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 مقدمه

 بشری رفتار هایفرضیه مطالعه اکوسیستم، رهیافت ؛ بنابراین است گرفته منشأ اکولوژی از اکوسیستم واژه

کارآفرینی شامل همه   [.45دهد]می رخ هایشانمحیط و افراد بین که است هاییتعامل از چارچوبی در

 این دادن قرار [.41هاست]برداری از این فرصتاقدامات مرتبط با درک و فهم فرصت ها و بهرهها و فعالیت

 از اعم عنصری عنوان به که کندمی خلق «کارآفرینی اکوسیستم» نام به جدید واژه یک یکدیگر با واژه دو

 طراحی برای مبنایی عنوان به کارآفرینی اکوسیستم [. مفهوم44]شودمی تعریف نهادها یا هاسازمان افراد،

 [. اکوسیستم19]افتی ظهور محور فناوری بنیاندانش وکارهایکسب برای ویژه به کارآفرینی هایسیاست

 پایه بر کشوری هر .[21کند]می تشویق را کارآفرینانه هایتالش که کندمی ایجاد را محیطی کارآفرینی

 کارآفرینی اکوسیستم تواندمی خود، جغرافیایی موقعیت و سیاسی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، شرایط

بنیان نقش اساسی در ایجاد نوآوری، اشتغال و افزایش کسب و کارهای دانش. [27باشد] داشته متفاوتی

های مهم در تسریع تامین منابع مالی، یکی از بخشبه همین منظور [. 17مزیت رقابتی کشورها دارند ]

ها و کارآفرینان بالقوه کسب وکار برای افراد، شرکت ایجادپذیری امکان فرآیند کارآفرینی و توسعه

سرمایه گذاری جمعی یک رویکرد جدید برای حمایت و تأمین بودجه از توسعه مبتدیان، [.  35است]

عالوه بر این، کمپین های سرمایه گذاری می توانند به [. 7]کارآفرینان و به طور کلی اکوسیستم است

برای جذب سرمایه گذاران راهنما و نهادی برای سرمایه گذاری در سیستم های نوپا و  عنوان اهرمی

سرمایه گذاری جمعی همچنین می تواند انواع مختلف سرمایه [ . 20] اکوسیستم جدید استفاده شوند

ه [. ب39]گذاری بین اعضا را که با یک بستر سرمایه گذاری و ابتکار عمل به هم پیوسته اند، تسهیل کند

 هستند کارآفرینانه هایفرصت بسترساز منطقه یک در موجود ای و رقابتمنطقه هایمزیتهمین جهت، 

 و خود های فعالیت با مرتبط اجتماعی ارزشهای بین همگرایی ایجاد دنبال به هاسازمان. همچنین  [5]

[. 2دهند] می تشکیل را آن از بخشی خود که هستند بزرگتر اجتماعی نظام در قبول قابل رفتار هنجارهای

 مطرح شرایط آمدن وجود به دالیل از صنعت و هادانشگاه بین مؤثر همکاری یرابطه عدمبه همین دلیل، 

 و علم هایپارک رشد، مراکز ایجاد سوی به کمبود این جبران برای هادانشگاه منظور بدین. باشدمی شده

 عمل صنعت و دانشگاه واسط یحلقه عنوان به مراکز این. اندآورده روی کارآفرینی هایهسته و فناوری

 سند اساسبر  گردد.می آموختگاندانش و دانشجویان کارآفرینی هایمهارت افزایش سبب و کرده

 ینیکارآفر جهانی شاخص و جهانی بندیرتبه براساس. باشد سرآمدمنطقه  در باید ایران 1404 اندازچشم

 خصوصی، بخش مالی، ساختار توسعه، و تحقیق ها،زیرساخت بازار، ساختار منظر از کشورها بررسی از پس

 138 بین در ایران که داده قرار ارزیابی مورد 2017در سال  را کشورها آموزشی سیستم و دولتی بخش

 . است داده اختصاص خود به را 85 یرتبه کشور

 کارآفرینی اکوسیستم بین شده یاد شکاف کردن پر دنبال به حاضر با توجه به مطالب عنوان شده پژوهش

 حوزه در فناورانه کارآفرینی اکوسیستم الگوی باشد کهمی سوال این به پاسخ و فناورانه کارآفرینی و

به همین جهت هدف از  .باشدمی هاییمؤلفه چه دارای گیرد وشکل می چگونه بنیاندانش وکارهایکسب
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بنیان حوزه فناوری دانش وکارهایکسب در فناورانه کارآفرینی اکوسیستم الگوی انجام این پژوهش طراحی

 باشد.اطالعات و ارتباطات می

 نظری مبانی

 تبدیل جهان سراسر کشورهای و شهرها اقتصادی توسعه در اصلی جزء یک به کارآفرینی پرورش و ترویج

 مجموعه به سیستمی نگاه معتبری هایپایگاه در که است مواردی از کارآفرینی اکوسیستم [.35است] شده

