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چکیده
علیرغ��م بحرانه��ای اقتصادی ناش��ی از جهانیش��دن بازارها و فش��ار رقابت ،کس��بوکارهای آنالین
در دنیا روزبهروز گس��ترش مییابند و بس��تر فناوری اینترنت راهاندازی و ایجاد آن را س��ادهتر و س��ریعتر
نمودهاس��ت .اما گسترش این کسبوکارها در ایران بسیار كند اس��ت ،چراکه یك كارآفرین الكترونیكی
در ایران نمیداند برای راهاندازی کس��بوکار اینترنتی خود -از مرحله ایده تا راهاندازی کس��بوکار -چه
اقداماتی را باید انجام دهد و با چه موانعی در این فرایند مواجه اس��ت .این پژوهش کیفی به شناس��ایی
موانع و محدودیتهای راهاندازی کس��بوکارهای اینترنتی در ایران براس��اس مدل کارآفرینی س��ایبری
میپردازد 12 .کارآفرین الکترونیکی از روش نمونهگیری گلولهبرفی برای مشاركت در فرایند جمعآوری
دادهها انتخاب شدند .دادههای جمعآوریشده از مصاحبهی عمیق به روش تحلیل محتوا و تکنیک تم
و با استفاده از نرمافزار اطلس تیآی تحلیل گردید .با تجزیهوتحلیل دادههای پنج مرحله اصلی فرایند
کارآفرینی الکترونیکی ،شامل تشخیص فرصت ،کشف ایده ،تحلیل بازار ،امکانسنجی و راهاندازی 19
مقول ه و  49مؤلفه (موانع و مش��کالت) اس��تخراجشد .یافتهها نش��ان داد مؤلفه ارزیابی و نوآوری باید در
تمام��ی مراحل فرآیند کارآفرین��ی الکترونیکی موردتوجه قرار گیرد .بنابراین چارچوب ارائهش��ده در این
تحقیق بهعنوان مبنایی برای تمامی ذینفعان  ،بخصوص دولت و محیط کسبوکار برای حل مشكالت و
موانع رش دوتوسعه كارآفرینی الكترونیكی در ایران خواهد بود.
واژههای کلیدی:
کسبوکارهای اینترنتی ،کارآفرینی سایبری ،موانع و چالشها ،ایران
 . 1کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشکدهی مدیریت و حسابداری ،دانشگاه خوارزمی ،تهران  ،ایران
* نویسنده عهده دار مکاتبات rosi.zare@gmail.com :
 . 2عضو هیئت علمی گروه مدیریت فناوری اطالعات دانشکدهی مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران  ،ایران
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مقدمه
بوکار شدهاست .در این میان تحول و
تحوالت س��ریع فناوری منجر به تغییرات ش��گرفی در دنیای کس�� 
دگرگون��ی كه در مقولهی كارآفرینی رویداده ،تمامی جهان را متأثر كردهاس��ت .کارآفرینی الکترونیکی
جایگزین روشهای س��نتی شدهاست ( .)Ming-Hsiun, 2009در کشورهای درحالتوسعه این شکل
از کارآفرینی موجب ایجاد مزیتهای رقابتی بیشماری میشود که میتواند آنها را در عرصه بینالمللی
همردیف س��ایر رقبای خود قرار دهد (نوری و صمدی .)1393 ،اس��تقالل از عوامل فیزیکی ،روشهای
جدید برای برقراری ارتباط انس��انی ،دسترس��ی بینظیر به اطالعات و کاهش موانع ورود س��بب ایجاد
مزیتهای رقابتی شدهاست که دستاورد ماهیت کارآفرینی الکترونیکی است (.)Mindaugas, 2011
در این محیط متالطم و رقابت لجامگسیخته کسبوکار ،حفظ مزیت رقابتی بهعنوان کلید رشد و بقای
سازمان حیاتی است.
افزون بر آن ،مزایایی همچون کاهش هزینههای تراکنش ،افزایش چابکی ،رقابت در سطح بینالملل
بوکارهای کوچک و
و وفاداری مشتریان ،کارایی و پویایی آن ( ،)Asghary & Gedeon, 2010به کس 
کارآفرینان امکان دسترسی به بازارهای بکر را میدهد.
هرچند مزایای قابلتوجه و چشمگیر کارآفرینی الکترونیکی منجر به گسترش این نوع کسبوکارها
در کش��ورهای پیش��رفته از دهههای قبل شدهاست؛ اما ،فقدان زیرس��اختهای مناسب مانند تجهیزات
ارتباطی ،کمبود نیروی انس��انی ماهر و نبود محیط حمایتی و دیگر موانع س��رعت بهکارگیری کس��بوکار
الکترونیکی را در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران کندتر کردهاست (رضاییان و همکاران .)۱۳۸۹ ،یك
كارآفرین الكترونیكی در ایران نمیداند برای راهاندازی کسبوکار اینترنتی خود -از مرحله ایده تا راهاندازی
کسبوکار -چه اقداماتی را باید انجام دهد و با چه موانع و مشكالت جدی در این فرایند مواجه است.
توسعه این نوع کسبوکارها ،نیازمند شناخت موانع و چالشهای فرایند کارآفرینی الکترونیکی است
تا بتوان با انتخاب راهحل مناس��ب آنها را رفع نمود .بررسی پژوهشهای انجامشده در حوزه کارآفرینی
ً
ً
الکترونیکی حاکی از آن است که :اوال عمده تحقیقات به موانع تجارت الکترونیکی و نه صرفا کارآفرینی
ً
الکترونیک��ی پرداختهان��د؛ ثانی��ا چارچوب موانع احتمالی از قبل مشخصش��ده و از طریق پرسش��نامه
فقط وجود یا نبود و میزان موانع پیشبینی ش��ده بررس��ی شدهاس��ت .بنابراین جای پژوهشی که ضمن
ش��ناخت فرایند کارآفرینی الکترونیکی ،موانع و محدودیتها را در هر گام از این فرایند شناس��ایی کند،
خالی است .از این رو سؤال پژوهش بدین صورت مطرح میشود موانع و چالشهای هر مرحله از فرایند
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کارآفرینی الکترونیکی کدامند؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تغیی��رات و تح��والت ش��گرف و بنیادی��ن و مس��تمر فناوریه��ای جدید طی س��الهای اخی��ر بهویژه در
ح��وزه کس��بوکار ،منج��ر ب��ه الگوه��ای جدی��دی از کارآفرین��ی بن��ام کارآفرینی س��ایبری شدهاس��ت،
ک��ه میت��وان از آن تح��ت عناوین��ی مش��ابه همچ��ون کارآفرین��ی الکترونیک��ی ،کارآفرین��ی آنالی��ن،
کارآفرین��ی مج��ازی و کارآفرینی اینترنتی نی��ز نام برد .ایجاد فعالیت کس��بوکار ش��خصی در اینترنت،
ف��روش در بعض��ی مناط��ق خاص و خدمترس��انی آنالی��ن ،ماهی��ت بالقوه ای��ن نوع کارآفرینی اس��ت
ً
( .)Balachandran & Sree Sakthivelan, 2013کارآفرین��ی س��ایبری ذات��ا مزی��ت رقابت��ی تلقی
نمیش��ود بلکه ابزاری اس��ت که در صورت اس��تفاده صحیح و مؤثر و در کنار فرایندها ،منابع و بهصورت
تویکم و ظه��ور فناوری
مکم��ل س��بب ایج��اد و تقویت مزی��ت رقابتی خواهد ش��د .با ورود به قرن بیس�� 
اطالع��ات ،کارآفرین��ی س��نتی جای خود را به کارآفرینی س��ایبری دادهاس��ت ،در این می��ان کارآفرینی
س��ایبری با پویایی ،س��رعت رش��د و ویژگیه��ای رقابتی زیاد مس��یرهای نوینی را برای خل��ق ثروت نوید
میدهد .کارآفرینی س��ایبری یکی از زیرمجموعههای کارآفرینی اس��ت ک��ه در آن تمامی موارد فیزیکی
کارآفرین��ی ،س��ایبری شدهاس��ت( .ن��وری و صم��دی .)۱۳۹۳،کارآفرین��ی الکترونیکی فرایندی اس��ت
ک��ه با اس��تفاده از ن��وآوری و ابت��کار عمل ،پتانس��یلهای اینترنت را برای حل مش��کلی ب��کار میگیرد.
()Hull et al, 2007کری��ر و رایمون��د 1طی مطالعات و تحقیقاتی که بر روی پنج کارآفرین س��ایبری در
کانادا انجام دادند ،فرایند موردنظر کارآفرینان س��ایبری برای تأس��یس شرکتش��ان را در ش��ش مرحله
بیان نمودند .فاز اول؛ پیدایش ایده اولیه ش��غلی ،فاز دوم؛ تحلیل نیازهای بازار؛ فاز س��وم؛ شناس��ایی
فرصتهای کسبوکار ،فاز چهارم؛ مطالعه امکانسنجی ،در مرحله بعد ،کارآفرین سایبری به جستجوی
حامی مالی و ش��ریک برای کس��بوکار خود اس��ت؛ که فاز پنجم محس��وب میش��ود .فاز ششم ابتکار و
نوآوری؛ با ایجاد خالقیت و نوآوری که هر  5مرحله قبل را پوش��ش میدهند (.)Carrier et al, 2004
در تحقی��ق دیگ��ری که حافظیه و همکاران روی پنج کارآفرینی س��ایبری در ایران انجام دادند ،مراحلی
ک��ه بای��د طی ش��ود تا فرآین��د کارآفرینی س��ایبری به تولی��د کاال یا خدمت منج��ر ش��ود را در چهار مورد
پای��های و بنیان��ی عنوان میکنن��د .مرحله اول :شناس��ایی فرصت تجارت و کس��بوکار اس��ت .مرحله
1 . Carrier & Raymond
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دوم؛ کش��ف ای��ده ،در مرحله بعد بررس��ی نی��از بازار و در آخرین مرحله به بررس��ی ام��کان انجام تجارت
میپ��ردازد ( .)Hafezieh et al, 2011در تحقی��ق اصغ��ری و گدی��ون 1مراح��ل کارآفرینی الکترونیکی
ش��امل فرصت شناس��ی ،ایدهپردازی ،کس��ب منابع ،راهاندازی ،رهبری و فراهم کردن چشمانداز است
( .)Asghary & Gedeon, 2010منکول��د 2در پژوه��ش خود مراحل کارآفرینی الکترونیکی را کش��ف
ایده ،ارزش موردنظر با ارائه محصول و خدمات به بهترین شکل ممکن و در آخرین مرحله تعیین اندازه
بازار موردنظر میداند.
جدول ( )1خالصه سناریوهای فرآیند کارآفرینی الکترونیکی
محل
نویسندگان سال
تحقیق

