چکیده
اکوسیستم کارآفرینی فناورانه شامل اجزاء و روابط مختلف و پیچیدهای است که همگی در
جهت بروز و رشد کارآفرینی فناورانه در تعامل و ایفای نقش میباشند .محور اصلی این
اکوسیستم فرد کارآفرین فناور بوده که عالوه بر برخورداری از ویژگیهای خاص،
می بایست اقدامات مشخصی را در اکوسیستم به انجام رساند .علیرغم اهمیت فرد کارآفرین
(فناور) در اکوسیستم کارآفرینی (فناورانه) ،تاکنون متون و تحقیقات مرتبط به طور جامع و
دقیقی به بررسی و تبیین نقشهای آن ها در اکوسیستم نپرداخته است .پژوهش کیفی جاری
در تالش است تا با اتخاذ رویکرد ساختگرایی داده بنیاد ،بهرهگیری از مصاحبههای عمیق
و همچنین داده های معتبر ثانویه نسبت به شناسایی و تبیین نقشهای کارآفرینان فناور در
اکوسیستم کارآفرینی فناورانه اقدام نماید .در این مطالعه  27مسیر شکلگیری و توسعه

نقشهای کارآفرینان فناور در
اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

کسب و کار فناورانه مورد بررسی و تحلیل عمیق قرار گرفته که منجر به  14نقش در قالب
سه گروه گردیده است .اول ،گروه نقش های اصلی شامل مطالعه و تحقیق و توسعه ،شناخت
و تحلیل بازار و تجهیز منابع .دوم ،گروه نقشهای پشتیبان نظیر شبکهسازی و تعامالت،
رصد رخدادها و همکاری با افراد تخصصی دیگر .سوم ،گروه نقشهای زمینهای (عام) مانند
اعتمادسازی و تعامل با دیگر اجزاء اکوسیستم .این مجموعه نقشها که حسب ماهیت خود
در تعامل و ارتباط با دیگر اجزاء اکوسیستم هستند به تعمیق ادبیات حوزه اکوسیستم
کارآفرینی (فناورانه) کمک نموده و همچنین میتواند مبنایی اثربخش در جهت هدایت اقدامات
کارآفرینان فناور به حساب آید.
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سید رضا حجازی

مقدمه
کارآفرینی فناورانه به عنوان یکی از مسیییرهای مهم و اثرگرار در توسییعه و رقابت پریری
جوامع مختلف شناخته شده است ) .(Lee, 2010; Prodan, 2007بروز و رشد این مقوله
در دیدگاه اکوسییییسیییتمی در گرو مجموعه عواملی اسیییت که با یکدیگر در جهت ایجاد و
توسییی عه کسیییب و کار های فناورانه هم کاری مت قا بل دارند & (Boutillier, Carré,
) .Levratto, 2016اندیشییمندان مختلفی نظیر آیزنبر( ( ،)2010میسییون و براون (،)2014
استم ( )2015و اشپیگل ( )2017به مقوله اکوسیستم کارآفرینی پرداختهاند و اجزاء مختلفی
نظیر رهبری ،اسییتعدادها ،دولت ،بازار و سییرمایه را برای این اکوسیییسییتم معرفی و تبیین
نموده اند .عموم اجزاء معرفی شده تو سط این محققان معطوف به عوامل محیطی و اثرگرار
بیرونی بر کارآفرینی بوده و این در حالی ست که ب سیاری از مناب ِع حوزه اکو سی ستمی بر
نقش و اهمیت خود کارآفرینان در اکوسیستم اذعان داشتهاند؛ به طور مثال ملکی ( )2018با
مرور منابع مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی به اهمیت و نقش کارآفرینان در این اکوسیستم
اشییاره نموده و بر لزوم مطالعه بیشییترِ خود کارآفرینان (ویژگیها و نقشها) تاکید نموده
است .اگر مفهوم بنیادین اکوسیستم به معنای سیستم تعاملی بین موجودات زنده و محیطی
که آن ها در آن زندگی مین مایند ) (Tansley, 1935را نیز مبنای م طال عه در حوزه های
انسیییانی اکوسییییسیییتمی نظیر کارآفرینی و نوآوری قرار دهیم ،آنگاه عالوه بر فاکتورها و
نقشآفرینان محیطی ،عوامل اصیییلی کارآفرینی فناورانه که فرد کارآفرین فناور و همچنین
ک سب و کار فناورانه ا ست نیز میبای ست به عنوان دیگر اجزاء این اکو سی ستمها به ح ساب
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آیند .این رویکرد در برخی منابع نظیر والدز ( ،)1988پرودان ( ،)2007ناچو و آواسیلکای ( )2014و فلد ( )2012به صراحت اشاره شده و
مورد کاربرد قرار گ رفته ا ست؛ با این وجود در متون و تحقیقات پی شین ضعف های قابل توجهی در خ صوص جامعیت مولفههای معرفی
شده ذیل عامل اصلی کارآفرین فناور وجود دارد.
پژوهش حا ضر با اتخاذ رویکرد روش شنا سانه داده بنیاد بدنبال برر سی و مطالعه نقش های کارآفرینان فناور در اکو سی ستم کارآفرینی
فناورانه بوده است .در این خصوص به طور کل  27مسیر پایه گراری کسب و کار فناورانه در فرآیند تحلیلی داده بنیاد مورد بررسی قرار
گرفته ا ست ( 12مورد م صاحبه عمیق و  15مورد م صاحبه های م ستند ثانویه با کارآفرینان فناور) .نتایج بد ست آمده سه گروه نقشهای
اصییلی ،زمینه ای و پشییتیبان را ارا ه نموده که در قالب چارچوبی در جهت ایجاد کسییب و کار فناورانه ترسیییم گردیدهاند .این خروجی به
درک جزء کارآفرینان فناور در اکوسییییسیییتم کارآفرینی فناورانه کمک نموده و همچنین میتواند به عنوان راهنمایی برای اقدامات این
کارآفرینان در جهت برخورداری از اکوسیستمی پویا و مناسب به حساب آید.
مقاله حاضر در قالب بخش های ذیل سازماندهی شده است :در ابتدا به پیشینه تحقیق شامل مطالعات و منابعی که با دید اکوسیستمی به
نقشهای کارآفرینان (فناور) پرداخته اند ،ا شاره شده ا ست .سپس روش پژوه شی داده بنیاد که در این م طالعه مورد ا ستفاده قرار گرفته
تبیین شده و متعاقب آن یافتههای پژوهشی همراه با نمونه گزاره های مرتبط اشاره شده است .در نهایت نتایج پژوهش و مباحثات مرتبط
ارا ه گردیده است.

