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چکيده
کارآفرینی فناورانه از جمله عوامل مؤثر در خلق و کسب ثروت توسط کسبوکارهای مختلف در سطوح
فردی و سازمانی بهشمار میرود .از این رو دستیابی و توسعه چنین کارآفرینی پیشرفتهای خود مستلزم شناسایی
ماهیت فرآیندها و عوامل اثرگذار بر آن است .برهمیناساس هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل
مؤثر بر کارآفرینی فناورانه پیشرفته در ایران بوده است .تحقیق حاضر به لحاظ هدف ،از نوع کااربردی و
توسعهای است که در آن با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی ،تحلیل کمّیو کیفی و همچنین روشهای
کتابخانهای و میدانی برای گردآوری اطالعات ،عوامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه پیشرفته در جمهوری اسالمی
ایران را شناسایی و رتبهبندی میکند.
نتایج یافتههای حاصل از این پژوهش نشان میدهد که ساختار کارآفرینی فناورانه پیشرفته در ایران دارای
ابعادی شامل«:دولت»؛ «دانشگاه»؛ «بنگاه»؛ «سرمایه»؛ «بازار/مشتری»؛ «کارآفرین فناور» و «مشاوران» است .در
ادامه ی نتایج ،مهمترین عوامل مؤثر بر این کارآفرینی در مجموع 06شاخص شناسایی و احصاء شد که از میان
آنها ،عوامل«اصالح قوانین و مقررات»« ،اصالح و بهبود سیاستها و سازوکارهای حمایتی دولت»« ،توسعه
صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر» و «گسترش و حفاظت از حقوق مالکیت فکری» از بُعد دولت و همچنین
عوامل«ارائه مشاورههای تخصصی ،علمی و راهبردی» و «مشاورهها و آموزشها برای پُر کردن شکافهای
اطالعاتی و حل مساله» از بُعد مشاوران میتوانند به ترتیب بیشترین و کمترین اثرگذاری را بار کاارآفرینی
فناورانه پیشرفته در ایران داشته باشند.
کليد واژه ها :كارآفريني فناورانه پیشرفته ،عوامل و مؤلفهها ،الگوها ،ايران.
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مقدمه
یکی از عوامل مهم رشد اقتصاادی و افازایش تاوان کشاورها در عرصاه رقاباتپاذیری،
توجه ویژه به کارآفرینی مبتنی بار فنااوریهاای ناوین و پیشارفته در بنگااههاای تولیادی و
تجاری است .تردیدی نیسات کاه داناش و فنااوری ،اساسای تارین عناصار جریاان توساعه
اقتصادی بوده و کشورهای موفق و پیشرو آنهایی هستند که بتوانناد ناوآوری هاای علمای و
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فنی را از طریق کاارآفرینی باه ثاروت تبادیل نمایناد .فعالیاتهاای کاارآفرینی فناوراناه ،در
اقتصادهای پیشرفته و همین طور در عملکرد و نوسازی اقتصاادهای در حاال توساعه نقشای
اساسی ایفا میکند و همین امر موجب شده تا به عناوان مفهاومی ناو در کاانون توجاه قارار
گیرد.
توسااعه کااارآفرینی فناورانااه بیشااتر در حااوزهی فناااوری هااای نااوین و پیشاارفته
است(خلیل )1131،و در شرایط کنونی کاه فنااوری تاأثیر جادی بار اقتصااد و جواما بشاری
گذاشته ،ضرورت اهمیت به کاارگیری فنااوری هاای ناوین و کارآماد را انکارناپاذیر سااخته
اسات (منازل و همکااران )2662،و هار روزه ایان حاوزه از کاارآفرینی گساترده تار شاده و ابعاااد
وسی تری را در برمی گیرد .کارآفرینی فناورانه عمدتاً براساس فناوری های همگرا یعنای ناانو،
زیستی ،اطالعات و شناختی بوده و فرآیند آن مشتمل بر مراحل و جنبههاای مختلفای اسات
که در این زمینه ،شرکت های مبتنی بر فناوری های نوین یکای از اصالی تارین خروجایهاای
این فرآیند به شمار میروند که نقش به سزایی در توسعه اقت صاد دانش بنیاان باازی مایکنناد
(پتی.)2661،
اهمیت این موضوع ،پژوهشگران را به شناسایی عوامل مؤثر و مؤلفاههاای شاکلدهناده
این رویکرد در جهت رف موان و تقویت محرّکهاا رهنماون سااخت .بناابراین باه منواور
دستیابی و توسعه کارآفرینی فناوراناه پیشارفته در کشاور بایاد شاناخت کااملی از عناصار و
سازوکارهای تأثیرگذار بر این حوزه از کارآفرینی در کشور ایجاد شود .بر هماین اسااس ،در
این پژوهش سعی شده است تا این فقدان شناخت و نیاز کمباود مطالعاات پیشاین در کشاور
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را در راستای کما

باه افازایش ساط آگااهی سیاساتگاذاران و دساتانادرکاران بخاش

کارآفرینی فناورانه پیشرفته ،برطرف کند.

با توجه به اهمیت و ضرورت انجاام چناین مطالعاه ای ،هادف اصالی از انجاام پاژوهش
حاضر « ،شناسايي عوامل مؤؤرر بؤر كؤارآفريني فناورانؤه پیشؤرفته در ايؤران» و در اداماه
بهمنوور پوشش جنبه های بیشتری از موضوع« ،اولويت بندي عوامل مؤؤرر بؤر كؤارآفريني
فناورانه پیشرفته در ايران» به عنوان هدف فرعی مطرح و مورد بررسی قرار گرفات و باا در
نور داشتن چنین اهدافی ،پژوهشگران در صدد پاسخگویی باه ایان پرساشهاا هساتند کاه؛
بر كارآفريني فناورانه پیشرفته در كشور كدامند؟».
مباني نظری و پيشينهشناسي پژوهش
مفهومشناسي
الف.کارآفريني

کارآفرینی به عنوان شناسایی و بهرهبرداری از فرصت هایی که قبالً بهرهبارداری نشادهاناد
از طریق خلق مناب جدید یا ترکیاب منااب موجاود باه روش هاای جدیاد بارای توساعه و
تجاری سازی م حصوالت جدید ،فرستادن به بازار جدیاد و یاا خادمات باه مشاتریان جدیاد
اطالق میشود

(م

دانیل و بروس،

.)2662

کارآفرینی به عناوان موتاور محرکاه رشاد اقتصااد در نوار گرفتاه مایشاود و هار قادر
فعالیت های کارآفرینانه در جامعه ای بیشتر باشد ،توساعه یاافتگی و رشاد اقتصاادی بااالتری
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« عوامل مؤرر بر كارآفريني فناورانه پیشرفته در ايران كدامند؟» و «مهمترين عوامؤل مؤؤرر

خو اهد داشت .کارآفرینی ،پایاه و اسااس اقتصااد موفاق و امیاد بارای توساعه سیساتمهاای
اقتصادی است و بسترسازی بارای رشاد کاارآفرینی و فاراهم کاردن عاواملی کاه منجار باه
کارآفرینی می شود از ملزومات توسعه یافتگی و رشد اقتصادی در کشور مایباشاد

(احمادپور و

مقیمی1133،؛ ایمانی و همکاران.)2612،
ب .فناوری

فناوری کاربرد عملای داناش اسات و در محصاوالت ،خادمات و فرآینادها ظهاور پیادا
می کند و ابزاری است که برای یاری رساندن به تالش آدمی میآیاد .مجموعاه تماامی لاوازم
موردنیاز برای تبدیل ورودی به خروجی در ی

کسب و کار به گونهای که موجاب منفعات
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گردد (خلیال .)1131،فناوری ی
ی

روش فنی مبتنی بر دانش(درک ما از طبیعت) برای رسیدن باه

هدف خاص است که در برگیرنده مجموعه داناش ،محصاوالت ،فرآینادها ،ابازارآالت،

روش ها و سیستم هایی است که جهت خلق کاال و خدمات بهکاار گرفتاه مایشاوند .ابازاری
برای به کارگیری دانش جهت برطرف کردن نیازهای بشری میباشد (خلیل.)1131،
برخی دیدگاه های موجود در مورد فناوری عبارتند از :فناوری به عنوان ابزار؛ فناوری باه
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منزله سیستم تبادیل؛ فنااوری باه عناوان داناشو فنااوری و در نهایات باهمنزلاه ترکیبای از
سخت افزار و نرمافزار است .فناوری از منور«یونیدو» مجموع اجزای فنااوری و رویکردهاای
مدیریتی است .اجزاء فنااوری شاامل لاوازم موردنیااز بارای تبادیل یا

ایاده مهندسای باه

محصول به گونه ای که موجاب کساب منفعات گاردد .ایان لاوازم ،اجازاء یاا پارامترهاا یاا
مؤلفه های فناوری نامیده میشوند (احمدپور و مقیمی .)1133،اهمیت کارآفرینی فناورانه را بهطاور
کلی می توان ناشی از اهمیت یافتن توأمان فناوری و کارآفرینی دانست .این امار باعا

