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 چکیده

مجازی  فضای در کارافرینی برگسترش اطالعات فناوری های ساخت زیر تاثیرپژوهش حاضر به بررسی 

های ها، جزء پژوهشپرداخت. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده

به تعداد بالغ  توسعه نرم افزار کارنوهمبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت  -توصیفی

نفر  60گیری تصادفی ساده و جدول مورگان، تعداد با استفاده از روش نمونه نفر بودند. از این تعداد 70بر 

پرسشنامه محقق ساخته دو ها در پژوهش حاضر از منظور گردآوری دادهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بهبه

( و کارآفرینی 2006فناوری اطالعات چانوپاس و همکاران ) که بر گرفته از پرسشنامه های استاندارد زیرساخت

از روایی ظاهری ، منظور تعیین روایی پرسشنامهاستفاده شد. بهمی باشند،  ( 1386کردنائیج و همکاران )

چنین، پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ )برای تمام ( استفاده شد؛ همAVE›0.5محتوایی  و سازه )

( محاسبه گردید که نتایج نشان 0.7( و پایایی ترکیبی )برای تمام متغیر ها بزرگتر از 0.7بزرگتر از متغیر ها 

ها نیز در دو بخش توصیفی )میانگین، انحراف دهنده روا و پایا بودن ابزار پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده

سازی معادالت ساختاری( صورت مدلمعیار، نمودار، فراوانی و ...( و استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و 

کیفیت و امنیت زیرساخت های فناوری اطالعت در کشور بر پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 
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 مقدمه

اقتصادی در عصر حاضر، ریشه در پیشرفت و تغییرات بوجود آمده  -های اجتماعیدگرگونی نظامتحوالت و 

های عصر حاضر برای تداوم حیات و بقای خود نیازمند یافتن در علم و تکنولوژی دارد. بدون تردید سازمان

شود. دمات جدید میباشند که منجر به نوآوری، ابداع و خلق محصوالت و خهای جدیدی میها و روشحلراه

های پرشتاب تر از دیگران عمل کنند و از انقالباند موفقهایی توانستهدر این تغییرات و تحوالت افراد و سازمان

(. کارآفرینی، 1395و پی در پی عرصه کسب و کار، فرصت مغتنمی برای خود فراهم سازند )سعیدی کیا،

های جدید به معرفی محصول یا و خالق و شناسایی فرصتهای نو فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده

 (.1395ورزد )سعیدی کیا،خدمت جدیدی و یا بهبود ساختار تولید، مبادرت می

های اولین بار برای افرادی به کار برده شدکه در ماموریت 1در قرن شانزدهم میالدی واژه فرانسوی کارآفرینی

این واژه به کسانی اطالق شد که مخاطره یک فعالیت اقتصادی را  انداختند. بعدهانظامی خود را به خطر می

 (.1395کردند )سعیدی کیا،پذیرفتند و آن را سازماندهی، تقبل و اداره میمی

اند. وکارهای خطرپذیر به عنوان سوخت موتور اقتصاد مدرن در نظر گرفته شدهکارآفرینی، خالقیت و کسب

وکارها قرار گرفته، در اند. آنها در رأس کسبیشرفت جوامع داشتهکارآفرینان، همواره نقش مهمی در پ

شود. کارآفرینان، تغییر را یک پدیده ها تلقی میها بوده و خالقیت نیز ابزاری برای موفقیت آنجستجوی فرصت

دانند، همیشه در جستجوی آن هستند، به آن واکنش نشان داده و از آن به عنوان یک فرصت معمولی می

 (.2017، 2کنند )دانفیاده میاستف

یل شده است. این امروزه اینترنت به یکی از فراگیرترین ابزارهای ارتباطی و مرجعی برای انتخاب افراد تبد

بیش از نیمی از جمعیت . باشدهای بسیاری میها و چالشهای دیگر، دارای فرصتابزار همانند بسیاری از مقوله

روند؛ که این میزان استفاده روز به روز در حال گسترش ی مجازی بشمار میکشور از کاربران اینترنت و فضا

رغم کاربران بسیار زیاد اینترنت در ایران، یکی از موارد مهمی که باید بدان اشاره کرد این است که علی .است

رود به طوری  مناسب به شمار می وکار بستری بسیار نوپا وبستر وب فارسی، از لحاظ کارآفرینی و ایجاد کسب

 .(1392)محسن زاده،  ایمهای خارجی در آن بودهگذاری شرکتکه در این مبحث شاهد ورود و سرمایه

ی مناسب است. برای کارآفرینی در اینترنت ترین عوامل برای هر نوع کارآفرینی، داشتن ایدهیکی از مهم

توانیم ایجاد کنیم تا نیازی از کاربران ی را میباید دید که کاربران به چه چیزی نیاز دارند و ما چه نوع خدمات

سایت نیازمندی، یک بازی تواند یک فروشگاه اینترنتی، یک وبرا برآورده سازیم. مثالً سرویس مورد نظر می

 (.2016، 3)میدوز آنالین و یا هر نوع سرویس دیگری باشد

توانیم یم قبالً اجرا نشده باشد بلکه ما میخواهیم ارائه کنایده صرفاً بدان معنا نیست که سرویسی که ما می

های دیگر اجرا شده را بررسی کنیم، نکات منفی آن را حذف کنیم و نمونه هایی که قبالً توسط افراد و شرکت

ها را در آن بگنجانیم و نسبت به رقبا صاحب ارجحیت شویم و بتوانیم با جذب کاربر و مشتری یک سری ایده

اما قبل از هر اقدامی بایستی دید که آیا با فراهم بودن تمامی شرایط کاری و . یجاد کنیمکار موفقی را اوکسب