 . 1ادبیات و پیشینه پژوهش
اکوسیییسییتم کارآفرینی در یکی از تعاریف مرجع خود تحت عنوان مجموعهای از اجزاء مشییخک که در جهت بروز و انجام فعالیتهای
کارآفرینانه به یکدیگر تنیده شییدهاند ) ، (Isenberg, 2010تعریف گردیده اسییت .محققان مرتبط ابعاد مختلفی را برای این اکوسیییسییتم و
حوزههای مشییابه نظیر اکوسیییسییتم های نوآوری و کارآفرینی فناورانه برشییمردهاند .آیزنبر( ( )2011شییش بعد سیییاسییت ،منابع مالی،
فرهنگ ،پشتیبانی ،سرمایه انسانی و بازارها را برای اکوسیستم کارآفرینی اشاره نموده است .رابلو و برنوس ( 9 )2015بعد نقش آفرینان
اصلی ،سرمایه ،زیرساخت ،قواعد ،دانش ،ایده ها ،کانال ارتباطی ،فرهنگ و اصول ساختاری را برای اکوسیستم نوآوری معرفی نمودهاند.
میثمی ،الیاسی ،مبینی و حجازی ( )1397در مطالعه ی فراترکیب متونِ مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دوازده بعد حاکمیت ،بازار،
سرمایه ،فرهنگ ،آموزش و پژوهش ،استعدادها ،شبکهها و تعامالت ،پشتیبانی ،سازمان ها ،زیرساخت ،شرایط ویژه و کارآفرینان فناور را
برای این اکوسیستم منتج نمودهاند.
عموم منابع پیش گفته و مرتبط ،از جهت سیط توجه به کارآفرینان در اکوسییسیتم ،در قالب طیفی مشیخک قابل دسیتهبندی میباشیند.
برخی از محققان نظیر آیزنبر( ( ،)2010سورش و رامراج ( )2012و گزارش انکوباتور مجازی فرامرزی )2013( 1عموماً این اکو سی ستم
را به عنوان محیط فرآهم آورنده و تو سعه دهنده کارآفرینیها مد نظر قرار داده و نقش فعالی را برای خود کارآفرینان در نظر نگرفتهاند.
منابعی نظیر والدز ( )1988و پرودان ( ) 2007فرد کارآفرین را در چارچوب اکوسیییسییتمی وارد نموده ولیکن صییرفاً بر ویژگیهای خاص
وی که بر فرآیند کارآفرینی اثرگرار اسیییت ،تمرکز نمودهاند .در نهایت چارچوبهایی نظیر فلد ( ،)2012انجمن اقتصیییاد جهانی ( )2014و
روژا ( )2015عالوه بر وارد نمودن فرد کارآفرین با ویژگیهای خاص در چارچوب اکو سی ستمی ،به نقشهای وی نیز در این اکو سی ستم
اشیییاره نموده اند .در بخش ذیل تالش گردیده تا اهم منابعی که در قالب رویکرد اکوسییییسیییتمی به فرد کارآفرین (فناور) و نقشهای وی
پرداختهاند به اختصار ارا ه گردد.2
والدز ( )1988یکی از اولین محققانی به حسییاب می آید که از عبارت اکوسیییسییتم کارآفرینی در پژوهش خود اسییتفاده نموده اسییت .وی
کارآفرین را فردی با ویژگی های پیچیده معرفی نموده که گرایش خاصی به ریسک و هوشیاری به فرصتها و منابع دارد .چارچوب ارا ه
شده تو سط وی به اثر محیط (م ستقیم و غیر م ستقیم) بر کارآفرین تاکید دا شته که این اثرات در کنار ویژگیهای شخ صیتی کارآفرین
منجر به اقدام کارآفرینی میگردد.
پرودان ( )2007در مدل کارآفرینی فناورانه خود جایگاه خا صی را برای کارآفرینان فناور در نظر گرفته و ویژگیهای م شخ صی را برای
این گروه بر شییمرده اسییت .1 :کار تیمی در کسییب و کار فناورانه .2 ،برخورداری از دانش باال و ضییعف در مهارتهای کسییب و کار.3 ،
گرایش بیشییتر به برون گرایی ،شییهودی بودن و تفکر محوری .4 ،برخورداری از فاکتورهای انگیزشییی باال (نسییبت به سییایر کارآفرینان
معمول) و سط ن سبتاً باالی ا ستقاللطلبی ،ثروتطلبی و میل به بهرهبرداری از فر صت ها .5 ،اهمیت شبکه اجتماعی و شبکه سازی در
اقدامات آنها .6 ،تجربه کاری پیشین و  .7احتمال انجام تحقیق و توسعه پیشین.
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هوانگ و هاروویت ( )2012در چارچوب مفهوم جنگل استوایی که بر اکوسیستم نوآوری تاکید دارد کارآفرینان را به عنوان یکی از اجزاء
این اکوسیستم معرفی نموده اند و سه ویژگی مهم ریسک پریری ،قابلیت جرب و ترکیب اطالعات و توانایی یادگیری از تعامالت و همکاران
را برای آنها برشیییمردهاند .این اندیشیییمندان همچنین در بعد نرمِ چارچوب خود مولفههایی را طرح نمودهاند که برخی از آنها در زمره
ویژگیها و نقش های کارآفرینان /نوآوران اکوسیییسییتم قابل توجه اسییت .مواردی نظیر تعامل افراد با یکدیگر ،مشییارکت کسییب و کار با
بخش خصییوصییی ،برخورداری از انگیزههای فرا منطقی ،گوش شیینوا ،میزان تج ربه مشییارکتی و میزان انجام آزمون و خطا از جمله این
مولفهها است.
فلد ( ) 2012در کتاب خود بر محور اکوسیییسییتم کسییب و کارهای فناورانه چارچوبی موجودیت محور را با لحان نمودن کارآفرینان به
عنوان یک جزء مهم ،ارا ه نموده است .از نظر وی کارآفرینان فناور میبایست دارای تعهد بلندمدت نسبت به کسب وکار و جامعه بوده و
از ذهنیت و رویکردی باز برای ح ضور افراد متنوع برخوردار با شند .این افراد باید با یکدیگر و سایر موجودیتهای این جامعه م شارکت
داشته و همچنین سالمت بلندمدت کسب و کار خود را نسبت به منفعت کوتاه مدت شخصی مقدم بدانند .ه مچنین برخی از افراد این گروه
بایست به عنوان رهبران جامعه و مسیر رشد کسب وکارهای نوپا ایفاء نقش نمایند.
انجمن اقت صاد جهانی ( )2014در مطالعه خود در خ صوص اکو سی ستم های کارآفرینانه در نقاط مختلف جهان ،تالش نموده تا اجزاء این
اکوسیییسییتم و اهمیت آنها را از طریق م طالعات موردی و پیمایش ،شییناسییایی و تبیین نماید .این گزارش هشییت حوزه اصییلی را برای
اکوسیستم طرح نموده (نظیر بازار ،سرمایه انسانی ،تامین مالی و آموزش) که فرد کارآفرین در این بین قرار ندارد .با این حال گزارش به
اهمیت و نقش کارآفرینان نیز اذعان داشته و پنج نقش الهامبخشی ،پرورش پایه گراران ،پرورش کارکنان ،منبع سرمایه و مرشدی را برای
این افراد معرفی نموده است.
ناچو و آواسییییلکای ( )2014نیز توجه ویژهای را به کارآفرینان فناور و اقدامات آنها معطوف داشیییتهاند و این ویژگیها و نقشها را به
عنوان یک جزء از موفقیت کارآفرینی فناورانه در کنار فاکتورهای محیطیِ م ساعد ،معرفی نمودهاند .از دید این محققان ویژگیهای محتمل
کارآفرینان (فناور) عبارتند از .1 :وجود توانایی تو سعه چ شم انداز و جهتی م شخک در جهت بهرهبرداری منا سب از فر صت شنا سایی
شده .2 ،خالقیت و نوآوری .3 ،آ شنایی کار آفرین با حوزه کاری مد نظر (دانش فنی و تجربه مرتبط) .4 ،پ شتکار در پیگیری فرآیند تبدیل
ایده به محصول ،هدفمندی و کنترل شخصی مناسب در جهت نیل به موفقیت .5 ،الهام بخشی (ناشی از کاریزما و قدرت ترغیب کارآفرین)،
 .6تفکر مثبت (اثرگرار بر نوع تصییمیمات) .7 ،اشییتیاب به کسییب و کار شییخصییی (اثرگرار در پیگیری امور و تصییمیمات سییرمایه گراران
پرخطر) .8 ،اعتماد به دیگران (در جهت تسهیل پیاده سازی و گسترش کسب وکار) و  .9نگرش مناسب.
گوپتا و همکاران ( )2015در پیمایش خود از مناطقی در کشیییور هند ،عوامل (ویژگی ها) مشیییخصیییی را به عنوان فاکتورهای مهم در
اکوسییییسیییتم کارآفرینی فناوری نتیجهگیری نمودهاند که عموم آنها بر ویژگی های مختلف فردی تاکید دارد .در بعد پروفایل کارآفرینان
سن و تح صیالت نتیجه گیری شده ،در بعد فاکتورهای انگیز شی فاکتورهای ا شتیاب ،بهره برداری از ا ستعدادها ،درآمد ،تمایل به ریا ست،
ایجاد تغییر و بهرهبرداری از فر صت های کاری ا شاره گردیده و نهایتاً در بعد توانایی کارآفرینانه ،دانش فنی ،دانش ک سب و کار ،رهبری،
تفکر ریسک پریری و شبکه سازی منتج گردیده است .از این بین اشتیاب به انجام کسب و کار ،انگیزه درآمد بیشتر ،دانش فنی ،دانش کسب
وکار و مهار ت و دانش تکنولوژیک از اهمیت باالتری نسبت به سایر فاکتورهای فردی برخوردار بودهاند.
روژا ( )2015در مقاله خود بر محور اکو سی ستم کارآفرینی فناوری در منطقهای در ک شور رومانی ،مهمترین جزء این اکو سی ستم را خود
فرد کارآفرین و دیدگاه های وی در زمینه ایجاد و رشیید کسییب و کار نوپا بر شییمرده و چهار ویژگی مشییخک را برای این افراد معرفی
مینماید .1 :دارای صالحیت و مهارت های فنی بی شتری ن سبت به سایر کارآفرینان بوده .2 ،توجه بی شتر بر مو ضوع شنا سایی روندهای
موجود و محتمل آتی داشییته  .3 ،تمرکز بیشییتر بر ارتقاء مهارتهای مدیریتی خود نموده و  .4از فاکتورهای انگیزشییی خاص خود نظیر
استقالل ،بهره برداری از فرصت ها و ایجاد ارزش به نحو مطلوب بهرهگیری مینمایند.
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جدول ( .)1ویژگیها و نقش های کارآفرینان فناور در منابع اکوسیستم کارآفرینی ،نوآوری و کارآفرینی فناورانه
منبع
والدز – 1988

