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چکیده
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فرایند ها، امکان کار از راه دور و کاهش هزینه ها نمونه هایی از این ویژگی ها مـی باشـند.   
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که فاوا تاثیر مثبت و معنی دار بر کارآفرینی در گـروه  مدل ها به روش اثرات ثابت نشان داد

کشورهاي منتخب دارد. میزان تاثیرگذاري ضریب نفوذ تلفن همراه بر کـارآفرینی در گـروه   
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توسعه بانک هاي خصوصی ویژه توسعه کـارآفرینی، ایجـاد و گسـترش مراکـز کـارآفرینی      
پیشنهاد می گردد.

کارآفرینی، فناوري اطالعـات و ارتباطـات، داده هـاي تـابلویی، روش اثـرات      :هاکلیدواژه
ثابت

.JELL26 ,C23 ,L86:طبقه بندي

مقدمه. 1
در سال هاي اخیر، محیط پیرامـون بـا تغییـرات بنیـادي در زمینـه هـاي مختلـف اجتمـاعی،         

تغییـرات بنیـادي بـه    فرهنگی، اقتصادي مواجه بوده است. بر اساس دیدگاه اکثر محققین این 
& Informationصــورت جــامع، منــتج از رشــد فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات (فــاوا)( 

Communication Technology ،امروزه اقتصاد ملی جـاي خـود را   ).1380) می باشد (رجایی
هـاي  به اقتصاد جهانی داده است. در این عرصه، کشورهایی موفق خواهند بـود کـه فرصـت   

شغلی را فقط به چارچوب جغرافیایی خود محدود نسازند، بلکه فضـاي کـاري وسـیعی بـه     
).1383وسعت جهان در ذهن خود داشته باشند(مهر محمدي، 

فناوري اطالعات از زمان ظهور خود، به دلیل تاثیر شگرفی کـه بـر جنبـه هـاي مختلـف      
ی ایفا نمـوده اسـت (عابـدي و    کسب و کار داشته است، نقش انکار ناپذیري در اقتصاد جهان

ــاران،  توسط ه هم شدآفري به بسترهات به شدن فرینارآکاو فرینی رآکاوزه مرا). 1390همکــ
توسعۀ ر موتوت طالعادي برده اند. فنـاوري ا یاه زبهرو از آن بسته هستند ت واطالعافناوري ا

و قابلیـت  فناوري اطالعات با برخـورداري از ویژگـی هـا    ست. دي اقتصااشد و رفرینی رآکا
هاي مختلف توانسته است انعطاف پذیري قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشـان  
دهد. افزایش سرعت و دقت، کاهش حجم فیزیکی سیستم هاي ذخیره اطالعـات، شـفافیت   

ا نمونـه هـایی از ایـن ویژگـی هـا      در فرایند ها، امکـان کـار از راه دور و کـاهش هزینـه هـ     
).1384باشند( حجازي، می

ي شرکت هات را بــر تباطادر مطالعــه اي تــاثیر فنــاوري اطالعــات و اريمیلوو تین رما
ــسرمتوسط برو کوچک  ــد. از ی ـ ــنظنمودن ــا، ار ـ ــقابریک منبع مهم ي پذیرف نعطاآنه ت ـ

ر شمابـه  رگبزي هان مازا ساــ ه بــ مقایسدر طـمتوسو ک ـکوچي اـرکتهـشي در ذیرـپ
ي سـبب  چشمگیرز رــ ه طــ د بـنای توـمت تباطات و ارطالعاي اورفناده از ستفارود و امی 

Martin, Milway(دشوو بــه تبــع آن کــارآفرینی رکتها ین شي در اپذیرف نعطاایش افزا
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ــاط  سپانیا ر اکشودر هشی وپژ)در Vilasecaیالسکا (). و2007 ــه ارتب ــان داد ک ــان مثبتی نش می
ن مازساآوري در مرتبط با نوي یندهاآفرد وــ بهبت و اــ تباطت و اراـطالعوري افناده از ستفاا

ده ستفاامناسب ت تباطات و ارطالعاوري افنااز هایی که ن مازین ساـــــهمچنوجـــود دارد.  
ی ــ هوگري اــ ت هـفعالیده و مند بوه جی مناسبی بهررخاو ی ـخلت دااـتباطنموده اند، از ار

(علـم بیگـی  و   ست ن ااي در جریـا فرینانه رآکل کاـه  شـا بـنهآوري در آوـني دهاـینآفرو 
).1388همکاران، 

د اـــیجن و امازاـــسن اـــکنرفرینانه کارآکاي قابلیت هاوز براي برنشــان داد کــه نتونیک آ
ــه ساسی ترین عناصرت از اتباطاق، ارمحیطی خال ــی آشماب ي باالح  سطودن بوه گاآید. ر م
ع طالرت اقدیشافزو ایک سو ن از مازساي ضعیت پایین ترین الیههان از ومازمدیریت سا

ــی ــکنرابی کاـ ــر، دو  سواز نه آورانوي تعقیب فرصتهااي برن اـ ساسی منعکس ابعد ي دیگ
ــه فرینی  رآتوسعه کاي ستادر رامرتبط ي هاوريفنات و تباطاارمنافع ه کنند ــی روشماب ند ر م

)Antonic ــهی براسی یافتن ربرون در توینوو ). هینونن 2007 ــیجاي ارـ ــکد  اـ فرینی رآاـ
ــس ــد، شهردر مانیزاــ ن در مازسات تباطاارکیفیت ز و بات تباطااربه نقش مؤثر داري فنالنـ
,Heinonenند (ره نمـود شاامانی زفرینی سارآعه کاــ توسوز و رــ ب Toivonen ایـن در). 2006

فنـاوري اطالعـات و   بررسـی مقایسـه اي میـزان تاثیرگـذاري    مقالـه  ایـن هدف اصلیراستا
گروه کشورهاي منتخب درآمد باال و نـوآور محـور و گـروه کشـورهاي     کارآفرینی در ارتباطات بر

فرضـیه زیـر   آزمـون و20000- 2106در دوره زمـانی  منتخب درآمد متوسـط و کـارایی محـور    
باشد:می

بـر کـارآفرینی در گـروه    معنـی دار  فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) تاثیر مثبـت و  ـ
دارد.کشورهاي منتخب 

شناسی تحقیـق، نتـایج، نتیجـه    پژوهش، روشسابقهونظريمبانییبررسازپسادامهدر
گردیده است.گیري و پیشنهادها ارائه

مبانی نظري. 2
پـذیر  ریسـک ونوآورانـه مـدیریت طریـق ازنوپاشرکتیکیا رشدآغازمعنايبهکارآفرینی

واسـت، محصـوالت  خـالق تخریـب فرآینـد ). کـارآفرینی 1378، داریـانی است(احمدپور
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توسـعه مـی کننـد. موتـور   ایجـاد جدیـدي بـازار وتخریبراموجودبازارجدیدتر،خدمات
است .اقتصادي، کارآفرینی

فرینی رآاــ کزه وـحبنگاه ها در اتی ـطالعار ابزاطالعاتی به منزله ي اهام نظادر این راستا 
ي اــ تهــ لویز اواه ـفرینانرآطالعاتی کاي اهاد نظامیجاده و ابوردار برخوه اي یژوهمیت از ا
Simsekمـی باشـد (  ها بنگاه فرینی رآسطح کاي تقاد و اروـبهب ي هات و نظـام طالعا). ا2009

ضایت هـاي بـازار و ر  شناسایی فرصت ، فرینیرآاــ اطی کــ تباره ـحلقان وـه عنـاتی بـطالعا
Adonisiبه شمار می روند (شغلی  ). در دسترس بودن و کیفیت زیر سـاختارهاي فـاوا   2003

