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هاي ها و ویژگیهاي فرد، مهارتها یا انگیزههاي کارآفرینانه بوسیله نگرشاگر چه فعالیت :چکیده
بوسیله عوامل نهادي، گیرد و شوند؛ اما فعالیت کارآفرینانه در خالء شکل نمیروانشناختی ایجاد می

ها به دنبال اجراي گیرند. لذا دولتکار و شرایط اقتصاد کالن تحت تأثیر قرار میودولت، محیط کسب
هاي مختلف از جمله حوزه فنّاوري اطالعات و ارتباطات یا فاوا هستند. هاي کارآفرینی در حوزهسیاست

کارهاي حوزه واندازي و توسعه کسببر راه هاي کارآفرینیاین پژوهش با هدف شناسایی تأثیر سیاست
هاي منتخب شامل تدوین استراتژي ملّی فنّاوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) اجرا شده است. سیاست
هاي کارآفرینی، دسترسی به منابع مالی، کارآفرینی، اصالح و بهبود قوانین، ارتقاي آموزش و مهارت

بر اساس مدل آنکتاد است. این تحقیق   رسانیسازي و اطالعشبکهحمایت از فنّاوري و نوآوري و ارتقاي 
همبستگی است. پرسشنامه پژوهش بین کارشناسان و مدیران وزارت ارتباطات و فنّاوري  -توصیفی

کارهاي دانش بنیان فاوا وهاي سیاستگذاري و توسعه کسبهاي تابعه مرتبط با حوزهاطالعات و سازمان
   مطالعه فرضیات تحقیق مورد پذیرش قرار گرفتند. این هايیافته اساس است. بر آوري شدهتوزیع و جمع
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 مقدمه

هاي انگیزهها یا گیرند و  به وسیله نگرشهاي کارآفرینانه از سطح فردي سرچشمه میاگر چه فعالیت
گیرند، ولی فعالیت کارآفرینانه در خالء هاي روانشناختی فرد تحت تأثیر قرار میها و ویژگیفرد، مهارت
. )Jain,2011(گیرد و بستر محیطی تحت تأثیر قرار می 2ايگیرد و  بوسیله عوامل زمینهشکل نمی

کار و ونهادي، دولت، محیط کسبهاي کارآفرینانه به وسیله عوامل فرهنگی، به بیان دیگر، فعالیت
عوامل محیطی بسترساز ). در واقع UNCTAD ,2015شوند (شرایط اقتصاد کالن محدود و یا بیشتر می

 سیاستگذاري هاياي، مدلمنطقه توسعه اخیر هاي کارآفرینانه هستند. بر اساس تحقیقاتفرصت
 Asheim)شوند  تعبیه و کشورخودشان ايیا منطقه فضایی هايبر ویژگی مبتنی بایستمی کارآفرینی

et al., 2011) .کارواندازي یا توسعه کسبکارآفرینان براي راه گیريتصمیم بر محیطی  هايویژگی 
  (Butler, Garg, & Stephens, 2015)وکار تأثیر دارند. کسب موفقیت احتمال و

پذیر تغییر و رشد در ، کارآفرینان را بعنوان عامالن ریسک 3سازمان توسعه و همکاري اقتصادي اروپا
شوند. هاي نوآورانه و سودآور میار و کاربرد ایدهکند که موجب تسریع تولید، انتشیک اقتصاد تعریف می

کنندگان از طریق تواند موجب افزایش ثروت ملّی و منتفع شدن مصرفبنابراین توسعه این مفهوم، می
عرضه محصوالت جدید با قیمت کمتر در بازار شده و در نهایت موجب ایجاد کارایی اقتصاد کالن 

کشورها کارآفرینی مفهومی است که نشان دهنده عناصر در بسیاري از .  (UNECE, 2008)شوند
ها و سطوح جامعه همچون هاي کارآفرینانه در تمامی بخشحیاتی رشد اقتصادي است. تأثیر فعالیت

  (Kuratko, 2014)زایی قابل مشاهده است. وري، خلق ثروت، اشتغالنوآوري، رقابت، بهره
هاي فعالیت توان به تفاوت دررا می ینرخ رشد اقتصاد ملّدهد یک سوم از تفاوت در مطالعات نشان می

وکار ه کسبها از نقش کارآفرینی در فرایند شروع و توسعدولت. (Sobel, 2008)کارآفرینی نسبت داد. 
عی آگاهی پذیري اقتصادي، ایجاد شغل، کاهش بیکاري و تحرك اقتصادي و اجتماجدید همراه با رقابت

هاي اقتصادي و به ا کارآفرینی در بسیاري از کشورها، محور اصلی سیاست). لذOECD,2015دارند (
. (Hölzl,2010)هاي سیاست صنعتی نوین مورد توجه قرار گرفته است عنوان یکی از مهمترین مؤلفه

رتقاي رشد ادر اروپا، کارآفرینی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در سیاست عمومی و در راستاي 
 ,Lundstrom and Stevenson, 2007; Autio and Holzlمطرح است. ( زاییو اشتغال

2008(  
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یکی از محورهاي نوین توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها، فنّاوري اطالعات و ارتباطات ( فاوا) است 
که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد اقتصادي کشورها دارد. فاوا موجب افزایش بسیار زیاد نرخ پیشرفت 

دهنده سهم فراوان بخش تواند نشانشود. این خصوصیات میوري میتکنولوژیکی، رشد تولید و بهره
. بخش فاوا (ITU,2015)یی و کارآفرینی و همچنین در نهایت توسعه اقتصادي است زااشتغالفاوا بر 

تحول اجتماعی وري، و به طور غیرمستقیم به عنوان منبع به طور مستقیم در رشد تولید، اشتغال، بهره
یافته ضریب نفوذ اینترنت در کشورهاي کمتر توسعههاي اقتصاد تأثیر دارد. با این وجود بر سایر بخش

رسیده و این امر نشانگر  1998هم اکنون به سطح دسترسی به آن در کشورهاي توسعه یافته در سال 
  (ITU,2016)عمق شکاف دیجیتال در جهان است. 

