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چکیده
بس��تر فناوری اینترنت، راه اندازی و ایجاد کس��ب وکارهای کارآفرینانه دیجیتالی را س��اده تر و سریع تر 
نموده است. پیاده سازی این نوع کسب وکارها در ایران ُکند است و از طرفی تاکنون پژوهشی به صورت 
جامع عوامل موفقیت این نوع کس��ب وکارها را بررسی نکرده است؛ بنابراین، هدف کلی پژوهش حاضر 
شناسایی پیشران های موفقیت کارآفرینی دیجیتالی با روش کیفی فراترکیب است. این پژوهش ازنظر 
هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی به شمار می رود. برای شناسایی 
عوامل موفقیت کارآفرینی دیجیتالی به کمک روش فراترکیب، تعداد 311 مقاله بررسی شد که از میان 
آن ها 36 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی اس��تفاده ش��دند. در این پژوهش، ابتدا 28 شاخص موفقیت 
کارآفرینی دیجیتالی شناسایی و در 3 مقوله و 7 مفهوم طبقه بندی شدند. پس از استخراج شاخص ها 
با استفاده از روش کیفی فراترکیب، برای تعیین وزن شاخص ها از روش آنتروپی شانون، استفاده شد. 
نتیجه پژوهش نش��ان داد که ش��اخص نحوه بازاریابی و ارتباط با مشتریان در فضای مجازی با ضریب 
اهمیت 0/066 رتبه اول و ش��اخص های زیرس��اخت فناوری اطالع��ات و ارتباطات و فرهنگ پذیرش 
کارآفرینی دیجیتالی در س��ازمان، رتبه های دوم و س��وم را به عنوان عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی 

دیجیتالی به خود اختصاص می دهند.
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مقدمه
فناوری اطالعات و ارتباطات و جهانی ش��دن، فرصت ها و تهدیدات بی نظیری در عرصه کسب وکارهای 
مختلف به وجود آورده اس��ت. بیشتر کسب وکارهای نوپای امروزی از اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی 
حاصل از آن برای توسعه و بهبود عملکرد خود استفاده می کنند. در واقع، فرصت های ناشی از تغییرات 
فن��اوری امروزه به ش��کل گیری رویکرد جدیدی از کارآفرینی تحت عن��وان کارآفرینی دیجیتال منجر 
ش��ده است )دیویدسون و واس��ت1، 2010(. کارآفرینی دیجیتالی را می توان اشتغال زایی مولد مبتنی 
بر مؤلفه های فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت مس��تقیم دانست؛ یعنی آن که یک کارآفرین بتواند 
به صورت مستقیم از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات برای ایجاد فرصت های شغلی مختلف مبتنی 
بر فناوری اطالعات، اس��تفاده کند )شیدفر و محمد زاده، 1393(. کارآفرینی دیجیتال، وسیله ای برای 
توانمندسازی و مشارکت اقتصادی برای افراد کم درآمد و به حاشیه رانده شده است )مارتینز و همکاران2، 
2018(. کارآفرینی دیجیتال در مورد »بررسی دقیق فناوری های دیجیتال و ویژگی های منحصربه فرد 
آن ها در ش��کل دادن به فعالیت های کارآفرینی« است. امروزه، تأکید بیشتر بر کارآفرینی دیجیتال به 
دلیل نقش فناوری های جدید دیجیتال در کس��ب وکار آنالین اس��ت. با توجه ب��ه اقتصاد دانش بنیان، 
س��ازمان ها برای سازمان دهی و کس��ب رقابت در سطح جهانی فرایند دیجیتالی کردن را در کسب وکار 
خود به کار می برند )راتن3، 2018(. کارآفرینی دیجیتال نه تنها برای ش��رکت های فناوری و بخش های 
فن��اوری اطالعات، بلکه برای تمامی صنایع امری مهم و ضروری اس��ت )تومباس و همکاران2018،4(؛ 
بنابراین، کارآفرینی دیجیتال به پیش��رفت های فن��اوری و همچنین به ایجاد فرصت های مختلف برای 

کارآفرینان منجر می شود )کراوس و همکاران5، 2018(.
دالیل مختلفی وجود دارد که نش��ان دهنده اهمیت موضوع پژوهش حاضر و بررس��ی آن اس��ت؛ 
ازجمله اینکه کارآفرینی دیجیتال رویکردی نو در ش��روع کس��ب وکارهای امروزی اس��ت که به دلیل 
نیاز به منابع مالی کمتر نس��بت به رویکردهای س��نتی، افراد بیشتری را به خود جذب می کند. دلیل 
دوم اینکه دیجیتال ش��دن مؤلفه های مؤثر در زندگی بش��ر امروزی، اعم از تجارت، بازاریابی، آموزش، 
اطالع رس��انی و ارتباطات و حتی حمل ونقل، واقعیتی غیرقابل انکار اس��ت که مرحله گذر از س��نت به 