کریر و
رایموند

مراحل فرآیند کارآفرینی
گام 1

گام 2

گام 3

گام 4

گام 5

گام 6

پیدایش ایده تحلیل نیاز شناسایی عملیبودن جستوجوی ابتکار و
 2004کانادا
حامی نوآوری
ایده
فرصت
بازار
شغلی

حافظیه و
همکاران

 2011ایران

اصغری و
گدیون

 2010کلی فرصتشناسی ایدهپردازی

کولمان

 2008کلی

منکولد

 2010کلی

شناسایی
فرصت

پیشاز شروع

بررسی
ایده تجارت
نیاز بازار

شروع

امکانسنجی

کسب
منابع

راهاندازی

راهاندازی

توسعه

کشف ایده ارزشگذاری کارایی

رهبریو
چشمانداز

کسب بازار

در این فرایند تیم ،طرح کسبوکار و عوامل مربوط به تأمین مالی و تحلیل بازار و مشتریان و استفاده
از مش��اوران و انکوباتورها از مهمترین اقدامات است (.)Menkveld, 2010کولمان 3مراحل فرایند ایجاد
شرکتهای نوپا را به این صورت شرح دادهاست در مرحلهی پیش از شروع ،کارآفرین به جستجو دربارهی
ایدههای مختلف و چگونگی ش��کلدهی تیم میپردازد .در مرحلهی شروع ،ایده باید تعریفشده باشد و
تیم تجاری که ایده را تحقق میبخشد ،باید شکلگرفته باشد .پسازآن ،مفهوم کسبوکار باید مستند شود.
در مرحلهی راهاندازی ،بنگاه اقتصادی تأسیسش��ده و محصول ساخته میشود (.)Kollmann, 2006
1 . Asghary & Gedeon
2 . Menkveld
3 . Kollmann
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جدول ( )1خالصه سناریوهای فرآیند کارآفرینی الکترونیکی را نشان میدهد.
چنانچه،بخواهیم فرآیند كارآفرینی الكترونیكی را با توجه به مراحل مختلفی كه پژوهشهای پیشین
به آن پرداختهاند  ،به صورت خطی تحلیل كنیم  ،میتواند به شكل ( )1باشد.

شکل( )1مدل تحقیق

فراین��د کارآفرین��ی الکترونیکی درواقع ،ش��رح مراحل کارآفرینی اس��ت ک��ه از قابلیتهای فناوری
اطالعات ،شبكه و اینترنت بهعنوان ابزاری در این راه استفاده میكند .این فرآیند با تشخیص فرصت آغاز
بوکاربه گونهای
میگردد .تش��خیص فرصت بهعنوان توانایی شناسایی ایدهی خوب و انتقال آن به کس 
که ارزشافزوده و درآمد تولیدکند تعریف شدهاس��ت ( .)Corbet, 2007عواملی همچون دانش پیشین
(Venkataraman, 1997), (Shane & Venkataraman, 2000) (Corner, 2010) , (Marvel
) ,& Droege, 2010), (Mejri & Umemoto, 2010هوش��یاری کارآفرینان��ه & (Ardichvili
Cardozo, 2000), (Tang & Murphy, 2012), (Kirzner, 1999), (Webb et al, 2011),
) ,(Miao & Liu, 2010), (Li, 2011شبکههای اجتماعی )(Singh, 1998), (Ardichivli et al, 2003
و ویژگیه��ای ش��خصیتی )(Baron, R.A, 2006), (Butler et al, 2010), (Shane et al, 2010

