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با  آن هاي برجسته کارآفرینی فناورانه و تفاوتبررسی ویژگی

 کارآفرینی مرسوم
 

 1اله حاج حسینیحجت

 2پیمان سرحدي

 کیده  چ

 و است گرفته قرار بررسی مورد مختلف هاي دیدگاه از تاکنون که است مفهومی کارآفرینی
 و یافتـه توسعه کشورهاي اقتصادي  توسعه  محرکه موتور 3کارآفرینی که باورند این بر همه

 ثـروت،  تولید کارآفرینی، مقوله به توجه براي کشورها مهم دلیل سه. است توسعه حال در
تـرین  کارآفرینی انواع گوناگونی دارد که یکی از مهـم است.  مولد اشتغال و يورفنا  وسعهت

 حـوزه  تکنولوژیـک  یـا  فناورانـه  آنها کارآفرینی فناورانه یا تکنولوژیک اسـت. کـارآفرینی  
 کـه  اسـت  این فناورانه کارآفرینی هدف. است گرفته ریشه کارآفرینی از که است جدیدي

 نـوین  هايفناوري و يفناور بر متمرکز هايمحیط در را کارآفرینانه رفتارهاي خصوصیات
 از ترکیبی زیرا به بررسی دارد، اهمیت فناورانه کارآفرینی مطالعه. دهدمی قرار مطالعه مورد

 در 4تکنوپرونورشـیپ  اخیـر  هـاي سال در پردازد؛می باکارآفرینی همراه ریسک فاکتورهاي
. اسـت  شـده  مطـرح  توسعه و اقتصادي ارزش دایجا منابع ترینممه از یکی عنوان به اروپا

 یـک  تحویـل  از عبـارت  و دارد قـرار  کـارآفرینی  از بـاالتر  سـطحی  در فناورانه کارآفرینی
 تعبیـري  به یا ،است نوین هايفناوري بخش در خدمات در نوآوريارائه  یا نوین محصول

بـه سـاختار و    ن مقالهای .است ملت یا سازمان فرد، یک آینده مهندسی ساخت از ینديفرا
ي بارز آن با کارآفرینی مرسوم هارآفرینی فناورانه و همچنین تفاوتهاي مهم کاابعاد و مدل

 .پردازدمی

 .هاي کارآفرینی فناورانه کارآفرین، فناوري، کارآفرینی مرسوم، ویژگی کلیدواژگان:
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 مقدمه  

 .ت گرفتـه اسـت  أنش »نمتعهد شد«به معناي  Entrepreneursواژه کارآفرینی از کلمه فرانسوي 
 16کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصـادي از قـرن   

امـا   ،انـد دهکـر هاي اقتصـادي خـویش تشـریح    میالدي تاکنون به نحوي کارآفرینی را در نظریه
ر از اهمیـت  هـاي اخیـ  اي است که طی سالکارآفرینی تکنولوژیک یا کارآفرینی فناورانه پدیده

 رشـد  و یکی از دالیل این امر نقش این پدیده در نوسازي صنعتی باالیی برخوردار شده است.
-بخـش  رکودنـد،  شاهد رسیده بلوغ به و سنتی صنعتی هاي بخش که حالی در .است اقتصادي

هاي صنعتی نتقال از فعالیتا. کنندمی تجربه را توجهیقابل رشد فناوري و دانش بر مبتنی هاي
 توسـعه  امروزه. شودمی تعبیر صنعتی انقالب به گاهی دانش هاي مبتنی بر و تولیدي به فعالیت

تـوجهی در رشـد و   نقـش قابـل   1سازمان همکاري و توسـعه اقتصـادي   گزارش مطابق فناوري
ایـن در   المللـی دارنـد.   محور نقش مهمی در تجارت بینيفناورتوسعه اقتصادي دارد و صنایع 

هاي کوچک و متوسط شده اسـت.  ور کارآفرینی فناورانه باعث ظهور شرکتست که ظها حالی
مان فناوري و کارآفرینی أتوان به طور کلی در اهمیت یافتن تواهمیت کارآفرینی فناورانه را می

بـه عبـارت دیگـر     ،له باعث اهمیت رو به رشد کارآفرینی فناورانه شده اسـت ئاین مس دانست.
همـه   نخسـت؛  شـود. توسعه رد پاي فناوري و کارآفرینی دیده میهاي امروزه در بیشتر نسخه

هاي بزرگ باید براي رشـد و  هاي کوچک تا مناطق و بنگاهکید دارند که از بنگاهأاندیشمندان ت
عامـل تغییـر    دوم؛ هاي مناسـب باشـد.  توسعه پایدار خود به دنبال تولید و به کارگیري فناوري

که کارآفرینی براي خلق  اشود. به آن معنیینی محسوب مجهت در بسیاري از کشورها، کارآفر
 شوند. هاي جدید معرفی میین رهگذر، فناوريا و از است هاي مناسبارزش به دنبال فناوري

ترین عمل کسـب ثـروت اسـت و ایـن چرخـه      به هر حال دانش در کارآفرینی فناورانه مهم   
است. ساختاري که پر از مفاهیم گسترده پیچیده و متنوع  يتبدیل دانش به ثروت خود ساختار

 کند که نیازمند توجه به تمام این مفاهیم اسـت تـا در  و تخصصی است و فرایندي را دنبال می
 باشد. فناورانهاساس سیستم و روش  نهایت به هدف اصلی خود یعنی بازدهی بر
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 کارآفرینی
افتـد و طـی آن   تفـاق مـی  هـاي مختلفـی ا  ها و مجموعـه کارآفرینی فرایندي است که در محیط

هاي اقتصـادي  دهد که به فرصتتغییرات در سیستم اقتصادي از طریق نوآوري افرادي رخ می
&  Echoles A( دهند و این باعث ایجاد ارزش فردي و اجتماعی خواهد شـد واکنش نشان می

Neck C, 1998: 38(وند که ششناخته می یزيچ . هیسریچ و پیترز معتقدند کارآفرینان براي آن
کنند. در کل، کارآفرینان به دهند: آنها خدمات، کاال و فرایند جدید براي بازار خلق میانجام می

آورنـد تعریـف   عنوان افرادي که بهبودي هم براي افراد دیگر و هم براي جامعه به وجـود مـی  
هـاي   بنـدي تعریـف   دیوید جانسون با جمـع . )Schmitt-Rodermund E, 2004: 499( شوند می

 کند: مطرح شده، کارآفرینی را به شرح زیر تعریف می
شود که در گذشته وجود نداشـته   آن چیزي ایجاد می  عملی خالق است که به وسیله .1