باروز

حوزه رو به رشد کارآفرینی فناورانه شده است (دالسترند.)2662،
فناوری شامل سخت افازار ،نارم افازار(دانش اساتفاده از ساخت افازار) ،مغاز افازار(دانش
چرایی) و در سطحی دیگر ،شامل دانش فنی است که به دانش کسب شده یا مهاارت مارتبط
با چگونگی انجام صحی کارها میپردازد (زلنی.)1130،
ج .فناوری پيشرفته

محصوالت یا خدماتی که مستلزم مهارت باال و ترکیاب و بهارهمنادی از منااب پیچیاده
می باشند .فناوری پیشرفته مفهومی است که وضاعیت فعلای فنااوری یاا کااربرد داناش را در
فرآیندها یا محصوالت جدید بیان میکند .فناوری پیشارفته نسابی اسات،در زماان«ادیساون»
المپ فناوری پیشرفته محسوب میشد ،همان گونه که در دههی 1116ماشاین تحریار برقای
فناوری پیشرفته بود .امروزه فناوری پیشرفته به کاربردهاای توساعه فنااوری در حاوزههاای
مختلاف علاوم همچاون هاوا -فضاا ،نواامی ،زیساتی ،ناانو ،داروساازی ،میکروالکترونیا ،
ارتباطاات و علاوم شاناختی اطاالق مایشاود کاه موجاب دگرگاونی در فضاای اقتصااادی،
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فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جوام و توجه و تمرکز دولات هاا بار مفهاومی باه ناام داناش
راهبردی گردیده است.

د .کارآفريني فناورانه

کارآفرینی فناورانه برگرفته از ترکیب دو مفهوم اصلی کارآفرینی و فناوری اسات کاه بار
طبق تعاریف این دو مفهوم ،آمیخته کارآفرینی فناورانه می تواند به عنوان شاناخت ،کشاف و
حتی خلاق فرصات هاای کارآفریناناه از توساعه هاای فنااوری در نوار گرفتاه شاود

(گاسایا و

کااالتون .)2662،این نوع کارآفر ینی دارای معادلها و تعاریف زیادی اسات .اندیشامندان اعتقااد
است(بالنکو .)2662،این مطلب باع

شده تا اهمیت این پدیده به عنوان یکی از عوامال اصالی

ایجاد ثروت فردی و منطقهای در دهههای اخیر به میزان زیادی افزایش یاباد(ونکااترامن.)2664،
«بایرز و همکاران»( )2661کارآفرینی فناوراناه را یا

ساب

رهباری کساب وکاار تعریاف

کردهاند کاه شاامل شناساایی فرصات هاای باه شادت فناوراناه و دارای قابلیات رشاد بااال،
جم آوری مناب مثل سرمایه و افراد متخصص و در نهایت مدیریت رشاد ساری و ریسا
قابل توجه آن با بهکارگیری مهارت های تصمیم گیری ویژه میشود .جایگاه افراد یاا بنگااههاا
در بازار از طریق تجاری سازی فناوریها و نه تجارت یا بازرگانی مشخص مایشاود .برخای
اندیشمندان بر این مبنا کارآفرینی فناورانه را بدین ترتیب تعریاف کاردهاناد :روش و فرآیناد
کشف ،بهرهبرداری و کاوش فرصت بازاری برای فناوریها

(پنگ و همکاران،

.)2663

کارآفرینی فناورانه را می توان راهبردی برای حفظ و ارتقاء عوامال پایادار مزیات رقاابتی
در سازمآنها و کسب وکارها که مورد توجه پژوهشاگران باوده ،تلقای کارد (تااجالادینی.)2616،
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دارنااد کااارآفرینی فناورانااه یکاای از مهمتاارین عواماال خلااق ارزش اقتصااادی و توسااعه

کارآفرینی فناورانه مفهومی کلیدی و اساسی برای موضوعات مختلفی از قبیل ورود باه باازار
و رشد شرکت ها ،توساعه اقتصاادی منطقاه ای ،ساازمان ،تحمال ریسا

فنااوری مبتنای بار

کسبو کار و همینطور انتخااب مناساب نینفعاان بارای طارح ایادههاا باه باازار و تربیات
مهندسین ،مدیران و دانشمندان است .باه عباارتی ایان کاارآفرینی ،نقشای کلیادی در جهات
خلق ،رشد ،توسعه و بلوغ شرکت های متوسط فعال در حوزه صنعت نانو که مبتنای بار علام
فناوری فعالیت دارند ،ایفا می کند و ابزاری است که موفقیات را در ساطوح فاردی ،شارکتی،
منطقه ای و ملت ها تسهیل میکند (بیلیات .)2612،وی نشان داد کاه کاارآفرینی فناوراناه شاامل:
سازمان ،مدیریت و تحمل ریس

کسابوکاار مبتنای بار فنااوری ،راهکارهاای جساتجوی
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مشکالت ،شکل گیری سرمایه گذاری فناورانه جدید ،روشهایی کاه در آن کارآفریناان منااب
و ساختارها را بارای بهارهبارداری از فرصاتهاای فنااوری در حاال ظهاور پیادا مایکنناد،
تالشهای م شترک برای مشخص کردن اطالعات مبهم ،درک مشترک برای حفظ تالشهاای
فناوری و تالش هماهنگ برای انجام تغییرات فناورانه است و او بر این باور اسات کاه ایان
فرایند ،واسطهای است که در میان انواع مختلفی از عوامل توزی میشود (بیلیت.)2612،
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بر اسااس دو مفهاوم کاارآفرینی و فنااوری ،کاارآفرینی فناوراناه را مای تاوان باه عناوان
شناسایی ،کشف و حتی خلق فرصت های کارآفرینانه بر مبنای توسعههاای فناوراناه تعریاف
کرد (پتای .)2661،نکته مهم این است که با توجاه باه تعریاف فنااوری ،هار فرصات معماولی
کارآفرینی نیز در خود جاوانبی از فنااوری را داراسات .باا ایان حاال زماانی کاه فنااوری از
ابزاری برای دستیابی به هدف ،به محور اصلی کارآفرینی تبدیل میشود ،کاارآفرینی فناوراناه
ظهور مایکناد .باا توجاه باه توساعه اقتصاادهای داناش بنیاان و اهمیات یاافتن اساتفاده از
فناوریهای جدید در رشد اقتصادی ،هر روز حوزه کاارآفرینی فناوراناه گساتردهتار شاده و
ابعاد وسی تری را در برمیگیرد .نکته بنیادین این مفهوم این است که کارآفرینی فناوراناه باه
دنبال پُل زدن بین توسعه فناوری و ایجاد کسب وکاار و باه طاور کلای ایجااد ارزش اسات.
کارآفرینی فناورانه دو رسالت عمده را دنبال میکند .اوالً ،قصد دارد باا سارعت بخشایدن باه
روند تبدیل علوم و دانش جدید به فناوری ،بتواند نیازهاای جامعاه را حال کنناد .ثانیااً ،باه
دنبال آن است که با به کارگیری این فناوریها و کاربردها ،باه ایجااد یاا توساعه و مادیریت
بهتر شرکت ها بپردازد .پدیده کارآفرینی فناورانه در تالقی توسعه فناوری (علاوم و مهندسای)
و ایجااد کساابوکااار (مادیریت و کساابوکااار) ر داده و شاامل افااراد ،کساابوکارهااا و
دولتهایی است که ایده های جدید را به ارزش اقتصادی و اجتماعی تبدیل مایکنناد (هماان).
اهمیت کارآفرینی فناورانه به عنوان یا

فااکتور در خلاق ثاروت فاردی و منطقاهای اخیاراً

توجه زیادی به خود جلب کرده است .اساس ایان توجاه و عالقاه عباارت اسات از عالقاه
فردی کارآفرینان به حوزه فناورانه و موارد بسیار زیادی از کارآفرینی فناوراناه در ساط دنیاا
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انجااام شااده اساات و دومااین دلیاال ثااروت تولیااد شااده باارای اقتصاااد منطقااه در اثاار ایاان
کارآفرینی های فناورانه است که باع