دانش، عاملی کلیدی و منبعی استراتژیک برای [. 48بحث شده است] بنیانیدانش و کارآفرینی،فناوری

آفرینی تواند منجر به رشد بیشتر، ارزشهای غیرملموس سازمانی است که میها و قابلیتکسب دارایی

ها در محیط رقابتی و پیچیده فراروی سازمانبا در نظر گرفتن شرایط پویا  [.40] وکسب مزیت رقابتی شود

های مختلف ملموس ها و شرکتشدید، نیاز مستمر به توسعه نوآوری بیش از هر زمان دیگری برای سازمان

 دانندمی کاربردی دانش نوعی را فناوری (2011همکارانش ) و 1فالدر همین راستا،  .[41شده است ]

 [.32]شودمی متبلور هاسیستم و محصوالت قطعات، ها،دستگاه و آالتماشین چون مصنوعاتی قالب در که

 به نهاده تبدیل برای الزم فرآیندهای و فنون تجهیزات، اطالعات، به نیز فناوری رابینز استیفن دیدگاه از

وری و حفظ جایگاه رقابتی یک جدید اثری عمیق بر بهبود بهره هایفناوری [.16]شودمی اطالق ستاده

 هاسازمان به نسبت تکراری فناوری دارای فرعی واحدهای و هاطبق نظریه پرو سازمان . [47]شرکت دارد

 فناوری [. انتقال10]داشتند بیشتر تمرکز و رسمیت به تمایل غیرتکراری فناوری دارای فرعی و واحدهای

. یابندمی و انتقال جریان گیرنده به منبع یک از فناوری اجزاء آن در که است دشواری و پیچیده فرایند

 مختلف از کشورهای شرکت چند یا دو یا  کشور یک در شرکت چند یا دو بین تواندمی فناوری انتقال

 مانند مهم عوامل از بعضی به وسیله توانرا می فناوری انتقال گوناگون های[. بنابراین روش31]بیفتد اتفاق

 گیرنده، کشور فناوری هایو ظرفیت مدیریتی هایتوانایی سطح ، فناوری گیرنده دهنده و انتقال اهداف

ای است که در [. کارآفرینی پدیده24]کرد مشخص فناوری تحوالت سرعت و در دسترس بازار اندازه

 [.13شود]هایی مییق نوآوریدهد و سبب رشد اقتصادی از طرهای مختلف روی میها و مجموعهمحیط

 نشان بیشتری تمایل فناوری انتقال بودن محدود دلیل به روش این به ملیتی چند هایشرکت مقابل در

 منابع زیرا کنند،می همکاری همدیگر با بزرگ مجموعه یا شرکت چند یا دو حالت این . در [29]دهندمی

 فناوری گیرنده شرکت . [34باشد]می محدود فناوری تغییر جهت کردن موثر برای هاآن از یک هر

 .کندمی برگزار آن نظارت یا تحت و دهنده شرکت در را نیاز مورد بلندمدت و کوتاه کاربردی هایدوره

 توان اشارهمی خارج در تحصیل و و آموزش مطالعاتی هایدوره به  ازجمله دیگری عناوین تحت روش این

 هایهزینه و انتقال باال هایهزینه یا باشد محال و سخت فناوری به دسترسی که [. هنگامی51]کرد

 [.50]نمود  استفاده توانمی مهندسی معکوس از باشد پایین حقوقی

 ورود جهت هابنگاه و افراد برای مهم راهبردی انتخاب یک توانمی را فناورانه در همین راستا، کارآفرینی

 فرصت کاوش و برداریبهره کشف، فرآیند و روش را آن و دانست نو وکارهایکسب حوزه یا جدید بازار به
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شامل  طور خالصه، مفهوم کارآفرینی فناورانه در مدل سیستمیبه[. 10]نمود تعریف هافناوری برای بازاری

اساس  دیگربه عبارت  باشد؛میهای محیطی  های مدیریتی و مولفه های کارآفرینانه، مولفه مولفه

ای از کارآفرینی فناورانه در سیستمی منعکس شده است که بازیگران آن در حال تعامل درمجموعه

ها، توسعه محصوالت، توسعه و ایجاد های مرتبط با شناسایی و توسعه فناوری، تشخیص فرصتفعالیت

وکار یستم کسباصل اساسی در مفهوم اکوس توان گفت که[. می9]هستند وکارهای مبتنی بر فناوریکسب

. دارندتحت تأثیر تصمیمات دیگران قرار  بلکهگیرند، خود را در انزوا نمیات تصمیم افراداین است که 

دهند که ساختار و نشان می پژوهشگراناست.  ها در یک شبکه روابط تعبیه شدهدیگر، رفتار آنعبارتبه

. براساس  [3]زان انتشار نوآوری هستندهای ارتباطی عوامل تعیین کننده مهمی برای میچگالی شبکه

و در مقابل  کنندهای فردی رشد میاگر اکوسیستم سالم باشد، گونه (2004همکاران )لوین و های گفته

