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در شركتهاي دانشبنيان كوچك و متوسط

ملیکا فرد

1

محمدرضا کابارانزاد قدیم

*2

جالل حقیقت منفرد

2

چکیده

كارآفريني ديجيتال ،شــيوه جديد کسبوکار اســت که زمینه را برای توسعه اقتصادی در کشورهای
درحالتوســعه فراهم میکند و بهفراخور شــيوع كوويد 19-نیز ضرورت توسعه آن تسریع شده است.

ازســویدیگر توسعه کسبوکارهای کارآفرینانه دیجیتالی در ایران نسبتاً کند است و تاکنون پژوهشی

بهصورت جامع ،ابعاد توســعه این نوع کســبوکارها را بررسی نکرده است .برایناساس هدف پژوهش
حاضر ،شناسایی و تحليل ابعاد توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکتهای دانشبنیان کوچک و متوسط
و ارائه مدلي برای آن میباشــد .در این پژوهش بامطالعه پیشینه موضوع و مصاحبه نيمهساختاريافته،

ابتدا ُ 147کد مربوط به توسعه كارآفريني ديجيتال شناسایی شده است و سپس باتکیهبر روش کیفی
تحلیل مضمونُ ،کدها در قالب  29مضمون پایه و  7مضمون سازماندهنده طبقهبندی شدهاند .درادامه

با بهکارگیری مدلسازی ساختاری تفسیری ،مضامین مدلسازی شدهاند و درنتیجه مدل نهایی در سه
سطح زمينهاي ،ساختاری و محتوایی قرار گرفتهاند .درنهایت نیز مدل پيشنهادي با روش تحليل عاملي
تأییدی در مدلسازي معادالت ساختاري تائید شده است .براساس یافتههای پژوهش ،از میان  7عامل
اثربخش در توسعه كارآفريني ديجيتال ،عوامل بُعد ساختاري و عوامل بُعد زمينهاي بهترتیب بيشترين

تأثیرپذیری و تأثیرگذاری را داشــتهاند و درنتیجه از نقشی کلیدی در توسعه كارآفريني ديجيتال در
شركتهاي دانشبنیان كوچك و متوسط برخوردار میباشند.
كليدواژگان

كارآفريني ديجيتال ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،تحلیل مضمون ،مدلســازی ســاختاری تفسیری،
کسبوکار الکترونیک

 . 1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
 . 2عضو هیئت علمی ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
* .نویسنده مسئولMoh.kabaranzad@iauctb.ac.ir :
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مقدمه
در چند دهه گذشته ،فناوري اطالعات و ارتباطات بهكمك كارآفريني آمده است و بحث جديدي بهنام
كارآفريني ديجيتال پا به عرصه گذاشــته اســت .كارآفريني ديجيتال يك شيوه جديد کسبوکار در
عصر حاضر است که زمینه مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی خصوصاً در کشورهای درحالتوسعه

فراهم میســازد .این پدیده نوظهور قادر اســت تا فرصتهای متعددی را برای فعالیت کارآفرینی از
طریق دیجیتالیشدن فراهم کند (لیدین 1و همکاران .)2018 ،ازطرفدیگر پیشرفت فناوری منجر به
دیجیتالیشدن اقتصاد شده و شيوع كوويد 19-توسعه اقتصاد ديجيتال را تسريع كرده است (شراگ،2
 .)2020امروزه ،تأکید بیشــتر بر کارآفرینی دیجیتال بهدلیل نقــش فناوریهای جدید دیجیتال در
کسبوکارهای برخط 3اســت .دراینراستا سازمانها برای سازماندهی و حفظ رقابتپذیری در سطح
جهانی ،فرایند دیجیتالیکردن را در کســبوکار خود بهکار میبرند (راتن)2018 ،4؛ بنابراین توســعه
کارآفرینی دیجیتال نهتنها برای شرکتهای فناور حوزه فناوری اطالعات ،بلکه برای کلیه صنایع امری
ضروری است (تامباس 5و همکاران.)2018 ،
عوامل متعددی نشاندهنده اهمیت موضوع توســعه کارآفرینی دیجیتال و بررسی ابعاد و عوامل
مؤثر بر آن است؛ ازجمله اینکه کارآفرینی دیجیتال رویکردی نو در شروع کسبوکارهای امروزی است
که بهدلیل نیاز به منابع مالی کمتر نسبت به رویکردهای سنتی ،افراد بیشتری را بهخود جذب میکند.
دیجیتالیشدن مؤلفههای مؤثر در زندگی بشر امروزی ،اعم از تجارت ،بازاریابی ،آموزش ،اطالعرسانی،
ارتباطات و حملونقل ،واقعیتی غیرقابلانکار است (کشاورز 6و همکاران .)2019 ،همچنین کارآفرینی
دیجیتال محرک ایجاد ارزشافزوده در بازارهای کســبوکار است و عاملی حیاتی در تقویت پول ملی
و افزایش درآمد ملی اســت (میرشمســی 7و همکاران)2011 ،؛ بنابراین بیتوجهی به توسعه فناوری
اطالعــات و ارتباطات ،بروز چالشهای جدی را در زمینــه اقتصادی و کارآفرینی ،خصوصاً کارآفرینی

دیجیتالی بههمراه دارد (یعقوبی 8و همکاران .)2013 ،ازســویدیگر تقویت نقش شركتهای کوچک
1 . Le Dinh
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و متوســط بهعنوان یکی از مهمترین ارکان ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی اهمیت قابلتوجهی یافته
اســت( .مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی ،)2015 ،1این شــرکتها بهویژه اگر دانشبنیان
باشند ،بهعنوان منبع حیاتی درآمد و اشتغال و درنهایت نیروی محرک توسعه اقتصادی تلقی میشوند
(خياطیان 2و همکاران.)2014 ،
باوجود مزایای زیاد در بحث دیجیتالیشــدن کســبوکارها ،چالشهایی نیز در این زمینه وجود
دارد؛ ازجمله اینکه توســعه و سرعت پیادهســازی و بهکارگیری کسبوکارهای کارآفرینانه دیجیتالی
در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران کندتر از کشورهای پیشرو است (کشاورز و همکاران.)2019 ،
ازسویدیگر در متون علمی حوزه کارآفرینی غالباً گزارش عملکرد بنگاههای تثبیتشده ارائه شده است

و در زمینه شرکتهای دانشبنیان کارآفرین اعم از کوچک و متوسط ،اطالعات کمتری موجود است.
برایناساس یکی از دغدغههای متخصصان حوزه کسبوکار طی سالیان اخیر مستندسازی و مدلسازی
رویههای کارآفرینان در بخشهای مختلف عملکــردی ازجمله در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
میباشد (رضوانی 3و همکاران.)2009 ،
بررسی پژوهشهایی که درخصوص عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی دیجیتال صورتگرفته است
نشان میدهد هرکدام بسته به هدف پژوهش خود از زاویه خاصی به موضوع پرداختهاند و سایر عوامل
را تاحدودی نادیــده گرفتهاند .بهعنوانمثال یعقوبی و همکاران ( ،)2013اکبری 4و همکاران ()2014
و اســماعیلی )2011( 5در پژوهشهای خود بهترتیب تنها به بررسي نقش ابعاد ساختاري ،محتوايي و
زمينهاي و محتوايي و ســاختاري پرداختهاند و نقش سایر عوامل را نادیده گرفتهاند .بنابراين علیرغم
تدوین پیشینه نظری محدود در زمینه کارآفرینی دیجیتال ،بهفراخور وجود دیدگاههای پراکنده در این
زمینه و قرارگیری مطالعات پیشین در مراحل ابتدایی (کراس و همکاران ،)2017 ،اتفاقنظر درخصوص
مدل توســعه کارآفرینی دیجیتال و چگونگی ارتباط ابعاد آن میان پژوهشگران و صاحبنظران حاصل
نشده است و درنتیجه هر پژوهشگر بهگمان خود ،به بررسی چند بُعد و عوامل محدود اقدام کرده است؛

