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Abstract 

The study of the competence of technology 
entrepreneurs as the heart of technological 
business is one of the main areas of research 
in the field of technological entrepreneurship. 
However, in the dominant rationalistic view 
in this studies, technology entrepreneurs’ 
competence is seen as constituted by a 
specific set of components used in performing 
particularly given functions. In the present 
study, phenomenology is proposed and 
explored as an interpretive methodology 
alternative to this view, which is more 
compatible with technology entrepreneurship. 
Findings showed that the nature of the 
competence required for technology 
entrepreneurship is emergent, holistic, and 
relational. Also, the findings of this study 
suggest that technology entrepreneurs’ way of 
conceiving the entrepreneurship specifies 
which competence’s components they 
develop and what meaning these components 
take. Our research provides technology 
entrepreneurs with an understanding of 
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competence when creating and development 
of their businesses. Moreover, education 
services, identification of technology 
entrepreneurs in accelerators, and venture 
capital and business angels’ investment can 
be enhanced based on information gathered in 
this study. 
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  علمی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران عضو هیأت -1
  دانشجوي دکتراي کارآفرینی فناورانه، دانشگاه تهران -2

  

  دهیچک
با این حال، این . هاي پژوهشی اصلی در قلمروي کارآفرینی فناورانه است وکارهاي فناورانه، یکی از حوزه مطالعه شایستگی کارآفرینان فناور به عنوان قلب کسب

شده  سازي هایی ساده ل، فهرستهایی مستق مطالعات عمدتاً با رویکردي منطقی انجام گرفته به طوري که ضمن در نظر گرفتن کارآفرین و کار به شکل موجودیت
بر آن است تا با بکارگیري  مقالهاین . ها ارائه شده که تناسب چندانی با ماهیت نامعین و نااطمینانی باال در فرآیند کارآفرینی فناورانه نداشته است از شایستگی

 19بدین منظور، در چارچوب روش پدیدارشناسی با . توسعه ببخشدرویکرد تفسیري به عنوان رویکردي بدیل، فهم موجود از شایستگی کارآفرینان فناور را 
ها حاکی است که شایستگی در تجربه زیسته کارآفرینان فناور،  تحلیل استقرایی داده. هاي مختلف فناوري مصاحبه شده است کارآفرین فناور فعال کشور در بخش

و وابسته به نحوه ادراك کارآفرینان فناور از معناي کارآفرینی ) نه مجموعی از اجزاء غیرمرتبط(، کلی )نه مطلق(، نسبی )نه پیشینی(یابنده  اي است بروز مقوله
با ارائه راهکارهاي نوین آموزشی (، فعاالن حوزه آموزش )از طریق تشریح مفهوم توسعه شایستگی(هاي این پژوهش براي کارآفرینان فناور  یافته. فناورانه

از طریق بهبود (گذاري خطرپذیر  هاي سرمایه ها و صندوق دهنده و مدیران مراکزي همچون شتاب) ی بر ارتقاء ادراك نقشهمچون یادگیري حین عمل و مبتن
  .کاربرد دارد) هاي شناسایی و هدایت افراد مستعد به منظور کارآفرینی فناورانه روش

  کار فناورانهو کارآفرین فناور، پدیدارشناسی، شایستگی، رویکرد تفسیري، کسب: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Yadollahi Farsi, J., Baradaran, M. S., Hejazi, S. R., & Akbari, M. (2018). Extending the Concept of Technology 
Entrepreneurs’ Competence by an Interpretive Approach; a Phenomenological Study. Journal of Science & 
Technology Policy, 10(3), 45-58. {In Persian}. 
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.3.539508 

  
  1مقدمه -1

که هاي کارآفرینی است  از زیرحوزهکارآفرینی فناورانه یکی 
و بر چگونگی در تالقی کارآفرینی و نوآوري فناورانه ایجاد 

تبدیل علم و فناوري به ارزش اقتصادي و اجتماعی از طریق 
ترین  یکی از مهم. ]1[وکارهاي فناورانه متمرکز است  کسب
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  jfarsi@ut.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

وکارها، شایستگی  عوامل اثرگذار بر ایجاد و توسعه این کسب
گیري  پژوهشگران در اوایل شکل. ]3و2[فناور است  کارآفرین

میالدي، دریافتند که  1960دهه حوزه کارآفرینی فناورانه طی 
توان  بدون فهم روشنی از شایستگی کارآفرینان فناور نمی

از چگونگی ایجاد نوآوري فناورانه ارائه کرد تصویري کامل 
از  فناور شایستگی کارآفرینان جریان مطالعهبدین ترتیب، . ]4[

] 5[اولین موضوعات پژوهشی حوزه کارآفرینی فناورانه بوده 
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هاي پژوهشی این  و تا به امروز نیز همچنان جزء اولویت
 .]6[ قرار داشته استحوزه 

گرفته در این حوزه عمدتاً  با این وجود، مطالعات صورت
در . ]7[اند  مبتنی بر رویکرد منطقی به شایستگی انجام شده

این رویکرد، ضمن در نظر گرفتن کارآفرین و کار به شکل 
هاي فردي، وظایف  هایی مستقل، بر خصوصیت موجودیت

هایی از دانش، مهارت، توانمندي و  کارآفرین یا مجموعه
هاي  هاي متنوعی از شایستگی ها تأکید و فهرست ویژگی

د گرچه بکارگیري رویکر. ]8[شود  کارآفرینان فناور ارائه می
تواند اطالعات قابل توجهی از کارآفرینان فناور در  فوق می

بایست از طریق رویکردهاي مکمل  اختیار بگذارد اما می
به عالوه، رویکرد منطقی اغلب در . ]9[تقویت شود 

شده و معین کارایی داشته و استفاده از آن  هاي تعریف موقعیت
اش،  داییکه خصوصاً در مراحل ابت(براي کارآفرینی فناورانه

 )داراي فرآیندي غیرخطی، نامعین و با عدم اطمینان باال است
شود   تواند منجر به توصیفاتی ساده و می ]9و7[کارآمد نبوده 

. ]10[که تناسب چندانی با شایستگی کارآفرین فناور ندارند 
رویکردي باعث شده دانش چگونگی  این مطالعات تک

وکارهاي فناورانه،  د کسبآفرینی کارآفرینان فناور در ایجا نقش
  .]11[محدود قلمداد شود 

حاضر بر آن است تا با رویکرد تفسیري از شایستگی به  مقاله
عنوان رویکردي بدیل به این چالش پاسخ گفته و فهم موجود 

این رویکرد با . ]10[را توسعه دهد  ن افرادیااز شایستگی 
تواند  ، میتأکید بر فهم شایستگی از طریق مطالعه تجربه زیسته

براي درك پدیده پویا و پیچیده کارآفرینی فناورانه که نیاز به 
 مقالههاي این  یافته. ]12[باشد  دیمفپردازي باالیی دارد  مفهوم

 زیندر ارتقاء فهم کارآفرینان فناور از توسعه شایستگی و 
جهت ارائه راهکارهایی براي بهبود آموزش کارآفرینی فناورانه 

توان از نتایج آن  در مراکز آموزشی مفید است ضمن آنکه می
هاي شناسایی و هدایت افراد مستعد  براي بهبود روش

ها، مراکز  دهنده ه براي شتابویژ به هککارآفرینی استفاده کرد 
فرشتگان گذاري خطرپذیر و  هاي سرمایه ، صندوقرشد
ابتدا مروري بر مبانی نظري . وکار کاربرد خواهد داشت کسب

پس، روش پدیدارشناسی سو پیشینه تحقیق خواهیم داشت و 
به عنوان ابزار مطالعه شایستگی کارآفرینان فناور تشریح و در 

  .شود گیري و پیشنهادات ارائه می ها، نتیجه نهایت نیز یافته

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2
  شایستگی فردي 1- 2

هاي  در عرصه» شایستگی فردي«سال گذشته، سازه  35در 
نظري و اجرایی مختلف رواج یافته و رویکردهاي مختلفی از 

] 10[ 1یورگن سندبرگ. ]13[شایستگی را شکل داده است 
معتقد است که در بسیاري از مطالعات شایستگی، از رویکرد 