. کسب و کار دانش بنیان  [26] بینندهای فردی به شدت آسیب میاگر اکوسیستم ناسالم باشد، گونه

لغ دارد یعنی می تواند با سرمایه ای کمتر، نیروی کار یا موفق، قابلیت رشد بیشتری نسبت به شرکت با

سال های بیشتر تجربه کاری، تجزیه  [.11زمینه رشد بیشتری نسبت به شرکت های قدیمی داشته باشد]

و تحلیل راهبردهای رقبای سرسخت، بازاریابی فعال، داشتن طرح کسب و کار، استفاده از نوآوری به عنوان 

یل به خطر کردن و خطرپذیری عاملی مهم برای رونق کسب و کار دانش بنیان ایده کسب و کار، تما

[. عالوه بر این، نیروی انسانی با گذشت زمان عامل مهمی در موفقیت کسب و کارهای دانش 12باشد]می

[. طبق 30بنیان خواهد بود و به طور کلی، عامل تعهد در راستای موفقیت کارآفرینان بسیار مهم است]

ای پژوهشگران، تجربه بسیاری از بنیان گذاران کسب و کارها، مدیران و سرمایه گذاران با فناوری هیافته

 بنیان[. دیدگاه دانش14باال عامل موفقیت کسب و کارهای دانش بنیان شناسایی و طبقه بندی شده است]

تواند شامل یاین روش م کند کهو لحاظ میشرکت است  دیدگاه مبتنی بر منابعشرکت، تکامل منطقی 

 [.23]کنندهایی باشد که مزایای رقابتی را حفظ میتکامل زمانی در منابع و توانایی

 مالی دستاوردهای به دستیابی در بلکه ها، شرکت مالی عملکرد افزایش تنها در نه تاکنون فکری سرمایه

های . تامین منابع مالی به طور وسیعی یکی از مهمترین بخش[1داشته است] بیشتری نقش شرکت،

ی کارآفرینی است. پیدا کردن های فرایند توسعهبوده و یکی از گلوگاه دانش بنیانفرایند ایجاد کسب وکار

ی کارآفرینی و در نتیجه رشد بتواند این مانع را بردارد و سبب شتاب گرفتن موتور توسعه هایی کهروش

های مورد مطالعه تجربی داده[ .  18های قابل توجه در بسیاری از کشورها است]اقتصادی شود از موضوع

و دوستان  دیگری در اسپانیا نیز نشان داده است که تامین مالی از حساب شخصی کارآفرین و خانواده

ی راه اندازی دارد. این موضوع برای کارآفرینان زن اهمیت بیشتری سهم بزرگی در تامین مالی مرحله

[. به هر حال به 28ها و سایر منابع تامین مالی محدودتر از مردان است]دارد؛ زیرا دسترسی آنها به بانک

ای [ .  مطالعه8کنند]هایشان تکیه میوادهرسد کارآفرینان بیشتر بر خاننظر وقتی نوبت به تامین مالی می

کند. بر اساس این مطالعه در کشورهای انجام شد نیز این گفته را تایید می OECDکه در کشورهای 

ی کسب وکارهای صنعتی شکاف جدی تامین مالی وجود ندارد. اما نبودن منابع مالی مناسب برای توسعه
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الگوهای کسب وکار جدید وجود دارد. کسب وکارهای استارت آپ  هایی در بخش فناوری یا نوآور یا بنگاه

 [.15و دانش بنیان نیاز به چرخ های تامین مالی دارند]

کنند نمی پیدا دست نقد وجه به اعتبارشان اساس بر هاشرکت دارایی، بر مبتنی مالی تامین روش در

 [.42یابند]می دست آن به اند،کرده ایجاد خود کار و کسب حوزه در که خاصی دارایی ارزش مبنای بر بلکه

شود. در این روش ضمن اینکه ریسک تقسیم ای سرمایه گذار مالک شرکت میدر تامین مالی سرمایه

شود، شاید مهمترین مزیت تامین سرمایه این است که نباید همانند وام بازپرداخت شود، بلکه می

عایدات آتی را بدست آورد که رایج ترین این نوع طبقه بندی ماند تا درصدی از گذار منتظر میسرمایه

گذاری مخاطره های سرمایههای سهامی بزرگ و شرکتمی توان به فرشتگان کسب وکار، شرکا،شرکت

توان منابع شخصی، فرشتگان کسب و کار، های فناورمحور را می[. تامین مالی شرکت46پذیر اشاره کرد]

گذاری مخاطره پذیری دولتی و دانشگاهی نام یه گذاران چندگانه و سرمایهسرمایه گذاری منفرد، سرما

 [.4برد]

هایی از کارآفرینی از های کارآفرینانه ویژگیبرای به تصویر کشیدن اکوسیستم شاخص جهانی کارآفرینی

وری بهرهدهد که را مدنظر قرار مین المللی داشتقبیل نوآوری، گسترش بازار، رشد محور بودن و بینش بین