                                                           
1- Entreprendre 
2- Dunphy 

3 Meadows 
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نوآوری، آیا زیرساخت های فناوری اطالعات در کشور به قدری قوی می باشد که بتواند پذیرای ایده ها و 

برقراری ارتباط میان در چند سال اخیر با توجه به نیاز روز افزون به  کارآفرینی در این فضا باشد یا خیر؟

 1383سازمانی، شاهد توجه هر چه بیشتر دولت نسبت به مقوله فناوری اطالعات هستیم به طوری که در سال 

میلیارد تومان رسیده و سرعت رشد متوسط آن 1800گذاری در بخش فناوری اطالعات به حدود میزان سرمایه

شرکت در زمینه فناوری اطالعات فعالیت  2000ز درصد در سال بوده است. هم اکنون نیز بیش ا 30تا  20

های فناوری، از عوامل های پیشران از قبیل طرح تکفا و تأسیس مراکز رشد و پارکدارند که ارائه و اجرای برنامه

 .(1396)گزارش شورای عالی فضای مجازی،  باشدمی تأثیرگذار در این حوزه

هائی دیگری چون رادیو و تلویزیون نیز های مخابراتی، رسانهپتانسیلبرای دستیابی به اطالعات، عالوه بر 

گیرند. زیر ساخت فناوری اطالعات و ارتباطات می در فهرست وسایل ارتباطی )کانال نشر و توزیع اطالعات(، قرار

هدف اصلی  باشد.می ها و وسایل ارتباطی نظیر تجهیزات مخابراتی، رادیو و تلویزیوننیازمند تمامی دستگاه

های انتقال، برقراری های مخابراتی، شبکهها و سرویسزیرساخت فناوری اطالعات، ایجاد و توسعه شبکه

های ها، فناوریای، دستیابی و عرضه اطالعات، ذخیره سازی اطالعات، مهندسی پرتکلارتباطات چند رسانه

ه تمامی موارد مطرح شده در پژوهش حاضر . حال با توجه ب(2014، 1)ریرا باشدمی …رمزنگاری و امنیتی و 

به این سوال پاسخ داده می شود که زیرساخت های فناوری اطالعات چه تاثیری بر کارآفرینی در فضای مجازی 

 دارند؟

به کاربرد. این اقتصاددان که او را پدر علم  2در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار شومپیتر 2اصطالح کارآفرین

نامند بر این باور بود که رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام، زمانی میسر خواهد بود که افرادی می 3کارآفرینی

های جدید جایگزین حلها و راهدر بین سایر آحاد جامعه با خطرپذیری، اقدام به نوآوری کرده و با این کار روش

ها به عنوان یک قهرمان در این زمان (. کارآفرین1395راهکارهای ناکارآمد و کهن قبلی شود )سعیدی کیا، 

باشد )شیرخدایی شناخته شده است و توانایی عمل و اغلب رشد یک کسب و کار را در یک محیط چالشی دارا می

 (.1391و همکاران، 

یت و خدمات واژه کارآفرین دربردارنده معنای موفقیت است. این واژه به معنای محصوالت، ابداعات، کیف

 4پیتر دراکر رون یک شرکت، این واژه به معنای نوع خاصی از روحیه، سرزندگی و فضیلت است.نوین است. در د

نماید. معتقد است کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می

پذیر است و به نماید. همچنین مخاطرهها را دچار تحول میدهد و ماهیت آنها را تغییر میکارآفرین ارزش

تواند بر اداراک (. توفیق طلبی شخصی یک کارآفرین می1395نماید )سعیدی کیا، گیری میدرستی تصمیم

 (.2017، 5وی از خطر و چگونگی مدیریت بر آن تأثیر بگذارد )کلیم و لودین

                                                           
1 Riera 

2-Entrepreneur 

3- Schompiter 

4-Entrepreneurship 

5- Peter Drucker 

6- Kleim & Ludin 

7- Kuratko & Hodgetts 

8- Duane 
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نوآوری، کارایی، یریت، ها از نظر رهبری، مدهای تجاری در جامعه هستند. آنکارآفرینان پیشگامان موفقیت

های جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند. برخی معتقدند وری و تشکیل شرکتایجاد شغل، رقابت، بهره

ه مراتب بیشتر بدر جوامع امروزی، الزم است که انقالب کارآفرینی رخ دهد. این انقالب در قرن حاضر اهمیتی 

 (.2010، 6از اهمیت انقالب صنعتی دارد )کوراتکو و هادگتس

های توسعه اقتصادی برعهده دارند و منشأ تحوالت بزرگ در افراد کارآفرین نقش مهمی در حرکت چرخ

 1میلر و فریزن (.2013، 7شوند )دوانهها محسوب میهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در سطح سازمانزمینه

ها با ان کارآفرینی معتقدند سازماناولین بار گرایش به کارآفرینی را مطرح کردند. بیشتر محقق 1982در سال 

در سال  2یابند. از نظر کوین و اسلوینگرایش قوی به کارآفرینی، به صورت کارآمدتری به اهداف خود دست می

، گرایش به کارآفرینی به آن وضعیت راهبردی و قابلیت سازمانی اشاره دارد که بر نوآور بودن، ابتکار 1991

 (.1393رکز است )صفری و قره باشلونی،پذیری متمعمل داشتن و ریسک

ترین از مهم سه دلیل مهم توجه به موضوع کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است.

