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Abstract: 
Entrepreneurship on the ground of information and communication technologies has 

had broad applications in the many fields such as hardware, software, information, and 

communication and also their application for information entrepreneurship. Focusing 

and emphasizing on technology, entrepreneurship, and independent entrepreneurship, 

this research was done to determine the effect of the development of information and 

communication technology on entrepreneurial business in Mazandaran Province. After a 

comprehensive review of literature in development of technical infrastructure and 

telecommunication equipment, expansion in the use of information and communication 

technologies and technology parks, development in human resource training, government 

supportive plans and policies, were identified as information system variables related to 

independent entrepreneurship process. Data collection was done through information 

questionnaires distributed among members of statistical society which consisted of 120 

managing directors and 182 independent entrepreneurs. The questionnaire reliability 

coefficient was 88%. The collected data after encoding were imported to SPSS and Lisrel 

software to be tested. Results indicated that development in human training resource is 

the most effective and the government supportive plans and policies have the lowest effect 

on independent entrepreneurship related to ICT Mazandaran province. 
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الگويابي تاثير توسعة فناورى اطالعات و ارتباطات بر 
كسب و كارهاى كارآفرينانه

اسماعيل قادرى فر1* - محمدرضا مردانى2- على اكبر آقاجانى3- رضا فرج تبار4 

(تاريخ دريافت 1391/03/10  تاريخ پذيرش 1391/11/20)

چكيده
كارآفريني درعرصة فناورى اطالعات و ارتباطات از پهنة وسيعي براي فعاليت برخوردار مى باشد  و در هر يك از سطوح 
سخت افزار، نرم افزار، اطالعات و ارتباطات كاربردهاى بسياري دارد. پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان تأثير توسعة 

فناورى اطالعات و ارتباطات بر كسب و كار كارآفرينانه در استان مازندران انجام شده است.
 روش تحقيق پيمايشى و اسنادى مى باشد. بر مبناى آن پرسش نامه اى تنظيم گرديده و به صورت حضورى در اختيار 
120 نفر از مديران عامل عضو جامعه آمارى 182 نفرى كارآفرينان مستقل مرتبط با اين فناورى در استان مازندران قرار 
داده شده است. داده هاى گردآورى شده پس از كدگذارى وارد نرم افزارهاي SPSS و Lisrel شده و مورد آزمون قرار 

گرفته اند. 
نتايج و يافته هاى تحقيق، نشان داد كه متغير توسعة آموزش منابع انسانى بيش ترين اثرگذاري و متغير سياست ها و 
برنامه هاى حمايت قانونى دولت كم ترين تأثير را در كارآفريني مستقل مرتبط با فناوري اطالعات مرتبط دراستان مازندران 

دارد.
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1. مقدمه
فناورى اطالعات و ارتباطات(فاوا) كه از خصوصيات منحصر به فرد و كاربردهاى متنوعى برخوردار است، 
نقش موثرى را در تغييِر ماهيت مشاغل دارد و زمينه هاى مناسبى را براى ايجاد كسب وكارهاى نوين و 
مبتنى بر دانايى توسط كارآفرينان فراهم مى نمايد[1]. فناوري به عنوان قويترين گزينه تغيير در كشورهاي 
پيشرفته و در حال توسعه پذيرفته شده است و اهميت و نقش آن در رشد و پيشرفت اقتصادي كشورهاي در 
حال توسعه بر هيچ كسى پوشيده نيست، تا حدى كه جهان معاصر را جهان فناوري ناميده اند[2]. نگاهي به 
روند رشد و توسعه جهاني نيز نشان مى دهد كه با افزايش و گسترش فناوري هاي پيشرفته، نقش و جايگاه 

