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چکیده
ه��دف این پژوهش کیفی ،شناس��ايي و تحليل عوامل اثرگذار بر توس��عه کارآفرینی در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات بود .لذا با بهرهگیری از نظرات و دیدگاههای افراد خبره در این زمینه که ش��امل
كارشناسان و مديران وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات بودند ،از فن دلفی در سه مرحله بهره گرفته
ش��د( .)n=47ابزار جمعآوري دادهها پرسش��نامه باز و پرسشنامه ساختاریافته بود .يافتههاي حاصل از
تحلیل دلفی حاکی از آن بود که  8عامل در توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات(فاوا)
اثرگذار است .سپس عوامل شناساييشده براساس پاسخ خبرگان اولويتبندي شدند .براساس يافتههاي
پژوهش ،عوامل اثرگذار بر توس��عه كارآفريني در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات به ترتیب اهمیت
عبارت بودند از :حمايت از فناوري و نوآوري در حوزه فاوا؛ سیاس��تگذاری و اجراي برنامههاي توس��عه
كارآفريني در حوزه فاوا؛ حمايت از کارآفرينان فاوا؛ توسعه شركتهاي كوچك و متوسط فاوا؛ خدمات
پش��تيباني ،فني و مديريتي در حوزه فاوا؛ ترويج كارآفريني در حوزه فاوا؛ حمايت مالي در حوزه فاوا و
توسعه زيرساخت.
کلمات کلیدی:
توسعه کارآفرینی ،فن دلفی ،فناوری اطالعات و ارتباطات
 . 1عضو هيأتعلمي پژوهشكده مطالعات فناوريهاي نوين ،سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
* نويسنده عهدهدار مكاتباتghasem_nargesi@irost.ir :
 . 2عضو هيأتعلمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
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مقدمه
در قرن اخیر ،فناوری اطالعات و ارتباطات بهمنزله عاملي اثرگذار بر پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و
اجتماعی به شمار میرود(اسکینر )2008 ،1كه میتواند راهگشای بسیاری از بحرانهای موجود مانند
تورم ،بیکاری ،منابع مالی محدود ،تراز تجاری منفی و  ...در کش��ورهای درحالتوس��عه باش��د .افزایش
س��رعت ارتباطات و تولید جهانی کاالها و خدمات ،همه بازارها را تحتتأثیر خود قرار داده است(هژبر
کیانی و اخوان)1386 ،؛ يعني اين فناوري میتواند بر روی اشتغال ،كارآفريني و همه مسائل آن تأثیر
بگذارد .ازاینرو ميتوان گفت كه توس��عه اش��تغال و كارآفريني تا حد زيادي اثرپذير از توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات است(جاگودیک.)2015 ،2
نگاهی گذرا به برنامههای توس��عه در کش��ور نش��ان میدهد که در برنامههای اول تا سوم توسعه،
سیاستهای منسجم و مشخصی در قالب یکفصل مستقل جهت توسعه همهجانبه فناوری اطالعات و
ارتباطات وجود نداشته و تنها در برخی از مقاطع زمانی محدود ،اقدامات زیرساختی انجام شده است.
اين در حالي اس��ت كه در برنامه چهارم توس��عه ،استراتژیهای توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات
م��ورد تأکید قرار گرفته اس��ت(خانیکی و خلج��ی .)1389 ،اجراي طرحهاي نماتن(نظام مهندس��ي و
استانداردهاي توليد و توسعه نرمافزار) ،تسما(توسعه ساماندهي محتواي الكترونيكي) ،افتا(امنيت فضاي
تبادل اطالعات) ،اينترنت ملي و از همه مهمتر طرح تگفا(توسعه و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات
كشور) حاكي از اهتمام جدي كشور براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات است(قلیپور و همکاران،
)1388؛ ولي بااینحال ،گنجایش و ظرفیت تجهیزات موجود ،جوابگوی کامل نیازهای توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات نبوده اس��ت(فتحیان .)1387 ،بهعبارتی ،وضعيت زيرساختهاي فناوري اطالعات
و ارتباطات موجود نش��انگر این اس��ت که ش��ركتها و واحدهاي صنعتي داراي دسترسي مناسبی به
س��ختافزارهایی مانند كامپيوتر و اينترنت هس��تند ولي كيفيت اين دسترسي مطلوب و مورد رضايت
ش��ركتها نیس��ت .این بدان معناس��ت که باوجود تجهيزات و امکانات مختلف ،به علت عدم استفاده
بهينه از آنها ،فاصله زيادي تا س��طح مطلوب ،در مقایسه با ديگر مناطق جهان وجود دارد .اين فاصله
خود به شاخصي براي ميزان عدم توسعهيافتگي کشور در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح
ی نوری نائینی.1389 ،
بينالمللي تبديل شده است(توکل و قاض 
عالوه بر این ،باوجود سند چشمانداز بیستساله کشور و تدوین سیاستهای توسعه فاوا در کشور،
1 . Skinner
2 . Jagodic
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همچن��ان ناهماهنگیهايي میان نهادهای متولی ش��امل وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات ،وزارت
ارش��اد ،وزارت بازرگانی ،شورای عالی اطالعرسانی و  ...به چشم میخورد(محمودی میمند و همکاران،
 .)1388نمونه بارز این مدعا را میتوان در گزارش س��الیانه مجمع اقتصادی جهان در س��ال -2014
 2013مش��اهده كرد که براس��اس شاخصهای دهگانه آمادگي ش��بکهای صورت گرفته است .گزارش
ارائهش��ده ،نش��اندهنده وضعیت نامطلوب ایران به لحاظ شاخصهای مذكور بود .برای نمونه ،ایران به
لحاظ شاخص اثرات فاوا بر تولید و خدمات جدید و نیز شاخص موفقیت دولت در ارتقاي فاوا از 143
کشور موردبررسی ،رتبه  108با امتیاز  3/8و  3/6از  7را کسب نموده است(دوتا و همکاران.)2015 ،1
به بیانی واضح ،کش��ور ما به لحاظ اطالعاتی ،فاصله زیادی با کش��ورهای توسعهیافته داشته و حتی در
قیاس با برخی از کش��ورهای درحالتوسعه نیز در رتبه پایینتری قرار دارد .نکته هشداردهنده در این
میان ،ش��کاف فاحش میان ایران و کش��ورهای درحالتوسعه به لحاظ سطح فناوری و میزان حضور در
شبکۀ اینترنت است(هژیر کیانی و اخوان .)1386 ،این بدان معناست که فناوری اطالعات در ايران هنوز
بهطور جدي به سطح فعاليت و اثر نرسيده و در اليههاي مياني سطح آمادگي قرار دارد(توکل و قاضی
نوری نائینی )1389 ،و لذا برنامهریزی 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 سریعتر و باکیفیت باالتر به اطالعات را میس��ر میسازد و زمينه تعامل افراد و سازمانها را
به ش��یوه مقرون بهصرفهای فراهم ميكند(حس��ینی و کاظمی میان��رودی .)1390،لذا اين فناوري بر
فعالیتها ،مش��اغل و کس��بوکارها تأثيرگذار بوده و تحوالت زی��ادی در کلیه فعالیتهای اقتصادي و
اجتماعی ازجمله کارآفرینی به وجود ميآورد ،بهگونهاي كه کارآفرینی در فناوری اطالعات و ارتباطات
پهنه وسیعی برای فعالیت دارد .لذا ميتوان گفت كه کارآفرینی الزمة توسعه فناوری و توسعه فناوری
بس��تر کارآفرینی است ،بهگونهاي كه تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر كارآفريني،کارآفرینی مدرن
را به وجود آورده است .با توجه به نتایج و آثار موفقیتآمیز بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در

حوزههاي مختلف ،رویکرد استفاده و گسترش  ICTجهت دستیابی 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 یک مفهوم نسبتاً جدید است و مراحل ابتدایی خود را سپری میکند(اسکینر)2008 ،2
حائز اهمیت است تا با گسترش کارآفرینی در این بخش ،بخشهای دیگر نیز مراحل رشد و بهرهوری
1 . Dutta et al.
2 . Skinner
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خود را طی نمایند .با توجه چش��مانداز بیستساله جمهوري اس�لامی ایران مبنی بر تحقق جامعهاي
توسعهیافته ازیکطرف و تأثیر عمیق فناوری اطالعات و ارتباطات بر ابعاد مختلف زندگی بشر از طرف
دیگر ،نیاز به شناسایی چارچوب توسعه فاوا در کشور ،در حوزههاي مختلف ازجمله توسعهكارآفريني
در اين بخش ،بیشازپیش احساس میشود و مطالعه و بررسی عوامل اثرگذار بر توسعه كارآفريني در
حوزه فاوا را بخصوص براي کشور ما الزم و ضروری مينمايد؛ بهگونهای که تنها در سایه پیگیری چنین
مطالعاتی میتوان خطمشیهاي کلی و کالن ترسیم نمود.
ادبیات و پیشینه پژوهش
فناوری اطالعات و ارتباطات