و ) (Butler, Doktor, & Lins, 2010در تش��خیص فرص��ت مؤثر اس��ت .کارآفرین پس از شناس��ایی
فرصت در فضای تجارت به خلق ایده متناس��ب با فرصت میپردازد در خلق ایده ،ذهن باید آزاد باش��د و
به محدودیت ها فكر نكند تا نوآوری بروز كند .در ادامه این روند نیز کارآفرین بهدنبال نیازس��نجی بازار و
مش��تریان بالقوه موجود تا درصورتیکه نیاز به بازبینی ایده باشد این بازخورد را اعمال نماید .مطالعات
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انجامش��ده توس��ط آمیت و زوت ،)۲۰۰۱( 1حاکی است از چهار عامل اصلی درکسبوکار الکترونیکی
که منجر به ایجاد ارزش جدید یا افزایش ارزشهای موجود حاصل از عملکرد کس��بوکار الکترونیکی
میشود :نوظهوری ،قفلکردن مشتری ،تکمیل کردن،کارایی است .مطالعه امکانسنجی در نخستین
اق��دام خ��ود به تجزیهوتحلیل فرصتهای شناساییش��ده و منطبق با ارزش موردنظر ایده کس��بوکار
میپردازد ( .)Feng & Hong-dan, 2010و در آخرین گام کسبوکار موردنظر را راهاندازی میکند.
موانع و مشکالت فرآیند کارآفرینی الکترونیکی
کارآفرین��ی الکترونیک��ی در ای��ران ،بهعنوان یک کش��ور درحالتوس��عه و ب��ا توجه به وج��ود بیثبات در
اینگونه از کش��ورها ،با مش��کالت و موانعی در این فرایند مواجه اس��ت .تحقیقات قبلی حاکی از موانع
و مش��کالتی اس��ت که به دلیل ماهیت کارآفرینی الکترونیکی و فراهم نبودن بس��تر مناس��ب این نوع از
کارآفرینی بوجود آمدهاست .در برخی از تحقیقات به نبود بسترسازی مناسب در زمینه فنی و تجهیزات
ش��بکهای و همچنین امنیت تبادالت دادههای ش��خصی (اکبری ،)1386 ،فقدان زیرس��اخت مناسب
(رضایی��ان وهمکاران ،)1389،ضعف زیرس��اختاینترنت (فاطمی )1389 ،اش��اره میکن��د .افزون بر
آن کاس��تی قوانین مدون و مص��وب حقوقی ( ، )Khanh Vu, 2013ناقصب��ودن قوانین کار و مالیاتی
(معینف��ر و هم��کاران ،)1391،ضعف نظام حقوقی در تعریف جرای��م اینترنتی و پیگیری آنها (عزیزی
بوکارهایی ک��ه کاال و خدمات خ��ود را از طریق اینترنت
و بس��حاق ،)1391،توانایی ش��کلگیری کس�� 
بوکارهای الکترونیکی قادرند
عرض��ه میکنند را کاهش میدهد .از س��وی دیگر ،با وج��ود اینکه کس�� 
ت��ا نیازهای صریح و ضمنی مش��تریان را ب��رآورده کنند اما فقر اقتصادی و فرهنگ��ی جامعه و پایینبودن
س��طح آگاه��ی کاربران به فناوری اطالع��ات (اکبری )1386 ،مانع آن میش��ود .فقدان تماس فیزیکی
( )Khanh Vu, 2013و نبود حالت و ارتباط عاطفی میان خریدار و فروشنده (علیپورو همکاران)1391،
و عدم دسترسی به شناخت نیاز مشتریان ( )Khanh Vu, 2013اعتماد متقابل بین خریدار و فروشنده
را کاهش میدهد .نداش��تن تجربه مدیریتی (شمیسا ،)1390،کمبود دانش عمومی مربوط به فعالیت
و آگاهیهای الزم در مورد مهارتهای فنی (یداللهی فارسی و همکاران ،)1390،فقدان دانش و تجربه
در زمینه تخصصی (فاطمی )1389،و همچنین عدم سالست فکری کارآفرینان الکترونیکی (احمدی،
بوکار اس��ت .خروج سریع نیروی
 ،)1387منجر به کمرنگش��دن نقش کارآفرین در حفظ و بقای کس�� 
1 . Amit & Zott
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آموزشدیده( ، )Asghary & Gedeon, 2010کمبود نیروی متخصص وبرنامهنویس (فاطمی،)1389،
(علیپور و همکاران( ،)1391،رضاییان و همکاران )۱۳۸۹،از موانع و مش��کالت تیم اس��ت .درتحقیقات
دیگر ،عواملی همچون كپیشدن ایدهها ( ،)Greg et al, 2008نارسایی مدل کسبوکار ،عدمحمایت
دولت ،زمانبربودن اخذ مجوزهای الزم (عزیزی و بسحاق )1391،مانع از شکلگیری و توسعه در فرایند
کارآفرینی الکترونیکی است .جدول ( )۲خالصه این موانع و مشکالت را نشان میدهد.
جدول( )2خالصه موانع فرآیند کارآفرینی الکترونیکی
موانع شناساییشده

محقق

فراهم نبودن بستر مناسب زیرساخت

(رضاییان وهمکاران،)1389،
(فاطمی( ،)1389،اکبری)1386 ،

فقدان قوانین مدون و مصوب

(( ،)Khanh Vu, 2013معینفرو
همکاران( ،)1391،عزیزی و بسحاق)1391،

فقر اقتصادی و فرهنگی جامعه و پایینبودن سطح
آگاهی کاربران به فناوری اطالعات

(اکبری)1386 ،

فقدان تماس فیزیکی

()Khanh Vu, 2013

فقدان ارتباط عاطفی میان خریدار و فروشنده

(علیپورو همکاران)1391،

عدم سالست فکری و خالقیت در کارآفرینان

(احمدی)1387 ،

عدم تجربه مدیریت

(شمیسا)1390،

نداشتن دانش عمومی مربوط به فعالیت

(یداللهی فارسی و همکاران)1390،

کمبود نیروی متخصص و خروج سریع نیروی
آموزشدیده

(( ،)Hafezieh et al,2011شمیسا،)1390،
(فاطمی( ،)1389،علیپورو همکاران،)1391،
(رضاییان وهمکاران)1389،