بنابراین نظر به اهميت بحث توسعه كارآفريني ديجيتال ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسايي و تحليل
ابعاد و عوامل مؤثر بر توســعه كارآفريني ديجيتال و روابط ميان آنها بهمنظور ارائه مدلی جامع برای
1 . Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran
2 . Khayatian
3 . Rezvani
4 . Akbari
5 . Esmaeeli
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توســعه کارآفرینی دیجیتال در شرکتهای دانشبنیان کوچک و متوسط میباشد .بدینمنظور سؤال
پژوهش حاضر بدین شــرح است« :مدل مناسب و جامع توســعه کارآفرینی دیجیتال در شرکتهای
دانشبنیان کوچک و متوسط دربردارنده چه ابعاد و عواملی است؟»
درادامه پس از مرور مبانی نظری و پیشــینه پژوهش ،بااستفادهاز روش تحلیل مضمون ،مضامین
سازمانیافته و پایه تعریف میشود .سپس مدلسازی مضامین با روش مدلسازی ساختاری تفسیری
صورت میپذیرد و مدل نهایی با روش تحليل عاملي تأییدی در مدلسازي معادالت ساختاري آزمون
میشود .درنهایت نیز بهفراخور یافتههای پژوهش ،پیشنهادهایی کاربردی ارائه خواهد شد.
مروري بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
كارآفريني دیجیتال حوزهای از كارآفريني است که در آن از فناوری اطالعات و ارتباطات برای کسبوکار
استفاده میشود (ميرشمسي و همکاران .)2011 ،این نوع کارآفرینی بهعنوان آشتی كارآفريني سنتی
با روش جدید تجارت در عصر دیجیتال تعریف میشــود (لیدین و همکاران )2018 ،و شامل فعالیت
ایجاد کسبوکار در اینترنت در حوزهای مشخص جهت فروش یا ارائه خدمات بهصورت برخط میباشد
(کراس و همکاران .)2017 ،برای فعالیت در صنعت دیجیتال و توســعه سازمانهای دیجیتال موفق و
تأثیرگذار ،میبایست ابعاد و عواملی را که در این توسعه نقش دارند ،شناسایی کرد .این ابعاد ،در قالب
نظریه سهشــاخگی در سه ب ُعد زمینهای ،ساختاری و محتوایی قابلبررسی هستند چرا که ارتباط بين
آنها بهنحوي است كه هيچ پديده يا رويداد سازماني نميتواند خارج از تعامل اين سه بُعد صورت پذیرد
(میرزایی اهرجانی و سرلک.)2005 ،1

براساس مدل سهشاخگی« ،بُعد زمينهاي» کلیه شرايط و عوامل محيطي است كه بر سازمان محاط

هســتند و بستر مهم رشد و توسعه سازمان را شــكل ميدهند (میرزایی اهرجانی و سرلک.)2005 ،
فعالیت کارآفرینانه در خأل شکل نمیگیرد و بهوسیله عوامل زمینهای و بستر محیطی تحتتأثیر قرار
میگیرد (داوري .)2010 ،2دراینراســتا ســوزان و اکس )2017( 3طی پژوهشی دریافتند که اقتصاد
دیجیتالی فرصتهای بینظیری برای هزاران کارآفرین ايجاد كرده اســت و محیط زمینهای مناسب را
برای فعالیتهای کارآفرینانه جدید و نوآوریها در حوزه دیجیتال فراهم ســاخته است .از دیگر عوامل
1 . Mirzaei Ahranjani & Sarlak
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مهم بُعد زمینهای ،زیســتبوم کارآفرینی دیجیتال است .برایناســاس موفقیت یک پروژه كارآفريني

نهتنها به ویژگیهای شرکت بستگی دارد بلکه به زیستبومی که در آن توسعه و پرورش داده میشود
نیز وابسته اســت (کراس و همکاران .)2017 ،درحالیکه كارآفريني دیجیتال و زیستبوم كارآفريني

موضوعاتی نســبتاً توســعهیافته در پیشــینه کنونی نوآوری و كارآفريني هســتند ،مفهوم زیستبوم
كارآفريني دیجیتال مفهومی نســبتاً جدید اســت که در اثر ترکیب و همپوشــانی مفاهیم زیستبوم
کارآفرینی و زیســتبوم دیجیتال ایجاد شده است (الیا 1و همکاران .)2020 ،دو 2و همکاران ()۲۰۱۸
زیســتبوم کارآفرینانه دیجیتال را بهعنوان ترکیبــی از عناصر موجود در یک منطقه تعریف میکنند
که از توسعه و رشد استارتاپهاي نوآورانه حمایت میکند .درواقع زیستبومهای کارآفرینی دیجیتال
بستر توسعه سرمایه اجتماعی برخط میباشند که از کارآفرینان برای خلق ایده ،شناسایی و تخصیص
منابع دیجیتال ،استفاده از فرصتهای بازار دیجیتال ،جمعآوری اطالعات و کارآفرینی حمایت میکنند
(کراس و همکاران.)2017 ،
«بُعد ساختاری» براساس مدل سهشاخگی ،همه عوامل ،عناصر و شرايط غيرفيزيكي سازمان است

كه قالب ،پوسته ،بدنه يا شماي فيزيكي و مادي سازمان را ایجاد میکند (میرزایی اهرجانی و سرلک،
 .)2005یکی از عوامل بُعد ســاختاری توســعه كارآفريني دیجیتال ،مدلهای کسبوکار جدید است.
دراینراستا تفاوت بزرگ بین كارآفريني دیجیتال و سنتی ،مدل کسبوکار آن است كه وظيفهاش یافتن

راهحلهایی برای مســائل یک شرکت دیجیتال است (زوت و آمیت .)2017 ،3برایناساس کارآفرینان
و مدیران با درنظرگرفتن فعالیتهای اقتصادی جدید دیجیتال میبایســت فرصتها و تهدیدهایی که
منحصربه كارآفريني دیجیتال هستند را درک کنند و آن را در مدل کسبوکار درنظر بگیرند (اوجاال،4
 .)2016بهبیاندیگر ،مدلهای کســبوکار در كارآفريني دیجیتــال را میتوان با درنظرگرفتن نقش
فناوری اطالعات در عملیات کارآفرینی تعریف کرد (استينینجر .)2019 ،5فناوری اطالعات میتواند در
نقش خود بهعنوان تسهیلکننده و یا میانجی در عملیات كارآفريني باشد و برایناساس امکان تسهیل
فعالیتهای پشتیبانی از طریق پذیرش ســختافزار و یا نرمافزار (تراکسلر و ولف )2017 ،6و یا بهبود
1 . Elia
2 . Du
3 . Zott & Amit
4 . Ojala
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تجربه مشتری از طریق معرفی یک کانال جدید فروش با واسطه فناوری اطالعات فراهم شود .درنهایت،
فناوری اطالعات میتواند در تمام عملیات کارآفرینی حضور داشته باشد و بدینطریق به دیجیتالیشدن
محصول یا خدمات و یا ارائه ،فروش و پشتیبانی دیجیتالی منجر شود (استينینجر.)2019 ،
عامل دیگر در بُعد ساختاری ،راهبرد نوآوري محصول/خدمات ديجيتال است .دراینراستا مطالعات