در سالهای اخیر ،فناوری اطالعات و ارتباطات بهمثابه یکی از مهمترین محورهای توسعه در جهان مطرح
شده است(بامکا .)2000 ،از منظر بانک جهانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات به مجموعهاي از سختافزارها،
نرمافزارها ،شبكهها و رسانهها كه بهمنظور جمعآوري ،ذخيره ،پردازش ،انتقال و نمايش اطالعات(صوتي،
داده ،متن ،تصويري) بكار ميروند ،اطالق ميشود(فالح حقیقی و همکاران .)1395 ،فناوري اطالعات و
ارتباطات ،بدون ش��ك تحوالت گس��تردهای را در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی موجب گشته
و تأثير آن بر جوامع بش��ري بهگونهاي بوده كه جهان امروز بهس��رعت در حال تبدیلشدن به يك جامعه
اطالعاتي است .گستره كاربرد و تأثير فناوری اطالعات و ارتباطات در ابعاد مختلف زندگي امروزي و آينده
جوامع بش��ري به يكي از مهمترين مباحث روز جهان مبدل ش��ده و توجه بس��ياري از كشورهاي جهان
ازجمله ایران را به خود معطوف كرده اس��ت(صرامی و بهاری .)1389 ،يكي از عرصههايي كه بهش��دت
تحت تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات قرار ميگيرد ،حوزه كارآفريني و اثرگذاري متقابل آن بر فناوري
اطالع��ات و ارتباطات اس��ت .فناوری اطالعات و ارتباطات بهمثابه مهمتری��ن ابزار کارآفرینی مدرن پهنه
وسیعی برای فعالیت دارد و دولتها باید عالوه بر ایجاد بسترهای سختافزاری و نرمافزاری و رفع موانع

موجود ،زمینههای حمایت از فعالیت کارآفرینان را فراهم کنند .ضمناً دولتها ميبايست بودجه را بهطور

هدفمند صرف بسترسازی فعالیتهای کارآفرینانه نمایند و از این طریق بحث توسعه كارآفريني در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات را در اولويت برنامههاي خود قرار دهند.
توسعه کارآفرینی
کارآفريني پديدهاي راهبردي قلمداد ميشود كه بهمثابه نيروي هدايتکننده تحول مديريت محسوب

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

69

ميشود .عناصر اثرگذار بر توسعه كارآفريني را ميتوان از چندين بُعد مورد تحليل و بررسي قرار داد و
در اين ميان نقش محوري دولت در تدوين و اجراي سياس��تها و برنامههاي توسعهاي در كشور ايران
و ضرورت رش��د س��ريع و همنوا شدن با تغيير و تحوالت روزافزون فناوری و استفاده از آن در امر مهم
توسعه کارآفريني داراي اهميت فراواني است(فالح حقیقی و همکاران.)1395 ،
عوامل اثرگذار بر توس��عه كارآفريني بسيار متنوع و گوناگون هستند .يكي از اين عوامل مربوط به
ش��رايط اقتصادي ،سياس��ي و اجتماعي ـ فرهنگي جامعه ميش��ود كه داراي ارتباط دروني با يكديگر
بوده و تردیدی وجود ندارد كه جرقههاي شکلگرفته در ذهن فرد در جهت كارآفريني ،حاصل تعامل
ميان ويژگيها و خصوصيات ش��خصيتي و رفتاري فرد با ش��رايط فرهنگي ،اقتصادي و سياسي جامعه
است(بريج و همکاران .)2003 ،1فرهنگ يك جامعه و باورها و ارزشهاي فرهنگي آن تأثير چشمگیری
بر ميزان مقبوليت كارآفريني و اثربخش��ي برنامههاي توس��عة كارآفريني دارد(گيب2002 ،2؛ گارتنر،3
 .)2003در جامع��هاي كه نگرش مثبتتري نس��بت به كارآفريني وج��ود دارد ،احتمال بروز رفتارهاي
كارآفرينانه در افراد آن بيشتر است(ورهول و همکاران .)2002 ،4البته دولتها نيز ميبايست در هنگام
طراحي برنامههاي حمایتکننده توسعه و رشد كارآفريني ،مؤلفههاي فرهنگي جامعه خود را بهدرستی
شناسايي نموده و سعي نمايند برحسب شرايط خاص كشور خودشان ،برنامههايي را براي كارآفريني،
طرحريزي و اجرا نمايند .از طرفي ش��رايط اقتصاديـسياس��ي جامعه و توسعه زيرساختهاي موجود،
تأثير بسزایی در رشد و توسعة كارآفريني در بخشهاي مختلف جامعه ،ازجمله حوزه فناوري اطالعات
و ارتباطات دارد .از مهمترين عوامل اقتصادي كه در تولید و رشد كارآفريني در حوزه فناوري اطالعات
و ارتباطات بسيار تأثیرگذار است ،ميتوان به ميزان دسترسي به سرمايه ،شاخصهاي كالن اقتصادي
و وضعيت اشتغال و بيكاري اشاره نمود .از مهمترين عوامل سياسي نیز ميتوان به حمايت دولت ،ثبات
سياسي در بخش اقتصادي ،حمايت سازمانهاي برنامهریز و مرتبط با مقوله كارآفريني و صنايع كوچك
اشاره نمود(بريج و همکاران.)2003 ،
از ديگ��ر عوامل اثرگ��ذار بر توس��عه كارآفريني ،عوام��ل تقاضاكننده كارآفريني هس��تند .عوامل
تقاضاكننده كارآفريني در يك جامعه ،عناصري هستند كه از طريق توسعه بازار و درنتیجه تقاضا براي
1 . Bridge
2 . Gibb
3 . Gartner
4 . Verheul et al.
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كاال و خدم��ات مختلف ،فرصتهاي كارآفرينانه را در جامعه و ب��ازار ايجاد ميكنند .در مقابل ،عوامل
عرضهكنندة كارآفريني ،آنهایی هستند كه موجب ترغيب كارآفرينان در جهت استفاده و بهرهبرداري
از فرصتهاي ایجادشده در بازار ميگردند .تقاضا براي كارآفريني قطعاً تحت تأثیر عواملي نظير توسعه
اقتصادي جامعه؛ جهانیش��دن و توس��عه فناورانه اس��ت(ورهول و همکاران .)2002 ،همچنین توسعه
فناورانه نظير فناوري اطالعات و ارتباطات باعث افزايش فرصتهاي كارآفرينانه در جامعه میشود(بريج
و همکاران .)2003 ،جهانيش��دن نیز باعث يكپارچه شدن بازار ،تنوع و گستردگي فرصتهاي تجاري
در بازار ،افزايش آگاهي مردم از تحوالت صورت گرفته در بازار و نزديكي جوامع به يكديگر میشود كه
خود باعث آفرينش فرصتهاي كارآفريني بيشتر براي مردم جوامع مختلف میشود(ورهول و همکاران،
 .)2002عوامل عرضهكنندة كارآفريني نيز شامل رشد جمعيت ،ساختار سني جامعه ،مهاجرت ،افزايش
نرخ مشاركت در اقتصاد ،سطح درآمد و سطح بيكاري هستند كه هر يك بهنوعی باعث ميشوند تا افراد
بيش��تري مجبور و يا ترغيب گردند بهسوی فعاليتهاي كارآفرينانه حركت نمايند(ورهول و همکاران،
 .)2002مداخلهگريهاي برنامهریزیش��ده دولت نيز در اين ميان اثرگذار اس��ت .دولت و سازمانهاي
وابس��ته به آن به اش��كال مختلفي ميتوانند باعث ارتقاء و توسعه كارآفريني در جامعه گردند .دولتها
مخصوصاً در زماني كه نرخ بيكاري در جامعه باال اس��ت ،به دنبال برنامههايي هس��تند تا از آن طريق
بتوانند به رش��د و توسعة كارآفريني كه در جهت توس��عه اقتصادي باشد ،كمك نمايند .ضمن اینکه
دولتها بايد توجه داشته باشند كه در هنگام طراحي برنامههاي مداخلهگرایانه ،فرایند راهاندازي ،رشد
و توس��عه يك کس��بوکار ،عوامل و عناصر اثرگذار در مراحل مختلف را در شرايط ملي و محلي كشور