كارآفرينان بطور فزاينده اي بيشتر  مي شود[3].
سازمان  مشخصه  باثبات ترين  مي توان  را  بي ثباتي  كه  است  حدي  به  سازمانها  در  تغييرات  روند  امروزه 
هاى  شركت  از  بسيارى  وابسته  ارتباطات  فناورى  و  اينترنت  جهانى  شبكه  رشد  همراه  به  چراكه  ناميد،  ها 
كوچك و متوسط، سعى در يكپارچه نمودن راهبرد ها و فرايند هاى تجارى خود دارند[4]. فناورى اطالعات 
در شركتهاى كارآفرينانه كاربردهاى فراوانى همچون: بكارگيرى فناورى مرتبط با شركت[5]، به روزسازى 
فناورى[6]، بكارگيرى اطالعات در تصميم گيرى[7]و[8]، افزايش درآمد ناشى از بكارگيرى فناورى، قابليت 

معامله از طريق فناورى اطالعات با مشتريان و تأمين كنندگان[9] مى باشد.
كارآفريني يعني شناسايي و بهره برداري از افكار فرصت طلبانه براي ايجاد و توسعه شركتهاي كوچك[10]. 
كارآفريني فرآيند كسب سود از طريق تركيب جديد، منحصر بفرد و ارزشمند منابع، در محيطي همراه با 
ابهام و عدم قطعيت است. كارآفريني فرآيندي است كه در آن كارآفرين فعاليت اقتصادي كوچك و جديدي 
اقتصادي  توسعه  محرك  موتور  كارآفريني  كه  است  معتقد  شومپيتر  مي كند[11].  شروع  خود  سرمايه  با  را 
است و نقش كارآفرين عبارت است از: نوآوري و ايجاد تركيبهاي تازه اي از مواد[12]. در مجموع ، كارآفريني 
عبارتست از فرآيند نوآوري و بهره گيري از فرصت ها با تالش و پشتكار بسيار و همراه با پذيرش ريسكهاي 
مالي، رواني و اجتماعي كه البته با انگيزه كسب سود مالي، توفيق طلبي، رضايت شخصي و استقالل صورت 
مي پذيرد[13]. كارآفريني در عرصة فناورى اطالعات و ارتباطات پهنة وسيعي براي فعاليت دارد و در هريك 
براي  بسياري  فرصت هاي  آنها  كاربردهاى  همچنين  و  ارتباطات،  اطالعات،  افزار،  نرم  سخت افزار،  سطوح  از 
كارآفريني اطالعات وجود دارد. به عالوه كارآفريني در اين حوزه بسيار راحت تر و عملي تر از كارآفريني در 
ساير حوزه  ها مى باشد[14]. زيرا فناورى اطالعات و ارتباطات يكى از مهمترين فناورى هاى پيشرفته و نوينى 
است كه از يك سو خود حاصل كارآفرينى هاى نوآورانه و توسعة اقتصادى مى باشد و از سوى ديگر با توجه 
به ابعاد و حيطة گسترده اش توانسته است زمينه ساز فرصت هاى بديعى براى كارآفرينى و نوآورى گردد و 
1- Chopra and Meindel
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به اقتصاد نوين جهانى رونق ببخشد[15].
تحوالت جهاني نيز نشان مي دهد كه در قرن اخير فناوري اطالعات و ارتباطات مهم ترين زمينة فعاليت 
كشورهاي پيشرفته كه پيشگامان بهره گيري از كارآفريني و توسعة فناوري مى باشند، گرديده است. البته 
كشورهاي در حال توسعه نيز با سرعت به سمت دستيابي به اين فناوري و استفاده از آن حركت مي كنند. 
در ايران نيز تالش هايى در زمينة توسعة فناوري اطالعات و ارتباطات انجام شده است كه برنامة تكفا از 
جملة مهمترين آنها مى باشد[16]. برنامة تكفا عمدتاً بر توسعة كاربري فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش 
دولتي و انجام پروژه ها توسط بخش خصوصي و تقويت شركت ها وكارآفرينى هاى مبتنى بر اين فناورى 
تأكيد دارد[17]. لذا تحقيق حاضر در پاسخ به اين سوال است كه كارآفرينى هاى مستقل مرتبط با فناورى 
اطالعات و ارتباطات كه عمدتاً در زمرة كارآفرينى هاى ديجيتالى تلقى مى گردند و خاص اين عصر هستند  
و نتايج قابل قبول آن در ساير كشورها مالحظه شده است، چگونه مى تواند در كشور ايران و به ويژه در 
استان مازندران محقق شود؟ و به عبارت ديگر عوامل و متغيرهايى از توسعة اين فناورى كه    مى تواند در 
راستاى كسب و كارهاى كارآفرينانه مرتبط با آن موثر واقع گردند، كدامند؟ با انجام اين تحقيق مى توان 
مشخص نمود كه در سطح جامعه آمارى حاضر، كداميك از جنبه هاى توسعة فناورى اطالعات و ارتباطات 
بر كارآفرينى هاى مستقل مرتبط با آن تاثير بيشترى دارد و بستر الزم براى كسب وكارهاى جديد در اين 