كپیشدن ایدهها

()Greg et al., 2008

نارسایی مدل کسبوکار

(عزیزی و بسحاق)1391،

عدمحمایت دولت

(علیپورو همکاران،)1391،
(عزیزی و بسحاق)1391 ،

زمانبربودن اخذ مجوزهای الزم

(عزیزی و بسحاق)1391،
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روششناسی تحقیق
این پژوهش بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی است و بر حسب روش انجام تحقیق ،تحقیق کیفی
بوکارهای کمتر
بوکارهای اینترنتی نوپا است و از آنجا که کس 
اس��ت.جامعه آماری پژوهش شامل کس�� 
بوکار درنظر گرفته ش��د .تا اطمینان حاصل شود که
از  3/5س��ال نوپا محس��وب میشوند سابقه کس�� 
کارآفرین این مرحله را تجربه کردهاس��ت .بهمنظور دس��تیابی به غنای دادهها از صنایع مختلف در این
حوزه استفادهشدهاس��ت .مش��ارکتکنندگان با روش گلولهبرفی انتخاب شدند به این صورت که پس از
بوکارهای اینترنتی معرفی شده
مصاحبه با اولین مشارکتکننده (که خود از طریق انجمن صنفی کس 
بود) از او خواس��ته ش��د نفر بعدی را که فکر میکند میتواند با توجه به موضوع تحقیق ما را یاری کند به
ما معرفی نماید .در این مسیر با وجود رسیدن به اشباع نظری پس از مصاحب هشتم دو مصاحبه دیگر
نیز برای افزایش دقت پژوهش انجام ش��د .پرس��شهای کلی مصاحبه براساس مدل تحقیق و بهصورت
گامبهگام فرایندکارآفرینی الکترونیکی تدوین ش��د و به فراخور پاس��خهای مشارکتش��ونده پرسشهای
جزئیت��ری نیز در زمان مصاحبه اضافه ش��د .بهمنظور تعیین روایی محتوا .پرسش��نامهای تنظیمش��ده
بوکارهای اینترنتی ،که قبل از توزیع به تأیید چند تن از خبرگان
براساس متن مصاحبه با مؤسسین کس 
و متخصصین موضوع رس��ید .پایایی ابزار نیز با بازبینی و اصالح پرس��شهای مصاحبه پس از انجام دو
مصاحبه اول تأیید شدهاست .تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها ،تحلیل دادههای مصاحبه از روش
آنالیز تم و با استفاده از نرمافزار اطلس تی آی انجام شد.
یافتهها
یافتهه��ای تحقی��ق كه نتیجهی تحلی��ل محتوای مصاحبههای انجامش��ده با متخصص��ان و کارآفرینان
الکترونیکی اس��ت ،در س��ه س��طح بعد ،مقوله و موانع و مش��کالت اس��ت .با توجه ب��ه اینکه چارچوب
پیشنهادی مبنای این تحقیق بودهاست ،ابعاد تحقیق براساس گامهای فرایند کارآفرینی الکترونیکی در
این جدول گزارششدهاند.
یافته اول :موانع و مشکالت تشخیص فرصت (گام اول)
تشخیص فرصت ،توانایی شناسایی ایدهی خوب و خلق ارزش تعریفشدهاست .در مطالعات آردیچویلی
و همکاران��ش ( ،)2003مقولهه��ای ویژگیه��ای ش��خصیتی ،ش��بکههای اجتماعی ،دانش پیش��ین و
هوش��یاری کارآفرینانه فرآیند تش��خیص و توس��عه فرص��ت را تحتتأثیر قرار میدهن��د .نتایج مصاحبه با
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بوکار (جدول  )3نشان داد که برای مقوله هوشیاری کارآفرینانه و مقوله شبکه اجتماعی
صاحبان کس�� 
مانع و مش��کلی وجود ندارد .باوجوداینکه عضویت نداشتن در شبکههای اجتماعی و گروههای مربوط
به کس��بوکار در تحقیقات قبلی بهعنوان عاملی برای شکست کسبوکارها محسوب میشد (آراستی و
غالمی )1389،اما وجود ش��بکههای اجتماعی که هرروزه تعدادش��ان روبهرشد است ،وجود این مانع را
در این پژوهش کمرنگتر نش��ان دادهاس��ت .مقوله مهم در تشخیص فرصت دانش پیشین است .دانش
پیش��ین شامل  )1بازارها )2 ،تأمین نیاز بازارها )3 ،مشتریان اس��ت (قلیپورو همکاران .)1388 ،اغلب
صاحبان کس��بوکار ،دانش پیشین مرتبط با فعالیت خود را داشتند اما نداشتن دانش درباره بازار مانع
قابلتوجهی در اینگونه کسبوکارها است کارآفرینی میگوید:
جز مطالعه تعداد اندکی از وبنوش��تهها ،در این زمینه مطالعات زیادی نداشتم .در مورد دانش
تخصصی خودم مطالعات و مهارت کافی داش��تم ولی در مورد دانش بازار چیزی نمیدانستم و
این مسئله یک سال من رو عقب انداخت.
درمقوله ویژگیهای شخصیتی کم بودن روحیه کارآفرینی در اغلب مردم مانع از شروع کسبوکار
اس��ت .وجود مش��کالت در این فرایند بسیاری از کارآفرینان را دلس��رد و خسته کرده است .کارآفرینی
میگوید:
دو بار این پروژه شکس��ت خورد بار س��وم موفق شد  20تا  25ش��رکت در پروژه مثل ما جلو آمده
بودند س��ایت هم درست کرده بودند در قسمت قرارداد بستن با رستوران شکست خورده بودند
و رها کرده بودند.
جدول ( )3خالصه موانع و مشکالت مقولههای ابعاد تشخیص فرصت را نشان میدهد.
جدول( )3موانع و مشکالت تشخیص فرصت (گام اول) در فرایند کارآفرینی الکترونیکی
تشخیص فرصت

دانش پیشین

شبکههای اجتماعی

هوشیاری
کارآفرینانه

صفات و ویژگیهای
شخصیتی

مؤلفهها (موانع و
مشکالت)

نداشتن دانش
درباره بازار

*

*

کم بودن روحیه
کارآفرینی

مبانی نظری
مصاحبها

ü
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* همانطورکه گفته شد در مقولههای شبکههای اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه مانع و مشکلی ازنظر
متخصصان و کارآفرینان الکترونیکی وجود نداشت.
یافته دوم :موانع و مشکالت کشف ایده (گام دوم)
ای��ده بهمعنای راهحلی که برای رفع یک مش��کل یا رفع نیاز ارائه میش��ود و در صورت تحقق ،نتیجه آن
ن و عبدال��هزاده .)1391،نتایج مصاحبهها با صاحبان
محصول ،فرایند یا خدمت جدید اس��ت( .عربیو 
بوکار الکترونیکی (جدول  )4در گام ایده نشان داد که مؤلفههای مقوله خالقیت شامل کپیکردن
کس 
ایدهه��ا ،عدم سالس��ت فک��ری و چارهجوییهای کوتاهمدت اس��ت .ب��ا وجود اینکه کپیش��دن ایدهها
بوکار این مؤلفه را هم بهعنوان مانع (7مصاحبه) و
بیش��ترین تأثیر را در این گام دارد اما صاحبان کس�� 
هم بهعنوان عاملی برای موفقیت ( 5مصاحبه) میدانند .آنچه باعث سوق این مؤلفه به سمت موفقیت
میشود ارزیابی و الگوبرداری صحیح از ایده است .عدم سالست فکری در کارآفرینان ایرانی قابلتوجه
است پژوهشهای قبلی نیز به آن بهعنوان مانع توجه کردهاند (احمدی .)1387 ،مشارکتکنندهای هم
در این مورد اذعان داشت:
اغلب مردم شیوههای فکری و عملی پیشین خود را سخت تغییر میدهند و خرق عادت برایشان
س��خت اس��ت .بدون سالس��ت فکری فرد متمایل به اس��تفاده از الگوهای قالبی است و هرچه
تجربه در یک زمینه بیشتر میشود مانع عرضه ایدههای نو و خالقانه میشود
افراد از نادان جلوهکردن در نظر دیگران نگران هستند بنابراین واکنش سریع نشان میدهند و فضای
الزم برای تفکر خالق را به خود نمیدهند .چارهجویهای کوتاهمدت آخرین مؤلفه مقوله خالقیت است.
نوآوری مقوله دیگر از ابعاد کشف ایده است و به فرایند عملیاتی نمودن ایدهها و خلق ارزش در بازار
نوآوری میگویند (س��عیدیکیا .)1389 ،عدم نوآوری در ارائه خدمت/محصول و عدم استفاده صحیح
از منابع موجود موانع مقوله نوآوری اس��ت .اغل��ب کارآفرینان الکترونیکی ،تمایل به خدمت یا محصول
موجود دارند درحالیکه نوآوری در ارائه خدمات/محصول جدید است.
از س��وی دیگر ،رقابت جهانی ،نیازهای متغییر مش��تری و همچنین لزوم بهرهوری مؤثرتری از منابع
را میطلبد عدم اس��تفاده صحیح از منابع موجود مانع از کش��ف ایده خواهد ش��د .در ایران کارآفرینان
الکترونیک��ی همچون بنگاههای کوچک دسترس��ی به منابع بزرگی ندارند .ج��دول( )4خالصه موانع و
مشکالت گام دوم فرایند کارآفرینی را نشان میدهد.
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جدول(  )4موانع و مشکالت کشف ایده (گام دوم) در فرایند کارآفرینی الکترونیکی
کشف ایده

کپیبرداری بجای
الگوبرداری

عدم سالست فکری

مصاحبه

ü

ü

چارهجویی کوتاهمدت

مبانی نظری

ü

ü
ü

عدم نوآوری در ارائه
خدمت/محصول

(موانع و مشکالت)

