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 کارآفرینی -1

کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی کشورهای جهان قرار گرفته است. بررسی تاریخ 

های اقتصادی و توسط اقتصاددانان ایجاد شده و سپس وارد ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوری

 گردیده است. مکاتب و تئوری های سایر رشته های علوم

داند که کاال را با قیمت معلوم که ابداع کننده واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی ریسک پذیر می( 1۵۱۱)1کانتیلون 

اما  ،داندکننده عوامل تولید میکننده و ترکیبکارآفرین را هماهنگ 2فروشد. جین سیکند و با قیمت نامعلوم میخریداری می

گیرد. به عبارت دیگر فردی باید عوامل تولید )زمین، نیروی کار و سرمایه( را جهت تولید، ویژگی خاصی را برای او در نظر نمی

 شود.گفته می "کارآفرینی"و به کار او  "کارآفرین"تجارت یا ارائه خدمات ترکیب کند که به این شخص 

ئئوری توسعه "ارائه شده است. وی در کتاب خود با عنوان  3وسط شومپیتریکی دیگر از تعاریف کامل و جامع کارآفرینی ت

بین مفهوم واژه نوآوری و اختراع تفاوت قائل شده است و نوآوری را استفاده از خطرپذیری اختراع برای ایجاد یک  "اقتصادی

نابراین کارآفرینان مدیران یا داند. به نظر وی نوآوری عامل اصلی ثروت و ایجاد تقاضاست. بمحصول یا خدمت تجاری می

 کنند.مالکانی هستند که با راه اندازی یک واحد تولیدی تجاری از اختراع بهره برداری می

 کارآفرینی انواع -2

اگر نوآوری و  ،توان کارآفرینی را به دو نوع اساسی تقسیم نمود. کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانیدر یک نگاه کلی می

ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد؛ آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تالش یک 

 نامند.تیم در سازمانی باشد؛ آن را کارآفرینی سازمانی می

( شروع می نمایند. این شرکت ها هاSMEبسیاری از کارآفرینان کار خود را در قالب ایجاد شرکت های کوچک و متوسط )

سهم بسزایی در توسعه صنایع پیشرفته وایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت های بزرگ از انعطاف پذیری باالیی 

برخوردارند. لذا بسیاری از دولت ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب انکوباتورها 

فناوری(، پارک های صنعتی و فناوری فراهم نمایند و آنها را تا زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد  )مراکز رشد
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ها تشکیل SMEکل بنیادهای اقتصادی و صنعتی کشورها را  %5۱بازار شوند، حمایت کنند. در کشورهای جنوب شرقی آسیا 

 کشورها تاثیرگذارند. داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال این

 کارآفرینی در اطالعات فناوری مشارکت -3

-و هم ارزش بوجود می بودهارزش  دارایامروزه روشن شده است که اطالعات و ارتباطات دو قدرت مهم هستند. این دو هم 

باشد،  مطلعها اطالع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار رهای مختلف و قیمت اجناس در آن بازاارآورند. فردی که از باز

. اطالعات عالوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به اتخاذ نمایدتصمیمات بهتری را برای رسیدن به سود بیشتر می تواند 

انند اطالعات ارزشمند بوده و گذارد. ارتباطات نیز مگیری و انجام بهتر آن اثر میشود و در مکانیزم تصمیمدانش منتهی می

 کند.ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد میارزش افزوده

-اطالعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی هستند. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان

لزم کشف یک نیاز اجتماعی است. و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت ها امکان پذیر نیست. کارآفرینی مستها و انسان

باشد. در شناسایی نیاز هر فعالیت کارآفرینانه، ایده اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می ،اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی

هایی برای رفع آن نیاز، در  پرداز یا تئوریسین می بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه حل

 نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. بنابراین اطالعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعالیت کارآفرینی است.

کنندگان، فناوری اطالعات و در رأس آن اینترنت شرایط تازه ای را پدید آورده است که در آن تولیدکنندگان، تامین

اندرکار یک چرخه اقتصادی قادرند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر یان و تقریباً همه عوامل دستمشتر ،فروشندگان

در ارتباط باشند و به تبادل اطالعات، خدمات، محصوالت و پول بپردازند. اینترنت تئوری ها و نظریات جدیدی را به میان 

 آورده است که یکی از آنها اشتغال پیوسته است.