زمينه را مهيا نموده است.
پژوهش در صدد است تا مشخص نمايد كه توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات طى ساليان اخير در سطح 
استان مازندران، تا چه حدى شرايط، امكانات و بسترهاى الزم را براى متخصصين در اين عرصه فراهم نموده 

است تا آنان نسبت به انجام كسب و كارهاى كارآفرينانه در حوزه اين فناورى اقدام نمايند.
 بر اين اساس هدف اصلى تحقيق حاضر عبارت است از: - تعيين ميزان تاثير توسعة فناورى اطالعات 
و ارتباطات بر كسب و كارهاى كارآفرينانه مرتبط با آن در استان مازندران. اهداف فرعى تحقيق عبارتند از: 
- تعيين ميزان تأثير توسعة تجهيزات و زيرساختهاى فنى مخابراتى، گسترش كاربرد فناورى اطالعات و 
ارتباطات، ايجاد مراكز رشد وشهرك هاى فناورى، توسعة آموزش منابع انسانى، و سياست ها و برنامه هاى 

حمايت قانونى دولت بر ميزان كارآفرينى مستقل مرتبط با اين فناورى در استان مازندران.
سؤال اصلى تحقيق عبارت است از: - توسعة فناورى اطالعات و ارتباطات تا چه حدى توانسته است در 

روند كارآفرينى مستقل مرتبط با آن در استان مازندران موثر واقع شوند؟ 
و سواالت فرعى تحقيق عبارتند از: - توسعة تجهيزات و زيرساخت هاى فنى مخابراتى، گسترش كاربرد 
و  انسانى  منـابع  آموزش  توسعة  فناورى،  هاى  وشهرك  رشد  مراكز  ايجـاد  ارتباطات،  و  اطالعات  فنـاورى 

الگويابى تأثير توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات بر كسب و كارهاى كارآفرينانه



117

سياست ها و برنامه هاى حمايت قانونى دولت تا چه حدى توانسته است در روند كارآفرينى هاى مستقل 
مرتبط با فناورى اطالعات و ارتباطات در استان مازندران موثر واقع شوند؟

2. ادبيات تحقيق
به منظور بررسى ادبيات تحقيق، مرورى مستند و گسترده بر مقاالت، كتب، رساله ها و ساير منابع صورت 
مستقل  كارآفرينى  بر  موثر  فناورى  عوامل  دقيق  بررسى  به  جانبه،  همه  و  فراگير  نگاهى  با  بتوان  تا  گرفت 