 ؛است
 ؛نوآوري مبتنی بر درك و یافتن فرصت از یک محیط نامشخص .2
 ؛ساخت و ایجاد فرصت با استفاده از منابع یا جستجوي منابع جدید .3
طر به دلیل نو بودن که امکان محاسبه ارزش افزوده آن مشـکل  فعالیت دربرگیرنده خ .4

 ؛است
 ؛شود کارآفرینی منجر به ایجاد ارزش در شخص، گروه و جامعه می .5
ها روزنه کوچکی  هاي مخرب خالق است. این تعریف کارآفرینی دربرگیرنده فعالیت .6

 .)Brenkert G. G, 2009: 449( است به پارادایم کارآفرینی
 فناوري

هـا و فراینـدهایی    هـا، مـاده   ي (تکنولوژي) شیوه و شگرد ساخت و کاربرد ابزار، دسـتگاه فناور
شـود؛  محسـوب مـی  هاي انسان است. فناوري یک فعالیت انسانی  گشاي دشوارياست که گره

فناوري همان تسلط و تبحر انجـام کـار    تر است.، هم از دانش و هم از مهندسی دیرینهبنابراین
هـا اسـت. یعنـی طراحـی، سـاخت،       یی انجام کار در تمامی سطوح و زمینهاست، فناوري توانا

هـا در   . امـروزه بسـیاري از فنـاوري   استاستفاده، تعمیر و نگهداري و تحقیق و توسعه و غیره 
 هاي فناوري زیادي در سراسر جهـان بـر پـا شـده     آیند و پژوهشگاه نتیجه پژوهش به دست می

فناوري یعنـی   .استاستفاده از کمترین امکانات موجود  ي به معناي اصلی حداکثرفناوراست.  
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ي هنـر و  ااست که اولی به معنـ   تشکیل شده logiaو  techneتکنولوژي، که از دو لغت یونانی 
ي کـاربرد مـنظم معلومـات علمـی و دیگـر      اي علم و دانش است. فناوري به معنادومی به معن

هـا،   دانـش  تـوان کلیـه   ت. فنـاوري را مـی  یافته براي انجام وظایف علمـی اسـ   هاي نظام آگاهی
 خـدمات   هاي به کار رفته در ساخت محصـوالت و ارائـه   ها و سیستم یندها، ابزارها، روشافر

 .کرد تعریف
 

 کارآفرین

شناسد کـه در شـرایط عـدم قطعیـت بـه اتخـاذ       ) کارآفرینان را کسانی می1921فرانک نایت (
پذیرند. طبق نظـر کاسـون   می خودشان را نیز هاپردازند و پیامدهاي کامل آن تصمیمتصمیم می

در مورد ایجـاد   »گیري عقالیی و منطقی تصمیم« او) کارآفرین فردي است که تخصص 1982(
را عنصـري مشـترك در    »داشتن تـوان داوري و قضـاوت  « او. استهماهنگی در منابع کمیاب 

رآفرین فـردي اسـت کـه    ) کـا 1984تمامی کارآفرینان تشخیص داده است. از دیدگاه کارلنـد ( 
را مدیریت و از آن براي پیشبرد اهداف شخصی  سیس و آنأشرکتی را به منظور سود و رشد ت

 توان اشاره کرد:   کند. همچنین به تعاریف زیر نیز می استفاده می
هاي کسب و کار را ببیند و آنها کارآفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصت .1

بـرداري و سـپس عملیـات     آوري و از آنهـا بهـره   بع الزم را جمـع را ارزیابی کند، منا
  ؛کندریزي  مناسبی را براي رسیدن به موفقیت پی

ند که با ایجاد محصوالت و خدمات نوین مورد نیاز مردم، درآمـد  اکارآفرینان کسانی .2
هـا  انـدازي شـرکت   رود که کارآفرینـان در راه  کنند. معموالً گمان می خوبی کسب می

 با وجـود کنند. آنها  ارند در هر حال، آنها، از هیچ، کسب و کار جدید خلق میتبحر د
 .شوند یار، پیشگام کارهاي جدید میمخاطرات بس
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 کارآفرینی مرسوم
نامد. به عبارت دیگـر ویژگـی    می »تخریب خالق«یند کارآفرینی را ا) فر1934ژوزف شومپیتر (

هاي نوین در امور جـاري  انجام کارهاي جدید و یا ابداع روشکننده در کارآفرینی همانا  تعیین
 زیـر هاي  نوآوري در هر یک از زمینه او. از نظر است »تخریب خالق«است. روش نوین همان 
 :شود کارآفرینی محسوب می

  ؛ارائه کاالي جدید .1
  ؛یند تولیداارائه روش جدید در فر .2
  ؛گشایش بازاري جدید .3
  ؛یافتن منابع جدید .4
هرگونه تشکیالت جدید در صنعت کارآفرینی کیفیتی است کـه افـراد را قـادر    ایجاد  .5

را شروع کنند یا بـا قـدرت و بـه طـور ناباورانـه فعالیـت        يفعالیت جدید ،سازد می
  ؛موجود را توسعه دهند

کارآفرینی موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و جامعه اسـت. رشـد و فراگیـري     .6
و دگرگـونی اساسـی در اقتصـاد ملـی منجـر شـود.        توانـد بـه تحـول    این پدیده می
ن فرد کارآفرین با ارائه ایده و فکـر جدیـد ایجـاد    آیندي است که طی اکارآفرینی فر

کسب و کار با قبول مخاطره و تحمل ریسـک، محصـول و خـدمت جدیـد را ارائـه      
 کند.  می

ن و صـاحبنظران در  تعاریف گوناگونی از کارآفرینی ارائه شده است، لیکن بیشتر نویسـندگا    
هـاي  وکـار و شـرکت  هاي اقتصادي، ایجاد کسبیند شناسایی فرصتافر«مجموع کارآفرینی را 

دانند که در نتیجـه   هاي شناسایی شده میبرداري از فرصت جدید، نوآور و رشدیابنده براي بهره
 .»شود آن کاالها و خدمات جدیدي عرضه می

 
 ابعاد گرایش کارآفرینانه 

رونـد. ابعـاد    گانه گرایش کارآفرینانه به شـمار مـی   پذیري و پیشگامی ابعاد سه سکنوآوري، ری
برجسته گرایش کارآفرینانه به عنوان ساختار عمـده در ادبیـات کـارآفرینی ظـاهر شـده اسـت       

)Miller D, 1983: 770(این ابعاد در تعریف میلر . )شود، میلر معتقد  ) به وضوح دیده می1983
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در نـوآوري محصـول در بـازار درگیـر اسـت، گـاهی       «فرین اسـت کـه   بود کـه شـرکتی کـارآ   
. بـا  »پـردازد  آمیز را برعهده دارد و با نوآوري اثرگذار به رقابـت مـی   هاي مخاطره گذاري سرمایه