ای انجام می دهد و حاصل کار را )که می تواند محصولی اشتغال فرد شاغل کار خود را با استفاده از امکانات رایانه در این نوع

تر آنکه دهد. جالبمانند یک نرم افزار یا خدمتی نظیر کاوش باشد( از طریق اینترنت در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار می

های اینترنتی و با استفاده از اینترنت و از طریق مجاری اعتباری اینترنتی نظیر حسابدریافت دستمزد یا پرداخت مبالغ نیز 

ها و تعامالت در قالب آنچه که امروزه تجارت الکترونیک نامیده می گیرد. مجموعه این فعالیتهای اعتباری صورت میکارت

 شود، قابل بررسی است.
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ران در مدت کوتاهی توانسته اند ارزش بسیاری را کسب نمایند. آمارها نشان و دیگ 3آمازون ،2ای بی، 1یاهوشرکت هایی مانند 

برابر شده است. کارآفرینی در اینترنت به  2۲۲سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت ها بیش از  ۱دهد که طی می

که و همچنین محتویات شبکه وجود این موارد خالصه نمی شود و موارد بسیاری خصوصًا در زمینه نرم افزارهای مبتنی بر شب

های مجازی، واقعیت مجازی، ها و شبکهدارد. کارآفرینی در شیوه های جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، همکاری

 دهند.آموزش و کار از راه دور و ... همه و همه گستردگی کارآفرینی در عصر اطالعات را نشان می

که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد. این شبکه بازاری بدون مرز است که می توان به  اینترنت شبکه ای مجازی است

منظور می بایست افراد کارآفرین با ایده هایی نو، شرکت هایی اینترنتی را تاسیس کنند و  بدینراحتی در آن تجارت نمود. 

 .دبه فروش برساننها را آن ،پس از مدتی که ارزش فوق العاده ای یافتند

گیرد، سبب شده های گوناگون خدمات که بر مبنای پیدایش نیازهای جدید صورت میگسترش روزافزون اینترنت در عرصه

است تا هر روز افراد بیشتری جذب این بازار کار مجازی شوند و شانس خود را در یافتن مشاغل مناسب امتحان کنند. 

مه کشورها بر آن شده اند تا معرفی محصوالت و خدمات خود را در ها و نهادهای خصوصی و دولتی در همؤسسات، سازمان

رو اولین نیازی که فرا روی آنها قرار می گیرد؛ مراجعه به افرادی است که از دانش و مهارت بستر اینترنت انجام دهند، از این

سه ای را عاری از متخصصان کافی برای انجام چنین فعالیت هایی برخوردار باشند. طبیعی است که امروز نمی توان مؤس

افزون تعامالت اینترنتی سبب های مرتبط با آن به بازار کار و تجارت و کاربرد روزفناوری اطالعات یافت. ورود رایانه و فناوری

شده است که بازاری دائمی برای متخصصان فناوری اطالعات به وجود آید. بنابراین فناوری اطالعات به عنوان یک پدیده به 

 به خود سبب کارآفرینی در حوزه های مختلف گردیده است.نو

  توسعه یافتهکارآفرینی در کشورهای  -4

اند. در آلمان در آلمان،انگلیس وآمریکا بوده اند،گزاردهجلو به اولین کشورهایی که در این زمینه کار کردند و به ترتیب قدم 

 های محدودیت دارای اتفاقا که ایباانگیزه افراد و نوآور و جسور افراد روی بر شناسایی و مطالعه  153۱تا  1533های سال

ور اولین آموزشکده برای منظ همین به. بود افراد این از حمایتی هایها، سیاست سیاست اولین. شد آغاز بودند مالی شدید

 کمیدر انگلیس و  159۲تا  153۵ها در این کشور ایجاد شد. این آموزشکده ها بین سال های تربیت این افراد در آن سال
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های الزم های کوتاه مدت، آموزشدر آمریکا دایر شد. افراد در این دانشکده ها طی دوره 1593تا  1592سال های  بین ،تربعد

د که چگونه اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی رشد یابد. کردند و یکی از مباحث این بورا برای شروع کارهای اقتصادی طی می

و تعدادی روانشناس، رفتارشناس، جامعه شناس و استاد مدیریت کردند بیان میرا داوطلبان ایده هایشان  این آموزشکده ها در

و نمود  عمل موفق حوزهمیالدی اولین کشوری که در این زمینه  ۱۲دادند. اواخر دهه می سمت و سوبه اندیشه این افراد 

میالدی آغاز  15۱1کشور ژاپن بود. اولین موسسه در توکیو در سال  ،کرد آغازترویج فرهنگ کارآفرینی را از سطح دبیرستان 

در حین تحصیل به دانش آموزان  طرحآموزش و پرورش ژاپن دست به کار شد و با پیاده کردن  15۱1به کار کرد. در سال 

به طوری که نیزرسید، به سطح دانشگاهها در ژاپن به دنبال کسب سود باشند. مساله کارآفرینی که چگونه داده شد آموزش 

موسسه بزرگ کارآفرینان وجود دارد. آمارهای حاصل شده در این زمینه جالب است: بین سال های  2۱۲اکنون در ژاپن 