1 . Davidson and Vaast
2 . Martinez et al.
3 . Ratten
4 . Tumbas et al.
5 . Kraus et al.
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نوگرایی را نوید می دهد. دلیل دیگر اینکه با حرکت دانش��گاه ها به سمت دانشگاه های کارآفرین، تعداد 
بس��یاری از دانشجویان به سمت ویژگی های کارآفرینانه پرورش داده می شوند که این حجم از نیروی 

انسانی متخصص را می توان به صورت کارآفرینان بالقوه مالحظه کرد.
توس��عه سریع و پیوسته فناوری به همراه اقتصاد شبکه ای تأثیر قابل توجهی بر انواع امکانات ایجاد 
شده برای گسترش مفاهیم کسب وکار خالقانه بر پایه شبکه های اطالعات و ارتباطات الکترونیکی دارند 
)طاهرخانی، 1391(. بی توجهی به توس��عه فناوری اطالع��ات و ارتباطات، چالش های جدی در زمینه 
اقتص��ادی و کارآفرینی، به خصوص کارآفرینی دیجیتالی را به همراه دارد )یعقوبی و همکاران، 1392(. 
باوجود مزایای زیاد در بحث دیجیتالی شدن کسب وکارها، چالش هایی نیز در این زمینه وجود دارد؛ از 
جمله اینکه سرعت پیاده سازی و به کارگیری کسب وکار الکترونیکی در کشورهای درحال توسعه مانند 
ایران ُکندتر است، از طرفی با پیاده سازی کسب وکارهای کارآفرینانه دیجیتالی، ایجاد تغییر در فرهنگ 
نهادینه ش��ده در بین مردم کار آسانی نیس��ت مگر اینکه دلیل منطقی برای آن موجود باشد؛ بنابراین، 
باوج��ود این چالش ها در زمین��ه به کارگیری کارآفرینی دیجیتالی باید پیش��ران های مؤثر بر موفقیت 

کارآفرینی دیجیتالی برای پیاده سازی و اجرای موفق این نوع کسب وکارها شناسایی شود.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در چند سال اخیر، کارآفرینی و به طور ویژه کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان 
یکی از مهم ترین عوامل توس��عه اقتصادی جوامع مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی نقش ویژه ای 
در توس��عه فناوری های نوین از جمله فناوری اطالعات داشته و این نقش ادامه دارد. این فناوری ها نیز 
خود بر فرایند کارآفرینی مؤثر بوده و به عبارتی کارآفرینی دیجیتال را به وجود آورده اند )رضایی و نعمان 

موسی، 1395(.
دیویدس��ون و واس��ت)2010( بیان می کنند که سه ش��کل از فرصت های کارآفرینانه )کسب وکار، 
دانش��ی و س��ازمانی( وجود دارد. همان طور که در ش��کل 1 مالحظه می ش��ود، آن ها برای کارآفرینی 
دیجیتال مدلی بر اساس این ابعاد کارآفرینانه مطرح نمودند. در این مدل کارآفرینی دیجیتال )جستجو 
به دنبال فرصت های س��رمایه گذاری جدید ارائه شده به وسیله رسانه های جدید و فناوری های اینترنتی( 
فصل مشترکی از کارآفرینی کسب وکار )خطرپذیری و جستجو برای سرمایه گذاری، طراحی فرآیندها 
و ابزارهای جدید برای خلق ارزش(، کارآفرینی س��ازمانی )تحقیقات نظری از طریق ش��یوه های جدید 
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گفتمانی و عملی، تبدیل هنجارها و فرهنگ صنعت به شیوه های پذیرفته( و کارآفرینی دانش )نوآوری 
زمینه های جدیدی دانش و بهبود تولید و توزیع دانش( است.

