
49 شناسايي و تحليل ابعاد توسعه كارآفريني ديجيتال و ارائه مدلی برای آن ...

 شناسايي و تحليل ابعاد توسعه كارآفريني ديجيتال و ارائه مدلی برای آن
 در شركت هاي دانش بنيان كوچك و متوسط

مليکا فرد1
محمدرضا كاباران زاد قديم2*
جالل حقيقت منفرد2

چکيده
کارآفريني ديجیتال، شــیوه جديد کسب وکار اســت که زمینه را برای توسعه اقتصادی در کشورهای 
درحال توســعه فراهم می کند و به فراخور شــیوع کوويد-19 نیز ضرورت توسعه آن تسريع شده است. 
ازســوی ديگر توسعه کسب وکارهای کارآفرينانه ديجیتالی در ايران نسبتاً کند است و تاکنون پژوهشی 
به صورت جامع، ابعاد توســعه اين نوع کســب وکارها را بررسی نکرده است. براين اساس هدف پژوهش 
حاضر، شناسايی و تحلیل ابعاد توسعه کارآفرينی ديجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط 
و ارائه مدلي برای آن می باشــد. در اين پژوهش بامطالعه پیشینه موضوع و مصاحبه نیمه ساختاريافته، 
ابتدا 147 ُکد مربوط به توسعه کارآفريني ديجیتال شناسايی شده است و سپس باتکیه بر روش کیفی 
تحلیل مضمون، ُکدها در قالب 29 مضمون پايه و 7 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شده اند. درادامه 
با به کارگیری مدل سازی ساختاری تفسیری، مضامین مدل سازی شده اند و درنتیجه مدل نهايی در سه 
سطح زمینه اي، ساختاری و محتوايی قرار گرفته اند. درنهايت نیز مدل پیشنهادي با روش تحلیل عاملي 
تأيیدی در مدل سازي معادالت ساختاري تائید شده است. براساس يافته های پژوهش، از میان 7 عامل 
اثربخش در توسعه کارآفريني ديجیتال، عوامل بُعد ساختاري و عوامل بُعد زمینه اي به ترتیب بیشترين 
تأثیرپذيری و تأثیرگذاری را داشــته اند و درنتیجه از نقشی کلیدی در توسعه کارآفريني ديجیتال در 

شرکت هاي دانش بنیان کوچک و متوسط برخوردار می باشند.
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مقدمه
در چند دهه گذشته، فناوري اطالعات و ارتباطات به کمک کارآفريني آمده است و بحث جديدي به نام 
کارآفريني ديجیتال پا به عرصه گذاشــته اســت. کارآفريني ديجیتال يک شیوه جديد کسب وکار در 
عصر حاضر است که زمینه مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی خصوصاً در کشورهای درحال توسعه 
فراهم می ســازد. اين پديده نوظهور قادر اســت تا فرصت های متعددی را برای فعالیت کارآفرينی از 
طريق ديجیتالی شدن فراهم کند )لیدين1 و همکاران، 2018(. ازطرف ديگر پیشرفت فناوری منجر به 
ديجیتالی شدن اقتصاد شده و شیوع کوويد-19 توسعه اقتصاد ديجیتال را تسريع کرده است )شراگ2، 
2020(. امروزه، تأکید بیشــتر بر کارآفرينی ديجیتال به دلیل نقــش فناوری های جديد ديجیتال در 
کسب وکارهای برخط3 اســت. دراين راستا سازمان ها برای سازمان دهی و حفظ رقابت پذيری در سطح 
جهانی، فرايند ديجیتالی کردن را در کســب وکار خود به کار می برند )راتن4، 2018(؛ بنابراين توســعه 
کارآفرينی ديجیتال نه تنها برای شرکت های فناور حوزه فناوری اطالعات، بلکه برای کلیه صنايع امری 

ضروری است )تامباس5 و همکاران، 2018(.
عوامل متعددی نشان دهنده اهمیت موضوع توســعه کارآفرينی ديجیتال و بررسی ابعاد و عوامل 
مؤثر بر آن است؛ ازجمله اينکه کارآفرينی ديجیتال رويکردی نو در شروع کسب وکارهای امروزی است 
که به دلیل نیاز به منابع مالی کمتر نسبت به رويکردهای سنتی، افراد بیشتری را به خود جذب می کند. 
ديجیتالی شدن مؤلفه های مؤثر در زندگی بشر امروزی، اعم از تجارت، بازاريابی، آموزش، اطالع رسانی، 
ارتباطات و حمل ونقل، واقعیتی غیرقابل انکار است )کشاورز6 و همکاران، 2019(. همچنین کارآفرينی 
ديجیتال محرک ايجاد ارزش افزوده در بازارهای کســب وکار است و عاملی حیاتی در تقويت پول ملی 
و افزايش درآمد ملی اســت )میرشمســی7 و همکاران، 2011(؛ بنابراين بی توجهی به توسعه فناوری 
اطالعــات و ارتباطات، بروز چالش های جدی را در زمینــه اقتصادی و کارآفرينی، خصوصاً کارآفرينی 
ديجیتالی به همراه دارد )يعقوبی8 و همکاران، 2013(. ازســوی ديگر تقويت نقش شرکت های کوچک 
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و متوســط به عنوان يکی از مهم ترين ارکان ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی اهمیت قابل توجهی يافته 
اســت. )مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی1، 2015(، اين شــرکت ها به ويژه اگر دانش بنیان 
باشند، به عنوان منبع حیاتی درآمد و اشتغال و درنهايت نیروی محرک توسعه اقتصادی تلقی می شوند 

)خیاطیان2 و همکاران، 2014(.
باوجود مزايای زياد در بحث ديجیتالی شــدن کســب وکارها، چالش هايی نیز در اين زمینه وجود 
دارد؛ ازجمله اينکه توســعه و سرعت پیاده ســازی و به کارگیری کسب وکارهای کارآفرينانه ديجیتالی 
در کشورهای درحال توسعه مانند ايران کندتر از کشورهای پیشرو است )کشاورز و همکاران، 2019(. 
ازسوی ديگر در متون علمی حوزه کارآفرينی غالباً گزارش عملکرد بنگاه های تثبیت شده ارائه شده است 
و در زمینه شرکت های دانش بنیان کارآفرين اعم از کوچک و متوسط، اطالعات کمتری موجود است. 
براين اساس يکی از دغدغه های متخصصان حوزه کسب وکار طی سالیان اخیر مستندسازی و مدل سازی 
رويه های کارآفرينان در بخش های مختلف عملکــردی ازجمله در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

می باشد )رضوانی3 و همکاران، 2009(.
بررسی پژوهش هايی که درخصوص عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرينی ديجیتال صورت گرفته است 
نشان می دهد هرکدام بسته به هدف پژوهش خود از زاويه خاصی به موضوع پرداخته اند و ساير عوامل 
را تاحدودی ناديــده گرفته اند. به عنوان مثال يعقوبی و همکاران )2013(، اکبری4 و همکاران )2014( 
و اســماعیلی5 )2011( در پژوهش های خود به ترتیب تنها به بررسي نقش ابعاد ساختاري، محتوايي و 
زمینه اي و محتوايي و ســاختاري پرداخته اند و نقش ساير عوامل را ناديده گرفته اند. بنابراين علی رغم 
تدوين پیشینه نظری محدود در زمینه کارآفرينی ديجیتال، به فراخور وجود ديدگاه های پراکنده در اين 
زمینه و قرارگیری مطالعات پیشین در مراحل ابتدايی )کراس و همکاران، 2017(، اتفاق نظر درخصوص 
مدل توســعه کارآفرينی ديجیتال و چگونگی ارتباط ابعاد آن میان پژوهشگران و صاحب نظران حاصل 
نشده است و درنتیجه هر پژوهشگر به گمان خود، به بررسی چند بُعد و عوامل محدود اقدام کرده است؛ 
بنابراين نظر به اهمیت بحث توسعه کارآفريني ديجیتال، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسايي و تحلیل 
ابعاد و عوامل مؤثر بر توســعه کارآفريني ديجیتال و روابط میان آن ها به منظور ارائه مدلی جامع برای 
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توســعه کارآفرينی ديجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط می باشد. بدين منظور سؤال 
پژوهش حاضر بدين شــرح است: »مدل مناسب و جامع توســعه کارآفرينی ديجیتال در شرکت های 