ن را در اقتصاد جهانی به یک موقعیت نوآوری های صنعتی که توانست موقعیت ژاپ %51میالدی بیش از  1552تا  15۵۲

نقش  های دولت در این زمینهها و حمایتتوسط کارآفرینان صورت گرفت. البته سیاست گذاری ،برجسته و برتر تبدیل کند

شدند و اختراعات و تشویق می مشغول به کار بودند،خاص و در مراکز مجهز و مناسب  یها در اتاقمهمی داشت. کارآفرین

ند. هنوز هم در کشور ژاپن در شرکت هایی بزرگ دشد و به عنوان قهرمان ملی معرفی می شبا نام خودشان ثبت می ابتکارات

در زمینه تنها   سازمانی پست نوع هیچ داشتن بدون و شوندمی  و چند شرکت دیگر افرادی استخدام 1مثل میستوبیشی

 .افراد قرار داد نو آوری نیز منعقد می گردد، با این کنند. و عالوه بر حقوق ماهیانهنوآوری کار می

از اختراعات و نوآوری ها توسط کارآفرینان واحدهای  %51بیش از  دهد کهنشان میآماری که از کشور امریکا در دست است 

 .صنعتی کوچک و متوسط انجام شده است

توان مشاهده کرد. به طوری که بین ز میین ناین توسعه کارآفرینی را در یک کشور بسیار فقیر و بدون منابعی نظیر هندوستا

موسسه ترویج کارآفرینی شروع به کار کردند تا کارآفرینان مجرب بتوانند  ۱۲۲سال  2۲یعنی ظرف  151۲تا  151۲های سال

باعث جلوگیری از مهاجرت  . این اقدامنوآوری های صنعتی ایجاد کنند و در تامین نیازهای اساسی مردم کمک کنند

 .دیان وحاشیه نشینان به شهرها شروستای

 

 

 

                                                           
1 mitsbishi 



 ام. آی. تی   اکوسیستم کارآفرینی موسسه فناوری ماساچوست     
 

5 
 

 کارآفرینی اکوسیستم مفهوم -5

های جدید شود. در این محیط شرکتمفهوم اکوسیستم کارآفرینی به ماهیت سیستماتیک و جمعی کارآفرینی مربوط می

)کارآفرینان( آن را خلق کرده و نگر کنند، نه فقط به علت حضور یک نابغه، بلکه افراد مستعد و آیندهگرفته و رشد میشکل

گیری کسب و کارهای نو بشمار می رود. دهند. قرارگیری در محیط کارآفرینانه یکی دیگر از دالیل شکلگسترش می

 نمایند. گردانان دولتی و خصوصی که آن را شکل داده و حفظ میتشکیل شده است از بازی "اکوسیستم"

 شدمی تصور چراکه ؛ است بوده آن با مرتبط های خوشه و بزرگ های شرکت از حمایت بر مبنی عمدتا هاگذشته سیاستدر

 دارای اقتصاد نوع این که شد معلوم مشکالت از ای پاره بروز از پس اما. هستند قیتفمو مهم عوامل از ساختارها قبیل این

 انعطاف دارای مشکالت در ها شرکت این. دارد جوان و خالق های شرکت حضور به نیاز مطمئن اقتصاد. است فراوانی نقایص

 ها شرکت این همچنین. شد خواهند ضررکمتری متحمل و کرده پیدا تطبیق ترسریع تغییرات مقابل در و بوده بیشتری پذیری

 اخیر، سال چند در خالق و مستقل گذار، ریتاث عنصری عنوان به کارآفرینی. شوندمی اشتغال میزان توجه قابل افزایش باعث

 این رساندن اجرا مرحله به و کارآفرینانه های ایده از حمایت. است داشته اروپا در اقتصادی اهداف پیشبرد در گذاریتاثیر نقش

 تمامی جهانی درمان کارآفرینی اگرچه. رودمی شمار دنیا به مناطق از بسیاری در اقتصای های گذاریسیاست از ها ایده

 .دارد اجتماعی رفاه ان تبع به و اقتصادی رشد در گذار تاثیر نقشی همچنان امام نیست، کنونی دنیای در اقتصادی مشکالت

 اکوسیستم کارآفرینی در دنیای واقعی -6

-مدل کامل و موفق از اکوسیستم کارآفرینی، سیلیکون ولی مشهور است که بسیاری از شرکت ها با فناوری باال را در بر می

اند، اما در این زمینه به موقیت رقابت با اکوسیستم کارآفرینی سیلیکون ولی را داشتهگیرد. بسیاری از کشورها قصد 

اند. اما معموال این چنین اند. ایرلند و چین تایپه نیز اکوسیستم های کارآفرینی پویایی را ارائه کردهچشمگیری دست نیافته

