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پیشگفتار
امروزه کارآفرینی فناورانه بهعنوان پدیدهاي اثرگذار در کانون توجه دانشگاهیان ،دولتمردان،
اندازيکسبوکار


هايبزرگونیزنوآورانفناورکهدرصددراه

هايکوچکومتوسط،سازمان

شرکت
شخصیخودهستند،قراردارد.بنابراینتالشبرايانتقالدانشِانباشتهدربحثکارآفرینیفناورانه،
برعهدهمدرسانوپژوهشگراناینحوزهاست.کتاب«کارآفرینیفناورانه»بدینمنظورتهیهشدهاست.
رشتهاي است موضوعات مربوط به کارآفرینی ،مدیریت،
ازآنجاکه کارآفرینی فناورانه موضوعی بین 
پیشرو گردآوري
میدهد .هدف از تألیف کتاب  
اقتصاد ،مدیریت فناوري و مهندسی را پوشش  
بهصورتجداگانهموردبحثقرار
مجموعهاياستکهمفاهیمبنیادینمربوطبهکارآفرینیوفناوريرا 

وسپسمفاهیم،الگوهاونظریههايکارآفرینیفناورانهراتبیینکند .

دهد
گونهايتدوینشدهکهبراياعضايهیأتعلمی،دانشجویان
به 
بهعنوانیککتابدرسی 
اینکتاب 
و پژوهشگران رشتههاي کارآفرینی بهویژه گرایش کارآفرینی فناورانه ،مدیریت و مهندسی در خور
میکنند ،به تعمیق
اهمیت باشد .همچنین براي سایر پژوهشگرانی که در حوزههاي دیگر فعالیت  
میکند .
مطالبکمک 
درمقطعکارشناسیارشدو

کتاب"کارآفرینیفناورانه"نتیجهچنددورهتدریسکارآفرینیفناورانه
دکتريدردانشکدۀکارآفرینیدانشگاهتهراناست.آنچهدراینکتابارائهشدهاستباتوجهبههدف
گفتهشده مروري جامع بر مبانی نظري کارآفرینی فناورانه ،مدیریت فناوري و مباحث مرتبط با

کارآفرینیوفناورياستکهبعدازتحلیلباترکیبیمبتکرانهساماندهیشدهودرقالبساختارکتاب
حاضر درششفصلارائهشدهاست.کتابازکلیاتمطالبکارآفرینی شروعشدهوبابسطمباحث
فناوري به ارتباط این دو بحث تحت عنوان کارآفرینی فناورانه پرداخته است .همچنین نگاهی به
کارآفرینی فناورانه ازدیدگاهفلسفۀفناوري داردکهموضوعینوآورانهدربحثحاضراست.مطالعۀ این
میکند .
ووسیعترکارآفرینیفناورانهکمک 

عمیقتر
اثربهدرک 
فصل اولبهبررسیمفاهیماصلیمطرحدرکارآفرینیپرداختهاست.اینفصلتعاریفکارآفرینی
را برمبناي مفاهیمی چون مخاطرهپذیري ،واسطهگري ،نااطمینانی ،ایجاد شرکت جدید ،فرصت و
نوآوري موردبحث قرار داده و دو رویکرد شومپیتري و کرزنري در کارآفرینی را تبیین کرده است؛
همچنینبهنسبتبینکارآفرینی وتوزیعثروتدرجامعهپرداختهاست .بازتوزیعمنصفانهثروتاز
طریقکارآفرینی کهنتیجهآنایجادعدالتتوزیعیدرجامعهاست،موضوعیاستکهدراغلبآثار
منتشرشدهقبلیموردغفلتقرارگرفتهودرایناثربهآنتوجهشدهاست .