ایران از نظر  ،کشور 175در میان ، 2016در سال المللی مخابرات ادیه بیناتح اخیر بر اساس گزارش
هاي . رتبه سال(ITU,2016) را کسب کرده است 89شاخص توسعه فنّاوري اطالعات و ارتباطات رتبه 

تا  بخش شده ینبه ا یتوجه خاص یراخ سالدر کشور ما در چند قبل ایران هم تقریباً مشابه است. لذا 
به توسعه حوزه فاوا توجه  ،توسعه و پنجم چهارم در برنامها کشورهاي پیشرفته کمتر شود. ها بفاصله
افزار)، و توسعه نرم یدتول يو استانداردها ینماتن (طرح نظام مهندس يهاطرح يشده است. اجرا ویژه

و  ینت ملّینترتبادل اطالعات)، ا يفضا یت(امن )، افتایکیالکترون يمحتو یتسما (طرح توسعه سامانده
 ياز اهتمام جد یاز همه مهمتر تگفا (طرح توسعه و گسترش فنّاوري اطالعات و ارتباطات کشور) حاک

 یشاز جمله افزا یراخ يهاتوسعه فنّاوري اطالعات است. با توجه به مشکالت کشور در سال يکشور برا
 ییزاکه توان اشتغال اتري اطالعاست تا به صنعت فنّاو يضرور کرده،یلافراد تحص یندر ب یکارينرخ ب

  شود.  ايیژهدارد توجه و ییباالو کارآفرینی 
تواند نقش کلیدي در بخش فاوا از سویی در توسعه کشور نقش دارد و از سویی دیگر کارآفرینی می

اندازي هاي کارآفرینی بر راهتوسعه بخش فاوا ایفا کند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر سیاست
رسد است. این موضوع از آن جهت ضروري به نظر می وکارهاي دانش بنیان حوزه فاواو توسعه کسب

که موانعی که براي رقابت مؤثر بخش خصوصی و کارآفرینان در این بخش وجود دارد توسعه کارآفرینی 
ارآفرینی هاي کسازد. از این رو تمرکز اصلی این پژوهش بر شناسایی سیاستدر این حوزه را کند می

  وکارهاي کوچک و متوسط در حوزه فاوا خواهد بود.اندازي و توسعه کسبمؤثر بر راه
 ادبیات تحقیق

ها براي ایجاد یک بنگاه اقتصادي در بخش رسمی و تحت بانک جهانی کارآفرینی را فعالیت افراد یا گروه
کارآفرینی در سطح کالن، گیري . نتیجه شکل(Klapper,2010)کند وکار تعریف میقوانین کسب

که پیامد نهایی آن توسعه اقتصادي، کاهش فقر و افزایش وکارها است و توسعه کسب هاتأسیس شرکت
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)، توسعه کارآفرینی 2015( 4بان جهانی کارآفرینیبر اساس گزارش دیده. ),2016OECD( ثروت است

هاي گیرد و خروجی فعالیتبر پایه بسترهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي شکل می
کارآفرینانه ابتدا در قالب ارزش افزوده یا ایجاد اشتغال بوده و سپس منجر به پیامدهاي اجتماعی و 

 شکلی به تا کوشندمی اساس این بر هادولت از . بسیاري (GEM,2016)شود توسعه اقتصادي می
  دهند.  گسترش مختلف حمایتی طرق از را کارآفرینی

شویق خلق ایم که هدف آنها تهاي مرتبط با سیاستگذاري بودهاخیر شاهد موجی از فعالیت هايدر دهه
وکار رهاي کسبتوان انکوباتوها میوکارهاي جدید بوده است. از میان این گونه فعالیتاندازي کسبو راه

 Autio) نام برد. کارآفرین راهاي تبدیل افراد فاقد شغل به هاي رفع موانع قانونی و برنامهجدید، برنامه

& Rannikko, 2016) سیاستگذاري کارآفرینی با هدف کمک به افرادي است که عالقمند به شروع 
ارند وکار هستند و یا در آغاز فرایند کارآفرینی هستند و در مرحله سه سال نخست قرار دکسب

)Lundstrom and et al., 2014هاي مانند کمک قداماتی). سیاستگذاري کارآفرینی  مجموعه ا
نان تأثیرگذار است هاي کارآفرینانه و به تبع آن، بر رفتار کارآفریمالی و قانونگذاري است که بر انگیزه

Parker, 2009) سیاستگذاري کارآفرینی بر حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت بر افزایش .(
و  هاي بیشتري موفق شوندشرکتهاي کارآفرین از طریق کاهش موانع ورود و خروج است تا شرکت
     (Autio, Heikki, 2016) هاي شغلی جدید ایجاد کنند.فرصت

وکارها می گردد. اندازي و  توسعه کسبسیاست هاي کارآفرینی در نهایت منجر به  خوداشتغالی و راه
تند، منجر یسسیاست خوداشتغالی به افزایش تعداد افرادي که براي خودشان کار کرده و و حقوق بگیر ن

گذاري در مراحل قبل و پس از شروع با وکار بر اقدامات سیاستاندازي و توسعه کسبمی گردد. راه
 تطبیقی سۀمقای. (Hölzl,2010)هاي کارآفرینانه تأکید دارند ها و مهارتها، فرصتهدف ارتقاي انگیزه

 توسعۀ هايسیاست ابعاد دهدیم نشان مختلف کشورهاي در کارآفرینی توسعۀ گذاريسیاست
  : کرد بنديدسته گروه 6 در توانیم را ینیکارآفر

  کارآفرینی؛ به نسبت مثبت نگرش يارتقا هدف با کارآفرینی ترویج. 1

   ؛زشیآمو سیستم در کارآفرینی بر تأکید افزایش هدف با آموزشی سیستم در کارآفرینی آموزش. 2
 خروج و شدر و بقاء ورود، به کمک ها،شرکت رشد و بقاء ورود، تسهیل نوپا، هايشرکت محیط بهبود. 3

   نظارتی؛ و اداري الزامات کاهش اب آسان
   نوپا؛ هايکتشر و جدید کارآفرینان مالی تأمین افزایش هدف با اندازيراه و اولیه سرمایۀ تأمین. 4

                                                             
4 Global Entrepreneurship Monitor 
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 براي کارهاوکسب از حمایت کیفیت و کمیت افزایش نوپا، هايشرکت کاروکسب از پشتیبانی. 5

   جدید؛ و ظهور حال در کارآفرینان
 کمتر جامعۀ هايگروه بین کاروکسب اندازيراه نرخ افزایش با هدف گروه به توجه هاياستراتژي. 6

 Lundstrom and). نوآور کارآفرینان تعداد افزایش براي یا و) زنان و جوانان( توجه مورد

Stevenson, 2005)  
هاي توسعه کارآفرینی را شامل بهبود قوانین، بهبود هاي اقتصادي و توسعه، سیاستسازمان همکاري

ها کند که نتیجه آن افزایش تعداد شرکتسازي تعریف مینظام بازار، دسترسی به منابع مالی و فرهنگ
در مطالعه ) 2005آنکتاد (. (OECD,2016)و توسعه آنها و پیامد نهایی هم توسعه اقتصادي است 

، تسـهیل ورود 5افزایش دسترسی به منـابع مـالی را هاي کـار آفرینـی سه حوزه  مهم خط مشیاولیه 
هاي کند. این حوزهمعرفی میهاي حمایتی دولت و برنامه 6سـیس و انحـالل)أهـا (تو خـروج شـرکت