های کارآفرینانه ایجاد اشتغال مولد است. زیرا به موجب یک اصل در مدیریت، اگر اندازی شرکتمحاسن راه

غل ایجاد کرده مارده شود، به صورت غیر مستقیم برای حداقل سه نفر دیگر شیک نفر مستقیماً به کاری مولد گ

های کارآفرینی و اشتغال موجود در جامعه است. ایجاد اشتغال مولد نیازمند شناسایی، خلق و استفاده از فرصت

سب سود از گردد. کارآفرینی فرآیند اشتغال زایی و کباشد و از دالیل مهم توجه به کارآفرینی محسوب میمی

های یک شود که متعهد شود مخاطرهکسی اطالق می باشد. اصطالح کارآفرین بهترکیب ارزشمند منابع می

 (.2010)کوراتکو و هادگتس، ندکدهی، اداره و تقبل فعالیت اقتصادی را سازمان

ایم که اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با نیروی حیات در حالی وارد قرن بیست و یکم شده

ا نیازمند هستیم است و  مآفرین کارآفرینی، از نو زنده شده است. کارآفرینی تبدیل به حرفه بسیار مهمی شده 

 های فردی کارآفرینانورد ویژگیبرخ کارآفرینی حاصلهای انسانی درک کنیم. نقش آن را در توسعه ظرفیت

 (. 1389اند )آقاجانی و گنجه خور،یافتهبا محیطی است که در آن نشو ونما 

تر نیز مفهومی کارآفرینی به عنوان یک مفهوم، به اندازه کسب و کار مرتبط نیست، چرا که در ابعاد بزرگ

کارآفرینی فرآیند  "کند:ی را این گونه تعریف میکارآفرین 3شود. هاتنبه نام کارآفرینی درون سازمانی مطرح می

ها بازار وجود دارد و پذیرش ریسک برای ایجاد سازمان در جهت ارضای هایی است که برای آنشناخت فرصت

 (.1395)سعیدی کیا، "باشد.نیاز می

برداری ت بهرهسازی یک بسته منحصر بفردی از منابع جهکارآفرینی به عنوان فرآیند ایجاد ارزش، با همراه

المللی های بینتواند به عنوان یک عامل انسانی مهم در کسب مزیتشود. کارآفرینی میاز یک فرصت، تعریف می

های استفاده نشده در بازار بوده محسوب شود. کارآفرینی نیروی محرکی است که نقش آن پیدا کردن فرصت

صادی، ایجاد شغل و اصالح ه عنوان یک موتور پیشرفت اقتباشد و بو به دنبال ایجاد تعادل جدیدی در بازار می

 (.1391خانی رودآبادی، وگردد )بردبار کوچصفهانی اجتماع محسوب می

                                                           
1- Miller & Friesen 

2- Covin & Slevin 
3-Hatten 
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آفرین های موجود در بازار است. رویکرد کارها و توانایی شناسایی شکافکارآفرینی جستجوی فرصت

مایل به تی خطرپذیر تأکید داشته و با هامحوری، رویکردی است که روی نوآوری بازار و محصول و طرح

آفرینی، یک های کارپیشگامی در نوآوری، به دنبال کسب برتری بر رقباست. نوآوری به عنوان یکی از مؤلفه

ها باید برای موفقیت در عملکرد خود و شود. بنابراین سازمانها تلقی میناپذیر همه سازمانضرورت اجتناب

اشند )آقاجانی بهای جدید ی پایدار، از طریق نوآوری، همواره به دنبال کشف فرصتهای رقابتدستیابی به مزیت

 (.1389و گنجه خور،

در عصر حاضر فناوری اطالعات راهبرد جدیدی است که تمام ابعاد زندگی بشر از جمله سازمان ها را تحت 

، 1پارکرممکن به نظر می رسد ) تاثیر قرار داده است به گونه ای که تصور سازمانی بدون فناوری اطالعات غیر

تاکنون تعاریف گوناگونی از فناوری اطالعات به عمل آمده است که می توان در اینجا به برخی از آنها  (.2012

فناوری اطالعات اصطالحی است که شامل همه اشکال   2اشاره نمود  به طوری که در فرهنگ لغت بابیلون

فناوری شده برای خلق ، ذخیره ، مبادله و استفاده اطالعات در اشکال متفاوتش ) تجاری ، مکالمات ، انواع 

وسایل شنیداری ، وسایل متحرک ، ارایه چند رسانه ای و دیگر اشکال از این نوع می باشد . فناوری اطالعات 

، 3ب است که در تمام جهان شامل فناوری و هم شامل فناوری کامپیوتر می شود )جیانگاصطالحی متناس

2016. ) 

ذخیره سازی  اصطالح فناوری اطالعات برای توصیف فناوری هایی به کار برده می شو د که ما را در ضبط ،

انند رایانه ، انتقال مایی را ، پردازش ، بازیابی ، انتقال و دریافت اطالعات یاری می کند . این اصطالح فناوری ه

ر می گیرد . در باز طریق دورنگار ، ارتباط از راه دور ، تلفن ، ماشین های حساب ، چاپ و حکاکی ار نیز در 

ن به اشتراک فناوری اطالعات و ارتباطات بحث تعامل بدلیل صرفه جویی در زمان و هزینه و اهمیت روز افزو

 (1389خوردار است ) قره داغی، گذاری داده ها از اهمیت زیادی بر

ین نظام بفناوری اطالعات شامل طیف وسیعی از وسایل و ابزار ارتباطی است که موجب برقراری ارتباط 

رانس، ویدئو طریق پست صوتی ، پست الکترونیکی، صدا کنف های اطالعات و افراد می گردد . این اطالعات از

ها انجام می و رقومی و نظایر آن ، ماشین های محاسباتی شخصیکنفرانس، اینترنت، تلفن موبایل، ماشین فکس