خالقیت

عدم نوآوری در استفاده
از منابع موجود

مؤلفهها

نوآوری

ü

ü

ü

ü

ارزیابی ایدهها مسئله مهمی است که از سوی کارآفرینان نادیده گرفته میشود .خالقیت و نوآوری
بدون ارزیابی،گام دوم فرایند کارآفرینی الکترونیکی -کشف ایده -را با موانع و مشکالت روبرو میکند.
یافته سوم :موانع و مشکالت تحلیل بازار (گام سوم)
بوکار الکترونیکی (جدول  )5مؤلفههای س��ه مقوله ش��ناخت بازار،
نتای��ج مصاحبهها با صاحبان کس�� 
مش��تریان و بازاریاب��ی درگام تحلی��ل ب��ازار نش��ان میدهد در مقوله ش��ناخت ب��ازار مش��ارکتکنندگان
(6مصاحبه) اذعان داش��تند در ایران بانکهای اطالعاتی مربوط به اطالع��ات بازار وجود ندارد .ضعف
ش��ناخت بازار ودسترس��ی به اطالعات آن روند تجزی هوتحلیل مناس��ب ب��ازار را برای کارآفرینان س��خت
یوخطا انجام میدهند .به دلیل ماهیت
میکن��د .اغلب کارآفرینان الکترونیکی این کار را با آزمون س��ع 
بوکار الکترونیکی
بوکارهای الکترونیکی بخشبندی بازارمورد غفلت قرار میگیرد صاحبان کس 
کس�� 
بخ��ش بزرگ��ی را بهعنوان بازار خود درنظ��ر میگیرند .نتایج مصاحبهها (3مصاحبه) حاکی از آن اس��ت
بوکارنیاز به تقس��یمبندی بازار نمود پیدا میکند .عدم تس��ت
که پس از گذش��ت دورهای از رش��د کس�� 
اولی��ه محصول/خدم��ت (1مصاحب��ه) از مؤلفههای کمرنگتر در مقوله ش��ناخت بازار اس��ت .در مقوله
مش��تریان مهمترین مؤلفهها مربوط به ضعف فرهنگ کاربران (10مصاحبه) و عدم اعتماد مش��تریان به
بوکار اینترنتی (7مصاحبه) اس��ت .ضعف فرهنگ کاربران و عدم اعتماد کاربران در هم تنیدهاند.
کس�� 
عملکرد نامناس��ب بعضی از س��ایتها باعث ش��ده که چال��ش عدماعتماد کاربران مان��ع مهمی در عدم
تحقق فرایند کارآفرینی الکترونیکی باقی بماند(علیپورو همکاران( ،)1391 ،عزیزی و بسحاق )1391،و
(.)Khanh Vu, 2013کارآفرینان الکترونیکی اذعان داش��تند در بسیاری از موارد کاربران حتی ارتباط
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اولیه را بهطور صحیح انجام نمیدهند .مؤلفههای فقدان تماس فیزیکی با مشتریان(4مصاحبه) و عدم
شناخت نیازکاربران (4مصاحبه) به یک میزان در عدم تحقق فرایند نقش دارند .عدم شناخت نیاز کاربران
مانع اشاعه کارآفرینی الکترونیکی است ( )Hansen & Godoe, 2009صاحبان و خبرگان کارآفرینی
الکترونیکی بر این باورند که نیازهای کاربران بهصورت سینوس��ی تغییر میکند و شناخت آن بهسختی
ش��کل میگیرد .عدم تعامل با کارب��ران (1مصاحبه) وعدم وجودالگوی رفت��اری کاربران (1مصاحبه) با
بعضی دیگر از مؤلفههای دیگر این مقوله و تعریفی که از آنها بهعملآمده همپوشانی داشتهاست .لذا
فقط در یک مصاحبه بهطور مس��تقیم به آن اش��اره شدهاس��ت .بازاریابی ،ترکیبی از محصول ،تبلیغات،
بوکارهای الکترونیکی ش��یوههای جدی��دی از بازاریابی را
هزینه و محل اس��ت .فضای رقابتی در کس�� 
میطلب��د .افزون بر آن ،به دانش و مهارت خاص نیاز دارد(عزیزی و بس��حاق .)1391 ،روش نامناس��ب
بازاریابی هزینههای گزافی را بر عهده کارآفرینان قرار میدهد (فاطمی .)1389،عدم بازاریابی مناسب
هزینه تبلیغات را افزایش میدهد .بازاریابی نامناسب و هزینه تبلیغات مؤلفههای مقوله بازاریابی هستند.
جدول ( )5خالصه موانع و مشکالت تجزیهوتحلیل بازار ،گام سوم فرایند کارآفرینی را نشان میدهد.
جدول(  )5خالصه موانع و مشکالت تجزیهوتحلیل بازار گام سوم فرایند الکترونیکی

عدم شناخت بازار

عدم تقسیمبندی بازار

عدم تست اولیه

ضعف فرهنگ کاربران

عدم اعتماد مشتریان

عدم تعامل با کاربران

عدم شناخت نیاز کاربران

عدم وجود الگوی رفتاری کاربران

مصاحبه

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

فقدان تماس فیزیکی با مشتریان

مبانی نظری

ü

ü

ü

بازاریابی نامناسب

مؤلفهها
(موانع و
مشکالت)

مشتریان

ü

ü

ü

ü

هزینه تبلیغات

تحلیل بازار

شناخت بازار

بازاریابی

ü

تعامل با کاربران که درواقع مشتریان کسبوکارهای اینترنتی هستند نیمی از مشکالت کارآفرینان
الکترونیکی را رفع میکند.

یافته چهارم :موانع و مشکالت امکانسنجی (گام چهارم)
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بوکار و
بوکار الکترونیکی (جدول )6مؤلفههای مقولههای طرح کس�� 
نتایج مصاحبهها با صاحبان کس�� 
استراتژی رقابت درگام تحلیل بازار را نشان داد .امکانسنجی به تجزیهوتحلیل فرصتهای شناساییشده
و منطب��ق باارزش موردنظر ای��ده کس��بوکار میپ��ردازد ( .)Feng & Hong-dan, 2010درمصاحبهها
(4مصاحبه) مؤلفه نارس��ایی مدل کس��بوکار حاکی ازضعف در درک صحیح و مشترک کارآفرینان از مدل
بوکارخود و اجزای سازنده آن و انتخاب مدل مناسب است .متخصصی در این حوزه اذعان داشت:
کس 
بوکار مناس��بی انتخاب نمیکنند چون اغلب محص��ول را کپی میکنند
کارآفرینان مدل کس�� 
فرایند انجام کار یا مدل کسبوکار ر ا نمیتوانند کپی کنند.
جدول(  )6امکانسنجی گام چهارم فرایند الکترونیکی
امکانسنجی

طرح کسبوکار

مکتوب نبودن طرح کسبوکار

عدم ارزیابی عملکرد مدل
کسبوکار

ضعف جریان درآمدی

نارسایی مدل کسبوکار

مصاحبه

ü

ü

عدم استراتژی مشخص در
کسبوکار

مبانی نظری

ü

عملکرد نامناسب رقبا

مؤلفهها (موانع و مشکالت)

استراتژی رقابت

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

بوکار باشند ،جریانهای درآمدی شریانهای آن را تشکیل میدهند.
اگر مش��تریان قلب مدل کس 
نتای��ج مصاحبهها (4مصاحبه ) ضعف جری��ان درآمدی را مانعی برای عدم تحق��ق فرایند میداند .عدم
ارزیابی منظم عملکرد مدل کسبوکارهای الکترونیکی از بهبود مستمر مدل کسبوکار ممانعت کرده و
ایجاد تغییرات جدید و نوآورانه در مدل را مختل میکند .هرچند مکتوب بودن طرح تجاری الزامی برای
موفقیت بهوجود نمیآورد اما عدم وجود و مکتوب نبودن آن بهطور حتم مش��کالت متعددی را به وجود
میآورد .متخصصین این حوزه در مورد این مؤلفه بر این باورند که نوع ایده و فرد کارآفرین تعیینکننده
بوکار و مؤلفههای
بوکار است .عملکرد نامناسب رقبا و نبود استراتژی مشخص در کس 
وجود طرح کس 
(موانع و مشکالت) مقوله استراتژی رقابت است .جدول ( )۶خالصه مقولهها و موانع امکانسنجی ،گام
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چهارم از فرایند کارآفرینی الکترونیکی را نشان میدهد.
بهواسطه امکانسنجی اهداف شرکت که ش��امل اهداف استراتژیک (مأموریت ،چشم انداز و )....و
اهداف عملیاتی (صورتحسابهای مالی و )...واضح و آشکارمیشود.