نقشهای کارآفرینان (فناور)

ویژگیهای کارآفرینان (فناور)
ریسکپریری /هوشیاری به فرصتها /دسترسی به منابع /تحصیالت

(اکوسیستم کارآفرینی)
پرودان – 2007
(اکوسیستم ک .فناورانه)
هوآنگ وهاروویت2012-
(اکوسیستم نوآوری)
فلد2012 -
(اکوسیستم ک .فناورانه)
انجمن اقتصادجهانی2014-
(اکوسیستم کارآفرینی)
ناچو و آواسیلکای2014-
(اکوسیستم ک .فناورانه)

-

دانش فنی /ضیییعف مهارت کسیییب و کار /برونگرایی /شیییهودی بودن /تحقیق و توسعه
تفکرمحوری /اسیییتقالل طلبی /ثروت طلبی /گرایش به بهره برداری از
فرصتها /شبکه اجتماعی قوی /تجربه پیشین
ریسییییک پریری /قابل یت جرب و ترک یب اطال عات /توا نایی یادگیری از تعامل افراد با یکدیگر /مشارکت کسب و کار با بخش خصوصی/
تعامالت و همکاران /برخورداری از انگیزههای فرامنطقی /گوش شییینوا /انجام آزمون و خطا
تجربه مشارکتی
تعهد بلندمدت به ک سب و کار و جامعه /برخورداری از ذهنیت و رویکرد مشییییارکیت کیارآفرینییان بیا یکییدیگر و دیگر موجودییتهییای
اکوسیستم /ایفای نقش رهبری در اکوسیستم

باز /تقدم به سالمت بلندمدت کسبوکار

ال هام بخشیییی /پرورش پا یه گراران /پرورش کارک نان /منبع

-

سرمایه /مرشدی

توانایی توسییی عه چشیییم انداز /خالق یت و نوآوری /دانش فنی /تجربه الهام بخشی
مرتبط /پشتکار /هدفمندی /کنترل شخصی /تفکر مثبت /اشتیاب به کسب
و کار شخصی /اعتماد به دیگران /نگرش مناسب
سیین /تحصیییالت /اشییتیاب /میل به بهرهبرداری از اسییتعدادها /میل به

گوپتا و همکاران2015-

درآمد /تمایل به ریاسییت /انگیزه بهرهبرداری از فرصییتها /دانش فنی/

(اکوسیستم ک .فناورانه)

دانش کسییب و کار /قدرت رهبری /تفکر ریسییک پریری /توانایی شییبکه

-

سازی
روژا2015-
(اکوسیستم ک .فناورانه)

صالحیت و مهارت فنی /استقالل طلبی /میل به بهرهبرداری از فرصتها /شیییناسیییایی روندهای موجود و محتمل آتی /ارتقاء مهارتهای
مدیریتی

میل به ایجاد ارزش

بر اسیییاس مطالب پیش گفته و جدول  1که ویژگی ها و نقش های مد نظر در مطالعات پیشیییین را تجمیع نموده ،میتوان دو نتیجهگیری
مشیییخک داشیییت .اوالً ،ویژگی های کارآفرینان (فناور) تا حدی در متون مرتبط پیشیییین مد نظر قرار گرفته اسیییت؛ به طور کل اگرچه
مولفه هایی نظیر دانش تخصصی ،انگیزه باال و ریسک پریری از جمله مواردی است که عموماً مد نظر منابع بوده ،لیکن وحدت و یکپارچگی
جامعی بین ویژگی های بیان شییده ،قابل مشییاهده نیسییت .ثانیاً ،ادبیات مرتبط تا کنون نتوانسییته مجموعه جامعی از نقشهای کارآفرینان
(فناور) در اکوسیستم کارآفرینی (فناورانه) را ارا ه نماید .ضعفهای پیش گفته از آن جهت قابل توجه بیشتر است که عموم منابع بررسی
شده ،ویژگیها و نقش های کارآفرینان (فناور) را بر پایه تحلیل های شخصی و یا ارجاع به متون پیشین ارا ه نمودهاند و بر این اساس در
حوزه روش شناسی مطالعات مرتبط کمبودهای چشم گیری قابل مالحظه است.

 . 2روش پژوهش
پژوهش جاری از نظر هدف بنیادی ،از جهت ماهیت کیفی و از لحان زمانی مقطعی ا ست .ا ستراتژی ا صلی مد نظر در این تحقیق مبتنی بر
متدولوژی داده بنیاد بوده اسیت .این متدولوژی به عنوان روشیی خاص جهت جمعآوری دادهها و تحلیلآنها به منظور توسیعه نظریهای
که ریشییه در دادهها دارد توسییط گلیزر و اشییتراوس ( )1967شییکل گرفته اسییت .شییارمز )2006( 3رویکردی نسییبتاً متفاوت نسییبت به
دیدگاه های پیشین موجود در این استراتژی ارا ه نموده که منعطف تر بوده و قا ل به ساخته شدن تئوری توسط مشارکت کننده و محقق
در فرآیند پژوه شی ا ست؛ از این جهت دیدگاه وی بی شتر در پارادایم تف سیرگرایانه قرار میگیرد ) .(Kenny & Fourie, 2015عالوه بر
شییارمز محققان دیگری نیز تالش نموده اند تا با تعدیل برخی از اصییول این اسییتراتژی ،مسیییر هموارتری را برای پژوهش فرآهم نمایند.
ویلیگ ( )2013در کتاب خود روش داده بنیاد اجمالی 4را معرفی نموده که در تحلیل داده ها مطابق با اصیییول روش اصیییلی بوده ولیکن
عموماً فرآیند رفت و برگشتی به محیط عملیاتی را کنار گرارده است .روش اتخاذ شده در پژوهش حاضر رویکرد ساخت گرایی (شارمز،
 )2006بوده که به طور خاص در فرآیند رفت و برگشییتی آن ،تغییراتی اعمال شییده اسییت .این رویکرد بواسییطه چند مورد ذیل به عنوان
ا ستراتژی مطلوب پژوهش جاری انتخاب گردیده ا ست . 1 :محور ا صلی پژوهش حا ضر ،افراد (کارآفرینان فناور) بوده و ا ستراتژی داده
بنیاد به طور خاص بر افراد و تعامالت و رفتارهای آنان تمرکز میکند) .2 .(Hoda, Noble, & Marshall, 2010; Parry, 1998روش
داده بنیاد بوا سطه ماهیت تئوری سازی خود میتواند در مواجهه با حوزه های نو که فاقد مطالعات پی شینی م ستحکم ه ستند ،ب سیار موثر
واقع گردیده و به غنای علمی آن حوزه کمک نمایند؛ همانطور که در پیشیییینه مقاله جاری نیز اشیییاره گردید ،حوزه نقشهای کارآفرینان
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فناور به طور عام و یا خاص (در اکو سی ستم) از موارد مغفول در ادبیات مرتبط میبا شد .3 .ویژگیهای خاص ا ستراتژی داده بنیاد که با
سفارشیسازی های همراه گردیده ،به پیگیری فرآیندی تعاملی و عمیقتر در پژوهش کمک نموده است.
جامعه پژوه شی مطالعه حا ضر ،کارآفرینان فناور بودهاند که میبای ست از تجربه مرتبط با پیگیری و پیاده سازی ک سب و کار فناورانه
نوپا برخوردار میبودند .روش نمونه گیری در این بخش نمونه گیری هدفمند بوده که پس از مصیییاحبههای ابتدایی با نمونهگیری تئوریک،
به معنای نمونه گیری جهت غنی نمودن نظریه ،تا زمان دسیییتیابی به اشیییباع (کفایت) نظری ،ادامه یافته اسیییت .مبنای بررسیییی و انتخاب
نمونههای پژوه شی ،گزارش نیمه دوم سال  1395از شرکتهای دانش بنیانِ دارای مجوز بوده (جدول  )2که ح سب لزوم همراه با لیست
شرکتهای حاضر در پارک های فناوری شهر تهران و سایر ارجاعات ،مدنظر قرار گرفته است.
جدول ) .(2ساختار شکست شرکتهای دانش بنیان مرتبط با جامعه پژوهشی
تعداد شرکتهای دانش بنیان