خود كام ً
ال تجزیهوتحلیل نموده و به درك و شناخت كاملي از این فرایندها برسند .در غير اينصورت،
قطعاً برنامههاي مداخلهگري طراحیشده توسط دولت از اثربخشي چنداني برخوردار نخواهند بود(بريج
و همکاران .)2003 ،در ادامه ،به مطالعات مرتبطی که در این راستا انجامشده ،اشاره ميشود.
پیشینه پژوهش
محمودی میمند و همکاران( )1388ابعاد سیاستگذاری توسعه فناوری در فناوری اطالعات و ارتباطات
در ایران را موردبررس��ی قرار دادند .این محققان توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات را به لحاظ  6بُعد

شیوه تدوین خطمشی براي توسعه فناوري؛ شیوه 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 بهدس��تآمده حاک��ی از آن بود که دولت بهمنزله متولی اصلی
این فناوری در کشور محسوب میشود و ميبايست در مرحله شکلگیري و کارآفرینی فاوا ،پشتیبانی
و حمایتهای الزم را بهعمل آورد .همچنین براس��اس نظر کارشناس��ان ،بین ظرفیت کشور و ظرفیت
توسعهیافتگی فعلی فاوا فاصله بسیاری وجود دارد .در تحقیق دیگري ،نیساری و همکاران( ،)1394پنج
عامل زیرس��اختی ،حمایتیـپشتیبانی ،روانشناختی ،آموزش��یـمهارتی و فنیـمشاورهای را بر توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات در کسبوکارهای کارآفرینانه استان زنجان شناسایی کردند .مطالعه لیتائو
و مات��وس فرییرا )2009(1در آلمان و پرتقال نش��اندهنده آن ب��ود که ارتباط مثبت و معنیداری بین
سیاستگذاری و سرمایهگذاری درزمینۀ فناوری اطالعات و ارتباطات با رشد کارآفرینی ،رشد اقتصادی
و سطح اشتغال وجود دارد .تحقیق جانستون و همکاران )2009(2در جنوب آفریقا بیانگر ارتباط مثبت
بین ویژگیهای ش��خصیتی 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.
یونس ،)2002(3فناوری اطالعات و ارتباطات را در کشور مالزی مورد واکاوی قرار داد .نتایج نشان داد
که فناوری اطالعات و ارتباطات در این کشور به یک بخش مهم در توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
بهنحویکه فناوری اطالعات و ارتباطات مؤلفهای توانمند و راهبردي و پیشبرنده کلیدی دولت و برنامه
تحول اقتصادی در مالزی است .بنا بر یافتههای این محقق ،دولت مالزی برنامههای اجرایی و کاربردی
براي توسعه سیاستهای کارآفرینی در شرکتهای کوچک و متوسط حوزه فاوا طراحی و تدوین نموده
است که این برنامهها عبارتاند از :کارآفرینی مؤثر؛ سوپرکریدورهای چندرسانهای؛ راهبردهاي اقتصادی
برای صنعتیشدن و برنامههای کمکرسانی از سوی دولت.
طبق گزارش  ،)2004(OECDچارچوب سیاستهای خاص اتخاذشده برای توسعه کارآفرینی در
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در شرکتهای متوسط ترکیه عبارت بودند از :افزایش سطح آگاهی
و مشاوره کسبوکار و تجارت الکترونیکی؛ ارائه برنامههای آموزشی براي متناسبسازی دانش  ICTو
قابلیتهای مدیریت کس��بوکار الکترونیکی و نیز مهارتهای  ICTو افزایش همکاریهای بینالمللی
درزمینۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاستهای الکترونیکی .براساس پژوهشهای کوشیدا،)2012(4
1 . Leitao and Matos Ferreira
2 . Johnston et al.
3 . Yunos
4 . Kushida
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یکی از برنامههای ژاپن در ارتقاء و توسعه کارآفرینی در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات ،ارائه خدمات
پلتفرم اینترنت تلفن همراه پیش��گام بود .ژاپنیها ،موفق به تجاریس��ازی سیستمعامل اینترنت تلفن
همراه سودآور شدند .این در حالی بود که همتایان اروپایی و آمریکایی آنها هنوز در حال تالش براي
تحقق این زمینه بودند .در پژوهشی دیگر که توسط بانک توسعه آسیا )2014(1انجام شد ،یافتهها گواه
آن بود که فناوری اطالعات و ارتباطات در آذربایجان ،قزاقس��تان ،جمهوری قرقیزس��تان و ازبکس��تان
چندان بهمثابه ابزار مؤثری جهت توانمندس��ازی زنان برای ش��روع یک کس��بوکار عمل نکرده است.
درواق��ع ،کارآفرینان زن ،تنها فناوری اطالعات و ارتباطات را بهصورت محدود برای کس��بوکار به کار
میگرفتند .این مس��ئله به علت مواردی از قبیل فقدان محیط 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

بهکارگیری فاوا بود .همچنین نتایج بیانگر آن بود که بس��تر فرهنگی جامعه بهمثابه یک مانع مهم در
این زمینه عمل نموده است .آمو و همکاران )2014(2در پژوهش خود ارتباط بین کارآفرینی در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات با نوآوری در کسبوکارهای کوچک را موردمطالعه قرار دادند .آنان به این
نتیجه دست یافتند که کارآفرینی در حوزه فاوا تحت لوای توسعه مهارتهای کارآفرینانه؛ فعالیتهای
کارآفرینانه گروهی و فعالیتهای تجربی انجام میپذیرد .در این رابطه اس��کینر( )2008نیز مطالعهای
را در اس��ترالیا 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 تأثیر فاکتورهای متعددی
ازجمل��ه ویژگیهای نوآوری؛ مراحل تکامل و هدف از نوآوری؛ محیط فرهنگی تولیدکنندگان نوآوری؛
آم��وزش تولیدکنن��دگان نوآوری؛ ارزش ن��وآوری و کیفیت و برند محصوالت ق��رار دارد .در مطالعهای
مش��ابه کانینگهام و همکاران )2016(3عوامل تأثیرگذار بر سطح نوآوری و کارآفرینی فناوری اطالعات
و ارتباطات در آفریقا را مواردی از قبیل سیاس��تگذاری دولت؛ برنامههای توس��عه ملی و اولویتبندی
منابع مالی؛ س��طح فهم و درک مسئوالن دولتی نسبت به منافع راهبردي جامعه؛ سطح آگاهی عموم
مردم؛ وجود نوآوریهای ملی و تخصصهای کارآفرینانه در سطح جامعه و تمایل برای هماهنگی افراد
با یکدیگر جهت دستیابی به اهداف مشترک معرفی کردند.
بهطورکلی در جمعبندی ادبیات و پیش��ینه موردبررسی ،ميتوان به اين موضوع اشاره كرد كه هر
1 . Asian Development Bank
2 . Amue et al.
3 . Cunningham et al.
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كش��وري بنا به اقتضا و شرايط موجود خود اقدام به سیاس��تگذاریهایی متناسب با واقعيات خويش
مينماي��د .درزمینۀ فناوری اطالع��ات و ارتباطات مطالعات متعددی توس��ط محققان مختلف صورت
پذیرفته که بیش��تر این پژوهشها به اثرات رش��د اقتصادی ،پذیرش و اس��تفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات در حوزههاي مختلف اشاره دارد و پژوهشهای معدودی ،توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات را موردبررس��ی قرار دادهاند .بنابراین با توجه به پژوهشهاي معدودی که در این
زمینه صورت پذیرفته و منابع محدود موجود ،هدف این پژوهش اکتش��افی که با اس��تفاده از رویکرد
کیفی انجام ش��ده اس��ت ،شکل گرفت .لذا پرسش اصلی پژوهش این اس��ت که چه عواملی بر توسعه
کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در كشور ايران تأثیرگذار است؟
روش پژوهش
این مطالعه ،به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشهای کیفی اس��ت که با اس��تفاده از فن دلفی انجام گرفته
اس��ت .دلفی ،روش��ی نظامدار برای اس��تخراج قضاوتهای آگاهانه گروهی از متخصصان در مورد یک
موضوع یا یک سؤال است(ادیب حاج باقری و همکاران .)1389 ،در این راستا هلمر ،هدف فن دلفی را
دستیابی به اجماع قابلاعتماد توسط یک گروه کارشناس بیان میکند(دییر و همکاران .)2003 ،اجماع
به معنی توافق شرکتکنندگان در یک سطح خاص در مورد موضوع است(احمدی و همکاران.)1387 ،

فرایند دلفی ش��امل مراحلی اس��ت که این مراحل در دلفی کالس��یک معموالً  4فاز است که محققان