رشد و توسعه گردیدهاند (خلیل.)1131 ،

در کارآفینی فنااواناه ایان ساؤاالت د خصاوص فنااوی ماورد توجاه قارا
می گید :آیا جستجو در ثبت اختراعات و متون ،کامل و روشان اسات؛؛ آیاا مالکیات ایان
فناوری روشن است؛؛ آیا این فناوری می تواند محافوت شاود؛؛ بارای تجااری ساازی موفاق
این فناوری به چه مواردی نیاز است؛؛ آیا این فناوری ها قابل انتقال اند؛؛ آیاا فنااوری مزیات
رقابتی پایدار دارد؛؛ آیا فناوریهای قابال رقابات باا ایان فنااوری وجاود دارناد؛؛ آیاا باازار
جدول .3خالصه تعاريف و محورهاي كارآفريني فناورانه
تعريف
کارآفرینی فناوراناه مای تواناد باه عناوان شاناخت ،کشاف و حتای خلاق فرصاتهاای
کارآفرینانه از توسعههای فناوری درنور گرفته شود.
کارآفرینی فناورانه یکی از مهمترین عوامل خلق ارزش اقتصادی و توساعه باوده اسات.
به عبارتی از عوامل اصلی ایجاد ثروت فردی و منطقهای در دهههای اخیر میباشد.
کارآفرینی فناورانه را ی سب رهبری کسب و کار تعریف کردهاناد کاه شاامل شناساایی
فرصت هاای باه شادت فناوراناه و دارای قابلیات رشاد بااال ،جما آوری مناابعی مانناد
سرمایه و افراد متخصص و در نهایت مدیریت رشد سری و ریسا قابال توجاه آن باا
بهکارگیری مهارتهای تصمیمگیری ویژه میشود.
کاربرد نوآورانه دانش علمی و فنی توسط ی فرد یا گروه کاه کساب و کااری را ایجااد
و مدیریت میکنند و مخاطرات دستیابی به اهداف را می پذیرند.
روش و فرایند کشف ،بهرهبرداری و کاوش فرصت.
پتی براساس این دو مفهوم ،کاارآفرینی فناوراناه را باه عناوان شناساایی ،کشاف و حتای
خلق فرصتهای کارآفرینانه برمبنای توسعههای فناورانه تعریف میکند.
کاارآفرینی فناورانااه دو رس االت عماده را دنبااال ماایکناد .اوالً؛ قصااد دارد بااا ساارعت
بخشیدن به روند تبدیل علوم و دانش جدید به فناوری ،بتواناد نیازهاای جامعاه را حال
کنند .ثانیاً؛ به دنبال آن است که با بهکاارگیری ایان فنااوریهاا و کاربردهاا ،باه ایجااد یاا
توسعه و مدیریت بهتر شرکتها بپردازد.
پدیده کارآفرینی فناورانه در تالقای توساعه فنااوری(علوم و مهندسای) و ایجااد کساب
وکار(مدیریت و کسب وکار)ر داده و شامل افراد ،کسب وکارهاا و دولاتهاایی اسات
که ایدههای جدید را به ارزش اقتصادی و اجتماعی تبدیل میکنند.
فرایندهایی که طی آنهاا کارآفریناان؛ منااب ساازمانی و سیساتمهاای فنای و راهبردهاا را
برای دستیابی به فرصتها در سازمآنهای کارآفرین بهکار میگیرند.
شناخت فناوری های جدید و حتی خلق فرصتهای فناوراناه باا اکتشااف جدیاد؛ ایجااد
ارتباط بین نیازهای بازار و این فناوری ،بهرهبرداری از فرصتهاا باا ارائاه محصاوالت و
خدمات تجاری شامل ابعاد کارآفرینانه ،مدیریتی و محیطی.
کارآفرینان فناورانه قصد دارند تا با کاوشاگری و بهارهبارداری از راهحالهاای مبتنای بار
فناوری ،به ایجاد و کسب ارزش اقتصادی دست بزنند.

نويسندگان/سال
گاسیا و کاالتون( )2662
آنتونسی و پرودان
(  ،)2663ترین ( )2662
بایرز و همکاران( )2661

هیندل و ینکن( )2664
پنگ و
همکاران( ،)2663
پتی( )2661
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تعریف شده و قابل دسترسی برای این فناوری وجود دارد؛

پتی( )2661

پتی( )2661
شین و
ونکاتاران( )2661
بالنکو( )2662
پتی( )2661
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الگوها و عوامل مورر بر كارآفريني فناورانه
الگوهای کارآفرینی فناورانه متأثر از عوامل و عناصر کلیدی مؤثر بار کاارآفرینی فناوراناه
شاکل مای گیرناد .در ایان میاان « کامااارودین و سااجیالن» عوامال ماؤثر در توساعه فراینااد
کااارآفرینی فناورانااه را عواماال مختلفاای ماننااد بازاریااابی (تبلیغااات ،بازاریااابی ،شاابکههااا،
همکاری ها و تنوع) ،مدیریت (محل کسب وکار و اساتخر اساتعداد) ،فنااوری (ساختافازار،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 11بهار 1111

نرم افزار ،کیفیت محتوا و مالکیت معنوی) و کاارآفرینی (مهاارت هاای کاارآفرینی ،چیساتی -
چگونگی کسب وکار ،کم های دولتی ،دسترسای باه منااب ماالی) برمایشامارد

(کاماارودین و

سااجیالن .)2611،وی ژگای فاردی ،حقااوق مالکیات معناوی ،رفتااار کاارآفرینی ،سارمایهگااذاری
خارجی و مقبولیت فناوری نیز در توسعه فناوری تأثیر دارد

( پاتاک و همکاران.)2611 ،

«پتی و زنگ» ( ،)2611عوامل مؤثر بر قابلیت هاای کاارآفرینی فناوراناه را باه ساه مؤلفاه
کارآفرینی ،مدیریتی و محیطی دستهبندی می کنند و بر این باورند که باا ایان مؤلفاههاا خلاق
ارزش توسط فناوری را می توان ارزیاابی کارد .ایان مؤلفاه هاا در ارتبااط باا سارمایه گاذاران
خصوصی ،افراد با استعداد ،مؤسسه آموزشی و ایجاد ارزش توسط کسبوکار هستند.
«ونکاتسوارا و کانکیپتی» ( )2612در مطالعهای که روی اکوسیسا تم کاارآفرینی فناوراناه
کشور هند انجام دادند ،نشان داده شاد کاه از عوامال موفقیات کاارآفرینی فناوراناه ،داشاتن
مهارت و داناش مارتبط باا فنااوری در مشخصاات کارآفریناان اسات و وجاود باازار بارای
محصول و جنبه مالی در مرحله شروع فرآیند کارآفرینی تأثیر عمدهای داشته است.
در مطالعه ای در گیالن 11 ،عامل ماؤثر بار کاارآفرینی دانشاجویان ،شاامل :طبقاهبنادی،
آموزش ،تحقیق ،انگیزه و ظرفیت کارآفرینی ،نگرش ،شخصیت ،فناوری اطالعاات ،پشاتیبانی
ماادیریتی ،محاایط زیساات ،مهااارت هااای کااارآفرینی ،فرهنااگ ،خااانواده ،درس کااارآفرینی،
تجاریسازی و زیرساخت ها ،شناسایی و احصاء شده است (ایمانی و همکاران.)2612،
وی و همکاران ( )2611به اهمیت نقش یادگیری کارآفرینی از شکست یا عدم موفقیت را
در توسعه کارآفرینی فناورانه نشان مایدهاد .وی و همکااران  11عامال ماؤثر بار یاادگیری
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کارآفرینی از شکست را معرفی میکنند که نقش های سلسله مراتبی مختلفی را ایفا مایکنناد.
خودکارآمدی کارآفرینان ،به عنوان ی

عامل اصلی تأثیرگذار در یادگیری کارآفرینی از عادم

موفقیت ،می تواند با غنی سازی تجربه شغلی موفق کارآفرینان بهبود یابد .عالوه بر این ،تنویم
احساسات پس از شکست کارآفرینی نیز یکی از مهمترین عوامل مؤثر در یادگیری کارآفرینی از
شکست است و مدیریت و کنترل احساسات به عنوان بخش مهمی از آموزش کارآفرینی تلقی
میشود .شرایط اقتصادی ،ویژگی های صنعت و احساس فرهنگی از شکست ،عوامل کلیدی
است که ممکن است در یادگیری کاارآفرینی از شکسات تاأثیر بگاذارد (وی و همکااران.)2611 ،
بررسی ها درباره کارآفرینان فنااوری ،حااکی از آن اسات کاه شایساتگیهاای کارآفریناان
فناوری را می توان در سه گروه از شایستگیهای فناوری ،کارآفرینی و مادیریتی طبقاه بنادی
کرد (برادران و همکاران .)2611 ،پروکس و همکاران( )2613نشان میدهند که کارآفریناان فنااوری
که در شایستگی هاای کاارآفرینی و مادیریتی کمتارین رتباه و موفقیات را دارناد تمایال باه
افزایش باالترین سط سرمایه گذاری را دارند و در مقابل ،تکنسین های عملگرا ،موفاق تارین
هستند

(پروکس و همکاران،

.)2613

برادران و همکااران( )2611نشاان مای دهاد کاه کارآفریناان فان آوری و تایم هاای آنهاا
باید مطابق با شایساتگی هاای موجاود و برناماه هاای توساعه شایساتگی شناساایی شاوند و
عدم در نور گرفتن این مالحوات احتماال موفقیات را باه شادت کااهش مای دهاد .عاالوه
بار ایان ،اهمیات کاارکرد فرشاتگان تجاااری ،سارمایه گاذاران ،شاتاب دهناده هاا و مراکااز
رشد فناوری بسایار وابساته باه شناساایی افاراد مناساب و ارائاه پشاتیبانی مناساب باه آنهاا

مقاله پژوهشی :شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه پیشرفته در ایران

مدیریت احساسات کارآفرینی بخش مهمی از آموزش کارآفرینی است.