اي مشخص از  مجموعهمنطقی استفاده و شایستگی به عنوان 
هاي انجام یک کار دیده  ها همچون دانش و مهارت ویژگی
شود در حالی که در مقابل رویکرد منطقی، رویکرد  می

تفسیري به عنوان رویکردي بدیل وجود دارد که معنا را 
کاویده و شایستگی را از نظرگاه فردي که موقعیت را تجربه 

که به فلسفه دوگانگی در رویکرد منطقی . کند کرده مطالعه می
دهنده آن جدا و  گرا وابسته است کار از انجام و عینیت

بندي سندبرگ  دسته. اي مبتنی بر ویژگی است شایستگی پدیده
است که با توجه به  ]13[ 2ایوي مشابه دیدگاه هیتون و مک

شایستگی، مطالعات مرتبط با آن را به دو جریان  3تراکم سازه
اي از  ن، شایستگی را صرفاً مجموعهیک جریا: کنند تقسیم می

گیرد اما دیگري، شایستگی  دانش، نگرش و مهارت در نظر می
این عوامل در نظر گرفته که در تجربه زیسته افراد  4را ترکیب

  .شود منعکس می
منطقی، فردگرا نبوده و   رویکرد تفسیري بر خالف رویکرد

در رویکرد . کند بشر را موجودي اجتماعی تعریف می
بایست  ها وجود ندارد و می فسیري، کتاب مقدس شایستگیت

. ها اقدام نمود حسب موقعیت به تعریف و توسعه شایستگی
مشارکت در  5به عالوه، توسعه شایستگی، محصول جانبی

هاي اجتماعی و بنابراین تابع کنش و بافتی است که در  فعالیت
ك مفهوم شایستگی در این دیدگاه به در. شود آن انجام می

اینکه در موقعیتی خاص، چگونه باید شایسته بود مربوط 
این درك به صورت مداوم بازتولید شده و به بحث . است

ارزیابی . است 6شود و بنابراین کامالً پویا و موقتی گذاشته می
پذیرد جایی که از  شایستگی در اجتماعات واقعی صورت می

و طریق گفتگو و فهم تدریجی اینکه چه دانش، مهارت 

                                                 
1- Jörgen Sandberg 
2- Hayton & McEvoy 
3- The level of aggregation of the construct 
4- aggregation 
5- by product 
6- dynamic and provisional 



  1397، پائیز 3سال دهم، شماره فناوري،  و فصلنامه سیاست علم؛ برادران، سیدرضا حجازي، مرتضی اکبريجهانگیر یدالهی فارسی، محمدصادق 

47  

نگرشی براي کار مورد نظر الزم است فهم مشترکی از 
منظور از  ،با این مقدمه. ]14[گیرد  استانداردها شکل می

اي  شایستگی در این پژوهش بر مبناي رویکرد تفسیري، سازه
تعاملی است که همچون دانش، مهارت، توانمندي یا دیگر 

ه به نبوده و وابستهاي افراد  تنها ویژگی (KSAOs)ها  ویژگی
بر   مفهومی که). 1جدول (موقعیت و تعریف اجتماعی است 

مند، پیچیده و معطوف  هایی منحصر به فرد، موقعیت خاصیت
  .]14و13[به موفقیت در زندگی واقعی داللت دارد 

  ]14[مقایسه دو رویکرد منطقی و تفسیري شایستگی ) 1جدول 
  رویکرد تفسیري  رویکرد منطقی  

دیدگاه 
  نظري

رفتارگرایی و 
  گرایی شناخت

  عملگرایی و اجتماعی

  تفسیري و مشارکتی  سخت و عینی  واقعیت

  ماهیت بشر
موجود پاسخگو به محیط 

و پردازشگر منطقی 
  اطالعات

تغییردهنده فعال و 
  عامل اجتماعی

نگرش به 
  دانش

حقایق صحیح عینی با 
  تمرکز بر جوانب صریح

معانی مشترك 
شده با تمرکز بر  خلق

  جوانب ضمنی

هاي عمومی از  فهرست  شایستگی
  هاي فردي و شغلی ویژگی

روایت فهم نسبی، 
موقعیتی و اجتماعی 

  از موفقیت

توسعه 
  شایستگی

اکتساب و بکارگیري 
  هاي جدید دانش و مهارت

فرآیند مداوم 
کاوشگري و توسعه 

عملی در 
  هاي اجتماعی موقعیت

  شایستگی کارآفرینان فناور 2- 2
وکار فناورانه و کسی است که  فناور، مؤسس کسبکارآفرین 

وکار بر  ریزي و ایجاد آن کسب مسئولیت اصلی را در طرح
مطالعات مرتبط با شایستگی کارآفرینان فناور . ]2[ عهده دارد

  :شوند به سه دسته کلی تقسیم می
هاي  گروه اول، متمرکز بر دیدگاه مبتنی بر خصوصیت ?

گرفته در این گروه  از اولین مطالعات صورت. فردي است
به رابطه بین اشاره کرد که  ]15[ 1وینر و رابینتوان به  می

انگیزه کارآفرینان فناور و عملکرد شرکت پرداخته و بر نیاز 
از دیگر . اند باال به موفقیت و نیاز نسبی به قدرت تأکید کرده

را به ها  خصوصیتشده در این حوزه که  هاي انجام پژوهش

                                                 
1- Wainer and Rubin 

توان به  اند می عنوان شایستگی کارآفرینان فناور مطالعه کرده
هاي مختلف  هاي کارآفرینان فناور در بافت مطالعه ویژگی

در کارآفرینان فناور اشاره  2بارزو مطالعه ویژگی تعهد  ]16[
ها نیز ضمن  گر از این پژوهشاي دی در نمونه. ]17[نمود 

، بیان شده که 3مقایسه کارآفرینان فناور و فناوران غیرکارآفرین
هاي مرتبط با کشش بازار یا  براي کارآفرین فناور شدن، انگیزه

هاي شخصی  فشار فناوري داراي اهمیت باالیی نبوده و انگیزه
  .]18[شوند  هستند که تمایزآفرین می 4درونی
تبیین  هگروه دوم مطالعات شایستگی کارآفرینان فناور ب ?

. پردازند ها با توجه به وظایف کارآفرینان فناور می شایستگی
اي که  به مطالعه مسائل فنی و مدیریتی] 19[ 5نایت براي نمونه

که کارآفرینان فناور با آنها روبرو هستند پرداخته و بازاریابی 
بایست  که کارآفرینان میي معرفی کرده ا هترین وظیف را مهم

در پژوهشی دیگر، . شایستگی الزم براي آن را داشته باشند
ضمن معرفی خالقیت در ایجاد محصوالت جدید به عنوان 

اي کلیدي براي کارآفرینان فناور، مطرح شده که این  وظیفه
کار از طریق فرآیندي اجتماعی، چندسطحی، پیچیده، دوار و 

شده  از دیگر وظایف اشاره. ]20[ گیرد تکرارشونده صورت می
جذب توان قابلیت  به عنوان شایستگی کارآفرینان فناور، می

و فهم  ]21[سرمایه براي محصوالت فناورانه جدید 
  .را برشمرد ]22[وکار و دانشگاه  هاي متفاوت کسب فرهنگ
 بهدر گروه سوم از مطالعات شایستگی کارآفرینان فناور،  ?