مبین نقش نوآوری دیجیتال بهمثابه ابزاری برای نفوذ تازهواردان به بازار ديجيتال و بهچالشکشــیدن
شركتهای فعلی میباشــند .نوآوری دیجیتال همچنین فرصتهایی برای ارتقا محصوالت و خدمات
فراهم میکند و زمینهساز توسعه آنها در حوزههای جدید میشود (سرینواسان و ونکاترمان)2018 ،1
بااینحال ،یک چالش کلیدی برای هر شــرکتی که بهدنبال راهبرد نوآوری دیجیتال اســت ،ضرورت
دســتیابی به درکی عمیق از ویژگیهای منحصربهفرد فرآیندهای نوآوری دیجیتال و طراحی راهبرد
هوشــمندانه مواجه با چالشها و فرصتها اســت (نایلن و هولمســتروم .)2015 ،2عامل دیگر در بُعد

ســاختاری ،پيكربندي منابع ديجيتال است؛ عاملی که شیوههای ســازماندهی و ارتباطدادن منابع
مورداستفاده آن را بهتصویر میکشد .روند روبهافزایش دیجیتالسازی شركتها ،کارآفرینان و مدیران را
قادر میسازد تا شکل جدیدی از منابع را ایجاد کنند (آمیت و هان .)2017 ،3درواقع ،اینکه یک شرکت
تاچهحد میتواند به منابع دسترسی داشته باشد و منابع را هماهنگ کند ،هسته توانمندیهای پویای
یک شرکت در عصر دیجیتال محسوب میشود (نگواسونگ.)2018 ،4
«بُعد رفتاري» يا محتوا ،براســاس مدل سهشاخگی ،شــامل روابط انساني در سازمان است كه با

هنجارهاي رفتاري ،ارتباطات و الگوهاي خاصي بههمپیوستهاند و محتواي اصلي و زنده محيط دروني
ســازمان را تشكيل ميدهند (میرزایی اهرجانی و ســرلک .)2005 ،دراینراستا یکی از مؤلفههای بُعد

محتوایی ،توجهبه عوامل فردی است .پیچیدگی محیطی ،ضرورت پیدایش مدیرانی با قابلیتهايي نظیر
مديريت پروژه ،مديريت ريســك و مديريت تصميمگيري را ايجاد ميكند .شايستگيهای کارآفرینانه
شامل کلیه دانشها و مهارتهایی است كه به افراد در راهاندازی و مدیریت کسبوکار کمک میکنند.
برایناســاس و باتوجهبه اینکه مدیران شــرکتهای دانشبنیان ،هســته عمده تصمیمگیریها تلقی
میشــوند ،توجهبه قابلیتها و شایســتگیهای کارآفرینانه آنها بهمیزان چشمگیری بر موفقیت این
1 . Srinivasan & Venkatraman
2 . Nylen & Holmstrom
3 . Amit & Han
4 . Ngoasong
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شرکتها تأثیرگذار است (قليچلی و مكاني .)2015 ،1همچنین توجهبه عوامل سازمانی نظیر قابلیت و

ساختار سازمانی خصوصاً در شركتهاي دانشبنيان كوچك و متوسط از اهميت باالیی برخوردار است
(احمدی جشوقانی و اسماعیلیان.)2015 ،2

مطالعات دیگری نیز درخصوص عوامل مؤثر بر توســعه کارآفرینی دیجیتال انجام شــده است که
درادامــه برخی از آنها معرفی شــدهاند .درخصوص پیکربندی منابــع در کارآفرینی دیجیتال ،آمیت
و هان ( )2017و نگوســانگ )2018( 3بر کســب مزیت ازاینطریق و ایجاد ارزش تأکید کردهاند .این
پژوهشها تنها در حوزه عمومی کارآفرینی دیجیتال انجام گرفته و بهمیزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
این عوامل و ارتباط این عوامل با یکدیگر در حوزه کارآفرینی دیجیتال توجه نداشتهاند .سرینواسان و
ونکاترمان ( )2018و نایلن و هولمستروم ( ،)2015راهبردهای نوآوري در محصوالت/خدمات را ازجمله
معیارهای اصلی تمایز بین کارآفرینان دیجیتال و غیردیجیتال دانســتهاند و به بررسی عوامل موفقیت
مرتبط با کارآفرینی دیجیتال اشــاره کردهاند .هسی و وو )۲۰۱۸( 4به بُنسازه 5فضای دیجیتال اشاره

کردهاند که زمینهســاز توسعه و تجاریســازی محصوالت/خدمات و همچنین ایجاد فرصت برقراری
ارتباط با یکدیگر و نیز با مشــتریان برای کســبوکارها میشود .در این مطالعات نیز درخصوص نقش
این عامل در توســعه کارآفرینی و مؤلفههای فرعي تأثیرگذار بررسی کافی صورت نپذیرفته است .در
مطالعات داخلی ،میرشمسی و همکاران ( )2011پژوهشی را در مورد شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد و
توسعه کارآفرینی دیجيتال انجام دادهاند .در این پژوهش تنها عوامل محتوایی و زمینهای درنظر گرفته
شده و عوامل ساختاری نادیده گرفته شدهاند .کمالیان 6و همکاران ( )2016نیز در مطالعهای دیگر ،به
بررسی و اولویتگذاری عوامل توسعه کارآفرینی دیجیتال در دو بُعد ساختاری و محتوایی پرداختهاند
اما چارچوبی سامانیافته برای این عوامل ارائه نکردهاند و نقش عوامل زمینهای را نیز نادیده گرفتهاند.
در جدول  1خالصهای از مطالعات كه در این زمینه انجامشده ،ارائه شده است.

1 . Ghlichlee & Makani
2 . Ahmadi Jashuqani & Ismailian
3 . Ngoasong
4 . Hsieh & Wu
5 . Platform
6 . Kamalian
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جدول  :1مروری بر پژوهشهای پیشین
نویسندگان

سال

1

عنوان پژوهش

یافتههای پژوهش

زیستبوم كارآفريني ديجيتال ،چگونه
فناوريهاي ديجيتال و هوش جمعي
روند كارآفريني را تغيير ميدهند

ارائه چارچوب زیستبوم كارآفريني
ديجيتال بههمراه ابعاد و شاخصها

سرینوسان و
ونکاترامان

2018

کارآفرینی در بُنسازههای دیجیتال

عوامل موفقیت مرتبط با کارآفرینان و
بُنسازهها

کاستر 1و
همكاران

2018

راهبردهای بازاریابی برای نوآوریهای
الکترونیکی شرکتهای نوپا

ضرورت اثرگذاری طراحي نوآوريهاي
خالقانه بر راهبردهاي بازاريابي
در بازار اثرگذار

ریچتر 2و
همكاران

2017

کارآفرینی دیجیتال :مدل کسبوکار
نوآورانه در اقتصاد اشتراکی

تعیین هدایتکنندگان اقتصاد اشتراکی و
کسانی که از آن سود میبرند

تراکسلر و
ولف

بنیانگذاران کارآفرینی دیجیتال براساس بیان فعالیتهايی در مدلهای کسبوکار
دیجیتال كه منجر به تغییرات از
 2017چه فعالیتهایی مدل کسبوکار خود را
کارآفرینی سنتی به دیجیتال میشوند
تشکیل میدهند؟