 2018در سال   بخشند. در آخرین گزارش منتشرشده از موسسه کارآفرینی و توسعه جهانیرا بهبود می

 .رتبه ارتقا یافته است 13رسیده که نسبت به سال گذشته  72کشور جهان به  137رتبه ایران در میان 

فرینی دارد ولی با صعود بر اساس این گزارش اگرچه ایران همچنان رتبه پایینی در شاخص جهانی کارآ

ای خود توانست اکوسیستم کارآفرینی خود را نسبت به سال قبل ارتقا داده و از لحاظ بهبود پله 13

ایران در بین کشورهای خاورمیانه و شمال  .کشور برتر دنیا قرار بگیرد 10اکوسیستم کارآفرینی جزو 

 [. 9]ردیر بگپله صعود در جایگاه یازدهم قرا 3آفریقا هم توانسته با 

 و یکپارچه منسجم، الگوی تاکنون که است آن از حاکی تحقیق پیشینه بررسی و موضوع ادبیات مرور

 نشان که است نگردیده معرفی کارآفرینی علم در فناورانه کارآفرینی اکوسیستم توسعه زمینه در جامعی

 پیش بُعد دو یا یک بررسی به تنها پیشین مطالعات دارد کارآفرینی علم بدنه در نظریه و نظری شکاف از

 که اندپرداخته منسجم غیر و پراکنده شکل به هم آن فناورانه کارآفرینی اکوسیستم کننده تعیین و زمینه

 فناوری حوزه در فناورانه کارآفرینی اکوسیستم توسعه برای جامعی الگوی ارائه در سعی حاضر مطالعه

 .دارد ارتباطات و اطالعات

 روش تحقیق

ها از نوع کیفی است. با تحقیق حاضر بر اساس هدف پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری داده

توجه به ماهیت مسئله ی پژوهش، محقق از پارادایم تفسیرگرا و با رویکردی کیفی و منطق استقرایی به 

ی به این سوال گویحل مسئله ی پژوهش اقدام نموده است. به همین دلیل پژوهشگران به دنبال پاسخ

 گیرد؟هستند که اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات  چگونه شکل می

ای، متون مرتبط با مفاهیم اکوسیستم کارآفرینی و کارآفرینی در بخش اول این پژوهش از منابع کتابخانه

ه داشتن واژه اکوسیستم کارآفرینی و فناورانه استخراج گردیده است و معیار انتخاب متون نوشته شد
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، متشکل از مالکین کسب و نفر 15کارآفرینی فناورانه و مشتقات آن بوده است. بخش دوم مصاحبه با 

جامعه  انجام گرفته است. 1398کارهای دانش بنیان درحوزه فناوری اطالعات و ارتباطات   در تابستان 

وکارهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری قزوین و کسبآماری پژوهش را موسسان یا مالکان 

گیری به صورت هدفمند انجام گرفت و تا زمانی ادامه پیدا کرد که به اشباع دهند و نمونهتهران تشکیل می

  5w1hها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و تکنیک نظری پژوهشگر رسید. در این پژوهش مصاحبه

اند و انجام به بعد به حالت اشباع رسیده 15شده از مصاحبه است. کدهای استخراجانجام گردیده 

های بیشتر کد جدیدی به کدهای قبلی اضافه نگردید. این تعداد نمونه برای بخش مصاحبه کافی مصاحبه

جام گردید. کدگذاری ان 8نسخه  1افزار اطلس تیها با استفاده از نرموتحلیل دادهاند. به منظور تجزیهبوده

در این پژوهش برای تحقق روایی ابزار پژوهش از سه روش شامل، استفاده از دو ابزار نگارش سوال ها، 

اصالح سوال ها توسط خبرگان و در نهایت بازبینی سوال ها با انجام دو مصاحبه مقدماتی استفاده شده و 

انجام شده است. ضریب پایایی  15 تحقق پایایی این پژوهش با رسیدن به مرحله اشباع نظری تا نمونه

درصد بوده است.  استراتژی پژوهش حاضر جهت حل بهتر مسئله 64براساس توافق بین دو کدگذار برابر با 

تئوری داده بنیاد اشتراوس و کوربین که پژوهشگر در آن از یک تئوری فرآیندی پیروی می کند و اقدامات 

 [.22را تشریح می کند]  و تعامالتی که در طول زمان اتفاق می افتد

 هایافته

در این در پژوهش حاضر پژوهشگر پس از انجام پانزده مصاحبه به نقطه ی اشباع نظری رسیده است.  