اوری و زیست فناوری اطالعات رشته ای از دانش نوین است که در کنار نانو فن (.1388گیرد )رحمان سرشت ، 

 (.1395، )گودرزیفناوری یکی از شاخه های پیشرو و آینده ساز دانش و تمدن فردای بشر به شمار می رود 

ز سخت ایف جامع می توان گفت فناوری  اطالعات شاخه ای از فناوری است که با استفاده در یک تعر 

: ذخیره سازی ، دستکاری  افزار ، نرم افزار و شبکه افزار ، مطالعه و کاربرد داده ها و پردازش آن را در زمینه های

 (.1388سرشت،  )رحمان ، انتقال ، مدیریت کنترل و داده آمایی خودکار امکان پذیر می سازد

تاثیر شگرف فناوری اطالعات بر شاخص های مختلف حیات جوامع کامالً مشهود است : از امور ساده تهیه 

بلیت و خرید از فروشگاه ها تا فرآیند های پیچیده کنترل گردش امور بانکی ، کنترل سیستم های پیچیده 

                                                           
1 Parker 
2 Babylon 
3 Jiang 
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ال تر تغییر تلقی از مقوله امنیت ملی )ایگن و انرژی ، دانشگاه های مجازی ، تجارت الکترونیکی و در سطح با

 (.2014، 1همکاران

در سال های اخیر مطالعات زیادی در خصوص تاثیرگذاری فناوری اطالعات بر کسب و کار و فاکتورهای 

 2موثر بر موفقیت کسب و کار انجام شده است که در ادامه به برخی از این مطالعات می پردازیم. راویچاندران

( در مطالعه ای تحت عنوان بررسی رابطه کفایت فناری اطالعات، ظرفیت نوآوری و چابکی سازمانی، با 2017)

بررسی در شرکت های بزرگ آمریکایی تحت مدل معادالت ساختاری به این نتیجه دست یافت که فناوری 

ب می شود که زمینه ی تغییرات اطالعات و نوآوری با یکدیگر رابطه دارند و تعامل این دو عامل با یکدیگر سب

( در 2016) 3والنسیا و دیگرانسریع در شرکت ها به وجود آید و شرکت ها به چابکی دست پیدا نمایند. 

های نفتی مطالعه رابطه بین بکارگیری فناوری اطالعات، هوش سازمانی و عملکرد در شرکت"تحقیقی با عنوان 

فناوری اطالعات بر هوش سازمانی و عملکرد شرکت ها در دو بازه با بررسی و مقایسه تاثیر بکارگیری  "نروژ

زمانی که یکی بکارگیری فناوری اطالعات ضعیف و در دیگری سطح باالیی از فناوری اطالعات بکار گرفته شده 

است، به این نتیجه دست یافتند که هوش سازمانی )توسط سرعت ارتباط بین قسمت های مختلف شرکت، 

ن های مالی و ریسک های محیطی اندازه گیری شد( و عملکرد شرکت ها در حضور فناوری مقابله با بحرا

( در مقاله ای با 1392فرزی )اطالعات اختالف معنی داری با دوران بدون بکارگیری فناوری اطالعات دارد. 

ا استفاده از مدل ، بایران جوانان در وزارت ورزش و یسازمان یبا کارآفرین بسترسازی الکترونیکارتباط عنوان 

رگرسیون چند متغیره و به صورت میدانی با جمع آوری پرسشنامه از کارشناسان معاونت های شش گانه وزارت 

درصد از  81ورزش و جوانان به این نتیجه دست یافتند که سه مولفه بسترسازی الکترونیک توان پیش بینی 

مقاله خود تحت عنوان ارائه مدل ساختاری تفسیری  ( در1391محمدی و امیری ) تغییرات کارآفرینی رادارند.

با استفاده از روش  یک مدل مفهومدستیابی به چابکی از طریق فناوری اطالعات در سازمان های تولیدی، ی

ارائه دادند.  اطالعات یفناور یتهایقابل قیاز طر یکیبه چا یابیدست یدر راستا یریتفس یساختار یمدل ساز

 یزیر برنامه ییو همسو یارشد، جو سازمان رانیو تعهد مد لیتماآن ها در نتیجه گیری خود بیان نمودند که 

 اطالعات است. یقناور قیاز طر یبه چابک یابیاطالعات عامل مؤثر در دست یفناور یبا برنامه ها کیاستراتژ

که زیرساخت فناوری اطالعات با دو بعد امنیت و کیفیت مورد سنجش قرار می گیرد، لذا با توجه به این نکته 

 زیر را برای پژوهش حاضر تعریف نمود:های می توان فرضیه 

 تاثیر دارد. زیرساخت های فناوری اطالعات بر کارآفرینی در فضای مجازیکیفیت : اولفرضیه 

 کارآفرینی در فضای مجازی تاثیر دارد. فرضیه دوم: امنیت زیرساخت های فناوری اطالعات بر

  

                                                           
1 Ilgen 
2 Ravichandran 
3 Valencia, J. C., & etal 
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 شناسی پژوهشروش

 زیرساخت فناوری اطالعات بر کارآفرینی در فضای مجازیبا توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی تاثیر 

گرا؛ برحسب هدف، نگر؛ برحسب نتیجه، تصمیمپرداخت، روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده، گذشته

ها و یا اجرای پژوهش، مقطعی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب روش گرداوری دادهکاربردی؛ برحسب زمان 

کارکنان شرکت  یهپژوهش حاضر شامل کل یجامعه آمارهمبستگی بود. -ماهیت و روش پژوهش، توصیفی

، بر اساس جدول مورگان نفره 70که با توجه به تعداد جامعه آماری  بود توسعه کسب و کار الکترونیک کارنو