دانش بنیان کوچک و متوسط دربردارنده چه ابعاد و عواملی است؟«
درادامه پس از مرور مبانی نظری و پیشــینه پژوهش، بااستفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین 
سازمان يافته و پايه تعريف می شود. سپس مدل سازی مضامین با روش مدل سازی ساختاری تفسیری 
صورت می پذيرد و مدل نهايی با روش تحلیل عاملي تأيیدی در مدل سازي معادالت ساختاري آزمون 

می شود. درنهايت نیز به فراخور يافته های پژوهش، پیشنهادهايی کاربردی ارائه خواهد شد.

مروري بر مبانی نظری و پيشينه پژوهش
کارآفريني ديجیتال حوزه ای از کارآفريني است که در آن از فناوری اطالعات و ارتباطات برای کسب وکار 
استفاده می شود )میرشمسي و همکاران، 2011(. اين نوع کارآفرينی به عنوان آشتی کارآفريني سنتی 
با روش جديد تجارت در عصر ديجیتال تعريف می شــود )لیدين و همکاران، 2018( و شامل فعالیت 
ايجاد کسب وکار در اينترنت در حوزه ای مشخص جهت فروش يا ارائه خدمات به صورت برخط می باشد 
)کراس و همکاران، 2017(. برای فعالیت در صنعت ديجیتال و توســعه سازمان های ديجیتال موفق و 
تأثیرگذار، می بايست ابعاد و عواملی را که در اين توسعه نقش دارند، شناسايی کرد. اين ابعاد، در قالب 
نظريه سه شــاخگی در سه بُعد زمینه ای، ساختاری و محتوايی قابل بررسی هستند چرا که ارتباط بین 
آن ها به نحوي است که هیچ پديده يا رويداد سازماني نمي تواند خارج از تعامل اين سه بُعد صورت پذيرد 

)میرزايی اهرجانی و سرلک1، 2005(. 
براساس مدل سه شاخگی، »بُعد زمینه اي« کلیه شرايط و عوامل محیطي است که بر سازمان محاط 
هســتند و بستر مهم رشد و توسعه سازمان را شــکل مي دهند )میرزايی اهرجانی و سرلک، 2005(. 
فعالیت کارآفرينانه در خأل شکل نمی گیرد و به وسیله عوامل زمینه ای و بستر محیطی تحت تأثیر قرار 
می گیرد )داوري2، 2010(. دراين راســتا ســوزان و اکس3 )2017( طی پژوهشی دريافتند که اقتصاد 
ديجیتالی فرصت های بی نظیری برای هزاران کارآفرين ايجاد کرده اســت و محیط زمینه ای مناسب را 
برای فعالیت های کارآفرينانه جديد و نوآوری ها در حوزه ديجیتال فراهم ســاخته است. از ديگر عوامل 
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مهم بُعد زمینه ای، زيســت بوم کارآفرينی ديجیتال است. براين اســاس موفقیت يک پروژه کارآفريني 
نه تنها به ويژگی های شرکت بستگی دارد بلکه به زيست بومی که در آن توسعه و پرورش داده می شود 
نیز وابسته اســت )کراس و همکاران، 2017(. درحالی که کارآفريني ديجیتال و زيست بوم کارآفريني 
موضوعاتی نســبتاً توســعه يافته در پیشــینه کنونی نوآوری و کارآفريني هســتند، مفهوم زيست بوم 
کارآفريني ديجیتال مفهومی نســبتاً جديد اســت که در اثر ترکیب و هم پوشــانی مفاهیم زيست بوم 
کارآفرينی و زيســت بوم ديجیتال ايجاد شده است )الیا1 و همکاران، 2020(. دو2 و همکاران ) 2018( 
زيســت بوم کارآفرينانه ديجیتال را به عنوان ترکیبــی از عناصر موجود در يک منطقه تعريف می کنند 
که از توسعه و رشد استارتاپ هاي نوآورانه حمايت می کند. درواقع زيست بوم های کارآفرينی ديجیتال 
بستر توسعه سرمايه اجتماعی برخط می باشند که از کارآفرينان برای خلق ايده، شناسايی و تخصیص 
منابع ديجیتال، استفاده از فرصت های بازار ديجیتال، جمع آوری اطالعات و کارآفرينی حمايت می کنند 

)کراس و همکاران، 2017(.
»بُعد ساختاری« براساس مدل سه شاخگی، همه عوامل، عناصر و شرايط غیرفیزيکي سازمان است 
که قالب، پوسته، بدنه يا شماي فیزيکي و مادي سازمان را ايجاد می کند )میرزايی اهرجانی و سرلک، 
2005(. يکی از عوامل بُعد ســاختاری توســعه کارآفريني ديجیتال، مدل های کسب وکار جديد است. 
دراين راستا تفاوت بزرگ بین کارآفريني ديجیتال و سنتی، مدل کسب وکار آن است که وظیفه اش يافتن 
راه حل هايی برای مســائل يک شرکت ديجیتال است )زوت و آمیت3، 2017(. براين اساس کارآفرينان 
و مديران با درنظرگرفتن فعالیت های اقتصادی جديد ديجیتال می بايســت فرصت ها و تهديدهايی که 
منحصربه کارآفريني ديجیتال هستند را درک کنند و آن را در مدل کسب وکار درنظر بگیرند )اوجاال4، 
2016(. به بیان ديگر، مدل های کســب وکار در کارآفريني ديجیتــال را می توان با درنظرگرفتن نقش 
فناوری اطالعات در عملیات کارآفرينی تعريف کرد )استینینجر5، 2019(. فناوری اطالعات می تواند در 
نقش خود به عنوان تسهیل کننده و يا میانجی در عملیات کارآفريني باشد و براين اساس امکان تسهیل 
فعالیت های پشتیبانی از طريق پذيرش ســخت افزار و يا نرم افزار )تراکسلر و ولف6، 2017( و يا بهبود 
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تجربه مشتری از طريق معرفی يک کانال جديد فروش با واسطه فناوری اطالعات فراهم شود. درنهايت، 
فناوری اطالعات می تواند در تمام عملیات کارآفرينی حضور داشته باشد و بدين طريق به ديجیتالی شدن 