یافته پنجم :موانع و مشکالت بعد راهاندازی (گام پنجم)

بوکارهای الکترونیکی نش��ان داد که ای��ن گام به دو
نتای��ج مصاحبهه��ا با متخصصین و صاحبان کس�� 
بعد عوامل داخلی و عوامل بیرونی تقس��یم میش��ود ابعاد گام راهاندازی فرایند کارآفرینی الکترونیکی
مهمتری��ن گام در فراین��د کارآفرین��ی الکترونیکی اس��ت .بنابرای��ن بکارگیری دان��ش و مدیریت جدید را
بوکارهای الکترونیکی نشان داد ضعف
میطلبد .همچنین نتایج این تحلیلها در مقوله مدیریت کس�� 
درسیس��تم حملونقل (5مصاحبه) ،نگرش نادرس��ت ف��رد کارآفرین (3مصاحبه) نس��بت به مؤلفههای
ریسک کس��بوکار الکترونیکی (2مصاحبه) و عدم همکاری ش��رکای کاری (2مصاحبه) بیشترین تأثیر
بوکارهای الکترونیکی خود دارای بخش حملونقل تحتعنوان پیک
را در این مقوله دارد .هرچندکس�� 
هستند اما برای آن دسته که هنوز در ابتدای راه هستند این معضل وجود دارد.
فرد عنصر مهمی در تحقق کارآفرینی است بنابراین فقدان دانش و تجربه درزمینه تخصصی موضوع
سایت از عوامل شکست کسبوکارهای اینترنتی محسوب میشود (شمیسا .)1390 ،افزون بر آن،یک
کارآفرین باید دانش کارآفرینی و مدیریت هم داش��ته باش��د .ورود آسان و کمهزینه این نوع کسبوکارها
نگرش��ی نادرس��ت را در آنان بوجود میآورد آنه��ا نمیدانند که ماندن در اینچنین بازار رقابتی بس��یار
سخت است .هرچند هزینههای ورود به این نوع کسبوکارها زیاد نیست اما آنها برای ادامه کار باید به
فکر تأمین مالی باشند .حفظ و نگهداری این نوع کسبوکارها هزینهبر است.از سوی دیگر ،بسیاری از
صاحبان کس��بوکار اذعان داشتند که کسبوکار حکم فرزندش��ان را دارد و از برونسپاری بخشی از آن
با مش��کل مواجه هستند اغلب آنها تمایل دارند که تمام قسمتهای کسبوکار خود را بهتنهایی انجام
دهند که این روند فقط تا مدت محدودی جواب گوست .با توجه به ماهیت این نوع از کسبوکارها تحقق
کارآفرینی بیش از آن که متکی به عوامل فردی باشد متکی به وجود یک تیم مکمل و خوب است .ضعف
کارتیم��ی (7مصاحبه) ،ضع��ف ارزیابی عملکرد افراد تیم (5مصاحبه) و خروج س��ریع نیروی متخصص
(4مصاحب��ه)در مقوله تیم تأثی��ر دارند.کارآفرینان الکترونیکی تأمین مالی را خ��ود برعهده گرفته بودند
یا س��عی داش��تند از نزدیکان خود قرض بگیرند اما نس��بت به س��رمایهگذار ترس داشتند و معتقد بودند
سرمایهگذار نامناسب ایده آنها را از بین خواهد برد .کارآفرینی میگوید:
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بوکار را از دوستم قرض بگیرم و اشتباه بزرگم این
در ابتدا مجبور ش��دم قسمتی از مخارج کس 
بود که وقتی مجبور شدم اینکار را انجام دهم بهتر بود از کسی استفاده میکردم که حداقل یه
ارزش افزودهای برای سیستم بهحساب میآمد نه اینکه فقط در سود شریک باشد.
کارآفرین دیگری اذعان کرد:
مشکل سرمایهگذار این است که ایده شما را خراب میکند اگر از شما قویتر باشد شریکشدن
خطرن��اک اس��ت گاهی ش��رکتهای س��رمایهگذار پلت ف��رم خودش��ان را اجرا میکنن��د باآنکه
صندوقهای نوآوری و ش��کوفایی وجود دارد اما اطالعرس��انی درست صورت نمیگیرد یا دست
ما به آنها نمیرسد.
جدول(  )7عوامل داخلی از ابعاد راهاندازی گام پنجم فرایند کارآفرینی الکترونیکی
ابعاد
مقوله

مدیریت
کسبوکار

کارآفرین

ریسک کسبوکار

ضعف حملونقل

عدم همکاری شرکا

نگرش نادرست فرد کارآفرین

عدم برونسپاری

فقدان دانش تخصصی

فقدان دانش کارافرینی و مدیریت

خروج سریع نیروی متخصص

ضعف ارزیابی عملکرد تیم

ضعف کارتیمی

مکمل نبودن مهارتهای اعضای تیم

ترس از سرمایهگذار

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

سرمایهگذاری نامناسب

ü

ü

ü
ü

ضعف پشتیبانی سایت

مصاحبه

ü

ü

ü

ü

ü

تیم

ü

طراحی نامناسب

مبانی
نظری

تأمین
مالی

سایت

کپیشدن محتوای سایت

مؤلفهها

عوامل داخلی

ü

ü

ü

ü

آنچه کارآفرینی الکترونیکی را از دیگر فرایندهای کارآفرینی متمایز میکند فضای آن است .فضای
بوکار الکترونیکی را سایت تشکیل میدهد .طراحی نامناسب ،ضعف پشتیبانی و عدم وجود بستر
کس 
قانون��ی مناس��ب برای تهیه محتوا از موانع این مقوله اس��ت .جدول ( )7خالص��ه مؤلفههای بعد عوامل
داخلی را نشان میدهد.
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در بع��د عوام��ل بیرونی از ابع��اد گام راهاندازی فراین��د کارآفرینی الکترونیکی نبود زیرس��اختهای
مناس��ب مانن��د تجهی��زات ارتباطی (رضایی��ان وهم��کاران( ،)1389،احم��دیزاد ،)1389،مش��کالت
ش��بکهای و مخابراتی (عزیزیوبس��حاق ،)1391،زیرس��اختهای فنی (فاطمی )1389،از مؤلفههای
مقوله زیرساخت است .جنگ پایانناپذیر میان هکرها و متخصصان امنیتی هرروز ابعاد تازهتری به خود
میگیرد.کارآفرینان برای حفظ امنیت هزینههای زیادی را متقبل میشوند (علیپورو همکاران.)1391،
ضعف در اینترنت عالوه بر پایین بودن سرعت آن شامل هزینه زیاد آن ،قطعی فراوان شبکه ،پایینبودن
پهن��ای بان��د اس��ت (عزیزیوبس��حاق .)1391،کارآفرین��ان اذعان داش��تند ( 5مصاحبه) ک��ه پرداخت
بوکار الکترونیکی
الکترونیکی برای کاربران خارج از ایران امکانپذیر نیست .از مهمترین مجوزها در کس 
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی است .در حقیقت شرایط اخذ سخت ،زمانبر و حتی پیچیده کارآفرینان
الکترونیکی را پش��یمان کردهاس��ت .س��ازمانهای دیگ��ر نیز برای دادن مجوز ش��رایط س��ختی را برای
کارآفرینان الکترونیکی درنظر میگیرند .کارآفرینی میگوید:
نماد الکترونیکی مجوزی بود که گرفتنش روند طوالنی داشت عالوه بر آن ما چون بحث آموزش
داشتیم مجبور بودیم مجوز نشر الکترونیکی داشته باشیم هرمرحله از آن سه تا چهار ماه طول
بوکارها نیستند.
میکشد سازمانهای دولتی حامی این نوع از کس 
قوانی��ن این نوع کس��بوکارها مانند قوانی��ن بیمه ،قوانی��ن مالیاتی و قوانین کار ناقص اس��ت .در
تحقیقات پیشین هم در موانع حقوقی و فنی به عدم وجود قوانین کار و مالیات اشاره شدهاست (معینفر
و همکاران .)1391،نتایج مصاحبهها (10مصاحبه) نشان داد دولت آنگونه که باید نقش خود را در مورد
کارآفرینی الکترونیکی ایفا نکردهاست .در بعضی از مواقع بجای حامیبودن و بسترسازی و توسعه این
بوکارهای اینترنتی
نوع از کسبوکارها ،خود نیز در این حوزه بهعنوان رقیب عمل میکند .وضعیت کس 
بوکارهای اینترنتی مبهم است.از سوی دیگر،
در هالهای از ابهام وجود دارد .قوانین حاکمیتی در کس 
بوکارهای مجازی را به وحشت میاندازد قوانین نامشخص و نامعین فیلترینگ است.
آنچه صاحبان کس 
کارآفرینان الکترونیکی هر لحظه در نگرانی بسر میبرندکارآفرینی که تجربه فیلترینگ را داشت میگوید:
بزرگترین چالش ما این بود که سایت دوستان ما بدون هیچ دلیل منطقی فیلتر شد و مهمترین
دغدغه ما این بود که ما دچار این سرنوشت نشویم.
برطرفکردن فیلترینگ زمان زیادی میبرد .هیچ س��ازمانی پاس��خگو نیس��ت .جدول ( )8خالصه
مؤلفههای بعد عوامل بیرونی را نشان میدهد.
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181