اسات .باه عناوان مثاال ،مهندساان بادون ایجااد شایساتگی هاای کاارآفرینی و مادیریتی ،در
ایجاد و مدیریت مشاغل موفاق نخواهناد شاد .همچناین شخصای کاه فاقاد تواناایی هاای
فن آوری اسات در صاورت برناما ه مناساب بارای برطارف کاردن ایان شاکاف شایساتگی،
ماای توانااد باارای کااارآفرینی در فناااوری اقاادام کنااد (باارادران و همکاااران .)2611 ،الگوهااای
متعااددی در حااوزه کااارآفرینی فناورانااه مطاارح اساات کااه در جاادول( )2بااه کلیااات آنهااا
اشاره شده است.
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جدول  .2الگوها و مدلهاي كارآفريني فناورانه
الگوی کارآفريني
فناورانه

عوامل مؤثر بر کارآفريني فناورانه
اصالح قوانین و مقررات ،مالیات ،تأمین اجتماعی ،قانون ورشکستگی برای
تسهیل شرایط انحالل ،آموزش ،حفاظت از حقوق داراییهای فکری ،توسعه

ترکیه

زیرساخت ها و ارتباط دانشگاه با صنعت ،برقراری روابط مبتنی بر شبکه ناه
سلسله مراتبی ،خوشه سازی ،ایجاد پایگاههای دادههاای علمای و تجااری،

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 11بهار 1111

فرهنگسازی و ارائه مشاورههای تخصصی ،علمی و راهبردی
چین

چهار خط مشی شامل :حمایت مالی ،مناب انسانی ،بازار و فناوری

منبع
سازمان
همکاریهای
اقتصادی اروپا
( )2661
پنگ و همکاران
( )2663

آمااوزش ،ارائااه تسااهیالت و امکانااات ،اصااالح قااوانین و مقااررات در
سنگاپور

زمینه های گوناگون از جملاه قاانون ورشکساتگی ،معافیات از مالیاات و،..

لیونگ یاو

تااأمین مناااب مااالی ،پاارورش افااراد مسااتعد ،توسااعه ،توسااعه صاانعت

چی( )2661

سرمایهگذاری «زیرساختهای سخت و نرم » خطرپذیر
عمادهتااری ن عناصاار اساتراتژی نااوآوری سااوئد بارای توسااعه کااارآفرینی
فناورانه عبارتند از :تبدیل نتایج تحقیقات و ایادههاای اثاربخش باه کساب
سوئد

وکار ،حمایت مالی از کساب و کارهاا در مراحال اولیاه تادوین مقاررات

ریجرینگ،

عملای در حفاظات از دارایاایهاای فکااری ،ایجااد شاارایط باثباات باارای

اسکانسلیت( )2660

رقابااتجااویی ،تااأمین ساارما یه خطرپااذیر ،تااأمین مشااوقهااایی باارای
شرکتهای بزرگ و صاحب بِرند
کانادا

ساارمایه ،آمااوزش ،دانشااگاه ،دولاات ،راهباارد ،نگاارشهااا ،مهااارت و
ویژگیهای کارآفرینان

آکادمی علوم مهندسی
کانادا ()1113

بهبود نگرش در سیستم آموزشی ،ارتقای تبلیغات و اطالعرساانی و بهباود
زیرساخت برای کارآفرینان ناوآور ،تارویج تفکار خاود اشاتغالی در نواام

هلند

آموزشای هلنااد بارای انتخاااب کاار و کااارآفرینی توساط دانااش آمااوزان.

سازمان

اطااالع رسااانی و تبلیغااات و آمااوزش در جهاات بهبااود مهااارتهااای

همکاریهای

کارآفرینانه ،ارائه مشااوره هاای تخصصای ،ایجااد ارتبااط باین دانشاگاه و

اقتصادی اروپا

کا رآفرینان ،انتقاال نتاایج تحقیاق و توساعه و داناش از بخاش دولتای باه

( )2661

بخاش خصوصاای ،ایجاااد مراکااز رشاد در مراکااز دانشااگاهی و سااهولت
دسترسی به بازار سرمایه برای کارآفرینان
الف)عوامل درونی :شناسایی و کاهش عوامل اصالی خطر پاذیری در طای
زمان :راهبرد ،افراد ،بازار ،فناور ،تأمین مالی.
دانشگاه استانفورد
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ب)عوامل بیرونی :بافت یا زمینه ،موقعیت یابی باازار ،طارح کساب وکاار،
جریان نقدینگی ،تأمین مناب گوناگون سرمایه ،کار تیمای ،فاروش مناساب
و توسعه مهارتهای کسب وکار و اخالق

بایرز( )2616

الگوی کارآفريني

عوامل مؤثر بر کارآفريني فناورانه

فناورانه

دانشگاه

منبع

نگار شهااا ،ساارمایهگااذاران باا کیفیاات ،رفتااار شااورانگیز ،ساارعت ورود
محصوالت با کیفیات بااال باه باازار ،اساتعداد مادیریتی ،انعطااف پاذیری،

ماساچوست

پریستون( )2616

زیرساختها و اختراعات ثبت شده
)1متغیرهای زمینهای شامل :سابقه شرکت و محیط رقابتی؛
)2متغیرهای مربوط به راهبرد شامل :بودجه نوآوری ،راهبرد کساب وکاار،

مدل پورتفولیو

)1قابلیاتهااای سااازمانی شاامل :قابلیااتهااای فنای ،قابلیااتهااای بااازار،
تحصایالت پرساانل ،میاازان تجربااه آناان ،آمااوزش پرساانل و فرایناادهای

سوئیتاریس( )2661

داخلی؛
) 4متغیرهای ارتباطات خارجی شامل :ارتبااط باا نینفعاان ،شابکهساازی و
همکاری با سازمآنهای خارجی
الگوی پرودان
الگوی شین و
ونکاترامن

کااارآفرین فناااور؛ دانشااگاه؛ صاانعت؛ ساارمایه؛ بازار/مشااتری؛ حاکمیاات؛
مشاوران
زمینه ،محیط کارآفرینانه ،بنگاه ،کارآفرین ،محیط فنی و فناوری

پرودان( )2662الگوی زیر را (شکل شماره  )1به عنوان ی

پرودان( )2662
شین و
ونکاترامن( )2661

مادل جاام کاه در بردارناده

عناصر کلیدی مؤثر بر کارآفرینی فناورانه می باشد ،ارائه کرده است .این الگاو منطباق باا ایان
عقیده شومپیتر است که می گویاد« :کاارکرد کارآفریناان عبارتسات از اصاالح یاا دگرگاونی
الگوی تولید یا بهره برداری از ی
نشده برای تولید ی
از ی

نوآوری یا به طور کلای از یا

مقاله پژوهشی :شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه پیشرفته در ایران

ویژگیها و سوابق مدیریت؛

امکاان فناوراناه آزماایش

محصول جدید یا تولید محصول قبلی با شیوه های جدید و باا اساتفاده

منب جدید تأمین مواد است» .الگوی پرودان دارای عناصر کلیدی یا ساط تحلیال از

کارآفرینی فناورانه برای ایجاد ی

بنگاه مبتنی بر فناوری است .این عوامال کلیادی عبارتناد

از :کااارآفرین فناااور ،دانشااگاه ،صاانعت ،ساارمایه ،بااازار /مشااتری ،حکوماات و نهادهااای
حمایت کننده ،مشاوران است.
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شکل  .3الگوي جامع مؤرر بر كارآفريني فناورانه (پرودان)2117 ،

پيشينهشناسي پژوهش
پژوهش های متعددی در حوزه کارآفرینی فناورانه انجام شده است کاه در جادول( )1باه
برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
جدول  .1پژوهش هاي كلیدي مرتبط با كارآفريني فناورانه
عنوان پژوهش

نتايج

نويسندگان/سال

اتحادها ،کارآفرینی
سازمانی فناورانه و
عملکرد شرکت:
ارزیابی الگویی در

طی آن ی
آنتونسی

و پرودان

( )2663

شرکتهای تولیدی

فرد یا گروه کارآفرین فناورانه با تحقیق ،توسعه ،ناوآوری و

فناوری به ایجاد و مدیریت ی

بنگاه می پردازند .این فرآیناد همچناین

شامل خطرپذیری باالیی بوده و کارآفرینان فناورانه معموالً دارای داناش
فنی باالیی هستند اما از مهارت های کسب وکاار و مادیریتی محرومناد.
برای حل این مشکل ،گروه باید با استفاده از شبکه های موجود ،افارادی
با تخصصهای الزم دیگر را نیز در خود گرد آورد.
بنگاه ها جهت کسب مزیت از فرصت های در حال ظهور کسب وکاار و

اثر تعدیلی شکل

حفظ آن ،باید راهبردهای انعطاف پذیر و نوآورانهای اتخان کنند تا بتوانند با

حاکمیت بر رابطۀ

محیط رقابتی و نامطمئن و همچنین تقاضاهای متغیر مشتریان کنار آیند.