ها و سایر  ها، توانمندي ها، مهارت هایی از دانش مجموعه
مارول و . ها به عنوان شایستگی پرداخته شده است ویژگی
ضمن تأکید بر نقش تجربه، تحصیالت و ] 23[ 6المپکین

دانش قبلی کارآفرینان فناور در موفقیت آنها، به تأثیر این 
سرمایه اند که گرچه  موارد بر شدت نوآوري پرداخته و گفته

هاي  انسانی تخصصی و عمومی، امري حیاتی براي خروجی
 ازنوآورانه است اما هر چه کارآفرینان فناور، اطالعات کمتري 

از  داشته باشند احتمال استفاده 7هاي خدمت به بازار روش
هاي شاخص افزایش  دانش فناورانه براي ایجاد نوآوري

طالعه نقش انواع با تأکید بر م] 24[ 8مارول و دروگز. یابد می

                                                 
2- escalation of commitment 
3- non-entrepreneurial technologists 
4- internal personal motivations 
5- Knight 
6- Marvel & Lumpkin 
7- ways to serve a market 
8- Marvel & Droege 
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دانش در موفقیت کارآفرینان فناور، تجارب قبلی در توسعه 
محصول و خدمت، در کنار تجارب بازار را نیز به عنوان 

  .اند شایستگی الزم براي موفقیت در سال اول معرفی کرده
توان نتیجه گرفت که شایستگی منطقی، رویکرد غالب  می

محل  2ق جدول مطالعات کارآفرینان فناور بوده و مطاب
  .تفاوت، تمرکز مطالعات بوده است نه کلیت رویکرد

  سه نمونه از مطالعات شایستگی کارآفرینان فناور) 2جدول 

  رویکرد
  نمونه پژوهش

  نتایج  منبع

با  شایستگی منطقی
تمرکز بر 
هاي  خصوصیت
  فردي

]25[  

کارآفرینان فناور نیاز متوسط به 
موفقیت و قدرت و نیاز کم به 

انگیزه آنها کمتر کسب . دارند رابطه
و بیشتر شامل مواردي  1عواید مالی

مواردي همچون کسب استقالل، 
رئیس خود بودن و جستجوي 

هاي جدید و  دائمی براي چالش
  .تر است بزرگ

با  شایستگی منطقی
تمرکز بر مجموعه 

ها،  دانش
ها،  توانمندي

ها و سایر  مهارت
ها  ویژگی

(KSAOs)  

]26[  

فرما، دارا بودن  خویشداشتن پدر 
تحصیالت دانشگاهی، در دهه سوم 

هنگام تأسیس (زندگی بودن 
سال تجربه کاري  9و ) شرکت

هاي  پیش از تأسیس، از شایستگی
  .کارآفرینان فناور است

با  شایستگی منطقی
تمرکز بر وظایف 

  کارآفرین
]8[  

هاي نوآوري، اجرایی،  شایستگی
مفهومی، رهبري، کار گروهی، 

سازي، مدیریت فناورانه،  شبکه
مدیریت بازار و مدیریت مالی، 

هاي  ترین شایستگی اصلی
  .کارآفرینان فناور است

  
  شناسی تحقیق روش -3

این پژوهش با رویکردي کیفی انجام شده چرا که هدف، 
پیچیده   مطالعه گروهی از کارآفرینان فناور جهت فهم مسئله

پدیدارشناسی یکی از از آنجا که . ]27[شایستگی است 
و اخیراً نیز جایگاه  هاي کیفی پژوهش است ترین روش اصلی

مهم آن در فهم پدیده کارآفرینی فناورانه مورد تأکید قرار 
از این روش براي مطالعه کارآفرینان فناور استفاده  ]11[گرفته 

                                                 
1- financial gains 

روش مذکور که ذیل پارادایم پژوهش تفسیري قرار . شد
به عبارت دیگر، (جربیات زیسته است دهنده ت گیرد انعکاس می

  واسطه تجربه عیناً همانطور که بی 2مطالعه عالم زندگی
هاي داخلی شایستگی  این روش، در پژوهش. ]27[) شود می

توان به مطالعه  نیز به کار گرفته شده که از آن جمله می
هاي کارآفرینان  و شایستگی] 28[علمی  شایستگی اعضاء هیأت

مراحل بکارگیري روش در ادامه، . شاره نمودا] 29[اجتماعی 
  :پدیدارشناسی براي این پژوهش در سه گام کلی آمده است

  کنندگان انتخاب مشارکت 1- 3
کنندگان، دارا بودن تجربه  معیارهاي انتخاب مشارکت

توصیف فهم خود از و تمایل به ) کارآفرین فناور بالفعل(
اشباع حصول  ها تا مصاحبه. ]27[شان بوده است  شایستگی
کارآفرین فناور  19و بر این اساس، با  ]30[انجام  نظري

کنندگان، غیرتصادفی و  رویه انتخاب مشارکت. مصاحبه شد
گیري گلوله برفی با  در قالب یک نمونه ]27[هدفمند 

بکارگیري فهم ایجادشده در جلسات مصاحبه براي 
  .هاي بعدي بوده است انتخاب

  ها گردآوري داده 2- 3
این پژوهش از طریق مصاحبه  هاي همانطور که گفته شد داده

امروزه مصاحبه کیفی به عنوان منبع . به دست آمده است
با . ]30[شود  اصلی گردآوري اطالعات از جامعه قلمداد می

 60تا  30هر یک از کارآفرینان، یک یا دو نوبت مصاحبه 
ا سؤاالتی ها ب مصاحبه. ساختاریافته انجام گرفت اي نیمه دقیقه

کلی آغاز و در صورت لزوم مطابق چارچوبی خاص از 
ها استفاده  تر نیز جهت پیشبرد جریان مصاحبه سؤاالتی جزئی

) 3جدول (چارچوب مذکور شامل سه بخش اصلی است . شد
که طی آن ابتدا بافت تجربه شایستگی، سپس توصیف 

ه گرفت شایستگی و نهایتاً معناي شایستگی مورد واکاوي قرار 
  .انجام شدند 1396طی سال  ماه 9ها در  مصاحبه .]31[است 

  ها و اعتباریابی تحلیل داده 3- 3
 3بر مبناي رویه برگلند) ها متن مصاحبه(هاي این پژوهش  داده

افزار مکس کیودا  در چهار مرحله و با استفاده از نرم] 32[
ها براي دستیابی به کلیت پدیده  ابتدا مصاحبه. اند تحلیل شده
در گام بعد، متن . شده، مطالعه و بازمطالعه شدند توصیف

                                                 
2- WorldLife 
3- Berglund 
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واحد معنایی، عبارتی (ها به واحدهایی معنایی  مصاحبه
هش را توصیفی است که معنایی مشخص و مرتبط با پژو

تقسیم و سپس، ترجمه این واحدهاي معنایی ) شود شامل می
کننده به زبان و مفهومی علمی صورت گرفت  از زبان مشارکت

خود براي  1اي در این مرحله، پژوهشگر از شهود رشته(
شونده به زبان رشته کارآفرینی  ترجمه زبان روزمره مصاحبه

نایی، در مضامین نهایتاً واحدهاي مع). فناورانه بهره برده است
ترکیب و شرحی یکپارچه از پدیده فراهم ) مفاهیم کلیدي(

ها، از راهبرد تحلیل  گفتنی است که در تحلیل داده. شد
استقرایی استفاده شده تا الگویی مفهومی از توصیفات تجربه 

به منظور اعتباریابی . ]30[کارآفرینان فناور استخراج شود 
داري و  هاي امانت بر ویژگی اتهاي تحقیق، مطابق تأکید یافته

، سه اقدام اساسی تدبیر ]33[باورپذیري در تحقیقات کیفی 
کنندگان مجدداً و این بار مبتنی بر  نفر از مشارکت 3: شد
ها و  هاي تحقیق، مورد مصاحبه قرار گرفتند تا یافته یافته

الگوي مفهومی منبعث از آنها با تجربه شایستگی کارآفرینان 
فرآیندهاي گردآوري اطالعات، نگی داشته باشد؛ فناور هماه

 ها چندین نوبت توسط پژوهشگر کدگذاري و مرور داده
دو اقدام اخیر، در راستاي ارتقاء ویژگی (کنترل شد 

و همچنین حین فرآیند تحلیل، ) اند داري بوده امانت

                                                 
1- Disciplinary intuition 

پژوهشگران به تعلیق تعلقات مبادرت و پس از آن هر یک به 
ا ارزیابی و از طریق تبادل نظر در صورت مجزا نتایج ر

بندي، اجماع نسبی بین پژوهشگران ایجاد شد  جلسات جمع
  ).ها در راستاي حصول باورپذیري یافته(
  
  هاي تحقیق یافته -4

کد  113مفهوم در قالب  237گرفته،  بر اساس تحلیل صورت
هاي معنایی و به  پس از شناسایی واحد. یکتا شناسایی شد

رکیب و منظور فهم شایستگی کارآفرینان فناور، ت
انجام شد که این ) مفاهیم کلیدي(سازي مضامین  یکپارچه