کوسیستم کارآفرینی پویا در زمینه زیست فناوری است اکوسیستم هایی در بخش های خاصی توسعه یافته اند. آلمان دارای ا

رود. در که در سرتاسر اروپا شناخته شده است. توسعه اکوسیستم کارآفرینی پویا یکی از اهداف اساسی اتحادیه اروپا بشمار می

از طریق  "داشته باشندایجاد محیطی که کار آفرینان توان شکوفایی و رشد را  "اتحادیه اروپا درباره  "2۲2۲برنامه عملیاتی"

 دسترسی به منابع مالی، حمایت های بهتر از کسب و کارهای نو در مراحل ابتدایی و تسهیل قوانین، سخن به میان آمده است.
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 )ام آی تی(موسسه فناوری ماساچوست  -7

دانشگاهی تحقیقاتی و ، QS بندیترین رتبهتی، برترین دانشگاه جهان براساس جدید.آی.موسسه فناوری ماساچوست یا ام

خاطر آموزش و پژوهش در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی و حال بهخصوصی در کمبریج ماساچوست است که از گذشته تا به

 .استدست آوردهشناسی و مدیریت شهرت زیادی بهتازگی نیز علوم زیستی، اقتصاد، زبانبه

ش صنعتی شدن ایاالت متحده آمریکا تاسیس شد. این دانشگاه از مدل افزای بهدر پاسخ به روند رو 1111تی در سال .آی.ام

کاربردی  هایفناوریتی بر .آی.داشت. تاکید اولیه ام تکنیکی استفاده کرده و تاکید زیادی بر ساخت آزمایشگاههای پلیدانشگاه

ای تحت در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد منجر به همکاری بسیار نزدیک این دانشگاه با صنعت شد. . تحوالت دوره

 .تاکید بیشتری بر علوم پایه ایجاد کرد 153۲در دهه  2و وانوار بوش 1ریاست کارل کامپتون

های ی آمریکا انتخاب شد . محققان در این مرکز بر پروژههابه عنوان یکی از اعضای انجمن دانشگاه 1539تی در سال .آی.ام

کردند. این مطالعات تحت های هدایت حرکتی در دوران جنگ جهانی دوم و جنگ سرد مطالعه میای، راداری، سیستمرایانه

این دانشگاه  ها و فضای دانشگاه کمک فراوانی کرد. محوطه و ساختمان کنونیبه توسعه سریع دانشکده 3نلیریاست جیمز کا

تی امروزه از فرهنگ کارآفرینی پرباری برخوردار است. بازده مالی باالی .آی.افتتاح شد. ام 1511هکتار در سال  11به وسعت 

 .تواند آن را در رتبه یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان قرار دهداند میهایی که توسط این دانشگاه تاسیس شدهشرکت

 .تیام.آی کارآفرینی اکوسیستم -8

 سهیم کارآفرینی سریع رشد در هایی کهپدیده و اجتماعی هایشبکه تحقیقات، آموزش، از ام.آی.تی کارآفرینی اکوسیستم 

 . گیردمی منشأ 1111 سال در آن تأسیس زمان از ام.آی.تی دور هایگذشته از اکوسیستم. است شده تشکیل هستند،

 قبل کارآفرینی سمت به علمیهیئت اعضای تشویق شامل که است، صنعت و دانشگاه بین قوی پیوند مرهون ام.آی.تی درواقع 

کارآفرینی  سمت به علمیهیئت اعضای و دانشجویان کارکنان، تشویق تیام.آی. سیاست ها،سال طی. است بوده بیستم قرن از

 اوایل و 1515 سال در ام.آی.تی یاولیه التحصیالنفارغ توسط کارآفرینی به سوق جهت تشویقی اقدامات اولین. بوده است

 بودن تأسیس تازه علت به. است شده دانشگاه این کارآفرینی عمومی میعادگاه تأسیس به منجر که پذیرفت انجام 15۵۲

مدیران  ،5۲دهه  ابتدای در. کردمی برابری هاایالت دیگر با که بود شده شرکت نوپا ۵۲۲ تأسیس باعث ماساچوست کمبریج،

                                                           
1 Karl compton 

2 Vannevar bush 

3 James kalyn 
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 شمار افزایش باعث اقدام این. کردند دانشگاه در جدید کارآفرینی یرشته 3۲ از بیش تأسیس به اقدام سال، 2۲ طی ام.آی.تی

 اقتصادی فعاالن و هاگروه ام.آی.تی، دانشجویان میان شگرفی تأثیر شدهانجام فعالیت این. گردید رشته این در دانشجویان

 کارآفرینی است. برنامه اقدام همین از ناشی ام.آی.تی در هاشرکت تعداد افزایش و رشد که اندعقیده این بر بسیاری داشت،