را » گرایش کارآفرینانه«اصطالح  پژوهشگرانساخت ادبیات موجود و تعریف میلر، بسیاري از 
انـد.   ها یا فرایندهاي مرتبط استفاده کـرده  جم از فعالیتنسبت منسبه اي  براي توصیف مجموعه

پـذیري،  ها به صورت ریسک ) پیشنهاد کرده است که گرایش کارآفرینانه در سازمان1983( میلر
پذیري، نوآوري و پیشـگامی همچنـین جـوهره    شود. ریسک نوآوري و پیشگامی نشان داده می

اسـتراتژیک اسـت کـه داراي     یساخت ،انهشود. گرایش کارآفرین کارآفرینی شرکت محسوب می
شـود.   مـی  وسـیع شـامل نتـایج شـرکت در سـطح خـاص و مـدیریت مربـوط          دامنه مفهـومی 

 شـوند  ها همچنین در میان مـدیران سـطح بـاالي شـرکت دیـده مـی       ترجیحات، باورها و رفتار
)Covin et al, 2006: 57(به نظر زهرا . )پـذیري یعنـی آرایـش شـرکت بـراي       ) ریسـک 1993

اطمینان صورت گیرد. بـه   نبودها در  هاي نوآورانه، حتی وقتی که این فعالیت پشتیبانی از پروژه
هـاي   برداري از فرصت تواند توانایی شرکت را با تشخیص و بهره هایی که می طور کلی، فعالیت

 Ergün( شود پذیري گفته می بازار افزایش دهد تا در مقابل رقیبان خودش پیشرو باشد، ریسک

E et al, 2004: 260(به نظر شلی و گیلسون . )پـذیري، خالقیـت را در سـازمان     ) ریسک2004
ضرورت محیطی در حوزه ، . نوآوري)Das S. R  &Joshi M. P., 2007: 648( دهد پرورش می

آمیـز   ها به توانایی شرکت براي ایجاد محصـوالت و معرفـی موفقیـت    نوآوري .کارآفرینی است
. چنانچـه بـه نظـر    )Avlonitis G. J.  &Salavou H. E., 2007: 567( شود میآنها به بازار گفته 
کند، که در دل  ) تالش به تمایل و نوآوري ارزش مداومی را ایجاد می2001( ایرلند و همکاران

بینی  قدم شدن به وسیله پیش. پیش)Ergün E. et al, 2004: 260( و نهاد کارآفرینان وجود دارد
بینی بازارهاي جدیـد اغلـب    وکار جدید و همچنین به وسیله پیشکسب هاي و پیگیري فرصت

پیشگامی مربوط به دیـدگاه مـدرنی    .)Walter A et al, 2006: 549( شود نامیده می »پیشگامی«
هایی بـراي توسـعه و معرفـی محصـوالت      بینی فرصت ها فعاالنه به دنبال پیش است که شرکت

 .Hughes M( نـد اام و شکل دادن بـه رهبـري محـیط   جدید براي به دست آوردن مزایاي پیشگ

&Morgan R. E., 2007: 652, Chang S. C. et al, 2007: 1005(. 

 
 کارآفرینی فناورانه



47 

 

 
 

شـود.   تشـکیل مـی  » فنـاوري یـا تکنولـوژي   «و » کـارآفرینی «کارآفرینی فناورانـه از دو مفهـوم   
تواند در ایجـاد و   ي است که میها و ابزار دانش نظري و عملی، مهارت«به معناي » تکنولوژي«

شناسـایی و  «توان  را نیز می» کارآفرینی«در جایی که » کار روده محصوالت و خدمات ب توسعه
هاي غیرفعال از طریق ایجاد منابع جدیـد یـا ترکیـب منـابع موجـود بـه        برداري از فرصت بهره

بازارهاي جدید  دست آوردنه سازي محصوالت جدید، ب توسعه و تجاري براياشکال جدید، 
بـر اسـاس ایـن دو مفهـوم،      1د. کلودیـو پتـی  کـر تعریف » خدمت به مشتریان جدید و یا ارائه

هاي کارآفرینانه بر مبنـاي   شناسایی، کشف و حتی خلق فرصت«کارآفرینی فناورانه را به عنوان 
هــاي کارآفرینانــه احتمــاالتی بــراي ایجــاد کنــد. فرصــت تعریــف مــی» هــاي فناورانــه توســعه

 هـاي مختلـف از ارزش آینـده   ند که از تفاوت در برداشت و دركاستاوردهاي اقتصادي آیندهد
نـد کـه در   اهـایی هاي کارآفرینانه موقعیـت گیرد. بنابراین فرصتها) نشأت میمنابع (تکنولوژي

توانند معرفـی شـوند و   دهی جدید میهاي سازمانآنها محصوالت، خدمات، مواد خام و روش
رزش بیشتر عرضه شوند. نکته مهم این است که بـا توجـه بـه تعریـف فنـاوري، هـر       با ایجاد ا

زمـانی کـه    بنـابراین فرصت معمولی کارآفرینی نیز در خـود جـوانبی از فنـاوري را داراسـت.     
شـود کـارآفرینی    فناوري از ابزاري براي دستیابی به هدف، به محور اصلی کارآفرینی تبدیل می

توجه به توسعه اقتصادهاي دانـش بنیـان و اهمیـت یـافتن اسـتفاده از       کند. با فناورانه ظهور می
شـود و   تـر مـی   کارآفرینی فناورانه گسترده هاي جدید در رشد اقتصادي، هر روز حوزه فناوري

سـت کـه کـارآفرینی فناورانـه بـه      ا گیرد. نکته بنیادین این مفهوم این تري را دربرمی ابعاد وسیع
وکـار (و بـه طـور کلـی ایجـاد ارزش) اسـت.        اوري و ایجاد کسبدنبال پل زدن بین توسعه فن

هـاي   هاي نـو و حتـی خلـق فرصـت     شناخت فناوري«یندي است که با اکارآفرینی فناورانه، فر
ایجاد ارتباط بـین نیازهـاي بـازار و ایـن     «شود. پس از  آغاز می» هاي جدید فناورانه با اکتشاف

ها با ارائـه محصـوالت و خـدمات     برداري از فرصت بهره«، کارآفرین تکنولوژیک به »ها فناوري
یندهاي ابتکارات و نیازهـا مـی  اپردازد. بنابراین کارآفرینی تکنولوژیک به انطباق فر می» تجاري

 Technological(هـاي زیـادي وجـود دارد     پردازد. در ادبیات براي کارآفرینی فناورانه، معـادل 

Entrepreneurship, Technology based Entrepreneurship, Technology Entrepreneurship, 
technical Entrepreneurship, Techno-entrepreneurship, Technopreneurship( درف و .