 در اورانهفن ینیکارآفر ستمیاکوس یطراح »مورد در  طرح سوالها با تحقیق، به طور خالصه مصاحبه

مصاحبه باز( و همچنین، ) رفتندیپذصورت «  حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بنیاندانش وکارهایکسب

به نظر شما فرآیند اند از: ها عبارتهای مصاحبهدو مرحله کدگذاری باز و محوری به کار گرفته شد. پرسش

پذیرد؟ ( چگونه باید صورت می هابنیاندانش -ها  Hi-Tec)  تشخیص فرصت در زمینه کارآفرینی فناورانه

بنیان چگونه باید صورت پذیرد؟ مدل سنجی بازار در مورد محصوالت و خدمات دانشبه نظر شما امکان

وکار عادی و معمولی چه تفاوتی دارد؟ توسعه ظرفیت در ساختار وکار فناور با مدل یک کسبیک کسب

ابی تخصصی(چگونه شکل بازاری -تامین نیروی انسانی متخصص-کارآفرینی فناورانه )از قبیل منبع یابی

فرهنگی که بر کارآفرینی  -اجتماعی)مثل باور مردم( -گیرد؟ عوامل محیطی شامل قانونی)مثل مالیات(می

 اکوسیستم الگوی طراحیفناورانه موثرند کدامند؟ در این بخش با استفاده از مصاحبه نظری با هدف 

مصاحبه شد. پیش از آغاز تحلیل کیفی الزم  نفر 15با بنیان دانش وکارهایکسب در فناورانه کارآفرینی

ها به صورتی باشند که کار تحلیل به سادگی انجام پذیرد. بدین منظور در این پژوهش است تا این داده

-ها در قالب جدولی انجام شده است. پس از گوش دادن به متن مصاحبه و بررسی یادداشتبررسی مصاحبه

اختصاص داده شد.کلیه  F15تا  F1. سپس به هرکدام از افراد کد ها به دست آمدها مفهوم کلی مصاحبه

کد تعدیل شد. در ادامه عبارت مستخرج شده خالصه،  213مقوله و  12مفاهیم پس از مطالعه و پاالیش به 

                                                           
1 Atlas.ti 
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کد پایه به دست آمد. در نهایت،  47مقوله و  8نویسی و جمالت تکراری حذف شدند. به این ترتیب ساده

 نمایش داده شد.  1بندی شدند که در جدول ا کمک نرم افزار دستهمضامین پایه ب
 نتایج کدگذاری محوری کدها .1جدول

 کدثانویه  طبقه اصلی ردیف

1 
عوامل 

 ساختاری

مولفه های 

 سازمانی

 انداز شرکتچشم

 تجربیات موفق جهانی

 داشتن زیرساخت کارآفرینی

 پذیری بازاررقابت

 با مشتریان سیستم ارتباط

 باز و محرمانه هایفعالیت بین تعادل

 فکری مالکیت حق

 شرایط علی 2

 تشخیص فرصت

 های جدیدبه دست آوردن فرصت

 تشخیص بازار هدف

 شناسایی نیازهای جدید

 های کارآفرینی فناورانهفرصت

 ایجاد منابع جدید

 هاشناسایی فرصت

 کارآفرینانهتشخیص فرصت 

 های موجودشناسایی فرصت

 تامین مالی

 های شخصی،خانواده،دوستانسرمایه

 فرشتگان کسب و کار

 های خارجیسرمایه

 وام و تسهیالت داخلی

3 
شرایط 

 محتوایی
 کارآفرینی

 پذیریریسک

 طلبیاستقالل

 داشتن تخصص کارآفرینی

 های جدیدداشتن ایده

 ایجاد بسترهای جدید)کارآفرینی(

 نوآوری

 گذار خطرپذیرهای سرمایهشرکت
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 پیامدها 4

توسعه و انتقال 

 کارآفرینی

 وکار فناورانهکسب

 های علم و فناوریپارک

 هادهندهشتاب

 استفاده از دانش فنی

 های نوپا فناورانهایجاد شرکت

کارآفرینی 

 فناورانه

 کاالی فناورانه

 های فناوردانشگاه

 شبکه ارزش فناورانه

 دانش مبتنی بر فناوری

5 
شرایط 

 ایزمینه

مولفه های 

 محیطی

 های مادی و معنوی دولتحمایت

 سنجی بازارامکان

 وکارگسترش کسب

 تعامالت دانشگاه با صنعت

 مشکالت اجتماعی

 صنعتی شدن جامعه

مولفه های 

 مدیریتی

 ریزی دقیقبرنامه

 شایستگی محوری

 وکارانگیزه و اشتیاق در کسب

 تامین نیروی انسانی متخصص

 داشتن روحیه تیمی

 جذب افراد نخبه

 شود.های صورت گرفته در شش دسته زیر داده میبندیبه منظور تبیین بهتر دستاورد مقاله مقوله

 .انجامدای میگیرد که به وقوع یا رشد و گسترش پدیدهعلی: این مقوله رویدادهایی را در برمیالف( شرایط 

های اصلی به آن ها ظاهر شود و دیگر مقولهای است که همواره در دادهب( مقوله اصلی در فرآیند: مقوله

 مرتبط شوند.