عوامل بیرونی
زیرساخت

مقولهها

ضعف زیرساخت

ضعف امنیت

ضعف اینترنت

زمانبر بودن روند اخذ مجوز

ضعف سیستم پرداخت الکتزونیکی

عدم وجود قوانین مالیاتی ،کار ،بیمه

ü

ü

ü

ü

ابهام در وضعیت کسبوکار

مصاحبهها

ü

ü

ü

ü

ü

عدم حمایت دولت

مبانی نظری

ü

ü

قوانین و مجوزها

فیلترینگ

مؤلفهها
(موانع و مشکالت)

نقش دولت

ü
ü

ü

ü

جدول(  )8خالصه موانع و مشکالت راهاندازی گام پنجم فرایند الکترونیکی

نتیجهگیری
نتیجه بررسی پیشین فرایند کارآفرینی نشان میدهد چارچوب معین و منسجمی برای فرایند کارآفرینی
الکترونیکی وجود ندارد .درهیچکدام از سناریوهای کارآفرینی الکترونیکی ارزیابی و بازخورد وجود ندارد
عالوه برآن تعریف جامع و کامل از کارآفرینی الکترونیکی گفته نشدهاست .سناریوهای قبل نیز هرکدام
ً
بوکار ایران سازگار نیستند .سناریو
دارای معایب و مشکالتی هستند بسیاری از آنها اصال با محیط کس 
کریر و رایموند ( ،)2004نشان میدهد که فرایند کارآفرینی در شش گام انجام میشود .مراحل ذکرشده
بوکارهای بسیار
در این سناریو بهمنظور تشخیص فرصت مناسبتر است .سناریو کولمان نیز برای کس 
کلی است .در سناریو اصغری و گدیون ( ،)2008مراحل کارآفرینی الکترونیکی شامل فرصتشناسی،
ایدهپردازی ،کسب منابع ،راهاندازی ،رهبری و فراهمکردن چشمانداز است .اما این تحقیق نیز بهصورت
کل��ی انجام شدهاس��ت و با رون��د کارآفرینی در ایران س��ازگاری کمتری دارد .هرچند س��ناریو حافظیه و
همکاران ( ، )2011در ایران انجام شدهاس��ت اما این سناریو نیز فقط به گامهای پیش از راهاندازی این
بوکار توجه کردهاست .کارآفرینان نمیدانند چه مسیری را باید طی نمایند تا به مقصد برسند.
نوع کس 
یافتههای پژوهش نش��ان داد که ماهیت فرایند کارآفرین��ی الکترونیکی از جهت انجام اقدامات الزم
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در مس��یر شکلگیری کارآفرینی قابل تأمل است ..اقدامات هر مرحله و تعامل آن با مراحل بعدی منجر
به کارآفرینی الکترونیکی میش��ود .بنابراین اگر شناس��ایی موانع و مشکالت هر گام مدنظر قرار نگیرد،
فرایند کارآفرینی الکترونیکی رش��د نمییابد .همچنین نتایج به دس��تآمده از تجمیع گامهاو مقولهها و
مؤلفهها موجود هرگام در پیشینه تحقیق و نیز یافتههای مصاحبه در قالب 5گام و 19مقوله و  49مؤلفه
(موانع و مش��کالت) است 22 .مؤلفه جدید براساس نتایج مصاحبهها به مؤلفههای (موانع و مشکالت)
فرایند کارآفرینی الکترونیکی اضافه شدهاس��ت.کارآفرینی الکترونیکی با گام تش��خیص فرصت ،کشف
بوکار را شروع میکند.
ایده ،تحلیل بازار و امکانسنجی و سپس در گام آخر راهاندازی کس 
در گام اول موانع و مشکالت در تشخیص فرصت مربوط به عدم مهارت بازار در بخش دانش پیشین
بود دانش پیش��ین مقوله مهمی در تش��خیص فرصت است .عدم مهارت بازار جزو موانعی است که سایر
محققین کمتر به آن توجه کرده بودند .مانع دیگر کمبودن روحیه کارآفرینی است .این مفهوم در مقوله
صفات و ویژگیهای شخصیتی قرار گرفت .در تحقیق حاضر این مانع بیشتر خود را نشان میدهد.
مقوله بعدی کشف ایده است نتایج مصاحبه ها نشان میدهد که کارآفرینان الکترونیکی به کپیشدن
ایدهه��ا هم بهعن��وان مانع و هم بهعنوان عاملی ب��رای موفقیت توجه دارند .بهنظر میرس��د آنچه باعث
میش��ود که کپیشدن را از س��مت مانع به سمت موفقیت سوق دهد ارزیابی آن و الگوبرداری صحیح از
ایده باشد .مؤلفه عدم سالست فکری در کارآفرینان ایرانی قابلتوجه است و مانعی بوده که پژوهشهای
قبلی نیز به آن توجه کردهاند (احمدی.)1387 ،
ش��ناخت بازار ،مشتریان و بازاریابی سه مقوله تحلیل بازارگام س��وم از فرایند کارآفرینی الکترونیکی
اس��ت .هر س��ه مؤلفه ضعف ش��ناخت ب��ازار ،عدم تقس��یمبندی بازار و عدم تس��ت اولیه محص��ول که از
مقولههای ش��ناخت بازار هس��تند از نتایج مصاحبهها اس��ت و در مبانی نظری به آن اش��اره نشدهاست
درصورتیکه مؤلفه ضعف ش��ناخت بازار و عدم وجود بانکهای اطالعاتی مناسب برای تحلیل بازاریکی
از چالشهای بزرگ برای کارآفرینان است.
بوکار
مؤلفههای مقوله مش��تریان که ش��امل ضعف فرهنگ کاربران ،عدم اعتماد مش��تریان به کس 
اینترنتی ،عدم تعامل مناسب کاربران ،عدم شناخت کاربران ،عدم وجود الگوی رفتاری کاربران و فقدان
تماس فیزیکی هس��تند مهمترین مؤلفهها مربوط به ضعف فرهنگ کاربران و عدم اعتماد مش��تریان به
بوکار اینترنتی اس��ت .مؤلفههای فقدان تماس فیزیکی با مش��تریان (4مصاحبه) و عدم شناخت
کس�� 
نیازکاربران (4مصاحبه) به یک میزان در عدم تحقق فرایند نقش دارند .عدم تعامل با کاربران (1مصاحبه)
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وع��دم وجودالگ��وی رفتاری کاربران (1مصاحبه) با بعضی دیگ��ر از مؤلفههای دیگر این مقوله و تعریفی
که از آنها بهعملآمده همپوش��انی داشتهاس��ت .مؤلفه ش��ناخت کاربران نیز مشکل بزرگی است رفتار