پرداخت. ذيًال بصورتى مختصر و مستند به بررسى برخى از مهمترين مطالعات پيشين خواهيم پرداخت.
كريميان به بررسى وضعيت فناورى اطالعات و كارآفرينى پرداخته است. نتايج تحقيق ارتباط مثبت بين 
استفاده از فناورى اطالعات و شدت و قوت فعاليت كارآفرينانه و اينكه راهبردهاى استفاده از فناورى اطالعات 
قطعاً وابسته به شدت كارآفرينى است، را تأييد نمود. [18]. جوئل در تحقيق خود به بررسي وضعيت فناورى 
اطالعات و مهارتهاى حرفه اى و تخصصى در دولت ايالتى ويكتوريا پرداخته است[19]. فايرالى در تحقيقى با 
اين سوال كه آيا برخوردارى از رايانه هاى شخصى در منازل، تاثيرى در ايجاد مشاغل براى كاركنان خويش 
بين  داد  نشان  نتايج  داد.  انجام  دارد،  كارآفرينان  توسط  كار  و  كسب  از  نوعى  خلق  يا  و  كارآفرينى  يا  فرما 
برخوردارى از رايانه توسط افراد(دارندگان رايانه) و ايجاد كسب و كارهاى متعاقب آن، رابطه اى مثبت برقرار  
مى باشد[20]. تحقيقات ديگري در اين زمينه انجام شد و نشان داد كه تغيير فناورى به ارتقا سطح خويش 
فرمايان در زمينه هاى غيركشاورزى طى سالهاى 1973 تا 1982 كمك نموده است[21]. در تحقيقى ديگر، 
تعيين شاخص فعاليت هاى كارآفرينانه در كسب و كارهاى كارآفرينانه، از شاخص موسسه ديده بان جهانى 
كارآفرينى استفاده شده است و بر اين اساس افرادى كه درگير آغاز مرحله اوليه و يا مديريت يك كسب و كار 
با عمر كمتر از 42 ماه باشند را فعاليت هاى كارآفرينانه دانسته اند[22]. كينكسوان و مينگ در سال 2001 
مطالعه اى در مورد توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات در كشور چين، در انيستيتوى جهانى تحقيقات توسعه 
اقتصادى انجام داده اند. نتايج اين تحقيق بر مبناى تجزيه و تحليل ها نشان دادكه چين بطور واضحى راه 

طوالنى تا كسب و كار جديد و مبتنى بر توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات دارد[23]. 
به طور خالصه مي توان گفت فناورى اطالعات بر عملكرد شركت هاى كوچك و متوسط موثر است و زمينه 
هاي اثرگذاري فناوري اطالعات در عملكرد كسب و كارهاي كارآفرينانه عبارتند از: ميزان بكارگيرى فناورى 
اطالعات مرتبط با شركت[24]، ميزان بروزسازى فناورى اطالعات در شركت[25]، ميزان بكارگيرى اطالعات 
در تصميم گيرى، توانايى مديران و كاركنان در استفاده از فناورى، سطوح فناورى[26] [27]، افزايش درآمد 
ناشى از بكارگيرى فناورى، قابليت معامله از طريق فناورى اطالعات با مشتريان و تأمين كنندگان، توسعه 
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فناورى همگام با فناورى روز و ارتباطات از راه دور[28] مى باشد. 
ارتباطى  زيرساخت  شامل:  كه  است  شده  استفاده  تلفيقي  بعدى  پنج  مفهومي  الگو  از  حاضر  تحقيق  در 
مناسب براى شهروندان، گسترش فناورى وكاربردهاى آن در جامعه، شهرك ها و مراكز رشد فاوا و سرمايه 
گذارى، رفع محدوديت و مقررات دست و پاگير دولتى، و سرمايه گذارى در تربيت نيروى انسانى ماهر مى 

باشد[29]؛[30]؛[31] 

3. روش شناسى تحقيق
روش تحقيق حاضر از نوع تركيبى است كه از روش هاى كتابخانه اى براى شناسايى و تعريف متغيرها و 
از روش ميدانى براى سنجش متغيرهاى مذكور در دنياى واقعى استفاده شده است. بر حسب هدف، تحقيق 
حاضر در زمرة تحقيقات كاربردى قرار دارد، بر اساس ماهيت تحقيق حاضر در زمرة تحقيقات توصيفى و 
مى  محسوب  همبستگى  تحقيقات  دستة  در  نيز  روش  نظر  از  و  گرفت  خواهد  قرار  غيرآزمايشى(پيمايشى) 
گردد. از نظر روش گردآورى داده ها نيز از روش تركيبى استفاده شده است كه بخشى از اطالعات به صورت 