2701

شرکتهای دانش بنیان نوپا

1628

شرکتهای دانش بنیان نوپا مستقر در تهران

607

شرکتهای دارای امکان و شرایط مصاحبه
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ابزار اصییلی گرد آوری دادهها مصییاحبههای عمیق 5با محوریت تبیین مسیییر کارآفرینی فناورانه فرد کارآفرین بوده که حسییب لزوم با
سیییواالت راهنما و مباحثات در جهت پوشیییش دادن عمق و گسیییتره رخدادها ،عمل ها و عکس العمل ها ،همراه شیییده اسیییت .عالوه بر
م صاحبههای انجام شده منابع ثانویه شامل م صاحبه های کارآفرینان فناور (در قالب گزار شات مکتوب ،ت صویری و یا صوتی) که امکان
بهرهگیری جهت اسیییتخراج نقش های خاص کارآفرینان فناور را داشیییتهاند ،نیز مد نظر قرار گرفته اسیییت .این منابع در چارچوب جامعه
پژوهشی پیش گفته قرار داشته و کیفیت آن ها جهت ورود به مرحله تحلیل مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش تحلیل داده ها (اولیه و ثانویه) بر اسیییاس رویکرد شیییارمز ( )2006عموماً مبتنی بر دو مرحله کدگراری اولیه و متمرکز بوده که در
فرآیند نمونه گیری هدفمند و نظری و همچنین مقای سه پیو سته کدها و گروه ها ،تا زمان ر سیدن به ا شباع نظری دنبال گردیده ا ست .محور
ا صلی تحلیلها ،شنا سایی نقش های کارآفرینان فناور در م سیر اقدام کارآفرینانه ن سبت به ک سب و کار خود و سایر اجزاء اکو سی ستمی
بوده؛ با اینحال همانطور که در بخش مرور پیشینه نیز ذکر گردید ،ویژگی های کارآفرینان فناور نیز در جهت مسیر پژوهشی قرار داشته
و از آنجاییکه شییناسییایی آنها به ارا ه مجموعه نقشهای مرتبط با کارآفرینان کمک می کرده ،به عنوان محور جنبی تحلیلها مد نظر قرار
گرفته است.
با توجه به محدودیت های پژوهشییی (نظیر زمان و فرآیند) انجام تحلیل داده ها در پنج مقطع مشییخک صییورت پریرفته و نتایج تحلیلهای
هر دور در گردآوری و تحلیل های دورهای آتی اثرگرار بوده ا ست .الزم به ذکر ا ست کل فرآیند تحلیل در نرم افزار مکس کیودا 6ن سخه
 12انجام شده و در این مسیر از یاداداشت های نگارش شده نیر به نحو قابل توجهی بهرهگیری شده است.
در جهت رعایت و افزایش کیفیت تحقیق حسییب دیدگاههای لینکولن و گوبا ( ،)1985کرسییول ( )2012و سییاندرز و همکاران ( )2016تالش
شده موارد ذیل مد نظر قرار گیرد .اول ،مصاحبههای صورت پریرفته پس از پیاده سازی ،حسب لزوم مجدداً در اختیار مصاحبه شوندگان
قرار گرفته و نظرات تکمیلی و یا اصیییالحی آن ها دریافت گردیده اسیییت .دوم ،در فرآیند پژوهش از منابع ثانویه معتبر نیز در جهت غنای
دادهای و د ستیابی به ا شباع نظری بهرهگیری شده ا ست .سوم ،تحلیلها و کدگراری ها در تیم پژوه شی به طور تکاملی ،بدون اعمال هر
نوع پیش فرض و بدون سوء گیری فردی دنبال گردیده ا ست .چهارم ،تحلیلهای اولیه (کدگراریهای اولیه) به طور نمونه در اختیار برخی
از مصاحبه شوندگان قرار گرفته و برداشتها و کدهای استخراج شده مورد بحث و تایید قرار گرفته است (بررسی مشارکتکنندگان)7؛
این برداشییت ها و کدها مورد بررسییی و تایید دو خبره مرتبط نیز واقع شییده اسییت (ممیزی بیرونی .)8همچنین به طور کل فرآیند رفت و
برگشیییی جمعآوری و تحلیل داده ها (پنج دور) ،بهرهگیری از داده های متعدد اولیه و ثانویه و انجام تحلیل ها در تیم پژوهشیییی امکان
برقراری شرایط روش تطابق توامان 9را برای مسیر پژوهش و دستیابی به اعتبار تحقیق ،فرآهم نموده است.

 . 3یافتهها
به طور کل در مسیییر رسیییدن به اشییباع نظری  27کارآفرین فناور و مسیییر آن ها مورد بررسییی و مطالعه قرار گرفته که در جدول 3
مشخصات کلی  12مصاحبه عمیق و  15گزارش مستند ثانویه اشاره شده است.
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جدول ( .)3منابع دادههای اولیه و ثانویه تحقیق
لیست مصاحبهها
کد

حوزه تخصصی

تحصیالت رشته

سابقه
ک.

تحصیالت رشته

کد

حوزه تخصصی

 M1ک .ارشد برب

الکترونیک

9

M7

دکتری

 M2ک .ارشد کارآفرینی

شیمی و ..

8

M8

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نانو

 M3ک .ارشد مدیریت دولتی

نانو

8

M9

زیست فناوری

6

 M10دکتری

20

 M11ک .ارشد برب

 M4دکتری

اقیانوس شناسی

 M5iدکتری

مهندسی برب و کامپیوتر الکترونیک

فناوری اطالعات 7

 M6کارشناسی عمران

سابقه
ک.

بیوشیمی بالینی سالمت

دکتری

 M12دکتری

5
6

مهندسی برب

الکترونیک

4

مکانیک

مکانیک

12

تجهیزات آز-.سالمت 4
مکانیک-تجهیزات آز10 .