برای دس��تیابی به اهداف تحقیق خود ،آن را به  2تا  3فاز کوتاه مینمایند .بههرحال تصمیمگیری در
مورد تعداد فازها تا حد زیادی عملی و تجربی بوده و بستگی به زمان در دسترس و نوع پرسش آغازین
دارد(زرافشانی و همکاران.)1392 ،
یکی از مسائل مهم در تحلیل دلفی ،تشکیل 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
زمین��ة فن��اوری اطالعات و ارتباطات كه در رابطه با موضوع كارآفرين��ي در حوزه فاوا داراي تجربياتي
بودند ،تش��کیل دادند كه تعداد آنها  47نفر بود .این افراد با اس��تفاده از روش نمونهگیری هدفمند 1از
نوع نمونهگیری موارد ویژه 2براس��اس تحصیالت و تجربیات شغلی مرتبط و نیز مطابق با تخصصهای
موردنیاز در حوزههای تعیینش��ده ،توسط وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات معرفي و انتخاب شدند.
1 . Purposeful sampling
2 . Critical Case Sampling
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نمونهگیری از موارد ویژه ،روش��ی اس��ت که در آن نمونهها به دلیل اهمیت فوقالعادهای که دارند و در
مرکز موضوع موردبررسی هستند ،انتخاب میشوند.
بهمنظور گردآوری دادهها ،از پرسشنامه استفاده شد .توزیع پرسشنامه در  3مرحله صورت گرفت .در
مرحله اول ،ضمن معرفی هدف پژوهش ،از پاسخگویان خواسته شد تا نظرات تخصصی خود را در خصوص
مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در قالب پرسش باز مطرح
کنند .لذا از هر يك از متخصصان خواسته شد تا هر ايده يا نظري را آزادانه مطرح و فهرست موضوعات
موردنظر خود را ارائه نمايند .پس از جمعآوری پاس��خها در مرحله اول دلفی ،پاس��خها موردبررسی قرار
گرفت و نظرات مشابه تركيب و زمينههاي اصلي شناسايي شد .با شناسايي مفاهیم و عوامل ،پرسشنامهاي
ساختاریافته طراحي شد كه بهمثابه ابزار مرحله دوم دلفي مورداستفاده قرار گرفت.
در مرحله دوم پرسشنامه طراحيشده در اختيار همان متخصصان قرار گرفت تا با استفاده از طيف
ليكرت ،ميزان توافق يا عدم توافق خود را با موارد شناساييشده اعالم نمايند؛ ضمن اینکه پاسخگويان
در تصحيح و حذف مفاهیم و عوامل آزاد بودند .نتيجه فاز دوم دلفي ،آغاز شكلگيري همگرايي نظرات
متخصصان بود .در دور س��وم دلفي ،نتايج بررس��يها بار ديگر در اختيار پاس��خدهندگان قرار گرفت تا
عوامل شناساییش��ده و نتايج فاز دوم را یکبار ديگر مرور كنند و در صورت نياز ،در نظرات اعالمشده
تجديدنظر و اهميت عوامل شناساييشده را مشخص نمايند .درواقع در این مرحله ،از آنان خواسته شد
میزان اهمیت هر یک از گویهها را با استفاده از طیف لیکرت( =1خیلی کم تا  =5خیلی زیاد) مشخص
نمایند .در اين مرحله رتبهبندي نظرات انجام شد و خالصه آماري تهيه شد و درنهایت عوامل تأثیرگذار
بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات شناسایی شد.
بهطورکلی در تحقیق کیفی ،روشها و راهبردهای مختلفی برای ایجاد اعتبار و اعتماد در مطالعه
وجود دارد(مریام .)2002 ،1در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد 2از روش
«سهسویهنگری تیم پژوهش» 3و «بازبینی صاحبنظران» 4بهره گرفته شد .سهسویهنگری تیم پژوهشی،
شامل بهکارگیری بیش از یک مشاهدهگر ،مصاحبهگر و تحلیلگر در یک مطالعه است .به بیانی هدف
از بهکارگیری چندین محقق ،کاهش سوگیری در جمعآوری ،گزارشدهی ،کدگذاری ،تحلیل دادهها و
1 . Merriam
2 . Trustworthiness
3 . Investigator triangulation
4 . Peer review
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همچنین افزایش اعتبار است(تورموند .)2001 ،1باید خاطرنشان ساخت که تیم پژوهشی در این مطالعه
متشکل از  4نفر بودند که در تمامی فرآیند جمعآوری و تحلیل نتایج دلفی شرکت داشتند و همین امر
موجب اعتبار یافتههای کیفی بود .عالوه بر این ،گزارش پژوهشی توسط همکاران و مشاوران و همچنین
ناظران طرح مطالعه و بازبینی شد که درنهایت نظرات آنان در مورد نتایج بهدست آمده اعمال گردید و
همین امر ،اعتبار کار را دوچندان نمود(بازبینی صاحبنظران).
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از روش تحلیل محتوا 2اس��تفاده شد .در یک تعریف ساده ،میتوان
روش تحلیل محتوا را فنی براي آشکارسازي یا توصیف نظامیافته ویژگیهاي خاص پیامها یا نمادهاي
بهکاررفت��ه در یک متن دانس��ت(مقدم و همکاران .)1391 ،هدف از تحلی��ل محتوای کیفی ،توصیف
وس��یع پدیده و دس��تاورد آن ،ایجاد مفاهیم یا طبقات س��اخت مدل و نقشه مفهومی است(محمودی
شن و همکاران .)1388 ،فرایند تحلیل محتوا شامل کدگذاری دادههای خام براساس طرح طبقهبندی
ش��ده اس��ت(کندراکی و همکاران .)2002 ،3درواقع با استفاده از روش تحلیل محتوا ،نتایج مرحله اول
پرسش��نامه دلفی تحلیل ش��د .بدینصورت که پس از دریافت پاس��خ مرحله اول که سؤاالت بهصورت
کلی و باز مطرح شده بود ،ابتدا مفهومسازی صورت گرفت و جملهها و مفاهیم اصلی استخراج گردید.
سپس این گویهها و عوامل در قالب پرسشنامه بستـه(با  44گویه) در قالب طیف لیکرت برای مرحله
دوم تنظیم شد و در اختیار متخصصان قرار گرفت تا نظرات خود را نسبت به حذف و تصحیح گویهها
و عوامل اعمال نمایند .شایانذکر است که گویهها براساس محتوا ،مقولهبندی شدند و در قالب هشت
مؤلفه در پرسش��نامه تنظیم شدند .تجزیهوتحلیل در مرحله سوم با استفاده از آمار توصیفی(میانگین،
انحراف معیار و رتبه) و با بهکارگرفتن نرمافزار  SPSS16انجام شد.
تجزیهوتحلیل یافتهها
براس��اس فن دلفی ،گ��ردآوری دادهها از طریق توزیع پرسش��نامه در  2مرحله انجام ش��د .در مرحله
اول ،یک پرسش��نامه نیمهساختارمند با سؤال باز در اختیار  47نفر از متخصصان و کارشناسان وزارت
اطالع��ات و ارتباطات قرار گرفت تا نقطه نظرات و دیدگاهه��ای آنان در خصوص مؤلفههای اثرگذار بر
توسعه کارآفرینی درزمینۀ فناوری اطالعات و ارتباطات به دست آید .بدینصورت که بعد از بررسی هر
1 . Thurmond
2 . Content analysis
3 . Kondracki et al.
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پرسشنامه ،مفاهیم مهم و کلیدی استخراج و مفاهیم مشابه و نزدیک به هم در یکدیگر ادغام شدند و
درنهایت فراوانی هر گویه محاسبه شد .بدینترتیب ،فهرستی از مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی
در حوزه فاوا براساس پاسخهای شرکتکنندگان بهدست آمد که در جدول  1مشاهده میشود.
جدول  :1مؤلفههاي اثرگذار بر توسعه كارآفريني در حوزه فاوا از دیدگاه متخصصان :فاز اول دلفی)(N=47
ردیف

مؤلفههای اثرگذار

فراوانی
پاسخها

1

اجرا و رعایت قوانين ثبت اختراع ،کپیرایت و مالکیت معنوی در حوزه فاوا

19

2

سرمايهگذاري وزارتخانه جهت گسترش تحقيق و توسعه در حوزه فاوا

18

3

وجود مقررات و رويههاي كارآمد ضدانحصار و مشوق رقابت در حوزه فاوا

18

4

دسترسي به فناوريهاي نوين و مدرن(صنايع سنگين و فناوري اطالعات) و نبود تحريم

16

5

عدالت و برابری در دسترسی به منابع مالی برای کارآفرینان حوزه فاوا

15

6

برنامههاي وام و تسهيالت برای شرکتهاي نوپا و كارآفرينان حوزه فاوا در همه مراحل توسعه