 در نظر گرفته شد. به عنوان نمونه نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش تصادفی ساده 60

تحقیق از دو  پرسشنامه( استفاده شد. پرسشنامهمیدانی )ای و برای گردآوری اطالعات از منابع کتابخانه

سابقه ، سن ،تحصیالت، جنسیتها نظیر آزمودنی شده است. یک بخش شامل مشخصات عمومیبخش تشکیل

دارد پرسشنامه محقق ساخته می باشد که بر گرفته از پرسشنامه های استاندو و بخش دیگر شامل کار 

. ( می باشند1386کارآفرینی کردنائیج و همکاران )و  (2006زیرساخت فناوری اطالعات چانوپاس و همکاران )

، 2= مک، 1=  خیلی کم) کرتیل ای پنج درجه اسیبا مق گویه 9و  11 به ترتیب دارای هانامه پرسش نیا

ی دو بعد می باشند و پرسشنامه زیرساخت فناوری اطالعات دارا( 5= خیلی زیادو  4= زیاد، 3=  تاحدودی

 گویه( می باشد. 5گویه( و امنیت ) 6کیفیت )

استفاده شد. در روایی ظاهری  3و سازه 2، محتوایی1از روایی ظاهری منظور تعیین روایی پرسشنامهروایی: به

گر، چند نفر از اعضای نمونه و برخی خبرگان دانشگاهی و شرکت ها قبل از توزیع توسط پژوهشپرسشنامه

و  CVIو  CVRهای مورد بررسی قرار گرفت. در روایی محتوایی در قالب یک روش دلفی و با کمک فرم کارنو

ها و .. محتوای شونده، خبرگان دانشگاهی، چند نفر از آزمودنی به کمک ده نفر از خبرگان شامل اعضای مصاحبه

نشان داد که همه  CVIها مورد بررسی قرار گرفت. فرم های اضافی و یا اصالح سؤالپرسشنامه از نظر سؤال

از نقطه نظر ساده بودن، واضح بودن و مربوط بودن از وضعیت  زیرساخت فناوری اطالعات و کارآفرینیهای سوال

چنین با توجه به اینکه بود(؛ هم 0.79ها باالتر از اسبی برخوردارند )میزان این ضریب برای هر یک از سوالمن

به دست آمد هیچ سوالی نیاز به حذف شدن نداشت. در مورد روایی  0.62ها باالی برای همه سوال CVRمقدار 

استفاده شد. در بررسی روایی همگرا  Smart-Pls 2افزار سازه نیز از دو نوع روایی همگرا و واگرا با کمک نرم

بود )آماره تی( یعنی تمامی بارهای  2.58تر از ها نشان داد ضرایب معناداری تمام بارهای عاملی بزرگیافته

بود )رابطه متغیر آشکار و  0.5درصد معنادار بود؛ مقادیر تمام بارهای عاملی نیز باالی  99عاملی با اطمینان 

طور پایایی ترکیبی همه بود و همین 0.5ها باالی ( همه مؤلفهAVE) 4ین واریانس استخراج شدهپنهان(؛ میانگ

های مدل توان گفت که روایی همگرای سازهتر از میانگین واریانس استخراج شده آن بود؛ لذا میها بزرگمؤلفه

زمون روایی واگرا )تشخیصی( را در شوند. در بررسی روایی واگرا نیز از آزمون فورنل و الرکر )این آتائید می

تعریف شده می سنجد( و آزمون بار  Smart-Pls 2سطح متغیرهای پنهان با استفاده از ماژولی که در نرم افزار 

                                                           
1 -Faced Validity 

2 -Content Validity 

3 - Construct Validity 

4 -Average Variance Extracted 
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Smart- )این آزمون روایی واگرا را در سطح متغیرهای مشاهده پذیر توسط ماژولی که در نرم افزار  1عرضی

Pls2 ها نشان داد، جذر میانگین واریانس ه شد. در آزمون فورنل و الرکر یافتهسنجد( استفادتعریف شده می

استخراج شده هر متغیر پنهان بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان مدل بود؛ 

لی چنین نتایج آزمون بار عرضی نشان داد، بارهای عاملی هرکدام از متغیرهای پژوهش بیشتر از بارهای عامهم

های اندازه گیری موجود در مدل بود و از طرف دیگر بار عاملی هر متغیر مشاهده مشاهده پذیرهای دیگر مدل

بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر مشاهده پذیر بر متغیرهای  0.1پذیر بر روی متغیرپنهان متناظرش حداقل 

بنابراین نتایج این دو آزمون بیانگر روایی واگرا طور کامل قابل مشاهده است(. پنهان دیگر بود )در فصل چهار به

 بود. 

شود. مقادیر این محاسبه می 2پایایی: در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

گیری بود. دهنده پایا بودن ابزار اندازهبه دست آمد که نشان 7/0های پژوهش باالی دو ضریب برای همه سازه

 .مشاهده استقابل (1)پایایی و روایی ذکر شده در جدول  ضرایب

 اطالعات پرسشنامه و محاسبه روایی و پایایی ابزار . 1جدول 

 بعد

خ
ی کرونبا

آلفا
 

CR AVE MSV ASV 1 2 3 

 0.714 --- 0.718 0.320 0.456 0.61 0.801 0.736 یفیت  زیرساخت فناوری اطالعاتک-1

 0.428 0.726 0.513 0.012 0.169 0.58 0.889 0.838 اطالعاتهای فناوری رساختامنیت زی-2

 0.749 0.381 0.682 0.248 0.456 0.52 0.882 0.858 ارآفرینی در فضای مجازیک -3

 

توان گفت: پایایی ابعاد مورد تائید است زیرا آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی با توجه به جدول فوق می

؛  CR>AVE؛ CR>0.7است. روایی همگرا مورد تائید است، زیرا  AVE>0.5و همچنین   است 0.7باالی 

0.5AVE> 3طور روایی واگرا نیز مورد تائید است زیرا و همین MSV < AVE  4وASV < AVE. 