سینوس��ی کاربران مش��کل بزرگی پیشروی کارآفرینان الکترونیکی قرار دادهاس��ت ای��ن مؤلفه از نتایج
مصاحبهها استخراج شدهاست.
پژوهش حاضر در مقوله تقسیمبندی بازار نیز بیشترین توجه مصاحبهشوندگان را به خود جلب کرده
بوکار خود متوجه شده
اس��ت بس��یاری از آنها اذعان داشتند پس از گذش��ت یکسال از تأسیس کس�� 
بودند باید از ابتدا برای محصول/خدمت تقسیمبندی بازار را انجام میدادند .بازاریابی نامناسب و هزینه
تبلیغات مؤلفههای مقوله بازاریابی هستند.
بوکارهای اینترنتی دارای تغییرات زیادی است نداشتن استراتژی مناسب کسبوکار را
ماهیت کس 
به سمت شکست سوق میدهد.
بوکار و اس��تراتژی رقاب��ت مقولههای گام امکانس��نجی اس��ت .مکتوب نب��ودن طرح
ط��رح کس�� 
کس��بوکار ،عدم ارزیابی عملکرد مدل کس��بوکار ،ضعف جریان درآمدی و نارس��ایی مدل کسبوکار از
بوکار است .مؤلفه عدمارزیابی عملکرد مدل کسبوکار از نتایج مصاحبهها
مؤلفههای مقوله طرح کس�� 
استخراج شدهاست .نارسایی مدل کسبوکار بیشترین توجه را در این مقوله داشتهاست و حاکی ازضعف
بوکارخود و اجزای سازنده آن و انتخاب مدل مناسب
در درک صحیح و مش��ترک کارآفرینان از مدل کس 
اس��ت .عدم استراتژی مشخص در کسبوکار و عملکرد نامناسب رقبا مؤلفههای مقوله استراتژی رقابت
است.که از مبانی نظری استخراج شدهاست.
در آخری��ن و مهمتری��ن گام از ای��ن فراین��د ،با توج��ه به نظر متخصصی��ن این بحث و بررس��ی نتایج
مصاحبهها این بعد ابتدا به دو بعد عوامل داخلی و عوامل بیرونی تقسیم شدهاست در بعد عوامل داخلی،
بوکار،کارآفرین ،تیم ،تأمین مالی و مسایل مربوط به سایت وجود دارد .در مقوله
مقولههای مدیریت کس 
بوکار مؤلفههایی با توجه ب��ه زمینه فعالیت صنعت خاص اضافه شدهاس��ت .از آن جمله
مدیری��ت کس�� 
بوکار و ضعف حملونقل اشاره کرد .بعضی از مؤلفهها به دلیل ماهیت متفاوت
میتوان به ریس��ک کس 
بوکار اینترنتی باید بیشتر موردتوجه واقع ش��ود چراکه اساس کارآفرینی الکترونیکی برمبنای کار
کس�� 
تیم��ی و گروهی اس��ت .آنچه کارآفرینان را با مش��کل روبرو کرده بود نداش��تن یک تی��م قوی ،مکمل ،با
بوکارها حائز اهمیت فراوانی است مؤلفههای مربوط به مقوله
مهارت بود این مسئله در این نوع از کس 
تیم ش��امل خروج س��ریع نیروی متخصص ،ضعف ارزیابی عملکرد تیم ،ضعف کارتیمی ،مکمل نبودن
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مهارتهای اعضای تیم است .توجه به نیروی متخصص حایز اهمیت است چرکه بسیاری از آنها رفتن
را به ماندن در کشور ترجیح میدهند اقدامات الزم دولت شاید بتواند سرعت خروج افراد را کاهش دهد.
آنچه کارآفرینی الکترونیکی را از دیگر فرایندهای کارآفرینی متمایز میکند فضای آن است .فضای
بوکار الکترونیکی را سایت تش��کیل میدهد .طراحی نامناسب ،ضعف پش��تیبانی و فقدان بستر
کس�� 
قانونی مناسب برای تهیه محتوا از موانع این مقوله است.
زیرس��اخت ،قوانین و مجوزها و نقش دولت س��ه مقوله بعد عوامل بیرونی اس��ت .دولت مقوله بسیار
مهمی است که باید عالوه بر حمایت و ایفای نقش تسهیلگری کارآفرینی الکترونیکی ،خود را از چرخه
بوکارهای اینترنتی خارج کند .هرچه نق��ش دولت در تعیین قوانین��ی ،روند اخذ
رقاب��ت ب��ا دیگر کس�� 
بوکارها کمرنگ اس��ت اما در مس��ئله فیلترینگ بس��یار پررنگ عمل
مجوزها و حمایت در این نوع کس�� 
بوکار اینترنتی میدانند.
میکند اغلب کارآفرینان فیلترینگ را عامل ابهام و ریسک در کس 
ً
مؤلفههای��ی مانند امنیت از جمله مواردی اس��ت که در مصاحبهها مطرح نشدهاس��ت اما قطعا در
بوکارهای الکترونیکی به آنها مفصل پرداخته شدهاست.
پژوهشهای مرتبط با اعتماد در کس 
در راس��تای نتایج تحقیق پیشنهادها در سه س��طح کاربردی ،سیاستگذاری و پژوهشهای آتی،به
شرح زیر ارائه شدهاند.
در س��طح کاربردی ،یافتههای پژوهش نش��ان داد که رش��د کارآفرینی الکترونیکی بایستی با تغییر در
هدف ،فرهنگ ،و نگرش افراد کارافرین صورت گیرد تا منجر به بهرهبرداری از کارآفرینی الکترونیکی شود.
ً
به همین منظور تأکید بر موارد ذیل حائزاهمیت است .افراد لزوما مدیر یا کارافرین متولد نمیشوند بنابراین
این نوع از کارآفرینی نیز مانند دیگر انواع کارآفرینی احتیاج به آموزش مهارتهای کارآفرینانه دارد.
در س��طح سیاس��تگذاری ،چنانکه اشاره شد سایر بسترها نیز باید فراهم ش��ود .دولت در بهترین
جایگاه عالوه بر تعیین سیاست و برنامهریزی برای تسهیل روند کارآفرینی الکترونیکی است دولت باید
اقدام به تدوین قوانین و مقررات نماید و در تدوین سیاستها عالوه بر نگاه کارآفرینانه ،به خروج نیروهای
متخصص نیز توجه خاص نماید.
در س��طح پژوهشهای آتی ،پیشنهاد میش��ود مؤلفههای جدیدی که این تحقیق در هر گام اضافه
کردهاس��ت در پژوهشهای کمی آزمون ش��ود .همچنین بهمنظور دستیابی به غنای بیشتر ،پژوهش در
جامعه آماری صنعت خاص مانند آموزشهای الکترونیکی انجام شود.
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