                                                                 
1. Petti 
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شناسـایی  «انـد کـه شـامل     وکار تعریـف کـرده  کارآفرینی فناورانه را سبک رهبري کسب 1بایرز
وري منابع مثل سـرمایه و افـراد   آ هاي به شدت فناورانه و داراي قابلیت رشد باال، جمع فرصت

هـاي   متخصص و در نهایت مدیریت رشد سریع و ریسک قابل توجه آن با به کارگیري مهارت
هاي علمـی   برداري از پیشرفت وکارهاي خطرپذیر با بهره شود. این کسب می» گیري ویژه تصمیم

بـران ایـن   کننـد. بـراي ره   و تکنولوژیک، محصوالت و خدماتی جدید به مشتریان عرضـه مـی  
تنها پول مهم نیست بلکه ایشان تمرکز، احساسات و تمایل شدیدي  به طور عمدهوکارها  کسب

تـوان   ها دارند. طبق تعریفی دیگر کارآفرینی فناورانه را مـی  براي کسب موفقیت در این فعالیت
 وکـاري را ایجـاد   کاربرد نوآورانه دانش علمی و فنی توسط یک فرد یا گروه پنداشت که کسب

کننـد. از نظـر یکـی از     هـاي دسـتیابی بـه اهـداف را تقبـل مـی       کننـد و ریسـک   و مدیریت می
اندیشمندان، کارآفرینی فناورانه داراي دو ویژگی اساسی است: منفعت بـالقوه بـاال در آینـده و    

العـاده. از نظـر وي، کارآفرینـان فناورانـه قصـد دارنـد تـا بـا کاوشـگري و           عدم اطمینان فـوق 
 هاي مبتنی بر فناوري، به ایجاد و کسب ارزش اقتصادي دست بزنند. حل از راهبرداري  بهره

 
 جدول تعاریف کارآفرینانه :1جدول 

 ابعاد یا تعاریف سال پژوهشگران

Shane  &  
Venkataraman 

2003 
ها هاي فنی و استراتژيسامانه ،فرایندهایی که طی آن کارآفرینان، منابع سازمانی

 گیرندکار میه هاي کارآفرین بها در سامانهرصترا براي دستیابی به ف

Dorf  & Byers 2005 
آوري جمع هاي به شدت فناورانه و داراي قابلیت رشد باال،شناسایی فرصت

مدیریت رشد سریع و ریسک قابل توجه آن  منابع مثل سرمایه و افراد متخصص،
 هاي تصمیم ویژهکارگیري مهارته با ب

Prodan 2007 
-ها و شرکتسازمان«، »هادانشگاه«یدي اثرگذار بر کارآفرینی فناورانه: عوامل کل

هاي و در نهایت شرکت »مشاوران« ،»دولت«، »بازار و مشتریان«، »سرمایه«، »ها
 »فناوري بنیان جدید

Blanco 2007 

هاي کارآفرینانه هاي نو و نیز شناسایی کف و حتی خلق فرصتشناخت فناوري
-بهره ها،ایجاد ارتباط بین نیازهاي بازار و این فناوري د،هاي جدیبا اکتشاف

شامل بعد کارآفرینانه،  ها با ارائه محصوالت و خدمات تجاري،برداري از فرصت
 بعد مدیریتی و بعد محیطی

                                                                 
1. Dorf & Byers  



49 

 

 
 

Bulsara et al 2007 
توان به عنوان کارآفرینی در حوزه فناوري تعریف کرد و کارآفرینی فناورانه را می

 .توان کارآفرین فناور نامیدمی .گیردکارآفرینی فناورانه را برعهده میشخصی که 

Peng  & Zhang 2008 
هاي بازاري براي برداري و کاوش فرصتبهره کشف، یند شناسایی،اروش و فر

 .هافناوري

Petti 2009 
هاي مبتنی حلبرداري از راهکاوشگري و بهرهکارآفرینان فناورانه قصد دارند تا با 

 .ر فناوري به ایجاد و کسب ارزش اقتصادي دست بزنندب

Petti  &  
Zhang 

2011 

هاي امیدوارکننده به ارزش به عنوان ابزاري که جوانب فنی و تبدیل فناوري
هاي کارآفرینانه آنها تمرکز و بر مؤلفه آیندمیتجاري نوآوري فناورانه گرد هم 

 .شودمی
-شأت گرفته از واگرایی عقاید ارزشامکاناتی براي خلق محصوالت جدید که ن

 .اندهبرداري نشدهاي آینده بهره
دهنده مفهوم میانی و ارتباط ،هاي فناورانه بازاربرداري از فرصتکشف و بهره

سازي است که باعث گردآوري دنیاي هاي فناورانه و مفاهیم تجاريبین نوآوري
 شود.ي کنار هم در مسیر سودآوري میرفنی و تجا

Tony 
Bailetti 

2012 
گذاري در یک پروژه است که افراد منحصر به فرد و کارآفرینی فناورانه سرمایه

هاي علمی و مدیریت دانش هاي ناهمگن را که به طور پیچیده به پیشرفتدارایی
 .دهد و گسترش می کندمی وريآند گردابراي ایجاد ارزش در یک شرکت مربوط

 

 اجزاي کارآفرینی فناورانه
هاي مختلف براي فراینـد ایجـاد محـیط کارآفرینانـه شـامل شـبکه       ادي از بازیگران با نقشتعد

. شکل زیر نیز نگاهی ساده و سیستمی به پدیـده کـارآفرینی فناورانـه بـا     )Petti, 2009(زیرند 
 ها و بازیگران آن دارد:ها، خروجیبه ابعاد، فعالیت جهتو

رسـانان  آفرینان، مدیران شـرکت، خـدمات  ن، کاراافرادي مثل افراد دانشگاهی، مهندس .1
 ؛التحصیالن جدیدشهر و فارغ

 ؛هاشرکت .2
 ؛دانشگاهی و تحقیقاتی هايهسسؤم .3
المللـی مثـل   هـاي بـین  دولت و نهادهاي حکومتی درگیر در انتقال فناوري یا سازمان .4

 ؛یونیدو
 ؛وکارگذاران خصوصی همچون فرشتگان کسبسرمایه .5



۵۰ 

 

 
 

 . ...ها و ي غیرانتفاعی، جنبشهاها مثل سازماندیگر سازمان .6
 

 
  (Petti, 2009 )به کارآفرینی فناورانه مندنظامدیدگاهی  :1شکل 

 

 ها در کارآفرینی فناورانه ه نقش دانشگا
کنند: نقش آموزشی، نقش می ایفاهاي مبتنی بر فناوري،  ها سه نقش مهم نسبت به بنگاه دانشگاه

 هـاي 1اسـپیناف استفاده از تحقیق و توسعه دانشگاهی، هاي فناوري پیشرفته با در ایجاد شرکت
 اي فنـاوري پیشـرفته  هها و سازماندانشگاهی و مراکز رشد دانشگاه و نقش همکاري با شرکت

ها و نهادهاي آموزشی تحصیالت تکمیلی، یکی هاي فناوري و غیره). دانشگاهها، پارك(خوشه
-رآفرینانه). براي اطمینان از اینکه فنـاور مـی  (فنی و کاند ترین منابع دانش علمی جدیداز مهم

هـاي فنـی بایـد بـا      تواند به احتمال باال در ایجاد شرکت مبتنی بر فناوري موفق شود، دانشکده
. )Pronad, 2007(آموزش کارآفرینان فنی آینده همکـاري کننـد    برايوکار هاي کسب دانشکده

ند. بـه همـین   اي فناورانه و توسعه علمیها این نهادها در واقع محل رشد و نمو مدرن نوآوري
دلیل است که اسپیناف دانشگاهی و مراکـز رشـد دانشـگاهی از اهمیـت بـاالیی برخوردارنـد.       