اليا و همکاران 2020

سوزان و اکس 2017
گیونز و برم

3

2017

زیستبوم کارآفرینی دیجیتال

ارائه موارد مفهومی زیستبوم کارآفرینی
دیجیتال

شناسایی و توصیف کارآفرینی فناورانه
در عصر دیجیتال

توصیف ویژگیهای کارآفرینی دیجیتال

همانطور که در مرور پژوهشهای پیشــین مشخص اســت در بررسی مطالعات انجامشده ،هیچ
پژوهشــی موفق به بررسی منسجم کلیه ابعاد و عوامل توسعه كارآفريني ديجيتال و ارائه مدلي جامع
(دربردارنده تمامي ابعاد و عوامل و روابط ميان آنها) نشــده است؛ بنابراین بررسی توسعه کارآفرینی
دیجیتال در هر سه بعد زمینهای ،ساختاری و محتوایی بهصورت منسجم ضروری میباشد .بهبیاندیگر،
بررسي عواملی کلیدی نظیر مدل کسبوکار دیجیتال ،پیکربندی منابع ،راهبرد نوآوری محصول در بُعد

ساختاری ،زیســتبوم کارآفرینی دیجیتال ،عوامل محیطی در بُعد زمینهای ،عوامل سازمانی و عوامل
1 . Kuester
2 . Richter
3 . Giones & Brem
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فردی در بُعد محتوایی بیشازپیش احساس میشود.
روششناسی پژوهش
باتوجهبه پرسش اصلي پژوهش حاضر « -مدل مناسب و جامع توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکتهای
دانشبنیان کوچک و متوســط دربردارنده چه ابعاد و عواملي اســت؟»  -روش پژوهش ازلحاظ هدف،
كاربردي و ازمنظر گردآوري اطالعات ،از نوع آميخته اكتشافي میباشد .برایناساس در گام نخست پژوهش
با رویکردی کیفی و با بهکارگیری نرمافزار مکسکیودا ،1عوامل مؤثر در توســعه كارآفريني ديجيتال با
تحليل مضمون مباني نظري پژوهش و  17مصاحبه نیمهساختاريافته اكتشافي پيرامون موضوع شناسایی
شــدند .سپس بهكمك روش مدلسازي ساختاري تفسيري ،روابط ميان ابعاد و سطحبندی آنها انجام
شد و درنهایت براي تائید مدل توسعهیافته و مضامین شناساییشده ،از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم
با تکیهبر روش حداقل مربعات جزئی در نرمافزار اسمارتپیالاس 22استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش در مرحله اول ،مدیران دارای تجربه کارآفرینی (بیشــتر از پنج سال در
صنعت فناوري اطالعات) و حداقل مدرک کارشناســی ارشــد بودند (جدول  .)2نمونهگیری بهصورت
هدفمند قضاوتي و با الگوی گلوله برفي انجام شد .اين پژوهش طي مصاحبه با  15خبره ،به اشباع نظري
رسيد ،اما براي افزايش مطلوبيت دادهها ،مصاحبهها تا خبره هفدهم نيز ادامه يافتند.
جدول  :2فراواني جمعيت شناختي خبرگان
سمت

تحصيالت

سابقه كار

تعداد

مديرعامل

دكتری

 15سال

3

مدير اجرايي

كارشناسی ارشد

 10سال

5

مدير توسعه کسبوکار

كارشناسی ارشد

 10سال

5

مدیر فنی

كارشناسی ارشد

 8سال

4

جامعه آماری در بخش دوم (مدلسازی ساختاری تفسیری) نیز مشابه گام اول بود ،بااینتفاوت که
در این مرحله بهجای تجربه کارآفرینی ،تنها ســابقه مدیریتی موردتوجه قرار گرفت و برایناساس 30
1 . MAXQDA
2 . SmartPLS 2

58

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره هشتم /شماره  / 4زمستان 1399

خبره انتخاب شدند (جدول )3
جدول  :3ويژگيهاي اعضاي پانل الگوسازي ساختاري تفسيري
سمت

تحصيالت

سابقه كار

تعداد

مديرعامل

دكتری

 15سال

5

مدير توسعه کسبوکار

كارشناسی ارشد

 10سال

12

مدير توسعه محصول

كارشناسی ارشد

 10سال

10

مدير فني

كارشناسی ارشد

 10سال

3

کمی پژوهش ،کارشناســان دارای ســابقه کار بیشاز پنج سال و مدرک
جامعه آماري در مرحله ّ

تحصیلی کارشناســی و باالتر در صنعت فناوری اطالعات بود که در شركتهاي دانشبنیان كوچك و
متوسط شاغل بودند .برایناساس  250کارشناس با استفاده از روش نمونهگيري غيراحتمالي دردسترس
انتخاب شدند .گردآوري دادهها در این بخش ،با استفاده از پرسشنامه بسته صورت گرفت .بدین ترتیب
با بهکارگیری شاخصهاي مستخرج از تحلیل مضمون و با تکیهبر طیف پنجگانه لیکرت ،1پرسشنامه با
 41سؤال طراحی شد.
برای تضمین روايي پژوهش در مرحله کیفی ،سه نفر از خبرگان جامعه آماري عوامل شناساييشده
را موردبررســی قرار دادند و برایناساس کلیه عوامل موردتأييد قرار گرفتند .براي محاسبه پايايي نیز
از روش ضریب كاپا 2اســتفاده شد .دستیابی به ضریب کاپای بیشتر از  ،0/79توافق دو ارزشياب عالی
قلمداد میشود (گوئت )2014 ،3كه در اين پژوهش مقدار ضريب كاپا 0/79 ،بود.
یافتههای پژوهش
تحليل يافتههاي كيفي :تحلیل مضمون

با بررســی مطالعات پیشــین و مصاحبههاي انجامگرفته بااســتفادهاز روش تحليل مضمونُ 147 ،کد
اســتخراج و دستهبندي شدند .اين روش در ســه گام انجام شد؛ در گام نخست ( ُكدگذاري توصيفي)
1 . Lickert
2 . Kappa Coefficient
3 . Gwet
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عناصر موجود در پیشــینه و مدلها بهعنوان ُكد اســتخراج و ســپس از ميان ُكدها 21 ،مضمون پايه
شناســايي شدند .سپس در گام كدگذاري تفسيري ،مضامين پايه در  7دسته مضامين سازماندهنده
(محوري) طبقهبندی شــدند .در آخرين گام ،مضامین فراگير (باقابلیت پوشــش کلیه مضامين پایه و
سازماندهنده) مشخص شدند .برایناساس مدل کسبوکار ديجيتال ،راهبرد نوآوري محصول/خدمات
ديجيتال ،پيكربندي منابع ،عوامل محيطي ،زیســتبوم كارآفريني ديجيتال ،عوامل سازماني و عوامل
فردي بهعنوان مضامین محوری شناسایی شدند (جدول .)4
جدول  :4مضامین سازماندهنده و پايه توسعه کارآفرینی دیجیتال
مضمون
ابعاد
سازماندهنده

مضمون پایه

توضیحات

منابع

براســاس نوع محصــول و راهبرد تمایز
ارزش ایجادشده 1است .اين ارزش توسط تأمینکنندگان،
شرکا ،بازیگران بُنسازه ايجاد میشود

در مدل کسبوکاردیجیتال ،مجموعهای
از مزایا و منافعی اســت که شــرکت به
مشتریان بهمنظور برآوردهکردن نیاز آنها
پیشنهاد میدهد.