محصول يا خدمات و يا ارائه، فروش و پشتیبانی ديجیتالی منجر شود )استینینجر، 2019(.
عامل ديگر در بُعد ساختاری، راهبرد نوآوري محصول/خدمات ديجیتال است. دراين راستا مطالعات 
مبین نقش نوآوری ديجیتال به مثابه ابزاری برای نفوذ تازه واردان به بازار ديجیتال و به چالش کشــیدن 
شرکت های فعلی می باشــند. نوآوری ديجیتال همچنین فرصت هايی برای ارتقا محصوالت و خدمات 
فراهم می کند و زمینه ساز توسعه آن ها در حوزه های جديد می شود )سرينواسان و ونکاترمان1، 2018( 
بااين حال، يک چالش کلیدی برای هر شــرکتی که به دنبال راهبرد نوآوری ديجیتال اســت، ضرورت 
دســتیابی به درکی عمیق از ويژگی های منحصربه فرد فرآيندهای نوآوری ديجیتال و طراحی راهبرد 
هوشــمندانه مواجه با چالش ها و فرصت ها اســت )نايلن و هولمســتروم2، 2015(. عامل ديگر در بُعد 
ســاختاری، پیکربندي منابع ديجیتال است؛ عاملی که شیوه های ســازمان دهی و ارتباط دادن منابع 
مورداستفاده آن را به تصوير می کشد. روند روبه افزايش ديجیتال سازی شرکت ها، کارآفرينان و مديران را 
قادر می سازد تا شکل جديدی از منابع را ايجاد کنند )آمیت و هان3، 2017(. درواقع، اينکه يک شرکت 
تاچه حد می تواند به منابع دسترسی داشته باشد و منابع را هماهنگ کند، هسته توانمندی های پويای 

يک شرکت در عصر ديجیتال محسوب می شود )نگواسونگ4، 2018(.
»بُعد رفتاري« يا محتوا، براســاس مدل سه شاخگی، شــامل روابط انساني در سازمان است که با 
هنجارهاي رفتاري، ارتباطات و الگوهاي خاصي به هم پیوسته اند و محتواي اصلي و زنده محیط دروني 
ســازمان را تشکیل مي دهند )میرزايی اهرجانی و ســرلک، 2005(. دراين راستا يکی از مؤلفه های بُعد 
محتوايی، توجه به عوامل فردی است. پیچیدگی محیطی، ضرورت پیدايش مديرانی با قابلیت هايي نظیر 
مديريت پروژه، مديريت ريســک و مديريت تصمیم گیري را ايجاد مي کند. شايستگي های کارآفرينانه 
شامل کلیه دانش ها و مهارت هايی است که به افراد در راه اندازی و مديريت کسب وکار کمک می کنند. 
براين اســاس و باتوجه به اينکه مديران شــرکت های دانش بنیان، هســته عمده تصمیم گیری ها تلقی 
می شــوند، توجه به قابلیت ها و شايســتگی های کارآفرينانه آن ها به میزان چشمگیری بر موفقیت اين 

1 . Srinivasan & Venkatraman
2 . Nylen & Holmstrom 
3 . Amit & Han 
4 . Ngoasong 
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شرکت ها تأثیرگذار است )قلیچ لی و مکاني1، 2015(. همچنین توجه به عوامل سازمانی نظیر قابلیت و 
ساختار سازمانی خصوصاً در شرکت هاي دانش بنیان کوچک و متوسط از اهمیت بااليی برخوردار است 

)احمدی جشوقانی و اسماعیلیان2، 2015(.
مطالعات ديگری نیز درخصوص عوامل مؤثر بر توســعه کارآفرينی ديجیتال انجام شــده است که 
درادامــه برخی از آن ها معرفی شــده اند. درخصوص پیکربندی منابــع در کارآفرينی ديجیتال، آمیت 
و هان )2017( و نگوســانگ3 )2018( بر کســب مزيت ازاين طريق و ايجاد ارزش تأکید کرده اند. اين 
پژوهش ها تنها در حوزه عمومی کارآفرينی ديجیتال انجام گرفته و به میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذيری 
اين عوامل و ارتباط اين عوامل با يکديگر در حوزه کارآفرينی ديجیتال توجه نداشته اند. سرينواسان و 
ونکاترمان )2018( و نايلن و هولمستروم )2015(، راهبردهای نوآوري در محصوالت/خدمات را ازجمله 
معیارهای اصلی تمايز بین کارآفرينان ديجیتال و غیرديجیتال دانســته اند و به بررسی عوامل موفقیت 
مرتبط با کارآفرينی ديجیتال اشــاره کرده اند. هسی و وو4 ) 2018( به بُن سازه5 فضای ديجیتال اشاره 
کرده اند که زمینه ســاز توسعه و تجاری ســازی محصوالت/خدمات و همچنین ايجاد فرصت برقراری 
ارتباط با يکديگر و نیز با مشــتريان برای کســب وکارها می شود. در اين مطالعات نیز درخصوص نقش 
اين عامل در توســعه کارآفرينی و مؤلفه های فرعي تأثیرگذار بررسی کافی صورت نپذيرفته است. در 
مطالعات داخلی، میرشمسی و همکاران )2011( پژوهشی را در مورد شناسايی عوامل مؤثر بر ايجاد و 
توسعه کارآفرينی ديجیتال انجام داده اند. در اين پژوهش تنها عوامل محتوايی و زمینه ای درنظر گرفته 
شده و عوامل ساختاری ناديده گرفته شده اند. کمالیان6 و همکاران )2016( نیز در مطالعه ای ديگر، به 
بررسی و اولويت گذاری عوامل توسعه کارآفرينی ديجیتال در دو بُعد ساختاری و محتوايی پرداخته اند 
اما چارچوبی سامان يافته برای اين عوامل ارائه نکرده اند و نقش عوامل زمینه ای را نیز ناديده گرفته اند. 

در جدول 1 خالصه ای از مطالعات که در اين زمینه انجام شده، ارائه شده است.

1 . Ghlichlee & Makani
2 . Ahmadi Jashuqani & Ismailian
3 . Ngoasong
4 . Hsieh & Wu 
5 . Platform
6 . Kamalian
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جدول 1: مروری بر پژوهش های پيشين1

يافته های پژوهشعنوان پژوهشسالنويسندگان

2020الیا و همکاران
زيست بوم کارآفريني ديجیتال، چگونه 
فناوري هاي ديجیتال و هوش جمعي 

روند کارآفريني را تغییر مي دهند

ارائه چارچوب زيست بوم کارآفريني 
ديجیتال به همراه ابعاد و شاخص ها

سرينوسان و 
عوامل موفقیت مرتبط با کارآفرينان و کارآفرينی در بُن سازه های ديجیتال2018ونکاترامان

بُن سازه ها

کاستر1 و 
راهبردهای بازاريابی برای نوآوری های 2018همکاران

الکترونیکی شرکت های نوپا

ضرورت اثرگذاری طراحي نوآوري هاي 
 خالقانه بر راهبردهاي بازاريابي 

در بازار اثرگذار

ريچتر2 و 
کارآفرينی ديجیتال: مدل کسب وکار 2017همکاران

نوآورانه در اقتصاد اشتراکی
تعیین هدايت کنندگان اقتصاد اشتراکی و 

کسانی که از آن سود می برند

تراکسلر و 
2017ولف

بنیان گذاران کارآفرينی ديجیتال براساس 
چه فعالیت هايی مدل کسب وکار خود را 

تشکیل می دهند؟

بیان فعالیت هايی در مدل های کسب وکار 
ديجیتال که منجر به تغییرات از 

کارآفرينی سنتی به ديجیتال می شوند

ارائه موارد مفهومی زيست بوم کارآفرينی زيست بوم کارآفرينی ديجیتال2017سوزان و اکس
ديجیتال

شناسايی و توصیف کارآفرينی فناورانه 2017گیونز و برم3
توصیف ويژگی های کارآفرينی ديجیتالدر عصر ديجیتال

همان طور که در مرور پژوهش های پیشــین مشخص اســت در بررسی مطالعات انجام شده، هیچ 
پژوهشــی موفق به بررسی منسجم کلیه ابعاد و عوامل توسعه کارآفريني ديجیتال و ارائه مدلي جامع 
)دربردارنده تمامي ابعاد و عوامل و روابط میان آن ها( نشــده است؛ بنابراين بررسی توسعه کارآفرينی 
ديجیتال در هر سه بعد زمینه ای، ساختاری و محتوايی به صورت منسجم ضروری می باشد. به بیان ديگر، 
بررسي عواملی کلیدی نظیر مدل کسب وکار ديجیتال، پیکربندی منابع، راهبرد نوآوری محصول در بُعد 
ساختاری، زيســت بوم کارآفرينی ديجیتال، عوامل محیطی در بُعد زمینه ای، عوامل سازمانی و عوامل 

1 . Kuester
2 . Richter
3 . Giones & Brem 
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فردی در بُعد محتوايی بیش ازپیش احساس می شود.