15

7

تأمين وثيقه و ضمانت بانكي براي کاهش ريسک وام به كارآفرينان و شرکتهاي جديد
حوزه فاوا

15

8

سهولت اخذ مجوزهای شروع و یا توسعه یک کسبوکار از وزارتخانه در حوزه فاوا(کاهش
تعداد مجوزها ،زمان و هزینه اخذ مجوزها)

14

9

دسترسي شرکتها و کارآفرینان در حوزه فاوا به وام و سرمايه

14

 10پایبندی وزارتخانه به کاهش حجم تصديگري و توجه به آزادسازي اقتصاد و مقرراتزدايي

12

 11ثبات مقررات و عدمتغييرات بیمورد قوانين توسط وزارتخانه

12

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

12

حمايت از توسعه شبکههای ارتباطي بين كارآفرينان فاوا و سرمايهگذاران عالقهمند به
13
مشاركت در فعاليتهاي كارآفرينانه(فرشتگان کسبوکار)

12

 14دسترسي به نيروي انساني متخصص در حوزه فاوا

11

ایجاد مشوقهای مالياتي در جهت توسعه كارآفرينی فاوا(مانند معافيتهاي ماليات بر
15
ارزشافزوده ،تخفيفهاي ماليات بر درآمد ،کاهش ماليات شرکتها)

11
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شناسايي و تحليل عوامل اثرگذار بر توسعه كارآفريني در ...
ردیف

مؤلفههای اثرگذار

فراوانی
پاسخها

 16ايجاد سازمانها و سازوكارهاي حمايت از کسبوکار و شرکتهای کوچک حوزه فاوا

11

كمكهاي مالي به كارآفرينان حوزه فاوا از طريق اعتبارات و صندوقهاي تخصصي دولتي
17
و خصوصي(بهدليل محدوديت نظام بانکي)

11

 18توسعه زیرساختهای فناوري ارتباطات و اطالعات(تلفن و اینترنت)

11

تدوین مقررات در جهت کمک به شرکتهای ورشکسته حوزه فاوا بهمنظور کاهش مجازات
19
و افزايش فرصت براي شروع مجدد

10

 20تشويق شركتها و صنايع بزرگ در جهت حمايت و استفاده از ايدههاي كارآفرينان فناور

10

 21تالش برای ایجاد همكاري بين دانشگاه و صنعت در حوزه فاوا

10

 22آموزشهاي ترويجي براي كارآفريني و خوداشتغالي در حوزه فاوا در سطح جامعه

10

مشوقهای دولتی در جهت دسترسي به وجوه سرمايهگذاری مخاطرهآميز براي افراد نوآور،
23
شرکتهاي نوپا و يا داراي فناوري باال در حوزه فاوا

10

 24تدوین قوانین و برنامههاي دسترسي شرکتهاي جديد و کارآفرینان به منابع مالي

9

پشتيباني از فرایند تجاريسازي پژوهشهاي دانشگاهي در حوزه فاوا(فارغالتحصیالن
25
دانشگاهي ،محققان)

9

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

9

 27تدوین قوانین و برنامههاي ترويج كارآفريني فناورانه در حوزه فاوا شامل اطالعرسانی و آموزش

8

 28تدوین قوانین و برنامههاي کمک به توسعه شركتهاي كوچك و متوسط حوزه فاوا

7

اطالعرساني و کمک به کارآفرینان فاوا درزمینۀ بازارهاي داخلی و خارجي(تسهيل دسترسي
29
به اطالعات تجاري ،بازار ،قوانين تعرفهها ،يارانههاي صادراتي)

7

 30توسعه خوشهها و شهرکهای صنعتي در حوزه فاوا

6

 31انتقال مهارتهای فنی ،مدیریتی و نتایج الگوبرداریها به کارآفرينان حوزه فاوا از طريق مشاوره

6

 32دسترسی به بازار خارجی برای صادرات کاالها و خدمات

6

 33تدوین قوانین و برنامههاي کمک به کارآفرینان حوزه فاوا

5
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ردیف

مؤلفههای اثرگذار

فراوانی
پاسخها

 34کمک به مدرنيزاسيون شرکتهای حوزه فاوا و رقابتپذيري شرکتهاي کوچک و متوسط

5

تهيه امكانات الزم و تسهيالت مناسب براي شركتهاي كوچك و متوسط حوزه فاوا(آموزش،
35
تحقيق و توسعه ،فعاليت صادراتي ،خريد تجهیزات مدرن)

5

 36تسهیل امکانات تحقيق و توسعه ،امكانات آزمايشگاهي و تست برای کارآفرینان حوزه فاوا

5

اجرای سياستهاي رقابتي در خرید و تأمین ملزومات براي حفظ شرکتهاي کوچک و
37
کارآفرینان فاوا در برابر شرکتهاي بزرگ

5

ايجاد مراكز نوآوري ،پاركهاي علم و فناوري و مراکز رشد تجاري در دانشگاهها در جهت
38
حمايت از كارآفرينان فناور حوزه فاوا

4

 39دورههاي کاربردی کارآفريني و خوداشتغالي در حوزه فاوا برای دانشجويان دانشگاهها

5

 40برگزاری نمایشگاههاي داخلی و خارجی در جهت کمک به کارآفرينان و شرکتهاي جديد

4

 41حمایت از دسترسی به زیرساختهای انرژی(آب ،برق و گاز) برای شرکتهای فاوا

4

حمایت از دسترسی به زيرساختهاي ارتباطی فيزيكي(جادهها ،راهآهن ،بنادر و حملونقل
42
هوايي) برای شرکتهای فاوا

3

 43اطالعرسانی از طریق رسانههاي گروهي براي ترويج کارآفريني و فرهنگ مالكيت کسبوکار

2

 44تشويق کارآفرينان حوزه فاوا از طريق برنامههاي ملي ،برنامههاي پاداش و جوایز کارآفريني

1

همانطور که در جدول 1مشاهده میشود ،فهرستی از گویههای تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی در
حوزه فاوا که ش��امل  44گویه است ،همراه با فراوانی هر یک از آنها دیده میشود .براساس یافتههای
این جدول ،از میان پاس��خهای دریافتش��ده« ،اجرا و رعایت قوانين ثبتاختراع ،کپیرایت و مالکیت
معنوی در حوزه فاوا» بیشترین فراوانی( )19را دارا بود .پسازآن نیز گویههای «سرمايهگذاري وزارتخانه
جهت گسترش تحقيق و توسعه در حوزه فاوا» و«وجود مقررات و رويههاي كارآمد ضدانحصار و مشوق
رقابت در حوزه فاوا» با فراوانی  ،18بیشترین فراواني را به خود اختصاص دادند.
در فاز دوم 44 ،گویه که در مرحله اول فاز دلفی بهدس��ت آمده بود ،در اختیار متخصصان فناوری
اطالع��ات و ارتباط��ات قرار گرفت و از آنان خواس��ته ش��د تا در م��ورد این گویهه��ا ،اظهارنظر کنند.

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

79

بدینصورت که با اس��تفاده از طیف لیکرت(موافقت خیلیکم= 1تا کام ً
ال موافق= )5اهمیت هر گویه را
مشخص نمایند(جدول  )2و عالوه بر این ،نظرات اصالحی خود را در مورد پرسشنامه اعمال کنند .به
بیانی ،نسبت به حذف ،اضافه و یا تأیید گویهها آزادی عمل داشته باشند.
جدول  :2اولویتبندی و سطح توافق مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات از دیدگاه متخصصان :فاز دوم دلفی)(N=47

مؤلفههای
اثرگذار

گویهها

میانگین انحراف
( )Mمعیار()SD

سیاستگذاری و اجرای برنامههای توسعه كارآفريني در حوزه فاوا

مبارزه با فساد اداری در ارتباط با بخش خصوصی توسط وزاتخانه

4/65

0/53

ثبات مقررات و عدمتغييرات بیمورد قوانين توسط وزارتخانه

4/47

0/55

اجرای برنامههاي کمک به کارآفرینان حوزه فاوا

4/23

0/72

پایبندی وزارتخانه به کاهش حجم تصديگري و توجه به آزادسازي اقتصاد
و مقرراتزدايي

4/21

0/56

وجود مقررات و رويههاي كارآمد ضدانحصار و مشوق رقابت در حوزه فاوا

4/16

0/90

اجرای برنامههاي دسترسي شرکتهاي جديد و کارآفرینان به منابع مالي

4/09

0/81

اجرای برنامههاي کمک به توسعه شركتهاي كوچك و متوسط حوزه فاوا

4/02

0/74

4

0/85

ایجاد مشوقهای مالياتي در جهت توسعه كارآفرينی فاوا(مانند معافيتهاي
ماليات بر ارزشافزوده ،تخفيفهاي ماليات بر درآمد ،کاهش ماليات شرکتها)