 فعاالن و موفق کارآفرینان انجمن توسط که شدمی هایی کالس شامل 155۲ سال در برنامه این تأسیس ابتدای از ام.آی.تی

 دیگر و مهندسی و مدیریت دانشجویان :شامل تیمی های کالس این. بود عملی و تئوری یادگیری از ترکیبی و اقتصادی

 ساختمی فراهم را امکان این و داشت کارآفرینی فرآیندهای از ام.آی.تی بردرک دانشجویان بسزایی تأثیر می شدکه هارشته

 .شد بسیاری جدید هایشرکت تأسیس منجربه مسئله این شوند، اند آشنافعال که در حوزه کارآفرینی هاییشرکت با که

 از بسیاری تشویق باعث دالری، 1۲۲ جایزه با تجاری طرح مسابقات برگزاری قبیل: از دانشگاه در اجراشده تشویقی هایبرنامه 

 در هاکنندهشرکت. شد عمومی پژوهش و تحقیق در هایشانایده ارتقاء جهت علمیهیئت اعضای همکاری با اغلب دانشجویان

 دفتر .اندشده تبدیل موفق بسیار هایشرکت به هاآن از بسیاری که کرده اند تأسیس شرکت 1۱۲ از بیشتر مسابقات نوع این

 و تأسیس حال در های شرکت به گواهی این. کردمی صادر گواهی کشور هایدانشگاه از بسیاری برای 1فناوری مجوز صدور

 گواهینامه آن از قبل نیز هاشرکت از دیگر بسیاری. گردید اعطاء گواهینامه شرکت 21۲ به سال 1۲ طی و شدمی اعطاء نوپا

 .دادقرار می ام.آی.تی التحصیالنفارغ و اساتید دانشجویان، اختیار در را دانش و تجربیات دفتر این. بودند کرده اخذ

 2۲۲۲ سال در. است یافته سرعت کارآفرینی تشویق بر تمرکز با ام.آی.تی رسمی مؤسسات شکل گیری اخیر یدهه در 

 کرد کار به شروع ام.آی.تی التحصیالنفارغ و کارکنان اساتید، دانشجویان، به کمک با هدف گذاریسرمایه ایمشاوره خدمات

 .بود داده مشاوره تأسیس حال در شرکت 1۱2 به آن از پیش که

 سال 1 در. گردید تأسیس دارند را سازیتجاری امکان که هاییایده سازیتجاری منظوربه 2۲۲2سال در 2پنددش مرکز 

 چنیناین توسط این از پیش شرکت 23. است کرده گذاریسرمایه دانشگاهی پروژه 1۲ از بیش روی مرکز این ابتدایی،

 .اندحضورداشته ام.آی.تی کارآفرینی مرکز در که بودند دانشجویانی از این افراد بیشتر بودند، شده تأسیس هاییپروژه

 در فعال شرکت های یافتن منظوربه ام.آی.تی دانشجویان تشویق افزایش و نوآوری پیشرفت، برای 1ملیگات مرکز 2۲۲۵ سال در

 افزایش باعث برنامه این گردید، تأسیس اقتصادی پیشرفت تسریع و فقر کردنکم جهت پایین، درآمد یسرانه دارای کشورهای

 .است شده توسعه دالری 1۲۲ رقابت در دانشجویان میزان شرکت

                                                           
1 Technology licensing office 

2 Deshpande 
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 که معتقدند دانشگاه این التحصیلفارغ کارآفرینان %1۱ است، شده بسیاری شرکت های تشکیل به منجر ام.آی.تی اقدامات

 که معتقدند کارآفرینان %۱1. است داشته شرکت هایشان گیری هویتشکل در بسزایی تأثیر ام.آی.تی از التحصیلیفارغ

 هایانگیزش ازجمله عوامل این تمامی. است بوده مؤثر هایشانشرکت یسرمایه جذب در ام.آی.تی با ارتباط و التحصیلیفارغ

 آموزشی فرصت های روی ام.آی.تی یخانواده کارآفرینی فرآیند حفظ و بیشتر همبستگی منظوربه  کارآفرینی فرهنگ و اولیه

 داشته موثری نقش اند،داشته اقتصاد در شگرفی تأثیر که نوپا هایشرکت اندازیراه و تأسیس در فرآیند این. هستند متمرکز

 .است

 ام.آی.تی دانشگاه کارآفرینی سیستم تأثیر تحقیق این. است بوده قدمپیش کارآفرینان پیشرفت و توسعه در ام.آی.تی دانشگاه

 دانشگاه این بر عالوه. دهدمی قرار مورد بررسی دانشگاه این التحصیالنفارغ توسط تأسیس های درحالشرکت از درحمایت را

 یوسیلهبه مؤسسات و دانشگاه ها سایر که دهدمی نشان نیز را معیاری است، فردمنحصربه  کارآفرینی یمقوله در ام. آی. تی

