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چکيده
ه��دف این پژوهش کيفی، شناس��ایي و تحليل عوامل اثرگذار بر توس��عه کارآفرینی در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات بود. لذا با بهره گيری از نظرات و دیدگاه های افراد خبره در این زمينه که ش��امل 
کارشناسان و مدیران وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات بودند، از فن دلفی در سه مرحله بهره گرفته 
ش��د)n=47(. ابزار جمع آوري داده ها پرسش��نامه باز و پرسشنامه ساختاریافته بود. یافته هاي حاصل از 
تحليل دلفی حاکی از آن بود که 8 عامل در توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات)فاوا( 
اثرگذار است. سپس عوامل شناسایي شده براساس پاسخ خبرگان اولویت بندي شدند. براساس یافته هاي 
پژوهش، عوامل اثرگذار بر توس��عه کارآفریني در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات به ترتيب اهميت 
عبارت بودند از: حمایت از فناوري و نوآوري در حوزه فاوا؛ سياس��ت گذاری و اجراي برنامه هاي توس��عه 
کارآفریني در حوزه فاوا؛ حمایت از کارآفرینان فاوا؛ توسعه شرکت هاي کوچك و متوسط فاوا؛ خدمات 
پش��تيباني، فني و مدیریتي در حوزه فاوا؛ ترویج کارآفریني در حوزه فاوا؛ حمایت مالي در حوزه فاوا و 

توسعه زیرساخت.
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مقدمه
در قرن اخير، فناوری اطالعات و ارتباطات به منزله عاملي اثرگذار بر پيشبرد اهداف توسعه اقتصادی و 
اجتماعی به شمار می رود)اسكينر1، 2008( که می تواند راهگشای بسياری از بحران های موجود مانند 
تورم، بيكاری، منابع مالی محدود، تراز تجاری منفی و ... در کش��ورهای درحال توس��عه باش��د. افزایش 
س��رعت ارتباطات و توليد جهانی کاالها و خدمات، همه بازارها را تحت تأثير خود قرار داده است)هژبر 
کيانی و اخوان، 1386(؛ یعني این فناوري می تواند بر روی اشتغال، کارآفریني و همه مسائل آن تأثير 
بگذارد. ازاین رو مي توان گفت که توس��عه اش��تغال و کارآفریني تا حد زیادي اثرپذیر از توسعه فناوری 

اطالعات و ارتباطات است)جاگودیك2، 2015(. 
نگاهی گذرا به برنامه های توس��عه در کش��ور نش��ان می دهد که در برنامه های اول تا سوم توسعه، 
سياست های منسجم و مشخصی در قالب یك فصل مستقل جهت توسعه همه جانبه فناوری اطالعات و 
ارتباطات وجود نداشته و تنها در برخی از مقاطع زمانی محدود، اقدامات زیرساختی انجام شده است. 
این در حالي اس��ت که در برنامه چهارم توس��عه، استراتژی های توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات 
م��ورد تأکيد قرار گرفته اس��ت)خانيكی و خلج��ی، 1389(. اجراي طرح هاي نماتن)نظام مهندس��ي و 
استانداردهاي توليد و توسعه نرم افزار(، تسما)توسعه ساماندهي محتواي الكترونيكي(، افتا)امنيت فضاي 
تبادل اطالعات(، اینترنت ملي و از همه مهم تر طرح تگفا)توسعه و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات 
کشور( حاکي از اهتمام جدي کشور براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات است)قلی پور و همكاران، 
1388(؛ ولي بااین حال، گنجایش و ظرفيت تجهيزات موجود، جوابگوی کامل نيازهای توسعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات نبوده اس��ت)فتحيان، 1387(. به عبارتی، وضعيت زیرساخت هاي فناوري اطالعات 
و ارتباطات موجود نش��انگر این اس��ت که ش��رکت ها و واحدهاي صنعتي داراي دسترسي مناسبی به 
س��خت افزارهایی مانند کامپيوتر و اینترنت هس��تند ولي کيفيت این دسترسي مطلوب و مورد رضایت 
ش��رکت ها نيس��ت. این بدان معناس��ت که باوجود تجهيزات و امكانات مختلف، به علت عدم استفاده 
بهينه از آن ها، فاصله زیادي تا س��طح مطلوب، در مقایسه با دیگر مناطق جهان وجود دارد. این فاصله 
خود به شاخصي براي ميزان عدم توسعه یافتگي کشور در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح 

بين المللي تبدیل شده است)توکل و قاضی  نوری نائينی، 1389. 
عالوه بر این، باوجود سند چشم انداز بيست ساله کشور و تدوین سياست های توسعه فاوا در کشور، 

1 . Skinner
2 . Jagodic
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همچن��ان ناهماهنگی هایي ميان نهادهای متولی ش��امل وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات، وزارت 
ارش��اد، وزارت بازرگانی، شورای عالی اطالع رسانی و ... به چشم می خورد)محمودی ميمند و همكاران، 
1388(. نمونه بارز این مدعا را می توان در گزارش س��اليانه مجمع اقتصادی جهان در س��ال 2014-

2013 مش��اهده کرد که براس��اس شاخص های ده  گانه آمادگي ش��بكه ای صورت گرفته است. گزارش 
ارائه ش��ده، نش��ان دهنده وضعيت نامطلوب ایران به لحاظ شاخص های مذکور بود. برای نمونه، ایران به 
لحاظ شاخص اثرات فاوا بر توليد و خدمات جدید و نيز شاخص موفقيت دولت در ارتقاي فاوا از 143 
کشور موردبررسی، رتبه 108 با امتياز 3/8 و 3/6 از 7 را کسب نموده است)دوتا و همكاران1، 2015(. 
به بيانی واضح، کش��ور ما به لحاظ اطالعاتی، فاصله زیادی با کش��ورهای توسعه یافته داشته و حتی در 
قياس با برخی از کش��ورهای درحال توسعه نيز در رتبه پایين تری قرار دارد. نكته هشداردهنده در این 
ميان، ش��كاف فاحش ميان ایران و کش��ورهای درحال توسعه به لحاظ سطح فناوری و ميزان حضور در 
شبكۀ اینترنت است)هژیر کيانی و اخوان، 1386(. این بدان معناست که فناوری اطالعات در ایران هنوز 
به طور جدي به سطح فعاليت و اثر نرسيده و در الیه هاي مياني سطح آمادگي قرار دارد)توکل و قاضی 
نوری نائينی، 1389( و لذا برنامه ریزی درستی با در نظر گرفتن شتاب دیگر کشورها در توسعه کاربرد 
فناوری اطالعات و ارتباطات، صورت نگرفته است. این در صورتی است که فناوری اطالعات و ارتباطات، 
دسترس��ی سریع تر و باکيفيت باالتر به اطالعات را ميس��ر می سازد و زمينه تعامل افراد و سازمان ها را 
به ش��يوه مقرون به صرفه ای فراهم مي کند)حس��ينی و کاظمی ميان��رودی،1390(. لذا این فناوري بر 
فعاليت ها، مش��اغل و کس��ب وکارها تأثيرگذار بوده و تحوالت زی��ادی در کليه فعاليت های اقتصادي و 
اجتماعی ازجمله کارآفرینی به وجود مي آورد، به گونه اي که کارآفرینی در فناوری اطالعات و ارتباطات 
پهنه وسيعی برای فعاليت دارد. لذا مي توان گفت که کارآفرینی الزمۀ توسعه فناوری و توسعه فناوری 
بس��تر کارآفرینی است، به گونه اي که تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر کارآفریني،کارآفرینی مدرن 
را به وجود آورده است. با توجه به نتایج و آثار موفقيت آميز به کارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در 
حوزه هاي مختلف، رویكرد استفاده و گسترش ICT جهت دستيابی به توسعه در ابعاد مختلف خصوصاً 
در بعد اقتصادي، موردتوجه اس��ت؛ بنابراین ضرورت توجه به عوامل اثرگذار بر توس��عه کارآفرینی در 
صنعت فاوا که یك مفهوم نسبتاً جدید است و مراحل ابتدایی خود را سپری می کند)اسكينر2، 2008( 
حائز اهميت است تا با گسترش کارآفرینی در این بخش، بخش های دیگر نيز مراحل رشد و بهره وری 

1 . Dutta et al.
2 . Skinner
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خود را طی نمایند. با توجه چش��م انداز بيست ساله جمهوري اس��المی ایران مبنی بر تحقق جامعه اي 
توسعه یافته ازیك طرف و تأثير عميق فناوری اطالعات و ارتباطات بر ابعاد مختلف زندگی بشر از طرف 
دیگر، نياز به شناسایی چارچوب توسعه فاوا در کشور، در حوزه هاي مختلف ازجمله توسعه  کارآفریني 
در این بخش، بيش ازپيش احساس می شود و مطالعه و بررسی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفریني در 
حوزه فاوا را بخصوص براي کشور ما الزم و ضروری مي نماید؛ به گونه ای که تنها در سایه پيگيری چنين 

مطالعاتی می توان خط مشی هاي کلی و کالن ترسيم نمود. 