مکانیک

لیست منابع ثانویه
کد سمت

حوزه تخصصی کد

سمت

 O1پایه گرار

فناوری اطالعات O6

پایه گرار

 O2م .ع ii.و پایه گرار نانو

حوزه تخصصی کد

حوزه تخصصی

سمت

فناوری اطالعات  O11م .ع .و پایه گرار نانو

O7

م .ع .و پایه گرار

نانو

 O12پایه گرار

O8

مخترع و پایه گرار

الکترونیک

 O13م .ع .و پایه گرار نانو

م .ع .و پایه گرار

نانو

 O14م .ع .و پایه گرار نانو

 O5م .ع .و پایه گرار فناوری اطالعات  O10م .ع .و پایه گرار

نانو

 O3م .ع .و پایه گرار هوایی
 O4پایه گرار

الکترونیک

O9

فناوری اطالعات

 O15پایه گرار

 :Iسه نوبت مصاحبه صورت پریرفته است.

فناوری اطالعات

 :iiمدیر عامل

همانطور که اشییاره گردید ،جمعآوری و تحلیل داده ها در پنج دور مشییخک صییورت پریرفته که اطالعات جزء مرتبط با نتایج هر یک از
دورهای تحلیل در جدول  4اشاره شده است؛ در این جدول رسیدن به اشباع کدها در دور چهارم تحلیلها قابل مشاهده است .در انتهای
دور پنجمِ تحلیل ها ،به طور کل  421گزاره مورد کدگراری قرار گرفته که منتج به  14نقش (در سیییه گروه نقش های اصیییلی ،زمینهای و
پشتیبان) و  42ویژگی (در پنج بعد ویژگی های ژنتیکی ،فردی ،انگیزشی ،تجربیات و دانش و مهارت) گردیده است.
جدول ) .(4جز یات پنج مرحله تحلیل و کدگراری استراتژی داده بنیاد
دور 1

دور 2

دور 3

دور 4

دور 5

تعداد موارد تحلیلی (مصاحبه  +دادههای ثانویه)

6

12

19

27

27

تعداد گزارههای کدگراری شده

111

298

386

425

421

تعداد کدهای تعریف شده

60

77

80

80

64

تعداد یاداشتها

20

33

40

40

38

در بخش ذیل هر یک از گروه نقشهای کارآفرینان فناور و مولفههای شییناسییایی شییده تبیین و به همراه نمونههایی از گزارههای مرتبط
ارا ه گردیدهاند.

 . 1.3نقشهای اصلی
اقدام محوری و اصییلی کارآفرینان فناور پایه گراری کسییب و کار فناورانه می باشیید .در این مسیییر سییه اقدام خاص به عنوان نقشهای
محوری کارآفرینان فناور شناسایی و تعریف شده است.
مطالعه و تحقیق و توسیییعه :این مولفه در ارتباط نزدیک با حوزه کارکردی پژوهش در اکوسییییسیییتم بوده و از اهمیت ویژهای در فرآیند
کارآفرینی فناورانه برخوردار ا ست .کارآفرین فناور عموماً بوا سطه مطالعه و انجام تحقیق و تو سعه میتواند دانش تخ ص صی و ا شراف
علمی الزم ،برای ایجاد کسب و کار فناورانه را بدست آورد .داده های تحلیل شده نشان داده عموم کارآفرینان فناور پیش از شروع کسب
و کار فناورانه از اشراف نسبی تخصصی نسبت به موضوع کاری خود بهرهمند بودهاند .این اقدام در حین پایهگراری و توسعه کسب و
کار فناورانه توسط کلیه آنها دنبال گردیده است.

 : M7مهندسی معکوس حرف درست تری است ولی مجهوالت دارد ..مکانیزم این رو در آوردن کار راحتی نیست ..نیاز به مطالعه و دانش
فنی زیادی دارد که آن را ما از کسی نمی گیریم .در واقع برای این کار (مهندسی معکوس) ما خودمون خیلی کار کردهایم.
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 :M8من خودم وقتی دارم یک کاری رو انجام میدم تا زمانیکه ته کار رو در نیارم ،ارضا نمیشم ..نمیتونم کورکورانه کارکنم ..از همون
زمان مینشستم میخوندم ،مخصوصا شب ها راجع به نانو الیاف که ما کار میکنیم میخوندم.
شییناخت و تحلیل بازار و نیاز جامعه :تمرکز صییرف بر توسییعه و ارا ه فناوریها نمی تواند به ارمغان آورنده موفقیت برای کسییب و کار
فناورانه باشیید .ضییروری اسییت تا کارآفرین فناور قبل از ایجاد کسییب و کار ،از بازار و نیازهای واقعیِ آن شییناخت کافی حاصییل نماید.
برخی از شک ستهای بیان شده در نمونههای مورد برر سی ،نا شی از عدم توجه به چنین مقولهای بوده ا ست .این مولفه که در ارتباط با
بعد بازارِ اکوسیستم کارآفرینی (فناورانه) است ،از بیشترین ارجاع در بین سه نقش اصلی کارآفرینان فناور برخوردار بوده است.

 :M7ولی مشییکل ما بجز این مسییا ل در فروش بود .که زیاد خریدار نداشییت .ما ب ه چهار مرکز بیشییتر نتوانسییتیم بفروشیییم .اون ها هم
میگفتند محصول را خیلی نمی شناسیم و بیشتر از این به این خاطر که میگفتند بودجه نداریم.
 : M1ما شرکتمون رو از هیچ کدام از ایده های خالقانه ..که داشتیم شروع نکردیم ..به این نتیجه رسیدیم که بازاری را باید داشته باشیم..
تجهیز منابع :ایجاد هر نوع ک سب وکاری در گرو جمع آوری و بکارگیری منابع الزم برای آن ا ست .منابعی نظیر نیروی ان سانی ،سرمایه،
دانش فنی و تجهیزات از جمله نمونههایی ا ست که کارآفرین فناور می بای ست در حین فرآیند ایجاد ک سب وکار فناورانه ،ن سبت به تامین
آنها اقدام نماید.

 : M1در همان حین که در دانشییگاه بودم بدنبال بررسییی و شییناسییایی افراد مختلفی مورد نیاز کسییب و کار آینده خودم هم بودم؛ افراد
مختلفی را تست می کردم تا افراد مناسب و همگنی را انتخاب کنم.
 :M2ما برای تحقیقاتمون و ایجاد شرکت دنبال وام نرفتیم ،تالش کردیم طرح های تحقیقاتی دیگری دا شته با شیم ..مو ضوعات کوچک تر
که از اون ها منابع مالی الزم برای ایجاد کسب و کار را تامین کنیم.

 . 2.3نقشهای پشتیبان
هشت نقش این گروه شامل اقداماتی است که در مسیر پایه گراری و توسعه کسب و کار فناورانه الزم بوده ولی نسبت به گروه نقشهای
قبلی ماهیت جنبی یا پشتیبانی دارند.
شبکه سازی و تعامالت :یکی از مهمترین مولفههای منتج شده از تحلیلها بوده که به عنوان اقدام عملی جهت تو سعه ارتباطات فردی به
منظور ت سهیل و پی شبرد امور کارآفرینی فناورانه شناخته می شود .این اقدام که با ویژگی مهارت تعامالتی فرد کارآفرین ارتباط نزدیک
دارد در حوزه های مختلف حاکمیتی (نظیر دریافت مجوزات) ،مالی (نظیر جرب سیییرمایه) ،صییینعت (نظیر ارتباط با تامین کنندگان) ،بازار
(نظیر بازارسازی) و غیره اثرگرار است.

 :M1دوستانی داشتم که روی تکنولوژی کار میکردند ..با اون ها ارتباطاتم را توسعه دادم /.اون موقع که درس میخوندم دنبال این بودم
که ارتباطاتم را بتوانم زیاد کنم ..با افراد فنی سط باال ..استادهای خوب..
 :M2دولت را دارم پیگیری می کنم که رابطه بیشتری ایجاد کنم که بتونم کارم رو پیش ببرم.
حضییور در رخدادهای علمی ،تخصییصییی و کسییب وکار :این اقدامات هم در جهت ارتقاء دانش و اطالعات کارآفرین موثر بوده و هم به
توسعه ارتباطات و شبکه تعامالتی وی منجر میگردد .در واقع این نقش خود میتواند بر برخی ویژگیهای کارآفرین که پیشتر اشاره شد
(نظیر دانش تخصصی ،هوشیاری به فرصت ها ،مهارت تعامالت و  )..اثرگرار باشد.

