرکت رهبری است. با این آموزشها، دانشجویان درمی یابند که باید تغییر را به عنوان بخش جدای ناپذیر زندگی بپذیرند، در تیم های نوآور فعا

مکاران و نمایند و همیشه جهت دستیابی به اهداف خود با احساس تلاش نمایند. از دیدگاه شخصی، ایشان می فهمند که باید نسبت به ه

 مهندسین دیگر با روحیه کارآفرینی پاییتر، برونگراتر باشند، مبتکرتر و تفکرگراتر باشند.

های جدید را به شکل فزاینده ای بهبود می دهد. به همین  در دسترس بودن منابع که توسط شبکه کارآفرینان فراهم می آید، بقا و رشد بنگاه

تان، خوشاوندان و آشنایان( از اهمیت بالایی برخوردارند. شبکه اجتماعی مجموعه ای از ارتباطات دلیل شبکه های اجتماعی کارآفرینان )دوس

شخصی است که یک فرد با استفاده از آن ها هویت اجتماعی خود را حفظ کرده و پشتیبانی احساسی، خدمات و کمک مادی، اطلاعات و ارتباطات 

 (.Prodan,2007نان فناور و غیر فناور تفاوت هایی وجود دارد)اجتماعی دریافت می کند. بین شبکه های کارآفری

 (Corporate Technological Entrepreneurshipتعاریف و ابعاد کارآفرینی فناورانه سازمانی)

 ابعاد یا تعریف عنوان مقاله یا کتاب سال محققین ردیف

1 

Balachandr, 
Hippu,Salk 

Kristle 
Nathan, B 

Sudhakara 
Reddy 

2010 

Commercializatio
n of sustainable 

energy 
technologies 

در این مدل، فرآیند انتشار نیازمند تحریک شدن است. برای اینکه این 

رخ دهد ذینفعان کلیدی) شامل توسعه دهندگان فناوری، مالکان 

کنندگان نهایی، داران ومصرفکنندگان فناوری، کارآفرینان، خریوعرضه

های کنندگان اطلاعات، واسطهگذاران انتشار فناوری، تهیهسرمایه دولت،

ها در ها طراحی شوند و واسطهبازار و دولت(  باید گرد هم آیند، مکانیسم

-های نوآورانه به سیاستدستیابی به هدف انتشار درگیر شوند. مکانیسم

ها لزوماً به شود و مشوقهای تنظیمی، امور مالی، بازاریابی، مرتبط می

 نی روشهای کاملاً جدید نیست.مع

2 Petti & 
Zhang 

2011 

Factors 
influencing 

technological 
entrepreneurshi

p capabilities; 
Towards an 

integrated 
research 

framework for 
Chinese 

enterprises 

 تبدیل فناوری های امیدوارکننده به ارزش

نوآوری فناورانه گرد هم آمده و ی به عنوان ابزاری که جوانب فنی و تجار

 شود.تمرکز می آن هاهای کارآفرینانه بر مؤلفه

امکاناتی برای خلق محصولات جدید که نشأت گرفته از واگرایی عقاید 

 باشند.برداری نشده میهای آینده بهرهارزش

 کشف و بهره برداری از فرصت های فناورانه بازار

بین نوآوری های فناورانه و مفاهیم یک مفهوم میانی و ارتباط دهنده 

تجاری سازی است. که باعث گردآوری دنیای فنی و تجازی کنار هم در 

 یک مسیر سودآوری می شود.

عوامل سازمانی و عوامل برون سازمانی نقش موثری در توسعه کارآفرینی 

 دارند.
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3 Zhang et al 
 

2011 

Technological 
entrepreneurshi

p and policy 
environment: a 

case of China 

افزایش عرضه فناوری )به عنوان استراتژی سیاستی( موجب بهبود فرصت 

 ها در کارآفرینی فناورانه می شود.

ظهور فناوری ها از پیش نیازهای جدید صنایع مبتنی بر فناوری است و 

دولت ها نقش مهمی در شکل گیری و توسعه فناوری های جدید در 

 صنایع نوین دارند.