ادبيات و پيشينه پژوهش

فناوری اطالعات و ارتباطات

در سال های اخير، فناوری اطالعات و ارتباطات به مثابه یكی از مهم ترین محورهای توسعه در جهان مطرح 
شده است)بامكا، 2000(. از منظر بانك جهانی، فناوری اطالعات و ارتباطات به مجموعه اي از سخت افزارها، 
نرم افزارها، شبكه ها و رسانه ها که به منظور جمع آوري، ذخيره، پردازش، انتقال و نمایش اطالعات)صوتي، 
داده، متن، تصویري( بكار مي روند، اطالق مي شود)فالح حقيقی و همكاران، 1395(. فناوري اطالعات و 
ارتباطات، بدون ش��ك تحوالت گس��ترده ای را در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجب گشته 
و تأثير آن بر جوامع بش��ري به گونه اي بوده که جهان امروز به س��رعت در حال تبدیل شدن به یك جامعه 
اطالعاتي است. گستره کاربرد و تأثير فناوری اطالعات و ارتباطات در ابعاد مختلف زندگي امروزي و آینده 
جوامع بش��ري به یكي از مهم ترین مباحث روز جهان مبدل ش��ده و توجه بس��ياري از کشورهاي جهان 
ازجمله ایران را به خود معطوف کرده اس��ت)صرامی و بهاری، 1389(. یكي از عرصه هایي که به ش��دت 
تحت تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات قرار مي گيرد، حوزه کارآفریني و اثرگذاري متقابل آن بر فناوري 
اطالع��ات و ارتباطات اس��ت. فناوری اطالعات و ارتباطات به مثابه مهم تری��ن ابزار کارآفرینی مدرن پهنه 
وسيعی برای فعاليت دارد و دولت ها باید عالوه بر ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری و رفع موانع 
موجود، زمينه های حمایت از فعاليت کارآفرینان را فراهم کنند. ضمناً دولت ها مي بایست بودجه را به طور 
هدفمند صرف بسترسازی فعاليت های کارآفرینانه نمایند و از این طریق بحث توسعه کارآفریني در حوزه 

فناوری اطالعات و ارتباطات را در اولویت برنامه هاي خود قرار دهند. 

توسعه كارآفرينی
کارآفریني پدیده اي راهبردي قلمداد مي شود که به مثابه نيروي هدایت کننده تحول مدیریت محسوب 
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مي شود. عناصر اثرگذار بر توسعه کارآفریني را مي توان از چندین بُعد مورد تحليل و بررسي قرار داد و 
در این ميان نقش محوري دولت در تدوین و اجراي سياس��ت ها و برنامه هاي توسعه اي در کشور ایران 
و ضرورت رش��د س��ریع و هم نوا شدن با تغيير و تحوالت روزافزون فناوری و استفاده از آن در امر مهم 

توسعه کارآفریني داراي اهميت فراواني است)فالح حقيقی و همكاران، 1395(. 
عوامل اثرگذار بر توس��عه کارآفریني بسيار متنوع و گوناگون هستند. یكي از این عوامل مربوط به 
ش��رایط اقتصادي، سياس��ي و اجتماعي � فرهنگي جامعه مي ش��ود که داراي ارتباط دروني با یكدیگر 
بوده و تردیدی وجود ندارد که جرقه هاي شكل گرفته در ذهن فرد در جهت کارآفریني، حاصل تعامل 
ميان ویژگي ها و خصوصيات ش��خصيتي و رفتاري فرد با ش��رایط فرهنگي، اقتصادي و سياسي جامعه 
است)بریج و همكاران1، 2003(. فرهنگ یك جامعه و باورها و ارزش هاي فرهنگي آن تأثير چشمگيری 
بر ميزان مقبوليت کارآفریني و اثربخش��ي برنامه هاي توس��عۀ کارآفریني دارد)گيب2، 2002؛ گارتنر3، 
2003(. در جامع��ه اي که نگرش مثبت تري نس��بت به کارآفریني وج��ود دارد، احتمال بروز رفتارهاي 
کارآفرینانه در افراد آن بيشتر است)ورهول و همكاران4، 2002(. البته دولت ها نيز مي بایست در هنگام 
طراحي برنامه هاي حمایت کننده توسعه و رشد کارآفریني، مؤلفه هاي فرهنگي جامعه خود را به درستی 
شناسایي نموده و سعي نمایند برحسب شرایط خاص کشور خودشان، برنامه هایي را براي کارآفریني، 
طرح ریزي و اجرا نمایند. از طرفي ش��رایط اقتصادي   �    سياس��ي جامعه و توسعه زیرساخت هاي موجود، 
تأثير بسزایی در رشد و توسعۀ کارآفریني در بخش هاي مختلف جامعه، ازجمله حوزه فناوري اطالعات 
و ارتباطات دارد. از مهم ترین عوامل اقتصادي که در توليد و رشد کارآفریني در حوزه فناوري اطالعات 
و ارتباطات بسيار تأثيرگذار است، مي توان به ميزان دسترسي به سرمایه، شاخص هاي کالن اقتصادي 
و وضعيت اشتغال و بيكاري اشاره نمود. از مهم ترین عوامل سياسي نيز مي توان به حمایت دولت، ثبات 
سياسي در بخش اقتصادي، حمایت سازمان هاي برنامه ریز و مرتبط با مقوله کارآفریني و صنایع کوچك 

اشاره نمود)بریج و همكاران، 2003(. 
از دیگ��ر عوامل اثرگ��ذار بر توس��عه کارآفریني، عوام��ل تقاضاکننده کارآفریني هس��تند. عوامل 
تقاضاکننده کارآفریني در یك جامعه، عناصري هستند که از طریق توسعه بازار و درنتيجه تقاضا براي 

1 . Bridge
2 . Gibb
3 . Gartner
4 . Verheul et al.
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کاال و خدم��ات مختلف، فرصت هاي کارآفرینانه را در جامعه و ب��ازار ایجاد مي کنند. در مقابل، عوامل 
عرضه کنندة کارآفریني، آن هایی هستند که موجب ترغيب کارآفرینان در جهت استفاده و بهره برداري 
از فرصت هاي ایجادشده در بازار مي گردند. تقاضا براي کارآفریني قطعاً تحت تأثير عواملي نظير توسعه 
اقتصادي جامعه؛ جهانی ش��دن و توس��عه فناورانه اس��ت)ورهول و همكاران، 2002(. همچنين توسعه 
فناورانه نظير فناوري اطالعات و ارتباطات باعث افزایش فرصت هاي کارآفرینانه در جامعه می شود)بریج 
و همكاران، 2003(. جهاني ش��دن نيز باعث یكپارچه شدن بازار، تنوع و گستردگي فرصت هاي تجاري 
در بازار، افزایش آگاهي مردم از تحوالت صورت گرفته در بازار و نزدیكي جوامع به یكدیگر می شود که 
خود باعث آفرینش فرصت هاي کارآفریني بيشتر براي مردم جوامع مختلف می شود)ورهول و همكاران، 
2002(. عوامل عرضه کنندة کارآفریني نيز شامل رشد جمعيت، ساختار سني جامعه، مهاجرت، افزایش 
نرخ مشارکت در اقتصاد، سطح درآمد و سطح بيكاري هستند که هر یك به نوعی باعث مي شوند تا افراد 
بيش��تري مجبور و یا ترغيب گردند به سوی فعاليت هاي کارآفرینانه حرکت نمایند)ورهول و همكاران، 
2002(. مداخله گري هاي برنامه ریزی ش��ده دولت نيز در این ميان اثرگذار اس��ت. دولت و سازمان هاي 
وابس��ته به آن به اش��كال مختلفي مي توانند باعث ارتقاء و توسعه کارآفریني در جامعه گردند. دولت ها 
مخصوصاً در زماني که نرخ بيكاري در جامعه باال اس��ت، به دنبال برنامه هایي هس��تند تا از آن طریق 
بتوانند به رش��د و توسعۀ کارآفریني که در جهت توس��عه اقتصادي باشد، کمك نمایند. ضمن این که 
دولت ها باید توجه داشته باشند که در هنگام طراحي برنامه هاي مداخله گرایانه، فرایند راه اندازي، رشد 
و توس��عه یك کس��ب وکار، عوامل و عناصر اثرگذار در مراحل مختلف را در شرایط ملي و محلي کشور 
خود کاماًل تجزیه وتحليل نموده و به درك و شناخت کاملي از این فرایندها برسند. در غير این  صورت، 
قطعاً  برنامه هاي مداخله گري طراحی شده توسط دولت از اثربخشي چنداني برخوردار نخواهند بود)بریج 

و همكاران، 2003(. در ادامه، به مطالعات مرتبطی که در این راستا انجام شده، اشاره مي شود.