  .اند مضامین در ادامه تشریح شده
گیري کارآفرین  فرآیند مداوم شکل(شایسته شدن  1- 4

  )فناور شایسته
شایسته «ها حاکی از وجود مضمونی با عنوان  تحلیل داده

است که طی این فرآیند، کارآفرین فناور در مسیر » شدن
. دارد کسب شایستگی براي کارآفرینی و تداوم آن گام برمی

توان دقیقاً نقطه آغاز یا پایانی براي این فرآیند  گرچه نمی
اي  ز گذشتهتوان جریان آن را مشاهده کرد که ا اما می شناخت

کارآفرینان فناور، . اي در حرکت است آغاز و به سوي آینده
کنند که فراتر از  نشده را ایفاء می بینی هایی پیش بعضاً نقش

کنندگان در این  یکی از مشارکت. تولید محصول فناورانه است

  چارچوب مصاحبه پدیدارشناسانه با کارآفرینان فناور جهت فهم شایستگی) 3جدول 
 سؤاالت مصاحبه  بخش

 بخش اول
تمرکز بر (

بافت تجربه 
  )شایستگی

 آینده حال گذشته تمرکز

 کارآفرین
پیشینه کارآفرین فناور؟  -1

 ها و تصورات گذشته؟ نگرانی

وضعیت فعلی کارآفرین؟  -5
ها و تصورات کنونی  نگرانی

 شخصی؟

توصیف مسیر شخصی آینده؟  -8
 رو؟ هاي مختلف فردي پیش گزینه

 وکار؟ گیري کسب نحوه شکل -2 وکار کسب
توصیف وضعیت فعلی  -4

 وکار و روابط با افراد؟ کسب

وکار و  تصور از آینده کسب -7
 رو؟ هاي مختلف پیش گزینه

 محیط

وضعیت قبلی صنعت و محیط  -3
گیري  کالن و تأثیر آن بر شکل

 وکار؟ کسب

توصیف وضعیت فعلی صنعت  -6
 و محیط کالن؟

تصور نسبت به آینده صنعت و  -9
 جامعه؟

توصیف   بخش دوم
  شایستگی

تصور کارآفرین از تغییرات 
  ؟)گذشته تا حال(شایستگی 

هاي کارآفرین  تصورات و نگرانی
در مورد شایستگی؟ فکر دیگران 

  درباره او؟

هاي پیش روي کارآفرین در  گزینه
  خصوص توسعه شایستگی؟

معناي   بخش سوم
  شایستگی

گذاشتن کارآفرین از فهم  معناي کارآفرین از شایستگی؟ تغییرات معناي شایستگی؟ چگونگی توصیف و به اشتراك
  گیري هویت فعلی کارآفرین؟ خود در مورد شایستگی؟ نقش تجربه مورد نظر در شکل
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تر پیش  ابتدا تصورمان این بود که کار سریع": باره گفته
ست بعد دیدیم که فرآیندي رود و شاید امري دفعی ا می

تدریجی است که باید کارهاي متفاوتی انجام دهیم و خودمان 
بر . "را با آن وفق دهیم و بر اساس الزامات فرآیند جلو برویم

این اساس، تجربه کارآفرینان فناور، کامالً پویا و خالق است 
و اغلب بیش از آنکه مبتنی بر تصمیمات کلیدي بزرگ باشد 

به عالوه در این . تصمیمات کوچک متناوب استانعکاسی از 
گیري قابلیت کارآفرینانه و  مضمون، بر مباحثی از جمله شکل

هاي عینی و  هاي ضمنی در کنار مهارت وجود مهارت
. مشخص براي تبدیل شدن به فرد شایسته تأکید شده است

همچنین، تمام فرآیند شایسته شدن در تجربه کارآفرینان 
طمینان و یا ابهام روبرو است که آنها براي فناور، با عدم ا

در : نمایند مواجهه با این شرایط، دو رویکرد کلی را دنبال می
حالتی که اطالعات، محدود است یا دسترسی به اطالعات 

گذاري دقیقی داشت کارآفرینان  توان هدف میسر نبوده و نمی
ند دارند و براي آنکه به پیش برو فناور دست از اقدام بر نمی
در این کار، آنها به نبایدها . کنند به تعریف مرزها اقدام می

و  شدهبیش از بایدها التفات دارند که این امر باعث سبکبالی 
دهد که گرچه انتهاي مسیر روشن  به آنها، این اطمینان را می

نیست اما اقدامات فعلی، در مسیري کلی و قابل قبول در حال 
: ندگان در این خصوص گفتهکن یکی از مشارکت. انجام است

شد  کردم مشاوره بگیرم که باعث می در روند کار سعی می"
اشتباهات اساسی نکنم و  و حد و حدود مسیر روشن شود

گفت چه کاري باید  احتمال شکست پائین بیاید ولی دقیقاً نمی
به این حالت در تجربه کارآفرینان فناور، . "انجام شود

. اطالق شده است» اطالعات مرزبندي در شرایط محدودیت«
که اطالعات، زیاد و احیاناً ضد و نقیض در حالت دیگر زمانی 
روي کارآفرین، چندمعنایی، گیجی و  است مشکل پیش

در این حالت، کارآفرینان در . پریشانی است نه جهل و نادانی
راستاي توسعه شایستگی خود، به اولویت دادن با توجه به 

پردازند و در این شرایط،  ها و اصول شخصی می ارزش
آنچه  .ودش یها م تر از دانش به مراتب مهمو اصول، ها  ارزش

بیش از اطالعات جدید، کارآفرینان فناور را در این شرایط 
ها و درك این است که به چه چیز  برد تعریف اولویت پیش می

هاي خود به  کند با ارزش کارآفرین تالش می. باید توجه کرد
در . رو اقدام نماید هاي پیش ها و آینده به گزینهبخشی  اولویت

کنندگان قابل توجه  هاي یکی از مشارکت این خصوص، گفته
بر اساس . داشتمدر آن لحظه، دو انتخاب پیش رو ": است

با وجود آنکه . رفتند اصول خودم، مسیري را رفتم که کمتر می
هم  روند را من گفت باید مسیري که بیشتر افراد می شواهد می

در تحلیل . "بروم اما تصمیم گرفتم مسیر دیگر را بروم
گرایی در  ارزش«هاي تحقیق از حالت اخیر با عنوان  داده

  .یاد شده است» شرایط چندگانگی اطالعات
شده شایستگی  محتواي ترکیب(شایستگی داشتن  2- 4

  ) کارآفرینان فناور
با چهار از منظر محتواي شایستگی، در تجربه کارآفرینان فناور 

قابلیت «واحد معنایی اول،  :واحد معنایی مواجه هستیم
گرایش به حل مسائل از طریق  يروبر است که » فناورانه

دهی ایده و سپس تولید تا فروش  از شکل(توسعه فنی 
محصول فنی و در نهایت، دستیابی به رضایت حل یک مسئله 

 همچنین. داردتأکید ) شده فنی از طریق محصول فنی عرضه
در این دسته به مباحثی همچون عالقه فناورانه در کنار تصور 

. یافتنی از توسعه فنی نیز پرداخته شده است دست
اي  واقعاً باید به حوزه فنی": اي در این باره گفته کننده مشارکت

کنین عالقه داشته باشین و باید از  که دارین در آن کار می
این چنین باشه حتی  آدمی که. تولید فنی داشتن، خوشتون بیاد

حاضر است از درآمدهاي دیگرش براي توسعه کارش هزینه 
هاي دیگر براي  ها از کارها و پروژه مدت. من اینطور بودم. کند

توسعه  ياتکاء به نفس برابه عالوه . "این کار هزینه کردم
ی، صرف درآمد کارهاي دیگر براي توسعه فنی با فن تیفعال

توجه به عالقه و باور به نتیجه، پیوند برقرار کردن بین 
دار  هاي فنی مختلف براي کسب اطمینان از فرآیند ادامه فعالیت

توسعه فنی، تعهد به تخصص فنی و اتکاء به تیم فنی از معانی 
مهم درباره نکته . شده در این واحد معنایی بوده است استخراج

قابلیت فناورانه این است که نقش این قابلیت در تمام طول 
به عبارت دیگر، . قبل، حین و پس از خلق فرصت وجود دارد

اینطور نبوده که این قابلیت صرفاً در ابتداي فرآیند نقش داشته 
باشد بلکه در کل فرآیند به اشکال مختلف و کم و بیش 