 گذارد.رآفرینی فناورانه  تاثیر میاند که بر اکوسیستم کاای از شرایطهای محیطی: مجموعهج( مقوله

کننده بر اکوسیستم کارآفرینی فناورانه  تاثیر گر: عواملی که به عنوان تسهیل گر و کمکد( شرایط مداخله

 گذارند.می

های گیرد که در اینجا گامه( راهبردها: اقداماتی است که برای کنترل و اداره پدیده محوری انجام می

 هاست.بین آن استخراج شده و روابط
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[. 43ترسیم شد] 1شکل ها و موارد مطرح شده در بخش روش تحقیق، مدل ز( با استنباط رابطه بین مقوله

های کدها به عامل افزار اطلس تی در یک فرآیند رفت و برگشتی و تبدیلپس از استخراج کدها توسط نرم

اکوسیستم کارآفرینی فناورانه  به دست تر در هر مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک عوامل کلیدی مفهومی

 آمده است. 

 گیرینتیجه

ها چگونه و دارای بنیانهدف از انجام این پژوهش این است که الگوی اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دانش

وکارهای باشد. نتایج پژوهش نشان داد در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه کسبهایی میچه مولفه

مولفه های مدیریتی، محیطی، سازمانی، کارآفرینی، توسعه و انتقال فناوری، کارآفرینی بنیان دانش

( در تحقیق خود با عنوان 2011) 1فناورانه،تامین مالی و تشخیص فرصت اهمیت دارند. هاوسبک و کیزنگر

اخته است که ها پردی این ارتباطها بر کارآفرینی فناورانه به مطالعهای و دانشگاهتاثیر صنایع منطقه

اند که در طول ها را به عنوان مولد کارآفرینی فناورانه و صنایع را به عنوان مجری آن معرفی کردهدانشگاه

سالیان باید به صورت مکمل با یکدیگر کار کرده تا موجبات گسترش کارآفرینی فناورانه را فراهم سازد 

های کاربردی به فرینی فناورانه و استراتژی(، در تحقیقی با عنوان کارآ2014) 2[. روجا و نستاس25]

های کالن اقتصادی و اجتماعی پرداخته که بیان بررسی تاثیر و کاربرد کارآفرینی فناورانه در استراتژی

گذاری در ابعاد مختلف داشته های سرمایهشده است کارآفرینی فناورانه بیشترین تأثیرگذاری را بر جنبه

ی ارتباط افراد در اقشار د اجتماعی تاثیرپذیر از کارآفرینی فناورانه را در نحوهنظر ابعااست. از این نقطه

سازی با توجه به گسترش تکنیکی و تکنولوژی کارآفرینی اند. پیشرفت در فرآیند جهانیمختلف دانسته

 وکارهاییکی از عوامل تأثیرگذار بر اکوسیستم کارآفرینی فناورانه کسب؛ [37فناورانه ممکن است]

باشد. حمایت و ثبات مدیریت نیز ( همسو می2005النو )های بنیان عامل مدیریتی است که با یافتهدانش

باشد. بعد مدیریتی به های مورد نیاز برای تحقق اکوسیستم کارآفرینی فناورانه میبه عنوان یکی از زمینه

زش قادر است به سرعت بازاری وکار برای توسعه یک ارهایی مربوط است که توسط افراد و کسبفعالیت

های گیرد. طی این بعد، فرصتوکاری اثبات شده انجام میرا تسخیر کند و احتماال از طریق طرح کسب

های مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در گیرند. فعالیتبرداری قرار میشناسایی شده، مورد بهره

ای تحقق فرآیند کارآفرینی فناورانه موفق نخواهند شد ریزی برصورت عدم حمایت مدیران و عدم برنامه

های جدی در اکوسیستم وکار به عنوان یکی از آسیبو نیز تغییر زود هنگام تیم مدیریت ارشد در کسب

 باشد.کارآفرینی فناورانه می

مانی است باشد مولفه های سازعامل شناسایی شده دیگر که بر اکوسیستم کارآفرینی فناورانه تأثیرگذار می

بنیان وکارهای دانشباشد. اگر تعامالت سازمانی در بدنه کسب( همسو می2007پرودان )های که با یافته

تواند در افزایش کیفیت اکوسیستم کارآفرینی فناورانه نهادینه و نظام انگیزشی تثبیت شود می

                                                           
1 Hulsbeck & Kitzinger 
2 Roja & Năstase 
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های الزم و برگزاری جلسات آموزشتوان از طریق بنیان اثرگذار باشد. در این راستا میوکارهای دانشکسب

های حین انجام کار و برخورداری از منابع انسانی از پاداش مناسب با میزان ها و نیز آموزشو همایش

های تحقیق و توسعه به عنوان یک نهاد به تامین توان با وجود بخشکارایی و اثربخشی حاصل آید. می

ای نمود که در ق و توسعه برای این سازمان توجه ویژهنیروی انسانی متخصص و متناسب با اهداف تحقی

 مسیر توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه قدم برداشت.