پيشينه پژوهش
محمودی ميمند و همكاران)1388( ابعاد سياست گذاری توسعه فناوری در فناوری اطالعات و ارتباطات 
در ایران را موردبررس��ی قرار دادند. این محققان توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات را به لحاظ 6 بُعد 
شيوه تدوین خط مشی براي توسعه فناوري؛ شيوه دخالت دولت براي توسعه فناوري؛ مرحله رشد مناسب 
براي حمایت؛ حمایت از محصوالت صنعت؛ نوع راهبرد براي توس��عه فناوري و مس��ئول اصلی هدایت 
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فن��اوري مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج به دس��ت آمده حاک��ی از آن بود که دولت به منزله متولی اصلی 
این فناوری در کشور محسوب می  شود و مي بایست در مرحله شكل گيري و کارآفرینی فاوا، پشتيبانی 
و حمایت های الزم را به عمل آورد. همچنين براس��اس نظر کارشناس��ان، بين ظرفيت کشور و ظرفيت 
توسعه یافتگی فعلی فاوا فاصله بسياری وجود دارد. در تحقيق دیگري، نيساری و همكاران)1394(، پنج 
عامل زیرس��اختی، حمایتی � پشتيبانی، روان شناختی، آموزش��ی �  مهارتی و فنی � مشاوره ای را بر توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات در کسب وکارهای کارآفرینانه استان زنجان شناسایی کردند. مطالعه ليتائو 
و مات��وس فریيرا1)2009( در آلمان و پرتقال نش��ان دهنده آن ب��ود که ارتباط مثبت و معنی داری بين 
سياست گذاری و سرمایه گذاری درزمينۀ فناوری اطالعات و ارتباطات با رشد کارآفرینی، رشد اقتصادی 
و سطح اشتغال وجود دارد. تحقيق جانستون و همكاران2)2009( در جنوب آفریقا بيانگر ارتباط مثبت 
بين ویژگی های ش��خصيتی ب��ا کارآفرینی در حوزه فناوری اطالع��ات و ارتباطات بود. بدین معنی که 
کارآفرینان فناوری اطالعات و ارتباطات، نقش مهمی در ارائه نوآوری و کارآفرینی در این حوزه داشتند. 
یونس3)2002(، فناوری اطالعات و ارتباطات را در کشور مالزی مورد واکاوی قرار داد. نتایج نشان داد 
که فناوری اطالعات و ارتباطات در این کشور به یك بخش مهم در توسعه اقتصادی تبدیل شده است. 
به نحوی که فناوری اطالعات و ارتباطات مؤلفه ای توانمند و راهبردي و پيش برنده کليدی دولت و برنامه 
تحول اقتصادی در مالزی است. بنا بر یافته های این محقق، دولت مالزی برنامه های اجرایی و کاربردی 
براي توسعه سياست های کارآفرینی در شرکت های کوچك و متوسط حوزه فاوا طراحی و تدوین نموده 
است که این برنامه ها عبارت اند از: کارآفرینی مؤثر؛ سوپرکریدورهای چندرسانه ای؛ راهبردهاي اقتصادی 

برای صنعتی شدن و برنامه های کمك رسانی از سوی دولت. 
طبق گزارش OECD)2004(، چارچوب سياست های خاص اتخاذشده برای توسعه کارآفرینی در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در شرکت های متوسط ترکيه عبارت بودند از: افزایش سطح آگاهی 
و مشاوره کسب وکار و تجارت الكترونيكی؛ ارائه برنامه های آموزشی براي متناسب سازی دانش ICT و 
قابليت های مدیریت کس��ب وکار الكترونيكی و نيز مهارت های ICT و افزایش همكاری های بين المللی 
درزمينۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و سياست های الكترونيكی. براساس پژوهش های کوشيدا4)2012(، 

1 . Leitao and Matos Ferreira
2 . Johnston et al.
3 . Yunos
4 . Kushida
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یكی از برنامه های ژاپن در ارتقاء و توسعه کارآفرینی در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات، ارائه خدمات 
پلتفرم اینترنت تلفن همراه پيش��گام بود. ژاپنی ها، موفق به تجاری س��ازی سيستم عامل اینترنت تلفن 
همراه سودآور شدند. این در حالی بود که همتایان اروپایی و آمریكایی آن ها هنوز در حال تالش براي 
تحقق این زمينه بودند. در پژوهشی دیگر که توسط بانك توسعه آسيا1)2014( انجام شد، یافته ها گواه 
آن بود که فناوری اطالعات و ارتباطات در آذربایجان، قزاقس��تان، جمهوری قرقيزس��تان و ازبكس��تان 
چندان به مثابه ابزار مؤثری جهت توانمندس��ازی زنان برای ش��روع یك کس��ب وکار عمل نكرده است. 
درواق��ع، کارآفرینان زن، تنها فناوری اطالعات و ارتباطات را به صورت محدود برای کس��ب وکار به کار 
می  گرفتند. این مس��ئله به علت مواردی از قبيل فقدان محيط مناسب و مساعد برای توسعه فاوا؛ عدم 
دسترس��ی کارآفرینان زن مخصوصاً کارآفرینان زن روس��تایی به فاوا و عدم آگاهی و مهارت کافی در 
به کارگيری فاوا بود. همچنين نتایج بيانگر آن بود که بس��تر فرهنگی جامعه به مثابه یك مانع مهم در 
این زمينه عمل نموده است. آمو و همكاران2)2014( در پژوهش خود ارتباط بين کارآفرینی در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات با نوآوری در کسب وکارهای کوچك را موردمطالعه قرار دادند. آنان به این 
نتيجه دست یافتند که کارآفرینی در حوزه فاوا تحت لوای توسعه مهارت های کارآفرینانه؛ فعاليت های 
کارآفرینانه گروهی و فعاليت های تجربی انجام می پذیرد. در این رابطه اس��كينر)2008( نيز مطالعه ای 
را در اس��تراليا در خصوص مس��ائل مربوط به نوآوری در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات انجام داد. 
نتایج ارزیابی وی نشان داد که نوآوری در فناوری اطالعات و ارتباطات تحت تأثير فاکتورهای متعددی 
ازجمل��ه ویژگی های نوآوری؛ مراحل تكامل و هدف از نوآوری؛ محيط فرهنگی توليدکنندگان نوآوری؛ 
آم��وزش توليدکنن��دگان نوآوری؛ ارزش ن��وآوری و کيفيت و برند محصوالت ق��رار دارد. در مطالعه ای 
مش��ابه کانينگهام و همكاران3)2016( عوامل تأثيرگذار بر سطح نوآوری و کارآفرینی فناوری اطالعات 
و ارتباطات در آفریقا را مواردی از قبيل سياس��ت گذاری دولت؛ برنامه های توس��عه ملی و اولویت بندی 
منابع مالی؛ س��طح فهم و درك مسئوالن دولتی نسبت به منافع راهبردي جامعه؛ سطح آگاهی عموم 
مردم؛ وجود نوآوری های ملی و تخصص های کارآفرینانه در سطح جامعه و تمایل برای هماهنگی افراد 

با یكدیگر جهت دستيابی به اهداف مشترك معرفی کردند.
به طورکلی در جمع بندی ادبيات و پيش��ينه موردبررسی، مي توان به این موضوع اشاره کرد که هر 

1 . Asian Development Bank
2 . Amue et al.
3 . Cunningham et al.



73 شناسايي و تحليل عوامل اثرگذار بر توسعه كارآفريني در ...