  . حضور داشته است
ها، تحت عنوان واحد  شده از داده عانی استخراجدسته دوم از م

گرایش و . قرار گرفته است» نانهیکارآفر قابلیت«معنایی 
پیگیري امور جدید، تغییرطلبی و هوشیاري نسبت به تغییرات، 
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باور به ارزش ارائه راهکارهاي جدید، عشق و عالقه به شروع 
و  ها، تالش کردن و ساختن، توسعه دائمی و تدریجی فعالیت

کوشش و پایداري با وجود نبود شرایط مناسب و کمبود 
اند که در این  شده بوده ترین معانی استخراج منابع، از اصلی
  .اند دسته قرار گرفته

به » قابلیت مدیریتی«دسته سوم نیز با عنوان واحد معنایی  
ریزي  تمرکز بر کار، اداره امور جهت دستیابی به نتایج، برنامه

شده، جذب و  پیگیري و تعهد به کار تعریف و تدبیر امور،
دهی  نگهداشت تیم، انسجام بخشیدن به رؤیا، جهت

هاي فردي و تیمی و از این دست معانی اختصاص  خالقیت
این قابلیت نیز همچون دو دسته قبلی، به هیچ . یافته است

هاي کارآفرینان فناور  رنگی در ابتداي فعالیت وجه نقش کم
قع، بر خالف تصور احتمالی، این قابلیت در وا. نداشته است

ها نیز حضوري کلیدي دارد و از طریق این  در ابتداي فعالیت
حضور است که کارآفرینان، توسعه فنی و تغییرطلبی را 

بنابراین در اینجا، صرفاً منظور مدیریت . بخشند انسجام می
وکار ایجادشده نبوده بلکه مدیریت بر خود و تیم اولیه  کسب
  . ورد تأکید استنیز م

نهایتاً چهارمین واحد معنایی در محتواي شایستگی کارآفرینان 
به عبارت . شده تأکید دارد فناور بر ترکیب سه قابلیت بیان

دیگر، محتواي شایستگی کارآفرینان فناور به شکل ترکیبی 
هاي مختلف در کنار هم و در ارتباط با  افزا از قابلیت هم

اي از سه نوع  این ترکیب، آمیخته. یکدیگر شکل گرفته است
شده قبلی شامل  قابلیت است که در سه واحد معنایی گفته

، قابلیت )گرایش فناورانه و توسعه فنی(قابلیت فناورانه 
و قابلیت مدیریتی ) تغییر، نوگرایی و ساختن(کارآفرینانه 

گیري  براي نمونه، شکل .بیان شد) نظم، تدبیر و نگهداشت(
رینان فناور صرفاً ناشی از قابلیت فنی نبوده ایده فنی کارآف

ها است یعنی کارآفرینان  بلکه ترکیب هر سه دسته از قابلیت
اي  فناور داراي یک ایده فنی صرف نیستند بلکه داراي ایده

ترکیبی از . آفرین، نسبتاً جدید و ساختارمند هستند حرکت
الوه دانش و عالقه فنی در کنار تغییرطلبی کارآفرینانه به ع

بخشی مدیریتی در ساختن و بازخورد  تمرکزگرایی و انسجام
در این خصوص، عباراتی . دهد گرفتن، ایده فنی را شکل می

 ای حرکت کی نیا": ها قابل توجه است از یکی از مصاحبه
 نظرم به ستین يوکار کسب يفضا به یفن يفضا از مهاجرت

 در دیجد يها افق شیگشا است فضا گسترش کی شتریب
. است حرکت يبرا بال دو داشتن واقع در. است یفن حوزه
 جنس چند نیبنابرا. بگذارم وقتمه جوانب ه يرو باید من
 مثالً و هستند دور هم از هافضا نیا گرچه و است الزم کار
 تیریمد يفضا و است نگر درون و زولهیا ییفضا ،یفن يفضا
 است نگر برون و )راهبردي(استراتژیک  شتریب ،وکار کسب و
  ."داشت هم با را آنها دیبا
هاي  ها و تفاوت مقایسه شباهت(شایسته بودن  3- 4

  )کارآفرینان فناور با دیگران و خود فرضی
گرفته، وجود محتواي  هاي انجام بر اساس تحلیل مصاحبه

شایستگی کارآفرینان که در مضمون قبلی تشریح شد باعث 
شود آنها به صورت دائمی به مقایسه بپردازند و از این  می

این مقایسه، . طریق، هویت خود را تعریف و بازتعریف کنند
مذکور مقایسه . شود شایسته بودن نزد آنها می تحققمنجر به 

مقایسه خود با دیگران و مقایسه : گیرد به دو شکل صورت می
یعنی از منظر کارآفرین، . با خود فرضی) خود فعلی(خود 

شایسته بودن همیشه نسبی است نه مطلق و این نسبت در 
در حالتی همچون پیش از (مقایسه با دیگران و خود فرد 

لتی را تصور کارآفرین شدن یا حالتی که در آن، کارآفرین حا
کند که به جاي کارآفرین شدن، مسیرهاي دیگري را  می

کننده قبلی  همان مشارکت. شود تعریف می) انتخاب کرده بود
 همه نیا به کار نیا ایآ که کنم یم حس شهیهم": گوید می
اینکه اگر االن  به نسبت مثالً دستاوردها یعنی ارزد یم فشار
  ."یا نه؟ ارزد یم مبود کارمند کی

با خود و (آفرین در کارآفرینان فناور  هاي هویت این مقایسه
صورت » متفاوت بودن«و » مشابه بودن«از دو منظر ) دیگران
ها با دیگران  یعنی کارآفرین، وجود یک سري تفاوت. گیرد می

ها با آنها، مایه شایسته بودن خود  را در کنار یک سري شباهت
خود با دیگران را در کارآفرینان حس مشابهت . کند تعبیر می

کنند که باعث یکپارچگی آنها با جامعه  حاالتی تعبیر می
آنها در این حس، بر این نکته تأکید دارند که با . شود می

. هاي آنها معنادار است ها با دیگران، تفاوت وجود این شباهت
به عبارت دیگر، کارآفرینان فناور قهرمانانی متفاوت با 

بلکه افرادي مشابه هستند که به تدریج  هاي دیگر نیستند انسان
به عالوه بعضاً . اند مسیري متفاوت را براي خود شکل داده

ها، بر حس شایسته بودن کارآفرینان  حس مشابهت در ضعف
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 طیفناور در شرا نانیفرآکاربه عنوان مثال، . افزاید فناور می
خود را  داند یهم نم يگریکس د دانند یچون م نان،یعدم اطم

از طرف دیگر، متفاوت بودن براي  .انگارند یم ستهیشا
کارآفرینان فناور به صورت تدریجی بروز و خود را در مولد 

یکی از . دهد نشان می... پذیري، فناورگري و  بودن، مسئولیت
کنندگان با تأکید بر تفاوت خود با دیگران در این  مشارکت
آورانه ما را هاي اطراف حتی رقبایی که کار نو آدم": باره گفته

توانند این کار را جلو ببرند  کنند اگر بیایند می کنند فکر می نمی
ما چیزهایی داریم که آنها  .اینطور نیست. و به نتیجه برسانند

حالت مهم دیگري که در مقایسه کارآفرینان فناور با . "ندارند
سایرین وجود دارد این است که آنها اغلب گرایش به فناور 

تجربه . ام کارآفرین بودن دارند و نه برعکسبودن به انضم
) کارآفرینان فناور(دهد که این افراد  کارآفرینان فناور نشان می

متخصصانی متفاوت با (بینند  خود را متخصصانی متفاوت می
کارآفرینانی که به (و نه کارآفرینانی متفاوت ) سایر همکاران

صلی خود را به همین دلیل، ذات ا). اند فناوري جدید پرداخته
دانند و ارتقاء شایستگی خود را یک فناور  فناور بودن می

فناوري که به کاربردي کردن فناوري و حل (خوب بودن 
گرچه . کنند قلمداد می) پردازد مسئله و رضایت مشتریان می

بخشی کارآفرینان فناور در ابتدا و زمانی که از  این نوع هویت
شوند بیشتر  ارآفرینی میفضاهاي فناورانه صرف وارد دنیاي ک