روش شناسی پژوهش
باتوجه به پرسش اصلي پژوهش حاضر - »مدل مناسب و جامع توسعه کارآفرينی ديجیتال در شرکت های 
دانش بنیان کوچک و متوســط دربردارنده چه ابعاد و عواملي اســت؟« - روش پژوهش ازلحاظ هدف، 
کاربردي و ازمنظر گردآوري اطالعات، از نوع آمیخته اکتشافي می باشد. براين اساس در گام نخست پژوهش 
با رويکردی کیفی و با به کارگیری نرم افزار مکس کیودا1، عوامل مؤثر در توســعه کارآفريني ديجیتال با 
تحلیل مضمون مباني نظري پژوهش و 17 مصاحبه نیمه ساختاريافته اکتشافي پیرامون موضوع شناسايی 
شــدند. سپس به کمک روش مدل سازي ساختاري تفسیري، روابط میان ابعاد و سطح بندی آن ها انجام 
شد و درنهايت براي تائید مدل توسعه يافته و مضامین شناسايی شده، از تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم 

با تکیه بر روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس22 استفاده شد.
جامعه آماری اين پژوهش در مرحله اول، مديران دارای تجربه کارآفرينی )بیشــتر از پنج سال در 
صنعت فناوري اطالعات( و حداقل مدرک کارشناســی ارشــد بودند )جدول 2(. نمونه گیری به صورت 
هدفمند قضاوتي و با الگوی گلوله برفي انجام شد. اين پژوهش طي مصاحبه با 15 خبره، به اشباع نظري 

رسید، اما براي افزايش مطلوبیت داده ها، مصاحبه ها تا خبره هفدهم نیز ادامه يافتند.

جدول 2: فراواني جمعيت شناختي خبرگان

تعدادسابقه كارتحصيالتسمت

153 سالدکتریمديرعامل

105 سالکارشناسی ارشدمدير اجرايي

105 سالکارشناسی ارشدمدير توسعه کسب وکار

84 سالکارشناسی ارشدمدير فنی

جامعه آماری در بخش دوم )مدل سازی ساختاری تفسیری( نیز مشابه گام اول بود، بااين تفاوت که 
در اين مرحله به جای تجربه کارآفرينی، تنها ســابقه مديريتی موردتوجه قرار گرفت و براين اساس 30 

1 . MAXQDA
2 . SmartPLS 2
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خبره انتخاب شدند )جدول 3(

جدول 3: ويژگي هاي اعضاي پانل الگوسازي ساختاري تفسيري

تعدادسابقه كارتحصيالتسمت

155 سالدکتریمديرعامل

1012 سالکارشناسی ارشدمدير توسعه کسب وکار

1010 سالکارشناسی ارشدمدير توسعه محصول

103 سالکارشناسی ارشدمدير فني

جامعه آماري در مرحله کّمی پژوهش، کارشناســان دارای ســابقه کار بیش از پنج سال و مدرک 
تحصیلی کارشناســی و باالتر در صنعت فناوری اطالعات بود که در شرکت هاي دانش بنیان کوچک و 
متوسط شاغل بودند. براين اساس 250 کارشناس با استفاده از روش نمونه گیري غیراحتمالي دردسترس 
انتخاب شدند. گردآوري داده ها در اين بخش، با استفاده از پرسشنامه بسته صورت گرفت. بدين ترتیب 
با به کارگیری شاخص هاي مستخرج از تحلیل مضمون و با تکیه بر طیف پنج گانه لیکرت1، پرسشنامه با 

41 سؤال طراحی شد.
برای تضمین روايي پژوهش در مرحله کیفی، سه نفر از خبرگان جامعه آماري عوامل شناسايي شده 
را موردبررســی قرار دادند و براين اساس کلیه عوامل موردتأيید قرار گرفتند. براي محاسبه پايايي نیز 
از روش ضريب کاپا2 اســتفاده شد. دستیابی به ضريب کاپای بیشتر از 0/79، توافق دو ارزشیاب عالی 

قلمداد می شود )گوئت3، 2014( که در اين پژوهش مقدار ضريب کاپا، 0/79 بود.

يافته های پژوهش

تحليل يافته هاي كيفي: تحليل مضمون
با بررســی مطالعات پیشــین و مصاحبه هاي انجام گرفته بااســتفاده از روش تحلیل مضمون، 147 ُکد 
اســتخراج و دسته بندي شدند. اين روش در ســه گام انجام شد؛ در گام نخست )ُکدگذاري توصیفي( 

1 . Lickert
2 . Kappa Coefficient
3 . Gwet
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عناصر موجود در پیشــینه و مدل ها به عنوان ُکد اســتخراج و ســپس از میان ُکدها، 21 مضمون پايه 
شناســايي شدند. سپس در گام کدگذاري تفسیري، مضامین پايه در 7 دسته مضامین سازمان دهنده 
)محوري( طبقه بندی شــدند. در آخرين گام، مضامین فراگیر )باقابلیت پوشــش کلیه مضامین پايه و 
سازمان دهنده( مشخص شدند. براين اساس مدل کسب وکار ديجیتال، راهبرد نوآوري محصول/خدمات 
ديجیتال، پیکربندي منابع، عوامل محیطي، زيســت بوم کارآفريني ديجیتال، عوامل سازماني و عوامل 

فردي به عنوان مضامین محوری شناسايی شدند )جدول 4(.

جدول 4: مضامين سازمان دهنده و پايه  توسعه كارآفرينی ديجيتال

مضمون ابعاد
منابعتوضيحاتمضمون پايهسازمان دهنده

ری
ختا

سا
د 

بُع

مدل کسب وکار 
ديجیتال

)براساس 
نقش فناوری 

اطالعات 
در عملیات 
کارآفرينی(

ارزش ايجادشده1
براســاس نوع محصــول و راهبرد تمايز 
است. اين ارزش توسط تأمین کنندگان، 

شرکا، بازيگران بُن سازه ايجاد می شود 

کاستر و همکاران 
)2018(

يابلونسکی2)2018(
تراکسلر و ولف 

)2017(
اوجاال )2016(

مصاحبه با خبرگان

ارزش 
پیشنهادشده

در مدل کسب وکارديجیتال، مجموعه ای 
از مزايا و منافعی اســت که شــرکت به 
مشتريان به منظور برآورده کردن نیاز آنها 

پیشنهاد می دهد.

ارزش 
به دست آورده شده

براساس مدل درآمد )فروش، وام گرفتن، 
تبلیغ، واسطه گری( و افزايش سود است.