کش��وري بنا به اقتضا و شرایط موجود خود اقدام به سياس��ت گذاری هایی متناسب با واقعيات خویش 
مي نمای��د. درزمينۀ فناوری اطالع��ات و ارتباطات مطالعات متعددی توس��ط محققان مختلف صورت 
پذیرفته که بيش��تر این پژوهش ها به اثرات رش��د اقتصادی، پذیرش و اس��تفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات در حوزه هاي مختلف اشاره دارد و پژوهش های معدودی، توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات را موردبررس��ی قرار داده اند. بنابراین با توجه به پژوهش هاي معدودی که در این 
زمينه صورت پذیرفته و منابع محدود موجود، هدف این پژوهش اکتش��افی که با اس��تفاده از رویكرد 
کيفی انجام ش��ده اس��ت، شكل گرفت. لذا پرسش اصلی پژوهش این اس��ت که چه عواملی بر توسعه 

کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور ایران تأثيرگذار است؟

روش پژوهش
این مطالعه، به لحاظ ماهيت از نوع پژوهش های کيفی اس��ت که با اس��تفاده از فن دلفی انجام گرفته 
اس��ت. دلفی، روش��ی نظام دار برای اس��تخراج قضاوت های آگاهانه گروهی از متخصصان در مورد یك 
موضوع یا یك سؤال است)ادیب حاج باقری و همكاران، 1389(. در این راستا هلمر، هدف فن دلفی را 
دستيابی به اجماع قابل اعتماد توسط یك گروه کارشناس بيان می کند)دیير و همكاران، 2003(. اجماع 
به معنی توافق شرکت کنندگان در یك سطح خاص در مورد موضوع است)احمدی و همكاران، 1387(. 
فرایند دلفی ش��امل مراحلی اس��ت که این مراحل در دلفی کالس��يك معموالً 4 فاز است که محققان 
برای دس��تيابی به اهداف تحقيق خود، آن را به 2 تا 3 فاز کوتاه می نمایند. به هرحال تصميم گيری در 
مورد تعداد فازها تا حد زیادی عملی و تجربی بوده و بستگی به زمان در دسترس و نوع پرسش آغازین 

دارد)زرافشانی و همكاران، 1392(.
یكی از مسائل مهم در تحليل دلفی، تشكيل پانل متخصصان است که بتوانند در خصوص موضوع 
پژوهش��ی اظهارنظر کنند. اعضای پانل در این مطالعه را خبرگان، کارشناس��ان و مدیران متخصص در 
زمين��ۀ فن��اوری اطالعات و ارتباطات که در رابطه با موضوع کارآفرین��ي در حوزه فاوا داراي تجربياتي 
بودند، تش��كيل دادند که تعداد آن ها 47 نفر بود. این افراد با اس��تفاده از روش نمونه گيری هدفمند1 از 
نوع نمونه گيری موارد ویژه2 براس��اس تحصيالت و تجربيات شغلی مرتبط و نيز مطابق با تخصص های 
موردنياز در حوزه های تعيين ش��ده، توسط وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات معرفي و انتخاب شدند. 

1 . Purposeful sampling
2 . Critical Case Sampling  
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نمونه گيری از موارد ویژه، روش��ی اس��ت که در آن نمونه ها به دليل اهميت فوق العاده ای که دارند و در 
مرکز موضوع موردبررسی هستند، انتخاب می شوند. 

به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شد. توزیع پرسشنامه در 3 مرحله صورت گرفت. در 
مرحله اول، ضمن معرفی هدف پژوهش، از پاسخگویان خواسته شد تا نظرات تخصصی خود را در خصوص 
مؤلفه های تأثيرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در قالب پرسش باز مطرح 
کنند. لذا از هر یك از متخصصان خواسته شد تا هر ایده یا نظري را آزادانه مطرح و فهرست موضوعات 
موردنظر خود را ارائه نمایند. پس از جمع آوری پاس��خ ها در مرحله اول دلفی، پاس��خ ها موردبررسی قرار 
گرفت و نظرات مشابه ترکيب و زمينه هاي اصلي شناسایي شد. با شناسایي مفاهيم و عوامل، پرسشنامه اي 

ساختاریافته طراحي شد که به مثابه ابزار مرحله دوم دلفي مورداستفاده قرار گرفت. 
در مرحله دوم پرسشنامه طراحي شده در اختيار همان متخصصان قرار گرفت تا با استفاده از طيف 
ليكرت، ميزان توافق یا عدم توافق خود را با موارد شناسایي شده اعالم نمایند؛ ضمن این که پاسخ گویان 
در تصحيح و حذف مفاهيم و عوامل آزاد بودند. نتيجه فاز دوم دلفي، آغاز شكل گيري همگرایي نظرات 
متخصصان بود. در دور س��وم دلفي، نتایج بررس��ي ها بار دیگر در اختيار پاس��خ دهندگان قرار گرفت تا 
عوامل شناسایی ش��ده و نتایج فاز دوم را یك بار دیگر مرور کنند و در صورت نياز، در نظرات اعالم شده 
تجدیدنظر و اهميت عوامل شناسایي شده را مشخص نمایند. درواقع در این مرحله، از آنان خواسته شد 
ميزان اهميت هر یك از گویه ها را با استفاده از طيف ليكرت)1= خيلی کم تا 5= خيلی زیاد( مشخص 
نمایند. در این مرحله رتبه بندي نظرات انجام شد و خالصه آماري تهيه شد و درنهایت عوامل تأثيرگذار 

بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات شناسایی شد.
به طورکلی در تحقيق کيفی، روش ها و راهبردهای مختلفی برای ایجاد اعتبار و اعتماد در مطالعه 
وجود دارد)مریام1، 2002(. در پژوهش حاضر به منظور بررسی اعتمادپذیری یا قابليت اعتماد2 از روش 
»سه سویه نگری تيم پژوهش«3 و »بازبينی صاحب نظران«4 بهره گرفته شد. سه سویه نگری تيم پژوهشی، 
شامل به کارگيری بيش از یك مشاهده گر، مصاحبه گر و تحليل گر در یك مطالعه است. به بيانی هدف 
از به کارگيری چندین محقق، کاهش سوگيری در جمع آوری، گزارش دهی، کدگذاری، تحليل داده ها و 

1 . Merriam
2 . Trustworthiness 
3 . Investigator triangulation
4 . Peer review
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همچنين افزایش اعتبار است)تورموند1، 2001(. باید خاطرنشان ساخت که تيم پژوهشی در این مطالعه 
متشكل از 4 نفر بودند که در تمامی فرآیند جمع آوری و تحليل نتایج دلفی شرکت داشتند و همين امر 
موجب اعتبار یافته های کيفی بود. عالوه بر این، گزارش پژوهشی توسط همكاران و مشاوران و همچنين 
ناظران طرح مطالعه و بازبينی شد که درنهایت نظرات آنان در مورد نتایج به دست آمده اعمال گردید و 

همين امر، اعتبار کار را دوچندان نمود)بازبينی صاحب نظران(. 
به منظور تجزیه وتحليل داده ها، از روش تحليل محتوا2 اس��تفاده شد. در یك تعریف ساده، می توان 
روش تحليل محتوا را فنی براي آشكارسازي یا توصيف نظام  یافته ویژگی هاي خاص پيام ها یا نمادهاي 
به کاررفت��ه در یك متن دانس��ت)مقدم و همكاران، 1391(. هدف از تحلي��ل محتوای کيفی، توصيف 
وس��يع پدیده و دس��تاورد آن، ایجاد مفاهيم یا طبقات س��اخت مدل و نقشه مفهومی است)محمودی 
شن و همكاران، 1388(. فرایند تحليل محتوا شامل کدگذاری داده های خام براساس طرح طبقه بندی 
ش��ده اس��ت)کندراکی و همكاران3، 2002(. درواقع با استفاده از روش تحليل محتوا، نتایج مرحله اول 
پرسش��نامه دلفی تحليل ش��د. بدین صورت که پس از دریافت پاس��خ مرحله اول که سؤاالت به صورت  
کلی و باز مطرح شده بود، ابتدا مفهوم سازی صورت گرفت و جمله ها و مفاهيم اصلی استخراج گردید. 
سپس این گویه ها و عوامل در قالب پرسشنامه بست�ه)با 44 گویه( در قالب طيف ليكرت برای مرحله 
دوم تنظيم شد و در اختيار متخصصان قرار گرفت تا نظرات خود را نسبت به حذف و تصحيح گویه ها 
و عوامل اعمال نمایند. شایان ذکر است که گویه ها براساس محتوا، مقوله بندی شدند و در قالب هشت 
مؤلفه در پرسش��نامه تنظيم شدند. تجزیه وتحليل در مرحله سوم با استفاده از آمار توصيفی)ميانگين، 

انحراف معيار و رتبه( و با به کارگرفتن نرم افزار SPSS16 انجام شد. 

تجزيه وتحليل يافته ها
براس��اس فن دلفی، گ��ردآوری داده ها از طریق توزیع پرسش��نامه در 2 مرحله انجام ش��د. در مرحله 
اول، یك پرسش��نامه نيمه ساختارمند با سؤال باز در اختيار 47 نفر از متخصصان و کارشناسان وزارت 
اطالع��ات و ارتباطات قرار گرفت تا نقطه نظرات و دیدگاه ه��ای آنان در خصوص مؤلفه های اثرگذار بر 
توسعه کارآفرینی درزمينۀ فناوری اطالعات و ارتباطات به دست آید. بدین صورت که بعد از بررسی هر 

1 . Thurmond
2 . Content analysis
3 . Kondracki et al. 
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پرسشنامه، مفاهيم مهم و کليدی استخراج و مفاهيم مشابه و نزدیك به هم در یكدیگر ادغام شدند و 
درنهایت فراوانی هر گویه محاسبه شد. بدین ترتيب، فهرستی از مؤلفه های تأثيرگذار بر توسعه کارآفرینی 

در حوزه فاوا براساس پاسخ های شرکت کنندگان به دست آمد که در جدول 1 مشاهده می شود.