ین استراتژي تدو سیاست اصلی شامل  6شامل    2012سیاستگذاري به مرور توسعه یافتند و در سال 
، حمایت از فنّاوري  9هاي کارآفرینی، ارتقاي آموزش و مهارت8اصالح و بهبود قوانین ،7ملّی کارآفرینی

    ) ,2012UNCTAD(هستند. 12سازيرسانی و شبکهو اطالع 11، دسترسی به منابع مالی10و نوآوري
هاي ملّی، ارتقاي چارچوب برنامهدر چارچوب آنکتاد، ایجاد یکپارچگی بین استراتژي کارآفرینی و سایر 

  هاي مختلف کارآفرینی،. زیرا علیرغم اجراي برنامه(UNCTAD,2015)نهادي نیز مورد توجه است 
سرانو -نتایج و پیامدهاي توسعه کارآفرینی در کشورها متفاوت است. به عنوان مثال، لینان و فرناندز

هاي عضو اتحادیه اروپا مورد مقایسه قرار دادند. هاي کارآفرینی را بین کشور)  موفقیت برنامه2014(
این تحقیق نشان داد علیرغم یکپارچه شدن اتحادیه اروپا، بین عملکرد کارآفرینی این کشورها تفاوت 

 .).Simónz et al( ها در عوامل نهادي (قواعد رسمی و غیررسمی) ریشه دارندوجود دارد. این تفاوت

شوند. عوامل محیط نهادي، هم تحت محدودیت قرار دارند و هم تقویت میدر واقع کارآفرینان از جانب 
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نهادي رسمی، نظیر قوانین و مقررات، بر سطح فعالیت کارآفرینی یک کشور تأثیرگذار هستند 

(Harbi& Anderson,2010)هایی که بر کنند با بکارگیري سیاست. بنابراین کشورها تالش می
هاي کارآفرینانه را ارتقا دهند، تا  وکار و عوامل نهادي اثرگذار است،  فعالیتبهبود محیط کسب

ارآفرینی  به وکارهاي کوچک و متوسط  افزایش یابد و در نهایت توسعه کزایی بوسیله کسباشتغال
گیري صنایع جدید تواند به تغییر ساختاري و شکلرشد اقتصادي منجر شود. کارآفرینی همچنین می

  )UNCTAD,2015کمک کند. (
هاي دولت است. بنابراین توجه به نرخ سود اقتصادي و رفاه اجتماعی مهمترین هدف سیاست

هاي کارآفرینانه اهمیت دارد. مباحث وکارها یا فعالیتاندازي و توسعه کسبخوداشتغالی و راه
هایی هاي کارآفرینانه گرایش دارند. با استناد به یافتهسیاستگذاري اغلب به سمت طرفداري از فعالیت

توان استنباط کرد که توسعه کارآفرینی بهتر زایی و نوآوري کارآفرینان حکایت دارند، میکه از اشتغال
پیشینه تحقیق بررسی  مقاله به عنوان 5). در ادامه، Parker, 2009از عدم توسعه کارآفرینی است (

  اند.شده
 ) پیشنیه تحقیق1جدول(

نویسنده و   مقاله
  چکیده تحقیق  مجله  سال انتشار

1  
Regulatory costs on 
entrepreneurship 

and establishment  
employment size 

Peter T. 
Calcagno 
Russell S. 

Sobel, 
2014 

Small Bus 
Econ 

42:541
559 

این مقاله به بررسی تأثیر قوانین 
بر میزان رشد کسب وکارهاي 

پردازد. هر چه کارآفرین می
قوانین کارآمدتر باشند، 

کنند و بزرگتر ها رشد میشرکت
  شوند.می

2  

Can state tax policies 
be used to promote 

entrepreneurial 
activity? 

 

Donald 
Bruce  &  

John 
Deskins 

2012 

Small Bus 
Econ 

38:375
397 

این مقاله به بررسی نقش 
ساختار مالیاتی بر توسعه 

هاي کارآفرینانه در سطح فعالیت
پردازد. نتایج ملّی و ایالتی می

دهد سیستم مالیاتی نشان می
گیري ناکارآمد بر شکل

  وکارها تأثیر منفی دارد.کسب

3  

National Systems of 
Entrepreneurship: 

Measurement issues 
and policy 

implications 

Zoltán J. 
Ács, Erkko 

Autio, 
László 

Research 
Policy 

43,476
494 

هاي ایجاد یک معرفی ضرورت
گیري ملّی سیستم اندازه

. این مقاله مزایاي کارآفرینی



 7                                                                              فرخ منشو ي داور../ ی.نیکارآفر يهااستیس ریتأث ییشناسا

 

نویسنده و   مقاله
  چکیده تحقیق  مجله  سال انتشار

Szerb, 
2014 

سیستم پیشنهادي را در سطح 
  کند.ملّی را معرفی می

4  

هاي ارتقاي عملکرد شرکت
بنیان ایرانی: شناسایی دانش

ها و عوامل اثرگذار در سیاست
  هاي اجراییبرنامه

سیده صدیقه 
؛ جالل پور

؛ کامبیز طالبی
سید جمال 
، الدین طبیبی

1395  

توسعه 
کارآفرینی، 

، شماره 9دوره 
2،  

عوامل اثرگذار در این مقاله 
هاي اجرایی ها و برنامهسیاست

هاي بر ارتقاي عملکرد شرکت
 امل را شبنیان ایران دانش

عوامل نهادي، مالی، بازار، 
اي، فرهنگی، انسانی، شبکه

اجتماعی،  -اطالعاتی، محیطی
 روابط غرافیایی،ج-محیطی

ي المللی و زیرساختارهابین
فیزیکی و معیارهاي مرتبط با 

در سیاستگذاري کارآفرینی آن 
  را معرفی کرده است.

5  
ارائه مدل مفهومی نظام 

گذاري توسعه مشیخط
  کارآفرینی

علی داوري، 
1392  

چشم انداز 
مدیریت دولتی 
  شهید بهشتی

 ها و الزامات توسعهضرورت
بررسی شده  کارآفرینی در ایران

است. در نهایت مدلی شامل 
هاي بهبود فضاي سیاست
هاي وکار، سیاستکسب

کارآفرینی و نتایج کارآفرینی 
  ارائه شده است.

   
  تحقیق  نظري چارچوب

توان در سه سطح بررسی طراحی یک مدل سیاستگذاري، عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی را میدر 
هاي ) سطح سیاستگذاري شامل سیاست2فرهنگی و اجتماعی )سطح نهادي شامل عوامل 1 کرد. 