ارزش 
تحويل داده شده

 درمدل کسب وکارديجیتال، روشی است 
که حداکثر ارزش را به مشــتريان هدف 
از طريــق کانال های فــروش و مديريت 

ارتباط با مشتری ارائه می دهد

پیکربندی 
منابع

تشخیص منابع 
نیازها

پیکربندی منابع در مرحله اول ازطريق 
شناسايی نیازهای جديد و برآورده نشده ی 
خالقان بالقوه ارزش و  شناســايی منابع 
جديد از تولیدکننــدگان بالقوه ارزش و 
در مرحله بعد ازطريــق تطبیق آن ها و 
درنهايت با ايجاد پیوند بین خالقان ارزش 

و منابع انجام می پذيرد

نگوسانگ )2018(
آمیت و هان 

)2017(
مصاحبه با خبرگان

تطبیق منابع 
نیازها

پیوند منابع نیازها
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مضمون ابعاد
منابعتوضيحاتمضمون پايهسازمان دهنده

ری
ختا

سا
د 

راهبرد نوآوری بُع
محصول/
خدمت

محصــوالت و خدمات ديجیتــال بايد تجربه کاربر
به دقت طراحی شــوند و تعامــل را در 
کاربــران برانگیزنــد و تجربــه کاربر را 
بهبود بخشند. ارزش پیشنهادی مربوط 
بــه نحوه ارائــه ارزش در هــر محصول 
و خدمت ديجیتالی اســت. شــرکت ها 
جهت شناســايی فرصت هــای نوآوری، 
بايــد محیط ديجیتال خــود را ازطريق 
وســايل  درمورد  اطالعات  جمــع آوری 
ديجیتالی جديد )موبايل، تبلت و غیره(، 
کانال های ارتباطی ديجیتال و رفتارهای 

کاربر رصد کنند.

سريوانسان و 
 ونکاترمان )2018(

نايلن و هولمستروم 
)2015(

گیونز و برم )2018(
هسی و وو )2018(
مصاحبه با خبرگان

ارزش پیشنهادی 
محصول/خدمت

رصد محیط 
ديجیتال

ای
نه 

زمي
د 

بُع
عوامل محیطی

دولت و نهادها
توســعه کارآفرينی ديجیتــال ازطريق 
بســته های حمايتی و تشويقی دولت و 
فناوری های  به  میزان دسترسی  نهادها، 
جديد، عدم پااليش3 )که مستلزم ايجاد 
شــفافیت در قوانین تســهیلگر است( و 
همچنین تقويت زيرســاخت و افزايش 

کیفیت اينترنت انجام می پذيرد

 يعقوبی و همکاران 
)2013( میرشمسی 
و همکاران )2011(
مصاحبه با خبرگان

دسترسی به 
فناوری های جديد

شفافیت قوانین 
تسهیلگر

زيرساخت فناوری 
اطالعات
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مضمون ابعاد
منابعتوضيحاتمضمون پايهسازمان دهنده

ای
نه 

زمي
د 

زيست بوم بُع
کارآفرينی 
ديجیتال

انگیزه ديجیتال

انگیزه هــای جــذب و فعال مانــدن در 
زيســت بوم کارآفرينی ديجیتال، جذب 
فرصت هــای مالی و تجــاری از طريق 

زيست بوم کارآفرينی ديجیتال

الیا و همکاران 
)2020(

اسمیت و همکاران 
)2017(

سوزان و اکس 
)2017(

مصاحبه با خبرگان

سازمان دهی 
ديجیتال

ارتباط بازيگــران ديجیتال و فرايندهای 
ديجیتال از طريق يک مدل سازمانی که 
بتواند از فعالیت های خودســازمان يافته 
بین بازيگران و فرايندها پشتیبانی کند 
و زيرساخت الزم را به منظور شبکه سازی 

در زيست بوم ديجیتال فراهم کند

فعالیت ديجیتال

فعالیــت ديجیتال از طريق نقشــه راه، 
راه حل های ديجیتال و به اشتراک گذاری 
آگاهــی به دنبال رســیدن بــه هدف و 
گسترش دامنه فعالیت های انجام شده در 

زيست بوم کارآفرينی ديجیتال می باشد.

بازيگران ديجیتال
فعاالن کارآفريني )مراکز رشد کسب وکار، 
مراکــز شــتاب دهنده(  و ارائه دهندگان 

منابع



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره هشتم/ شماره 4 / زمستان 1399 62

مضمون ابعاد
منابعتوضيحاتمضمون پايهسازمان دهنده

يی
توا

مح
د 

بُع

عوامل سازماني

قابلیت های 
سازمان

توانايــی ســازمان در ارزيابی مســتمر 
عملکــرد، قابلیت يادگیري ســازماني، 
ســازگاري و انعطاف ســاختار سازماني 
براســاس درجه ديجیتالی بودن سازمان 
کشاورز و همکاران به صورت تیمی/شبکه يا ترکیبی از هر دو

)2019( 
دانش فرد4 )2016(
سخته5 و کريمي 

)2018(
پاک نیت6 و همکاران 

)2016(

ساختار سازمان

جريان های 
اطالعاتی

بازخــورد از گردهمايی هــای مرتبط با 
صنعت فناوری اطالعات و هم انديشیهای 
ارتقای فرهنــگ کارآفرينی ديجیتال در 

بین کارکنان

مديريت نیازها

توجه بــه نیازهای فرايندی در ســازمان 
نظیر اصالح يا بهبود فرايند که منجر به 
تسريع روند توسعه کارآفرينی ديجتال در 
سازمان می شود؛ توجه به نیازهای افراد و 

مزاياي موردانتظار کارکنان و مديران

عوامل فردی

شايستگی های 
توسعه کارآفرينی ديجیتال ازطريق بهبود کارآفرينی

مهارت های مديريتی و کارآفرينی، ايجاد 
فضای ابتکاری و گســترش شبکه سازی 
با مشتريان و شــرکا به منظور تشخیص 
فرصت، صــورت می پذيــرد همچنین، 
داشتن تحصیالت مرتبط و مهارت فنی 
نیز، در توسعه کارآفرينی ديجیتال موثر 

هستند

سخته و کريمي 
)2018(

کشاورز و همکاران 
)2019(

مصاحبه با خبرگان

شايستگی های 
مديريتی

ابتکار 
)بديهه سازی(

سرمايه ارتباطی

تحصیالت مرتبط

مهارت
1

1 . ارزش پیشــنهاد شده، ايجادشده، به دست آورده شده و تحويل داده شده بسته به درجه ديجیتالی کسب وکار دارد که 
میزان اين درجه ناشی از نقش فناوری اطالعات در عملیات کارآفرينی در کسب وکار است

2 . Yablonsky 
3 . Filtering
4 . Daneshfard
5 . Sakhteh & Karimi
6 . Pakniyat
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تحليل يافته هاي كيفي: مدل سازی ساختاری-تفسيری
در اين مرحله مضامین توســعه کارآفرينی ديجیتال ســطح بندی شد و ســپس روابط میان آن ها با 
اســتفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری مشخص شد. پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه 
موضوع بااستفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه های عمیق، هفت مضمون سازمان دهنده )مدل 
کسب وکار ديجیتال، راهبرد نوآوری محصوالت/خدمات، پیکربندی منابع، عوامل محیطی، زيست بوم 
کارآفرينی ديجیتال، عوامل سازمانی و عوامل فردی( استخراج شد. براين اساس ماتريس خودتعاملی 
ســاختاری با درنظرگرفتن هفت مضمون سازمان دهنده به صورت جدول 5 تشکیل و در ادامه توسط 
خبرگان تکمیل شــد. براي به دست آوردن ماتريس دســتیابي از روش تبديل نمادهاي X ، V، A و 
 »X« ،تأثیر می گذارد j بر i يعنی »V« به صفر و يک براي هر متغیر اســتفاده شــد؛ براين اساس O
به معنای تأثیر متقابل i و j اســت، »A« يعنی i از j تأثیر می پذيرد و نهايتاً »O« به معنای فقدان 
اثرگذاری و اثرپذيری i و j بر يکديگر می باشد )دانايی فرد1 و همکاران، 2011(. در ادامه نیز با تبديل 
عالئم راهنما روابط ماتريس خودتعاملی ســاختاری براســاس قواعد به اعــداد صفر و يک، ماتريس 
دستیابی تکمیل شد. پس از جمع آوری نظرات کلیه خبرگان، ماتريس دستیابی نهايی مطابق جدول 
5 به دســت آمد. الزم به ذکر اســت در اين پژوهش به منظور ازبین بردن تأثیر گرايش به مرکز، میزان 

شدت تأثیر 60%، درنظر گرفته شد.