(N=47)جدول 1: مؤلفه هاي اثرگذار بر توسعه كارآفريني در حوزه فاوا  از ديدگاه متخصصان: فاز اول دلفی

فراوانی مؤلفه های اثرگذاررديف
پاسخ ها

19اجرا و رعایت قوانين ثبت اختراع، کپی رایت و مالكيت معنوی در حوزه فاوا1

18سرمایه گذاري وزارتخانه جهت گسترش تحقيق و توسعه در حوزه فاوا2

18وجود مقررات و رویه هاي کارآمد ضدانحصار و مشوق رقابت در حوزه فاوا3

16دسترسي به فناوري هاي نوین و مدرن)صنایع سنگين و فناوري اطالعات( و نبود تحریم4

15عدالت و برابری در دسترسی به منابع مالی برای کارآفرینان حوزه فاوا5

15برنامه هاي وام و تسهيالت برای شرکت هاي نوپا و کارآفرینان حوزه فاوا در همه مراحل توسعه6

تأمين وثيقه و ضمانت بانكي براي کاهش ریسك وام به کارآفرینان و شرکت هاي جدید 7
15حوزه فاوا

سهولت اخذ مجوزهای شروع و یا توسعه یك کسب وکار از وزارتخانه در حوزه فاوا)کاهش 8
14تعداد مجوزها، زمان و هزینه اخذ مجوزها(

14دسترسي شرکت ها و کارآفرینان در حوزه فاوا به وام و سرمایه9

12پایبندی وزارتخانه به کاهش حجم تصدي گري و توجه به آزادسازي اقتصاد و مقررات زدایي10

12ثبات مقررات و عدم تغييرات بی مورد قوانين توسط وزارتخانه11

12مبارزه با فساد اداری در ارتباط با بخش خصوصی توسط وزاتخانه12

حمایت از توسعه شبكه های ارتباطي بين کارآفرینان فاوا و سرمایه گذاران عالقه مند به 13
12مشارکت در فعاليت هاي کارآفرینانه)فرشتگان کسب وکار(

11دسترسي به نيروي انساني متخصص در حوزه فاوا14

ایجاد مشوق های مالياتي در جهت توسعه کارآفرینی فاوا)مانند معافيت هاي ماليات بر 15
11ارزش افزوده، تخفيف هاي ماليات بر درآمد، کاهش ماليات شرکت ها(
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فراوانی مؤلفه های اثرگذاررديف
پاسخ ها

11ایجاد سازمان ها و سازوکارهاي حمایت از کسب وکار و شرکت های کوچك حوزه فاوا16

کمك هاي مالي به کارآفرینان حوزه فاوا از طریق اعتبارات و صندوق هاي تخصصي دولتي 17
11و خصوصي)به دليل محدودیت نظام بانكي(

11توسعه زیرساخت های فناوري ارتباطات و اطالعات)تلفن و اینترنت(18

تدوین مقررات در جهت کمك به شرکت های ورشكسته حوزه فاوا به منظور کاهش مجازات 19
10و افزایش فرصت براي شروع مجدد

10تشویق شرکت ها و صنایع بزرگ در جهت حمایت و استفاده از ایده هاي کارآفرینان فناور20

10تالش برای ایجاد همكاري بين دانشگاه و صنعت در حوزه فاوا21

10آموزش هاي ترویجي براي کارآفریني و خوداشتغالي در حوزه فاوا در سطح جامعه22

مشوق های دولتی در جهت دسترسي به وجوه سرمایه گذاری مخاطره آميز براي افراد نوآور، 23
10شرکت هاي نوپا و یا داراي فناوري باال در حوزه فاوا

9تدوین قوانين و برنامه هاي دسترسي شرکت هاي جدید و کارآفرینان به منابع مالي24

پشتيباني از فرایند تجاري سازي پژوهش هاي دانشگاهي در حوزه فاوا)فارغ التحصيالن 25
9دانشگاهي، محققان(

دسترسی به بازارهاي داخلي کاالها و خدمات در حوزه فاوا)عدم اشباع بازار با کاالهای 26
9خارجی و نبود انحصار(

8تدوین قوانين و برنامه هاي ترویج کارآفریني فناورانه در حوزه فاوا شامل اطالع رسانی و آموزش27

7تدوین قوانين و برنامه هاي کمك به توسعه شرکت هاي کوچك و متوسط حوزه فاوا28

اطالع رساني و کمك به کارآفرینان فاوا درزمينۀ بازارهاي داخلی و خارجي)تسهيل دسترسي 29
7به اطالعات تجاري، بازار، قوانين تعرفه ها، یارانه هاي صادراتي(

6توسعه خوشه ها و شهرك های صنعتي در حوزه فاوا30

6انتقال مهارت های فنی، مدیریتی و نتایج الگوبرداری ها به کارآفرینان حوزه فاوا از طریق مشاوره31

6دسترسی به بازار خارجی برای صادرات کاالها و خدمات32

5تدوین قوانين و برنامه هاي کمك به کارآفرینان حوزه فاوا33
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فراوانی مؤلفه های اثرگذاررديف
پاسخ ها

5کمك به مدرنيزاسيون شرکت های حوزه فاوا و رقابت پذیري شرکت هاي کوچك و متوسط34

تهيه امكانات الزم و تسهيالت مناسب براي شرکت هاي کوچك و متوسط حوزه فاوا)آموزش، 35
5تحقيق و توسعه، فعاليت صادراتي، خرید تجهيزات مدرن(

5تسهيل امكانات تحقيق و توسعه، امكانات آزمایشگاهي و تست برای کارآفرینان حوزه فاوا36

براي حفظ شرکت هاي کوچك و 37 تأمين ملزومات  اجرای سياست هاي رقابتي در خرید و 
5کارآفرینان فاوا در برابر شرکت هاي بزرگ

ایجاد مراکز نوآوري، پارك هاي علم و فناوري و مراکز رشد تجاري در دانشگاه ها در جهت 38
4حمایت از کارآفرینان فناور حوزه فاوا

5دوره هاي کاربردی کارآفریني و خوداشتغالي در حوزه فاوا برای دانشجویان دانشگاه ها39

4برگزاری نمایشگاه هاي داخلی و خارجی در جهت کمك به کارآفرینان و شرکت هاي جدید40

4حمایت از دسترسی به زیرساخت های انرژی)آب، برق و گاز( برای شرکت های فاوا41

حمایت از دسترسی به زیرساخت هاي ارتباطی فيزیكي)جاده ها، راه آهن، بنادر و حمل ونقل 42
3هوایي( برای شرکت های فاوا

2اطالع رسانی از طریق رسانه هاي گروهي براي ترویج کارآفریني و فرهنگ مالكيت کسب وکار43

1تشویق کارآفرینان حوزه فاوا از طریق برنامه هاي ملي، برنامه هاي پاداش و جوایز کارآفریني44

همان طور که در جدول1 مشاهده می شود، فهرستی از گویه های تأثيرگذار بر توسعه کارآفرینی در 
حوزه فاوا که ش��امل 44 گویه است، همراه با فراوانی هر یك از آن ها دیده می شود. براساس یافته های 
این جدول، از ميان پاس��خ های دریافت ش��ده، »اجرا و رعایت قوانين ثبت اختراع، کپی رایت و مالكيت 
معنوی در حوزه فاوا« بيشترین فراوانی)19( را دارا بود. پس ازآن نيز گویه های »سرمایه گذاري وزارتخانه 
جهت گسترش تحقيق و توسعه در حوزه فاوا« و»وجود مقررات و رویه هاي کارآمد ضد انحصار و مشوق 

رقابت در حوزه فاوا« با فراوانی 18، بيشترین فراواني را به خود اختصاص دادند. 
در فاز دوم، 44 گویه که در مرحله اول فاز دلفی به دس��ت آمده بود، در اختيار متخصصان فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات قرار گرفت و از آنان خواس��ته ش��د تا در م��ورد این گویه ه��ا، اظهارنظر کنند. 
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بدین صورت که با اس��تفاده از طيف ليكرت)موافقت خيلی کم=1 تا کاماًل موافق=5( اهميت هر گویه را 
مشخص نمایند)جدول 2( و عالوه بر این، نظرات اصالحی خود را در مورد پرسشنامه اعمال کنند. به 

بيانی، نسبت به حذف، اضافه و یا تأیيد گویه ها آزادی عمل داشته باشند. 