) عوامل فردي شامل ابعاد 3هاي اقتصادي، یا دسترسی کارآفرینان به حمایت مالی دولتی، سیاست
رابطه تنگاتنگی با یکدیگر  2و  1. سطح (Alegre, and etal.,2015)روانشناختی و فردي کارآفرین

گیري قابلیت تفکیک کامل را ندارند. همچنین از منظر اندازهو  دارند (سطح نهادي و سیاستگذاري)
سنجش میزان خوداشتغالی و نتایج  کارآفرینی رویکردهاي مختلفی وجود دارد. یکی از این رویکردها 
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است. در این رویکرد متخصصان  13محور وکار جدید است. رویکرد دیگر چارچوباندازي کسبراه

ها، مدل اي از این مقیاسکنند. نمونهاي را تکمیل میینان پرسشنامههاي سیاستگذار و کارآفرسازمان
GEM  وکار بانک جهانی است.  یا شاخص سهولت کسب(Acs ,et al. 2014)  

شود د میدر این تحقیق، بر سطح دوم عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی یعنی سطح سیاستگذاري تأکی
همچنین  سیاستگذاري قابلیت تفکیک کامل را ندارند).(البته همانطور که بیان شد سطوح نهادي و 

اد شود. چارچوب مبنا در این تحقیق مدل آنکتمحور و پرسشنامه استفاده می  رویکرد چارچوب
ي ادو توسعه اقتص يسازمان همکارها مانند مدل ) خواهد بود و از سایر مدل2012/2014/2015(
صاد پذیري مجمع جهانی اقت) و الگوي رقابت2016وکار بانک جهانی ()، الگوي سهولت کسب2016(
ی این الگو ) استفاده شده است. دلیل انتخاب مدل آنکتاد به عنوان مدل مبنا، جدید بودن نسب2016(

هاي کارآفرینی است است. در این الگو به تدوین استراتژي ملّی کارآفرینی به عنوان اولین رکن سیاست
 رکن اصلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین رکنکه در سایر الگوها به صورت یک 

هاي هرسانی نیز در سایر الگوها مستقیماٌ مدنظر نیست. درحالیکه وجود شبکسازي و اطالعشبکه
د تجربه اي دارد (ماننوکارهاي کشورها تأثیر ویژهوکار در سطح داخلی و خارجی در توسعه کسبکسب

 ترکیه). 

هاي اي  دارد. متخصصان شاخصگیري نتایج اهمیت ویژههاي کارآفرینی، اندازهبعد از اجراي برنامه
ها عبارتند کنند. براي مثال، برخی از این شاخصمختلفی براي نتایج فعالیت کارآفرینانه پیشنهاد می

.  همچنین محدوده زمانی اجراي  خط (UNECE,2008)اندازي شده هاي جدید راهاز: تعداد شرکت
هاي دهد که شرکتشود. زیرا شواهد نشان میاندازي در نظر گرفته میماه بعد از راه  42آفرینی مشی کار

. البته برخی (OECD,2015)پذیر هستند وکار بسیار آسیبجدید در طول سه تا پنج سال اول کسب
دوره اولیه، ). در طول این Lundstrom and et al.,2014ماه یا  سه سال تأکید دارند ( 36منابع بر 

ها و سایر منابع سود ببرند. همچنین بایستی کارآفرینان تا حدود زیادي از مشاوره تخصصی، شبکه
کنند هاي اولیه پیشرفت آغاز میهاي دانش بنیان و داراي رشد باال اغلب مسیر رشد را در سالشرکت

 Lundstrom)کنند  هاي اول کمکهاي کارآفرینی بایستی به رفع موانع در همان سالو سیاست

and Stevenson,2005)بندي نتایج توسعه هاي مطرح شده، به منظور دسته. با توجه به بحث
) 2هاي کارآفرین و اندازي و تأسیس شرکتراه) 1مدل مفهومی این پژوهش، نتایج به کارآفرینی در 
مان متغیرهاي وابسته اند. این متغیرها در واقع هسال  تقسیم شده 3هاي جدید در طی توسعه شرکت

                                                             
13 Framework measures 
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وکارهاي جدید (متغیرهاي اندازي و توسعه کسبهاي مؤثر بر راهتحقیق هستند. در ادامه سیاست

  اند.) معرفی شده2012مستقل) بر اساس مدل آنکتاد(
  
  
  
 

 

 

  
  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

 
  
 ) چارچوب نظري پژوهش1شکل (  

 سیاست هاي کارآفرینی

(متغیرهاي مستقل)

تدوین استراتژي 
 کارآفرینی

حمایت از فنّاوري 
 و نوآوري

ارتقاي آموزش 
و مهارت 
 کارآفرینی

اصالح و 
 بهبود قوانین

 حمایت مالی

سازي و شبکه
 رسانیاطالع

نتایج کارآفرینی 
 (متغیر وابسته)

اندازي و راه
توسعه 

 هاي فاواشرکت
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اي در کنندهها، رویکردهاي گمراهبسیاري از دولت) تدوین استراتژي ملّی کارآفرینی: 1سیاست

ها . دولت(Isenberg,2010)هاي آنها مبهم است کنند و سیاستسیاستگذاري کارآفرینی اتخاذ می
هاي ملّی کارآفرینی را به عنوان یک اولویت مهم مد نظر قرار دهند. ضمناً بایستی به طور صریح سیاست

هاي . شناسایی چالش(Stam,2015)ها نیز باشد این استراتژي باید داراي هماهنگی با سایر برنامه
ها، ایجاد یکپارچگی بین استراتژي کارآفرینی و سایر ولویتکارآفرینی در سطح کشور، تعیین ا

گیري کارآفرینی بایستی مورد توجه قرار گیرد هاي نهادي و اندازههاي ملّی، تقویت چارچوباستراتژي
(UNCTAD,2012) تحقیق عبارتست از: تدوین استراتژي ملّی کارآفرینی در  1. بر این اساس فرضیه

  وکارهاي فاوا تأثیر مثبت دارد.ي و توسعه کسباندازحوزه فاوا بر راه
هاي کند که برنامههایی را ارائه میها، قوانین، دستورالعملسیاست ) اصالح و بهبود قوانین:2سیاست

دهند. حمایتی را براي تشویق کارآفرینان از طریق مزایاي مالیاتی یا کاهش در مقررات اداري را ارتقا می
بخش کلیدي از محیط اقتصادي و سیاسی هستند که در آن کارآفرینی اتفاق  عوامل سیاسی و قانونی،

هاي مالیاتی ها، توسعه نظاماندازي شرکتافتد. اصالح قوانین ممکن است شامل رفع موانع قانونی راهمی
 ,Mason, and Brown)هاي رشد باشد.هاي حمایتی کارآفرینی، یا برنامهمؤثر براي اجراي برنامه

2013& Huggins,., & Williams, 2011) 