1 . Danaeifard
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جدول 5: ماتريس دستيابی نهايی مؤلفه های توسعه كارآفريني ديجيتال

عوامل
مدل 

كسب وكار 
ديجيتال

راهبرد 
نوآوری 
محصول/
خدمات

زيست بوم 
كارآفرينی 

ديجيتال

عوامل 
محيطی

پيکربندی 
منابع

عوامل 
سازمانی

عوامل 
فردی

مدل كسب وكار 
ديجيتال

1000000

راهبرد نوآوری 
محصول/خدمات

0100000

زيست بوم كارآفرينی 
ديجيتال

1111111

1111111عوامل محيطی

0000100پيکربندی منابع

1100110عوامل سازمانی

1100101عوامل فردی

در مرحله بعد، براساس ماتريس دستیابي نهايی، ماتريس قدرت نفوذ-وابستگی ايجاد شد و عوامل 
مؤثر بر توســعه کارآفريني ديجیتال براســاس قدرت نفوذ و میزان وابستگي )جدول 6( در چهار گروه 

خودمختار، وابسته، پیوندی و مستقل طبقه بندی شدند.
متغیرهای خودمختار میزان وابســتگی و قدرت هدايت کمی دارند و عموماً از نظام جدا می شوند 
زيرا دارای اتصاالت ضعیف با نظام هستند؛ بنابراين تغییر در اين متغیرها به تغییر جّدی در نظام منجر 
نمی شــود. متغیرهای وابسته دارای وابستگی قوی و هدايت ضعیف هستند و اصوالً دارای تأثیرپذيری 
زياد و تأثیرگذاری کم می باشــند. متغیرهای مســتقل نیز دارای وابستگی کم و هدايت زياد می باشند 
و به عبارت ديگــر تأثیرگــذاری زياد و تأثیرپذيری کم دارند )دانايی فــرد و همکاران، 2017(. هیچ يک 
از عوامــل، در گروه عوامل خودمختار قرار نگرفتند؛ بنابراين مي تــوان گفت به نوعی ارتباط قوي بین 
عوامل مؤثر در توسعه کارآفريني ديجیتال وجود داشته است. مدل کسب وکار ديجیتال، راهبرد نوآوری 
محصوالت و پیکربندی منابع )بُعد ساختاری( با قدرت نفوذ کم و وابستگي زياد در گروه عوامل وابسته 
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قرار گرفتند. عوامل محیطي و زيست بوم کارآفريني ديجیتال )بُعد زمینه ای( نیز در گروه عوامل مستقل 
قرار گرفتند. درنهايت عوامل فردي و ســازماني )عوامل محتوايي( اگرچه در گروه عوامل مستقل قرار 
گرفتند اما نسبت به گروه عوامل محیطي و زيست بوم کارآفريني ديجیتال )عوامل زمینه اي( قدرت نفوذ 

کمتر و وابستگي بیشتري داشتند.

جدول 6: ماتريس قدرت نفوذ - وابستگي مؤلفه های توسعه كارآفريني ديجيتال

عوامل
مدل 

كسب وكار 
ديجيتال

راهبرد 
نوآوری 
محصول

زيست بوم 
كارآفرينی 

ديجيتال

عوامل 
محيطی

پيکربندی 
منابع

عوامل 
سازمانی

عوامل 
فردی

قدرت 
رتبهنفوذ

مدل 
كسب وكار 

ديجيتال
سه10000001

راهبرد 
نوآوری 

محصول/ 
خدمات

سه01000001

زيست بوم 
كارآفرينی 

ديجيتال
يک11111116

عوامل 
يک11111116محيطی

پيکربندی 
سه00001001منابع

عوامل 
دو11001104سازمانی

عوامل 
دو11001014فردی

5522533وابستگی

دودويکسهسهيکيکرتبه
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شکل 1: نمودار قدرت نفوذ-وابستگي

در ادامه ســطح بندي عوامل در دستورکار قرار گرفت )جدول 7(. در اين مرحله برای تعیین روابط 
و سطح بندی مضامین سازمان دهنده می بايست مجموعه خروجی ها و ورودی ها برای هرکدام استخراج 
و اشــتراک آن ها محاسبه شود. همان گونه که در جدول 8 مشــاهده می شود در مضامین رديف اول، 
دوم و ســوم )مدل کســب وکار ديجیتال، راهبرد نوآوری محصول/خدمت و پیکربندی منابع، اشتراک 
مجموعه ها( با مجموعه خروجی برابر بودند و درنتیجه اين مؤلفه ها در ســطح 1 عوامل مؤثر بر توسعه 
کارآفرينی ديجیتال قرار گرفتند. پس از شناسايی سطح 1، اين عوامل و شماره های آن ها حذف شدند 
و عوامل فردی و ســازمانی به عنوان عوامل سطح 2 شناسايی شدند. درنهايت با حذف عوامل سطح 2 
و شــماره های آن ها، زيســت بوم کارآفرينی ديجیتال و عوامل محیطی عوامل سطح 3 مشخص شدند 

)سرمد1 و همکاران، 2010(.

1 . Sarmad



67 شناسايي و تحليل ابعاد توسعه كارآفريني ديجيتال و ارائه مدلی برای آن ...

جدول 7: سطح بندی مؤلفه های مؤثر بر توسعه كارآفريني ديجيتال )سطح يك(

خروجي مؤلفه هارديف
سطحاشتراکورودي )اثرپذيری()اثرگذاری(

متغیرهای 1، 3، 4، متغیر 1مدل کسب وکار ديجیتال1
اولمتغیر 61 و 7

راهبرد نوآوري محصول/2
متغیرهای 2، 3، 4، متغیر 2خدمات

اولمتغیر 62 و 7

متغیرهای 3، 4، 5، متغیر 5پیکربندي منابع3
اولمتغیر 65 و 7

متغیرهای 1، 2، 3، عوامل محیطی4
متغیرهای 3 و 4متغیرهای 3 و 44، 5، 6 و 7

زيست بوم کارآفريني 5
ديجیتال

متغیرهای 1، 2، 3، 
متغیرهای 3 و 4متغیرهای 3 و 44، 5، 6 و 7

متغیرهای 1، 2، عوامل سازماني6
متغیر 6متغیرهای 3، 4 و 56 و 6

متغیرهای 1، 2، عوامل فردي7
متغیر 7متغیرهای 3، 4 و 57 و 7

در گام بعد عوامل براساس اولويت به دست آمده در سه سطح ترسیم شد و سپس براساس ماتريس 
دستیابی سازگارشده، روابط بین متغیرها با خطوط جهت دار مشخص شد )شکل 2(.
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شکل 2: مدل مضامين سازمان دهنده توسعه كارآفرينی ديجيتال

شکل 3: مدل نهايی توسعه كارآفرينی ديجيتال
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درنهايت، مدل نهايی توســعه کارآفريني ديجیتال در شــرکت هاي دانش بنیان کوچک و متوسط 
ترسیم شد )شکل 3(.