اجرای برنامههاي ترويج كارآفريني فناورانه در حوزه فاوا شامل اطالعرسانی و آموزش 3/93

0/88

سهولت اخذ مجوزهای شروع و یا توسعه کسبوکار از وزارتخانه در حوزه فاوا
(کاهش تعداد مجوزها ،زمان و هزینه اخذ مجوزها)

3/88

0/73

اجرای کمک به شرکتهای ورشکسته حوزه فاوا بهمنظور کاهش مجازات و
افزايش فرصت براي شروع مجدد

3/65

0/87
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مؤلفههای
اثرگذار

گویهها

میانگین انحراف
( )Mمعیار()SD

حمايت مالي از توسعه کارآفرینی در حوزه فاوا
خدمات پشتیبانی ،فنی و مدیریتی براي توسعه کارآفرینی در حوزه فاوا

عدالت و برابری در دسترسی به منابع مالی برای کارآفرینان حوزه فاوا

4/26

0/69

انحراف معیارهاي مالي به كارآفرينان حوزه فاوا از طريق اعتبارات و
صندوقهاي تخصصي دولتي و خصوصي(به دليل محدوديت نظام بانکي)

4/07

0/77

وجود برنامههاي وام و تسهيالت برای شرکتهاي نوپا و کارآفرينان حوزه
فاوا در همه مراحل توسعه

3/98

0/77

مشوقهای دولتی در جهت دسترسي به وجوه سرمايهگذاری مخاطرهآميز
براي افراد نوآور ،شرکتهاي نوپا و يا داراي فناوري باال در حوزه فاوا

3/95

0/84

حمايت از توسعه شبکههای ارتباطي بين كارآفرينان فاوا و سرمايهگذاران
عالقهمند به مشاركت در فعاليتهاي کارآفرينانه(فرشتگان کسبوکار)

3/93

0/77

تأمين وثيقه و ضمانت بانكي براي کاهش ريسک وام به كارآفرينان و شرکتهاي
جديد حوزه فاوا

3/56

0/88

دسترسی به بازار خارجی برای صادرات کاالها و خدمات

4/56

0/59

تسهیل امکانات تحقيق و توسعه ،امكانات آزمايشگاهي و تست برای
کارآفرینان حوزه فاوا

4/16

0/75

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

4/05

0/58

انتقال مهارتهای فنی ،مدیریتی به کارآفرينان حوزه فاوا از طريق مشاوره

4/02

0/71

اجرای سياستهاي رقابتي در خرید و تأمین ملزومات براي حفظ شرکتهاي
کوچک و کارآفرینان فاوا در برابر شرکتهاي بزرگ

3/88

0/85

ارائه اطالعات به کارآفرینان فاوا درزمینۀ بازارهاي داخلی و خارجي(تسهيل
دسترسي به اطالعات تجاري ،بازار ،قوانين تعرفهها ،يارانههاي صادراتي)

3/70

0/64

برگزاری نمایشگاههاي داخلی و خارجی در جهت کمک به کارآفرينان و
شرکتهاي جديد

3/58

0/73

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

گویهها

81

میانگین انحراف
( )Mمعیار()SD

توسعه شركتهاي كوچك و متوسط
در حوزه فاوا
حمايت از كارآفرينان حوزه فاوا
توسعه زيرساختهاي
حمایت از فناوري و نوآوري در حوزه فاوا
کارآفرینی در حوزه فاوا

کمک به مدرنيزاسيون شرکتهای حوزه فاوا و رقابتپذيري شرکتهاي
کوچک و متوسط

4/05

0/72

توسعه خوشهها و شهرکهای صنعتي در حوزه فاوا

4/02

0/77

ايجاد سازمانها و سازوكارهاي حمايت از کسبوکار و شرکتهای کوچک حوزه فاوا 4/02

0/71

تهيه امكانات الزم و تسهيالت مناسب براي شركتهاي كوچك و متوسط
حوزه فاوا(آموزش ،تحقيق و توسعه ،فعاليت صادراتي ،خريد تجهيزات مدرن)

3/93

0/83

پشتيباني از فرایند تجاريسازي پژوهشهاي دانشگاهي در حوزه فاوا
(فارغالتحصیالن دانشگاهي ،محققان)

4/26

0/69

تشويق شركتها و صنايع بزرگ در جهت حمايت و استفاده از ايدههاي
كارآفرينان فناور

4/05

0/75

ايجاد مراكز نوآوري ،پاركهاي علم و فناوري و مراکز رشد در دانشگاهها در
جهت حمايت از كارآفرينان فناور حوزه فاوا

4

0/79

دسترسي به فناوريهاي نوين و مدرن(صنايع سنگين و فناوري اطالعات) و
نبود تحريم

4/23

0/68

اجرای قوانين ثبتاختراع ،کپیرایت و مالکیت معنوی در حوزه فاوا

4/26

0/76

دسترسي به نيروي انساني متخصص در حوزه فاوا

4/16

0/84

تالش برای ایجاد همكاري بين دانشگاه و صنعت در حوزه فاوا

4/05

0/75

سرمايهگذاري وزارتخانه جهت گسترش تحقيق و توسعه در حوزه فاوا

4/02

0/67

توسعه زیرساختهای فناوري ارتباطات و اطالعات(اینترنت و )...

4/12

0/73

حمایت از دسترسی به زيرساختهاي ارتباطی فيزيكي برای شرکتهای
فاوا(جادهها ،راهآهن ،بنادر ،حملونقل هوايي)

3/84

0/84

حمایت از دسترسی به زیرساختهای انرژی(آب ،برق ،گاز) برای شرکتهای فاوا 3/81

0/79

82

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره چهارم /شماره  /4بهار 1396

مؤلفههای
اثرگذار

گویهها

ترويج كارآفريني در حوزه فاوا

تشويق کارآفرينان حوزه فاوا از طريق برنامههاي ملي ،يا برنامههاي پاداش و
جوایز کارآفريني

میانگین انحراف
( )Mمعیار()SD

4/14

0/74

آموزشهاي ترويجي براي كارآفريني و خوداشتغالي در حوزه فاوا در سطح جامعه 4/02

0/80

3/88

0/73

دورههايکاربردیکارآفرينيوخوداشتغالي در حوزه فاوابرای دانشجويان دانشگاهها 3/84

0/75

اطالعرسانی از طریق رسانههاي گروهي براي ترويج کارآفريني و فرهنگ
مالكيت کسبوکار

مقیاس(1 :خیلی کم) تا ( 5خیلی زیاد)

در فاز دوم دلفی ابتدا بهمنظور اولویتبندی گویهها ،از میانگین و انحرافمعیار استفاده شد(جدول.)2
نتایج جدول نشان داد که میانگین تمامی گویهها باالتر از  3/5بهدستآمده است .این بدان معنی است
که پاسخگویان با تمامی گویههاي استخراجشده از فاز اول دلفی در رابطه با توسعه کارآفرینی در حوزه
فاوا موافق بودند(وارنر 1و واشبورن.)2009 ،
در دور س��وم دلف��ي نتايج بررس��يها بار ديگ��ر در اختيار پاس��خدهندگان قرار گرف��ت تا عوامل
شناساييشده و نتايج فاز دوم را يكبار ديگر مرور كنند و در صورت نياز در نظرات اعالمشده تجديدنظر
نمايند و اهميت عوامل شناساييش��ده را مشخص نمايند .در اين مرحله رتبهبندي نظرات انجام شد و
خالصه آماري تهيه ش��د .سپس طبقهبندی گویههای اس��تخراج شده ،براساس محتوای گویهها انجام
پذیرفت و بدینترتیب مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
شناسایی شدند .اين مؤلفهها عبارت بودند از :سیاستگذاری و اجرای برنامههای توسعه كارآفريني در
حوزه فاوا؛ حمايت مالي از توسعه کارآفرینی در حوزه فاوا؛ خدمات پشتیبانی ،فنی و مدیریتی از توسعه
کارآفرینی در حوزه فاوا؛ توس��عه ش��ركتهاي كوچك و متوس��ط در حوزه فاوا؛ حمايت از كارآفرينان
حوزه فاوا؛ حمایت از فناوري و نوآوري در حوزه فاوا؛ توس��عه زيرس��اختهاي کارآفرینی در حوزه فاوا و
ترويج كارآفريني در حوزه فاوا .در ادامه براس��اس تحليلهاي بهعملآمده و مقايسه ميانگين رتبهاي و
انحرافمعيار پاسخهاي خبرگان ،نتايج اولويتبندیها بهصورت ذيل به دست آمد:
1 . Warner
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جدول  :3ميانگين رتبهاي و انحرافمعيار پاسخهاي خبرگان به مؤلفههاي اصلی مدل
میانگین