اسناد و مدارك و بخشى ديگر به صورت پرسش نامه گردآورى شده است[32].
رسيده  ثبت  به  تعاونى  يا  خصوصى  هاى  شركت  موسِس  مديراِن  تمامي  را  حاضر  تحقيق  آماري  جامعه 
شهرهاى استان مازندران در نظر گرفته است كه در دورة اجراي تحقيق فعال بوده اند و حداقل يك سال 
و  اطالعات  فناورى  زمينة  در  مجوز  و  بندى  رتبه  داراى  يا  و  عضويت  واجد  نيز  و  اند  داشته  فعاليت  سابقة 
ارتباطات در يكى از مراجع استان مازندران بوده اند. تعداد اين بنگاه ها بر اساس آخرين آمار و اطالعات كه 

تا زمان تنظيم در دسترس قرارگرفته 182 شركت بوده و جامعة آمارى تحقيق را تشكيل داده اند.
كه  استاندارد  جدول  و   (n= (Z2 pq N)/(d2(N-1) + Z2 pq فرمول  از  نمونه  حجم  تعيين  جهت 
نمونة  حجم  حداقل  كه  شد  استفاده  است،  شده  تنظيم  مورگان،1970)،  و  كرجسى  توسط(كوهن،1969؛ 
مناسب براى اين تحقيق برابر با 120 بوده است[33]. براى اطمينان در جمع آورى تعداد نمونه، تعداد 150 
پرسش نامه تهيه توزيع گشت كه در نهايت تعداد 120 پرسش نامه تكميل و عودت داده شده است. از روش 

نمونه بردارى تصادفى از نوع طبقه اى متناسب استفاده شده است.
متغيرهاي تحقيق از نظر نقشي كه در پاسخ دادن به سؤاالت و يا آزمون فرضيات ايفا مي كنند، به پنج نوع 

تقسيم شده اند كه در تحقيق حاضر عبارت اند از: 
1- متغير فناورى اطالعات و ارتباطات كه خود شامل متغيرهايى همچون: توسعة تجهيزات و زيرساخت 
هاى فنى مخابراتى، گسترش كاربرد فناورى اطالعات و ارتباطات، ايجاد مراكز رشد و شهرك هاى فناورى، 
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حمايت  هاى  برنامه  و  ها  سياست  ارتباطات،  و  اطالعات  فناورى  زمينهء  در  انسانى  منابع  آموزش  توسعة 
قانونى دولت ازكارآفرينى و كسب وكارهاى فعال در عرصة فناورى اطالعات و ارتباطات مى باشد. اين موارد 

متغيرهاى مستقل به شمار مى روند.
2- متغير وابسته اساسى در اين تحقيق عبارت است از، كارآفرينى مستقل مرتبط با اين فناورى،

3-  نوع شركت توليدى و موقعيت جغرافيايى استقرار به عنوان متغير تعديل كننده،
4- متغيرهايي چون سبك مديريت، ويژگي هاي فرهنگي حاكم بر شركتها به عنوان متغيرهاي مداخله گر(اين 

متغيرها بر رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته تأثير دارند ولي ما آن ها را ثابت فرض كرده ايم)، 
كه  جا  آن  كنترل(از  متغيرهاي  عنوان  به  مازندران  استان  در  مستقر  فناورانه  غير  هاى  شركت  ساير   -5
بين  رابطه  بر  را  آنها  كليشه اي  نظرات  احتمالي  اثرات  شده اند،  انتخاب  تصادفي  شيوه  به  شركت  موسسان 