 

 هاافتهی

و وزه تجزیهح دوو در  Smart PLSو  SPSSافزارهای ها با استفاده از نرمدر این بخش به تحلیل کمی داده

جمعیت  شود. در جدول زیر به توصیف اطالعاتتحلیل )توصیفی و استنباطی( و تفسیر نتایج پرداخته می

دگی های پراکنهای گرایش به مرکز، شاخصطور توصیف متغیرهای پژوهش از منظر شاخصشناختی و همین

 شود:های شکل توزیع پرداخته میو شاخص

                                                           
1 - Cross Loadings 

2 -Composite Reliability (CR) 

3 - Maximum Shared Squared Variance (MSV) 

4 - Average Shared Squared Variance (ASV) 
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 ختی و متغیرهای پژوهشاطالعات جمعیت شنا .2جدول 
متغیر

 

 درصد فراوانی طبقه

متغیر
 

 درصد فراوانی طبقه

 جنسیت
 63.6 22 زن

سابقه کار
 

 5کمتر از 

 سال
29 48.3 

 30 18 سال 10تا  5 36.4 38 مرد

 رشته تحصیلی

 21.7 13 دیپلم و فوق دیپلم
 10بیش از 

 سال
 40 24 لیسانس 21.7 13

 38.3 23 فوق لیسانس و باالتر

 انحراف معیار میانگین متغیر
آماره 

 چولگی

آماره 

 کشیدگی

ن
س

 

 35کمتر از 

 سال
28 46.7 

زیرساخت امنیت 

 فناوری اطالعات
3.28 0.73 0.186 0.144 

تا  35بین 

 سال 45
20 33.3 

زیرساخت فناوری 

 اطالعات
3.26 0.71 0.239 0.152 

 45بیش از 

 سال
12 20 

کارآفرینی در فضای 

 مجازی
3.25 0.76 0.249 0.133 

 

مشاهده جدول فوق قابل کنندگان( که درهای شرکتهای پژوهش در بخش آمار توصیفی )ویژگییافته

کننده لیسانس (؛ تحصیالت بیشتر افراد شرکت36.4است، نشان داد، بیشترین درصد افراد مورد مطالعه مرد )

سال  5درصد(؛ بیشترین فراوانی سابقه کاری کمتر از  46.7)سال  35درصد(؛ بیشترین رده سنی کمتر از  40)

های حاصل از جدول چنین یافتهها آورده شد؛ همدرصد( بود. میانگین و انحراف استاندارد همه مؤلفه 48.3)

ها از این جنبه نرمال باشد؛ یعنی توزیع دادهمی -5،  5ها بین قبل نشان داد، آماره کشیدگی در تمامی مؤلفه

و حتی  -3، 3ها بین طور آماره چولگی در تمامی مؤلفهباشد؛ همینده و شکل توزیع خیلی تخت یا بلند نمیبو

توان گفت شکل توزیع دارای چولگی ها از این جنبه نرمال بوده و میقرار دارد، یعنی توزیع داده -2، 2بین 

باشد ها نرمال میها برای تمام مؤلفهدادهتوان نتیجه گرفت که شکل توزیع مثبت یا منفی نیست. در نهایت می

ها ای و ... برای بررسی فرضیههای پارامتریک نظیر همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونهتوان از آزمونو می

 استفاده کرد.
. در ادامه گیردیارزیابی قرار مآزمون مناسب مورد بررسی و با استفاده از  های پژوهشاین بخش فرضیه در

 گیرد. ها مورد بررسی قرار میهای پژوهش، وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آناز آزمون فرضیهقبل 

ای بود، برای بررسی وضعیت موجود متغیرها از آزمون ها نرمال و مقیاس فاصلهبا توجه به اینکه توزیع داده

همبستگی پیرسون استفاده شد. در چنین برای بررسی روابط بین متغیرها از آزمون ای و همتی تک نمونه

 ها آورده شده است.جدول زیر وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آن
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 هاوضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آن .3جدول 

 بعد
عدد 

 معناداری

حد 

 پایین
 3 2 1 وضعیت حد باال

 فناوری امنیت زیرساخت

 اطالعات
 0.847 0.011 -- مناسب 0.4865 0.1293 0.001

 0.884 --- 0.011 مناسب 0.8222 0.4775 0.001 اطالعات فناوری زیرساخت

 -- 0.884 0.847 مناسب 0.2374 0.1229 0.001 مجازی فضای در کارآفرینی

 

متغیر رابطه  سهمشاهده است نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که هر طور که در جدول فوق قابلهمان

زیرساخت امنیت و کیفیت (. از طرف دیگر نتایج جدول نشان داد که p<0,01مثبت و معناداری با یکدیگر دارند )

 در وضعیت مناسبی قرار دارد. فناوری اطالعات و کارآفرینی در فضای مجازی

ارتباط بین متغیرهای گیری اکنون الزم است تا مدل ساختاری که نشانگر های اندازهپس از آزمون مدل

 های پژوهش پرداخت. توان به بررسی فرضیهمکنون پژوهش است، ارائه شود. با استفاده از مدل ساختاری می

شود. بار عاملی قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می

نظر باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف 0.3تر از مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کم

در تحلیل عاملی متغیرهائی که یک متغیر  باشد تا مطلوب باشد. 0.5بایست باالتر از یم یشود. بار عاملمی

باشند. ها، بار عاملی پائین داشته سنجند، باید با آن عامل، بار عاملی باال و با سایر عاملپنهان )عامل( را می

شود. چون معناداری در استفاده می  t-valueیا همان  tجهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره 

 مشاهده متغیرهای از دسته آن افزار،نرم این از های حاصلخروجی بر اساس. شودبررسی می 0.05سطح خطای 

 حذف نهایی تحلیل از کردندنمی گیریاندازه را خود نهانی متغیر ایطور شایسته به هایی کهشاخص شده،

 گیری بهبوداندازه مدلیک  در مدل تناسب هایشاخص کلیه شده، مشاهده متغیرهای این با حذفخواهند شد. 