                                                                 
 مشترك دانشگاهی. محصول  1
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گیرند. ایجـاد مرکـز رشـد     در مراکز رشد مورد حمایت قرار می هاي دانشگاهی معموالً اسپیناف
وسـط دانشـجویان و   کـار ت  و کمک به توسعه ایجـاد کسـب   برايدانشگاهی، سیاست مشهوري 

فـراهم  را هـاي الزم و ابـزاري    کارمندان است. مرکز رشد بـراي کـارآفرین، تخصـص، شـبکه    
هـا،   ن نیـاز دارد. همـاهنگی بـین دانشـگاه    ه آآورد که براي موفقیت در ایجاد کسب و کار ب می

هـاي مبتنـی بـر     هاي کوچک و متوسـط، شـرکت   ها، بنگاه ها و سازمان مراکز تحقیقاتی، شرکت
هاي مبتنی بر فناوري در بـازار جهـانی    اوري و ارتباط بین آنها، اصل اساسی موفقیت شرکتفن

 .)Pronad, 2007(است 
 

 کارآفرین فناور

ند که از بخش تحقیق و توسـعه عمـوم   اترین کاندیدهاي کارآفرینی فناورانه، پرسنل قوي اصلی
نباید  بنابراینشوند. زرگ خارج میب هاي موجود معموالًها و شرکتها) یا بنگاه(شامل دانشگاه

هـاي  ها و شـرکت از کسانی غفلت کرد که بر مبناي تحقیق و توسعه فردي و از خارج دانشگاه
کنند. کـارآفرین فنـاور یکـی از شـتابگرهاي      موجود اقدام به ایجاد شرکت مبتنی بر فناوري می

فنـاور، محـرك کلیـدي     اصلی فرایند رشد و توسعه اقتصادي است. عوامل انگیزشی کارآفرین
و قدري با کارآفرینان غیرفناور متفاوت است. سه انگیزه اصـلی بـراي شـروع     است موفقیت او

 .)Prodan, 2007(دانست  »طلبی منفعت«و  »ثروت«، »استقالل«توان  کسب و کار را می
 

 هاي کارآفرینی فناورانهمدل

برداري از اختراع یا به طور طریق بهرهطبق دیدگاه شومپیتر، کارکرد کارآفرینان این است که از 
، 1980د. از انتهـاي دهـه   کننـ و تکمیـل   دهندکلی یک امکان فناورانه، الگوهاي تولید را تغییر 

ده است تـا اهمیـت   شسازي و فشار رقابت جهانی باعث  بنیان، جهانیتوسعه اقتصادهاي دانش
ایـن دوران کـارآفرینی و بـه طـور     اي مورد توجه قرار گیـرد. در   نوآوري در اقتصادهاي منطقه

اي بیش از پیش اهمیـت یافتـه   خاص کارآفرینی فناورانه به عنوان یکی از عوامل توسعه منطقه
مورد توجه زیادي  به تازگیاي است. اهمیت کارآفرینی فناورانه در ایجاد ثروت فردي و منطقه

ترند، در توسعه موفـق   رفتهقرار گرفته است. علت اینکه برخی مناطق نسبت به مناطق دیگر پیش
کارآفرینی فناورانه نهفته است. شومپیتر اولین کسی بود که به طور مشخص بـه نقـش اساسـی    
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داري قلمـداد   د. شومپیتر کارآفرین را عامل ضـروري در رشـد سـرمایه   کرکید أرشد اقتصادي ت
داري بـا تغییـر و    هکند. از نظر شومپیتر سـرمای  کارآفرین است که تغییر را ایجاد می زیراکرد  می

 .)Prodan, 2007( ماند نه ثبات تنوع پابرجا می
 

 1996 مدل بالسی و توکل 

هـاي  هـاي نـوآوري در شـرکت   این پژوهش عوامل موفقیت پروژه ) در1996بالسی و توکل (
هاي توسعه محصول را شناسـایی  کوچک و متوسط را مطالعه و عوامل سازمانی موفقیت پروژه

 ند از:اسازمانی موفقیت فرایند توسعه محصول از نظر بالسی و توکل عبارتاند. عوامل کرده
 ؛حمایت مدیریت ارشد .1
 ؛ویژه ساختار سازمانی پروژهه ساختار سازمانی ب .2
 .)Belassi  &Tukel, 1996( مسئول پروژه .3

 

 
 ) Belassi  &Tukel, 1996( مدل مفهومی عوامل موثر بر کارآفرینی فناورانه :2شکل 

 
 

 ) از کارآفرینی فناورانه1996و همکارانش ( Burgelmanتراتژیک مدل اس
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آیـد  دست میه بر اساس این مدل کارآفرینی فناورانه از جهان تجارت و جهان فنی (صنعتی) ب
کارآفرین استفاده تجاري از یک محصول خدمت  یند نوآوري فناورانه است.او اساسی براي فر

بازار بالقوه را براي  ،کند. کارآفرینی فناورانه برداري میرهیا شیوه تحویل را شناسایی و از آن به
کند که در نهایت منجر به نوآوري فناورانه و توسعه محصول جدید  فناوري عملی شناسایی می

هاي تولید، پردازش و توسعه بازار است که منـتج بـه   شود. کارآفرینی فناورانه شامل فعالیت می
حال، فناوري ترکیب شده با جهان تجاري، نوآوري فناورانـه و   شود. به هر نوآوري فناورانه می

تواند براي دسـتیابی بـه سـود بـه کـار گرفتـه شـود.         کند که میمحصوالت جدید را ایجاد می
نوآوري و اکتشافات به ذات خود هیچ ارزش تجاري ندارند، خود فناوري نیـز ارزش تجـاري   

کند. شکل زیر ارتباط درونی میان مفـاهیم   می ندارد بلکه ارتباط بین اینها است که خلق ارزش
دهد. کارآفرینی فناورانه پلی میان جهان تجارت و جهـان   کلیدي فناوري و نوآوري را نشان می

کنـد. شـکل    ها را براي توسعه محصول مشـخص مـی   صنعتی) است که بازارها و نوآوري(فنی 
دهد که واسط و  فناورانه نشان می زیر ارتباط بین جهان صنعتی و جهان تجاري را با کارآفرینی

) 1996و اکتشافات توسط بـرگلمن و همکـارانش (   هاوجه مشترك این دو جهان است. اختراع
به عنوان خروجی ارزش تجاري مورد توجه قرار گرفت و ترکیـب هـر دو در اسـتفاده عملـی     

 براي بازدهی فناوري در نظر گرفته شده است.