براي کسب و کار تعیین می نماید.کارایی و امکان پذیر بودن استفاده از این ابزارها را
کارآفرینان در هر مرحله  اعم از فرایند تولید ایده، انتخاب ایده، جمع آوري منابع، تولیـد  
و خدمات، بازاریابی، رضایت مشـتري از تکنولـوژي اسـتفاده مـی نماینـد. فـاوا مـی توانـد         

Supriya Goutam, Rishiraj Sarkarبه طرق زیر تسهیل نماید (کارآفرینی را 2008:(
شناسایی ایده هاي ابتکاري و فرصت ها جدید، تسهیل انتخاب بـراي معاملـه در شـرایط    
ریسک، کمک در جمع آوري منابع، ترویج تحقیق و توسعه محصول خدمات گرا، پر کـردن  

آمـوزش، تعلـیم و آگـاهی بخشـی     شکاف بین تحقیق و توسعه و تجـاري سـازي، تسـهیل   
کارآفرینانه، حذف ضایعات و اتالف، بهینه سازي استفاده از منابع، تسهیل تکنیک هاي تولیـد  

خدمات مالی، بازاریابی و تبلیغات بهتر، اتوماسیون و ماشینی کـردن،  و ارایه خدمات، تسهیل 
توسـعه سـرمایه  و   سرعت بخشیدن به کار، برقراري ارتباطات  بهتر، کمک بـه  مـدیریت و  

منابع انسانی از طریق سیستم هاي فنـاوري محـور اسـتخدام، خلـق آگـاهی از طریـق منبـع        
گسترده بانک اطالعاتی، افزایش کارایی و تحرك، مدیریت بـدون اشـکال سـازمانی، روابـط     

مبتنی بر فناوري، امنیت و حفاظت.انسانی بهتر از طریق سیستم هاي بهتر ارتباطی 
ات و ارتباطات  به کارآفرینان فرصت هاي زیادي  در بخش هاي مختلـف  فناوري اطالع

اقتصادي  به خصـوص، زیـر سـاختار هـاي فـاوا  ماننـد زیـر سـاختار اینترنـت و تجـارت           
na-Garrido, Salust ano Martínez-FierroهJose Aurel o Medالکترونیک ارایه می دهـد (  2008

and Jose Ruiz-Navarroت به عنوان منبـع برتـري رقـابتی و تسـهیل فراینـد      ). فناوري اطالعا
تولید براي کارآفرینی، وجود انگیزه  براي آغاز یک کسب و کـار، کسـب شایسـتگی و درك    
وجود فرصت هاي کسب و کار جدید همه با هم  زمینه ایجاد کارآفرینی را فراهم مـی کنـد،   

ی توانند ضامن موفقیت آنها باشد.ولی نم
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اه هاي کارآفرین که از تکنولوژي اطالعات در فرایند تولیـد و یـا   بررسی شکل گیري بنگ
محصوالت شان استفاده نموده اند، نشان می دهد که فناوري اغلب یک منبع برتـري رقـابتی   
براي بنگاه است. فاوا به عنوان یک ابزار کسب و کار دسترسی به اطالعات حیاتی مربوط بـه  

ان را براي کمک به ایجاد و گسترش یک کسب و کـار  بازارها، عرضه کنندگان و تولید کنندگ
جدید تسهیل می کند. فاوا می تواند هزینه انتقال پول را کاهش دهـد و امکـان دسترسـی بـه     
خدمات مالی را فراهم  نماید. همچنین فـاوا مـی توانـد حـوزه اي بـراي  توسـعه خـدمات        

ماید. نـه تنهـا فـاوا بهـره     حمایتی  کسب و کار مثل خدمات  کارآموزي  یا مشورتی فراهم ن
وري و رقابت پذیري کارآفرینان را در بازار افزایش می دهد، بلکـه بخـش فـاوا بـه خـودي      

Martinez and(خود فرصت هاي کـارآفرینی و کسـب و کـار جدیـد را خلـق مـی نمایـد        

Nguyen ). یکی از مهمترین امکاناتی که به وسیله فناوري ارتباطات و اطالعـات فـراهم   2014
ی شود، اثر آن در فرایند تولید محصول و خدماتی است که  یـک کسـب و کـار جدیـد را     م

ارایه می دهد. به عنوان مثال  فاوا می تواند به تولید محصولی با زمینـه اطالعـاتی وسـیع تـر     
کمک کند و یا سرویس جدیدي به محصول اضـافه نمایـد. بـا توجـه بـه پیشـرفت جریـان        

می تواند به خلق، تغییر و یا نابودي فعالیـت هـا و اتصـاالت    عملکرد یک کسب و کار، فاوا 
در زنجیره خلق ارزش یک کسب و کار کمک نماید و یا  مـی توانـد فراینـد کسـب و کـار      

-na-Garrido, Salust ano MartínezهJose Aurel o Medکنـونی را دوبـاره سـازماندهی نمایـد(    

Fierro 2008and Jose Ruiz-Navarro.(
بودن و کیفیت زیر ساختار هاي فاوا کارایی و امکان پـذیر بـودن اسـتفاده از    در دسترس 

این ابزارها را براي کسب و کار تعیین می نماید. فاوا می تواند ابزاري کارا بـراي حمایـت از   
فعالیت هاي اقتصادي فراهم نماید. فاوا به خصوص تلفن همـراه، کامپیوترهـا و اینترنـت بـه     

ه کسب و کار و افزایش رقابت بدل شده اند. به خصـوص ضـریب   عنصر اساسی براي توسع
نفوذ باالي تلفن هاي همراه در کشورهاي در حال توسعه و مقرون به صرفه بـودن خـدمات   
اینترنت، فرصت هاي بی نظیري براي افراد مختلف براي بهره گیري از این تکنولـوژي هـا و   

,Inmaculada Martinez(شروع  یا گسترش کسب و کار  جدید فـراهم کـرده اسـت     Thao

Nguyen 2014.(

پژوهشۀسابق. 3
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Zhangژانـگ و همکـاران (  کـارآفرینی در بررسی نقش فناوري اطالعـات و ارتباطـات بـر   

تشریح نمودند کـه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات نقـش مهمـی بـر درك فرصـت         )2017
در کشـور چـین داشـته    2010- 2008کارآفرینانه به عنوان شاخص کارآفرینی در دوره زمانی

padhyاست. از دیدگاه چانـدرا پـدهی (   )تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین 2017
عات و ارتباطات حجم وسیعی از تعامل هاي تجاري نمودها و کاربردهاي ویژه فناوري اطال

یکی از عوامل اساسی و مورد نیاز براي هر فعالیت کـــــــه را به خود اختصاص داده است 
ــر  کارآفرینانه می باشد.   ــاثیر مهمــی ب همچنــین  وي نشــان داد کــه  تجــارت الکترونیــک ت

Redingکارآفرینی در کشور هند داشته اسـت. ردینـگ (   سـی نقـش فنـاوري    ) بـه  برر 2008
اطالعات و ارتباطات بر کارآفرینی در موسسـات کوچـک و متوسـط پرداخـت و بـه رشـد       
سریع و نوآورانه آنها اشاره نمود. وي عقیده دارد اروپا مـی توانـد فرصـت هـاي الزم بـراي      
رشد کسب و کار را از طریق اینترنت فراهم آورد.  در بررسی چگونگی مکـانیزم اثرگـذاري   

Khajeh dangolaniعات بر کارآفرینی خواجه دنگـوالنی ( فناوري اطال )  تشـریح نمـود   2011
که فناوري اطالعات سه نقش حیاتی در استان گلستان ایفا نموده اسـت. فنـاوري اطالعـات    
دسترسی به کارها را تا حد زیادي تسـهیل نمـوده اسـت. فنـاوري اطالعـات فرصـت هـاي        