انحراف معیار

مولفههای توسعه کارآفرینی

حمايت از فناوري و نوآوري در حوزه فاوا

4/14

0/40

سیاستگذاری و اجراي برنامههاي توسعه كارآفريني در حوزه فاوا

4/12

0/37

حمايت از کارآفرينان حوزه فاوا

4/10

0/54

توسعه شركتهاي كوچك و متوسط در حوزه فاوا

4/01

0/49

خدمات پشتيباني ،فني و مديريتي از توسعه كارآفريني در حوزه فاوا

3/99

0/34

ترويج كارآفريني در حوزه فاوا

3/97

0/49

حمايت مالي از توسعه كارآفريني در حوزه فاوا

3/96

0/52

توسعه زيرساختهاي کارآفرینی در حوزه فاوا

3/92

0/52

همانگونه كه مالحظه ميشود ،اهمیت مؤلفههاي اثرگذار هشتگانه به ترتیب اهمیت عبارتاند از:
 -1حماي��ت از فن��اوري و نوآوري در حوزه فاوا؛  -2سیاس��تگذاری و اجراي برنامههاي توس��عه
كارآفريني در حوزه فاوا؛
 -3حمايت از کارآفرينان حوزه فاوا؛  -4توسعه شركتهاي كوچك و متوسط در حوزه فاوا؛ -5خدمات
پشتيباني ،فني و مديريتي از توسعه كارآفريني در حوزه فاوا؛  -6ترويج كارآفريني در حوزه فاوا؛  -7حمايت
مالي از توسعه كارآفريني در حوزه فاوا؛  -8توسعه زيرساختهاي کارآفرینی در حوزه فاوا.
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شكل  -1عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