 از بسیاری هاینمونه شامل همچنین گزارش این. دهند قرار موردسنجش را التحصیالنشانفارغ کارآفرینی تأثیر توانندمی آن

 ت.اس مفید هستند، توسعه کارآفرینی دنبال به یی که هادانشگاه برای که است هاییبرنامه

 کارآفرین نمونه های -9

  4ژانگ و 3هانگ ، 2پاتنی -آسیایی برتر کارآفرین سه -9-1

 دانشجویان تعداد چشمگیر رشد وجودبااین. اندبوده اروپا از ام. آی. تی خارجی کارآفرین دانشجویان بیشتر اخیر، سال ۱۲ طی

 . است شده آسیایی کارآفرینان تعداد افزایش باعث ام.آی.تی، دانشگاه در آسیایی

 1969ام.آی.تی، پاتنی، نارن -9-1-1

 یرشته در تحصیل ادامه برای تحصیلی یبورسیه اخذ دنبال به هند، در فناوری مؤسسه از التحصیلفارغ پاتنی، نارندرا  

 به. شد این دانشگاه  از برق مهندسی و مدیریت مدرک دو اخذ به موفق 1515 سال در و ام.آی.تی دانشگاه وارد برق مهندسی

 جی پروفسور با کارکردن و کمبریج در ماندن به تصمیم او اطالعات، فناوری و کامپیوتر رشته در شغلی هایفرصت دنبال

                                                                                                                                                                                     
1 ligatum 

2 Patni 

3 Huang 

4 Zhang 
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 در را هاپروژه نارن. نمود هند در برادرش همراه به 2سورسینگ اوت نام به افزارینرم شرکت تأسیس به اقدام و گرفت 1فورستر

 کامپیوتر سیستم) خاص سهامی شرکت. دهد ارتقاء هند در را شرکت که شد موفق برادرش و رساندمی فروش به آمریکا

-می کار افزار نرم یحیطه در عمدتاً  پانتن کامپیوتری هایسیستم شرکت درحالیکه شد؛ تأسیس رسماً 151۵ سال در( 3پانتی

 هند در افزارنرم محصوالت یکنندهتوزیع و تولید عنوانبه ابتدا و گردید افزارسخت یحوزه وارد شرکت مدتی از پس کرد؛

 یحوزه به بازگشت از پس. شد هند در فروش برای آن مونتاژ و کامپیوتر اجزای واردات حوزه وارد سپس و کرده فعالیت

 33 خالص با درآمد دالری میلیون ۵۲۲ جهانی سود به پانتی کامپیوتری هایسیستم شرکت افزاری،نرم خدمات و افزارنرم

 همزمان طوربه پاتنی هاسال برای. رسید 2۲1۲ سال در آسیا و اروپا آمریکا، دفاتر کار در نیروی نفر ۱۲۲,1۵ و دالری میلیون

 2۲11 سال در. است بوده شاخص نیویورک و بمبئی بورس در شرکت فعالیت، ابتدای از. کردمی فعالیت بمبئی و کمبریج در

 .است رسیده توافق به شرکت این سهام از %13 خرید برای کرد اعالم  9گیت آی شرکت

 1979ام. آی. تی، ، 5هانگ رابرت-9-1-2

 کای دانشگاه از را خود کارشناسی مدرک وی. کرد سپری ژاپن در را خود جوانی دوران یعمده تایوان، اهل هانگ رابرت  

. نمود اخذ ارشد کارشناسی مدرک ام.آی.تی دانشگاهسپس در  داد ادامه ۵روچستر دانشگاه در را تحصیالتش و نمود اخذ 1یوشو

 به اقدام و کرد ترک را شرکت وی سال یک از پس. شد  دی ام ای شرکت فروش مدیریت دارعهده و رفت کالیفرنیا به رابرت

 شرکت به بعدها شرکت کام پک. بود کامپیوتری تجهیزات و کامپیوتر توزیع کار در شرکت نمود، این پک کام شرکت تأسیس

 عنوانبه سپس و نمود فعالیت شرکت ریاست اجرایی دستیار و مدیر سمت در وی سال سی مدت به. داد نام تغییر 1سینکس

 ترینموفق از یکی به تبدیل  شرکت این هانگ رابرت مدیریت مدت طی. شد انتخاب سینکس شرکت مدیرههیئت  رئیس

 .است شده کامپیوتر یحوزه در هاشرکت

                                                           
1 Jay forester 

2 Out sourcing 

3 patni computer system 

4 I gate 

5 Robert hung 

6 kyushu 

7 rochester 

8 Synnex corporation 
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 1994، ام. آی. تی، 1چارلز ژانگ 9-1-3

، چارلز ژانگ از پروفسور ادوارد رابرتز در دفتر وی در اسلون ام.آی.تی درخواست مالقات حضوری کرد. وی 1551در بهار 

مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه سینگ ژوآ)معروف به ام. آی. تی چین( در پکن دریافت کرده بود. وی بورسیه 

ریافت مدرک دکتری در رشته فیزیک تجربی، چارلز به صورت پاره وقت در تحصیل در ام.آی.تی را برنده شده بود. پس از د

مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه فعالیت نمود. وی پس از مدتی تصمیم به بازگشت به کشورش و راه اندازی شرکت اینترنتی در 

 22۱, ۲۲۲ با را آی تی سی تشرک رابرتز و ژانگ سرمایه، روی بر تمرکز و ریزیبرنامه تحقیق، ماه سه از پسچین گرفت. 

. شد اندازپس بوستون بانک در مبلغ این بیشتر. کردند تأسیس1551 آگوست در گذارسرمایه سه توسط گذاریسرمایه دالر

 .کرد کار به شروع و بازگشت پکن به چارلز

 وجود آن برای بازاری زمان آن تا درحالیکه ،چین در یاینترنت پورتال اولین تأسیس گذاران،سرمایه و ژانگ برای اول سال دو 

 اندازیراه برای که زمانی 1551 سال در. بود سختی هایسال ،بودند مواجه زمینه این در نیز دولتی نامعلوم قوانین با و نداشت

 اولین بود، کرده اقدام است، باهوش و سریع حیوان چینی معادل که«  سوهو» نام به یاهو به شبیه خود جستجوگر موتور

 با تطبیق جهت را خود شرکت نام وی. شد انجام کنگهنگ از استار مورنینگ وگروه کاپیتال اینتر توسط جدی گذاریسرمایه

 محصوالت فروش، نیرو، استخدام در توجهیقابل رشد سرعتبه شرکت این. داد تغییرسوهو دات کام  به شرکت فعالیت

 .داشت سودآوری درنهایت و چندگانه

. است شده تبدیل چین اینترنتی هایشرکت ترینبزرگ از یکی به 2۲۲۲ جوالی از سوهو دات کام شرکت حاضر حال در 

. رساند پایان به کارمند ۱02۲۲ حدود و سود میلیون 151 فروش، دالر میلیون 112 با را خود 2۲1۲ مالی سال سوهو گروه

 .است شرکت این مدیرههیئت چینی غیر عضو تنها رابرتز و است مدیرههیئت رئیس هنوز ژانگ

 2هارمونیکسسیستم های موزیکال  -11

 باهم جوانان ارتباط باهدف جوان خیلی کارآفرینان توسط دو هر دارند، هم به زیادی مشابهت هارمونیکس و بوکفیس  

 و سالگی 29 در 1ریگوپولوس الکس هارمونیکس و مؤسسین سالگی 2۲ در 3زاکربرگ مارک بوک،فیس مؤسس. اندشدهتأسیس

 اقدام به راه اندازی شرکت کردند. سالگی 22 در  2اگازی ایرن

                                                           
1zhang 

2 Harmonix 

3 Mark Zuckerberg 
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 و کامپیوتر مهندسی، هایرشته در بودند؛ دانموسیقی دو هر( 155۱ ام.آی.تی) اگازی و( 1552 ام.آی.تی) ریگوپولوس

سیستم های  155۱ سال آنها در. بودند کار به مشغول نیز ام.آی.تی البراتوار در و کردندمی تحصیل ام.آی.تی در موسیقی

 جذب و ویدئویی هایبازی ایجاد علیرغم. داشت درآمدزایی دالر 1۲۲0۲۲۲ که حدود کردند تأسیس را هارمونیکسموزیکال 

 موفق کارآفرین 3فلد برد توسط طوالنی مدت این در هارمونیکس. شد ورشکست 2۲۲9 سال در هارمونیکس بسیار، هایپاداش

 گیتار" ،شرکت 2۲۲۱ سال در. ماند پا سر جانبی هایسرمایه با شدمی شناخته موفق داریسرمایه عنوانبه بعدها که افزارنرم

. روانه بازار کرد 2۲۲1 سال در را 2"هیرو گیتار" اول، قطعه در موفقیت دنبال به شرکت، این که ساخت را "هیرو

 میلیون 1۱۲ شرکت، این محصوالت فروش قبال در و خریداری کرد دالر میلیون 1۵۱ مبلغ به را  "وی تی ام "هارمونیکس

 کرد، عرضه بازار به 2۲۲۵ نوامبر در را  "باند راک" قطعه شرکت این. کرد پرداخت شرکت این دارانسهام به بعدها نیز دالر

 کرد اعالم 9ویاکام ،2۲1۲ دسامبر در .نمود عرضه بازار به 2۲۲5 سال در را بیتل و 2۲۲1 سال در را  "2باند راک" همچنین