یابد ولی بر اساس  است و بعضاً به تدریج کاهش می
گرفته، هیچگاه در ذات تجربه کارآفرینان  هاي صورت مصاحبه

رود و همیشه نقشی در فرآیند کارآفرینانه  فناور از بین نمی
کارآفرینان فناور همچنین، شایسته بودن خود را . آنها دارد

کنند مثالً در  اي فرضی تعریف میگاهی در مقایسه با خوده
این شرایط بر این نکته تأکید دارند که اگر من تنها کار علمی 

) یعنی یک فرد صرفاً دانشگاهی بودم(کردم  و فنی را دنبال می
  .هایی داشتم ها و تفاوت با آنچه االن هستم چه شباهت

  شایستگی مبتنی بر معناي کارآفرینی فناورانه 4- 4
ترین بخش تجربه شایستگی کارآفرینان فناور به تعریف  بنیادي

با توجه به اینکه این تجربه، کامالً . گردد آنها از کارشان بازمی
مبهم و بروزیابنده است ادراك کارآفرین فناور از کارآفرینی 
اي  فناورانه در تعریف و توسعه شایستگی وي، جایگاه ویژه

به وظایفی از یک شغل کارآفرینان فناور مشغول . دارد
هایی از فعالیتی تصورشده  مشخص نیستند بلکه درگیر نقش

ها، در تجربه شایستگی کارآفرینان فناور،  مطابق داده. هستند
کاربردگرایی از : دو معنا از کارآفرین بودن دیده شده است

محدود نشدن به علم و فناوري نظري و عملیاتی و (فناوري 
ل مسئله و کسب رضایت مشتریان و ح) سازي فناوري تجاري

شایستگی (از طریق تولید و فروش محصول فناورانه جدید 
شوندگان در  عبارات یکی از مصاحبه). داشتن از منظر مشتریان

: خصوص فهم ایشان از کارآفرینی فناورانه بدین شکل بود
افرادي بودند که علم بیشتري در این موضوع داشتند و ما "

اما ما دنبال علم صرف نبودیم باید نتیجه  سراغ آنها هم رفتیم
گرایی، چیزي بود که آنها نداشتند و  گرفتیم و این نتیجه می

در حالی که این عبارات، شاهدي از وجود . "کردند دنبال نمی
معناي اول در ذهن کارآفرین فناور است عبارتی از 

اي دیگر، وجود معناي دوم را در ذهن  کننده مشارکت
سازي و  شکل، ایده داشتن نیست بلکه تجاريم": نشاند می

کار ما در اینجا به همین معنا است یعنی باید . فروختن است
مان را به فروش برسانیم و مشکل  بتوانیم محصول تولیدشده

  ."مردم را حل کنیم
مضامین اصلی و تشریح مفهوم هر یک از آنها در  4در جدول 

به اختصار ارائه کنار واحدهاي معنایی مرتبط با هر مضمون 
  .شده است

  
  ارائه الگوي مفهومی: بحث -5
  ماهیت بروزیابنده شایستگی 1- 5

دهد شایستگی در  هاي پژوهش نشان می همانطور که یافته
. تجربه کارآفرین فناور، ماهیتی فرآیندي و بروزیابنده دارد

هایی چندگانه  شایستگی و توسعه آن، فرآیندي است که نقش
آغاز و پایان روشنی براي . گیرد را دربر مینشده  بینی و پیش

انگارانه فرض  توان ساده این فرآیند وجود ندارد و بنابراین نمی
اي از پیش  هاي وظیفه کرد که کارآفرینان فناور، شایستگی

آنها . گزینند شده را براي انجام کاري مشخص برمی تعیین
هاي جدید براي  دهی و خلق شایستگی اغلب در حال شکل

به بیان دیگر، در نظر . شده هستند هاي جدید تقبل فاء نقشای
توان با اکتساب مجموعه مشخصی از  گرفتن اینکه می

ها به کارآفرینی فناورانه مبادرت ورزید با واقعیت  شایستگی
بیان  ]34[ و همکاران 1همانطور که کاسیوتی. فاصله دارد

                                                 
1- Cacciotti 
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کنند شایستگی در ظرف زمان، کامالً پویا بوده و با  می
اي گره خورده  یادگیري حین عمل، تعهد و فرآیندهاي توسعه

این ماهیت بروزیابنده از شایستگی، ما را از تصور . است
کارآفرینان فناور در قامت قهرمانانی متمایز از جامعه دور 

صورت پیشینی، گذارد که به  ساخته و بر این نکته صحه می
تفاوت قابل توجهی بین کارآفرینان فناور و غیرکارآفرینان 
وجود ندارد و هر آنچه هست در طول زمان و به سبب 

این مورد . شود اقدامات تدریجی کارآفرینان فناور حاصل می
اند  مشابهت دارد که گفته] 6[ و همکاران 1هاي فریرا با یافته

کشف روابط از پیش موجود کارآفرینی فناورانه چیزي بیش از 
توسط افرادي هوشیار بوده و شامل ایجاد روابطی جدید از 

باشد که در طول زمان ایجاد  طریق سازماندهی و تغییر می
هاي  در واقع، کارآفرین فناور مدل. ]6[شود  می

وکار که در آنها بر اساس  گونه سنتی ایجاد کسب دستورالعمل
ه، فرصتی شناسایی و شد هاي از قبل کسب برخی شایستگی

الزامات . کند گیرد را دنبال نمی برداري قرار می مورد بهره
کارآفرینی فناورانه، متنوع و متغیر بوده و ضروري است که 
کارآفرین، داراي شایستگی منعطف و متناسب نیازهاي 

  .وکار باشد مختلف مراحل عمر کسب
  ماهیت کلی شایستگی 2- 5

                                                 
1- Ferreira 

به دلیل اهمیت نقش کارآفرین فناور در ایجاد و توسعه 
اند  وکار فناورانه، پژوهشگران تالش داشته کسب

هاي وي را احصاء نمایند و در همین راستا نیز براي  شایستگی
هاي  ضمن مطالعه بعضی بخش] 3[ 2و هورگونمونه، روجا 

اند که کارآفرینان فناور داراي ضعف در  شایستگی، بیان داشته
هاي این پژوهش نشان  ، یافتهبا این حال. ابعاد غیرفنی هستند

دهد که شایستگی در تجربه کارآفرینان فناور، ماهیتی کلی  می
توان شایستگی را به  به بیان دیگر، نمی. گرا دارد و تمامیت

اجزاء آن تقسیم و از این طریق به درك کاملی از آن دست 
، چیزي بیش از شایستگی به عنوان یک کلیت جامع. یافت

دهنده آن بوده و هنگام مطالعه آن  جمع اجزاء تشکیل
. ]35[بایست به روابط پنهان بین اجزاء نیز توجه شود  می

ممکن است یک جزء از شایستگی همچون یک دانش خاص، 
براي یک کارآفرین فناور نقشی کلیدي در شایستگی ایفاء کند 

سایر اجزاء  در حالی که همان دانش به سبب عدم رابطه با
بر این . تأثیر باشد شایستگی، در کارآفرینی فردي دیگر بی
ها و  ها، توانمندي اساس، شایستگی با دانش، مهارت

هاي کارآفرین فناور یکی نبوده و این اجزاء در تعامل  ویژگی
. شود دهند که شایستگی قلمداد می با هم، کلیتی را شکل می

هماهنگی  ]36[همکاران  و 3این یافته با نتایج تحقیق گارون
                                                 
2- Rojas & Huergo 
3- Garrone 

  ناورتشریح مضامین اصلی در شایستگی کارآفرینان ف) 4جدول 
  واحدهاي معنایی مرتبط  تشریح مضمون اصلی  مضمون اصلی

  شایسته شدن
به فرآیند توسعه شایستگی توسط کارآفرینان فناور، 

  .شود پیش و حین کارآفرینی گفته می

  گیري قابلیت کارآفرینانه شکل -
  ماهیت فرآیندي در شایستگی کارآفرینان فناور -

  مرزبندي در شرایط محدودیت اطالعات -
  گرایی در شرایط چندگانگی اطالعات ارزش -

  شایستگی داشتن
افزاي  حالتی فردي متشکل از سه نوع قابلیت هم

  .فناورانه، کارآفرینانه و مدیریتی در کنار یکدیگر است

  )گرایش فناورانه و توسعه فنی(قابلیت فناورانه  -
  )و ساختن یینوگرا ،رییتغ(قابلیت کارآفرینانه  -