 
 ینی فناورانهمدل استراتژیک کارآفر: 3شکل 

R. A. Burgelman, Modesto A. Maidique, and Steven C. Wheelwright, 1996)( 

 
 )1999( شیلوارت مدل فرامباخ و
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) عـواملی را کـه بـر تصـمیم بـه اتخـاذ فنـاوري در یـک سـازمان          1999فرامباخ و شیلوارت (
زمان، فرهنگ سازمان و کند. اندازه سازمان، ساختار سا تاثیرگذار است به چهار دسته تقسیم می

احسـاس   هاي بزرگ معموالًوضعیت نوآور بودن سازمان یا حالت استراتژیک سازمان. سازمان
 فناورانـه کنند و اندازه سـازمان بـا اتخـاذ نـوآوري      را درك می فناورينیاز به نوآوري و اتخاذ 

ري بـاالتري  پـذی  تـر از انعطـاف  هـاي کوچـک  مثبت دارد. این در حالی است که سازمان  رابطه
برخوردارند و نوآوررترند در نتیجه نسبت به نوآوري پذیراترند. بنابراین سـاختار سـازمان نیـز    

-باشد. سازمان فناوريکننده داشته باشد و هم مانعی بر سر راه اتخاذ  تواند نقش تسهیل هم می

آفرینی هایی که از رسمیت و تمرکز باالتري برخوردارند، احتمـال کمتـري دارد کـه خـود کـار     
و استفاده از آن مجهزترند. عالوه بر این میزانی کـه   فناوريانجام دهند اما براي اتخاذ  فناورانه

ها و کاالهاي جدید پذیراتر است، تمایل سازمان به توسعه محصـول  یک سازمان نسبت به ایده
 .)Framback  &Schillewaert, 1999( دهد ثیر قرار میأجدید را تحت ت

 

 
 )Framback & Schillewaert, 1999( پذیرش فناوري در سازمان کارآفرین مدل: 4شکل 

 
 
 

 )2003ارچوب کارآفرینی فناورانه شین و ونکاتارمن (هچ
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سطوح متفاوتی از تجزیـه   )2003چهارچوب تحقیقی اقتباس شده از تفکر شین و ونکاتارمن (
رانـه را بـه کـار بـرده     موضـوع کـارآفرینی فناو   دربارهو تحلیل چهارچوب تحقیقی براي بحث 

است. در مطالعه آنها روي کارآفرینی فناورانه چهار بعد کارآفرین، شرکت، صـنعت و فنـاوري   
به عنوان نمادهاي یک بنگاه فناورمحور معرفی شده است. این مطالعه بـا جـایگزینی اصـطالح    

 .است شده اتخاذ »زمینه«  با »صنعت« 
 

 
مطابق تعریف از مقاله کارآفرینی فناورانه از شین و  -ارچوب کارآفرینی فناورانههچ :5شکل 

 )2003( ونکاتارمن

 
ها فرصت يجووتوانایی جست«و  »رات و ملزومات توسعهیآگاهی از تغی«عامل زمینه شامل    

 »وکـار ایجاد راهبرد فناوري براي اداره موفقیت آمیز کسب«است. عامل بنگاه شامل  »و تهدیدها
و  »توانایی براي مـدیریت پـارادایم فنـاوري   «است. عامل فناوري شامل  »ایجاد تمایز رقابتی«و 
است. عامل کـارآفرین نـاظر اسـت بـر      »توانایی براي شکل دادن و توسعه ارتباط با همکاران«
تـوان  «و  »گیـري مناسـب از آنهـا   بندي شده و ضـمنی و بهـره  توانایی به کارگیري دانش طبقه«

در این مطالعه این چهار عنصر به عنوان  است. »ثر و موفقؤرهبري عملکردهاي بنگاه به طور م
فـاکتور اصـلی از    )4(چهار حوزه از کـارآفرینی فناورانـه بـه کـار گرفتـه شـده اسـت. شـکل         

دهد که وابستگی درونی با یکدیگر دارد و داللت بر این دارد که کارآفرینی فناورانه را نشان می
زمینه بـر عملکـرد و    عاملتغییر در  به عنوان مثالد. ثر بر یکدیگرنؤاین چهار عامل مکمل و م
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ثر اسـت. جـدول زیـر بـه صـورت      ؤهاي کارآفرین مـ کارائی شرکت، توسعه فناوري و قابلیت
 .دهد خالصه عوامل درونی کارآفرینی فناورانه و ابعاد آنها را نشان می

 
 عوامل درونی کارآفرینی فناورانه: 2جدول 

 ابعاد رانهعوامل درونی کارآفرینی فناو

 جوگريوجست آگاهی )محیط (زمینه/ بافت
 شایستگی محوري راهبرد بنگاه

 ارتباطات پارادایم فناوري فناوري
 رهبري یادگیري کارآفرین

 
 مدل پرودان از کارآفرینی فناورانه

هـاي مبتنـی    در این مدل هفت عامل کلیدي از کارآفرینی فناورانه شناسایی شده است: شـرکت 
ها، سرمایه، مشتریان و بـازار،  ها و سازمانها، شرکتي جدید، کارآفرین فناور، دانشگاهبر فناور

 اي و چندسطحی است. دولت و مشاوران. بنابراین پژوهش درباره کارآفرینی فناورانه بین رشته
 

 
 2007مدل سیستمی کارآفرینی فناورانه پرودان  :6شکل 

 )2011( نگمدل سیستمی کارآفرینی فناورانه پتی و ژا
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کنـد. محصـوالتی کـه بـه      فناوري زمانی که در محصوالت انتقال داده شـود ایجـاد ارزش مـی   
هـا، درآمـد بیشـتر بـراي     شوند موجب سـودآوري بیشـتر بـراي شـرکت     سرعت وارد بازار می

تـر دسـتاوردهاي    شـود. بـه عبـارت روان    مخترعان و در نهایت سودآوري براي کل جامعه مـی 
نـد.  اتوسعه فناوري براي خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی بسـیار ضـروري  و  هاعلمی، اختراع