نتیجهگیری
 یافتهها حاکی از آن بود که در پی شناسایی و تهیه فهرستی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینیدر حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،کارشناس��ان به  44مورد اش��اره داش��تند .گویههای اجرا و
رعایت قوانين ثبتاختراع ،کپیرایت و مالکیت معنوی در حوزه فاوا؛ سرمايهگذاري وزارتخانه جهت
گس��ترش تحقيق و توس��عه در حوزه فاوا؛ وجود مقررات و رويههاي كارآمد ضدانحصار و مش��وق
رقابت در حوزه فاوا؛ دسترس��ي به فناوريهاي نوين و مدرن(صنايع س��نگين و فناوري اطالعات)
و نبود تحريم؛ عدالت و برابری در دسترس��ی به منابع مالی برای کارآفرینان حوزه فاوا؛ برنامههاي
وام و تس��هيالت برای ش��رکتهاي نوپا و كارآفرينان حوزه فاوا در همه مراحل توسعه؛ تأمين وثيقه
و ضمانت بانكي براي کاهش ريس��ک وام به كارآفرينان و ش��رکتهاي جديد حوزه فاوا؛ س��هولت
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اخذ مجوزهای ش��روع و توسعه کسبوکارها از وزارتخانه(کاهش تعداد مجوزها ،زمان و هزینه اخذ
مجوزها)؛ دسترسي شرکتها و کارآفرینان حوزه فاوا به وام و سرمايه ،براساس نتايج پژوهش در فاز
اول از باالترین فراوانی برخوردار بودند.
 نتایج طبقهبندی گویههای استخراج شده ،بیانگر آن بود که  8مؤلف ه بر توسعه کارآفرینی در حوزهفناوری اطالعات و ارتباطات تأثیرگذار بودند که بهترتیب اهمیت عبارت بودند از :حمايت از فناوري
و نوآوري در حوزه فاوا؛ سیاستگذاری و اجراي برنامههاي توسعه كارآفريني در حوزه فاوا؛ حمايت
از کارآفرينان حوزه فاوا؛ توسعه شركتهاي كوچك و متوسط در حوزه فاوا؛ خدمات پشتيباني ،فني
و مديريتي از توسعه كارآفريني در حوزه فاوا؛ ترويج كارآفريني در حوزه فاوا؛ حمايت مالي از توسعه
كارآفريني در حوزه فاوا و توسعه زيرساختهاي کارآفرینی در حوزه فاوا.
در ادامه ،سه مؤلفه اول که از اهمیت باالتری برخوردارند و نیز مؤلفه توسعه زيرساختهاي کارآفرینی
در حوزه فاوا که به لحاظ اهمیت در رتبه آخر قرار گرفت ،مورد بحث و واكاوي قرار میگیرد.
 براس��اس يافتهه��اي پژوهش« ،حمای��ت از فناوری و ن��وآوری در حوزه ف��اوا» در میان مؤلفههایهش��تگانه ،باالترین اولویت را بهدس��ت آورد و این بدان معناس��ت که جهت حمای��ت از فناوران و
نوآوران حوزه  ،ICTsبایس��تی تمامی جنبههای اقتصادی ،انس��انی ،اجتماعی ،سیاس��ی و فرهنگی
همس��و با هم موردتوجه قرار گیرند .ب��رای نمونه ،بهطور یقین وجود اف��راد ماهر در حوزه فناوري
اطالع��ات و ارتباطات ،میتواند توس��عه کارآفرینی در این حوزه را تحت تأثی��ر قرار دهد .اكلوـابارا
و همکاران( )2008در مطالعه کس��بوکارهای کوچک در کش��ور اوگاندا دریافتند که یکی از علل
عقبماندگی و عد م پیش��رفت کس��بوکارها ،عدم مهارت افراد در اس��تفاده از فناوريهاي جدید و
نبود سیستمهاي یکپارچه اطالعاتی براي کسبوکار است که اطالعات الزم را در مورد کسبوکارها
فراهم نمينماید .پرورش افراد با سطح تحصیالت باال در این حوزه نيز از ضروریات بهشمار میرود.
این امر میتواند ارتباط و همکاری بیش��تر دانش��گاه و صنعت فاوا و درنهایت گس��ترش تحقیق و
دسترس��ی به فناوريهاي مدرن در این زمینه را بههمراه داش��ته باش��د .مطالعات مختلفي(بریج و
همکاران2003 ،؛ محمودی میمند و همکاران )1388 ،بر این مسئله تأکید دارند که جهت توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات ،بایستی دولت و سازمانهای مرتبط ،حمایتهای الزم را از این فناوری
بهعمل آورند .برای نمونه ،داودی و همکاران( )1395در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که
همکاری دولت و سایر سازمانها مانند شرکتهای دیگر ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،همکاری با
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تأمینکنندگان و ارتباط صنعت فاوا با دانش و فناوریهای جدید ازجمله عوامل تأثیرگذار بر نوآوری
شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات هستند .در این راستا و براساس نتايج پژوهش پیشنهادهای
زیر قابلارائه است:
تمركز بر آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص و با مهارت باال در حوزه فاوا؛
برنامهريزي براي همكاري نزديك دانشگاهها با صنعت فاوا و تعريف پروژههاي دانشگاهي براساس
نيازهاي بخش فاوا؛
برنامهريزي براي دورههای آموزش��ي راهاندازي کس��بوکارهای نوپا به دانشجويان دانشگاهها و
دستاندركاران صنعت فاوا در جهت ارتقای دانش درونی آنها درزمینۀ توسعه كارآفريني؛
ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در کشور و سرمايهگذاري وزارتخانه جهت
گسترش تحقيق و توسعه در حوزه فاوا؛
گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بينالمللي براي دستيابي
به آخرين فناوريها در حوزه تخصصي فاوا؛
اجرای دقيق قوانين ثبتاختراع ،کپیرایت و مالکیت معنوی براي مخترعان و نوآوران حوزه فاوا.
 يافتههاي پژوهش نش��ان داد كه از دیدگاه کارشناسان« ،سیاستگذاری و اجراي برنامههاي توسعهكارآفرين��ي ف��اوا» از عوامل تأثیرگذار بر توس��عه کارآفرینی در این حوزه بوده اس��ت .بهطور یقین
برای توس��عه کارآفرینی درزمینۀ فناوری اطالعات و ارتباطات ،سیاس��تگذاریهای کالن و اجرای
برنامههای مختلف در هر کشوری از اهمیت خاصی برخوردار است .بریچ و همکاران( )2003معتقدند
که تعيين سياستها ،اهداف ،روشها و الگوهاي مناسب براي اجراي برنامههاي حمايتي و تشويقي
ميتواند وظيفه محوري دولتها درزمینۀ توسعه كارآفريني بهشمار رود .یافتههای محمودی میمند
و همکاران( )1388نیز بر اهمیت تدوین قوانین و سیاستهاي مقتضي برای توسعه فناوری اطالعات
و ارتباطات در بخشهای گوناگون تأکید داش��تند .همچنین نتایج این تحقيق بازگوکننده آن بود
که براي توسعه فاوا ،حمایت دولت بایستی در مرحله شکلگیري و کارآفرینی فاوا قرار داشته باشد
كه نوعی دخالت ابتدایی محس��وب میشود .درواقع ،اجراي برنامههاي حمايتي و تشويقي ميتواند
مهمترين وظيفه محوري دولت درزمینۀ توس��عه كارآفريني باش��د .کانینگهام و همکاران( )2016و
لیتائو و ماتوس فرییرا( )2009براساس پژوهشهاي خود ،سیاستگذاری دولت و برنامههای توسعه
مل��ی را بر س��طح نوآوری و کارآفرینی فن��اوری اطالعات و ارتباطات مؤثر دانس��تند .نتایج مطالعه
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نیساری و همکاران( )1394نیز مؤید آن بود که عامل حمایتیـپشتیبانی بر توسعه فناوری اطالعات
و ارتباطات تأثیرگذار اس��ت .یافتههای مطالعات مزبور ،نتایج پژوهش حاضر را تأیید مینمایند .در
این زمینه ،براساس يافتههاي پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
اصالح بهينه قوانین و مقررات و جلوگيري از تغييرات مداوم قوانين؛
گسترش سیاستهاي تشويقي براي توسعه رقابت در صنعت فاوا؛
تدوين برنامههاي نظاممند براي حمايت از توس��عه ش��ركتهاي كوچك و متوسط حوزه فاوا و
تأمين منابع مالي براي شرکتهاي جديد و کارآفرینان؛
اجرای قانون حمایتهای مالی و معافیتهای مالیاتی از متخصصان كارآفرين در حوزه فاوا؛
تشويق و ترويج كارآفريني در حوزه فاوا؛
تدوين برنامههايي براي بيمه كارآفرينان حوزه فاوا و ترغيب آنها به سرمايهگذاري و فعاليت در
اين حوزه
 “حمايت از کارآفرينان فاوا» از دیدگاه متخصصان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر توسعه کارآفرینی درحوزه فناوري اطالعات و ارتباطات بود .بهطور مسلم ،اهميت و نقش کارآفرينان در توسعه اقتصادي
کش��ورها از جايگاه ويژهاي برخوردار اس��ت و تقويت كارآفريني و ايجاد بس��تر مناسب براي توسعه
آن ،از ابزارهاي پيش��رفت اقتصاديـاجتماعی کشورهاي درحالتوسعه بهشمار ميرود(هزارجريبي،
1384؛ اس��کینر .)2008 ،درواقع ،كارآفريني بهمثابه موتوري اس��ت كه اقتصاد اغلب كشورها را به
حركت درآورده و باعث شناخت نیازها ،خلق ایدهها و تولد فناوريها میشود(گرائلی شیخ و ولوی،
 )1390و اش��تغال و رفاه را به ارمغان ميآورد .یافتههای مطالعه داوودی و همکاران( )1395بر این
نکت��ه تأکید دارد که حمایت از ایدهه��ای نوآورانه برگزیده ،اعطای جایزه به ارائهدهندگان ایدههای
نوآورانه و حمایت از تجاریس��ازی ایدههای برگزیده در موفقیت نوآوری باز در شرکتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات نقش دارند .تحقیق جانس��تون و همکاران( )2009نیز بر این امر داللت داشت
ک��ه کارآفرینان فاوا ،نقش مهمی در ارائه نوآوری و کارآفرینی در این حوزه داش��تند .مطالعات آمو
و همکاران( )2014و بانک توس��عه آس��یا( )2014نیز بیانگر آن بود که کارآفرینی در حوزه فاوا در
قالب توس��عه مهارتهای کارآفرینانه و فعالیتهای کارآفرینانه گروهی دس��تیافتنی است که این
خ��ود بازگوکننده این واقعیت اس��ت که حمایتهای الزم از فعالیته��ای کارآفرینانه و کارآفرینان
در توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات اثرگذار اس��ت .اين در حالي اس��ت كه در كشور ما ،مراكز
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حمايت از كارآفرينان بسيار محدود است و كارآفرينان ما باوجود تمامي مشكالت ،ضمن تالش براي
تبديل ايده به محصول ،بايد تمام ريسكهاي سرمايهگذاري را خود عهدهدار باشند .مراكز حمايت
از كارآفرينان به دليل نداش��تن پش��توانه مالي و عدم حمايت جدي از طرف نهادهاي ذیربط قادر
به پاس��خگويي به نيازهاي مالي كارآفرينان نیستند و كارآفرينان ما با سرمايه محدود خود و گاهي
با دريافت وام اندكي وارد يك حركت اقتصادي و صنعتي ميشوند و در بسياري از مواقع ،زندگي و
امكانات خود را در راه توسعه کسبوکار از دست ميدهند .بنابراین ایجاد و توسعه این مراکز ضمن
پشتیبانی از فرایند تجاریسازی ایدههای نو ،حمایت از کارآفرینان را در بردارد .براساس يافتههاي
پژوهش ،در این رابطه پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
حمایت دولت از تازهواردان صنعت فاوا و دارندگان ايدههاي نوآورانه براي تجاريسازي ايدهها و
ایجاد زمینه کارآفرینی؛
پشتيباني از فرایند تجاريسازي پژوهشهاي دانشگاهي در حوزه فاوا؛
ايجاد زمينه براي ارتباط قوي دانشگاهها با شركتها و صنايع بزرگ در جهت حمايت و استفاده
از ايدههاي كارآفرينان فناور دانشگاهي؛
كم��ك به توس��عه و فعاليت بهين��ه مراكز ن��وآوري ،پاركهاي علم و فناوري و مراکز رش��د در
دانشگاهها ؛
استفاده از تجربیات کارآفرینان پیشرو در حوزه فاوا و قرار دادن این تجربیات در اختیار کارآفرینان
تازهوارد این صنعت.
 «توس��عه زیرساخت» از دیگر مؤلفههای اثرگذار در توسعه کارآفرینی فاوا بود که براساس يافتههايپژوهش حاضر ،بهلحاظ اهمیت در رتبه آخر قرار گرفت .توسعه زیرساخت بهمثابه یک شاخص جهانی
بسیار مهم جهت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در هر کشوری تعریف شده است((حنفی زاده
و همکاران1386 ،؛ زنگیآبادی و حسینی1388 ،؛ دوتا و همکاران .)2015 ،همسو با نتایج تحقیق
حاضر ،مطالعات و پژوهشهاي نیس��اری و همکاران( ،)1394دوتا و همکاران( ،)2015حنفیزاده و
همکاران( )1386نش��ان داد که عامل زیرساختی بر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات مؤثر است.
در پژوهش��ی دیگر که توس��ط کمیجانی و محمودزاده( )1387انجام ش��د ،یافتهها گواه آن بود که
زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات نقش مهمی در رشد اقتصادی و نمایان شدن آثار بعدی
فاوا خواهد داشت .براساس يافتههاي پژوهش ،پیشنهادهای زیر قابلارائه است:
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تجهیز زیرساختهای موردنیاز براي توسعه كارآفريني در حوزه فاوا از ابعاد مختلف؛
سرمایهگذاری در شرکتها ،سازمانها و ادارات در تهیه زیرساختها و فناوريهاي موردنیاز آنها
درزمینۀ ICT؛
توسعه سرمایهگذاری دولت در رفع موانع و محدودیتهای زیرساختی شبکهای؛
افزایش مراکز ارائه خدمات و تجهیزات مربوطه و سیستمعامل و پشتیبانی؛
تش��ویق سراسری برای گس��ترش زیرس��اخت باند پهن با ارائه وام برای ساختوساز شبکههای
اینترنت با سرعتباال در مناطق مختلف ازجمله مناطق محروم؛
حمایت بیش��تر از محققان و تولیدکنندگان صنعت فاوا در جهت تولید و خودکفایی تجهیزات،
نرمافزارها و خدمات مربوط به فاوا که در حال حاضر تنها شرکتهای بینالمللی این خدمات را
ارائه میکنند و ایران به دلیل تحریم نمیتواند از خدمات آنان استفاده کند.
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