براساس نتایج مولفه های محیطی به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 

باشد. نتایج نشان ( می2011بنیان شناسایی گردید. همسو با نتایج پتی و ژانگ)وکارهای دانشکسب

تواند در این راستا ها و مراکز تحقیقاتی و مشاوران میدهد که عوامل محیطی شامل دولت و دانشگاهمی

ها گذاری و نقش حاکمیتی و تحریمهای بودجه و سیاستتوان به مقولهقرار بگیرند. در مقوله دولت می

های نوآورانه و مبتنی بر فرصت و نیز نقش فعالیت اشاره کرد. بودجه ارائه شده از سمت دولت برای

بنیان را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر نقش وکارهای دانشتواند راهبرد کسبگذاری میسیاست

المللی به ویژه در ورود های بینبرداری از فرآیندهای مرتبط با موضوع و نیز تحریمحاکمیتی دولت در بهره

ها و مراکز قوالت مهم در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه است. همچنین دانشگاههای نوین از مفناوری

های مختلف باشند در زمینه طرحتحقیقاتی و اساتید و مشاوران که دارای دانش الزم و تجربه کافی می

یک  ها و دیگر نهادهای آموزشی پیشرفتهباشد. دانشگاهجهت توسعه کارآفرینی فناورانه بسیار اثرگذار می

باشند و نقش مهمی در ایجاد منبع مهم برای دانش جدید هم در بعد فنی و هم در بعد کارآفرینی می

بنیان دارند. بطور کلی کارآفرینی فناورانه در یک سیستم منوط بر اقدامات بازیگران وکارهای دانشکسب

لی و عام برای فراهم آوردن مختلف آن با نقش های گوناگون و متداخل و نیز مجموعه ای از فعالیت های ک

 [.36فناوری ها به بازار است]

یکی از مقوله های مهم در مبحث کارآفرینی، انتقال فناوری و تجاری سازی و توسعه محصول جدید است 

( سازگار است. انتقال فناوری و تجاری سازی و توسعه محصول جدید تحت عنوان 2012که با نتایج بایلتی)

ورانه نقش مهمی را در ایجاد مزیت رقابتی شرکتها و سازمانهای مختلف متولی موضوع کارآفرینی فنا

-فناوری به عهده دارد. نقش اصلی کارآفرینی فناورانه یکپارچه کردن ترکیب افراد منحصر به فرد و دارایی

. کارآفرینی فناورانه کاربرد نوآورانه علم و دانش فنی توسط یک فرد  [6های ناهمگون و نامتجانس است]

یا گروهی از افراد است که کسب و کاری را ایجاد و مدیریت می کنند و ریسکهای مالی آن را به عهده می 

(، کارآفرینی فناورانه را سبکی از رهبری کسب و کار تعریف می کنند 2005) 1[. درف و بایرز38گیرند]

مل شناسایی فرصتهای اقتصادی فناورانه و با قابلیت رشد باال، جمع آوری منابع همچون نیروی که شا

متخصص و سرمایه، مدیریت رشد سریع و ریسک قابل مالحظه با استفاده از مهارتهای تصمیم گیری می 

ری، [. عوامل انگیزشی شامل سیستم ارزشی شخص کارآفرین، سرمایه، ادراکات از مخاطره پذی33شود]

[. 50خصوصیات و ویژگی های رفتاری کارآفرینان فناور؛ تأثیر بسیار زیادی بر کارآفرینی فناور محور دارد ]

                                                           
1 Dorf & Byers 
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 یرا در مکان یو خصوص یدانشگاهها، مؤسسات دولت  یو علم یپژوهش  ییتوانا ،یعلم و فناور یپارکها

نو، متخصصان و   یها دهیاستادان، دانش آموختگان،و صاحبان ا یمناسب متمرکز نموده و با همکار

[؛ بنابراین ایجاد یک 52] ورزند یبرتر مبادرت م یداخل و خارج به ابداع  تکنولوژ عیپژوهشگران صنا

محیط قابل و توانا، جایی که هر کارآفرینی بتواند ظاهر شود و نقش فعالی را در ایجاد کسب و کار در 

د از نتایج به دست آمده و بررسی های انجام گرفته ایفا کند، مهم است. بع سازی فناوریی تجاریزمینه

 مدل نهایی پژوهش توسط پژوهشگر به صورت زیر ارائه شده است:
 . الگوی نهایی پژوهش1شکل 

 