مدل کسبوکار
دیجیتال
(براساس
نقش فناوری
اطالعات
براساس مدل درآمد (فروش ،وامگرفتن،
ارزش
در عملیات
بهدستآوردهشده تبلیغ ،واسطهگری) و افزایش سود است.
کارآفرینی)
درمدلکسبوکاردیجیتال ،روشی است
که حداکثر ارزش را به مشــتریان هدف
ارزش
تحویلدادهشده از طریــق کانالهای فــروش و مدیریت
ارتباط با مشتری ارائه میدهد
ارزش
پيشنهادشده

بُعد ساختاری

پیکربندی
منابع

کاستر و همکاران
()2018
یابلونسکی)2018(2
تراکسلر و ولف
()2017
اوجاال ()2016
مصاحبه با خبرگان

تشخیص منابع پیکربندی منابع در مرحله اول ازطریق
نیازها
شناسایی نیازهای جدید و برآوردهنشدهی
نگوسانگ ()2018
خالقان بالقوه ارزش و شناســایی منابع
تطبیق منابع
آمیت و هان
جدید از تولیدکننــدگان بالقوه ارزش و
نیازها
()2017
در مرحله بعد ازطریــق تطبیق آنها و
مصاحبه با خبرگان
درنهایت با ایجاد پیوند بین خالقان ارزش
پیوند منابع نیازها
و منابع انجام میپذیرد
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مضمون
ابعاد
سازماندهنده

مضمون پایه

توضیحات

منابع

بُعد ساختاری

تجربه کاربر محصــوالت و خدمات دیجیتــال باید
بهدقت طراحی شــوند و تعامــل را در
ارزش پیشنهادی
کاربــران برانگیزنــد و تجربــه کاربر را
محصول/خدمت
بهبود بخشند .ارزش پیشنهادی مربوط
بــه نحوه ارائــه ارزش در هــر محصول
راهبرد نوآوری
و خدمت دیجیتالی اســت .شــركتها
محصول/
جهت شناســایی فرصتهــای نوآوری،
خدمت
رصد محیط بایــد محیط دیجیتال خــود را ازطریق
دیجیتال
جمــعآوری اطالعات درمورد وســایل
دیجیتالی جدید (موبایل ،تبلت و غیره)،
کانالهای ارتباطی دیجیتال و رفتارهای
کاربر رصد کنند.

بُعد زمینهای

دولت و نهادها
توســعه کارآفرینی دیجیتــال ازطریق
دسترسی به بســتههای حمایتی و تشویقی دولت و
یعقوبی و همکاران
فناوریهای جدید نهادها ،میزان دسترسی به فناوریهای
( )2013میرشمسی
عوامل محیطی شفافیت قوانین جدید ،عدمپاالیش( 3که مستلزم ایجاد
و همکاران ()2011
شــفافیت در قوانین تســهیلگر است) و
تسهیلگر
مصاحبه با خبرگان
همچنین تقویت زیرســاخت و افزایش
زیرساخت فناوری کیفیت اینترنت انجام میپذیرد
اطالعات

سریوانسان و
ونکاترمان ()2018
نایلن و هولمستروم
()2015
گیونز و برم ()2018
هسی و وو ()2018
مصاحبه با خبرگان
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مضمون
ابعاد
سازماندهنده

مضمون پایه

توضیحات

منابع

انگیزههــای جــذب و فعالمانــدن در
زیســتبوم کارآفرینی دیجیتال ،جذب
انگیزه دیجیتال
فرصتهــای مالی و تجــاری از طریق
زیستبوم کارآفرینی دیجیتال

بُعد زمینهای

زیستبوم
کارآفرینی
دیجیتال

ارتباط بازیگــران دیجیتال و فرایندهای
دیجیتال از طریق یک مدل سازمانی که
الیا و همکاران
سازماندهی بتواند از فعالیتهای خودســازمانیافته
()2020
دیجیتال
بین بازیگران و فرایندها پشتیبانی کند
و زیرساخت الزم را بهمنظور شبکهسازی اسمیت و همکاران
()2017
در زیستبوم دیجیتال فراهم کند
سوزان و اکس
فعالیــت دیجیتال از طریق نقشــه راه،
()2017
راهحلهای دیجیتال و بهاشتراکگذاری مصاحبه با خبرگان
فعالیت دیجیتال آگاهــی بهدنبال رســیدن بــه هدف و
گسترش دامنه فعالیتهای انجامشده در
زیستبوم کارآفرینی دیجیتال میباشد.
فعاالن كارآفريني (مراکز رشد کسبوکار،
بازیگران دیجیتال مراکــز شــتابدهنده) و ارائهدهندگان
منابع
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مضمون
ابعاد
سازماندهنده

عوامل سازماني

مضمون پایه

توضیحات

منابع

توانایــی ســازمان در ارزیابی مســتمر
قابلیتهای
سازمان
عملکــرد ،قابليت يادگيري ســازماني،
ســازگاري و انعطاف ســاختار سازماني
ساختار سازمان براســاس درجه دیجیتالیبودن سازمان
بهصورت تیمی/شبکه یا ترکیبی از هر دو كشاورز و همكاران
()2019
بازخــورد از گردهماییهــای مرتبط با
دانشفرد)2016( 4
صنعت فناوری اطالعات و هماندیشیهای
جریانهای
سخته 5و كريمي
اطالعاتی
ارتقای فرهنــگ کارآفرینی دیجیتال در
()2018
کارکنان
بین
پاکنیت 6و همكاران
()2016
توجهبــه نیازهای فرایندی در ســازمان

بُعد محتوایی

مدیریت نیازها

نظیر اصالح یا بهبود فرایند که منجر به
تسریع روند توسعه کارآفرینی دیجتال در
سازمان میشود؛ توجهبه نیازهای افراد و
مزاياي موردانتظار کارکنان و مدیران

شایستگیهای
کارآفرینی

عوامل فردی

1

توسعه کارآفرینی دیجیتال ازطریق بهبود
شایستگیهای مهارتهای مديريتی و کارآفرینی ،ایجاد
فضای ابتکاری و گســترش شبکهسازی سخته و كريمي
مدیریتی
()2018
با مشتریان و شــرکا بهمنظور تشخیص
ابتکار
كشاورز و همکاران
(بدیههسازی) فرصت ،صــورت میپذیــرد همچنین،
()2019
سرمایه ارتباطی داشتن تحصیالت مرتبط و مهارت فنی مصاحبه با خبرگان
نیز ،در توسعه کارآفرینی دیجیتال موثر
تحصیالت مرتبط هستند
مهارت

 . 1ارزش پیشــنهاد شده ،ایجادشده ،به دست آورده شده و تحویل داده شده بسته به درجه دیجیتالی کسبوکار دارد که
میزان این درجه ناشی از نقش فناوری اطالعات در عملیات کارآفرینی در کسبوکار است
2 . Yablonsky
3 . Filtering
4 . Daneshfard
5 . Sakhteh & Karimi
6 . Pakniyat
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تحلیل يافتههاي كيفي :مدلسازی ساختاری-تفسیری
در این مرحله مضامین توســعه کارآفرینی دیجیتال ســطحبندی شد و ســپس روابط میان آنها با
اســتفاده از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری مشخص شد .پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه
موضوع بااستفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبههای عمیق ،هفت مضمون سازماندهنده (مدل
کسبوکار دیجیتال ،راهبرد نوآوری محصوالت/خدمات ،پیکربندی منابع ،عوامل محیطی ،زیستبوم
کارآفرینی دیجیتال ،عوامل سازمانی و عوامل فردی) استخراج شد .برایناساس ماتریس خودتعاملی
ســاختاری با درنظرگرفتن هفت مضمون سازماندهنده بهصورت جدول  5تشکیل و در ادامه توسط
خبرگان تکمیل شــد .براي بهدستآوردن ماتريس دســتيابي از روش تبديل نمادهاي  X ، V، Aو
 Oبه صفر و يك براي هر متغير اســتفاده شــد؛ برایناساس « »Vیعنی  iبر  jتأثیر میگذارد»X« ،

به معنای تأثیر متقابل  iو  jاســت »A« ،یعنی  iاز  jتأثیر میپذیرد و نهایتاً « »Oبه معنای فقدان
اثرگذاری و اثرپذیری  iو  jبر یکدیگر میباشد (داناییفرد 1و همکاران .)2011 ،در ادامه نیز با تبدیل
عالئم راهنما روابط ماتریس خودتعاملی ســاختاری براســاس قواعد به اعــداد صفر و یک ،ماتریس
دستیابی تکمیل شد .پس از جمعآوری نظرات کلیه خبرگان ،ماتریس دستیابی نهایی مطابق جدول
 5بهدســت آمد .الزمبهذکر اســت در این پژوهش بهمنظور ازبینبردن تأثیر گرایش به مرکز ،میزان
شدت تأثیر  ،%60درنظر گرفته شد.