نین تکنولوژي اطالعات از طریـق ایجـاد محـل    منحصر به فردي را ایجاد کرده است و همچ
نتـایج  گردیـده اسـت.  ی الکترونیکی موجب افزایش اشتغالکار مجازي به خصوص بازاریاب

أثیر ــ تت اــ تباطت و اراــ طالعوري ااــ ه فنــ کن داد اــ ) نش1392مطالعه فیض و همکاران(
ــمعن ــبداري در اــ ــن، مشاغل جدیدد یجااهمچنین و مانی زفرینی سارآکاوز رــ آوري در وــ
ــینآفر ــیس، ردهاـ ــک پـ ــی در قابت تهاجي و رتجدیددخوي، ذیرـ و کوچک ي شرکت هام

ــشاندن صنعتی سمناك متوسط شهر ــت. وته ــــ ت و محصوالآوري در نود بعادر الی اســـ
) تشــریح نمودنــد کــه ویژگــی هــاي  1391گرائلــی و همکــاران (ست. ده امؤثر بوت خدما

سـبب گردیـده کـه ویژگـی هـاي شخصـیتی       منحصر به فرد فناوري اطالعات و ارتباطـات 
کارآفرینی، ایده پروري کارآفرینانه، تجارت الکترونیک، توسعه کسب و کار و اشـتغال سـبب   
ارتقاي کارآفرینی شود. همچنین رابطه تعاملی دو سویه میان کارآفرینی و فنـاوري اطالعـات   

فناوري اطالعـات بـر   ه ـکد ن دااـنش) نیز 1391برقرار باشد. نتایج مطالعه اکبري و همکاران (
سرمایه فکري تأثیر مثبت و معنی دار و سرمایه فکري بر کـارآفرینی سـازمانی تـأثیر منفـی و     

فناوري اطالعات، تحوالت زیـادي در تمـامی   ) 1390معنی دار دارد. از دیدگاه جعفري نژاد (
تـرین ابـزار   هـم عنـوان م وجود آورده است و بههاي اجتماعی از جمله کارآفرینی به فعالیت
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کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کارآفرینی در فناوري اطالعات، پهنـه  
وسیعی براي فعالیت دارد. کارآفرینی الزمه توسعه فناوري و بستر کارآفرینی است.

Castanoکاستانو و همکاران ( ) تشریح نمودند که ثبــات در بســترها و حمایــت    2017
گی، اجتماعی، رسانه ها و توجــه جــدي بــه کــارآفرینی جوانــان از طریــق       هـاي فرهن

توسـعه  ایجـاد امکانـاتی از قبیـل آمـوزش مناســب کـارآفرینی و کمـک و پشـتیبانی مـالی،     
شـده اسـت.    2012شرکت هاي دانش بنیان سبب افزایش فعالیت هاي کارآفرینانه در سـال  

Yangنتایج مطالعـه وي یانـگ (   نشـان داد کـه سـرمایه    2012- 1992ر دوره زمـانی  )د2016
گذاري دولتی بر شکل دهی فعالیت کارآفرینانه تـاثیر مثبـت و معنـی داري در کشـور چـین      
داشته است. همچنین سرمایه گذاري هـاي دولتـی سـبب گسـترش آمـوزش و ایجـاد زیـر        

ـ   ده اسـت  ساختارهاي فعالیت هاي نوآورانه شده است. زیرا حمایت هاي دولتی سـبب گردی
که شرکت ها با اطمینان بیشتري فعالیت هاي نوآورانه را انجام دهنـد، زیـرا ریسـک کمتـري     

) نیز حاکی از آن است کـه سیاسـت هـاي    1395دارند. یافته هاي مطالعه فتاحی و همکاران (
دولت می توانـد در حـوزه هـاي مختلفـی ماننـد اقتصـادي، اجتمـاعی، سیاسـی، فرهنگـی،          

ی بر فرآیند بهره برداري از فرصت هاي کارآفرینانه تاثیر گذار باشد.اجتماعی و یا آموزش
Abdul Sattar H. Yousifعبدول سـتار یوسـف و همکـاران (    در بررسـی تـاثیرات   )2017

نوآوري بر کارآفرینی با رویکرد مزیت رقابتی پایدار در بخش آموزش عـالی در کشـور اردن   
کارآفرینی و مزیت رقابتی پایـدار تـأثیر مثبـت و معنـی     تشریح نمودند که قابلیت نوآوري بر 

abdoulah(داري دارد. نتایج مطالعه عبداهللا و همکاران  ) نشان داد که ارتباط بـین ابعـاد   2017
فرهنگ سازمانی (جهت دهی، احساس هویت سازمانی، خالقیت فـردي و مخـاطره پـذیري    

ر مـی باشـد. مـارچس و همکـاران    و...) و کارآفرینی در کشور انـدونزي مثبـت و معنـی دا   
) تشریح نمودند که تاثیر آموزش کارآفرینی بر عامل هاي انگیزشـی (نگـرش، کنتـرل    2016(

الیا در رفتاري درك شده، هنجارهاي ذهنی) و قصد کارآفرینانه ي دانشجویان در کشور اسـتر 
کـه تـاثیر   ) نشـان دادنـد   1394مثبت و معنی دار می باشد. ولی نیـا و همکـاران (  2011سال 

شاخص کلی کار آفرینی، نگرش کارآفرینی و فعالیت کارآفرینی بر ارتقاي بهره وري نیـروي  
کار در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته مثبت و معنی دار اسـت.  همچنـین  مولفـه    
هاي مربوطه به دو شاخص نگرش و فعالیت کارآفرینی در گروه کشورهاي در حال توسـعه  

اري کمتري نسبت به کشـورهاي توسـعه یافتـه بـر بهـره وري نیـروي کـار        از سطح تاثیرگذ
آوري، و نوــ جي رــ )  شکلگی1392برخوردار می باشد. از دیـدگاه باباشـاهی و همکـاران (   
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& .Bjornskov, Cنموده است. یورکـوف و فـاس (  هم ارـمانی فزفرینی سارآکااي بررا مینه ز

Foss, N غالی بـه عنـوان معیـار کـارآفرینی در دوره زمـانی      ) با استفاده از نرخ خود اشـت 2010
نی و ارتقـاء بهـره   نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داري میان توسعه کـارآفری 2005- 1980

وري وجود دارد.
در این راستا یکی از وجوه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات  استفاده از شاخص جدیـد  

ه بـرخالف سـایر مطالعـات بـراي بررسـی میـزان       براي کارآفرینی می باشـد. در ایـن مطالعـ   
تاثیرگذاري فناوري اطالعات و ارتباطات بـر کـارآفرینی از جدیـدترین شـاخص کـارآفرینی      

همچنـین در ایـن مطالعـه از دو    تحت عنوان فعالیت کارآفرینانـه نوپـا اسـتفاده شـده اسـت.     
ه شـده اسـت.   شاخص فاوا ( ضریب نفوذ  تلفن همـراه و ضـریب نفـوذ  اینترنـت) اسـتفاد     

هاي مختلف فناوري اطالعات و ارتباطات، امکان به دسـت آوردن اثـرات   استفاده از شاخص
سازد.ابعاد مختلف فناوري اطالعات و ارتباطات بر کارآفرینی را فراهم می

باشـد. در اکثـر   با سایر مطالعـات در جامعـه آمـاري مـی    از دیگر وجوه تمایز این مطالعه
کارآفرینی در یک کشور و یا استان و یـا سـازمان و یـا شـرکت بررسـی      مطالعات اثر فاوا بر 