 :M2همزمان نمایشییگاههای مختلف میرفتیم و ایدههای جدید می گرفتیم؛ ایده آمینو اسیییدها رو ما از نمایشییگاه وزارت جهاد کشییاورزی
ایران گرفتیم.
 :M9االن در تیم اجرایی و تجاری سه نفر هستند که کار میکنند که در کنفرانسها و شرکت ها حضور فعال دارند .ما یک کمپینی را برای
سالمت در برج میالد برگزار کردیم که برای مردم رایگان خدمت انجام می دادیم.
تجربه اندوزی حین اجرا :این مولفه به مفهوم توسیییعه شیییخصیییی و یادگیری کارآفرین از اقدامات و آزمون و خطاها در فرآیند انجام
کارآفرینی فناورانه داللت دارد .این مولفه مهم هم در رشیید و توسییعه کسییب وکار فناورانهی جاریِ کارآفرین و هم در پایهگراری کسییب
وکارهای محتمل آتی وی ،اثرگرار است.
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 :M11تجربیات تلخمون زیاد ب وده ،هم باعث شده یکم محتاط بشیم و هم اینکه چشممون باز بشه ..که این دفعه دیگه سنگینه 200 ..میلیون
میزاری و میره /.فکر نمی کردیم اینقدر پیچیده باشیییه ..ما در ذهنمون خیلی سیییاده تر بود ..ولی در نهایت با کلی آزمون و خطا و کلی
بررسی و تحقیق جلو رفتیم.
آیندهنگری :این مولفه که می تواند صرفاً به عنوان یک ویژگی فردی کارآفرینان فناور نیز به ح ساب آید ،بی شتر در حوزه فناورانه اهمیت
داشته (نسبت به کارآفرینی های معمول) و از آن جهت که بر اقدامات مرتبط با آن تاکید گردد به عنوان نقش لحان شده است .آینده نگری
به عنوان یکی از نقش های پشیییتیبانِ کارآفرینان فناور باعث میگردد تا توجه ویژهای به شیییرایط و احتماالت آتی کسیییب و کار فناورانه
معطوف گردد .این توجه از آن جهت اهمیت ویژهای دارد که در حوزه های فناوری تغییرات و تحوالت اسییاسییی رد داده و بقاء و موفقیت
کارآفرین در گرو توجه به این موارد است.

 : M6یکی از ایرادات ما هم زمانی که می خواسیییتیم کار رو شیییروع کنیم همون بود که فکر نکردیم که این حوزه آر اف آی دی که می
خواهیم کار کنیم نیاز به سرمایه اولیه بزرگی داره که ما نداریم.
 : M8کلی زمین بود ،سوله داشت ..پشت زمین هم خالی بود برای توسعه ..تمام شهرک های دیگه رو هم رصد کردیم ...در نهایت اونجا رو
با دید توسعه گرفتیم.
همکاری با افراد و تیم های تخ ص صی دیگر :این نقش در را ستای دو ویژگی کارآفرینان مبنی بر پریرش م شارکتهای جدید و احترام به
توانمندیهای دیگران قرار می گیرد .این مولفه بر لزوم توجه کارآفرین فناور به بهرهگیری از افراد و تیمهای تخصصیِ بیرون از کسب و
کارِ در حال پایهگراری اشاره داشته که میتواند در پیشبرد و کیفیت پیاده سازی و توسعه کسب و کار فناورانه ،مهم و موثر باشد .اهمیت
این مولفه از آن جهت اسییت که کارآفرینی فناورانه بواسییطه ماهیت پیچیده و چند وجهی به تخصییکهای گوناگون و همکاریهای متعدد
نیاز دارد.

 :M7ما داریم بر یک سی ستمی کار می کنیم ،لیکوید هندلینگ ،ق سمت خا صی داره که هم باید سرامیکی با شه که در دمای باال تغییر شکل
نده ..این دیوایس ...نیاز به کار تخ ص صی داره که ای شون که باها شون صحبت کردم دنبال می کنه /.االن داریم در حوزه اتوما سیون با
تیمی که در حوزه مکاترونیک هستند کار می کنیم ..برای ساخت دستگاهی که اتومات هست.
پرورش نیروها :یکی از نقش های جنبی کارآفرینان فناور بوده که هم به طور مسیییتقیم (آموزش و هدایت) و هم غیر مسیییتقیم (از طریق
ایجاد شییرایط مناسییب) میتواند بر نیرو ها و تیم مرتبط اثر گرارد .ارتقاء دانش ،مهارتها و انگیزههای این افراد عالوه بر اینکه در کسییب
وکارِ کارآفرین اثرگرار ا ست ،می تواند کیفیت ظرف ا ستعدادهای اکو سی ستم کارآفرینی فناورانه را نیز بهبود بخ شد .مواردی نظیر ایفاء
نقش مرشدی ،الهام بخشی و تشویق نیروها از جمله زیرمولفههایی است که ذیل این نقش جای میگیرند.

 :M12به پرسنل می گم شما قرار نیست تا آخر عمرتون اینجا کار کنید ..این سیستم تا جایی میتونه به شما علم بده..بعد از اون باید وارد
یک سیستم دیگه بشید ..اگر نخواهید یاد بگیرید و  ..بدرد من نمی خورید.
ر صد رخدادها :این اقدام عموماً در را ستای مولفه های هو شیاری کارآفرینانه و شنا سایی فر صتهای مختلف عمل مینماید .در واقع فرد
ص
کارآفرین فناور می بای ست در جهت هو شیاری کارآفرینانه و فناورانه ،ن سبت به پیگیری رخدادها و ک سب اطالع از و ضعیت عام و خا ِ
پیرا مون موضوع کسب و کار خود اقدام نماید.

 :M2یک کاری که ما را نسبت به بقیه فناورها جلو میاندازه اینه که ما موضوعات و رخدادها را رصد می کنیم .چه دولتیها چه مصوبهها
و ..
تامین مالی شخ صی :یکی از م سیرهای تامین مالی کارآفرینیها خود فرد کارآفرین و پساندازهای شخ صی وی بوده ا ست .البته حوزه
فناورانه بواسطه نیاز به منابعِ بیشتر محتمالً وابستگی باالتری به منابع مالی بیرونی از جمله سرمایه گراران خطر پریر خواهد داشت.

 : M7کاری که دنبال کردیم بیشییتر بر پایه خودمون بوده و نه دوسییتان و خانواده ..ما تعداد زیادی چک دادیم برای همین کار /.ما باید از
جیب خودمون هزینه ها رو بدیم ..هزینه دانشجو ،تامین مواد و ..

 . 3.3نقشهای زمینه ای /عام
بر ا ساس تحلیل های صورت پریرفته ،به طور کل سه نقش عام برای کارآفرینان (فناور) در اکو سی ستم کارآفرینی (فناورانه) شنا سایی و
تعریف شییده اسییت .این اقدامات بواسییطه ماهیت زمینه ای خود بیشییترین ارتباط و اثر را بر سییایر اجزاء اکوسیییسییتم دارند .همچنین این
اقدامات از آن جهت تحت عنوان عام ذکر گردیدهاند که توسط سایر اجزاء اکوسیستم نیز میتوانند و میبایست دنبال گردند.
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اعتمادسییازی :این مولفه اثر بسیییار مهمی د ر تسییهیل تعامالت و عملکرد اجزاء اکوسیییسییتم به خصییوص اقدام کارآفرینانه ایفا مینماید.
کارآفرینان فناور در مسیر کارآفرینی خود می بایست به انحاء مقتضی ،اعتماد الزم را بین موجودیتهای مرتبط اکوسیستم نظیر نهادهای
دولتی ،سرمایه گراران پرخطر و خریداران ایجاد نمایند .بدیهی است این اعتمادسازی میبایست دو جانبه باشد.