بین فعالیتهای
کارآفرینی سازمانی
فناورانه و عملکرد
مالی شرکت:

کارآفرینی سازمانی فناورانه ،راهبردی مهم برای تحقیق محققان و اتخان
پنگ و

توسط بنگاه ها است .با این حال ،میزان عملکارد باه اناداز موردانتواار

همکاران( )2663

نیست و بسیاری از بنگاههایی که راهبردهای کارآفرینی سازمانی فناورانه
را به کار گرفته اند ،شکست خوردهاند .در نتیجاه رابطاۀ باین کاارآفرینی

پژوهشی عملی بر

سازمانی فناورانه و عملکرد مورد توجه پژوهشگران قارار گرفتاه اسات

بنگاههای با فناوری

چراکه از نور برخی اندیشمندان ،رابطۀ بین این پدیده و عملکرد پیچیدهتر

پیشرفته چینی
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کارآفرینی سازمانی فناورانه فرآیندی درون ی

سازمان موجود است که

از آن چیزی است که تصور میشود.
تبدیل مهندساان فعاال باه خصاوص در حاوز تحقیاق و توساعه باه
کارآفریناان ساازمانی در سااازمآنهای بازرگ (مهندسااان ،نیاروی کاااری
متخصص ساازمآنها هساتند کاه نقاش باه سازایی در ایجااد و توساعه

در مسیر خالقیت:
مهندسان به عنوان

منزل و همکاران

کارآفرینان سازمانی

( )2662

در سازمانها

نوآوری در سازمآنها دارناد) .مهندساان بایاد بتوانناد تعامال مثبتای باا
بخاشهاای دیگار مثال بازاریاابی ،تحقیاق و توساعه ،تاأمینکننادگان
خارجی و ارائه دهندگان خدمات داشته باشاند .ناوآوری تنهاا باه داناش
فنی معطوف نبوده و نیاز به داناش اجتمااعی نیاز دارد تاا ناوآوری هاا
معنادار شوند .بنابراین باید به موازات نوآوری هاای فنای ،ناوآوریهاای
اجتماعی نیز شکل بگیرد.
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عنوان پژوهش

نويسندگان/سال

مدل حاصل نشان مای دهاد مقولاۀ اصالی فرآیناد کاارآفرینی ساازمانی

طراحی مدل
مفهومی کارآفرینی
سازمانی فناورانه:
مطالعۀ موردی
سیستمهای هوشمند

فناورانه یعنی کشف و خلق فرصات فناوراناه منبعا

از شارایط علّای

یدالهیفارسی و

شااامل دیاادهبااانی و انتخاااب فناااوری و تحلیاال رونااد نیازهاساات و

واحدوحدتکار

براساس راهبردهای ارزیابی و بهرهبرداری از فرصاتهاای فناوراناه باه

( )1132

ارزش جدید مبتنی بر فناوری به عنوان پیامد فرآیند ،منجر مایشاو د .از
سوی دیگر ،شرایط زمیناهای همچاون فرهناگ ،سااختار و مادیریت و

حمل و نقل سازمان
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قوانین و مقررات و همچنین شارایط محیطای از جملاه دولات ،مراکاز

شهرداری تهران

تحقیقاتی و مشاوران در این فرآیند مؤثرند.
به دنبال صنعتی شادن ماالزی در دهاه  1136کاه باعا

رشاد بخاش

تولید شد ،با تدوین و اجرای سیاستهای عمومی و برناماههاای بخاش

انتقال و تبدیل
کارآفرینی به توسعه

سیاهیدا

کارآفرینی فناورانه

عبداله( )2661

در مالزی

دولتی در دهۀ  1116از اقتصاد به شادت مبتنای بار نیاروی انساانی باه
اقتصاد با پایه فناوری بااال و فعالیاتهاای باا ارزش افازوده بااال مبادل
گردیاد .تاالش و حمایات دولات باا اتخاان سیاساتهاای متفاااوت و
برنامه های تفصیلی به طور اساسی فعالیتهاای کاارآفرینی ماالزی را باه
سمت کارآفرینی مبتنی بر فناوری سوق داده است.
برای کارآفرینی در بخش فناوری اطالعات ،توجاه همزماان باه عوامال

طراحی الگوی
کارآفرینی در بخش
فناوری اطالعات

عبدالمجید مصل
( )1131

عرضه و تقاضا ضروری اسات و تاکیاد و تمرکاز بار تقاضاا از اهمیات
بیشتری برخوردار است .در این مطالعه ،مدل توسعه کار آفرینی با سه بُعد
اساسی عرضه ،تقاضا و دولت ارائه شده است و ا ین مدل را میتوان مدل
کارآفرینی متکی بر تقاضا و یا مدل کارآفرینی کششی نامید.
چااارچوبی باار پایااه دسااتورالعملهااای سیاسااتگذاری پشااتیبان باارای

چارچوبی برای
توسعه کارآفرینی
فناورانه:مو ضوعات
اساسی و دستورالعمل

سیانبوال،آدرمی
( )2611

سیاستگذاری

تکنولوژی

نقش آن در توسعه
کشور با توجه به

استوار است که فرایند ناوآوری توساط کاارآفرینی فناوراناه ای تساهیل
می شود که خود در بستر سیاست هاای مناساب ،مؤسساات و حمایات
توسعه کارآفرینی تکنولوژی

مبتنی بر فناوری نانو باع

توسعه اقتصادی

و رشد توسعهیافتگی کشور میگردد .براساس مدل ارائه شده باا توساعه

مبتنی

بر فناوری نانو و

کشورهای توسعه یافته ارائه شده است .این چارچوب بار ایان واقعیات

سازمانی و مالی محقق میشود.

کارآفرینی
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کارآفرینی تکنولوژی
کشمیریحق
وهمکاران( )1116

دسترسی به فناوریهای پیشرفته با گسترش تحقیق

و توسعه دانشگاهی و درون بنگاهی افزایش پیدا میکند که این دو مؤلفه
مهم از ساند چشاماناداز ایاران  1464هساتند و باا توساعه کاارآفرینی
تکنولوژی

مبتنی بر فناوری نانو گامهای مهمی در جهت توسعهیافتگی و

سند چشمانداز

دسترسی به فناوری های پیشرفته برداشته میشود که دو مؤلفه مهم ساند

ایران 1464

چشم انداز تحقق مییابند و این مؤلفهها برای رسیدن باه اهاداف تعیاین
شده در سند مزبور نقش مهمی را ایفا میکند.

با این حال ،مطالعات انجام گرفته نشان میدهد کاه ایان پاژوهش هاا (اعام از داخلای یاا
خارجی) گرچه می توانند تاحدودی با پژوهش حاضر شباهت داشته باشند ،لیکن هار یا

از

آنها با بهرهگیری از رویکردهای متفاوتی که داشته اند ،منجر به یافته های متماایزی باا مطالعاه
کنونی شده اند؛ به عبارت دیگار ،مطالعاات کامال و هدفمنادی پیراماون کاارآفرینی فناوراناه
پیشرفته در کشور صورت نگرفته و ایان موضاوع موجاب گردیاده تاا جنباههاای مختلاف
که برای این مطالعه نسبتبه بررسی مقولهی کارآفرینی فناورانه برگزیدهایم ،پاژوهش حاضار
را از سایر مطالعات انجام گرفته متمایز میسازد.
الگوی مفهومي و تحليلي پژوهش
با مروری کلی بر ادبیات پژوهش و الگوهای کارآفرینی فناورانه موجود ،از نوار پاژوهش
حاضر می توان تعریفی را که بتواند در سط ملی بارای مفهاوم کاارآفرینی فناوراناه پیشارفته
مورد استفاده قرار گیرد ،عبارتست از :شناسایی ،خلق و بهرهبرداری از فرصتهای مارتبط باا
فناوری های پیشرفته به منوور ایجاد و توسعه کسب وکارهای جدید که موجاب خلاق ارزش
اقتصادی و توسعه ملی و دستیابی به اقتصاد ملی دانش بنیان می گردد .این ناوع از کاارآفرینی
مستلزم مهارت های گسترده و دانش فنی ،افزایش نیاز به سرمایه و مناب و وجاود پیونادهای
مستحکم و اتحاد راهباردی دولات ،صانعت و دانشاگاه و ساایر مؤسساات و شارکتهاای
فناورمحور است .عوامل متعددی متناسب با موضوع پژوهش احصاء و الگوی مفهومی اولیاه

مقاله پژوهشی :شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه پیشرفته در ایران

تأثیرگذار بر آن تقریباً ناشناخته باقی بمانند .در همین راستا با توجهبه ناوع رویکارد متفااوتی

و الگوی تحلیلی ،مطابق شکل شماره دو و جدول( )4برای پژوهش حاضر ترسیم شده است:

شکل شماره  .2الگوي
مفهومي پژوهش
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جدول  .4مدل تحلیلي پژوهش
مفهوم

شاخص ها

ابعاد
اصالح قوانین و مقررات

توسعه صنعت سرمایهگذاری «زیرساختهای سخت و نرم » خطرپذیر
ارتباط و تعامل دولت ،دانشگاه و صنعت
برقراری روابط مبتنی بر شبکه نه سلسله مراتبی
اصالح و بهبود سیاستها و سازوکارهای حمایتی دولت (ارائه امکانات و تسهیالت)

دولت

ایجاد شرایط با ثبات برای رقابتجویی
تأمین سرمایه خطرپذیر
تسهیل و تشویق روند شکلگیری شرکتهای کوچ

و متوسط

تعامل و همکاری در تبادل ارتباطی و اطالعاتی بین بنگاهها ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی
وحدت راهبردها و خط مشیهای نهادها و سازمآنها
تدوین قوانین و مقررات گسترش و حفاظت از حقوق مالکیت فکری