  )نظم، تدبیر و نگهداشت(مدیریتی قابلیت  -
  هاي فناورانه، کارآفرینانه و مدیریتی افزاي قابلیت ترکیب هم -

  شایسته بودن

شود که در آن،  آفرین اطالق می به حالتی هویت
ها و  کارآفرینان فناور به صورت مداوم، شباهت

هاي فرضی مقایسه  هاي خود را با دیگران و خود تفاوت
  .کنند می

  ...)فناوران، کارآفرینان و (ها با دیگران  ها و تفاوت شباهت مقایسه -
فرد دانشگاهی، (ها با خودهاي فرضی  ها و تفاوت مقایسه شباهت -

  ...)کارمند و 

معناي کارآفرینی 
  فناورانه

به نقش درك از معناي کارآفرینی فناورانه در تعریف و 
توسعه شایستگی توسط کارآفرینان فناور اطالق 

  .شود می

 کارآفرینی فناورانه به معناي بهره کاربردي گرفتن از فناوري -

کارآفرینی فناورانه به معناي کسب رضایت مشتریان از طریق ارائه  -
  محصولی فناورانه
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دارد که در آن بر لزوم ایجاد ترکیبی معنادار از مهارت فنی، 
تجربه تجاري و توانمندي اقتصادي براي کارآفرینی فناورانه 

  .اشاره شده است
  ماهیت نسبی شایستگی 3- 5

ها در بخش قبل، شایستگی کارآفرینان  بر اساس تحلیل یافته
به عبارت ساده، همیشه . فناور داراي ماهیتی نسبی است

ها است که شایسته بودن را  ها و تفاوت اي از شباهت مقایسه
کند و بر این اساس، شایستگی همیشه در ذات خود  معنا می

گ هاي کوچک و بزر هاي اجتماعی گروه نسبت به تعریف
همانطور که برخی پژوهشگران . ]13[یابد  است که معنا می

ذهنی  ماهیت نسبی شایستگی بر خاصیت میان ]37[معتقدند 
. طلبد ها را می اجتماعی آن تأکید دارد و فهم روابط بین انسان

نکته کلیدي این مفهوم، روابط است چرا که نوع تعریف و 
ار، همکاران وک توسعه روابط با ذینفعان، افراد خارج کسب

این . کند فعلی و قبلی و از این دست، شایسته بودن را معنا می
است ] 11[ 1مقایسه با دیگران، مشابه پژوهش ییتشاکی و راپ

که معتقدند حس شباهت کارآفرینان فناور از طریق احساساتی 
همچون ترس و اضطراب براي یک کار جدید، بیان شده 

کنند  ینان فناور فکر میبر اساس مطالعه اخیر، کارآفر. است
خالقیت، فردگرایی، حس استقالل، قاطعیت تحمل ریسک و 

 .]11[سازد  تالشگري است که آنها را از دیگران متمایز می

  مبتنی بر ادراك نقش بودن شایستگی 4- 5
ها همچنین حاکی است که درك کارآفرین از کارآفرینی  یافته

نحوه کنش . فناورانه، نقشی کلیدي در شایستگی وي دارد
کارآفرینان فناور وابسته به ادراکی است که وي از نقش خود 

مطابق این یافته، معنادهی . و معناي کارآفرینی فناورانه دارد
ري بنیادین در نحوه کارآفرینان فناور به دنیاي اطراف خود، اث

نگاه کارآفرینان فناور به علم و فناوري متفاوت . عمل آنها دارد
شود  است و این امر باعث دستیابی به نوآوري فناورانه می

بر این اساس، توسعه شایستگی کامالً متأثر از نحوه . ]38[
این موضوع به نوبه . معنابخشی به کارآفرینی فناورانه است

شایسته «اول، نحوه : ون قبلی مؤثر استخود بر هر سه مضم
درکی است که کارآفرین از کارآفرینی وابسته به » شدن

کامالً بر » کارآفرین فناور بودن چیست؟«اینکه . داردفناورانه 
کند  را دنبال می» شایسته شدن«اینکه کارآفرین چه مسیري از 

                                                 
1- Yitshaki & Kropp 

همچنین معناي کار و نقش او است که باعث . مؤثر است
هایی مشخص توسعه پیدا کرده و براي  صوصیتشود خ می

بنابراین بر خالف این تصور که توسعه . انجام کار حفظ شوند
هایی مشخص دنبال  ها از طریق کسب خصوصیت شایستگی

دهد که فهم از کارآفرینی  شود نتایج این تحقیق نشان می می
دوم، . ها دارد تري در توسعه شایستگی فناورانه، نقش پررنگ

باید بیان داشت که اجزاء » شایستگی داشتن«ص در خصو
هاي وي، معناي ثابتی  شایستگی کارآفرین فناور و ویژگی

نقش خود درکی که کارآفرین از ندارد و این ابعاد با توجه به 
این نقش به دلیل عدم قطعیت، تا حدود . یابند دارد معنا می

و  زیادي مبهم است و کارآفرینان خود به تعریف آن پرداخته
سوم، نحوه . نمایند خود را تعریف می» شایستگی داشتن«
گیرد  هاي مداوم شکل می که از طریق مقایسه» شایسته بودن«

نیز از معنایی که کارآفرینی فناورانه نزد کارآفرین تداعی 
  .پذیرد کند تأثیر می می
  الگوي مفهومی شایستگی کارآفرینان فناور 5- 5

. تگی کارآفرینان فناور استهدف این مقاله، بسط مفهوم شایس
توان به  شایستگی در تجربه زیسته کارآفرینان فناور را می

. شکل الگویی مفهومی از چهار مضمون کلیدي در نظر گرفت
نشان داده شده به واسطه فرآیندي  1همانطور که در شکل 

، شایستگی کارآفرین »شایسته شدن«بروزیابنده و تدریجی از 
یابد و کلیتی واحد و  توسعه میفناور به صورت مداوم 

دهد که ترکیبی از  را شکل می» شایستگی داشتن«یکپارچه از 
این . هاي فناورانه، کارآفرینانه و مدیریتی است قابلیت

کارآفرینان فناور، دائماً نسبت به جامعه، » شایستگی داشتن«
هاي اجتماعی مختلف و حتی حاالتی فرضی از خود فرد  گروه

ذهنی از  گیرد و حالتی نسبی و میان رار میمورد مقایسه ق
نیز » شایسته بودن«این فهم از . کند را ایجاد می» شایسته بودن«

سازد و این  را متأثر می» شایسته شدن«، فرآیند به نوبه خود
چرخه، به صورت مداوم و تکرارشونده، تجربه زیسته 

در این بین، . دهد شایستگی کارآفرینان فناور را شکل می
مفهومی است که نقشی » دراك از معناي کارآفرینی فناورانها«

  .دهد کلیدي ایفاء و هر سه این حاالت را تحت تأثیر قرار می
  
  گیري نتیجه -6

در مقایسه با رویکرد منطقی غالب در مطالعه شایستگی 
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کارآفرینان فناور، این تحقیق از رویکردي تفسیري و روش 
این روش بر توجه به  پدیدارشناسی استفاده کرده چرا که

با توجه به . فرآیند کارآفرینی از نظر کارآفرینان تأکید دارد
هدف پژوهش مبنی بر بسط مفهوم شایستگی کارآفرینان 

. ها صورت گرفت فناور، یک تحلیل استقرایی بر روي داده
دهد که شایستگی در تجربه زیسته کارآفرینان  ها نشان می یافته

یابنده و نه پیشینی، این بدان  است بروزاي  فناور، اول، مقوله
معنا است که به واسطه ماهیت مبهم و نامعین فرآیند 

اي  نشده بینی هاي متنوع و پیش کارآفرینی، کارآفرین فناور نقش
زمان به توسعه شایستگی الزم براي این  پذیرد و هم را می
دوم، شایستگی نسبی است نه مطلق و . پردازد ها می نقش

. شود کامالً نسبت به موقعیت اجتماعی فرد تعریف می بنابراین
است نه مجموعی از اجزاء  1اي کلی سوم، شایستگی مقوله