 حال در. بود آن قبلی گذارانسرمایه و شرکت خود عامالن مدیر شامل که است فروخته ایبیاس -اچ گروه به را شرکت این که

 برای منحصراً که است "۱دنس سنترال" هاآن محصول آخرین. شرکت مشغول به کار هستند کارمند دراین 2۲۲ حاضر

 .است پیشرو موسیقی جهان نوآوری در همچنان شرکت این . است ساخته شده مایکروسافت

 تی  .آی .دالیل موفقیت ام -11

هایی با فناوری های پیشرفته و پیشرو در اختیار دارد که تاسیس شرکت را برای آنها آسان کرده است. این آزمایشگاه ام.آی.تی

فرضیه ای قابل بررسی است. به دلیل وجود اداره صدور مجوز فناوری شمار شرکت هایی که هر ساله با فناوری خارج  مورد نیز

باید از طریق این اداره مجوز کار دریافت کنند. شمار این شرکت ها برابر  چراکهکنند، مشخص است، آغاز به کار میاز دانشگاه 

است. اما هنگامی که این رقم دانش  یگیرسه با دانشگاه های دیگر رقمی چشمشرکت در سال است که در مقای 3۲تا  2۲با 

شرکت تأسیس شده در سال می سنجیم، بسیار ناچیز به نظر می رسد.  5۲۲تی را با رقم کلی  .آی.آموختگان دانشگاه ام

اما آنها فقط بخش  ،الیی دارندبا راهبردیاهمیت  ،مجوز شروع به کار خود را گرفته اند ام.آی.تی هایی که با فناوریشرکت

از شرکت هایی که فارغ  %5۲دهند؛ چرا که بیش از فرینی را به خود تخصیص میآدر کار ام.آی.تی کوچکی از موفقیت

                                                                                                                                                                                     
1 Alex Rigopulos 

2 Eran Egozy 

3 Brad Feld 

4 Viacom 

5  Dance central 
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آغاز به کار  ام.آی.تی های تولید شده در آزمایشگاه هایبدون استفاده از فناوری ،اندتأسیس کرده ام.آی.تی التحصیالن دانشگاه

فرهنگی وجود  ام.آی.تی در. ترکیب روح و مهارت است، در ایجاد شرکت های جدید ام.آی.تی دلیل واقعی موفقیت .اندکرده 

این فرهنگ شبیه به چیزی است که امروزه در سیلیکون . کنددارد که افراد را تشویق به ایجاد شرکت در هر زمان و مکانی می

. این نمونه ها همه واقعی هستند. آنها اسطوره هایی انتزاعی نیستند، بلکه وددیده می شولی، شهر فناوری در لندن و برلین 

سایه افکنده است و موجب می شود که دانشجویان به سرعت  ام.آی.تی هاله ای از امکان و همکاری بر محیط .اندمردم واقعی

ویروس کارآفرینی آلوده می شوند و به »آنها به « توانم شرکت ایجادکنم.بله، من هم می»این طرز فکر را اتخاذ کنند که 

 .«کننداندازی کسب وکاری جدید باور پیدا میمزایای راه

جو بلندپروازی و همکاری، دانشجویان را سرشوق می آورد. کار توسعه مهارت های کارآفرینی از کالس ها، مسابقات،  

ی کالس درس و خارج از کالس به سرعت برای رویدادهای فوق برنامه و برنامه های شبکه ای آغاز می شود، آموزه ها

شود، به طوری که در این محیط آنها با عالقه و تعهد بیشتری به بررسی مطالب می پردازند. دانشجویان دارای ارزش خاصی می

طی زیرا هر دانشجو به طور کامل در کالس درس فعال است. تدریس در چنین محی ،شوداین امر نیز در دانشجویان تقویت می

برای دانشجویان و مربیان به مراتب پرثمرتراست. عامل عمده در این چرخه سودمند، داشتن ذهنیت گروهی و اجتماعی است. 

کنند. زمانی که همان طور که دانشجویان در حال یادگیری و کار بر روی کارآفرینی اند، با دانشجویان دیگر نیز همکاری می

 جورقابتی ایجاد کنند و به صورت طبیعی اقدام به گیرند، درباره کار خود صحبت مییآنها در موقعیت های اجتماعی قرار م

ه این یادگیری بخشی از هویت فردی و گروهی آنها می شود. این عوامل بلک گیرند،می یاد یکدیگر از تنها نه آنها. کنند می

 .تدریس می شود ام.آی.تی کند که کارآفرینی با چنین موفقیتی در دانشگاهفضایی را ایجاد می
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 :اکوسیستم کارآفرینی را به وجود می آورد مالحظه کنید ام.آی.تی در شکل زیر خالصه ی آنچه در
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