سازي آنهاست کـه باعـث    برداري و تجاري هاي فناورانه، بهره اما این شناسایی و کشف فرصت
هاي امیدوارکننده به  طور کلی کارآفرینی فناورانه یعنی، تبدیل فناوريه شود. ب ایجاد تفاوت می

هایی  و استراتژي هاارآفرینی فناورانه متشکل از مجموعه رفتارها، اقدامتر ک طور دقیقه ارزش. ب
هـایی   شود و مبتنی بر شناسایی پتانسـیل  روندهاي بازار می يبه جلو که باعث حرکت رو است

هاي به شدت فناور، بسیج منـابع و مـدیریت سـریع رشـد،      سازي فرصت با سطوح باال، تجاري
 ,Antoncinc( اسـت  ها به منظور خلـق ارزش  رداري از فرصتب همراه با مخاطره با هدف بهره

2008)  &Prodan. 
ها اعم از آنکه داراي نام تجاري موجود یا جدید، پیشرفته باشند یـا نـه، بـه پشـتوانه      فناوري   

سـت کـه اکثـر آنهـا بـه راحتـی در       ا توانند باعث ایجاد ارزش شود. حقیقـت آن  خودشان نمی
-وسیله مهندسی معکوس موفـق ه سازي یا تولید دوباره آنها ب ر کپیدسترس بازارند و مقلدان د

  2011( هاي زیادي براي تولید آنهـا بـا همـان عملکـرد وجـود دارد      حل و راه هاند و پیشنهادا

Petti, &Zhang(. 

. بـه  استبا توجه به مطالب فوق، مفهوم کارآفرینی فناورانه متشکل از یک مولفه کارآفرینانه    
-هاي کسب هاي کارآفرینانه و فرصت ها براي شناسایی فناوري هاي شرکت ، ظرفیتعنوان مثال

بـا ارزش و   هاها بـراي توسـعه سـریع پیشـنهاد     هاي شرکت وکار و اجزاي مدیریت. یا ظرفیت
. این دو مجموعـه  شودمی هاي فناورانه ساخته برداري از فرصت وکار براي بهرههاي کسب مدل

هـاي   کننـد. بـراي مثـال ظرفیـت     هاي کارآفرینی فناورانه را ایجاد می ها با هم ظرفیت از ظرفیت
هـاي فناورانـه خلـق یـا بهبـود محصـوالت جدیـد بـراي          بـرداري از فرصـت   شناسایی و بهره

ینـدهاي سـازمانی بـا عملکـرد بـاال      افر«ها به عنوان  آمیز آنها. این ظرفیت سازي موفقیت تجاري
 .زنندکار پل میوایجاد کسب شوند که روي توسعه فناوري و شناخته می

ـ بناپذیري مـرت  هاي کارآفرینانه به طور تفکیک ظرفیت    نـد کـه در آنجـا    اثر از محیطـی أط و مت
هـاي   یابند. که این محیط متشکل از شرایط خـاص بـومی و ترکیبـی از پیکربنـدي     گسترش می
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لفـه  ؤک مابراین، یـ اي و نهادي است که بر توسعه فناوري و کارآفرینی اثرگذار است. بنـ رابطه
کیفیـت و دسـترس بـودن نهادهـاي      به عنوان مثـال محیطی نیز وجود دارد که باید لحاظ شود. 

هاي فناورانـه سـودآور فـراهم    برداري از فرصتخارجی و منابع شرایطی را براي کشف و بهره
 ).Petti, 2011  &Zhang(سازد می
نـد  اکه عبارت استجا متشکل از سه مولفه طور خالصه، مفهوم کارآفرینی فناورانه در اینه ب   

هاي محیطی. اسـاس کـارآفرینی فناورانـه     لفهؤهاي مدیریتی و م لفهؤهاي کارآفرینانه، ملفهؤاز: م
هـاي   اي از فعالیـت در سیستمی منعکس شده است که بازیگران آن در حال تعامل در مجموعه

عه محصـوالت، توسـعه و ایجـاد    ها، توس مرتبط با شناسایی و توسعه فناوري، تشخیص فرصت
طور کلی کارآفرینی فناورانـه در  ه شود، ب کسب و کارند. همانطور که در شکل زیر مشاهده می

هـاي گونـاگون و متـداخل و نیـز      بـازیگران مختلـف آن بـا نقـش     هـاي اقـدام  بـه یک سیستم 
 گی داردبسـت هـا بـه بـازار     هم آوردن فنـاوري اهاي کلی و عام بـراي فـر   اي از فعالیت مجموعه

)Petti, 2011 &Zhang .( 
 

 
 )Petti, & Zhang 2011( مدل سیستمی کارآفرینی فناورانه :7شکل 

 
 
 

 گذاري کارآفرینی فناورانه مدل سیاست
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گروه تقسیم کرد  4به  را هاي کارآفرینیسیاست 2001هاي اقتصادي، در سال سازمان همکاري
هاي ورود و خروج، حمایت سازي رویهم و سادهند از: دسترسی به منابع مالی، تنظیاکه عبارت

هـاي کارآفرینانـه. یـان و    هاي مناسب و تشویق مردم بـه انجـام بیشـتر فعالیـت    دولت از برنامه
کـارآفرینی   يهـاي کـارآفرینی در حـوزه ارتقـا    ، چهار جنبه از سیاست2003همکاران در سال 
هاي فشار فناوري، نشی در بازار، سیاستهاي راند از: سیاستااند که عبارتسازمانی ارائه داده

توان روحیه کارآفرینی. که تمامی موارد فوق را می ينهادهاي کارآفرینی فناوري و ارتقا يارتقا
بیـانگر آن اسـت کـه    و د کـر بنـدي  جمع 2001بندي الندستورم و استیونسون در سال در دسته

هـا و  ر سطح انگیزش مـردم، فرصـت  گیري و اثرگذاري بسیاست کارآفرینی براي اجرا و اندازه
تشویق گذاري کارآفرینی ، هدف نهایی سیاستاستزمان هاي کارآفرینی به صورت هممهارت

کارآفرینانه است. بر اساس شناخت از موضوع که  هايبه اقدام ،بیشتر افراد کارآفرین و ترغیب
 از هـدف  اسـت.  »ه بـازار هاي فناورانبرداري از فرصتکشف و بهره« هسته کارآفرینی فناورانه

-فرصت از برداريبهره و کشف به کمک براي اقدامی بخش، این در کارآفرینی گذاريسیاست

ـ  کارآفرینی فرایند بنابراین طی. هاست ه عوامـل مـرتبط بـا کشـف فرصـت در بـازار و       فناوران
در منـابع   هـا برداري از فرصتکه عوامل مرتبط با بهره اند. در حالیفناوري در نظر گرفته شده