كارآفريني فناورانه پیشرفته
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ترغیب و تشویق ایجاد محیط کارآفرینانه فناورانه پیشرفته
حمایت مالی از کسب وکارها در مراحل اولیه

گسترش زیرساختهای ارتباطات و اطالعات
تسهیل ،هدایت و تأمین مالی فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوریهای پیشرفته
بهبود و ارتقاء سط آموزش
ایجاد شرکتهای فناوری پیشرفته با استفاده از تحقیق و توسعه
سط فعال بودن مراکز رشد دانشگاهی
شرکتهای زایشی دانشگاهی
دانشگاه

ایجاد پایگاههای دادههای علمی و تجاری ،خوشهها (خوشهسازی)
پارکهای علم و فناوری
همکاری با شرکتها و سازمآنهای فناورانه پیشرفته
توسعه تعداد و ارتقاء سط فعالیت مراکز تحقیق
انتقال نتایج تحقیق و توسعه و دانش فناوریهای پیشرفته به بخش خصوصی
تولید ،توسعه و انتشار علم و فناوری پیشرفته
توسعه دانش مدیریت( در کسب وکارهای مبتنی بر فناوریهای پیشرفته)
ایجاد کسب وکارهای جدید مبتنی بر فناوریهای پیشرفته
تحقیق و توسعه مستمر

بنگاه/
شركت
110

مراکز رشد بنگاهها و مؤسسات ،پارکهای فناوری
شبکهسازی
پیوندهای مستحکم و اتحاد راهبردی با دانشگاهها ،مؤسسات و سایر شرکتهای فناوری محور
رصد فناوریهای نوین و پیشرفته (ارزیابی و اولویتبندی آنها برای شناسایی و بهرهبرداری از آنها)
ظرفیتسازی نهادی کارآفرینی فناوریهای پیشرفته در سازمآنها و شرکتهای فناورانه
بهبود ظرفیت جذب و بهکارگیری علم و فناوری (ترکیب چنادین فنااوری باا حقاوق مالکیات
فکری ،سرمایهگذاری خارجی پرداخت حق لیسانس و )...

مفهوم

شاخص ها

ابعاد

تأمین سرمایه و مناب مورد نیاز بنگاه ( در طول حیاات بنگااه یاا ساازمان متناساب باا مراحال
مختلف توسعه)
سهولت دسترسی به بازار سرمایه برای کارآفرینان
سرمايه

سرمایهگذاریهای مشترک
عرضه سهام عمومی
سرمایهگذار خطرپذیر

تمرکز اصلی بر مشتری مداری
تمرکز بر چالشهای فناورانه و توسعه محصول
بازخوردهای بازار
بازار/

ارتباط با نینفعان ،شبکهسازی و همکاری با سازمآنهای خارجی
امکانسنجیهای علمی ،اقتصادی ،فنی تجاریسازی و بازاریابی

مشتري

لیسانس فناوری یا حقوق مالکیت فکری
راهبردهای رشد سری
مسائل جهانیسازی
مسایل محیط زیست
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی(فضای آزاد بازار)
ایجاد شبکهها و تیمهای کارآفرینی
آموزش و تربیت کارآفرینان مستعد توسعه

كارآفرين
فناور

ویژگیهای برتر( دانش و مهارتهای فنی و تخصص باال)
ارتقاء و ترغیب عوامل انگیزشی
تلفیق و همکاری مشترک کارآفرینان فناورانه پیشرفته با یکدیگر
جذب و نگهداری نخبگان
مشاورهها و آموزشها برای پُر کردن شکافهای اطالعاتی و حل مسأله

مشاوران
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سرمایهگذار حامی
صندوقهای سرمایه خطرپذیر

مشاورهها و آموزشها برای پُر کردن شکافهای قابلیتهای فنی و یادگیری
ارائه مشاورههای تخصصی ،علمی و راهبردی

روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر به لحااظ هادف ،از ناوع کااربردی و توساعهای باوده و از لحااظ روش
پژوهش  ،آمیخته(کیفی و کمّی) است .بخاش کیفای تحقیاق ،یا

مطالعاه ماوردی توصایفی

است .داده های کیفی برای شناسایی عوامال ماؤثر در کاارآفرینی فناوراناه پیشارفته در ایاران
استفاده شدند .در این مرحلاه ،پاس از مطالعاه دقیاق پیشاینه پاژوهش و الگوهاای موجاود،
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عوامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه شناسایی و فهرستبنادی شادند کاه پاس از بررسای ایان
عوامل و حذف عوامل تکراری و ادغام عوامل مشابه 06 ،عامل باقی ماند که این عوامال بار
اساس تجانس و قرابت مفهومی خود در هفت دسته عوامل دولات؛ دانشاگاه؛ بنگاه/شارکت؛
سرمایه؛ بازار/مشتری؛ کارآفرینان و مشاوران قرار گرفتند .سپس این عوامل به منواور انجاام
تأیید نخبگانی ،با استفاده از ابزار مصااحبه نیماهسااختار یافتاه باا  11نفار از اعضاای هیاأت
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 11بهار 1111

علمی دانشگاه شهید بهشتی و مال

اشتر(که تعدادی از آناان باا پاارکهاای علام و فنااوری

همکاری داشته اند) ،اعتبارسنجی شد.
بخش کمّی تحقیق نیز توصیفی پیمایشی بوده و دادههای کمّی بارای تعیاین وزن عوامال
شناسایی شده مورد استفاده قرار گرفتند .در بخش کمّی ،دادهها توسط پرسشانامه تهیاه شاده
از بخش کیفی شامل  02سئوال( 2سئوال در مورد ابعاد و  06سئوال در مورد عوامل ماؤثر بار
کارآفرینی فناورانه پیشرفته)با طیف پنج سطحی لیکرت ،گاردآوری شادند و بارای تجزیاه و
تحلیل دادهها از آزماون هاای آمااری کاای دو و فریادمن توساط نارمافازار  SPSS16اساتفاده
گردید.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید ،مدیران راهباردی و برناماهریازان پاارکهاای
علم و فناوری مستقر در شهر تهران میباشند .روش نموناه گیاری تصاادفی طبقاهای باوده و
براساس فرمول کرجسی و مورگان تعداد حجم نمونه  110نفر تعیین شد .از ایان تعاداد 161
پرسشنامه عودت گردید .پایایی پرسشنامه تهیه شده ،باا اساتفاده از ضاریب آلفاای کرونباا
 6830به دست آمد.
تجزيه و تحليل داده ها و يافته های پژوهش
همان گونه که در روش شناسی تحقیق نکر شد پاس از مطالعاه و بررسای دقیاق پیشاینه
پژوهش و الگوهای موجود ،عوامل موثر بر کارآفرینی فناورانه شناسایی و در زیار مجموعاه
هفت دسته دولت ،دانشگاه ،بنگاه/شارکت ،سارمایه ،باازار /مشاتری ،کارآفریناان و مشااوران
فهرست بندی شدند و در قالب پرسشنامه با طیف لیکارت باه جامعاه نموناه آمااری ،مادیران
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راهبردی و برنامه ریزان پارک های علم و فناوری مستقر در شهر تهاران ارائاه و باا اساتفاده از

آزمون های آماری«کاای دو» و «فریادمن» عوامال ماؤثر بار کاارآفرینی فناوراناه شناساایی و
رتبهبندی گردید.
نتایج حاصل از آزمون «کای دو» با توجاه باه ساط معنااداری مشااهده شاده(،p≤6/61
 ،)p=6/666باا اطمینااان  ،%11عوامال تأثیرگااذار بار کااارآفرینی فناوراناه پیشاارفته در ایااران
انتخااب شادند کاه بارای رتباهبنادی عوامال مرباوط باه هار یا

از ابعااد هفاتگانااه ،از

نشان می دهد امتیازات تخصیص داده شده به سائواالت مختلاف هار یا

از ابعااد معنایدار

بوده و سئواالت تأثیرگذاری یکسانی را نشان نمی دهند و دارای اختالف رتبه هستند .لاذا باا
توجه به این ،امتیازات باالتر نشان دهنده رتبه باالتر خواهد بود .بنابراین انتخاب عوامل مهم
تأثیرگذار بر کارآفرینی فناورانه پیشرفته و تعیین اولویت آنها با توجه باه آزماون«کاای دو» و
«فریدمن» پاسخگوی سئواالت تحقیق است.
در مرحله اول ،همان طور که در جداول( )1و ( )0مشاهده میش ود نتایج باه دسات آماده
از امتیازبندی عوامل داخل هر ی

از طبقات(عوامل 06گاناه) نشاان مایدهاد کاه «اصاالح

قوانین و مقررات» با میانگین نمره  13812مهمترین عامل بارای کاارآفرینی فناوراناه پیشارفته
در ایران محسوب میشود .پس از آن «اصالح و بهباود سیاساتهاا و ساازوکارهای حماایتی
دولت» با میانگین  12841و « توسعه صنعت سرمایه گاذاری خطرپاذیر» باا میاانگین 10842باه
ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار می گیرند .همین طور«مشاورهها و آموزشها بارای پُار کاردن
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آزمون«فریدمن» استفاده شد ،سط معنااداری باه دسات آماده کمتار از  6861در ایان آزماون