بار که  مواردی در پیشنهاد طبق شکل که بدین مدل اصالح رسند. نحوهیم قبول قابل اندازه به و کرده پیدا

 تحلیل مجموعه از را شده مشاهده متغیر آن باشد 5/0شده کمتر از  مشاهده یرمتغ با مکنون متغیر بین  یعامل

می باشند و لذا  0.5دارای بار عاملی کمتر از   20qو q9, q8q ,19لذا متغیرهای مشاهده شده . کنیممی حذف

امنیت زیرساخت  کیفیت ومنظور بررسی تاثیر بهمدل اصالح شده  1پس از حذف این متغیرها در نمودار 

 ارائه شده است.  گسترش کارآفرینیبر  فناوری اطالعات
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 مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد و حذف متغیرهای با بارعاملی کم .1نمودار 

کارآفرینی در بر ترین میزان تاثیرگذاری یشبتوان گفت که یمبا توجه به نمودار فوق و ضرایب استاندارد 

بوده است زیرا باالترین ضریب مسیر را داشته  کیفیت زیرساخت های فناوری اطالعات، از جانب مجازیفضای 

( بر کارآفرینی در 0.142امنیت زیرساخت های فناوری اطالعات تاثیری برابر با )(، همچنین  0.220است )

 فضای مجازی داشته است.

دهد. این مدل در واقع تمامی ( نشان میt-valueپژوهش را در حالت معناداری ضرایب ) مدل 2نمودار 

، آزمون tمعادالت اندازه گیری )بارهای عاملی( و معادالت ساختاری )ضرایب مسیر( را با استفاده از آماره 

ی باشد، اگر مقدار آمارهمعنادار می %95کند. بر طبق این مدل ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان می

t ی +( قرار گیرد و اگر مقدار آماره96/1تا  -96/1ی ) خارج بازهt  درون این بازه قرار گیرد، در نتیجه بار عاملی

باشد اگر مقدار معنادار می %99یا ضریب مسیر، معنادار نیست. ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان 

 +( قرار گیرد. 58/2تا  -58/2ی ) خارج بازه tی آماره

 
 ها در مدلمعناداری فرضیهضرایب  .2نمودار 

اند و در معنادار شده %99تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  tبر طبق نتایج به دست آمده از آزمون 

اند. بنابراین نتایج حاصله از بارهای عاملی روایی باالی های خود سهم معناداری را ایفا کردهگیری سازهاندازه

 کند.مدل را تایید می
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پردازیم. در جدول زیر به بررسی فرضیات پژوهش می 2و  1 هایآمده در نموداردستمقادیر به با توجه به

 توان مشاهده کرد.نتایج حاصل از آزمون مدل را می

 ی پژوهشهاهیفرضبررسی . 4جدول 

 t sigآماره  (βضریب مسیر) های تحقیقفرضیه
نتیجه 

 فرضیه

امنیت زیرساخت فناوری 

در فضای  کارآفرینی ← اطالعات

 مجازی

 شودتأیید می <0.01 2.875 0.142

کیفیت زیرساخت فناوری 

کارآفرینی در فضای  ←اطالعات 

 مجازی

 شودتأیید می <0.01 3.415 0.220

 

تاثیر امنیت و کیفیت فناوری اطالعات را بر کارآفرینی در فضای توان نوع و میزان بر اساس جدول باال می

  درصد معنادار هستند. 99های پژوهش در سطح اطمینان مشاهده کرد که بر این اساس کلیه فرضیه مجازی
. در سطح ساختاری کندیها را برآورد م، بارهای گویه ها و کواریانس ماندهPLSدر سطح مدل اندازه گیری

 یاریانس استخراج شدهنیز ضرایب مسیر، همبستگی میان متغیرهای مکنون، واریانس تبیین شده و میانگین و

از مسیرها و بارهای عاملی با استفاده از  یکبرای هر T  ی. آمارهکندیرا برآورد م(AVE)متغیرهای مکنون

که ضریب  شودی. برازش مناسب مدل زمانی محقق مشودیروش برش متقاطع یا خودگردان سازی محاسبه م

ها از سازه یکبرای هر  0.05شد و همسانی درونی باالی مسیر معنادار بوده، واریانس تبیین شده قابل قبول با

 ینعالوه بر اباشند. یممقادیر قابل قبول بارهای عاملی نیز نشان دهنده برازش مناسب مدل برقرار باشد. 