 جدول 2: اولويت بندی و سطح توافق مؤلفه های تأثيرگذار بر توسعه كارآفرينی در حوزه 
(N=47)فناوری اطالعات و ارتباطات از ديدگاه متخصصان: فاز دوم دلفی
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4/650/53مبارزه با فساد اداری در ارتباط با بخش خصوصی توسط وزاتخانه

4/470/55ثبات مقررات و عدم تغييرات بی مورد قوانين توسط وزارتخانه

4/230/72اجرای برنامه هاي کمك به کارآفرینان حوزه فاوا

پایبندی وزارتخانه به کاهش حجم تصدي گري و توجه به آزادسازي اقتصاد
4/210/56و مقررات زدایي

4/160/90وجود مقررات و رویه هاي کارآمد ضدانحصار و مشوق رقابت در حوزه فاوا

4/090/81اجرای برنامه هاي دسترسي شرکت هاي جدید و کارآفرینان به منابع مالي

4/020/74اجرای برنامه هاي کمك به توسعه شرکت هاي کوچك و متوسط حوزه فاوا

ایجاد مشوق های مالياتي در جهت توسعه  کارآفرینی فاوا)مانند معافيت هاي 
40/85ماليات بر ارزش افزوده، تخفيف هاي ماليات بر درآمد، کاهش ماليات شرکت ها(

3/930/88اجرای برنامه هاي ترویج کارآفریني فناورانه در حوزه فاوا شامل اطالع رسانی و آموزش

سهولت اخذ مجوزهای شروع و یا توسعه کسب وکار از وزارتخانه در حوزه فاوا 
3/880/73)کاهش تعداد مجوزها، زمان و هزینه اخذ مجوزها(

اجرای کمك به شرکت های ورشكسته حوزه فاوا به منظور کاهش مجازات و 
3/650/87افزایش فرصت براي شروع مجدد
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4/260/69عدالت و برابری در دسترسی به منابع مالی برای کارآفرینان حوزه فاوا

انحراف معيار هاي مالي به کارآفرینان حوزه فاوا از طریق اعتبارات و 
4/070/77صندوق هاي تخصصي دولتي و خصوصي)به دليل محدودیت نظام بانكي(

وجود برنامه هاي وام و تسهيالت برای شرکت هاي نوپا و کارآفرینان حوزه 
3/980/77فاوا در همه مراحل توسعه

مشوق های دولتی در جهت دسترسي به وجوه سرمایه گذاری مخاطره آميز 
3/950/84براي افراد نوآور، شرکت هاي نوپا و یا داراي فناوري باال در حوزه فاوا

سرمایه گذاران  و  فاوا  کارآفرینان  بين  ارتباطي  شبكه های  توسعه  از  حمایت 
3/930/77عالقه مند به مشارکت در فعاليت هاي کارآفرینانه)فرشتگان کسب وکار(

تأمين وثيقه و ضمانت بانكي براي کاهش ریسك وام به کارآفرینان و شرکت هاي 
3/560/88جدید حوزه فاوا
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4/560/59دسترسی به بازار خارجی برای صادرات کاالها و خدماتخ

تسهيل امكانات تحقيق و توسعه، امكانات آزمایشگاهي و تست برای 
4/160/75کارآفرینان حوزه فاوا

دسترسی به بازارهاي داخلي کاالها و خدمات در حوزه فاوا)عدم  اشباع بازار با 
4/050/58کاالهای خارجی و نبود انحصار(

4/020/71انتقال مهارت های فنی، مدیریتی به کارآفرینان حوزه فاوا از طریق مشاوره

اجرای سياست هاي رقابتي در خرید و تأمين ملزومات براي حفظ شرکت هاي 
3/880/85کوچك و کارآفرینان فاوا در برابر شرکت هاي بزرگ

ارائه اطالعات به کارآفرینان فاوا درزمينۀ بازارهاي داخلی و خارجي)تسهيل 
3/700/64دسترسي به اطالعات تجاري، بازار، قوانين تعرفه ها، یارانه هاي صادراتي(

برگزاری نمایشگاه هاي داخلی و خارجی در جهت کمك به کارآفرینان و 
3/580/73شرکت هاي جدید
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کمك به مدرنيزاسيون شرکت های حوزه فاوا و رقابت پذیري شرکت هاي 
4/050/72کوچك و متوسط

4/020/77توسعه خوشه ها و شهرك های صنعتي در حوزه فاوا

4/020/71ایجاد سازمان ها و سازوکارهاي حمایت از کسب وکار و شرکت های کوچك حوزه فاوا

متوسط  و  براي شرکت هاي کوچك  مناسب  تسهيالت  و  امكانات الزم  تهيه 
3/930/83حوزه فاوا)آموزش، تحقيق و توسعه، فعاليت صادراتي، خرید تجهيزات مدرن(

اوا
ه ف

وز
 ح

ان
رين

رآف
 كا

 از
ت

ماي
پشتيباني از فرایند تجاري سازي پژوهش هاي دانشگاهي در حوزه فاواح

4/260/69)فارغ التحصيالن دانشگاهي، محققان(

تشویق شرکت ها و صنایع بزرگ در جهت حمایت و استفاده از ایده هاي 
4/050/75کارآفرینان فناور

ایجاد مراکز نوآوري، پارك هاي علم و فناوري و مراکز رشد در دانشگاه ها در 
40/79جهت حمایت از کارآفرینان فناور حوزه فاوا

اوا
ه ف

وز
 ح

در
ي 

ور
وآ

و ن
ي 

ور
فنا

از 
ت 

ماي
دسترسي به فناوري هاي نوین و مدرن)صنایع سنگين و فناوري اطالعات( و ح

4/230/68نبود تحریم

4/260/76اجرای قوانين ثبت اختراع، کپی رایت و مالكيت معنوی در حوزه فاوا

4/160/84دسترسي به نيروي انساني متخصص در حوزه فاوا

4/050/75تالش برای ایجاد همكاري بين دانشگاه و صنعت در حوزه فاوا

4/020/67سرمایه گذاري وزارتخانه جهت گسترش تحقيق و توسعه در حوزه فاوا

اي
ت ه

اخ
رس

 زي
عه

وس
 ت

اوا
ه ف

وز
 ح

در
ی 

رين
رآف

4/120/73توسعه زیرساخت های فناوري ارتباطات و اطالعات)اینترنت و ...(كا

حمایت از دسترسی به زیرساخت هاي ارتباطی فيزیكي برای شرکت های 
3/840/84فاوا)جاده ها، راه آهن، بنادر، حمل ونقل هوایي(

3/810/79حمایت از دسترسی به زیرساخت های انرژی)آب، برق، گاز( برای شرکت های فاوا
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مؤلفه های 
اثرگذار

گويه ها
ميانگين 
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(SD)معيار
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رين
رآف

 كا
يج

رو
تشویق کارآفرینان حوزه فاوا از طریق برنامه هاي ملي، یا برنامه هاي پاداش و ت

4/140/74جوایز کارآفریني

4/020/80آموزش هاي ترویجي براي کارآفریني و خوداشتغالي در حوزه فاوا در سطح جامعه

اطالع رسانی از طریق رسانه هاي گروهي براي ترویج کارآفریني و فرهنگ 
3/880/73مالكيت کسب وکار

3/840/75دوره هاي کاربردی کارآفریني و خوداشتغالي در حوزه فاوا برای دانشجویان دانشگاه ها

مقياس: 1)خيلی کم( تا 5 )خيلی زیاد(

در فاز دوم دلفی ابتدا به منظور اولویت بندی گویه ها، از ميانگين و انحراف معيار استفاده شد)جدول2(. 
نتایج جدول نشان داد که ميانگين تمامی گویه ها باالتر از 3/5 به دست آمده است. این بدان معنی است 
که پاسخگویان با تمامی گویه هاي استخراج شده از فاز اول دلفی در رابطه با توسعه کارآفرینی در حوزه 

فاوا موافق بودند)وارنر1 و واشبورن، 2009(.
در دور س��وم دلف��ي نتایج بررس��ي ها بار دیگ��ر در اختيار پاس��خ دهندگان قرار گرف��ت تا عوامل 
شناسایي شده و نتایج فاز دوم را یك بار دیگر مرور کنند و در صورت نياز در نظرات اعالم شده تجدیدنظر 
نمایند و اهميت عوامل شناسایي ش��ده را مشخص نمایند. در این مرحله رتبه بندي نظرات انجام شد و 
خالصه آماري تهيه ش��د. سپس طبقه بندی گویه های اس��تخراج شده، براساس محتوای گویه ها انجام 
پذیرفت و بدین ترتيب مؤلفه های تأثيرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
شناسایی شدند. این مؤلفه ها عبارت بودند از: سياست گذاری و اجرای برنامه های توسعه کارآفریني در 
حوزه فاوا؛ حمایت مالي از توسعه کارآفرینی در حوزه فاوا؛ خدمات پشتيبانی، فنی و مدیریتی از توسعه 
کارآفرینی در حوزه فاوا؛ توس��عه ش��رکت هاي کوچك و متوس��ط در حوزه فاوا؛ حمایت از کارآفرینان 
حوزه فاوا؛ حمایت از فناوري و نوآوري در حوزه فاوا؛ توس��عه زیرس��اخت هاي کارآفرینی در حوزه فاوا و 
ترویج کارآفریني در حوزه فاوا. در ادامه براس��اس تحليل هاي به عمل آمده و مقایسه ميانگين رتبه اي و 