پیشگفتار
فهرست 
ش

مؤلفههاي فناوري ،انواع فناوري ،ضرورت تناسب
فصل دوم به بررسی مفاهیم فناوري ،اجزا و  
فناوريوسازمانهدفومفهومشدتفناوريدرسازمانپرداختهاست.تنوعیازمنحنیهايSشکل

املفناوريهايناپیوستهموردبحث قرارگرفته

فناوري،ازجمله چرخۀ عمرفناوري،انتشارفناوري،تک
یشده و نیز مفهومطرحغالبتحلیل
است.همچنینمفهومنوآوريونسلهايفرایندينوآوريبررس 

عمرومنحنیهايانتشارفناوري و

شده است.کارکردابزارهايمطرحدرفناوريهمچونچرخههاي
بهعنوانابزارهاییتجویزيدرکارآفرینیفناورانهبحثشدهاست.بحثاستفاده
نیزمنحنینرخنوآوري 
یکیدیگرازجنبههاينوآورانهاینکتاباست .

ازاینابزارهايتجویزيدرکارآفرینیفناورانه
فصلهاياولودومدرسایرمنابعمرتبطباکارآفرینی وفناوريباتفاصیلبیشتریافت
هرچند  
آنها براي حفظ پیوستگی مطالب مرتبط با فصلهاي بعدي ضرورت داشت ،تا هم
میشود ،وجود  

جنبههايمرتبطباکارآفرینی فناورانه گوشزدشود وهمدانشجویانکارآفرینی فناورانه ازمراجعهبه

کتابهايمتعدددراینراستابینیازشوند.

بهتاریخچهشکلگیريمفهومکارآفرینی فناورانه پرداختهوانواعموضوعاتمطرحدر

فصل سوم 
نوعشناسیکارآفرینانفناورپرداخته
قلمروکارآفرینیفناورانهرامعرفیکردهاست.اینفصلبهبررسی 
شاخصهايتشکیلشرکت،نوآوري ،فرصت،توسعۀ محصول،

ومفهومکارآفرینی فناورانه رابرمبناي 
فناوريمحور

يدرپروژههاي

سرمایهگذار

مخاطرهپذیر،تالشجمعیومشارکتی،خلقارزشبا

اقدام
گسلزا
فناوريهاي 

تجاريسازي 

تشریحکردهاست.همچنینمفهومکارآفرینی فناورانۀسازمانی،نقش
میشود.دراینراستانقشکارآفرینیفناورانه
درجامعهواثرکارآفرینیفناورانهدرتوسعۀجوامعبحث 
قرارگرفتهونمونههاییبرايآنبیانشدهاست .

دربازتوزیعمنصفانهثروتدرجامعهموردتحلیل
فصل چهارم الگوهاي مطرح در کارآفرینی فناورانه را موردبررسی قرار داده است .برخی از این
میشوندعبارتازالگويکارآفرینی فناورانه بورگلمن،
کهبهنامارائهدهندگاناینالگوشناخته  

الگوها 
الگوي مبتنی بر تعریف شین و ونکاتارامان از کارآفرینی فناورانه ،الگوي اکوسیستمی پرودان از
کارآفرینی فناورانه و الگويسیستمیپتیوژانگازکارآفرینی فناورانههستند.همچنین دراینفصل
مسائل مطرح در سیاستگذاري کارآفرینی فناورانه را بحث کرده و نتایج برخی از تحقیقات داخلی
نگارندگاندرخصوصتوسعۀکارآفرینیفناورانهدرسطحکشورارائهشدهاست.
بايلتی
تقسیمبندي  

فصل پنجم به بیان انواع کارآفرینی فناورانه پرداخته است .در این فصل 
کارآفرینانفناورارائهشدهوتشابهها

نوعشناسی 
( )2312ازموضوعاتکارآفرینی فناورانه معرفیشده ،
تهاي سه تعریف کارآفرینی فناورانه مستقل ،سازمانی و اجتماعی بررسی شده و هر یک به
و تفاو 
شدهاست.
تفصیلبهبحثنهاده 