4 Petti 2009 

Cases in 
Technological 

Entrepreneurshi
p “Converting 
Ideas into Value” 

های حلبرداری از راهکارآفرینان فناورانه قصد دارند تا با شناسایی و بهره

 مبتنی بر فناوری، به ایجاد و کسب ارزش اقتصادی دست بزنند

5 
Antoncinc 
& Prodan 

2008 

Alliances, 
corporate 

technological 
entrepreneurshi

p and firm 
performance: 

Testing a model 
on 

manufacturing 
firms 

مجموعه رفتارها، اقدامات و استراتژی هایی می باشد که باعث حرکت 

روبه جلو روندهای بازار می شود و مبتنی بر شناسایی پتانسیل هایی با 

ای به شدت فناور، بسیج منابع و سطوح بالا، تجاری سازی فرصت ه

مدیریت سریع رشد، همراه با مخاطره با هدف بهره برداری از فرصت ها 

 به منظور خلق ارزش می باشد.

6 
Peng & 

Zhang 
2008 

The Moderating 
Effect of 

Governance 
Form on the 

Relationship 
between 

Corporate 
Technological 

Entrepreneurshi
p Activities and 

Corporate 
Financial 

Performance: An 
Emprical Study 
on Chinese High-

Tech Firms 

برداری  فرصت روش، فرآیند یا استراتژی برای جستجو، کشف و بهره

 های فناورانه

کارآفرینی فناورانه یک انتخاب استراتژیک مهم برای افراد یا سازمان ها 

کسب و کارهای جدید است که جایگاهشان در  برای ورود به بازارها یا

 بازار را از طریق تجاری سازی فناوری ها نشان می دهند.

 

7 Blanco 2007 

Hands book of 
research on 

Techno-
Entrepreneurshi

های های فناورانه با اکتشافهای نوین و حتی خلق فرصتشناخت فناوری

 جدید

 هاو این فناوری ایجاد ارتباط بین نیازهای بازار
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p ها با ارائه محصولات و خدمات تجاریبرداری از فرصتبهره 

 

8 JamesC. 
Hayton 

2005 

Promoting 
corporate 

entrepreneurshi
p through 
human resource 

management 
practices 

های مختلف منابع انسانی که معتقد به تاثیر بر این بررسی روی شیوه

چارچوب موجود در این مقاله  .هستند تمرکز دارند کارآفرینی سازمانی

کنند هایی است که بیان میهایی در خصوص مکانیسممتضمن فرضیه

 های منابع انسانی روی کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.شیوه

9 
Dorf & 

Byers 
2005 

Technology 
Ventures from 
Idea to 

Enterprise 

، و دارای قابلیت رشد بالا فناورانههای به شدت شناسایی فرصت

 آوری منابع مثل سرمایه و افراد متخصصجمع

 

 

 یسابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخل
ناوری مقوله اصلی فرآیند کارآفرینی سازمانی فناورانه کشف و خلق فرصت های فناورانه است که منبعث از شرایط علّی شامل دیده بانی و انتخاب ف

پیامد تحلیل روند نیازهاست و بر اساس راهبردهای ارزیابی و بهره برداری از فرصت های فناروانه به ارزش های جدید مبتنی بر فناوری به عنوان و 

فرآیند منجر می شود. از سوی دیگر شرایط زمینه ای همچون فرهنگ، ساختار و مدیریت و قوانین و همچنین شرایط محیطی از جمله دولت، 

 ؛ (1330) رضوانی ، یداللهی فارسی و واحد وحدت کار تحقیقاتی و مشاوران در این فرآیند مؤثرند. مراکز
 
 

 یسابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارج

 2112  9بایلتی

گذاری در یک پروژه ه سرمایههایی مثل اقتصاد و مدیریت در دوران طفولیت است، کارآفرینی فناورانحوزه کارآفرینی فناورانه در مقایسه با حوزه 

های علمی و مدیریت دانش، برای ایجاد ارزش در یک شرکت های ناهمگن را که به طور پیچیده به پیشرفتاست که افراد منحصر به فرد و دارایی

 .دهدمربوط هستند گرداوری و گسترش می

 2111 11گوردون

ای برای اند بلکه همچنین به عنوان شالودهمحرک رشد و رونق اقتصادی اثبات شده علم، فناوری، کارآفرینی فناورانه نه فقط به عنوان نیروی