انحراف معيار پاسخ هاي خبرگان، نتایج اولویت بندی ها به صورت ذیل به دست آمد:

1 . Warner
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جدول 3: ميانگين رتبه اي و انحراف معيار پاسخ هاي خبرگان به مؤلفه هاي اصلی مدل

انحراف معيارميانگينمولفه های توسعه كارآفرينی

4/140/40حمایت از فناوري و نوآوري در حوزه فاوا

4/120/37سياست گذاری و اجراي برنامه هاي توسعه کارآفریني در حوزه فاوا

4/100/54حمایت از کارآفرینان حوزه فاوا

4/010/49توسعه شرکت هاي کوچك و متوسط در حوزه فاوا

3/990/34خدمات پشتيباني، فني و مدیریتي از توسعه کارآفریني در حوزه فاوا

3/970/49ترویج کارآفریني در حوزه فاوا

3/960/52حمایت مالي از توسعه کارآفریني در حوزه فاوا

3/920/52توسعه زیرساخت هاي کارآفرینی در حوزه فاوا

همان گونه که مالحظه مي شود، اهميت مؤلفه هاي اثرگذار هشتگانه به ترتيب اهميت عبارت اند از:
1- حمای��ت از فن��اوري و نوآوري در حوزه فاوا؛ 2- سياس��ت گذاری و اجراي برنامه هاي توس��عه 

کارآفریني در حوزه فاوا؛
3- حمایت از کارآفرینان حوزه فاوا؛ 4- توسعه شرکت هاي کوچك و متوسط در حوزه فاوا؛ 5-خدمات 
پشتيباني، فني و مدیریتي از توسعه کارآفریني در حوزه فاوا؛ 6- ترویج کارآفریني در حوزه فاوا؛ 7- حمایت 

مالي از توسعه کارآفریني در حوزه فاوا؛ 8- توسعه زیرساخت هاي کارآفرینی در حوزه فاوا.
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شکل 1- عوامل اثرگذار بر توسعه كارآفرينی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

نتيجه گيری
-  یافته ها حاکی از آن بود که در پی شناسایی و تهيه فهرستی از عوامل تأثيرگذار بر توسعه کارآفرینی 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، کارشناس��ان به 44 مورد اش��اره داش��تند. گویه های اجرا و 
رعایت قوانين ثبت اختراع، کپی رایت و مالكيت معنوی در حوزه فاوا؛ سرمایه گذاري وزارتخانه جهت 
گس��ترش تحقيق و توس��عه در حوزه فاوا؛ وجود مقررات و رویه هاي کارآمد ضدانحصار و مش��وق 
رقابت در حوزه فاوا؛ دسترس��ي به فناوري هاي نوین و مدرن)صنایع س��نگين و فناوري اطالعات( 
و نبود تحریم؛ عدالت و برابری در دسترس��ی به منابع مالی برای کارآفرینان حوزه فاوا؛ برنامه هاي 
وام و تس��هيالت برای ش��رکت هاي نوپا و کارآفرینان حوزه فاوا در همه مراحل توسعه؛ تأمين وثيقه 
و ضمانت بانكي براي کاهش ریس��ك وام به کارآفرینان و ش��رکت هاي جدید حوزه فاوا؛ س��هولت 
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اخذ مجوزهای ش��روع و توسعه کسب وکارها از وزارتخانه)کاهش تعداد مجوزها، زمان و هزینه اخذ 
مجوزها(؛ دسترسي شرکت ها و کارآفرینان حوزه فاوا به وام و سرمایه، براساس نتایج پژوهش در فاز 

اول از باالترین فراوانی برخوردار بودند.
-  نتایج طبقه بندی گویه های استخراج شده، بيانگر آن بود که 8 مؤلفه  بر توسعه کارآفرینی در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات تأثيرگذار بودند که به ترتيب اهميت عبارت بودند از: حمایت از فناوري 
و نوآوري در حوزه فاوا؛ سياست گذاری و اجراي برنامه هاي توسعه کارآفریني در حوزه فاوا؛ حمایت 
از کارآفرینان حوزه فاوا؛ توسعه شرکت هاي کوچك و متوسط در حوزه فاوا؛ خدمات پشتيباني، فني 
و مدیریتي از توسعه کارآفریني در حوزه فاوا؛ ترویج کارآفریني در حوزه فاوا؛ حمایت مالي از توسعه 

کارآفریني در حوزه فاوا و توسعه زیرساخت هاي کارآفرینی در حوزه فاوا.
در ادامه، سه مؤلفه اول که از اهميت باالتری برخوردارند و نيز مؤلفه توسعه زیرساخت هاي کارآفرینی 

در حوزه فاوا که به لحاظ اهميت در رتبه آخر قرار گرفت، مورد بحث و واکاوي قرار می گيرد.
-  براس��اس یافته ه��اي پژوهش، »حمای��ت از فناوری و ن��وآوری در حوزه ف��اوا« در ميان مؤلفه های 
هش��تگانه، باالترین اولویت را به دس��ت آورد و این بدان معناس��ت که جهت حمای��ت از فناوران و 
نوآوران حوزه ICTs، بایس��تی تمامی جنبه های اقتصادی، انس��انی، اجتماعی، سياس��ی و فرهنگی 
همس��و با هم موردتوجه قرار گيرند. ب��رای نمونه، به طور یقين وجود اف��راد ماهر در حوزه فناوري 
اطالع��ات و ارتباطات، می تواند توس��عه کارآفرینی در این حوزه را تحت تأثي��ر قرار دهد. اکلو � ابارا 
و همكاران)2008( در مطالعه کس��ب وکارهای کوچك در کش��ور اوگاندا دریافتند که یكی از علل 
عقب ماندگی و عدم  پيش��رفت کس��ب وکارها، عدم مهارت افراد در اس��تفاده از فناوري هاي جدید و 
نبود سيستم هاي یكپارچه اطالعاتی براي کسب وکار است که اطالعات الزم را در مورد کسب وکارها 
فراهم نمي نماید. پرورش افراد با سطح تحصيالت باال در این حوزه نيز از ضروریات به شمار می رود. 
این امر می تواند ارتباط و همكاری بيش��تر دانش��گاه و صنعت فاوا و درنهایت گس��ترش تحقيق و 
دسترس��ی به فناوري هاي مدرن در این زمينه را به همراه داش��ته باش��د. مطالعات مختلفي)بریج و 
همكاران، 2003؛ محمودی ميمند و همكاران، 1388( بر این مسئله تأکيد دارند که جهت توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات، بایستی دولت و سازمان های مرتبط، حمایت های الزم را از این فناوری 
به عمل آورند. برای نمونه، داودی و همكاران)1395( در پژوهش خود به این نتيجه دست یافتند که 
همكاری دولت و سایر سازمان ها مانند شرکت های دیگر، دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی، همكاری با 
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تأمين کنندگان و ارتباط صنعت فاوا با دانش و فناوری های جدید ازجمله عوامل تأثيرگذار بر نوآوری 
شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات هستند. در این راستا و براساس نتایج پژوهش پيشنهادهای 

زیر قابل ارائه است:
	تمرکز بر آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص و با مهارت باال در حوزه فاوا؛
	 برنامه ریزي براي همكاري نزدیك دانشگاه ها با صنعت فاوا و تعریف پروژه هاي دانشگاهي براساس

نيازهاي بخش فاوا؛
	 برنامه ریزي براي دوره های آموزش��ي راه اندازي کس��ب وکارهای نوپا به دانشجویان دانشگاه ها و

دست اندرکاران صنعت فاوا در جهت ارتقای دانش درونی آن ها درزمينۀ توسعه کارآفریني؛
	 ایجاد مراکز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در کشور و سرمایه گذاري وزارتخانه جهت

گسترش تحقيق و توسعه در حوزه فاوا؛ 
	 گسترش ارتباطات علمي با مراکز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي براي دستيابي

به آخرین فناوري ها در حوزه تخصصي فاوا؛
	.اجرای دقيق قوانين ثبت اختراع، کپی رایت و مالكيت معنوی براي مخترعان و نوآوران حوزه فاوا