 : O15بع ضی از متخ ص صان با تجربه با اینکه از خدمات خارجی و با بودجه دالری ا ستفاده میکنند ،برای انتقال به سرویسهای داخلی
کمی گارد دارند! برای حل این چالش ها به زمان بیشتری نیاز است تا اعتماد به وجود آید.
 :O3مشکل دیگری که در مراحل درخواست تسهیالت با آن مواجه می شویم ،موانعی است ...مثل طراحی ...برخی اطالعات بسیار محرمانه
هستند و نمی توانند در اختیار سازمان دیگری قرار گیرند ....وقتی نباشد ،کسری مستندات میشود.
تعامل و همکاری با دیگر اجزاء اکوسییییسیییتم :یکی از نقشهای عام بوده که میبایسیییت در عموم اکوسییییسیییتمهای همکاریمحور نظیر
اکوسییسیتم کارآفرینی یا نوآوری بین اجزاء (موجودیت ها) وجود داشیته باشید .تعامل و همکاری با نهادهای پشیتیبانی ،با سیازمانها و
دانشییگاهها از جمله نمونه هایی اسییت که در ذیل این مولفه قرار میگیرند .این نقش به طور مسییتقیم در راسییتای مفهوم تکامل مشییترک

10

اکوسیستم قرار دارد.

 : M2متاسفانه در مسیر کاری ما همکاری بین فناورها ،شتابدهندهها و صندوبها اتفاب نیفتاده است...
فرهنگ سازی :همانطور که موجودیتهای تغریه کننده اکو سی ستم (نظیر مراکز آموز شی ،پژوه شی ،حاکمیتی ،پ شتیبانی و  )..وظیفه دارند
در مسیر کاری خود فرهنگ مناسب کارآفرینی فناورانه را اشاعه و توسعه دهند ،کارآفرینان (فناور) نیز میبایست در تعامالت و اقدامات
خود (از جمله در ارتباط با تیم کسب و کارِ خود) به این مهم توجه داشته باشند.

 :O1االن فرهنگ اسیییتارتآپی بین جوانها شیییکل گرفته و بسییییاری از آنها در این زمینه فعالیت می کنند ،اما در بخش سیییرمایهگراری
اسیتقبالی از این اسیتارتآپها نمیشیود ...داریم تالش میکنیم دیدگاه اون ها رو تغییر بدیم ...ما باید سیعی کنیم اشیتباه نکنیم و راه خطا
نرویم تا بتوانیم سرمایهگراران را جرب کنیم.

 . 4.3ویژگی های کارآفرینان فناور
همانطور که ذکر گردید در تحلیل دادههای جمعآوری شده ،شناسایی ویژگی های محتمل کارآفرینان فناور نیز مد نظر بوده؛ بر این اساس
پنج گروه ویژگی کارآفرینان فناور و  42مولفه مرتبط شناسایی گردیده که در جدول  5قابل مشاهده است.
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جدول ) .(5ویژگیهای محتمل کارآفرینان فناور
الف :ویژگیهای خاص ژنتیکی
ب :ویژگیهای فردی
سخت کوشی و پشتکار

اعتقاد به خود /اتکا به نفس

روحیه کارآفرینی

سرسختی (در حل مسا ل)

استقاللطلبی

بازار و مشتری محوری

جرات و جسارت (تهور)

کار تیمی

اخالب مداری

هوشیاری به فرصتها

پریرش و یادگیری از شکست

واقع بینی

صبر و تحمل

پریرش مشارکتها و اعضاء جدید

شبکه فردی

نگرش

حرفهای بودن

ریسکپریری

میل به موفقیت

اعتقادات و ارزشها

خالقیت و نوآوری

تعهد

هدفمندی

اعتقادات دینی

احترام به توانمندیهای دیگران

ج :ویژگیهای انگیزشی
آرمانگرایی /بلندپروازی

اعتقاد و عالقه به حوزه خاص و کار (اشتیاب)

انگیزه درآمدزایی

انگیزه اثرگراری در جامعه

انگیزه باال

تجربه تخصصی کاری پیشین

تجربه تخصصی تحقیق و توسعه پیشین

د :ویژگیهای تجربی
تجربیات چند وجهی

تجربه اقدامات نوآورانه

تجربه اختراع

ه :ویژگیهای دانشی و مهارتی
دانش تخصصی

مهارت مدیریت تیم و نیروی انسانی

مهارت تعامالت

مهارت بازاریابی و فروش

دانش و مهارت کسب و کار

دانش و مهارت مدیریتی

مهارت زبان انگلیسی

 . 5.3چارچوب نقش های کارآفرینان فناور در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه
ایجاد کسیییب و کار فناورانه محور اصیییلی اقدامات کارآفرینان فناور در اکوسییییسیییتم کارآفرینی فناورانه بوده و کلیه اجزاء دیگر این
اکوسیستم نیز در راستای تحقق این مهم به ایفای نقش میپردازند .فرآیند تحلیل داده بنیاد سه گروه نقش را برای کارآفرینان فناور منتج
نموده که ح سب جایگاه و نوع اثر خود میتوانند در قالب شکل  1نمایش داده شوند .در این چارچوب سه اقدام شناخت و تحلیل بازار،
مطالعه و تحقیق و تو سعه و تجهیز منابع گروه ا صلی (ه ستهای) به ارمغان آورنده ک سب و کارهای نوپا بوده که در این م سیر نقشهای
پشییتیبان (جنبی) به تسییهیل و پیشییبرد این اقدامات و پایه گراری کسییب وکارهای فناورانه کمک مینماید .همچنین سییه اقدام زمینهای نیز
می بایست توسط کارآفرینان دنبال گردد که عالوه بر اثرگراری در مسیر پایه گراری کسب و کار از اثرات قابل توجهای در کل اکوسیستم
نیز برخوردار میباشند.