متغيرهاي مستقل و وابسته كنترل و خنثي كرده ايم). 
براى تنظيم پرسشنامه، نخست با استفاده از روش كتابخانه اى نسبت به شناسايى متغيرها و شاخص هاى 
فناورانه موثر بر كارآفرينى مستقل مرتبط با فناورى اطالعات در استان مازندران اقدام شد، سپس تائيد در 
اختيار جمعى از اساتيد و كارشناسان آگاه(12 نفر از اساتيد دانشگاهها) و نيز صاحبان شركتهاي مستقر در 
استان(كه 8 نفر از آنها از تحصيالت دانشگاهى برخوردار بوده اند) قرار داده شد تا اوالً مولفه هاي ليست شده 
را در ابعاد پنج گانه تفكيك كنند، ثانياً متغيرهاي نامرتبط را حذف و ثالثاً چنانچه به عقيدة آنها متغيرها يا 
مولفه هايي در راستاى توسعة اين تحقيق وجود داشته ولى در جريان مطالعات نظرى ناديده گرفته شده اند 
را معرفى نمايند. اين فرآيند طى پنج مرحله صورت گرفت و در نهايت پرسشنامه نهايى كه مورد تأييد همه 
اين خبرگان باشد با 77 سوال تهيه شد. ابتدا جهت تعيين پايايى تعداد 35 پرسشنامه در اختيار اعضاء نمونه 
آمارى قرار داده شد و پس از جمع آورى، پايايى ابزار فوق با آزمون آلفاى كرونباخ سنجيده شد و با 0/88 

مورد تأييد قرار گرفت و در مرحله بعد در ميان ساير اعضاء توزيع گرديد. 

4. يافته هاى تحقيق 

4-1- داده هاي توصيفي
براى سنجش و استخراج امتيازات متغيرهاي پنجگانه تحقيق از پرسش نامه هايي با طيف يك تا پنج(ليكرت) 
تكميل شده توسط مديران موسِس شركت هاى فناورانه استان مازندران استفاده شده است. پس از جمع آوري 
داده ها و اطالعات الزم به وسيله پرسش نامه و اسناد و مدارك، همگي آن ها كدگذاري شده، سپس وارد 
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نرم افزار SPSS شدند. 
جدول1- جدول داده هاي توصيفي اعضاء نمونه آماري

جدول2- خروجى آزمون T ميزان به كارگيرى عوامل پنج گانه

         
 97 23 120  

  
( )  

 30-20 40-30 50-40 60-50      
 43 59 15 3    120  

  
  

 55-910-1415-19 
 

   
20  

    

 413224149120  
               

 --317316-120  
  

   
   

 
    

 445313613120  

4-2- داده هاي استنباطي
در اين بخش براى سنجش ميزان به كارگيرى عوامل پنج گانه فناورى اطالعات و ارتباطات موثر در شركت 
هاي كوچك ومتوسط فناورانه استان مازندران از آزمون T استفاده شده كه نتيجه آزمون در جدول شماره 

2 نشان داده شد:

 T          
 :  3    

  
 

T 
 

 
  

 
  

  

 
  

  95 
     

       
     71,730- 119 00/0 1,03750- 1,0661- 1,0089-   H0  

      48,596- 119 00/0 1,11765- 1,1632- 1,0721-   H0  
      97,603- 119 00/0 1,95000- 1,9896- 1,9104-   H0  

     47,882- 119 00/0 1,30357- 1,3575- 1,2497-   H0  

      57,102- 119 00/0 1,52270- 1,5755- 1,4699-   H0  
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خروجى آزمون T نشان مى دهد كه مقدار تى محاسبه شده در ساير مولفه ها كوچك تر از -1.64 شده 
است و تمامى اين اعداد در منطقه H1 قرار گرفته اند. لذا مى توان نتيجه گرفت كه در سطح معنى دارى 
%95 فرض صفر تحقيق رد مى شود و فرض تحقيق (H1) مورد تأييد قرار  مى گيرد و اين بدين معنى است 
كه ميزان به كارگيرى عوامل پنج گانه فناورى اطالعات و ارتباطات موثر در شركت هاي كوچك و متوسط 

فناورانه استان مازندران در حد مطلوبى نمى باشد.