-  یافته هاي پژوهش نش��ان داد که از دیدگاه کارشناسان، »سياست گذاری و اجراي برنامه هاي توسعه 
کارآفرین��ي ف��اوا« از عوامل تأثيرگذار بر توس��عه کارآفرینی در این حوزه بوده اس��ت. به طور یقين 
برای توس��عه کارآفرینی درزمينۀ فناوری اطالعات و ارتباطات، سياس��ت گذاری های کالن و اجرای 
برنامه های مختلف در هر کشوری از اهميت خاصی برخوردار است. بریچ و همكاران)2003( معتقدند 
که تعيين سياست ها، اهداف، روش ها و الگوهاي مناسب براي اجراي برنامه هاي حمایتي و تشویقي 
مي تواند وظيفه محوري دولت ها درزمينۀ توسعه کارآفریني به شمار رود. یافته های محمودی ميمند 
و همكاران)1388( نيز بر اهميت تدوین قوانين و سياست هاي مقتضي برای توسعه فناوری اطالعات 
و ارتباطات در بخش های گوناگون تأکيد داش��تند. همچنين نتایج این تحقيق بازگوکننده آن بود 
که براي توسعه فاوا، حمایت دولت بایستی در مرحله شكل گيري و کارآفرینی فاوا قرار داشته باشد 
که نوعی دخالت ابتدایی محس��وب می شود. درواقع، اجراي برنامه هاي حمایتي و تشویقي مي تواند 
مهم ترین وظيفه محوري دولت درزمينۀ توس��عه کارآفریني باش��د. کانينگهام و همكاران)2016( و 
ليتائو و ماتوس فریيرا)2009( براساس پژوهش هاي خود، سياست گذاری دولت و برنامه های توسعه 
مل��ی را بر س��طح نوآوری و کارآفرینی فن��اوری اطالعات و ارتباطات مؤثر دانس��تند. نتایج مطالعه 
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نيساری و همكاران)1394( نيز مؤید آن بود که عامل حمایتی � پشتيبانی بر توسعه فناوری اطالعات 
و ارتباطات تأثيرگذار اس��ت. یافته های مطالعات مزبور، نتایج پژوهش حاضر را تأیيد می نمایند. در 

این زمينه، براساس یافته هاي پژوهش، پيشنهادهای زیر ارائه می شود:
	اصالح بهينه قوانين و مقررات و جلوگيري از تغييرات مداوم قوانين؛
	گسترش سياست هاي تشویقي براي توسعه رقابت در صنعت فاوا؛
	 تدوین برنامه هاي نظام مند براي حمایت از توس��عه ش��رکت هاي کوچك و متوسط حوزه فاوا و

تأمين منابع مالي براي شرکت هاي جدید و کارآفرینان؛
	اجرای قانون حمایت های مالی و معافيت های مالياتی از متخصصان کارآفرین در حوزه فاوا؛
	تشویق و ترویج کارآفریني در حوزه فاوا؛
	 تدوین برنامه هایي براي بيمه کارآفرینان حوزه فاوا و ترغيب آن ها به سرمایه گذاري و فعاليت در

این حوزه
- “حمایت از کارآفرینان فاوا« از دیدگاه متخصصان یكی از عوامل مهم اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات بود. به طور مسلم، اهميت و نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادي 
کش��ورها از جایگاه ویژه اي برخوردار اس��ت و تقویت کارآفریني و ایجاد بس��تر مناسب براي توسعه 
آن، از ابزارهاي پيش��رفت اقتصادي � اجتماعی کشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود)هزارجریبي، 
1384؛ اس��كينر، 2008(. درواقع، کارآفریني به مثابه موتوري اس��ت که اقتصاد اغلب کشورها را به 
حرکت درآورده و باعث شناخت نيازها، خلق ایده ها و تولد فناوري ها می شود)گرائلی شيخ و ولوی، 
1390( و اش��تغال و رفاه را به ارمغان مي آورد. یافته های مطالعه داوودی و همكاران)1395( بر این 
نكت��ه تأکيد دارد که حمایت از ایده ه��ای نوآورانه برگزیده، اعطای جایزه به ارائه دهندگان ایده های 
نوآورانه و حمایت از تجاری س��ازی ایده های برگزیده در موفقيت نوآوری باز در شرکت های فناوری 
اطالعات و ارتباطات نقش دارند. تحقيق جانس��تون و همكاران)2009( نيز بر این امر داللت داشت 
ک��ه کارآفرینان فاوا، نقش مهمی در ارائه نوآوری و کارآفرینی در این حوزه داش��تند. مطالعات آمو 
و همكاران)2014( و بانك توس��عه آس��يا)2014( نيز بيانگر آن بود که کارآفرینی در حوزه فاوا در 
قالب توس��عه مهارت های کارآفرینانه و فعاليت های کارآفرینانه گروهی دس��ت یافتنی است که این 
خ��ود بازگوکننده این واقعيت اس��ت که حمایت های الزم از فعاليت ه��ای کارآفرینانه و کارآفرینان 
در توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات اثرگذار اس��ت. این در حالي اس��ت که در کشور ما، مراکز 
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حمایت از کارآفرینان بسيار محدود است و کارآفرینان ما باوجود تمامي مشكالت، ضمن تالش براي 
تبدیل ایده به محصول، باید تمام ریسك هاي سرمایه گذاري را خود عهده دار باشند. مراکز حمایت 
از کارآفرینان به دليل نداش��تن پش��توانه مالي و عدم حمایت جدي از طرف نهادهاي ذی ربط قادر 
به پاس��خگویي به نيازهاي مالي کارآفرینان نيستند و کارآفرینان ما با سرمایه محدود خود و گاهي 
با دریافت وام اندکي وارد یك حرکت اقتصادي و صنعتي مي شوند و در بسياري از مواقع، زندگي و 
امكانات خود را در راه توسعه کسب وکار از دست مي دهند. بنابراین ایجاد و توسعه این مراکز ضمن 
پشتيبانی از فرایند تجاری سازی ایده های نو، حمایت از کارآفرینان را در بردارد. براساس یافته هاي 

پژوهش، در این رابطه پيشنهادهای زیر ارائه می شود:
	 حمایت دولت از تازه واردان صنعت فاوا و دارندگان ایده هاي نوآورانه براي تجاري سازي ایده ها و

ایجاد زمينه کارآفرینی؛ 
	پشتيباني از فرایند تجاري سازي پژوهش هاي دانشگاهي در حوزه فاوا؛
	 ایجاد زمينه براي ارتباط قوي دانشگاه ها با شرکت ها و صنایع بزرگ در جهت حمایت و استفاده

از ایده هاي کارآفرینان فناور دانشگاهي؛
	 کم��ك به توس��عه و فعاليت بهين��ه مراکز ن��وآوري، پارك هاي علم و فناوري و مراکز رش��د در

دانشگاه ها ؛
	 استفاده از تجربيات کارآفرینان پيشرو در حوزه فاوا و قرار دادن این تجربيات در اختيار کارآفرینان

تازه وارد این صنعت.
-  »توس��عه زیرساخت« از دیگر مؤلفه های اثرگذار در توسعه کارآفرینی فاوا بود که براساس یافته هاي 
پژوهش حاضر، به لحاظ اهميت در رتبه آخر قرار گرفت. توسعه زیرساخت به مثابه یك شاخص جهانی 
بسيار مهم جهت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در هر کشوری تعریف شده است))حنفی زاده 
و همكاران، 1386؛ زنگی آبادی و حسينی، 1388؛ دوتا و همكاران، 2015(. همسو با نتایج تحقيق 
حاضر، مطالعات و پژوهش هاي نيس��اری و همكاران)1394(، دوتا و همكاران)2015(، حنفی زاده و 
همكاران)1386( نش��ان داد که عامل زیرساختی بر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات مؤثر است. 
در پژوهش��ی دیگر که توس��ط کميجانی و محمودزاده)1387( انجام ش��د، یافته ها گواه آن بود که 
زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات نقش مهمی در رشد اقتصادی و نمایان شدن آثار بعدی 

فاوا خواهد داشت. براساس یافته هاي پژوهش، پيشنهادهای زیر قابل ارائه است: 
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	تجهيز زیرساخت های موردنياز براي توسعه کارآفریني در حوزه فاوا از ابعاد مختلف؛
	 سرمایه گذاری در شرکت ها، سازمان ها و ادارات در تهيه زیرساخت ها و فناوري هاي موردنياز آن ها

درزمينۀ ICT؛
	توسعه سرمایه گذاری دولت در رفع موانع و محدودیت های زیرساختی شبكه ای؛
	افزایش مراکز ارائه خدمات و تجهيزات مربوطه و سيستم عامل و پشتيبانی؛
	 تش��ویق سراسری برای گس��ترش زیرس��اخت باند پهن با ارائه وام برای ساخت وساز شبكه های

اینترنت با سرعت باال در مناطق مختلف ازجمله مناطق محروم؛
	 ،حمایت بيش��تر از محققان و توليدکنندگان صنعت فاوا در جهت توليد و خودکفایی تجهيزات

نرم افزارها و خدمات مربوط به فاوا که در حال حاضر تنها شرکت های بين المللی این خدمات را 
ارائه می کنند و ایران به دليل تحریم نمی تواند از خدمات آنان استفاده کند.
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