کـارایی  شده است. در حالی که در این مطالعه از دو گروه کشورهاي منتخب درآمد متوسـط  
زم بـه ذکـر   اسـتفاده شـده اسـت. ال   نوآور محور گروه کشورهاي منتخب درآمد باالمحور و

محرکـه رشـد   يرایی محـور، کـارایی نیـرو   است در طبقه بندي  کشورها بر اساس معیار کـا 
محرکه رشد اقتصادي می باشـد. شـاخص هـاي    ينواوري نیروو در نوآور محور، اقتصادي 

مد نظر کارایی در طبقه بندي  کشورها بر اسـاس معیـار کـارایی محـور، تحصـیالت عـالی،       
ولـوژیکی و  کارایی مناسب بازار، کارایی مناسب نیروي کار، توسعه بـازار مـالی، امـادگی تکن   

اندازه بازار می باشند و شاخص هاي مد نظر در طبقه بندي  کشورها بر اساس معیـار نـوآور   
محور، مهارت تجاري و نواوري می باشند. در این مطالعه بررسی گردید که آیا عوامل دیگـر  

رشـد اقتصـادي اسـت،   کارآفرینی که مسبب مانند فناوري اطالعات و ارتباطات می تواند بر 
همچنین در اکثر مطالعـات از روش هـاي توصـیفی و یـا پرسشـنامه بـراي       گذار باشد.ریاثت

بررسی اثر فاوا بر کارآفرینی استفاده شـده اسـت و بـه بررسـی میـزان تاثیرگـذاري فنـاوري        
اطالعات و ارتباطات بر کارآفرینی پرداخته نشده است. در حالی کـه در ایـن مطالعـه میـزان     

روش هاي اقتصاد سـنجی محاسـبه شـده اسـت. دوره زمـانی ایـن       تاثیرگذاري با استفاده از
می باشد که نسبت به سایر مطالعات جدیدترمی باشد.2016- 2000مطالعه 
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شناسی تحقیقروش.4
Zhangدر این مقاله با استفاده از مبانی نظري و مطالعه تجربـی ژانـگ و همکـاران(    ) بـا  2017

تـدوین  ) 2)  و (1هاي رگرسـیون هـاي (  به صورت تعدیالتی مدل هاي تجربی این مطالعه  
در این مقاله عالوه بر متغیرهاي موجود در این معادله ها از سایر متغیرهاي موثر بـر  شده اند(

کارآفرینی مانند درجه باز بودن اقتصاد و شاخص اثر بخشی دولت اسـتفاده گردیـد.  امـا بـه     
تیوري اقتصـادي) از مـدل هـا حـذف     علت نتایج نامناسب اقتصادسنجی (از نظر معنی دار و

LTEAP).گردیدند i,t = β0 + β1 (LMOBILE)i,t + β2 (Lpatent2)i,t1+1١β3 (LRD)i,t +β4(LSHT)i,t + Ui,t
)1(LTEAP i,t = β0 + β1 (LNETUSER)i,t + β2 (Lpatent2)i,t1+1١β3 (LRD)i,t + β4 (LSHT)i,t +Ui,t
)2(

ــیونی   ــاي رگرس ــدل ه ــن م ــراه و  لگــاریتمLMOBILEدر ای ــن هم ــوذ تلف ضــریب نف
LNETUSERبه عنوان شاخص هاي  فاوا، ضریب نفوذ اینترنتلگاریتمLRD   لگـاریتم سـهم

لگاریتم نرخ ثبت نام در آمـوزش متوسـطه  LSHT، تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی
ابداعات و اختراعات ثبت شـده بـه   لگاریتم تعدادLpatent2به عنوان شاخص سرمایه انسانی، 

جملـه  Uو لگاریتم شاخص تراکم فعالیت کارآفرینانه نوپـا LTEA،عنوان شاخص نوآوري 
باشند. شـاخص تـراکم کـارآفرینی نوپـا در     دهنده کشور و زمان مینشان i،tخطاي معادله و 

یک منطقه جغرافیایی و یـا تعـداد   نفر در 1000برگیرنده تعداد شرکت هاي جدید به ازاء هر 
افراد تحت تاثیر  کمپانی هاي جدید و جوان و یا تراکم کمپـانی هـاي نوپـا در یـک بخـش      

در این مقاله براي بررسی میزان تاثیرگـذاري فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     مشخص است. 
فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   و دو شاخصشاخص تراکم کارآفرینی نوپا کارآفرینی از بر 

، فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   هاي مختلـف  (فاوا ) استفاده شده است. استفاده از شاخص
بـر کـارآفرینی را   فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   امکان به دست آوردن اثرات ابعاد مختلف 

ده منـابع  اطالعات مورد نیاز با اسـتفاده از گزارشـات و آمارهـاي منتشـر شـ     سازد. فراهم می
)، World Development Indicatorاطالعاتی و سایت هاي اینترنتی از جملـه بانـک جهـانی (   

گردآوري شده اند.)www.gemconsortium.org(2017دیده بان جهانی کارآفرینی 
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کشورها مـی باشـد.   گزینشجهتمعیاريبهنیازجامعه آماريانتخابدر این راستا براي
جامعـه آمـاري در ایـن مقالـه بـر      شده انـد.  تعیینالمللیبینهايازمانستوسطمعیارهااین

اساس دو  معیار زیر  انتخاب شده است:
جغرافیاییمناطقبر اساسجهانیبندي بانک): طبقهWorld Bankمعیار بانک جهانی(ـ

ایـن درمنتخـب کشـورهاي کشورها صورت مـی گیـرد.  درآمديسطحاساسبریاو
درآمدي انتخاب گردیده اند. بانک جهانی کشورها را بر اسـاس  سطحاساسبرمطالعه

درآمد سرانه  به گروه کشورهاي درآمد پایین، درآمد متوسط و درآمد باال طبقه بنـدي  
یـران جـزء کشـورهاي درآمـد متوسـط      ،  ا2017نموده است. در طبقه بنـدي سـال    

باشد.می
): بـر اسـاس   The Global CompetetivnssReportگـزارش رقابـت پـذیري جهـانی (    ـ

کشـورها بـه سـه گـروه عامـل محـور،       2017گزارش رقابت پذیري جهانی در سـال  
کارایی محور و نوآور محور طبقه بندي شده اند. الزم به ذکر است کـه  طبقـه بنـدي    
گزارش رقابت پذیري جهانی مبناي بررسی و تحلیل دیـده بـان کـارآفرینی جهـانی (     

GEMص هاي کارآفرینی است . بر اسـاس طبقـه بنـدي  گـزارش     ) براي مطالعه شاخ
رقابت پذیري جهانی ، ایران کشوري کارایی محور است.

از این رو در این مقاله کشورهایی انتخاب شده اند که هم کارایی محـور هسـتند( شـامل    
ایران)  و هم درآمد متوسط دارند( شامل ایران) . این گروه شامل کشورهاي آلبـانی، بوسـنی   

ادر، ایـران، جاماییکـا،   هرزگوین، برزیل، بلغارستان، چین، کلمبیا، جمهوري دومینیکن، اکـو و
ــه،  ــ  مقدونی ــرو، رومــانی، صربســتان، آفریقــاي جن ــه، پ ــا، پاراگوئ ــه نگــرو، نامیبی وبی و مونت

باشند.میتایلند
همچنین به منظور مقایسه میزان تاثیرگـذاري فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات (فـاوا) بـر       

رآفرینی در دو ساختار متفاوت، گروه دیگري در این مقاله انتخاب گردیـد. ایـن گـروه  در     کا
برگیرنده کشورهایی می باشد که هم نوآور محور می باشند و  هم  درآمـد بـاال دارنـد. ایـن     
گروه شامل کشور هاي استرالیا، اتریش، بحـرین، بلژیـک، کانـادا، قبـرس، جمهـوري چـک،       

الند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، ایسلند، ایرلنـد، اسـراییل، ایتالیـا،    دانمارك، استونی، فن
ژاپن، جمهوري کره، لوکزامبـورگ، مالـت، هلنـد، نیوزلنـد، نـروژ، پرتقـال، قطـر، سـنگاپور،         

ــاگو، امــارت م  ــدادو توب ــا و اســلونی، اســپانیا، ســوئد، ســوییس، ترینی ــی، بریتانی تحــده عرب
باشند.میآمریکا
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از بررسی مانایی متغیرها و برآورد مـدل، چگـونگی تاثیرگـذاري متغیرهـاي     در ادامه قبل
مستقل بر کارآفرینی تشریح گردیده است.