1 . Danaeifard
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جدول  :5ماتریس دستیابی نهایی مؤلفههای توسعه كارآفريني ديجيتال

عوامل

مدل
کسبوکار
دیجیتال

راهبرد
نوآوری
محصول/
خدمات

زیستبوم
کارآفرینی
دیجیتال

عوامل
محیطی

پیکربندی
منابع

عوامل عوامل
سازمانی فردی

مدل کسبوکار
دیجیتال

1

0

0

0

0

0

0

راهبرد نوآوری
محصول/خدمات

0

1

0

0

0

0

0

زیستبوم کارآفرینی
دیجیتال

1

1

1

1

1

1

1

عوامل محیطی

1

1

1

1

1

1

1

پیکربندی منابع

0

0

0

0

1

0

0

عوامل سازمانی

1

1

0

0

1

1

0

عوامل فردی

1

1

0

0

1

0

1

در مرحله بعد ،براساس ماتريس دستيابي نهایی ،ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی ایجاد شد و عوامل
مؤثر بر توســعه كارآفريني ديجيتال براســاس قدرت نفوذ و ميزان وابستگي (جدول  )6در چهار گروه
خودمختار ،وابسته ،پیوندی و مستقل طبقهبندی شدند.

متغیرهای خودمختار میزان وابســتگی و قدرت هدایت کمی دارند و عموماً از نظام جدا میشوند

جدی در نظام منجر
زیرا دارای اتصاالت ضعیف با نظام هستند؛ بنابراین تغییر در این متغیرها به تغییر ّ

نمیشــود .متغیرهای وابسته دارای وابستگی قوی و هدایت ضعیف هستند و اصوالً دارای تأثیرپذیری

زیاد و تأثیرگذاری کم میباشــند .متغیرهای مســتقل نیز دارای وابستگی کم و هدایت زیاد میباشند
و بهعبارتدیگــر تأثیرگــذاری زیاد و تأثیرپذیری کم دارند (داناییفــرد و همکاران .)2017 ،هيچيك
از عوامــل ،در گروه عوامل خودمختار قرار نگرفتند؛ بنابراين ميتــوان گفت بهنوعی ارتباط قوي بين
عوامل مؤثر در توسعه كارآفريني ديجيتال وجود داشته است .مدل کسبوکار دیجیتال ،راهبرد نوآوری
محصوالت و پیکربندی منابع (بُعد ساختاری) با قدرت نفوذ كم و وابستگي زياد در گروه عوامل وابسته
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قرار گرفتند .عوامل محيطي و زیستبوم كارآفريني ديجيتال (بُعد زمینهای) نیز در گروه عوامل مستقل
قرار گرفتند .درنهایت عوامل فردي و ســازماني (عوامل محتوايي) اگرچه در گروه عوامل مستقل قرار

گرفتند اما نسبت به گروه عوامل محيطي و زیستبوم كارآفريني ديجيتال (عوامل زمينهاي) قدرت نفوذ
كمتر و وابستگي بيشتري داشتند.
جدول  :6ماتريس قدرت نفوذ  -وابستگي مؤلفههای توسعه كارآفريني ديجيتال
عوامل

راهبرد زیستبوم
مدل
عوامل پیکربندی عوامل عوامل قدرت
رتبه
کسبوکار نوآوری کارآفرینی
محیطی منابع سازمانی فردی نفوذ
دیجیتال محصول دیجیتال

مدل
کسبوکار
دیجیتال

1

0

0

0

0

0

0

1

سه

راهبرد
نوآوری
محصول/
خدمات

0

1

0

0

0

0

0

1

سه

زیستبوم
کارآفرینی
دیجیتال

1

1

1

1

1

1

1

6

يك

عوامل
محیطی

1

1

1

1

1

1

1

6

يك

پیکربندی
منابع

0

0

0

0

1

0

0

1

سه

عوامل
سازمانی

1

1

0

0

1

1

0

4

دو

عوامل
فردی

1

1

0

0

1

0

1

4

دو

وابستگی

5

5

2

2

5

3

3

رتبه

یک

یک

سه

سه

یک

دو

دو
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شکل  :1نمودار قدرت نفوذ-وابستگي

در ادامه ســطحبندي عوامل در دستورکار قرار گرفت (جدول  .)7در این مرحله برای تعیین روابط
و سطحبندی مضامین سازماندهنده میبایست مجموعه خروجیها و ورودیها برای هرکدام استخراج
و اشــتراک آنها محاسبه شود .همانگونه که در جدول  8مشــاهده میشود در مضامین ردیف اول،
دوم و ســوم (مدل کســبوکار دیجیتال ،راهبرد نوآوری محصول/خدمت و پیکربندی منابع ،اشتراک
مجموعهها) با مجموعه خروجی برابر بودند و درنتیجه این مؤلفهها در ســطح  1عوامل مؤثر بر توسعه
کارآفرینی دیجیتال قرار گرفتند .پس از شناسایی سطح  ،1این عوامل و شمارههای آنها حذف شدند
و عوامل فردی و ســازمانی بهعنوان عوامل سطح  2شناسایی شدند .درنهایت با حذف عوامل سطح 2
و شــمارههای آنها ،زیســتبوم کارآفرینی دیجیتال و عوامل محیطی عوامل سطح  3مشخص شدند
(سرمد 1و همکاران.)2010 ،
1 . Sarmad
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جدول  :7سطحبندی مؤلفههای مؤثر بر توسعه كارآفريني ديجيتال (سطح يك)
ردیف

مؤلفهها

خروجي
(اثرگذاری)

ورودي (اثرپذیری)

اشتراک

سطح

1

مدل کسبوکار دیجیتال

متغیر 1

متغیرهای ،4 ،3 ،1
6و7

متغیر 1

اول

2

راهبرد نوآوري محصول/
خدمات

متغیر 2

متغیرهای ،4 ،3 ،2
6و7

متغیر 2

اول

3

پيكربندي منابع

متغیر 5

متغیرهای ،5 ،4 ،3
6و7

متغیر 5

اول

4

عوامل محيطی

متغیرهای ،3 ،2 ،1
 6 ،5 ،4و 7

متغیرهای  3و 4

متغیرهای  3و 4

5

زیستبوم كارآفريني
ديجيتال

متغیرهای ،3 ،2 ،1
 6 ،5 ،4و 7

متغیرهای  3و 4

متغیرهای  3و 4

6

عوامل سازماني

متغیرهای ،2 ،1
5و6

متغیرهای  4 ،3و 6

متغیر 6

7

عوامل فردي

متغیرهای ،2 ،1
5و7

متغیرهای  4 ،3و 7

متغیر 7

در گام بعد عوامل براساس اولویت بهدستآمده در سه سطح ترسیم شد و سپس براساس ماتریس
دستیابی سازگارشده ،روابط بین متغیرها با خطوط جهتدار مشخص شد (شکل .)2
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شکل  :2مدل مضامين سازمان دهنده توسعه کارآفرینی دیجیتال