جـوي عوامـل   واند. که پیرو آن هدف این بحث جسـت مالی و منابع انسانی در نظر گرفته شده
 ,Zhang & et al(اسـت  جه و منابع انسـانی  دحیاتی کارآفرینی فناورانه شامل فناوري، بازار، بو

هـاي آن تأثیرگـذار   تواند بـر سـطح فعالیـت   گذاري کارآفرینی میطور کلی سیاسته ب .)2008
ن بـر ایـن   پژوهشـگرا باشد. اما میزان تأثیرگذاري آن به بررسـی بیشـتري نیـاز دارد. برخـی از     

ترین عامل در پیشبرد کـارآفرینی مطـرح   تواند به عنوان مهم می ند که خصوصیات فردي اعقیده
ها از نظـر اهمیـت در اولویـت دوم قـرار دارنـد. از       اي دیگر نظیر سیاست باشد و عوامل زمینه

، فهمیدنـد کـه دولـت در حمایـت از تـأمین مـالی،       2001ینولدز و همکاران  در سال طرفی، ر
فناوري و هوشمندي، ارائه اطالعات، مشـاوره و آمـوزش نقـش خیلـی مهمـی دارد. کـرمن و       

محـور بوسـتون داشـتند بـه ایـن      هاي فناور، با بررسی که روي شرکت1998همکاران در سال 
مل سیستم ارزشی شخص کارآفرین، سرمایه، ادراکـات از  نتیجه رسیدند که عوامل انگیزشی شا

هاي رفتاري کارآفرینـان فنـاور؛ تـأثیر بسـیار زیـادي بـر       پذیري، خصوصیات و ویژگیمخاطره
کارآفرینی فناورمحور دارد. برخی دیگر از اندیشمندان به این نتیجه رسیدند که توسعه و رشـد  
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هـا و هـم از   د. بازار هم از طریق کشـف فرصـت  بازار نقش مهمی را در کارآفرینی فناورانه دار
ها و غیره، بر کارآفرینی فناورانـه   هایی نظیر بودجه، فروش محصوالت، شناسایی مشارکت جنبه

سـت کـه فنـاوري، بودجـه،     ا تأثیرگذار است. به واقـع، نتیجـه تحقیقـات قبلـی نشـاندهنده آن     
نـد. کـه مـدل رابطـه بـین      افناورانـه اي در کارآفرینی کنندههوشمندي و بازار عوامل مهم تعیین

 Zhang & et(گذاري کارآفرینی در شکل زیر قابل مشاهده است کارآفرینی فناورانه و سیاست

al, 2008(. 

 
 )Zhang & et al, 2008( گذاري کارآفرینیرابطه بین کارآفرینی فناورانه و سیاست :8شکل 

 

 تفاوت کارآفرینی فناورانه و کارآفرینی مرسوم
 

 جدول تفاوت کارآفرینی فناورانه با کارآفرینی مرسوم :3ل جدو

 هاي کارآفرینی فناورانهویژگی هاي کارآفرینی مرسومویژگی

 پذیري بسیار باالریسک پذیري متداولریسک

 دانشگاهینیازمند دانش، علم و تحصیالت  دانشگاهی متوسط و پایین نیاز دانشی، علمی،

 مبرم به فناوري به عنوان یکی از ارکان اساسینیاز  نیاز به فناوري فقدان

 تحقیق و توسعه محدود
تحقیق و  نیازمند به تحقیق و توسعه پیوسته و ایجاد ساختار

  توسعه
استفاده از افراد و پرسنل بدون محدودیت 

 تحصیلی
 استفاده از افراد با تحصیالت و تجارب عالی
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 پذیريتجارت برايالمللی با شرایط جهانی و بین تطبیق پذیريرقابت براي تطبیق با شرایط بومی

 ریزي بلندمدتبرنامه مدتریزي کوتاهبرنامه

 نیازمند سرمایه باال شروع برايگذاري پایین سرمایه

 
 جدول تفاوت کارآفرین فناور با کارآفرین معمولی :4جدول

 هاي کارآفرین مرسومویژگی هاي کارآفرین فناورویژگی

 افراد عادي و غیرعلمی صیالت باال و افراد علمیفرد داراي تح

 نیاز) فقدان( هاي روزآشنایی با فناوريفقدان  آشنا با فناوري و ساختارهاي فناوري

 کاري هايهافراد حاضر در تمامی طبق افراد شاغل در واحدهاي تحقیق و توسعه به طور عمده

 ل تغییر در ساختارهاي بومیبه دنبابه طور کلی  به دنبال تغییر در ابعاد جهانی

 شروع با سرمایه اندك گذاري باالنیاز به سرمایه

 
 

 گیرينتیجه

هـا و تغییـرات متفـاوتی بـوده و تعـاریف       از سالیان گذشته واژه کارآفرینی دستخوش برداشت
ـ   متعددي توسط پژوهشگران و صاحب ه شـده اسـت امـا بـا     نظران این حـوزه از کـارآفرینی ارائ

 ها توسعه پیدا کرده است. و برداشتپیشرفت علم و فناوري این تعاریف گذشت زمان و 
ثیرگـذار در  أي جدیـد ولـی ت   عنوان کارآفرینی فناورانه یا همان کارآفرینی تکنولوژیـک پدیـده  

آفرینـی آن چنـدین   حوزه کسب و کار مبتنی بر دانش و خالقیت است کـه خروجـی و ثـروت   
هاي آن  مقاله به تعاریف متعدد کارآفرینی و زیرمجموعه برابر کارآفرینی مرسوم بوده است، این

پرداخته و تعریف جـز بـه جـز کـارآفرینی فناورانـه و تشـریح تعـاریف اولیـه و تاریخچـه و          
که کارآفرینی فراینـدي  ه دست آمده اینهاي این نوع از کارآفرینی ارایه شده است. نتیجه ب مدلی

افتـد و طـی آن تغییـرات در سیسـتم     فـاق مـی  هاي مختلفی اتها و مجموعهاست که در محیط
-دهند، رخ مـی هاي اقتصادي واکنش نشان میاقتصادي از طریق نوآوري افرادي که به فرصت

. کارآفرینی فناورانه از ساختارهاي شددهد و این باعث ایجاد ارزش فردي و اجتماعی خواهد 
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یل شده اسـت و از لحـاظ   تري نسبت به کارآفرینی مرسوم تشک هاي تخصصی تر و مدل پیچیده
گیرد. تفاوت عمده ایـن دو بیشـتر در بحـث ابـزار و      علمی باالتر از کارآفرینی مرسوم قرار می

آفرینـی بیشـتر متعلـق بـه کـارآفرینی       هاست و در انتها نیز خروجـی بـارزتر و ثـروت    تخصص
 فناورانه است.
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