 موانع رساندن حداقلي یا به اندازراه يبرا ازین مورد الزامات یبررس ،اصالح و بهبود قوانین از منظور
 & UNCTAD,2014(است  ییاجرا ندیفرآ طول در نانیکارآفر تیهدا ،وکارهاکسب يبرا ینظارت

اندازي یا توسعه تشریفات و مراحل اداري براي راهتواند شامل کاهش .  در کل اصالح قوانین می)2012
. همچنین اصالح (OECD,2016)وکار، قوانین مالیاتی، قوانین تولید، بازار کار و مالیات باشد کسب

ها و زمان اجراي فرایندهاي ثبت و توسعه تواند در برگیرنده کاهش تعداد مراحل، هزینهقوانین می
تحقیق عبارتست از: اصالح و بهبود  2. بر این اساس فرضیه(Worldbank,2016)وکار نیز باشد کسب

  وکارهاي فاوا تأثیر مثبت دارد.اندازي و توسعه کسبقوانین بر راه
دسترسی به سرمایه انسانی پیش درآمد : کارآفرینیهاي و مهارت آموزش ) ارتقاي3سیاست

وکارهاي پذیري در کسبلیدي رقابتموفقیت در اقتصاد دانشی پیشرفته است و کارکنان ماهر مؤلفۀ ک
 ,Qian, Acs and Stough,2012& Audretsch, Falck, Feldman)آمیز جدید است مخاطره

2011)  and Heblich  آموزش کارآفرینی در تغییر الگوي ذهنی افراد مؤثر است(OECD,2016) .
 یلیتحص يهادوره در ینیکارآفر آموزش و جیترو لذا آموزش موضوعی کلیدي در توسعه کارآفرینی است.

 سطح در سازيفرهنگ ان،یمرب آموزش مؤثر، ینیکارآفر یآموزش يهابرنامه نیتدو ،یرسم ریغ و یرسم
 در موفق کارآفرینان و نقش هايمدل معرفی کارآفرینانه، هايمهارت عمومی، هايآموزش شامل جامعه
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 ابتدایی دوره در اشتغالی خود و کارآفرینی مهارتی هايآموزش درسی، هايبرنامه تدوین جامعه، سطح

است  هادانشگاه دانشجویان براي اشتغالی خودو  کارآفرینی کاربردي هايدوره ،همتوسط تا
)UNCTAD,2014(.   هاي و مهارت آموزش تحقیق عبارتست از: ارتقاي 3بر این اساس فرضیه

  تأثیر مثبت دارد. وکارهاي فاوااندازي و توسعه کسببر راه کارآفرینی
 نیب ارتباط جادیا حمایت از فنّاوري و نوآوري، از منظور:  حمایت از فنّاوري و نوآوري) 4سیاست

 مشترك يهاتیفعال اجراي قیطر از یخصوص بخش و هادانشگاه ،تحقیقاتی سساتؤم ،یعموم ينهادها
 در یخصوص-یدولت بخش مختلط يساختارها و یخصوص-یدولت بخش مشارکت يارتقا ،تحقیقاتی

 يانکوباتورها جادیا باال،فنّاوري  با هايشرکت از تیحما، صنعت و دانشگاه يهمکار توسعه ،ينوآور نشر
 منجر که هاییشرکت ياندازراه لیتسه فنّاوري، و علم يهاپارك سیسأت و باالفنّاوري  با يوکارهاکسب

و   (OECD,2016& UNCTAD,2012)  هااختراع ثبت از تیحما شوند،یم ينوآور يسازيتجار به
ها در تحقیق و توسعه، حمایت دولت از محصوالت داراي فنّاوري باال و گذاري شرکتمیزان سرمایه
 حمایت از فنّاوري و نوآوريتحقیق عبارتست از:  4. بر این اساس فرضیه (WEF,2016)پیشرفته است 

  مثبت دارد.وکارهاي فاوا تأثیر اندازي و توسعه کسببر راه
 از تسهیالت و وام ارائه شامل تواندمی مالی منابع به دسترسی: دسترسی به منابع مالی) 5سیاست

 ،ينوآور يبرا بودجه کارآفرینان، براي بانکی ضمانت یا و خصوصی یا دولتی هايصندوق و هابانک طریق
هاي بانکی وام. )UNCTAD,2014(باشد  وکارهاکسب به کمک يبرا یمال بخش تیظرف جادیا

دسترسی به منابع  .(OECD, 2015)ترین منبع تأمین مالی براي بسیاري از کارآفرینان است رایج
هاي کارآفرینانه ریسکی با افق بلند مدت، بسیار حیاتی است گذاري در طرحمالی براي سرمایه

(Stam,2015)دسترسی به وام هاي مالی آسانی .  همچنین میزان رعایت عدالت و برابري در کمک
. بر این اساس فرضیه (WEF,2016) ها در این زمینه اهمیت زیادي دارد سالمتی و عدم فساد بانک

وکارهاي فاوا تأثیر مثبت اندازي و توسعه کسببر راه دسترسی به منابع مالیتحقیق عبارتست از:  5
  دارد.

 تیقابل با روابط به نقل و انتقال اطالعات و  هاشبکه ایجادرسانی: اطالعسازي و شبکه) 6سیاست
 برقرار گروه کی نیطرف نیب میرمستقیغ و میمستق صورت به که شودمنجر می باال اعتماد و اعتبار

ارتباط  تیتقو و یخصوص بخش يهاطرح شویقت شامل رسانیسازي و اطالعارتقاي شبکه. گرددیم
 بر عالوه.  )UNCTAD,2012(ی است نیکارآفري هافرصت نهیزم در رسانیاطالع نان،یکارآفر انیم
. (Lundstrom & Stevenson, 2005)کند بین کارآفرینان کمک می يریادگی بهها ، شبکهنیا

هاي خارجی هایی مانند برگزاري نمایشگاهرسانی به کارآفرینان در زمینهها، اطالعکمک دیگر دولت
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دهی تواند به صورت مراکز ارتباطهاي ملی نیست و میسازي محدود به شبکهاست. مفهوم شبکه

هاي تجاري و صنعتی بین در کشورهاي هدف و به منظور ایجاد ارتباط و انجام هماهنگی 14المللیبین
سازي و شبکهتحقیق عبارتست از:  6. بر این اساس فرضیه(KOSGEB, 2016)دو کشور است

  هاي فاوا تأثیر مثبت دارد.وکاراندازي و توسعه کسبرسانی بر راهاطالع
  

 روش تحقیق 

 -توصیفی نوع ها ازنحوة گردآوري داده لحاظ کاربردي است و از نوع از هدف بر مبناي حاضر پژوهش
حلیل تاز نوع تحلیل همبستگی است که در آن رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق  پیمایشی

نه مبانی ساختاري است. براي گردآوري اطالعات در زمیشده است و به طور مشخص مبتنی بر معادالت 
ه کمک پرسشنامه باز روش میدانی  اهآوري دادهبراي جمعاي و نظري و ادبیات موضوع از منابع کتابخانه

اختاري و سازي روابط میان متغیرها از معادالت سـاستفاده شده است. در پایان براي سنجش و مدل
Smart PLS  استاستفاده شده  .  