شکل  :3مدل نهایی توسعه کارآفرینی دیجیتال
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درنهایت ،مدل نهایی توســعه كارآفريني ديجيتال در شــركتهاي دانشبنيان كوچك و متوسط
ترسیم شد (شکل .)3
تحلیل یافتههای ک ّمی

کمی ،حجم نمونه بااستفادهاز فرمول كوكران 1براي جامعه نامحدود تعيين شد .در اين فرمول
در بخش ّ

مهمترين پارامتري كه میبایســت برآورد شــود واريانس نمونه اوليه است (سرمد و همکاران)2010 ،
كه براســاس دادههاي مرحله پیشآزمون مقدار آن  0/41برآورد شد .درنهايت با اطمينان  %95حجم
نمونه  258نفر تعيين و به همین تعداد پرسشــنامه توزیع شــد که تعداد  250عدد تکمیل و دریافت
کمی ،برازش مدل ارائهشــده با بهرهمندي از تحلیل عاملی تأییدی موردسنجش قرار
شــد .در مرحله ّ
گرفت .براي آزمون صحت مدل نظري پژوهش و محاســبه ضرایب تأثیر و معناداري از روش مدلیابی

معادالت ســاختاري و از نرمافزار اسمارتپیالاس 2استفاده شد .در این نرمافزار دو مدل مورد آزمون
قرار گرفتند؛ مدل بیرونی که همارز مدل اندازهگیري در معادالت ســاختاري اســت و مدل درونی که
همارز مدل ساختاري در مدلهاي معادالت ساختاري است.
بهمنظور سنجش روايي سازهها ،از معيار روايي همگرا 2و براي سنجش پايايي از معيار آلفاي كرونباخ

3

و پايايي تركيبي 4در قالب معادالت ساختاري استفاده شد (جدول  .)8باتوجهبه مرز مناسببودن روايي
همگرا ،آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي (به ترتیب  0/7 ،0/5و ( )0/7سرمد و همکاران  ،)2010روايي
و پايايي ابزار اندازهگيري پژوهش قابلقبول بود.
برای بررســي روايي واگرا ،از ماتریس فورنل-الرکر 5براي متغیرهاي پنهان مرتبه اول استفاده شد
(سرمد و همکاران  .)2010همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،مقدار جذر میانگین واریانس
استخراجی تمامی متغیرهاي مرتبه اول (قطر ماتریس) از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر بوده است
که این امر روایی واگراي مناسب و برازش خوب مدلهاي اندازهگیری را تضمین میکند.

1 . Cochran
)2 . Average Variance Extracted (AVE
3 . Cronbach’s Alpha
)4 . Composite Reliability (CR
5 . Fornell - Larcker
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جدول  :8شاخصهای روایی و پایایی مدلهای اندازهگیری
مؤلفه

آلفاي كرونباخ

روایی همگرا پایایی ترکیبی

راهبرد نوآوری محصول/خدمت

0/937

0/952

0/800

زیستبوم کارآفرینی دیجیتال

0/914

0/946

0/854

مدل کسبوکار دیجیتال

0/944

0/954

0/748

عوامل سازمانی

0/905

0/924

0/608

عوامل فردی

0/912

0/933

0/700

عوامل محیطی

0/880

0/906

0/555

پیکربندی منابع

0/929

0/955

0/800

جدول  :9ماتریس فورنل-الرکر جهت بررسی روایی واگرا
متغیر

1

2

3

5

4

6

7

 .1راهبرد نوآوری محصول/خدمت 0/894
 .2زیستبوم کارآفرینی دیجیتال

0/924 0/217

 .3مدل کسبوکار دیجیتال

0/865 0/344 0/540

 .4عوامل سازمانی

0/780 0/307 0/142 0/358

 .5عوامل فردی

0/837 0/618 0/671 0/317 0/429

 .6عوامل محیطی

0/745 0/375 0/226 0/483 0/272 0/579

 .7پیکربندی منابع

0/936 0/434 0/323 0/168 0/419 0/345 0/401

جهت بررسی برازش کلی مدل از شاخص نیکویی برازش 1استفاده شد که از حاصلضرب میانگین
ضرایب تعیین 2در میانگین شاخصهای افزونگی 3به دست میآید .سه حد مرزی  0/25 ،0/01و 0/36
)1 . Goodness of Fit (GOF
2 . R2
3 . Communality
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بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای نیکویی برازش معرفی شده است (هومن.)2001 ،1
جدول  :10بررسي برازش مدل كلي پژوهش
متغير

شاخص افزونگی

ضریب تعیین

راهبرد نوآوری محصول/خدمت

0/800

0/634

زیستبوم کارآفرینی دیجیتال

0/854

0

مدل کسبوکار دیجیتال

0/748

0/622

عوامل سازمانی

0/608

0/838

عوامل فردی

0/700

0/880

عوامل محیطی

0/555

0

پیکربندی منابع

0/800

0/594

ميانگين

0/723

0/593

مقدار این شاخص برای مدل پژوهش معادل  0/654محاسبه شد که نشاندهنده کیفیت مناسب
مدل ساختاری است .با توجه به مناسببودن برازش مدل ،مدل در حالت ضرایب معناداری نیز اجرا شد
(شکل  .)4برایناساس مقادیر ضرایب معناداری برای هریک از فرضیههای پژوهش بیشتر از  1/96بود
که به معنای تائید فرضیههای اصلی پژوهش میباشد.

1 . Hooman
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شکل  :4مدل در حالت ضرایب معنیداری
جدول  :11نتایج آزمون فرضیههای اصلی پژوهش
فرضیهها

متغیر مستقل

متغیر وابسته

1

ضريب مسير آماره تی

1

نتیجه

1

عوامل محیطی

عوامل فردی

0/390

3/485

تائید

2

عوامل محیطی

عوامل سازمانی

0/421

4/525

تائید

3

زیستبوم کارآفرینی دیجیتال

عوامل فردی

0/594

5/308

تائید

4

زیستبوم کارآفرینی دیجیتال

عوامل سازمانی

0/541

5/904

تائید

5

عوامل فردی

نوآوری محصول

0/597

3/274

تائید

6

عوامل فردی

پیکربندی منابع

0/521

3/149

تائید

7

عوامل فردی

مدل کسبوکار دیجیتال

0/424

2/693

تائید

8

عوامل سازمانی

راهبرد نوآوری محصول

0/215

2/150

تائید

9

عوامل سازمانی

پیکربندی منابع

0/265

2/550

تائید

10

عوامل سازمانی

مدل کسبوکار دیجیتال

0/383

2/472

تائید
1.t
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خالصه نتایج آزمون فرضیههای اصلی به شرح ذیل در جدول  11آورده شده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسايي و تحليل ابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني ديجيتال و روابط
ميان آنها و ارائه مدلی جامع برای توســعه کارآفرینی دیجیتال در شرکتهای دانشبنیان کوچک و
متوسط میباشد .همانگونه که پیشتر اشاره شد ،پژوهشهای انجامشده در زمینه کارآفرینی دیجیتال
هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و خأل نظری در این زمینه قابلمشــاهده اســت .این مقوله در
ایران نیز بهطور محدود موردتوجه قرار گرفته است .پژوهشهای پیشین تنها به بررسی محدود یک یا
دو بُعد پرداختهاند و از تعيين ارتباط بين ابعاد مختلف غافل شدهاند؛ بنابراین مدلی جامع در پیشینه
پژوهش که تمام ابعاد و ارتباط آنها را در نظر بگیرد ،دیده نمیشود.