کارآفرینی:ثیر سرمایه انسانی برأتـ
شـود. سـرمایه   سرمایه انسانی عامل کلیدي در کارآفرینی و رشد اقتصادي محسـوب مـی  

انسانی بر توانایی افراد در کشف، ارزیابی و بهره بـرداري از فرصـت هـاي کـارآفرینی تـاثیر      
شـود، بلکـه   مـالی محسـوب مـی   گذار است. سرمایه انسانی نه سرمایه فیزیکی و نه سـرمایه 

دانش، مهارت، نوآوري ، خالقیت و سالمت فرد تعریف  می شـود.  سرمایه انسانی به عنوان 
نیروي کار ماهر و نیروي کار برخوردار از دانش و تخصـص بخـش اعظـم عوامـل تولیـد و      
اقتصاد مبتنی بر دانش را تشکیل می دهد. آن دسته از نیـروي کـاري کـه از سـطح دانـش و      

ـ   ایی و تحـول تکنولوژیـک ایجـاد    آموزش بیشتري برخوردارند، قادرند در چرخه تولیـد پوی
نموده و سبب کارآفرینی، افزایش تولید، تجارت و رشـد اقتصـادي شـوند. سـرمایه انسـانی      
توانایی کارآفرینان براي کشف و بهره برداري از فرصت ها را افزایش می دهد (حسـین پـور   

ایه انسـانی(  سرممعنی دار ). شواهد تئوري و تجربی بسیاري حاکی از تاثیر 1393و عبداللهی ،
آموزش، تجربـه، دانـش و مهـارت ) بـر تقویـت فعالیـت کارآفرینانـه دارد. محققـانی نظیـر          

مهمتـرین نقـش   ) دریافتنـد  Carlsson()، کارلسون و فیلتـر Audretsch) ، ادرش (Acsآکس(
کارآفرینی در رشد اقتصادي به فیلتر دانش وابسته است و استفاده از مؤلفۀ دانـش در فعالیـت   

ارآفرینانه موجب انتقـال اختـراع و نـوآوري در تولیـد و تجـاري سـازي محصـوالت        هاي ک
ارزشمند می شود.
مـی  ایجادسرریزدانشطریقازکهیادگیريفرایندزیادسرعتکارآفرینی،براساس مفهوم

.Audretsch, D.B(داردبـازار محصـوالت ترکیـب طراحـی وخلقدرمهمینقششود، and

Stephan, P Romerمر (در ایـن راسـتا رو  ).1996 ي از یزرسران وــ ه عنــ برا ش ــ ن)  دا1986
دد و نش منجر می گردایز  ررـــسدر یی انزدرونش به نتایج دانــد. دانباشت سرمایه می اسطح 
داري بره نها بهرنمـوده و از آ شناسایی را ا  فرصت ها ــ د تـهدمی ن را مکااین ن افرینارآبه کا

Audretsch & Keilbachنمایند ( فقر اطالعات، دانش و تجربه به مـدیریت ضـعیف   ).  2002
و بهره وري پایین منابع انسانی و کاهش کارآفرینی منجر می گردد.

تاثیر نوآوري بر کارآفرینی:ـ
مباحث تئوري و مطالعات تجربی بسیاري اشاره به ارتباط متقابـل کـارآفرینی و نـوآوري    

Druckerدارند. دروکر( ) نوآوري را ابزار اصلی کارآفرینی می نامد. نوآوري بـه وسـیله   1985
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توانایی دیدن ارتباطات، تشخیص فرصت هـا و اسـتفاده از موقعیـت هـا شـکل مـی گیـرد.        
نوآوري خود به خود ایجاد نمـی شـود. بلکـه از کـارآفرینی مشـتق مـی گـردد. شـومپیتر (        

Schumpeter ه مرحلـه اختـراع، نـوآوري و    ) فرآیند توسـعه اقتصـادي را بـه سـ    1934/1911
کارآفرینی که الزم و ملزوم یکدیگر هستند، طبقـه بنـدي نمـوده اسـت. اسـتفاده از نـوآوري       
تکنولـوژیکی، محصـوالت و خـدمات جدیـد و همچنـین راه هـاي جدیـد ایجـاد آنهـا بـه           
کارآفرینــان برتــري  اســتراتژیک مــی بخشــد و بنــابراین کــارآفرینی را تقویــت مــی نمایــد. 

نان این فرآیند نوآورانه را تقلید می کنند که منجر به نوآوري هـاي جدیـد مـی شـود.     کارآفری
نام می برد که شـامل جسـتجوي دائمـی    "نابودي خالقانه"چیزي که شومپیتر از آن به عنوان 

ي اــ ). بر مبن1385براي ایجاد چیزي جدید و نابودي قوانین قبلی اسـت (عـادلی و رافعـی،    
می ه و  سـبب  یدــ بخشد وــ بهبرا تولید ناوري فآوري، نوو جدید ي اهه یدرومر،  ال  ـتحلی
د.حاصل شوي سطح تولید بیشتر، هادهنهااز مشخصی ان با میزد شو

نتایج تجربی. 5
Panelداده هاي تابلویی(جهت بررسی مانایی متغیرها در این مقاله از آزمون ریشه واحد  Unit

Root test(استفاده گردیده است. نتایج     )حاصـل از آزمـون لـوین، لـین و چـوLevin, Lin &

Chu( نشان داده شده است.1براي متغیرهاي مورد استفاده در این مقاله در جدول

بررسی مانایی متغیرها در گروه کشورهاي منتخب . 1جدول 

متغییر

tآماره 

گروه کشورهاي منتخب 
درآمد متوسط وکارایی 

محور
نتیجه

tآماره 

کشورهاي گروه 
منتخب درآمد باال 

ونوآور محور
نتیجه

LTEAP
20091/4 -

I(0)-مانا)0000/0(
12.3963 -

I(0)-مانا)0000/0(

LMOBILE
12.4032 -

I(0)-مانا)0000/0(
3132/14 -

I(0)-مانا)0000/0(

LNETUSER
3139/14 -

I(0)-مانا)0000/0(
9920/14 -

I(0)-مانا)0000/0(

 alueP  alueP 
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LPATENT2
94196/2 -

I(0)-مانا)0016/0(
56999/2 -

I(0)-مانا)0051/0(

LRD
57722/9 -

I(0)-مانا)0000/0(
5169/10 -

I(0)-مانا)0000/0(

LSHT
3498/5 -

I(0)-مانا)0000/0(
78703/3 -

I(0)-مانا)0001/0(

: محاسبات تحقیقمنبع

شود بر اساس آمـاره لـوین، لـین و چـو،  تمـامی      میمشاهده 1طور که در جدول همان
شـود. در  متغیرها در سطح مانا هستند. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد می