اکوسیستم 

کارآفرینی فناورانه 

کسب و کارهای 

 دانش بنیان

مولفه 

های 

 سازمانی
مولفه های 

 مدیریتی

 کارآفرینی

 فناورانه

توسعه و 

انتقال 

 کارآفرینی

 کارآفرینی

انداز شرکت، چشم

تجربیات موفق جهانی، 

داشتن زیرساخت 

کارآفرینی، 

پذیری بازار، رقابت

سیستم ارتباط با 

 بین مشتریان، تعادل

 و محرمانه هایفعالیت

 فکری مالکیت باز، حق

پذیری، ریسک

طلبی، داشتن استقالل

تخصص کارآفرینی، 

جدید، های داشتن ایده

ایجاد بسترهای جدید، 

های نوآوری، شرکت

گذار خطرپذیرسرمایه  

وکار فناورانه، کسب

های علم و پارک

فناوری، 

ها، دهندهشتاب

استفاده از دانش 

فنی، ایجاد 

های نوپا شرکت

 فناورانه

کاالی فناورانه، 

های دانشگاه

فناور، شبکه 

ارزش فناورانه، 

دانش مبتنی بر 

 فناوری

ریزی دقیق، شایستگی برنامه

محوری، انگیزه و اشتیاق در 

وکار، تامین نیروی کسب

انسانی متخصص، داشتن 

روحیه تیمی، جذب افراد 

 نخبه

ارائه محصوالت مبتنی بر 

های نوینفناوری  

ایجاد کسب و کارهای 

 دانش بنیان

تشخیص 

 فرصت

به دست آوردن 

های جدید، فرصت

تشخیص بازار هدف، 

ایی نیازهای جدید، شناس

های کارآفرینی فرصت

فناورانه، ایجاد منابع 

جدید، شناسایی 

ها، تشخیص فرصت

مولفه های 

 محیطی

های مادی و معنوی حمایت

سنجی بازار، دولت، امکان

وکار، گسترش کسب

تعامالت دانشگاه با صنعت، 

صنعتی مشکالت اجتماعی، 

ن جامعهشد  

 تامین مالی

سرمایه شخصی، سرمایه خارجی، 

فرشتگان کسب و کار، تسهیالت 

 داخلی
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در  یتیریمد یکردهایرو نیاز کارآمدتر یکی یاستراتژ تیریو مد یامروزه استراتژ نکهیبا توجه به ا

روبرو شدن با  یشوند که برا میو تنظ یطراح یطور دیاست، با یاقتصاد هایبنگاه خصوص به هاسازمان

استفاده از کنند. درون سازمان را مشخص  های تیپاسخگو باشند و بتوانند اولو یو آن عیسر راتییتغ

 یم ندیارائه نظر نما نهیزم نیدر ا یکه بتوانند به طور تخصص یمتخصصان تیترب یآموزش هدفمند برا

های مربوط به ی مهارتدهندهجاد موسسات آموزششود با ایبه همین جهت پیشنهاد میموثر باشد.  تواند

های فردی را ارتقاء داد و هم مشکل اساسی کشور که بیکاری است و هم ها و مهارتتوانمندی این حوزه

وکارهای کوچک و متوسط که نبود نیروی متخصص است را حل کرد. های کسبمشکل بخش

ای تصویب کنند که کارآفرینی فناورانه در گونه را بههای دولتی بایست قوانین و سیاستسیاستگذاران می

بایست با حمایت از دولت میهمچنین بنیان توسعه یابند، های کوچک و متوسط فعال دانششرکت

سازی و وضع قوانین حمایتی و همچنین بهینه تولیدات داخلی، اصالح قوانین مالیاتی، قوانین بیمه

ها کمک کند. نیروی به توسعه کارآفرینی فناورانه در این شرکت های مالیهای فناوری، سیاستسیاست

ها بر اساس این باشد که نیروی تخصصی الزم را برای ایجاد ها تربیت شود و سیاستانسانی توسط دانشگاه

 کارآفرینان پیش روی مالی تامین مدلهای از ای گسترده طیفمزیت رقابتی افزایش دهند. از انجا که 

پیشنهاد می شود تا کسب و کارهای حوزه ی  آنها بندی طبقه برای گوناگونی های روش و دارد قرار

فناوری اطالعات و ارتباطات  از یافته های این پژوهش برای برنامه ریزی جهت خروج استفاده کنند  تا 

 انتهای کسب و کار خود را با کسب انتفاع و یا دست کم ریسک و هزینه های کمتری همراه کنند. 
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The key role of entrepreneurship and knowledge-based firms in the process of economic 

growth and sustainable development of countries is clear. The main purpose of this study 

is to design a model of technological entrepreneurship ecosystem in knowledge-based 

firms (Case study: Information and Communication Technology). The present study is 

applied in terms of purpose and qualitative in terms of data collection. The statistical 

population of the research consists of the founders or owners of knowledge-based firms 

located in Qazvin and Tehran Science and Technology Parks, and the sampling was done 

purposefully and continued until the researcher's theoretical saturation was reached. 

Therefore, in-depth interviews were conducted with 15 theoretical (academic) and 

experimental (practical) experts in this field in a semi-structured manner. In this 

research, to realize the validity of the research tool, two question writing tools, correcting 

the questions by experts and finally reviewing the questions by conducting two 

preliminary interviews have been used. Findings show that organizational components, 

opportunity recognition, entrepreneurship, entrepreneurship development and transfer, 

technological entrepreneurship, environmental and managerial components have the 

most important role by experts with a reliability coefficient of 61%. The results show 

that universities and other advanced educational institutions are an important source of 

new knowledge in both technical and entrepreneurial dimensions and play an important 

role in creating knowledge-based firms.  
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