تحليل يافته های كّمی
در بخش کّمی، حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران1 براي جامعه نامحدود تعیین شد. در اين فرمول 
مهم ترين پارامتري که می بايســت برآورد شــود واريانس نمونه اولیه است )سرمد و همکاران، 2010( 
که براســاس داده هاي مرحله پیش آزمون مقدار آن 0/41 برآورد شد. درنهايت با اطمینان 95% حجم 
نمونه 258 نفر تعیین و به همین تعداد پرسشــنامه توزيع شــد که تعداد 250 عدد تکمیل و دريافت 
شــد. در مرحله کّمی، برازش مدل ارائه شــده با بهره مندي از تحلیل عاملی تأيیدی موردسنجش قرار 
گرفت. براي آزمون صحت مدل نظري پژوهش و محاســبه ضرايب تأثیر و معناداري از روش مدل يابی 
معادالت ســاختاري و از نرم افزار اسمارت پی ال اس2 استفاده شد. در اين نرم افزار دو مدل مورد آزمون 
قرار گرفتند؛ مدل بیرونی که هم ارز مدل اندازه گیري در معادالت ســاختاري اســت و مدل درونی که 

هم ارز مدل ساختاري در مدل هاي معادالت ساختاري است.
به منظور سنجش روايي سازه ها، از معیار روايي همگرا2 و براي سنجش پايايي از معیار آلفاي کرونباخ3 
و پايايي ترکیبي4 در قالب معادالت ساختاري استفاده شد )جدول 8(. باتوجه به مرز مناسب بودن روايي 
همگرا، آلفاي کرونباخ و پايايي ترکیبي )به ترتیب 0/5، 0/7 و 0/7( )سرمد و همکاران 2010(، روايي 

و پايايي ابزار اندازه گیري پژوهش قابل قبول بود.
برای بررســي روايي واگرا، از ماتريس فورنل-الرکر5 براي متغیرهاي پنهان مرتبه اول استفاده شد 
)سرمد و همکاران 2010(. همان گونه که در جدول 9 مشاهده می شود، مقدار جذر میانگین واريانس 
استخراجی تمامی متغیرهاي مرتبه اول )قطر ماتريس( از مقدار همبستگی میان آن ها بیشتر بوده است 

که اين امر روايی واگراي مناسب و برازش خوب مدل هاي اندازه گیری را تضمین می کند.

1 . Cochran
2 . Average Variance Extracted (AVE)
3 . Cronbach’s Alpha
4 . Composite Reliability (CR)
5 . Fornell - Larcker
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جدول 8: شاخص های روايی و پايايی مدل های اندازه گيری

پايايی تركيبیروايی همگراآلفاي كرونباخمؤلفه

0/9370/9520/800راهبرد نوآوری محصول/خدمت

0/9140/9460/854زيست بوم كارآفرينی ديجيتال

0/9440/9540/748مدل كسب وكار ديجيتال

0/9050/9240/608عوامل سازمانی

0/9120/9330/700عوامل فردی

0/8800/9060/555عوامل محيطی

0/9290/9550/800پيکربندی منابع

جدول 9: ماتريس فورنل-الركر جهت بررسی روايی واگرا

1234567متغير

10/894. راهبرد نوآوری محصول/خدمت

20/2170/924. زيست بوم کارآفرينی ديجیتال

30/5400/3440/865. مدل کسب وکار ديجیتال

40/3580/1420/3070/780. عوامل سازمانی

50/4290/3170/6710/6180/837. عوامل فردی

60/5790/2720/4830/2260/3750/745. عوامل محیطی

70/4010/3450/4190/1680/3230/4340/936. پیکربندی منابع

جهت بررسی برازش کلی مدل از شاخص نیکويی برازش1 استفاده شد که از حاصل ضرب میانگین 
ضرايب تعیین2 در میانگین شاخص های افزونگی3 به دست می آيد. سه حد مرزی 0/01، 0/25 و 0/36 

1 . Goodness of Fit (GOF)
2 . R2

3 . Communality



71 شناسايي و تحليل ابعاد توسعه كارآفريني ديجيتال و ارائه مدلی برای آن ...

به عنوان مقادير ضعیف، متوسط و قوی برای نیکويی برازش معرفی شده است )هومن1، 2001(.

جدول 10: بررسي برازش مدل كلي پژوهش

ضريب تعيينشاخص افزونگیمتغير

0/8000/634راهبرد نوآوری محصول/خدمت

0/8540زيست بوم كارآفرينی ديجيتال

0/7480/622مدل كسب وكار ديجيتال

0/6080/838عوامل سازمانی

0/7000/880عوامل فردی

0/5550عوامل محيطی

0/8000/594پيکربندی منابع

0/7230/593ميانگين

مقدار اين شاخص برای مدل پژوهش معادل 0/654 محاسبه شد که نشان دهنده کیفیت مناسب 
مدل ساختاری است. با توجه به مناسب بودن برازش مدل، مدل در حالت ضرايب معناداری نیز اجرا شد 
)شکل 4(. براين اساس مقادير ضرايب معناداری برای هريک از فرضیه های پژوهش بیشتر از 1/96 بود 

که به معنای تائید فرضیه های اصلی پژوهش می باشد.

1 . Hooman
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شکل 4: مدل در حالت ضرايب معنی داری

جدول 11: نتايج آزمون فرضيه های اصلی پژوهش1

نتيجهآماره تی1ضريب مسيرمتغير وابستهمتغير مستقلفرضيه ها

تائید0/3903/485عوامل فردیعوامل محیطی1

تائید0/4214/525عوامل سازمانیعوامل محیطی2

تائید0/5945/308عوامل فردیزيست بوم کارآفرينی ديجیتال3

تائید0/5415/904عوامل سازمانیزيست بوم کارآفرينی ديجیتال4

تائید0/5973/274نوآوری محصولعوامل فردی5

تائید0/5213/149پیکربندی منابععوامل فردی6

تائید0/4242/693مدل کسب وکار ديجیتالعوامل فردی7

تائید0/2152/150راهبرد نوآوری محصولعوامل سازمانی8

تائید0/2652/550پیکربندی منابععوامل سازمانی9

تائید0/3832/472مدل کسب وکار ديجیتالعوامل سازمانی10

1 . t
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خالصه نتايج آزمون فرضیه های اصلی به شرح ذيل در جدول 11 آورده شده است.