کارشناسان و مدیران در سطح وزارت ارتباطات و فنّاوري اطالعات و جامعه آماري پژوهش شامل 
وکارهاي دانش بنیان فاوا بود. حجم هاي سیاستگذاري و توسعه کسبهاي تابعه مرتبط با حوزهسازمان

مول حجم جامعه با استفاده از فر %10نمونه به دلیل عدم امکان برآورد دقیق حجم جامعه با خطاي 
پرسشنامه براي  98پرسشنامه جمع آوري شد و در نهایت  123نفر محاسبه شد. در ادامه  96نامعلوم  

اي گزینهسوال با طیف لیکرت پنج 40حاوي  براي گردآوري اطالعات از پرسشنامهتحلیل انتخاب گردید. 
امه، ویرایش اولیه آن مورد بررسی استفاده شد. براي حصول اطمینان از روایی محتوایی و ظاهري پرسشن

ها، اصالحات الزم بر روي متخصصان و صاحبنظران قرار گرفت و با توجه به نظرات و پیشنهادهاي آن
هاي ساختاري، از روش حداقل ها با استفاده از مدلسؤاالت انجام شد. براي برازش و آزمودن فرضیه

این روش بهترین ابزار براي تحلیل تحقیقاتی است  استفاده شد. Smart PLSافزار مربعات جزئی و نرم
ها در روش معادالت ساختاري که روابط بین متغیرها پیچیده و حجم نمونه اندك باشد. براي تحلیل مدل

هاي پژوهش با رویکرد حداقل مربعات جزئی، ابتدا باید به بررسی برازش مدل و سپس آزمودن فرضیه
گیري و برازش مدل ساختاري انجام هاي اندازهبخش برازش مدلپرداخت. بررسی برازش مدل در دو 

گیري، از سه معیار پایایی، روایی براي بررسی برازش مدل اندازه). 1394شود (داوري و رضازاده، می

                                                             
14 Business Matching Center 
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شود. همچنین براي بررسی فرضیات از تحلیل مسیر استفاده گردید. همگرا و روایی واگرا استفاده می

 ) آورده شده است.2هاي پژوهش در جدول (نتایج پایایی سازه

  
  هاي پژوهش): نتایج پایایی سازه2جدول (

  ضریب پایایی ترکیبی  ضریب آلفاي کرونباخ  متغیرهاي پژوهش
  91/0  90/0  تدوین استراتژي ملّی کارآفرینی

  83/0  71/0  اصالح و بهبود قوانین
  84/0  79/0  هاي کارآفرینیارتقاي آموزش و مهارت

  91/0  90/0  به منابع مالیدسترسی 
  80/0  76/0  حمایت از فنّاوري و نوآوري

  84/0  78/0  رسانیسازي و اطالعارتقاي شبکه
  91/0  85/0  وکارهاي فاوااندازي و  یا توسعه کسبراه

)، مشخص است همه متغیرها از پایایی باالیی برخوردارند. پایایی ترکیبی و 2همانطور که در جدول (
دهد که ابزار پژوهش حاضر، برازش است و نشان می 7/0کرونباخ همه متغیرها باالتر از ضریب آلفاي 

سازي معادالت مناسبی دارد. روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدل
(میانگین واریانس استخراج شده)، میزان همبستگی یک  15AVEساختاري است بررسی شد. معیار 

دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. هاي خود را نشان میاخصسازه با ش
)، آمده است. در قسمت روایی واگرا، میزان 3هاي پژوهش در جدول (مربوط به سازه AVEمقدار 

شود ها مقایسه میهایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازههمبستگی یک سازه با شاخص
  )، آمده است.3). نتایج روایی واگرا نیز در جدول (1999، 16(هالند

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
15 Average Variance Extracted 
16 Hulland 
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  هاي پژوهش): نتایج روایی همگرا و روایی واگراي سازه3جدول (

متغیرهاي 
هاي سیاست

  کارآفرینی

تدوین 
استراتژي 

ملّی 
 کارآفرینی

اصالح و 
بهبود 
  قوانین

ارتقاي 
آموزش و 

  هامهارت

دسترسی 
به منابع 

  مالی

حمایت از 
فنّاوري و 

  نوآوري

ارتقاي 
سازي و شبکه
  رسانیاطالع

تدوین استراتژي 
 ملّی کارآفرینی

55/0            

اصالح و بهبود 
  قوانین

43/0  46/0          

ارتقاي آموزش و 
هاي مهارت

  کارآفرینی

42/0  42/0  47/0        

دسترسی به منابع 
  مالی

32/0  32/0  41/0  50/0      

حمایت از فنّاوري و 
  نوآوري

50/0  44/0  31/0  47/0  53/0    

سازي ارتقاي شبکه
  رسانیو اطالع

39/0  42/0 39/0  45/0  49/0  62/0  

AVE روایی)
 همگرا)

74/0  68/0  69/0  71/0  73/0  79/0  

نتیجه روایی  است و در 5/0ها باالتر از ) همه سازهAVE)، روایی همگراي (3با توجه به نتایج جدول (
دست آمده  شود. همچنین نتایج بهگیري تأیید میهاي اندازهمدلهمگراي مدل و مناسب بودن برازش 

اند، نیز تههاي موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفاز روایی واگراي متغیرهاي پژوهش که در خانه
دیگر و این  هايهاي خود دارند تا با سازههاي پژوهش، تعامل بیشتري با شاخصدهد که سازهنشان می

 است که روایی واگراي مدل در حد مناسبی است. دهنده ایننشان

  
  یافته هاي تحقیق

بررسی شد که در دو  PLSروابط میان متغیرها با استفاده از مدل ساختاري یا تحلیل مسیر در روش 
هاي پژوهش نتایج درج شد. در ابتدا، براي تأیید فرضیه 18و تخمین استاندارد 17حالت اعداد معناداري

                                                             
17 T-values  
18 Standardized Estimation 
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را نشان  tاستفاده شد که خروجی حاصل ضرایب  Smart PLSافزار نرم Bootstrappingاز فرمان 

باشند، بیانگر معنادار بودن  -96/1+ و کمتر از 96/1در بازة بیشتر از  t). وقتی مقادیر 2دهد (شکل می
ي اصلی بین سازه ها tهاي پژوهش است. در این پژوهش ضرایب پارامتر مربوطه و متعاقباً تأیید فرضیه

  هاي پژوهش است. هستند که مبین پذیرش فرضیه 96/1پژوهش همگی باالي
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  
  
  

هاي رابطه علت و معلولی بین سازه Smart PLS 2افزار بعد از تخمین استاندارد، با استفاده از نرم
اعداد معناداري و تخمین استاندارد در جدول نتایج اجراي مدل در دو حالت پژوهش سنجیده شد. 