پژوهش حاضر ،مکمل و تجمیعکننده مطالعاتی اســت که هرکدام از منظری متفاوت به موضوع
نگریستهاند .هرچند برخی از عوامل بهدستآمده در پژوهش حاضر در مطالعات پیشین موردتوجه قرار
نگرفتهاند و یافته جديد محسوب میشوند .در مدل ارائهشده ،توسعه کارآفرینی دیجیتال در قالب سه
بُعد زمینهای ،ســاختاری و محتوایی مفهومسازی شده است .یعقوبی و همکاران ( )2013تنها به یک

بُعد و اســماعیلی ( )2011و اکبری و همکاران ( )2014تنها به دو بُعد توجه داشــتهاند .همچنین در
بررســی عوامل بعد ساختاری ،سه عامل مدل کسبوکار دیجیتال ،نوآوری راهبرد محصوالت/خدمات

و پیکربندی منابع دیجیتال موردتوجه قرار نگرفته اســت .پژوهشگران دیگر نظیر ساتالکینا و استینر

1

( )2020نیــز کارآفرینی دیجیتال و نقش آن در نوآوری نظامها را در ســه بُعد کارآفرین (ویژگیهای

شــخصیتی) ،روند کارآفرینی (فعالیتهای مربوط به دیجیتالیشدن در فرایندهای مدیریت سازمانی،
راهبردی و استقرار دیجیتال) و زیستبوم (زیرساخت و محیط) موردبررسی قرار دادهاند و نقش عوامل
ســاختاری نظیر راهبرد محصوالت/خدمات یا مدل کسبوکار دیجیتال را نادیده گرفتهاند .همچنین،
کراس و همکاران ( )2017به بررسی کارآفرینی دیجیتال در سه بُعد زیستبوم دیجیتال ،مدل تجاری
و مراحل کارآفرینی دیجیتال پرداختهاند و از نقش عوامل بُعد محتوایی نظیر عوامل فردی و سازمانی و

یا پیکربندی منابع در بُعد ساختاری غافل شدهاند.

در مدل ارائهشــده ،در بُعد زمینهای مقوله عوامل محیطی ،مؤلفههای شــفافیت قوانین تسهیلگر
1 . Satalkina & Steiner
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کسبوکارهای دیجیتال و میزان دسترسی به فناوریهای جدید و سنجش تأثیر آن بر توسعه كارآفريني
ديجيتال در شرکتهای دانشبنیان کوچک و متوسط بهعنوان یافته اختصاصی پژوهش حاضر محسوب
میشــوند .توسعه کسبوکار دیجیتال ،وابسته به میزان اعتماد كاربران به خدمات دیجیتال میباشد و
درنتیجه عدم شفافیت و تغییرات خلقالساعه قوانین در ایران منجر به پاالیش کسبوکارها میشود و
درنتیجه روند توســعه آنها را ُکند یا متوقف مینماید .همچنین دسترسی به فناوریهای جدید نظیر

رایانش ابری ،چاپ س هبُعدی و غیره  -که قابلیتهای ارتباطی و یا محاسباتی را برای حمایت از نوآوری
و کارآفرینی ارائه میدهند  -ضمن ایجاد امکان برای ســرمایهگذاریهای جدید ،زمینه را برای جذب

مشتریان بالقوه و توسعه کارآفرینی دیجیتال فراهم میکنند.
در بُعد محتوایی ،مؤلفههای مدیریت نیازها و سرمایه ارتباطی ،یافته اختصاصی این پژوهش است.

غلبه بر پیچیدگیهای اســتفاده از فناوری ،در شــركتهاي دانشبنیان حیاتی اســت و درنتیجه این
شــرکتها برای بقا در صحنه رقابت نیازمند نوآوری مداوم در فرآیندها ،نگهداشــت نیروی متخصص
بهعنوان ســرمایههای انسانی شرکت و همچنین گسترش شبکه ارتباطی با مشتریان و شرکا بهمنظور
تشخیص و اســتفاده از فرصتهای کارآفرینانه میباشــند تا بتوانند به تغییرات محیطی نظیر تغییر
نیازهای روزافزون مشــتری غلبه کنند و درنهایت توســعه یابند؛ بنابراین درنظرگرفتن این مؤلفههای
جدید منجر به ارائه تبیین جامعتر از نقش عوامل فردی و سازمانی در مدل توسعه کارآفرینی دیجیتال
در شرکتهای دانشبنیان میشود .سایر مؤلفهها و مقولههای بُعد زمینهای و محتوایی نظیر نقش دولت
و نهادها ،شایستگیهای کارآفرینی و مدیریتی ،قابلیتهای سازمانی در برخی مطالعات پیشین داخلی

بهصورت جداگانه موردتوجه قرار گرفته اســت و این درحالی است که در پژوهش حاضر مجموعه این
عوامل و تأثیر آنها بر توســعه کارآفرینی دیجیتال بهصورت توأمان موردبررســی قرار گرفتهاند .نتایج
ناشی از مدلسازی ساختاری تفسیری حاکی از آن است که عوامل مؤثری که از مرحله کیفی استخراج
شدهاند در سطوح مختلف با یکدیگر در تعامل میباشند و این عوامل بهصورت توأمان منجر به توسعه
کارآفرینی دیجیتال در شرکتهای دانشبنیان کوچک و متوسط میشوند .مطابق نتايج بهدستآمده،
عوامل بُعد ساختاري (مدل کسبوکار دیجیتال ،راهبرد نوآوري محصوالت/خدمات و پيكربندي منابع)
بهعنوان عوامل وابســته ،بيشترين تأثیرپذیری را از ســایر عوامل دارند و عوامل زمینهای نظیر عوامل
محیطی و زیســتبوم کارآفرینی دیجیتال ،با بیشــترین تأثیرگذاری ،زیربنای تحقق عوامل محتوایی
و ســاختاری میباشند .با درنظرگرفتن نقش مهمي كه مدل کســبوکار ،راهبرد نوآوري محصوالت/
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خدمات و پيكربندي منابع بهعنوان عوامل بُعد ساختاري در توسعه كارآفريني ديجيتال در شركتهاي

دانشبنیان كوچك و متوســط دارنــد و همچنین تأثیرپذیری اين عوامل از ســاير عوامل زمينهاي و

محتوايي ،پيشــنهاد ميشود که در زمان تدوين آنها به نقش سایر عوامل (خصوصاً عوامل محيطي و
زیستبوم كارآفريني ديجيتال با بيشترين تأثیرگذاری) توجه ويژه شود تا توسعه كارآفريني ديجيتال با
روند سريعتري در اين شركتها انجام پذیرد.
از محدودیتهاي پژوهش حاضر میتوان به عدمدسترسی آسان به خبرگان به دليل شيوع ويروس
كوويد 19-اشاره کرد که منجر به كاهش تعداد مصاحبههای نيمهساختاريافته شد .در راستاي توسعه
و تكميل پژوهش نیز پيشنهاد ميشود که پژوهشگران اين مطالعه را بهصورت گستردهتر انجام دهند
تا عوامل بيشــتري در ابعاد ساختاري ،محتوايي و زمينهاي شناسایی شده و مدل توسعه و بهبود یابد.
همچنين شناسايي موانع توسعه كارآفريني ديجيتال در شركتهاي دانشبنيان و شناسايي راهكارهاي
مناسب در راستای رفع آنها نيز بهعنوان مسیر پژوهشهاي آتي پيشنهاد ميشود.
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