- ها قبل از برآورد مدل در گروه کشورهاي منتخب مورد تأئیـد واقـع مـی   نتیجه پایداري داده

داده روش تخمین جهـت نـوع خـاص    به منظور تخمین مدل ها ابتدا الزم است تا نوعشود. 
تعیین شود. بنابراین ابتدا براي تعیین وجود (عدم وجود) عرض از مبدا جداگانـه  هاي تابلویی

لیمرمحاسـبه  Fلیمراستفاده شد. با توجه به میزان آمـاره  Fبراي هر یک از کشورهاي از آماره 
حـداقل مربعـات معمـولی    فرضیه صفر آزمون مبنی بر استفاده از روش ) 2شده در جدول  (

باشد و بایـد  شود. در نتیجه رگرسیون مقید (حداقل مربعات معمولی) داراي اعتبار نمیرد می
عرض از مبدأهاي مختلفی (روش اثرات ثابت یا تصادفی) را در مدل ها لحاظ نمـود. سـپس   

دد، از گیري از روش اثرات ثابت یـا تصـادفی بـرآورد گـر    براي آزمون این که مدل ها با بهره
انجام این آزمون با اسـتفاده از نـرم افزاراسـتتا انجـام گرفـت. بـا       .آزمون هاسمن استفاده شد

به دست آمده از انجام محاسبات براي این رگرسیون ها در جـدول   توجه به میزان آماره
روش اثرات ثابت در تخمین مدل ها مورد استفاده قرار گرفت.) 2(

کشورهاي منتخبرتباطات و اطالعات بر کارآفرینی در گروهاوري انتایج برآورد اثر فن.2جدول 

لگاریتم شاخص تراکم کارآفرینی نوپا: متغیر وابسته

2
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متغییر

برآورد مدل با 
استفاده از شاخص

LMOBILE
در  گروه 

کشورهاي منتخب  
درآمد متوسط و 

محورکارایی
Coefficient
(Z آماره(

برآورد مدل با 
استفاده از شاخص

LNETUSER
در  گروه 

کشورهاي منتخب  
درآمد متوسط و 

محورکارایی
Coefficient

)Zآماره(

برآورد مدل با 
استفاده از شاخص

LMOBILE
در گروه کشورهاي 
منتخب درآمد باال و 

نوآور  محور
Coefficient

)Zآماره(

برآورد مدل با 
استفاده از شاخص

LNETUSER
در گروه کشورهاي  

ال و منتخب درآمد با
نوآور  محور
Coefficient

)Zآماره(

C
751/2 -***
)74/25 -(

928/2 -***
)34/76 -(

362/2 -***
)78/36 -(

47/2 -***
)53/33 -(

LMOBILE
21/0***
)08/4( -

151/0***
)81/10( -

LNETUSE
R -

0.060***
)49/7( -

116/0***
)32/5(

LRD
325/2***
)79/10(

2.840***
)38/38(

55/2***
)91/19(

511/2***
)23/19(

LSHT
429/0***
)38/14(

0.359***
)57/30(

24/0***
)01/16(

231/0***
)70/15(

Lpatent2
070/0***
)41/11(

092/0***
)48/39(

032/0***
)73/9(

032/0***
)66/9(

Fآماره
F ( ١١٧/١٣ ) =

۵۴/١۵
P-value=
( ٠٠٠٠/٠ )

F ( ١١٧/١٣ ) =
١٨/١۶

P-value=
( ٠٠٠٠/٠ )

F ( ٣۴٢/٢٩ ) =
٣١/٢٧

P-value=
( ٠٠٠٠/٠ )

F ( ٣۴٢/٢٩ ) =
٩٣٢۵

P-value=
( ٠٠٠٠/٠ )

آماره هاسمن
CHISQ (۵) =

٢١/٩٢
P-value =

)٠٠٠٠/٠(

CHISQ (۵) =
٢٨/٧۵

P-value =
)٠٠٠٠/٠(

CHISQ (۵) =
٣١/٢۵

P-value =
)٠٠٠٠/٠(

CHISQ (۵) =
۴٩/٩٧

P-value =
)٠٠٠٠/٠(

درصد است.1هوم معنی داري در سطح عالمت*** به مف

هاي تحقیقخذ: یافتهأم

در ) در گــروه کشــورهاي منتخــب 2) و (1نتــایج حاصــل از بــرآورد رگرســیون هــاي (
نشان داد:به روش اثرات ثابت )2(جـدول 
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شـاخص هـاي فـاوا     ضریب نفوذ تلفن همـراه و ضـریب نفـوذ اینترنـت بـه عنـوان       ـ
رآفرینی در گـروه کشـورهاي منتخـب دارنـد. در نتیجـه      بر کامعنی داري تاثیرمثبت و 

میـان فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و     معنـی دار  فرضیه مربوط بـه ارتبـاط مثبـت و    
تاثیرگذاري ضـریب  میزان کارآفرینی در گروه کشورهاي منتخب را نمی توان رد کرد. 

کـارایی  نفوذ تلفن همراه بر کارآفرینی در گروه کشورهاي منتخـب درآمـد متوسـط و    
محور بیشتر از گروه کشورهاي منتخب درآمد باال و نوآور مـی باشـد. در حـالی کـه     
میزان تاثیرگذاري ضریب نفوذ اینترنت بـر کـارآفرینی در گـروه کشـورهاي منتخـب      
درآمد باال و نوآور بیشتر از گروه کشورهاي منتخب درآمد متوسـط و کـارایی محـور    

نفوذ تلفن همراه به طور متوسـط بـا ثابـت    می باشد. با افزایش یک درصد در ضریب
بودن سایر شرایط  کارآفرینی در گروه کشورهاي منتخـب درآمـد متوسـط و کـارایی     

151/0و 21/0محور و گروه کشورهاي منتخب درآمد باال و نوآور محور بـه ترتیـب   
درصد افزایش می یابد. همچنین  با افزایش یک درصد در ضریب نفـوذ اینترنـت بـه    

توسط با ثابت بودن سایر شرایط  کارآفرینی در گروه کشورهاي منتخب درآمـد  طور م
متوسط و کارایی محور و گروه کشـورهاي منتخـب درآمـد بـاال و نـوآور محـور بـه        

درصد افزایش می یابد.  فنـاوري  اطالعـات و ارتباطـات مـی     116/0و 06/0ترتیب 
ـ      ع را کـاهش دهـد. فنـاوري    تواند شرایط ایجـاد کـارآفرینی را تسـهیل نمـوده و موان

اطالعات و ارتباطات نیاز کارآفرینان را براي جابجایی فیزیکی از یک مکان بـه مکـان   
دیگر کاهش می دهد. از طرف دیگر فناوري با کاهش عدم تقارن اطالعاتی می توانـد  
کارآفرینی را تسهیل نماید. همچنین فناوري به کارآفرینان کمـک مـی نمایـد کـه  بـه      

فیایی گسترده تري دست یابند و مشتریان جدیـد بیاینـد و از ایـن طریـق     مناطق جغرا
,Simplice A. Asongu, Nicholas Biekpeتجارت خود را گسترش دهند( 2017 (.