4-3- الگوى معادالت ساختارى
ميزان اثرگذارى هر يك از متغيرها به همراه ارائه الگوي يكپارچه و متعامل بين متغيرها بر اساس روابط 

مستقيم و غيرمستقيم بر اساس نرم افزار ليزرل در نمودار شماره 1 ارائه مى شود. 
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نمودار1- ميزان اثرگذارى هر يك از متغيرها  بر اساس روابط مستقيم و غيرمستقيم

جهت مشخص نمودن برآورد شاخص هاى نيكويى برازش، فاكتورهاى مختلفى وجود دارد كه هر يك از 
آن ها در جدول شماره 3 ارائه شده است:
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جدول3- برآورد شاخص هاى نيكويى برآزش

جدول4- ميزان اثرگذارى مستقيم هر يك از ابعاد فناورى اطالعات بر كارآفرينى مستقل

          
  . ]34] [35[ RMSEA .      RMSEA 

  . ]36[ GFI >    GFI 

  . ]37[ AGFI >      AGFI 

  . ]38[ PNFI >       PNFI 

  . ]34[ CFI >     CFI 

  . ]35[ NFI >      NFI 

  . ]36[ NNFI  >      NNFI 

   ]39[ X /df .       X /df 

  . ]35] [36[ TLI >      TLI 

با توجه به نتايج به دست آمده در جدول شماره 3، مي توان گفت الگوى فوق برازش خوبي از داده هاي 
دنياي واقعي داشته است. يعني اين كه در مجموع كليت الگوى بومى متغيرهاى مرتبط با تأثير توسعة فناورى 
اطالعات و ارتباطات بر كارآفريني مستقل مرتبط با اين فناوري در استان مازندران مورد تأييد است و برازش 
اساس  بر  مستقل  كارآفرينى  بر  اطالعات  فناورى  ابعاد  از  يك  هر  مستقيم  اثرگذارى  ميزان  دارد.  دار  معنى 

خروجى نرم افزار در جدول شماره 4 ارائه شد:

       
    ...

    ...

     ...

    ...

     ...

5. نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

5-1- نتيجه گيرى
در پژوهش حاضر، به بررسى ميزان تاثير توسعة فناورى اطالعات و ارتباطات(فاوا)، بر كارآفرينى مستقل 
مرتبط با اين فناورى در استان مازندران پرداخته شده است. بر اين اساس هدف اصلي تحقيق حاضر تعيين 
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ميزان تاثير توسعة فناورى اطالعات و ارتباطات بر كارآفرينى مستقل مرتبط با آن در استان مازندران و اهداف 
فرعي تحقيق تعيين ميزان تاثير توسعة تجهيزات و زيرساختهاى فنى مخابراتى، تاثيرگسترش كاربرد فناورى 
سياست ها و  آموزش منابع انسانى  توسعة  فناورى،  هاى  شهرك  رشد و  ايجاد مراكز  ارتباطات،  اطالعات و 
برنامه هاى حمايت قانونى دولت از توسعة فناورى اطالعات و ارتباطات، بر ميزان كارآفرينى مستقل مرتبط با 
اين فناورى در استان مازندران بوده است. لذا از پنج سؤال فرعي و يك سؤال اصلي جهت ارزيابي و سنجش 
ميزان تاثير توسعة فناورى اطالعات و ارتباطات(فاوا)، بر كارآفرينى مستقل مرتبط با اين فناورى در استان 

مازندران استفاده شد كه نتيجه آزمون نشان داد:
- ميزان بكارگيرى هيچ يك از عوامل پنج گانه الگو در حد مطلوبى نمى باشد. 

- نتيجه آزمون معادالت ساختارى كليت الگو بومى متغيرهاى مرتبط با تأثير توسعة فناورى اطالعات و 
ارتباطات بر كارآفريني مستقل مرتبط با اين فناوري در استان مازندران را مورد تاييد قرار داد و ميزان تأثير 

هر يك از متغيرها را مشخص نمود.