  ) آمده است.4شماره (

 %95) تحلیل  با ضرایب استاندارد شده  در سطح اطمینان 2( شکل

 تدوین استراتژي
 کارآفرینی

حمایت از فنّاوري 
 و نوآوري

ارتقا آموزش و 
مهارت 

اصالح و بهبود 
 قوانین

 حمایت مالی

شبکه سازي و 
 اطالع رسانی

و  اندازيراه
توسعه 

شرکت هاي 

0/33 

٠/27 

0/3

0/5

0/45 

0/
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  هاي پژوهش) نتایج آزمون فرضیه4جدول (

  یهفرض
ضرایب 

استاندارد 
  شده

  نتیجه  t-valueآماره 

اندازي و یا توسعه راه ←تدوین استراتژي ملّی کارآفرینی 
  وکارهاي فاواکسب

  تأیید  50/27  32/0

 تأیید  25/12  33/0  وکارهاي فاوااندازي و یا توسعه کسبراه ←اصالح و بهبود قوانین 
وکارهاي اندازي و یا توسعه کسبراه ←ها ارتقاي آموزش و مهارت

 فاوا
 تأیید  16/41  27/0

وکارهاي اندازي و یا توسعه کسبراه ←دسترسی به منابع مالی 
 فاوا

  تأیید  73/4  53/0

اندازي و  یا توسعه کسب راه ←حمایت از فنّاوري و نوآوري 
 وکارهاي فاوا

  تأیید  46/12  45/0

اندازي و یا توسعه راه ←رسانی سازي و اطالعارتقاي شبکه
  وکارهاي فاواکسب

 تأیید  50/5  34/0

  :که فرمول آن در زیر آمده است شدنیز بررسی  GOFبرازش کلی مدل باال توسط معیار در نهایت، 

53/039/072/02  RcomGoF  
 2Rنیز مقدار میانگین مقادیر 2Rو بودهمیانگین مقادیر اشتراکی هر سازه  نشانه comکه طوريبه

را  36/0؛ و 25/0؛ 01/0)، سه مقدار 2009دهد. وتزلس و همکاران (را نشان میزاي مدل درون سازه
اند. در پژوهش حاضر، حاصل شدن معرفی نموده GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي 

؛ نشان از برازش کلی قوي مدل 36/0با توجه به نزدیک بودن آن به معیار  GOFبراي  352/0مقدار 
  )1394دارد (داوري و رضازاده، پژوهش حاضر 

  گیري بحث و نتیجه
هاي این بخش امروزه با توجه به اهمیت توسعه بخش فاوا در عملکرد اقتصادي، بر توسعه شرکت

هاي کارآفرینی بر گردد. بر این اساس، این تحقیق با هدف شناسایی تأثیر سیاستگذاري میسرمایه
فاوا اجرا گردید. به منظور توسعه مدل مفهومی از الگوي آنکتاد وکارهاي حوزه اندازي و توسعه کسبراه
و بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد استفاده گردید. نتایج  OECDهاي عنوان مدل مبنا و مدل به

) 3) اصالح و بهبود قوانین، 2) تدوین استراتژي ملّی کارآفرینی، 1تحقیق نشان داد که شش سیاست 
) حمایت از فنّاوري و نوآوري، 5) دسترسی به منابع مالی، 4هاي کارآفرینی، ارتقاي آموزش و مهارت
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وکارهاي حوزه فاوا تأثیر مثبت و مستقیم رسانی بر ایجاد و توسعه کسبسازي و اطالع) ارتقاي شبکه6

  دارند. در ادامه نتایج تحقیق مورد بحث قرار گرفته است.
نشان داد تدوین استراتژي ملّی  1هاي فرضیه هتحلیل داد تدوین استراتژي ملّی کارآفرینی:

). نتایج این %32وکار در حوزه فاوا تأثیر دارد (ضریب تببین اندازي و توسعه کسبکارآفرینی بر راه
هاي ملّی ها بایستی به طور صریح سیاستدولت) انطباق دارد که 2015فرضیه با دیدگاه استم(

وکارها مد نظر قرار دهند. همچنین در جهت توسعه کسبکارآفرینی را به عنوان یک اولویت مهم 
هاي جدي ) نیز بر وجود یک برنامه ملّی در توسعه کارآفرینی تأکید دارد. یکی از چالش2011آیزنبرگ (

ها، توسعه کارآفرینی فقدان یک برنامه منسجم و یکپارچه است. در این زمینه توجه ویژه به تعیین اولویت
هاي نهادي هاي ملّی و تقویت چارچوباستراتژي کارآفرینی و سایر استراتژي ایجاد یکپارچگی بین

  اهمیت ویژه دارد. 
اندازي و نشان داد اصالح و بهبود قوانین بر راه 2هاي فرضیه تحلیل داده اصالح و بهبود قوانین:

بانک جهانی در زمینه ) . این نتایج با نتایج %33وکار در حوزه فاوا تأثیر دارد (ضریب تببین توسعه کسب
 اطالعات ارائه) شباهت دارد.  همچنین موارد بهبود و اصالح قوانین عبارتند از: 2016وکار (سهولت کسب

اي فنی به وکارها، ارائه خدمات مشاورهتدوین قوانین ورشکستگی کسب وکار،کسب جادیا يبرا شفاف
هاي حمایتی از ها و دستورالعملتغییر سریع برنامهوکارهاي فاوا در مواجه با الزامات قانونی، عدم کسب

وکارها، کاهش هزینه اخذ مجوزها براي کارآفرینان، کاهش زمان فرآیند اخذ مجوزها براي ایجاد کسب
  وکارها.ایجاد کسب

ارتقاي آموزش و نشان داد  3هاي فرضیه تحلیل داده هاي کارآفرینی:ارتقاي آموزش و مهارت
به ). %27وکاردر حوزه فاوا تأثیر دارد (ضریب تببین اندازي و توسعه کسببر راههاي کارآفرینی مهارت

هاي کوچک و هاي کارآفرینی بهبود یابد احتمال ایجاد شرکتها و مهارتعبارت دیگر چنانچه آموزش
ت پیشین تأیید یابد. این یافته توسط مطالعامتوسط در حوزه فنّاوري اطالعات و ارتباطات افزایش می