صکارآفرینیفناورانه 

ارزشمحوربهفناوريونیزازمنظرفلسفۀفناوري
درفصل ششمکارآفرینیفناورانهاززاویهنگاه 
بهویژهازمنظرالهی،دوبعدشناسایی
ازاینرو بانگاهیبهفلسفۀفناوري  
موردبحث قرارگرفتهاست .
آنها تحلیلشده است.این موضوعکهتوجه نکردن بهمضرات
بهرهبرداري از 
فرصتهاي فناورانه و  

وازاینمنظرشاخصهاییبراي

بهبارمیآوردبررسیشده

زیستمحیطی

فناوريچهتبعاتاخالقیو
ارزیابیفرصتهايفناورانه براياجتناب ازاینمضراتارائهشدهاست .درنهایتضرورتتدویننظام

فصلششمیکیازجنبههايمتمایزکننده

میشود .
ملیکارآفرینی فناورانه برايجامعهدینیتشریح 
کتابهاياینحوزهاست .
کتابحاضرازسایر 
اگرچه در تهیه و تدوین این اثر تالش شده از منابع مختلف و متعدد در حوزههاي فناوري و
بهرهگرفتهشود،اماباوجوددقتهايفراواندرانتخابمنابعوساماندهیمطالب،

کارآفرینی فناورانه 
بیشک کاستیهایی وجود دارد .امید است استـادان ،پژوهشگران ،دانشـجویان و سایر خبـرگان این

تادرچاپهايبعديرفعشود.درپایانازهمۀ

یهايموجودراگوشزدکنند 
حوزهکاستیهاونارسای 

میکنیم و سپاس ویژه و
کسانی که در تدوین این اثر نگارندگان را یاري دادهاند تشکر و قدردانی  
وستایشهاازآناوستوامیدآنکه

میداریمکههمۀ حمدها 
بیکرانخودرابهدرگاهایزدمنانابراز  
ایناثرناچیزراکهتالشبرايافزودنذرهايناچیزبرادبیاتکارآفرینیفناورانهبودهاست،پذیراباشد؛
وَآخِرُدَعْوَاهُمْأَنِالْحَمْدُلِلَّهِرَبِّالْعَالَمِینَ .

سیدرضا حجازی

فیروزه کرمانشاه

استادیاردانشگاهتهراندانشجويدکتريکارآفرینیدانشگاهتهران 







فهرست 
ض

مقدمه 
امروزه شاهد تغییرات بسیاري در همۀ ابعاد زندگی بشر هستیم .در عرصه اقتصاد و صنعت
بهعنوان نهادهاياجتماعیتأثیرگذاردرعرصهحیاتجامعۀ
هايصنعتیوبنگاههاياقتصادي 


شرکت
اند.ایننهادهاياجتماعینقشخودراچنانمستحکمکردهاندکهگوییسرنوشت

بشريظهور  
یافته
خوردهاست.درکشورهايتوسعهیافته،ایننهادهابادارابودنگردش

آنها گره 
جوامعباسرنوشت 
خودرابیشترعیانساختهاند.

دینکشورنیزفراترمیرود،نقشوتأثیر

مالیعظیمکهگاهازثروتچن
هايصنعتیوبنگاههاياقتصاديکوچکومتوسطنقشحساسی


،شرکت
درحالتوسعه

درکشورهاي
تعیینکنندۀخودرادر

توسعهیافتگیبرعهدهداشتهواثر

رادراقتصاداینکشورهاورسیدنبهمرحلۀ
دادهاند .
بهخوبینشان 
اقتصادملی،اشتغالومحیطزیست ،
آنها از
شکلهاي مختلفدارد،دامنه 
ازطرفیچالشهايعصرحاضردرعرصهاقتصادوصنعت 