شکل ( .)1چارچوب نقشهای کارآفرینان فناور
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نتیجه گیری
هدف و خروجی اصیلی اکوسییسیتم کارآفرینی فناورانه ،ایجاد و توسیعه کسیب وکار های فناورانه بوده که عامل محوری آن کارآفرینان
فناور است .این عامل محوری میبایست در کنار سایر اجزاء اکوسیستم ،نقشها و وظایف خاصی را در مسیر پایهگراری کسب و کار و
همچنین در ارتباط با دیگر اجزاء اکو سی ستم ایفا نماید .پژوهش حا ضر با رویکرد روش شنا سانه داده بنیاد بدنبال شنا سایی و تبیین این
نقشها بوده اسییت .بنابر خروجی های بدسییت آمده به طور کل سییه گروه نقش اصییلی ،زمینهای و پشییتیبان برای کارآفرینان فناور منتج
گردیده که در چارچوب تر سیمی شکل  1مولفهها و روابط آن ها ا شاره گردیده ا ست .عالوه بر آن در فرآیند پژوه شی پنج گروه ویژگی
محتمل ژنتیکی ،فردی ،تجربی ،دانشی -مهارتی و انگیزشی نیز برای این کارآفرینان شناسایی گردیده است.
مقای سه نتایج پژوهش در حوزه نقش های کارآفرینان فناور با معدود منابع پی شین بیانگر آن ا ست که نتایج داده بنیاد مجموعهای جامع از
نقشها را منتج نموده ،عموم مولفههای مد نظر در پژوهش های مرتبط پیشییین پوشییش داده شییده و مولفههایی جدیدی نیز ارا ه گردیده
ا ست .در گروه نقش های ا صلی مولفه مطالعه و تحقیق و تو سعه در را ستای نظر پرودان ( )2007که تحقیق و تو سعه را یکی از وظایف
اصلی کارآفرینان فناور بیان نموده ،قرار می گیرد .همچنین در این گروه ،مولفه شناخت و تحلیل بازار به طور نسبی تحت عنوان شناسایی
روندهای موجود و محتمل آتی توسییط روژا ( )2015مد نظر قرار گرفته اسییت .در گروه نقشهای زمینهای دو مولفه مهم اعتمادسییازی و
ن مورد برر سی مالحظه ن شده ا ست .در مقابل آن ،مولفه تعامل و همکاری با دیگر اجزاء اکو سی ستم در نظر
فرهنگ سازی در منابع پی شی ِ
فلد ( ) 2012مورد توجه بوده که وی به طور عام به لزوم تعامل بین اجزاء اکوسیستم از جمله کارآفرینان فناور با دیگر موجودیتها تاکید
دا شته ا ست .در گروه نقشهای پ شتیبان ،مولفه های تعامل کارآفرینان با یکدیگر (از هوآنگ و هاروویت )2012 ،و م شارکت کارآفرینان با
یکدیگر (از فلد )2012 ،ذیل نقش منتج شییدهی شییبکه سییازی و تعامالت ،مولفه مشییارکت کسییب و کار با بخش خصییوصییی (از هوآنگ و
هاروویت )2012 ،تحت نقش همکاری با افراد و تیم های تخصیییصیییی دیگر ،مولفه انجام آزمون و خطا (از هوآنگ و هاروویت )2012 ،و
ارتقاء مهارتهای مدیریتی (از روژا )2015 ،در قالب نقش تجربهاندوزی (یادگیری) حین کسیب وکار ،مولفه منبع سیرمایه (انجمن اقتصیاد
جهانی )2014 ،به عنوان تامین مالی شییخصییی و در نهایت مولفههای الهام بخشییی ،مرشییدی ،پرورش پایه گراران و پرورش کارکنان (از
انجمن اقت صاد جهانی )2014 ،تحت نقش پرورش نیروها ،در خروجی های پژوهش جاری مد نظر قرار گرفته ا ست .در این گروه نقشهای
آینده نگری ،ح ضور در رخدادهای علمی و تخ ص صی و ر صد رخدادها در منابع پی شین مالحظه ن شده ا ست .مولفه ایفای نقش رهبری در
اکوسیییسییتم (از فلد ) 2012 ،به جهت تمایزات رویکردی در خصییوص توسییعه اکوسیییسییتم (باال به پایین یا پایین به باال) و همچنین زمینه
پژوه شی تحقیق حا ضر (تمرکز بر شرایط ک شور) در زمره نقشهای کارآفرینان فناور نتیجه گیری ن شده ا ست .فرای تمایزات جزء مورد
اشیییاره ،گروهبندی و سیییط اثر مجموعه نقش های کارآفرینان فناور در اکوسییییسیییتم نیز در زمره نوآوریهای پژوهش جاری ملحون
میگردد.
مقای سه ویژگی های محتمل منتج شده برای کارآفرینان فناور با منابع پی شین به اخت صار بیانگر این ا ست که اگرچه ب سیاری از مولفههای
این حوزه ،فارغ از اسییتفاده یا عدم اسییتفاده از روش پژوهشییی مسییتحکم ،در منابع پیشییین اشییاره گردیده (نظیر ریسییکپریری ،دانش
تخصصی و انگیزههای باال) ،ولیکن مولفههایی نظیر سخت کوشی و پشتکار ،قابلیت پریرش مشارکتها و اعضاء جدید ،واقع بینی ،جرات
و جسارات و صبر و تحمل به ظرف ویژگی های محتمل این نوع از کارآفرینان قابل اضافه شدن است.
الزم به توجه اسیییت که نقشها و ویژگیهای ذکر شیییده ارتباطات نزدیک و دوجانبهای با یکدیگر دارند .در واقع ایفاء برخی نقشها (نظیر
رصیید رخدادها) اثر قابل توجهی بر ویژگیها (نظیر هوشیییاری به فرصییت) داشییته و از طرف دیگر برخورداری از برخی ویژگیها (نظیر
پریرش مشارکتهای جدید) در ایفاء نقش های الزم (همکاری با افراد تخصصی و غیره) اثر گرارند .همچنین نقشهای معرفی شده هر یک
حسیب ماهیت خود با یک یا چند حوزه اکوسییسیتمی ارتباط دارند .به طور نمونه همانگونه که در بخش یافتهها اشیاره گردید شیناخت از
بازار با حوزههای بازار و سازمان ها ،پرورش نیروها با حوزه ا ستعدادها ،فرهنگ سازی با حوزه فرهنگ و مطالعه و تحقیق و تو سعه با
حوزه پژوهش در ارتباط و اثر متقابل هستند.
در نهایت نقشها و ویژگیهای شنا سایی و تعریف شده میتوانند ح سب خاص بودن برای کارآفرینان فناور نیز مورد د ستهبندی قرار
گیرند .بر این اساس طیفی از میزان عام بودن این مولفه ها قابل ترسیم بوده که در شکل  2ارا ه شده است.
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شکل ) .(2طیف خاص بودن ویژگیها و نقشهای کارآفرینان فناور

محدودیتها و پیشنهادات
محدودیتهای مرتبط با تحقیق جاری که می تواند معرف پی شنهادات تحقیقاتی آتی نیز با شد ،در چند مورد قابل توجه ا ست .اول ،محدوده
شنا سایی نقش های کارآفرینان فناور متمرکز بر فرآیند ایجاد ک سب و کار بوده؛ بر این ا ساس نقشهای کارآفرینان در فرآیند مدیریت و
توسییعه کسییب وکار فناورانه مد نظر قرار نگرفته اسییت .یکی از پیشیینهادات مهم جهت تکمیل گسییتره نقشهای کارآفرینان فناور ،مطالعه
نقش های آنان در این فرآیند اسییت .دوم ،از آنجاییکه بواسییطه لزوم رعایت محدوده مشییخک در پژوهش بر نقشهای کارآفرینان فناور
تمرکز شییده ،ویژگیهای آنان به طور جنبی در قالب مجموعه موارد محتمل نتیجه گیری شییده و به الزام و اهمیت این ویژگیها در تحقیق
جاری پرداخته نشده است .بر این اساس پیشنهاد می گردد اولویت بندی و تعیین وزن نسبی مولفهها در مطالعات خاص آتی مورد پیگیری
قرار گیرد .سوم ،محدوده برر سی و مطالعه در پژوهش جاری معطوف به کارآفرینان حا ضر در اکو سی ستم کارآفرینی فناورانه ک شور
بوده و اگرچه بسیییاری از مولفهها قابل تعمیم به سییایر نقاط و محدوده های دیگر اسییت ،لیکن بدون تردید شییرایط خاص محدوده تمرکز
پژوهش (ک شور) در مولفههای شنا سایی و ا ستخراج شده تاثیرگرار بوده ا ست .به طور مثال نقش رهبری اکو سی ستم یکی از نقشهای
مهمی است که توسط برخی از منابع (نظیر فلد ) 2012 ،برای کارآفرینان بیان شده ،حال آنکه زمینه پژوهش جاری (شرایط کشور) امکان
شییناسییایی و نتیجه گیری چنین نقشییی را نخواهد داد .بر این اسییاس در جهت تعمیق و تدقیق چارچوب منتج شییده ،پیشیینهاد میگردد تا
مطالعات میدانی دیگری در نقاط و شرایط پیرامونی متفاوت نیز صورت پریرد.
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پینوشته:
1

Cross Border Virtual Incubator
 2در این ارتباط سه حوزه اکوسیستم کارآفرینی ،اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم کارآفرینی فناورانه مدنظر بوده که از مجموع حدود  45منبع شناسایی شده تنها  8منبع
به ویژگیها و یا نقش های کارآفرینان (فناور) در اکوسیستم پرداختهاند.
3
Charmaz
4
Abbreviated
5
In-depth or intensive interviews
6
MAXQDA
7
Member checking
8
Externat audit
9
Triangulation
10
Coevolution
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