5-2- پيشنهادات كاربردى
در راستاى ارتقاى كارآفرينى مستقل مرتبط با فناورى اطالعات و ارتباطات در سطح استان مازندران و با 
توجه به توانمندى ها و قابليتهاى اين فناورى در تامين نيازهاى روزافزون جوامع امروزى و همچنين كمك 
شايان توجه آن به رفع مشكالت و معضالت اقتصادى و اجتماعى مانند بيكارى جوانان، و بانوان تحصيلكرده 
پيشنهاد مى شودكه مسئولين امر توجه بيشترى را به مقولة كارآفرينى بطور عام و كارآفرينى هاى مبتنى 
بر فناورى بطور خاص مبذول دارند و نسبت به فراهم نمودن شرايط و امكانات الزم براى گسترش اين نوع 
كارآفرينى ها اقدام نمايند. مديران دستگاه ها مى بايست اقدامات الزم در خصوص ايجاد شرايط برابر و رقابت 
سالم، فرهنگ سازى در سطح دانشگاه ها و مدارس، و بخش هاى خصوصى و عمومى نيازمند به محصوالت 
و خدمات اين فناورى را انجام دهند. همچنين با توجه به سرعت تحوالت روزافزون در فناورى اطالعات و 
ارتباطات از يك سو و كندى روند اقدامات دولت ها در جهت هماهنگى و سازگارى با اين تحوالت و تغييرات 
زير  هاى  عرصه  در  خصوصى  بخش  سريعتر  و  بيشتر  چه  هر  حضور  هاى  زمينه  بايست  مى  ديگر،  سوي  از 
ساختى و انتقال فناورى را فراهم نمود. در خصوص تقويت شركتهاى بخش خصوصى كه در زمينه ساخت و 
توليد قطعات سخت افزارى رايانه بطور تخصصى فعاليت دارند، اقدامات موثرى براى تشويق آنان به توليد انبوه 
قطعات پيشرفته تر، ارزان تر و با كيفيت تر هم براى پوشش مصرف داخلى و هم با نگرشى به صادرات صورت 
گيرد. هم چنين نسبت به تعيين و يا تأسيس نهاد يا سازمانى به عنوان متولى فناورى اطالعات و ارتباطات 
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كشور كه هم از توان سياست گذارى و هم از توان اجرايى برخوردار باشد، اقدام مقتضى صورت گيرد. 
الگوى معادالت ساختارى اثرگذاري مشخص نمود كه ميزان اثرگذارى متغير مراكز رشد و شهرك هاى 
فناورى در اولويت اول قرار گرفته است. يعنى وجود مراكز رشد و كارآفرينى نقش بسزائى در فرايند كارآفرينى 
داشته اند. لذا پيشنهاد مى گردد تا از طريق دفاتر ارتباط با صنعت و مراكز كارآفرينى مستقر در دانشگاه ها، 
زمينة برقرارى ارتباط با شركتهاى فعال در حوزة فناورى اطالعات و ارتباطات فراهم شود تا نسبت به تبادل 
تجربيات و توانمندى ها و همچنين اعالم نيازهاى تخصصى مدنظر طرفين و يا تشكيل كارگروه هاى تخصصى 
مشترك براى توسعه و تقويت اين فناورى در استان اقدام شود. هم چنين در الگو فوق مشخص شده است 
كه نقش و حمايت دولت در جايگاه آخـر قـرار گرفته است. ايـن در حالى است كه يـكى از رسالت هاى 
اوليه و اساسى دولت در دنياى رقابتى و انعطاف پذير بازار امروز سرمايه گذارى در زمينه فناورى است. بر 
همين اساس به مديران امر پيشنهاد مى شود تا بمنظور حمايت از فعاليت و فرايند كارآفرينى و فراهم نمودن 
زيرساخت هاى الزم نسبت به پرداخت وامهاى با نرخ سود پايين مربوط به طرح تكفا، وامهاى عادى بانكى با 
نرخ سود متعارف و نيز ساير وامهاى تكليفى اقدام نمايد. همچنين دادن برخى معافيتها همچون: معافيتهاى 
ويژه مربوط به فعاالن تخصصى در حوزه صنفى فناورى اطالعات، معافيت ها و تخفيفات عمومى و فراگير و يا 

معافيت هاى مربوط به پارك هاى رشد و فناورى اقدام كنند و روند دريافت را تسهيل نمايند.
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