تافرصتهايجدیدناشیازحضور

جایگزینیهاي فناورانه 

تهدیدهايمستقیم،نظیرتشدیدرقابتو
دربرمیگیرد .امروزه چرخۀ عمر فناوري و محصول

شکلگیري بازارهاي جدید را ،
فناوريهاي نو و  

محصولهاي خودرانیزبراي

آمادهاند کهحتی
کوتاهشدهاستکهدربرخیموارد،شرکتها 

آنقدر 

میتوانددرهرمرحلهازچرخۀعمرفناوري،ازطرح
حفظمزیترقابتیازردهخارجکنند.اینموضوع 
بهروزبر
ایدهاولیه،تامرحلۀ تولیدانبوه،رخدهد.همچنینسرعتتغییرهادرحالافزایشاستوروز 
دنیايامروز،دنیايتغییراتشتابناکدرعرصههاياجتماعی ،اقتصادي،

شتابتغییرافزودهمیشود.

صنعتی،سیاسیوغیرهاست .
کسبوکار
بهعنوانعواملتغییر،پیشگامانموفقیتدرعرصهاقتصادو 
درچنینوضعیکارآفرینان 
پدیدهاي نو یا متفاوت 
بهصورت ژرفی با تغییر در ارتباط است و نتیجه آن در  
هستند .کارآفرینی  
2
1
بروزمیکند،وبنابراین،نقشاصلیکارآفرین«عاملتغییر »بودناست (ویکهام  2334،بهنقلاز

3
)وحتیمیتوانگفتماهیتکارآفرینیعاملیتآندرتغییراست.کارآفرینی

لوي-جاکسیک 2312،
مشتمل بر حوزههاي خاصی از مدیریت تغییر ،فناوري و نوآوري ،خالقیت ،ارزش ،مخاطره و فرصت
است (لوي-جاکسیک .)2312 ،همۀ این مفاهیم به گونههاي متفاوتی در تعاریف کارآفرینی لحاظ
بهعنوان مثال برمبناي تعریف شومپیتر 4کارآفرین ،فردي نوآور است که «خالقانه تخریب
شدهاند  .

کهاووضعموجودرابرايرسیدنبهنظمیبهترنوآورانهدگرگونمیکندوبراین

میکند»؛بدینمعنا

5
فرصتها

کارآفرینرافرديمیداندکه«

اساسنوآوريازدیدشومپیترشاخصکارآفرینیاست.دراکر 
_____________________________________________________________
1. Change agent
2.Wickham
3. Levi-Jaksic
4. Schumpeter
5.Drucker

طکارآفرینیفناورانه 

را بیشینه میکند» .او استدالل میکند که فرصت ،قلب کارآفرینی و دربرگیرندۀ رهبري فناوري و
بهعبارتی ،فرصتزمانمناسبتغییردادنوضعموجوداست .از اینمنظر«نوآوري»و
نوآورياست  .
بهعنوان دو روي یک سکه درنظر گرفته میشوند (لوي-جاکسیک .)2312 ،کارآفرینان
«فرصت»  
مییابندوباجوهرۀ خالقیتدرونیخوددستبهاقدامی
فرصتهاییراکههمچونابردرگذرند،در 

بهعنوان «فرایند تغییر از وضع
نوآورانه میزنند و براي جامعۀ خود ارزش خلق میکنند .کارآفرینی  

موجود به شیوهاي خالقانه براي بهرهبرداري از فرصتهاي در حال گذر و خلق ارزش براي خود و
بهعنوان
نقشیبیبدیلدراجرايموفقتغییراتروزافزوندرجامعهرابرعهدهداردوکارآفرین 

جامعه»
نقشایفامیکند .