بـر  معنـی دار  لگاریتم سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخـالص داخلـی تـاثیر مثبـت و     ـ
ي فعالیت هات رومـر  کارآفرینی در گروه کشـورهاي منتخـب دارد. براسـاس مطالعـا    

مــی ش ـــندي داوـــموجد وـــه  بهبـــر بـــی منجـــعه  بخش خصوصـــتوسو تحقیق 
فرینی رآاــ ک، فرینیرآاــ ش کــ ندایز رمطابق نظریه سر). همچنـین  Romer,1994گردد(

حاصل می ه از آن دــ شد اــ یجانش دایز رسرده و توسعه بوآیند  تحقیـق و  ه فرـنتیج
می بخشد.ري اـکل تجـش، هشدد یجاانش داقع به د و در واشو
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عنـوان شـاخص سـرمایه انسـانی تـاثیر     لگاریتم میزان ثبت نام در آموزش متوسطه بهـ
بر کارآفرینی در گروه کشورهاي منتخـب دارد. سـرمایه انسـانی نـه     معنـی دار  مثبت و 

شود، بلکـه سـرمایه انسـانی بـه عنـوان      مالی محسوب میسرمایه فیزیکی و نه سرمایه
آن دسته از نیـروي  نوآوري ، خالقیت و سالمت فرد تعریف می شود.دانش، مهارت، 

کاري که از سطح دانش و آموزش بیشتري برخوردار باشند، قادرند در چرخـه تولیـد   
پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد نموده، سـبب ایجـاد کـارآفرینی، افـزایش ظرفیـت      

سـرمایه انسـانی بـر    تولید، توسعه تجارت و رسیدن به رشد اقتصـادي بـاالتر شـوند.   
توانایی افراد در کشف، ارزیابی و بهره برداري از فرصت هاي کـارآفرینی تـاثیر گـذار    

کسب وکـار درسرمایه گذاريموفقیتدراصلیاجزايازیکیانسانیاست.  سرمایۀ
تحصـیالت بـه  وآموزشبسیاري از اقتصاددانان،عقیدةمی شود. بهکوچک محسوب

محسـوب  کسب و کاردرفعالکارآفرینانبرايبلندمدتوذاتیيسرمایه گذارعنوان
می شود.  فقر اطالعات، دانش و تجربه به مدیریت ضعیف و بهره وري پـایین منـابع   

زیـاد سـرعت کـارآفرینی، انسانی و کاهش کارآفرینی منجر می گردد. براساس مفهوم
طراحیوخلقدرمهمینقشمی شود،ایجادسرریزدانشطریقازکهیادگیريفرایند

Audretsch, D.B. and Stephan, Pدارد(بـازار محصـوالت ترکیـب  محققـانی .)1996
دریافتنـد مهمتـرین   )Carlsson(، کارلسون فیلتر)Audretsch(ادرش )Acsنظیرآکس (

نقش کارآفرینی در رشد اقتصاد به فیلتر دانش وابسته است و استفاده از مؤلفـۀ دانـش   
ت هاي کارآفرینانه موجب انتقال اختراع و نوآوري به تولید و تجـاري سـازي   در فعالی

Audretsch(محصوالت ارزشمند می شود  2004(
به عنـوان شـاخص نـوآوري تـاثیر مثبـت و      تم میزان ثبت ابداعات و اختراعاتلگاریـ

. مباحـث تئـوري و مطالعـات    در گروه کشورهاي منتخـب دارد بر کارآفرینی معنی دار 
Druckerبسیاري اشاره به ارتباط متقابل کارآفرینی و نوآوري دارنـد. دروکـر(  تجربی

) نوآوري را ابزار اصلی کارآفرینی می نامد. نـوآوري بـه وسـیله توانـایی دیـدن      1985
ارتباطات، تشخیص فرصت ها و استفاده از موقعیت هـا شـکل مـی گیـرد. شـومپیتر      

)Schumpeter دي را به سه مرحله اختراع، نـوآوري و  ) فرآیند توسعه اقتصا1934/1911
کارآفرینی که الزم و ملزوم یکـدیگر هسـتند، طبقـه بنـدي نمـوده اسـت. اسـتفاده از        
نوآوري تکنولوژیکی، محصوالت و خدمات جدید و همچنین راه هاي جدیـد ایجـاد   
آنها به کارآفرینان برتري  استراتژیک می بخشد و بنـابراین کـارآفرینی را تقویـت مـی     
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د. کارآفرینان این فرآیند نوآورانه را تقلید می کننـد کـه منجـر بـه نـوآوري هـاي       نمای
نام مـی بـرد کـه    "نابودي خالقانه"جدید می شود. چیزي که شومپیتر از آن به عنوان 

شامل جستجوي دائمی براي ایجاد چیزي جدید و نابودي قوانین قبلی اسـت (عـادلی   
).1385و رافعی، 

هادهاگیري و پیشننتیجه. 6
فناوري اطالعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاري نیرومند براي ایجاد ساز و کارهـاي  
بسط و توسعه نوآوري در زمینه هـاي مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار داد. توسـعه روزافـزون        
ابزارهاي مبتنی بر این فناوري ها و سرعت فراوان تطبیق آنها با نیازمندي هاي انسان موجـب  

ه تا شکل جدیدي از محیط یادگیري و تعـاملی خـالق، فعـال و فراگیـر ایجـاد شـود.       گردید
مطالعات نشان می دهنـد نـوآوري و ایجـاد تحـول در نظـام هـایی نظیـر نظـام پژوهشـی و          

Morganتحقیقاتی  بدون همراهی و پذیرش عنصر فناوري اطالعات میسـر نیسـت (   2012 .(
ی میزان تاثیرگذاري فناوري اطالعات و ارتباطـات(  در این راستا هدف اصلی این مقاله بررس

درآمد باال و نوآور محور و گـروه کشـورهاي   فاوا) بر کارآفرینی در گروه کشورهاي منتخب
بـه روش  می باشد. نتایج برآورد مدل هـا بـا اسـتفاده    منتخب درآمد متوسط و کارایی محور 

تلفـن همـراه و ضـریب    ب نفـوذ ضرینشان داد که 2016- 2000در دوره زمانی اثرات ثابت 
بـر کـارآفرینی در گـروه    معنـی دار فـاوا تـاثیر  مثبـت و    به عنوان شاخص هاي نفوذ اینترنت

میـان فنـاوري   معنـی دار  در نتیجه فرضیه مربوط به ارتباط مثبـت و  دارند.کشورهاي منتخب 
کـرد. میـزان   اطالعات و ارتباطات و کارآفرینی در گروه کشورهاي منتخب را نمی تـوان رد  

تاثیرگذاري ضریب نفوذ تلفن همراه بر کارآفرینی در گروه کشورهاي منتخب درآمد متوسـط  
و کارایی محور بیشتر از گروه کشورهاي منتخب درآمد باال و نوآور می باشد. در حـالی کـه   
میزان تاثیرگذاري ضریب نفوذ اینترنت بر کارآفرینی در گروه کشورهاي منتخب درآمـد بـاال   

ط و کارایی محور مـی باشـد. فنـاوري   آور بیشتر از گروه کشورهاي منتخب درآمد متوسو نو
اطالعات و ارتباطات می تواند شرایط ایجاد کارآفرینی را تسهیل نمـوده و موانـع را کـاهش    
دهد. فناوري اطالعات و ارتباطات نیاز کارآفرینان را براي جابجـایی فیزیکـی از یـک مکـان     

دهد. از طرف دیگر فناوري با کـاهش عـدم تقـارن اطالعـاتی مـی      به مکان دیگر کاهش می
تواند کارآفرینی را تسهیل نماید. همچنین فناوري به کارآفرینـان کمـک مـی نمایـد کـه  بـه       
مناطق جغرافیایی گسترده تري دست یابند و مشتریان جدید بیایند و از ایـن طریـق تجـارت    
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Simplice A. Asongu, Nicholas Biekpeخود را گسترش دهند ( ). فنـاوري  اطالعـات   2017
و ارتباطات می تواند شرایط ایجـاد کـارآفرینی را تسـهیل نمـوده و موانـع را کـاهش دهـد.        
فناوري اطالعات و ارتباطات نیاز کارآفرینان را براي جابجایی فیزیکی از یک مکان به مکـان  