ای اصلی در عرصه سیاسی اغلب کشورها صعود پیدا کرده های اخیر کارآفرینی به عنوان پایهاند. در دههدگرگونی اقتصاد جدید به کار گرفته شده

 های اصلی توسعه اقتصادی در جهان امروزه است.ت موفق تجاری یکی از محرکی کشفیات علمی به محصولااست و حرکت فناوری از مرحله

 2111 11دالستراند
سازی از طریق شود. متنوعها در مرکز فرآیند رشد اقتصادی قرار دارند. اساساً تنوع به دو طریق ایجاد میخلق و تولید محصولات متنوع و فناوری 

د هم  تواننهای فناوری بنیان جدید، میهای نوپا فناوری بنیان جدید که شرکتسازی از طریق شرکتهای بزرگ داخلی یا خارجی یا متنوعشرکت

ها )محصولات یا فرآیندهای ها و مواد اولیه خاص برای دیگر شرکتی رشد خودشان و هم غیر مستقیم از طریق ارائه دادهبطور مستقیم بوسیله

ست که ای هستند. یکی از دلایلش آن اآنان( بر رشد اقتصادی تأثیر زیادی داشته باشند. اکثراً این تأثیرات غیر مستقیم در درون بافت منطقه

های فناوری بنیان کنند. بیشتر شرکتشوند که کارآفرینان فناور در آنجا کار یا زندگی میای تأسیس میهای فناوری بنیان جدید در منطقهشرکت

                                                           
9 Bailetti 
10 Gordon M. Bubou 
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ای به شدت توان اینگونه بیان نمود که کارآفرینی مبتنی بر فناوری پدیدهی موجود هستند پس بنابراین میآن هاجدید مشتق گرفته شده از سازم

 ای است.منطقه

  122111ژانگ و همکاران
عوامل انگیزشی شامل سیستم ارزشی شخص کارآفرین، سرمایه، ادراکات از مخاطره پذیری، خصوصیات و ویژگی های رفتاری کارآفرینان فناور؛ 

دند که توسعه و رشد بازار نقش مهمی را در تأثیر بسیار زیادی بر کارآفرینی فناور محور دارد. برخی دیگر از اندیشمندان به این نتیجه رسی

ر کارآفرینی فناورانه دارد. بازار هم از طریق کشف فرصت ها و هم از جنبه هایی نظیر بودجه، فروش محصولات، شناسایی مشارکت ها و غیره، ب

بودجه، هوشمندی و بازار عوامل مهم تعیین  کارآفرینی فناورانه تأثیر گذار است. به واقع، نتیجه تحقیقات قبلی نشان دهنده آنست که فناوری،

 کننده ای در کارآفرینی فناورانه هستند.

 خلاصه:

کند ها همچون کارآفرینی اجتماعی، مدیریت کسب و کارهای کوچک و خود اشتغالی متمایز میآنچه کارآفرینی فناورانه را از دیگر کارآفرینی

ای به پیشرفت در دانش علمی و فنی و حق مالکیت های آن هاست که به طور پیچیدهویژگی ها وتجارب مشترک و تولید محصولات جدید، دارایی

کند، ای و ملی کمک میشود. کارآفرینی فناورانه حاملی است که به موفقیت و شکوفایی فردی، شرکتی، منطقههای شرکت مربوط میدارایی

دهد. در عصر اقتصاد جهانی آزاد و وابسته از حس کنجکاوی ذهنی متقاعد کننده ارائه می بنابراین مطالعه کارآفرینی فناورانه عملکرد مهمتری فراتر

هایی برای تجارت، و رشد استانداردهای زندگی به هم، فناوری به عنوان نیروی محرکه در پشت ساختار تولید داخلی، مزیت رقابتی در بازار، فرصت

های فناور محور موجب جذب توجه کارآفرینی مبتنی بر فناوری در حال افزایش است و شرکتمردم پدیدار شده است. اگرچه اهمیت و علاقه به 

 اند، با این حال دانش پژوهش محور آن هنوز محدود است.هگذاران( شدها و سیاسترسانه (بسیاری
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