عاملتغییر،درهدایتفرایندکارآفرینی
گونهاي
به 
بهویژه در حوزههایی چون اقتصاد ،صنعت ،اجتماع و فرهنگ   -
امروزه شرایط ایران –  
هايجدیدومتفاوتیراطلبمیکند .یکیاز

استکهحلمشکالتوتنگناهايآن،الگوهاوراه 
حل
کهگریبانگیراقتصاد،اجتماع،فرهنگ

هاومعضلهایی


چالش
راهکارهاياصلیبرونرفتازبسیارياز

وصنعتشدهاست،کارآفرینیاست.توسعۀکارآفرینیدرکشوردارايپیامدهايمثبتومهمبسیاري
چون شکوفا شدن استعدادها ،بارور شدن خالقیتها ،ترغیب به نوآوري و توسعۀ آن ،افزایش
اعتمادبهنفس و خودباوري ،ایجاد و توسعۀ فناوري ،تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی و

بهعنوان یکمنبع
اشتغالزاییاست.دریکدیدگاه،کارآفرینی موتوررشداقتصادياستو 

درنهایت 
فرصتهايشغلی،ثروتوسالمت

شناختهمیشود.کارآفرینی

مهمکسبدرآمددربسیاريازکشورها
منبعیبرايایجادفرصتهاي

بهعنوان 
تالشهايکارآفرینانه 
اجتماعیرابرايکشورتأمینمیکند و  

شغلیبرايافرادشناختهمیشوند .

رامیتوانیکدیدگاه،یکتفکروحتییکسبکزندگینامیدکهقابلیتتوسعهدر
کارآفرینی  
کسبوکار
افرادرادارد.اگرازمنظراقتصادينگریستهشود،کارآفرینینمادکوششوموفقیتدرامور 
ازفرصتها،نیروي

بهرهگیري 
آنها در 
پیشگامانموفقیتهايتجاريهستند.توانایی 

است.کارآفرینان 
آنها در قبال موفقیت به معیاري تبدیل شده است که شاخص سنجش
آنها در نوآوري و ظرفیت  

کارآفرینی است.امروزهشاهدیک«انقالبکارآفرینی»هستیم.کارآفرینان بهلحاظرهبري،مدیریت،
ی،رقابت،بهرهوريوتشکیلصنایعجدیدسهممهمی

اي،اشتغالزای

نوآوري،کارایی پژوهشیوتوسعه
ريهاییدارندکهمنجربهتغییرفناوريورشد
آنها نقشحساسیدرنوآو 
دررشداقتصاديدارند .
آنها با تغییر و رقابت سروکار دارند ،زیرا ساختار بازار را تغییر میدهند ،موجب
بهرهوري میشود  .

ازحالترکودخارجمیکنند.توسعۀ کارآفرینی دریکجامعهمنجربه

آنمیشوندوآنرا

پویایی 
آنافرادبسیاريوارداقتصادوجریاناجتماعیجامعهمیشوند .

بهوسیلۀ
یمیشودکه 

سازوکارهای

مقدمه
فهرست 
ظ

فعالیتهايتجاريرابرعهده

پیوندبینپیشرفتهايفناوريو

امروزهکارآفرینینقشبرقرارکنندۀ
میشود .ازآنجاکه
بهعنوان عامل این پیوند مطرح  
دارد و از این منظر ،موضوع «کارآفرینی فناورانه»  
رشتهاي است ،تلفیق آن با فناوري در قالب «کارآفرینی فناورانه» به ویژگی
بین 
کارآفرینی موضوعی  
بهویژهدرچنددهۀ اخیروپسازاختراعرایانه،شتابی
افزاید.پیشرفتهايفناورانه 


آنمی
رشتهاي 
بین 

تصاعدي پیدا کرد و قلمرو دنیاي مجازي را پیش روي بشر گشود .فناوريهاي جدید در شکل
بهتبع آنجامعهرامتحولساختند
محصوالتوفرایندهايتازهمتبلورشدندوصحنهتولید،مصرف و 
ودنیاییازنیازهايجدیدرابهانسانعرضهکردند.بشرامروزبادرکقوانینخلقت ازطریقتجربهو
توانستایندرکرابهشکلروشهايفنیبرايرفعنیازهايتازهایجادشده توسعه

دستیابیبهعلم 
دهدوبهاینترتیببرفناوريمسلطشودوآنرابهشکلمحصوالتوفرایندهايجدیدمتبلورو
مجسم سازد .این مهم با مقولههایی چون کشف فرصتهاي فناورانه ،خلق و توسعۀ فناوري و
انتقالوتجاريسازيآن مهیاشدهاستکههمۀ اینهادر«کارآفرینی

بهرهبرداريازفناوريازطریق

بحثمیشوند .