العـاتی مـی توانـد    دیگر کاهش می دهد. از طرف دیگر فناوري بـا کـاهش عـدم تقـارن اط    
کارآفرینی را تسهیل نماید. همچنین فناوري به کارآفرینان کمـک مـی نمایـد کـه بـه منـاطق       
جغرافیایی گسترده تري دست یابند و مشتریان جدید بیایند و از این طریق تجـارت خـود را   

Simplice A. Asongu, Nicholas Biekpeگسترش دهند( نتایج این مطالعـه بـا مطالعـه   ). 2017
Zhangژانگ و همکاران ( ) هماهنگ است. آنها به  بررسی  نقش  فناوري اطالعـات و  2017

ارتباطات بر کارآفرینی در کشور چین پرداختند. نتایج نشان داد که شـاخص هـاي دسترسـی    
به اینترنت، مشترکین تلفن ثابت و موبایل نقش مهمی در کارآفرینی ایفا نموده انـد. همچنـین   

Redingردینگ ( )  به بررسی تاثیر فاوا بر کارآفرینی در موسسـات کوچـک و متوسـط    2008
در اروپا پرداخت. وي نشان داد که اروپا می تواند فرصـت هـاي الزم بـراي رشـد در زمینـه      

کسب و کار را از طریق اینترنت فراهم آورد.
بـه شـرح   توان پیشنهادهایی با توجه به نتایج به دست آمده در چهارچوب این مطالعه می

زیر ارائه نمود:
با توجه به تاثیر مثبت و معنی دار فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) بـر کـارآفرینی ،   ـ

افزایش سرمایه گذاري در حوزه فاوا، کاهش هزینه دسترسی به شبکه اینترنت، فـراهم  
کردن فضاي رقابتی در بخش هـاي مختلـف فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، ایجـاد       

مینان در فضاي این فناوري ها و حمایت از فعالیت شرکت هـاي کوچـک   امنیت و اط
و متوسط در حوزه فاوا توصیه می گردد.

با توجه به تاثیر مثبت و معنی دار سرمایه انسانی بـر کـارآفرینی،  سـرمایه گـذاري در     ـ
آموزش، ایجاد فضاي مناسب آموزشی، تخصیص بودجه مناسب در زمینه آموزش بـه  

رکان اصلی کارآفرینی توصیه می گردد.عنوان یکی از ا
با توجه به تاثیر مثبت و معنی دار تحقیق و توسـعه بـر کـارآفرینی،  ایجـاد و تقویـت      ـ

زیرساختارهاي الزم براي گسترش فعالیت هاي تحقیق و توسعه مانند تـدوین بودجـه   
هاي تحقیقاتی، تسهیل تجاري سازي  فعالیت هـاي تحقیـق و توسـعه، ایجـاد انگیـزه      

اي سرمایه گذاري در فعالیت هاي تحقیـق و توسـعه ، تعریـف، تضـمین و اجـراي      بر
حقوق مالکیت فکري توصیه می شود.
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در زمینه توسعه کارآفرینی نیز ایجاد و توسـعه بانـک هـاي خصوصـی ویـژه توسـعه       ـ
کارآفرینی، ایجـاد صـندوق بیمـه حمایـت از کارآفرینـان، ایجـاد و گسـترش مراکـز         

م انگیزشی از طریق ایجاد یک سیسـتم حقـوق مالکیـت قـوي و     کارآفرینی، بهبود نظا
افزایش میزان پاداش براي نوآوران و کارآفرینان پیشنهاد می گردد.

نامهکتاب
)، کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: انتشارات پردیس.1387داریانی، م (احمدپور

واطالعـات آوريفنتاثیرتحلیل)، 1391، پیمان ، بهارستان، امید، رضایی دولت آبادي، حسین (اکبري
، 2، نشریه فناوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتـی، دوره  سازمانیکارآفرینیبرفکريسرمایه
.64- 4،45شماره 

منـابع مـدیریت راهبردهـاي )، تـاثیر 1392مهدي (اردکانی،ابراهیم، افخمیباباشاهی ، جبار، غالمشاهی،
شمارششم ،دوره،کارآفرینیتوسعه،نوآوريجونقشتبیین:کارآفرینی سازمانیبرنوآورانهانسانی
.104–87سوم ،

)، اقتصادسنجی. تهران: اتنشارات نشر نی.1393بالتاجی، بدیع هانی (
تـأثیر فـن آوري اطالعـات    بررسـی «)، 1390رجائی، زهرا، جفایی رهنی، منیر، جفایی رهنـی، مهـدي (  

اي تبیـین خـدمات دانشـگاه آزاد    همـایش منطقـه  ،»برتوانمند سازي کارکنان دانشـگاه آزاد اسـالمی  
، دورود، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود.»اسالمی

علوم رایانه.) ، مبانی فناوري اطالعات ، انتشارات 1390جعفر نژاد قمی، عین اهللا، عباس نژاد، رمضان (
تـأثیر سـرریز فنـاوري ناشـی از     «)، 1391آرش، انصـاري، زهـرا (  شاه آبادي، ابوالفضل، ولـی نیـا، سـید   

هـا و مراکـز   فصـلنامه تخصصـی پـارك   ، »گذاري مستقیم خارجی بر عملکرد بخش صـنعت  سرمایه
.33رشد، سال نهم، شماره 

ت اــ طالعوري ااــ فنده از ستفااسی تأثیر ربر«)، 1390، م. یزدانـی، ح ( کنینژاد رسدي، ح. اجعفرعابدي 
ز اــ سدروخوي اـشرکت هدرنسانی احد مدیریت منابع واتژیک استرد اعملکرو عملیاتی د ر عملکرـب

.88- 69، 3ت، شماره طالعاوري اهشی مدیریت فناوفصلنامه علمی پژ، »انتهرزقطعه ساو 
تحلیـل مسـیر اثـرات مولفـه هـاي      «)،1388علم بیگی، امیر، ملک محمدي، ایرج ، مقیمی، سید محمـد( 

، »فناوري ارتباطی و اطالعاتی در توسعه کارآفرینی سـازمانی در سـازمان تـرویج کشـاورزي ایـران      
.2، شماره 40مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران، دوره 

ز فرصـت  بررسی نقش سیاست هاي دولت در بهره بـرداري ا «)، 1395فتاحی، حمیدرضا، طباخیان، ندا (
.173- 151، 45، فصلنامه سیاست هاي مالی و اقتصادي، شماره »هاي کارآفرینانه
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بررسی تـاثیر فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـر کـارافرینی       «)، 1392فیض، د.، زارعی، ع.، کریمی، ب (
، فصـلنامه مـدیریت فنـاوري اطالعـات، دوره پـنجم ،      »هاي کوچـک و متوسـط  سازمانی در شرکت

.170- 151، 2شماره 
بررسـی نقـش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در ارتقـاي       «)، 1390گرائلی شیخ، رقیه، مولوي، پروانـه ( 

کنفرانس ملی کارآفرینی تعاون جهاد اقتصادي، نایین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نایین.،»کارآفرینی
کـارآفرینی بـر ارتباطـات واطالعـات فنـاوري تـأثیر بررسـی «)، 1395سازور، اعظم (مدهوشی، مهرداد،

مشـهد شهرپژوهشی-تعاونی آموزشیهايمطالعه: شرکت(مورددانشتسهیمنقشتبیینسازمانی با
.67–50، 3، فصلنامه پژوهش و فناوري، شماره »مقدس) 

بررسی جریان خصوصـی سـازي و تـاثیر آن بـر     «)،1385مهدوي عادلی، محمد حسین، رافعی، حسین (
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