شکاف های قابلیت هاای فنای و یاادگیری» باا میاانگین  11814کمتارین درجاه اهمیات را در
کارآفرینی فناورانه پیشرفته در ایران دارا اسات« .مشااورههاا و آماوزش هاا بارای پُار کاردن
شکاف های اطالعاتی و حل مسأله» با میانگین  11813پس از آن قرار مای گیارد .عامال «ارائاه
مشاوره های تخصصی ،علمی و راهبردی» با میاانگین  11821ساومین عامال کام اهمیات در
کارآفرینی فناورانه پیشرفته در ایران است.
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جدول  .0مهمترين عوامل با باالترين میانگین امتیاز
رديف

ميانگين امتياز

عامل

1

13812

2

12841

1

اصالح قوانین و مقررات

توسعه صنعت سرمایهگذاری«زیرساختهای سخت و نرم» خطرپذیر

اصالح و بهبود سیاستها و
سازوکارهای حمایتی دولت
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 11بهار 1111

جدول .6كم اهمیتترين عوامل با پايینترين میانگین امتیاز
رديف

ميانگين امتياز

عامل

1

مشاورهها و آموزشها برای پُر کردن شکافهای قابلیتهای فنی و یادگیری

11814

2

مشاورهها و آموزشها برای پُر کردن شکافهای اطالعاتی و حل مسأله

11813

1

ارائه مشاورههای تخصصی ،علمی و راهبردی

11821

در مرحله دوم عوامل 06گانه بر اساس تجانس و شباهت های خود در  2طبقاه قارار داده
شده اند که پاسخ دهندگان در این مرحله این طبقات را بر حسب اهمیت رتبهبنادی کاردهاناد.
در این مرحله از آزمون«فریدمن» برای بررسی رتبه بندی و اولویت بندی این طبقاات اساتفاده
شد که نتایج آن در جدول( )2نشان داده شده است Sig. .کمتر از  6861نشاانگر عادم یکساان
بودن رتبه(اولویت) طبقات است.
جدول .7نتايج آزمون فريدمن
دولت

دانشگاه

بنگاه

سرمايه

بازار

کارآفرين

مشاوران

تعداد

161

161

161

161

161

161

161

مقدار آماره كاي دو

4862

2811

6811

6802

1821

6841

6861

درجه آزادي

14

16

2

0

1

1

2

مقدار sig.

68611

68620

68614

68621

68612

68641

68644

نتایج بر اساس جدول( )3نشان میدهد از دید پاسخ دهندگان ،بُعد دولت با میاانگین رتباه
 10832مجموع عوامل تعیین شده مربوط ،بیشترین نقش و اهمیت را در کاارآفرینی فناوراناه
پی شرفته در ایران دارد و به ترتیب دانشگاه با میاانگین رتباه  11841؛ بنگااه باا میاانگین رتباه
 11816؛ سرمایه با میاانگین رتباه  12841؛ بازار/مشاتریان باا میاانگین رتباه 12861؛ کاارآفرین
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فناور پیشرفته با میانگین رتبه  11821و مشاوران با میانگین رتبه  11826دارای اولویات نقاش
و تأ ثیرگذاری در کارآفرینی فناورانه پیشرفته در ایران هستند.

جدول  .0ابعاد مؤرر در كارآفريني فناورانه پیشرفته در ايران (اولويت بندي مبتني بر آزمون فريدمن)
دولت

10832

اول

دانشگاه

11841

دوم

بنگاه

11816

سوم

سرمایه

12841

چهارم

بازار و مشتریان

12861

پنجم

کارآفرین فناور پیشرفته

11821

ششم

مشاوران

11826

هفتم

اولویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی پیشرفته مربوط به هار یا

از ابعااد هفتگاناه باه

ترتیب اهمیت و تاثیرگذاری براساس آزمون فریدمن به طور جداگانه در جاداول( )1تاا ()11
نشان داده شده است.
جدول  .1عو امل مؤرر بر كارآفريني فناورانه پیشرفته -بُعد دولت (اولويت بندي مبتني بر آزمون فريدمن)
اصالح قوانین و مقررات
اصالح و بهبود سیاستها و سازوکارهای حمایتی دولت
توسعه صنعت سرمایهگذاری«زیرساختهای سخت و نرم» خطرپذیر
تدوین قوانین و مقررات گسترش و حفاظت از حقوق مالکیت فکری
ارتباط و تعامل دولت ،دانشگاه و صنعت
دولت

تعامل و همکاری در تبادل ارتباطی و اطالعاتی بین بنگاهها ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی
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ابعاد

ميانگين

رتبه

حمایت مالی از کسب وکارها در مراحل اولیه
تسهیل ،هدایت و تأمین مالی فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوریهای پیشرفته
تأمین سرمایه خطرپذیر
وحدت راهبردها و خط مشیهای نهادها و سازمآنها
برقراری روابط مبتنی بر شبکه نه سلسله مراتبی
ترغیب و تشویق ایجاد محیط کارآفرینانه فناورانه پیشرفته
تسهیل و تشویق روند شکلگیری شرکتهای کوچ

و متوسط

ایجاد شرایط با ثبات برای رقابتجویی
گسترش زیرساختهای ارتباطات و اطالعات
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جدول .31عواملمؤرر بركارآفريني فناورانه پیشرفته -بُعد دانشگاهو مراكز تحقیقاتي (اولويت بنديمبتنيبر
آزمونفريدمن)
بهبود و ارتقاء سط آموزش
فراوانی و ارتقاء سط فعالیت مراکز تحقیق و توسعه
تولید ،توسعه و انتشار علم و فناوری پیشرفته
ایجاد شرکتهای فناوریهای پیشرفته با استفاده از تحقیق و توسعه
توسعه دانش مدیریت( در کسب وکارهای مبتنی بر فناوریهای پیشرفته)
ایجاد پایگاههای دادههای علمی و تجاری ،خوشهها (خوشهسازی)
انتقال نتایج تحقیق و توسعه و دانش فناوریهای پیشرفته به بخش خصوصی
همکاری با شرکتها و سازمانهای فناورانه پیشرفته
پارکهای علم و فناوری
شرکتهای زایشی دانشگاهی

جدول  .33عوامل مؤرر بر كارآفريني فناورانه پیشرفته -بُعد بنگاه/شركت (اولويت بندي مبتني بر آزمون فريدمن)
ظرفیتسازی نهادی کارآفرینی فناوریهای پیشرفته در سازمآنها و شرکتهای فناورانه
بهبود ظرفیات جاذب و باه کاارگیری علام و فناوری(ترکیاب چنادین فنااوری باا حقاوق مالکیات فکاری،
سرمایهگذاری خارجی و پرداخت حق لیسانس و )...
بنگاه/شرکت

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 11بهار 1111

دانشگاه

مراکز رشد دانشگاهی

پیوندهای مستحکم و اتحاد راهبردی با دانشگاهها ،مؤسسات و سایر شرکتهای فناوری محور
مراکز رشد بنگاهها و مؤسسات ،پارکهای فناوری
رصد فناوریهای نوین و پیشرفته(ارزیابی و اولویتبندی آنها برای شناسایی و بهرهبرداری از آنها)
تحقیق و توسعه مستمر
ایجاد کسب وکارهای جدید مبتنی بر فناوریهای پیشرفته
شبکهسازی

جدول  .32عوامل مؤرر بر كارآفريني فناورانه پیشرفته-بُعد سرمايه (اولويت بندي مبتني بر آزمون فريدمن)
سهولت دسترسی به بازار سرمایه برای کارآفرینان
سرمایهگذار حامی
سرمایه

صندوقهای سرمایه خطرپذیر
سرمایهگذار خطرپذیر
سرمایهگذاریهای مشترک
تأمین نیاز به سرمایه و مناب ( در طول حیات بنگاه یا سازمان متناسب با مراحل مختلف توسعه)
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عرضه سهام عمومی

جدول .31عوامل مؤرر بر كارآفريني فناورانه پیشرفته -بُعد بازار/مشتري (اولويت بندي مبتني بر آزمون
فريدمن)
ارتباط با نینفعان ،شبکهسازی و همکاری با سازمآنهای خارجی
راهبردهای رشد سری
تمرکز اصلی بر مشتریمداری
امکانسنجی علمی ،اقتصادی ،فنی ،تجاریسازی و بازاریابی
بازار /مشتری

تمرکز بر چالشهای فناورانه و توسعه محصول
مسائل جهانیسازی
بازخوردهای بازار
مسایل محیط زیست
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی

جدول .34عوامل مؤرر بر كارآفريني فناورانه پیشرفته -بُعد كارآفرين (اولويت بندي مبتني بر آزمون
فريدمن)
ایجاد شبکهها و تیمهای کارآفرینی
کارآفرین فناور

آموزش وتربیت کارآفرینان فناورانه مستعد توسعه
ارتقاء و ترغیب عوامل انگیزشی
تلفیق و همکاری مشترک کارآفرینان فناورانه پیشرفته با یکدیگر
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جدول  .30عوامل مؤرر بر كارآفريني فناورانه پیشرفته -بُعد مشاوران(اولويت بندي مبتني بر آزمون
فريدمن)
ارائه مشاورههای تخصصی ،علمی و راهبردی
مشاوران