سه مقدار . باشدینیز شاخصی برای بررسی برازش مدل جهت پیش بینی متغیرهای درون زا م GOFشاخص

 .اندشدهمعرفی  GOFترتیب به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای به  0.36و  0.25، 0.01

 جدول اشتراکات .5جدول 

 اشتراکات ابعاد

.89970 اطالعات فناوری امنیت زیرساخت  

 0.7672 اطالعات فناوری زیرساخت

 0.739 مجازی فضای در کارآفرینی

 0.528 میانگین

 2R 0.727میانگین 

𝐺𝑜𝑓 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ×  𝑅2̅̅ ̅̅  = √0.5285 ∗ 0.727=0.643 
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برازش مناسببب مدل آمده، نشببان از  بدسببت 0.36تر از بزرگ GOFمقادیر محاسبببه شببده  که ییآنجااز 

 واریانس تبیین شده قابل قبول و همسانی درونی و معنادار بوده هایب مسیراضر پژوهش دارد، همچنین کلیه

 باشد. یم 0.05باالی  هاسازه

 

 بحث و نتیجه گیری

ها، معموالً رو به افزایش است، اگرچه ماهیت های سازمانهای فناوری اطالعات و شبکهحمالت به سیستم

های و نیز آشکارسازی شکاف منظور عالئق فنیو اهداف آن ممکن است متفاوت باشد. در درجه اول، حمالت، به

کاری صورت رود. در این بین، حمالتی بسیار خطرناک هستند که با هدف بزهامنیتی سازمان مقابل بکار می

های فناوری اطالعات را به منظور حصول های سیستمپذیریپذیرند که طی آن، هکرها، استفاده از آسیبمی

د. این امر امنیت در زیرساخت های دهن، مورد هدف قرار میهای غیرقانونی و یا جلب توجه اجتماعیمزیت

زیرساخت های فناوری اطالعات که با توجه به نتایج تحقیق بحث امنیت در  فناوری اطالعات را بیان می سازد

بر کار،رینی در فضای مجازی تاثیرگذار است. بدیهی است کارآفرینان با توجه به پذیرش ریسک های بازار و 

ر ریسک های مطرح در صنعت مورد فعالیت خود، دیگر قادر به پذیرش ریسک های بنیادینی مانند انواع دیگ

عدم وجود امنیت در زیرساخت های فناوری اطالعات نیستند، لذا نبود امنیت بر فعالیت کارآفرینانه آنان 

امنیتش در معرض خطر تاثیرگذار می باشد و ایده ناب خود را در جایی بستر سازی نمی نمایند که به راحتی 

 قرار گیرد.

از سوی دیگر بحث مطرح دیگر کیفیت زیرساخت های فناوری اطالعات می باشد، بدین صورت که زیرساخت 

باشد یا خیر؟ شرایط مورد نیاز کسب و کار ها میهای موجود در کشور دارای سرعت، قدرت، پهنای باند و سایر 

زی فهرستی از الزامات را در نظر می گیرد و تا برآورد نشدن این فرد کارآفرین برای ایده خود در فضای مجا

الزامات دست به سرمایه گذاری نمی زند. یا اگر سرمایه گذاری نماید و بعدها متوجه شود که زیرساخت ها قادر 

 به برآورده کردن پیش نیازهای ایده او نمی باشند دست از ادامه فعالیت خود می کشد.

افزار، افزارهای مختلف، سختهای پایگاه داده، نرمفناوری اطالعات شامل برنامهکیفیت زیرساخت های 

. مدیریت به باشدمی ای دپارتمان فناوری اطالعاتهای فنی و حرفههای الکترونیکی و مهارتشبکه و سیستم

و تأثیرات  و کار شامل مشخصات هزینهحوزه تخصص برای حفظ اطالعات و عملکرد فناوری اطالعات در کسب 

باشد. بررسی دقیق این سه حوزه کیفیت فناوری اطالعات را می های فناوری اطالعاتو کار بر پروژهکسب 

 نشان می دهد که می تواند هر فعالیت کارآفرینانه در فضای مجازی را تحت تاثیر قرار دهد.
ه توسعه دهندگان و کارآفرینان با توجه به تاثیر امنیت زیرساخت های فناوری اطالعات پیشنهاد می شود ک

فعالیت های خود را در سرورهای امن داخلی بستر سازی نمایند و از سیستم های محافظت شبکه نیز به منظور 

جلوگیری از ورودهکرها استفاده نمایند.پشتیبان گیری تمامی اطالعات کسب و کار در چندین سرور برای 

ترس نیست.قبل از بارگزاری اطالعات در فضای مجازی از توان استفاده در مواقعی که اطالعات اصلی در دس

سرورهای میزبان اطالع دقیق حاصل شود.رتبه بندی شرکت های ارائه دهنده خدمات برنامه نویسی تحت وب 

 به منظور شناخت شرکت های با کیفیت تر و همچنین ایجاد رقابت کیفی در سطح اینگونه شرکت ها.
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Abstract 

The present study examines the impact of IT infrastructure on the viability of cybercriminals. 

The method of the present study was applied in terms of purpose, and in terms of data 

collection method, was a descriptive-correlative research. The statistical population of the 

study consisted of all employees of the Carnot software development company with a total 

of 70 people. From this number, 60 subjects were selected as sample size using simple 

random sampling and Morgan table. In order to collect data in this study, two researcher-

made questionnaires, which were taken from the standard questionnaire of information 

technology infrastructure Chanopas et al. (2006) and Entrepreneurship Involvement (2007), 

were used. In order to determine the validity of the questionnaire, visual, content and 

structure validity (AVE> 0.5), the reliability of the tool was calculated through the 

Cronbach's alpha coefficient (for all variables greater than 0.7) and composite reliability (for 

all variables Greater than 0.7) were calculated that the results indicated the validity and 

reliability of the research tool. Data analysis was done in two descriptive sections (mean, 

standard deviation, graph, frequency, ...) and inferential (Pearson correlation coefficient and 

structural equation modeling). The results of the research showed that the quality and 

security of information technology infrastructure in the country affect entrepreneurship in 

cyberspace. 
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