ه ئارا ،مشاوره ،آموزشهاي ترویج کارآفرینی، یکی از سیاست  (OECD,2016)شود. گزارشمی
تسهیل دسترسی . است هاي کوچک و متوسط یا مالکان بالقوه آنهاهاي مدیریتی صاحبان شرکتبرنامه

، موجب وجامعهـی کوچـک در سـطح ملّوکارکسبهاي کارآفرینی و مشاوره شروع یک به آموزش
 گیـريبراي افراد (جهت وکارکسبو شروع یک  یهاي یادگیري در فرآیند کارآفرینافزایش فرصت

)  در خصوص نقش آموزش و 2014است. لذا این نتیجه با دیدگاه الندستروم (آموزش) و  کارآفرینانه
  )Lundstrom, 2014(. نیروي کار مناسب در توسعه کارآفرینی همخوانی دارد
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اندازي و توسعه بر راه هاي مالینشان داد حمایت 4هاي فرضیه تحلیل داده :هاي مالیحمایت

احتمال ایجاد  هاي مالیبا بهبود حمایت ).%53(ضریب تببین در حوزه فاوا تأثیر دارد  وکارکسب
دسترسی به تسهیل هاي کارآفرینی یکی از سیاستیابد. هاي کارآفرین در حوزه فاوا افزایش میشرکت

است. این نتیجه با کار واندازي و شروع یک کسبهاي کوچک، سرمایه و سایر منابع براي راهوام
بانک جهانی در خصوص ارتقاي سیاست مالی براي کمک به شرکت هاي کارآفرین و کوچک هاي دیدگاه

هاي نوآوري، بودجهدر این زمینه تأمین مالی از طریق   (Worldbank, 2015).و متوسط انطباق دارد
وام پرداخت  (Autio and Holzl, 2008)تواند دسترسی به سرمایه خطرپذیر، تأمین مالی بانکی می

ها، معافیت از پرداخت سود وام براي چند سال، کاهش و یا هاي بلند مدت، نرخ بهره مناسب براي وام
  راهگشا باشد.  هاي مالیمعافیت

نشان داد حمایت از فنّاوري و نوآوري بر  5هاي فرضیه تحلیل دادهحمایت از فنّاوري و نوآوري: 
و  با بهبود انتقال فنّاوري) %45وکار در حوزه فاوا تأثیر دارد (ضریب تببین اندازي و توسعه کسبراه

یابد. این یافته توسط هاي کوچک و متوسط در حوزه فاوا افزایش میاحتمال ایجاد شرکت نوآوري
 انتقال تکنولوژي و نوآوري ) تأکید دارد2016مجمع جهانی اقتصاد (تأیید می شود. مطالعات پیشین 

هاي نوین و مدرن، همکاري بین پذیري کشورها است و دسترسی به تکنولوژياز ارکان اصلی رقابت
دانشگاه و صنعت/ حمایت دولت از محصوالت داراي تکنولوژي باال و پیشرفته/ رعایت حق پتنت و 

هاي جدید بایستی توجه داشت که فنّاوري. (WEF,2016)ر این زمینه اهمیت زیادي دارد اختراعات د
توانند به تولید هاي جدید میاز دو جنبه بر نوآوري و در نهایت کارآفرینی تأثیر دارند. اول اینکه، فنّاوري

هاي نوین اینکه، فنّاوريمحصوالت جدید و یا بهبود کیفیت کاالها  بوسیله کارآفرینان منجر شوند. دوم 
پذیري کمک کنند. کارآفرینان منابع توانند به بهبود فرایند، کاهش قیمت تمام شده و افزایش رقابتمی

هاي هاي جدید براي آنها تسهیل شود،  فرصتمحدودي دارند، بنابراین هر چه دسترسی به فنّاوري
  گردد.بیشتر براي کارآفرینی ایجاد می

سازي و نشان داد ارتقاي شبکه 6هاي فرضیه تحلیل دادهرسانی: سازي و اطالعارتقاي شبکه
این یافته  ).%34(ضریب تببین وکار در حوزه فاوا تأثیر دارد اندازي و توسعه کسبرسانی بر راهاطالع

تبادالت ها و فعالیت ایجاد تسهیلهاي کارآفرینی، یکی از سیاستشود. توسط مطالعات پیشین تأیید می
 ,Lundstorm & Stevenson).استسمینارها  و هاانجمن هـا،نفـرانساي، مشارکت در کشبکه

. (KOSGEB, 2016)تواند شامل ایجاد ارتباطات تجاري بین المللی هم باشد حیطه می این   (2005
  (OECD, 2016)نیز بر اطالع رسانی تأکید دارد.  OECD همچنین
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اي گذاري کارآفرینی داراي ابعاد مختلف و پیچیدهنکته ضروري است که سیاستدر پایان توجه به این 

زدایی و تصویب حداقل قوانین در تواند مقرراتگذاري نیست، بلکه میگذاري فقط قانوناست. سیاست
موارد ضروري باشد. نکته مهّم دیگر ثبات قوانین است. یکی از مشکالت کشور ما، تغییرات ناگهانی 

است که منجر به افزایش عدم اطمینان و عدم تمایل بخش خصوصی و افراد نوآور براي اجراي قوانین 
تواند منجر به کاهش اثربخشی هاي جدید است. نکته بعدي، اجراي کارآمد قوانین است که میایده

گذاري کارآفرینی در حوزه فاوا بایستی به افزایش گردد. در مجموع بایستی توجه داشت که سیاست
ها کارآمد هاي کارآفرینانه کمک کند در غیر اینصورت، این سیاستها و مهارتها، انگیزهمزمان فرصته

  گردند.نخواهند بود و در نهایت توسعه اقتصادي منجر نمی
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Effect of entrepreneurship policies on the establishment and 
development of knowledge-based ICTs businesses  

 
 
Abstract 
Entrepreneurial activities  are created by a person’s attitude or motivation, 
skills and psychological characteristics, But entrepreneurial activities do not 
form in vacuum and are affected by institutional factors, government, 
business environment and macroeconomic conditions .Therefore, the 
governments formulate entrepreneurship policies in different sections such 
as information & Communications technologies or ICT . 
The aim of this study is to identify the effect of entrepreneurship policies on 
the establishment and development of ICTs businesses selected policies 
include the formulating national entrepreneurship strategy, optimizing the 
regulatory environment, enhancing entrepreneurship education and skills, 
development, facilitating technology exchange and innovation, improving 
access to finance, promoting awareness and networking  according to 
UNCTAD framwork. The research was descriptive-correlation. 
Questionnaire distributed  among experts and managers in the Ministry of 
ICTs and affiliated organizations related to the field of policy making and 
development of knowledge-based ICTs businesses. Analysis proved 6 
hypotheses.  
 
Keywords: Entrepreneurship Policy, ICTs, Business Establishment and 
Developme