مشاورهها و آموزشها برای پُر کردن شکافهای اطالعاتی و حل مسأله
مشاورهها و آموزشها برای پُر کردن شکافهای قابلیتهای فنی و یادگیری
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بررسی تأثیرگذارترین عوامل در هر ی
در هر ی

از ابعاد می تواند توجه مسئولین به نقااط عطاف

از عوامل را جلب نماید ،تا جهتگیری هاا در برناماهریازی بارای هار عامال بار

اساس ترتیب اهمیت و تأ ثیرگذاری متغیرهای موجود در آن عوامل صورت بگیرد.
نتيجهگيری و پيشنهادها
این پژوهش که به منوور شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل تأثیرگذار بار کاارآفرینی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 11بهار 1111

فناورانه پیشرفته در ایاران انجاام گرفتاه اسات ،نشاان مایدهاد هفات بُعاد اساسای دولات،
دانشگاه ،بنگاه/شرکت ،سرمایه ،بازار/مشتری ،کارآفرینان و مشاوران و عوامل مؤثر شناساایی
شده مربوط به ایان هفات بُعاد ،باه ترتیاب دارای بیشاترین نقاش تأثیرگاذاری در فعالیات
کارآفرینی فناورانه پیشرفته را در ایران دارناد و کاارآفرینی فناوراناه پیشارفته را یا

مقولاه

فرابخشی نشان می دهد که باید در همهی سازمآنها ،نهادهای عماومی و دولتای ماورد توجاه
قرار گیرد .چارچوب مفهومی ارائه شده شامل هفت بُعد و  06مؤلفاه اثرگاذار باوده کاه راه را
برای سیاستگذاران کشور میسر و روشن میسازد .در این چاارچوب مفهاومی بُعاد دولات باا
مؤلفااه هااای قااوانین و مقااررات ،سیاسااتهااا و سااازوکارهای حمااایتی ،توسااعه صاانعت
سرمایه گذاری خطرپذیر و گسترش و حفاظات از حقاوق مالکیات فکاری باه ترتیاب دارای
بیشترین تأثیر و بُعد مشاوران با مؤلفههای مشاورههای تخ صصای ،علمای و راهباردی و پُار
کردن شکاف های اطالعاتی و حل مسأله کمترین تأثیر را در کاارآفرینی فناوراناه پیشارفته در
جمهوری اسالمی ایران دارند.
تأثیرگذاری دولت در تعریف هدف های کارآفرینی فناورانه پیشرفته و تعیین اولویتهاای
تحقیقاتی و اجرایی آن در بخش هاای مختلاف دانشاگاهی و صانعتی زیااد اسات ،دولات از
طریق انتقال مناب مالی بخش عمومی به سمت پژوهش در دانشگاه ها ،ایجاد زیرسااختهاای
مناسب تحقیقاتی در صنای و اعمال سیاست های مرتبط با تحرّک پذیری بازار کاار و تجااری
کردن نتایج پژوهش ها ،نقش محوری در هدایت کاارآفرینی فناوراناه پیشارفته ایفاا مایکناد.
نقش دولت برای توسعه فناوری های برتر و پیشرفته از نقش دانشگاه و صانعت برجساته تار

104

است .اکثر کشورهای در حاال توساعه باه منواور نیال باه اهاداف میاان مادت اقتصاادی و

اجتماعی ،نوامهایی را برای برنامه ریزی دولتی ایجاد کردهاند و در این میان ،نکتاه مهام ایان
است که دولت کارآفرینی مبتنی بر فناوریهای پیشرفته را عامال اصالی تاالشهاای توساعه
بداند و آن را تشویق کند و سیاستها و برنامههای دولت در جهت حمایات از شارکتهاای
جدید و در حال رشد با فناوری پیشرفته باشد.
وض قوانین حمایتی و تسهیل گر در کنار حذف قوانین و مقررات زائد و دساتو پااگیر،
بخشیده و تمایل ،قصد و تالشهای راه اندازی کسبوکارها باا فنااوری پیشارفته را افازایش
میدهند .توانمندی دولتها در ایجاد ساختارهای مناساب و طراحای راهبردهاای ثماربخش
برای شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهای فناوری پیشرفته موجود،تاب قابلیاتهاای علمای
و فنی کشور و به شدت متأثر از پتانسیل دانشگاه ها و صنای در تولیاد،توزی و باه کاارگیری
مؤثر فناوری پیشرفته است .دولت با سیاساتگذاری موجاب تساهیل ناوآوری و انتشاار آن از
طریق تشویق جریان دانش و فناوری بین دانشگاه ها و صنای میشود و برای انجام ایان کاار
از انواع سیاستهای مالی و غیرمالی استفاده میکند.
برتاری در فناااوری بادون ساارمایه گاذاری کااافی در آماوزش و پااژوهش دانشاگاههااا و
ایجاد ارتباط دوسویه با صنعت امکاان پاذیر نیسات چارا کاه برونادادهای دانشاگاه]نیاروی
انسااانی متخصااص ،نااوآوری علماای و گسااترش دامنااه علاام و دانااش[ بخشاای مهاام از
درونادادهای صاانعت محسااوب ماایشااوند لااذا تولیااد و توزی ا مناسااب فناااوری مرهااون
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تشویق خالقیت و نوآوری ها و حضور غیرمساتقیم در باازار ،فضاای کساب وکاار را بهباود

توسااعه مراکااز دانشااگاهی و ارتباااط مناسااب آن بااا صاانعت در کاااربردی کااردن نتااایج
تحقیقات انجام شده است.
پارکهای فناوری نیز باا ایجااد انگیازش و مادیریت جریاان داناش و فنااوری در میاان
دانشگاه ها ،ایجاد و رشد شرکتهای جدید با فنااوری پیشارفته را مای تواناد تساهیل نمایاد.
تأکید بر انتقال و جذب فناوری به عنوان راهی میان بر ،تولید فناوری به منواور رشاد درونزا،
کیفیاات ارتباطااات و همچنااین اهمیاات دادن بااه بااازار و تج ااریسااازی فناااوری از جملااه
مالحوات بومی کشور تعیین شده است.
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پيشنهادها
با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی فناورانه پیشرفته در کشور ،پیشنهاد میشود که سازمان
و مراکز متولی این موضوع از طریق طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی ،به این موضوع توجه
بیشتری معطوف داشته و گام های عملی برای توسعه این حوزه از کارآفرینی بردارند:
 تعیین اولویت های تحقیقاتی و اجرایی در بخش های مختلف دانشاگاهی و صانعتیفصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 11بهار 1111

توسط حاکمیت برای اهداف کارآفرینی فناورانه پیشرفته؛
 تقویت بخش پژوهش با انجاام سارمایه گاذاری کاافی و انتقاال منااب ماالی بخاشعمومی به سمت پژوهش در دانشگاهها و صنعت؛
 ایجاد زیرساخت های مناسب تحقیقاتی در صنای به منواور افازایش ساهم صانعتدر پژوهش؛
 اعماال سیاساتهاای مارتبط باا تحارکپاذیری باازار کاار و تجااری کاردن نتاایجپژوهشها؛
 حمایت از شرکت های جدید و در حال رشد با فناوری پیشارفته ،توساط دولات باااعمال سیاست ها و برنامههای کارآمد؛
 وض قوانین حمایتی و تسهیل گر در کنار حذف قوانین و مقاررات زائاد و دساتوپاگیر و حذف امضاهای طالیی؛
 تشویق خالقیت و ناوآوری هاا باه منواور راه انادازی کساب و کارهاا باا فنااوریپیشرفته؛
 ایجاااد ساااختارهای مناسااب و طراحاای راهبردهااای ثمااربخش باارای شناسااایی وبهرهبرداری از فرصتهای فناوری پیشرفته موجود؛
 ترغیب و تشویق دانشگاه ها و صنای در تولید ،توزی و به کارگیری ماؤثر فنااوریپیشرفته از طریق اعمال انواع سیاستهای مالی و غیرمالی؛
 -تاکید بر انتقال و جذب فناوری به عنوان راهی میاان بار ،تولیاد فنااوری باه منواور
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رشد درون زا ،کیفیت ارتباطات و همچناین اهمیات دادن باه باازار و تجااریساازی
فناوری های پیشرفته؛

 ظرفیتسازی نهادی کارآفرینی فناورانه پیشرفته؛ توسعه دانش بومی در زمینه کارآفرینی با فناوری های پیشرفته؛ توسعه مبانی نوری نقش فناوری های پیشرفته از جمله نانو ،بایو ،فناوری اطالعااتو علوم و فناوری های شناختی در توسعه کارآفرینی در کشور؛
 توسعه فرهنگ کاارآفرینی فناوراناه پیشارفته و انتقاال تجربیاات مرباوط از طریاقبه منوور بهره برداری و ترغیب و حمایت از ایدههای خالق و ناوآور و هماینطاور
تهیااه و ساااخت فاایلمهااای مسااتند در مااورد زناادگینامااه و موفقیاات کارآفرینااان
فناوری های پیشرفته.
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برگزاری جشنواره های کارآفرینی در کلیه سطوح تحصیلیو در سط اساتانیو ملای
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