فناورانه»
عرصههايزندگیبشررسوخکرده وسبکزندگیاورا
هرچندامروزهمحصوالتفناورانه درهمۀ  
دردنیايفناوريمحورجدیددچارتغییراساسیکردهاست،امابسیاريازاندیشمنداندراینخصوص
میگوید:
میدهند.ازجملهآرنولدوتشتیایندرمقالۀ «الهیاتدرعصرفرهنگفناورانه» 
هشدارهایی  
برجهانسرانجامبهطرحپرسشیمیانجامدکهخودپاسخیبرايآنندارد:پرسش

«تسلطفناورانه 
معنايزندگی»(جورج .)1393،
یافناوريمیتواندبهانسانفایدهبرساند؟چرامعناي

ازاینرو تردیدهاییبرانگیختهشدهاستکهآ

فناوريمحور پیشرفته به مسلخ رفته است؟ «فلسفۀ فناوري» در برانگیخته شدن

زندگی در جوامع 
چنینتردیدهایی نقشمهمیداشتهاست.برخیافرادبرايفناوريظرفیتویرانگريقائلهستند و
آن را نابودکنندۀ انسانیت تلقی کردهاند .با ایجاد جامعۀ تولیدیــ مصرفی مبتنی بر فناوري ،حوادث
میشود فناوريهرگز
ازاینرو گفته  
صدمهمیزندروي میدهد .

انسانها 
فناورانهاي که به 

بتبار 
مصی 
وباخودیکفرهنگبههمراهمیآورد(جورج .)1393،

بیطرف»و«خنثی»باشد
نمیتواند« 

نهايزیاديبه زندگی
بهکار گرفتهشود ،زیا 
هیچنقشهايبرايآیندهوبدونتفکر 


اگرفناوريبی
صحبتمیشود،الزماستبه«فلسفه

ازاینرووقتیاز«کارآفرینیفناورانه»
واردمیکند .

روزمرۀانسان
فناوري» هم توجه شود تا توسعۀ کارآفرینی فناورانه ،جامعه را به جامعهاي فناوري زده یا صرفاً
جامعهايتولید– مصرفیمبتنیبرفناوريوخالیازمعنايزندگیتبدیلنکند.بهعبارتدیگردر

تلفیقفلسفهفناوريوکارآفرینی فناورانه بایدبهاینسؤالپاسخدادکه«ماچگونهبایدفناوريرا

عکارآفرینیفناورانه 
وبهبهرهبرداريبرسانیموآنرادرشکلمحصوالتوفرایند متبلورکنیمتابهنابوديما

خلقکنیم 
منجرنشود؟» .
میتوان گفت فلسفه
ازاینرو  
فلسفه فناوريسعی میکندپاسخی براياینپرسشفراهمکندو 
شنیازکارآفرینی فناورانه
میتواندپی 
بهویژه زمانیکهازدیدگاهتوحیديبداننگریستهشود  ،
فناوري 
جستوجوي مبانی

براي جامعه ما باشد .ترکیب فلسفه فناوري از منظر الهی و کارآفرینی فناورانه ،
جامعتري را براي کارآفرینی فناورانه بر عهده داشته و در تالش است تا توسعۀ فناورانه
فلسفی  
یکهمافزاییبیندینو

افسارگسیختهصورتنگیرد.باتلفیقفلسفۀفناوريالهیوکارآفرینیفناورانه
آنها
فعالیتهايهر یکازایندورشتهرابامالحظۀپیوندبین 

دهد.اینهمافزایی ،

فناوريروي  
می
تقویتمیکند.