بحث و نتيجه گيری
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسايي و تحلیل ابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني ديجیتال و روابط 
میان آن ها و ارائه مدلی جامع برای توســعه کارآفرينی ديجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و 
متوسط می باشد. همان گونه که پیش تر اشاره شد، پژوهش های انجام شده در زمینه کارآفرينی ديجیتال 
هنوز در مراحل ابتدايی خود قرار دارد و خأل نظری در اين زمینه  قابل مشــاهده اســت. اين مقوله در 
ايران نیز به طور محدود موردتوجه قرار گرفته است. پژوهش های پیشین تنها به بررسی محدود يک يا 
دو بُعد پرداخته اند و از تعیین ارتباط بین ابعاد مختلف غافل شده اند؛ بنابراين مدلی جامع در پیشینه 

پژوهش که تمام ابعاد و ارتباط آن ها را در نظر بگیرد، ديده نمی شود.
پژوهش حاضر، مکمل و تجمیع کننده مطالعاتی اســت که هرکدام از منظری متفاوت به موضوع 
نگريسته اند. هرچند برخی از عوامل به دست آمده در پژوهش حاضر در مطالعات پیشین موردتوجه قرار 
نگرفته اند و يافته جديد محسوب می شوند. در مدل ارائه شده، توسعه کارآفرينی ديجیتال در قالب سه 
بُعد زمینه ای، ســاختاری و محتوايی مفهوم سازی شده است. يعقوبی و همکاران )2013( تنها به يک 
بُعد و اســماعیلی )2011( و اکبری و همکاران )2014( تنها به دو بُعد توجه داشــته اند. همچنین در 
بررســی عوامل بعد ساختاری، سه عامل مدل کسب وکار ديجیتال، نوآوری راهبرد محصوالت/خدمات 
و پیکربندی منابع ديجیتال موردتوجه قرار نگرفته اســت. پژوهشگران ديگر نظیر ساتالکینا و استینر1 
)2020( نیــز کارآفرينی ديجیتال و نقش آن در نوآوری نظام ها را در ســه بُعد کارآفرين )ويژگی های 
شــخصیتی(، روند کارآفرينی )فعالیت های مربوط به ديجیتالی شدن در فرايندهای مديريت سازمانی، 
راهبردی و استقرار ديجیتال( و زيست بوم )زيرساخت و محیط( موردبررسی قرار داده اند و نقش عوامل 
ســاختاری نظیر راهبرد محصوالت/خدمات يا مدل کسب وکار ديجیتال را ناديده گرفته اند. همچنین، 
کراس و همکاران )2017( به بررسی کارآفرينی ديجیتال در سه بُعد زيست بوم ديجیتال، مدل تجاری 
و مراحل کارآفرينی ديجیتال پرداخته اند و از نقش عوامل بُعد محتوايی نظیر عوامل فردی و سازمانی و 

يا پیکربندی منابع در بُعد ساختاری غافل شده اند.
در مدل ارائه شــده، در بُعد زمینه ای مقوله عوامل محیطی، مؤلفه های شــفافیت قوانین تسهیلگر 

1 . Satalkina & Steiner 
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کسب وکارهای ديجیتال و میزان دسترسی به فناوری های جديد و سنجش تأثیر آن بر توسعه کارآفريني 
ديجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط به عنوان يافته اختصاصی پژوهش حاضر محسوب 
می شــوند. توسعه کسب وکار ديجیتال، وابسته به میزان اعتماد کاربران به خدمات ديجیتال می باشد و 
درنتیجه عدم شفافیت و تغییرات خلق الساعه قوانین در ايران منجر به پااليش کسب وکارها می شود و 
درنتیجه روند توســعه آن ها را ُکند يا متوقف می نمايد. همچنین دسترسی به فناوری های جديد نظیر 
رايانش ابری، چاپ سه بُعدی و غیره - که قابلیت های ارتباطی و يا محاسباتی را برای حمايت از نوآوری 
و کارآفرينی ارائه می دهند - ضمن ايجاد امکان برای ســرمايه گذاری های جديد، زمینه را برای جذب 

مشتريان بالقوه و توسعه کارآفرينی ديجیتال فراهم می کنند.
در بُعد محتوايی، مؤلفه های مديريت نیازها و سرمايه ارتباطی، يافته اختصاصی اين پژوهش است. 
غلبه بر پیچیدگی های اســتفاده از فناوری، در شــرکت هاي دانش بنیان حیاتی اســت و درنتیجه اين 
شــرکت ها برای بقا در صحنه رقابت نیازمند نوآوری مداوم در فرآيندها، نگهداشــت نیروی متخصص 
به عنوان ســرمايه های انسانی شرکت و همچنین گسترش شبکه ارتباطی با مشتريان و شرکا به منظور 
تشخیص و اســتفاده از فرصت های کارآفرينانه می باشــند تا بتوانند به تغییرات محیطی نظیر تغییر 
نیازهای روزافزون مشــتری غلبه کنند و درنهايت توســعه يابند؛ بنابراين درنظرگرفتن اين مؤلفه های 
جديد منجر به ارائه تبیین جامع تر از نقش عوامل فردی و سازمانی در مدل توسعه کارآفرينی ديجیتال 
در شرکت های دانش بنیان می شود. ساير مؤلفه ها و مقوله های بُعد زمینه ای و محتوايی نظیر نقش دولت 
و نهادها، شايستگی های کارآفرينی و مديريتی، قابلیت های سازمانی در برخی مطالعات پیشین داخلی 
به صورت جداگانه موردتوجه قرار گرفته اســت و اين درحالی است که در پژوهش حاضر مجموعه اين 
عوامل و تأثیر آن ها بر توســعه کارآفرينی ديجیتال به صورت توأمان موردبررســی قرار گرفته اند. نتايج 
ناشی از مدل سازی ساختاری تفسیری حاکی از آن است که عوامل مؤثری که از مرحله کیفی استخراج 
شده اند در سطوح مختلف با يکديگر در تعامل می باشند و اين عوامل به صورت توأمان منجر به توسعه 
کارآفرينی ديجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط می شوند. مطابق نتايج به دست آمده، 
عوامل بُعد ساختاري )مدل کسب وکار ديجیتال، راهبرد نوآوري محصوالت/خدمات و پیکربندي منابع( 
به عنوان عوامل وابســته، بیشترين تأثیرپذيری را از ســاير عوامل دارند و عوامل زمینه ای نظیر عوامل 
محیطی و زيســت بوم کارآفرينی ديجیتال، با بیشــترين تأثیرگذاری، زيربنای تحقق عوامل محتوايی 
و ســاختاری می باشند. با درنظرگرفتن نقش مهمي که مدل کســب وکار، راهبرد نوآوري محصوالت/
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خدمات و پیکربندي منابع به عنوان عوامل بُعد ساختاري در توسعه کارآفريني ديجیتال در شرکت هاي 
دانش بنیان کوچک و متوســط دارنــد و همچنین تأثیرپذيری اين عوامل از ســاير عوامل زمینه اي و 
محتوايي، پیشــنهاد مي شود که در زمان تدوين آن ها به نقش ساير عوامل )خصوصاً عوامل محیطي و 
زيست بوم کارآفريني ديجیتال با بیشترين تأثیرگذاری( توجه ويژه شود تا توسعه کارآفريني ديجیتال با 

روند سريع تري در اين شرکت ها انجام پذيرد.
از محدوديت هاي پژوهش حاضر می توان به عدم دسترسی آسان به خبرگان به دلیل شیوع ويروس 
کوويد-19 اشاره کرد که منجر به کاهش تعداد مصاحبه های نیمه ساختاريافته شد. در راستاي توسعه 
و تکمیل پژوهش نیز پیشنهاد مي شود که پژوهشگران اين مطالعه را به صورت گسترده تر انجام دهند 
تا عوامل بیشــتري در ابعاد ساختاري، محتوايي و زمینه اي شناسايی شده و مدل توسعه و بهبود يابد. 
همچنین شناسايي موانع توسعه کارآفريني ديجیتال در شرکت هاي دانش بنیان و شناسايي راهکارهاي 

مناسب در راستای رفع آن ها نیز به عنوان مسیر پژوهش هاي آتي پیشنهاد مي شود.
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