نکته آخر و چهارم نیز اینکه شایستگی از منظر . غیرمرتبط
کارآفرینان فناور، وابسته به نحوه ادراك آنها از معناي 

در نگاه کارآفرینی فناورانه بوده و معناي کارآفرینی فناورانه 
کارآفرین، نقشی اساسی در نحوه تعریف و توسعه شایستگی 

هاي  به همراه یافته پژوهشرویکرد و روش انجام این . دارد
تواند فهمی جدید از شایستگی در حوزه کارآفرینی  می، آن

                                                 
1- Holistic 

فناورانه را فراهم ساخته و در عین حال، کاربردهاي نظري و 
  .اجرایی مشخصی نیز داشته باشد

شده در این پژوهش، براي کارآفرینان  الگوي مفهومی ارائه
فناور فعال حاوي راهنمایی کاربردي است و به آنها رهنمود 

دهد که بیش از تمرکز بر یادگیري پیش از عمل، براي  می
را مدنظر قرار دهند چرا توسعه خود باید یادگیري حین عمل 

که فرآیند کارآفرین فناور شدن بیش از آنکه مبتنی بر کسب 
آمادگی براي تغییرات ناگهانی بزرگ باشد فرآیندي مرکب از 

کارآفرینان فناور باید بدانند . دار است تغییرات کوچک دنباله
هایی که حین پیشبرد امور و در مواجهه  که یادگیري از چالش

تر از  گیرد به مراتب مهم ی کارآفرینی شکل میبا بافت واقع
رکردن شکاف هاي دانشی است تمرکز بر یادگیري به منظور پ .

که در این پژوهش با عنوان (به عالوه از آنجا که شایسته بودن 
در فرآیند ) جنبه نسبی شایستگی مورد بحث قرار گرفت

شایسته شدن کارآفرینان نقشی کلیدي دارد تعریف و 
هاي مختلف اجتماعی چیزي  ف روابط با افراد و گروهبازتعری

بایست به آن توجه کافی داشته  است که کارآفرینان فناور می
هاي اجتماعی تعریف  اینکه آنها خود را جزء چه گروه. باشند

  .دهی به مسیر کارآفرینی آنها مؤثر است نمایند در جهت
ش هاي این پژوهش براي فعاالن حوزه آموز همچنین یافته

ها  از آنجا که شایستگی. کارآفرینی فناورانه نیز مفید است

 داشتن شایستگی

 شایستگی کلی جنبه
فناورانه،  اجزاء ترکیب(

 )مدیریتی و کارآفرینانه

 شایسته بودن

ذهنی  نسبی و میان جنبه
شایستگی کارآفرین 

 فناور

  شایسته شدن
بروزیابنده و  جنبه

پویاي شایستگی 
 کارآفرین فناور

 ادراك نقش

کارآفرین فناور  ادراك
 معناي کارآفرینی از

 فناورانه

 شایستگی کارآفرینان فناور مفهومیالگوي ) 1شکل 
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کارآفرینی را بهبود توانند مسیر آموزش  تغییرپذیر بوده و می
عد (و ضمناً نتایج این پژوهش نیز بر شایسته شدن  ببخشند ب

فرآیندي کسب شایستگی در تمام مراحل پیش و حین 
ها  عه شایستگیتأکید دارد رویکرد فرآیندي در توس) کارآفرینی

به . تواند در بهبود آموزش در این حوزه نقش داشته باشد می
ها حاکی از آن بوده که محتواي شایستگی  عالوه یافته

هاي  اي مرکب و یکپارچه از قابلیت گانه کارآفرینان فناور، سه
فناورانه، کارآفرینانه و مدیریتی است و بر این اساس، 

با این . یکدیگر تفکیک کردتوان این سه قابلیت را از  نمی
به عنوان مثال در (هاي ترکیبی از این سه  اوصاف، آموزش

عالوه بر اینها، . تواند مفید باشد می) هاي تمرینی قالب پروژه
گرچه نقش آموزش کارآفرینی فناورانه مبتنی بر شایستگی، در 

اما براي اثربخشی باالتر توسعه این حوزه غیرقابل انکار است 
که از رویکردهاي آموزشی نوین به جاي آموزش  الزم است

به عنوان مثال، با در نظر گرفتن . سنتی کارآفرینی استفاده شود
مهندسی، این گروه به - شایستگی فنی اولیه در دانشجویان فنی

هاي کارآفرینانه و مدیریتی خاص خود احتیاج  ارتقاء قابلیت
موفقیت طی دارند تا مسیر تبدیل شدن به یک کارآفرین را با 

در عین حال، بیش از اینکه این کار از طریق اکتساب . کنند
اجزاء شایستگی صورت گیرد باید با تمرکز بر اصالح ادراك 
آنها از کارآفرینی فناورانه انجام شود مثالً بهتر است تا آنها را 

، یعنی »کارآفرین فناور«قلمداد نمود و نه » فناور کارآفرین«
بودن آنها در تعریف مسیر توسعه فردي  توجه کاملی به فناور

مدت  هاي کوتاه ایجاد دورهدر این خصوص، . داشت
مهندسی در دل دروس -محور براي دانشجویان فنی شایستگی

  .تواند راهگشا باشد هاي فنی، می و در خود دانشکده
ها و  دهنده گذاران، شتاب وکار، سرمایه موفقیت فرشتگان کسب
ته به انتخاب افراد مناسب و پشتیبانی مراکز رشد فناوري، وابس
که ها، الزم است  مطابق یافته. ]39[صحیح از آنها است 

انتخاب کارآفرین فناور، بدواً بر اساس فهم ادراك آنها از 
به عبارت دیگر، آنچه در شناسایی . کارآفرینی فناورانه باشد

افراد مستعد براي طی کردن مسیر کارآفرینی در اولویت قرار 
د نوع فهم آنها از نقش خود و معنایی است که براي دار

به عنوان مثال، مهندسین حتی بدون . کارآفرینی قائل هستند
توانند  هاي اولیه کارآفرینانه و مدیریتی نیز می وجود شایستگی

در کارآفرینی فناورانه موفق باشند اما این تنها در صورتی 

بازتعریف است که معناي نقش خود را به درستی تعریف و 
پذیري الزم براي شایسته شدن در حین  کنند تا از انعطاف

  .فرآیند برخوردار باشند
هاي  ، با توجه به پویایی و پیچیدگییآت يها پژوهش يبرا

پردازي در این  هاي کارآفرینان فناور و ضرورت مفهوم فعالیت
هاي کیفی توصیه  شناسی حوزه، همچنان استفاده از روش

هاي نظري، باید سعی  رویکرد و دیدگاه از منظر. شود می
هاي نظري متنوع و متناسب با پدیده مورد  داشت از دیدگاه

تأکید بر که  - 1بکارگیري رویکرد خلق«. مطالعه استفاده کرد
کنش خالق و خلق فرصت مبتنی بر توسعه فرد و توسعه 

استفاده از «و » 2در کنار رویکرد مرسوم کشف - فناوري دارد
که بر ماهیت فعال و  - گرا  تفسیرگرا و موقعیت رویکردهاي

یادگیري، تابع کنش، بافت و فرهنگ (اجتماعی تجربه بشر 
به جاي رویکردهاي کارکردگرا و  -کند  تأکید می) است
پدیدارشناسی نیز همچون هر . شود پیشنهاد می» گرا تقلیل

هاي خاص خود است  روش تحقیق دیگري، داراي محدودیت
هاي پدیدارشناسی کارآفرینی مدنظر  ر پژوهشبایست د که می

به واسطه ماهیت پژوهش، این مقاله به . قرار گیرد
هاي تخصصی  ها و حوزه هاي خاص در رشته شایستگی

فناورانه نپرداخته و صرفاً تجربه مشترك شایستگی در بین 
هاي  یافته. کارآفرینان فناور را مورد مطالعه قرار داده است

یتاً تفسیري و تفهمی هستند بر فرد تمرکز پدیدارشناسی، ماه
دهنده سؤاالت باشند خود  دارند و گاهی بیش از آنکه پاسخ

که در این خصوص، استفاده از  ]40[برانگیز هستند  پرسش
ی براي بررسی  هاي مکمل همچون روش روش هاي کم
 .شود هاي پژوهش پیشنهاد می یافته
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