شکل 1. گونه شناسی کارآفرینی دیجیتال )دیویدسون و واست، 2010(

کارآفرینی دیجیتالی به ایجاد فرصت های شغلی بسیاری در بخش های مختلف اقتصادی و تجاری، 
حمل ونق��ل، هتل داری، زیرس��اخت های فناوری و مس��ائل مرتبط با آن ها منجر می ش��ود. کارآفرینی 
دیجیتال��ی مجرای ورود درآمد اقتصادی را در ابعاد ملی، منطقه ای و محلی باز خواهد نمود. همچنین 
این نکته را باید در نظر داش��ت که روند رو به رش��د کارآفرینی دیجیتالی در دنیا، مدیون به کارگیری 
فناوری های نوین ازجمله فّناوری اطالعات، فضای س��ایبری و اینترنت، زیرساخت های اطالعاتی IT و 
ICT اس��ت. یعقوبی و همکاران)1392( در پژوهشی به بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت 
و توسعه کارآفرینی دیجیتالی پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فرایندهای مدیریتی 
بیش��ترین رابطه و ساختار ش��رکت ها کمترین رابطه را با کارآفرینی دیجیتالی دارند. همچنین، افراد و 
نقش هایشان بیشترین تأثیر را بر روی کارآفرینی دیجیتالی گذاشته است. نتایج حاصل از پژوهشی که به 
بررسی عواملی برای توسعه کارآفرینی دیجیتالی پرداخته است، این عوامل را شامل: سیاست ها، توسعه 
زیرس��اخت های فناوری اطالعات و ارتباطات، توسعه زیرس��اخت های حمل ونقل محلی و فرصت های 
آموزشی کارآفرینی شناس��ایی کرده است )نگاسونگ1، 2018(. امیری و همکاران)1390( در پژوهش 

1 . Ngoasong
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خ��ود، وجود آدرس اینترنتی، باال بودن سیس��تم های ارتباطی در س��ازمان، مدیریت منابع فیزیکی و 
مالی، آماده س��ازی برای تولید، اندازه و س��طح تولید کاال، حمایت از مصرف کنن��ده، وجود تعرفه های 
گمرکی، سیس��تم حمل ونقل، توس��عه کارت های اعتباری و فرهنگ س��ازمانی را به عن��وان مهم ترین 
مؤلفه های مؤثر بر پیاده س��ازی کس��ب وکار الکترونیک در ش��رکت های کوچک و متوسط بیان کردند. 
اکبری و همکاران)1393( در پژوهش خود، عوامل مؤثر بر کارآفرینی دیجیتالی را ش��امل؛ ابعاد فردی 
)نیاز به موفقیت، استقالل طلبی، اعتمادبه نفس، خالقیت، ریسک پذیری(، دانشگاهی )محتوای دروس، 
ویژگی های اس��اتید، سبک رهبری، تجربه، ش��رایط فرهنگی( و بیرونی )حمایت دولت، محیط قانونی، 
زیرساخت IT، شرایط تقاضا( عنوان کردند. رضایی و نعمان موسی)1395( در پژوهش خود نشان دادند 
که به کارگیری کارآفرینی در بس��تر فناوری اطالعات و ارتباطات به شکوفایی اقتصادی و بهبود فضای 
کسب وکار منجر می گردد و این امر نیازمند توجه ویژه دولت، کارآفرینان و متخصصان فناوری اطالعات 
است. رئیسی نافچی در پژوهش خود، الزامات فنی، زیرساخت های مالی، زیرساخت های قانونی، سیاسی 
و حقوقی، رهبری و مدیریت، نوع س��ازمان، محصول و خدمت، زنجیره تأمین، مش��تریان، رقبا و شرکا 
و تأمین کنندگان را به عنوان عوامل مؤثر بر پیاده س��ازی مدل های کارآفرینی دیجیتالی در شرکت های 
کوچک و متوسط شناسایی کرد )رئیسی نافچی،1396(. پژوهش قیصری و حمیدی)1392( نشان داد 
که کارآفرینی دیجیتالی س��ه بُعد را در بر می گیرد که این ابعاد ش��امل؛ کارآفرینی تجاری، کارآفرینی 
علمی و کارآفرینی سازمانی است و فعالیت های کارآفرینی در اقتصاد دیجیتالی به طور ذاتی از ابزارهای 
اجتماعی اس��تفاده می کنند. ارفعی و همکاران)1395(، در پژوهش��ی نش��ان دادند مؤلفه های گرایش 
کارآفرینی شرکتی، دانش فرد و اقتصاد شبکه بر جنبه های مختلف موفقیت کارآفرینی الکترونیکی اثر 
مثبت و معنی داری دارد. بر اساس یافته های پژوهش آن ها، بیشترین اثرگذاری اقتصاد شبکه بر موفقیت 
کارآفرینی الکترونیکی بوده و فرهنگ پشتیبان و محرک خالقیت و نوآوری، دانش فناوری اطالعات در 

رتبه های بعدی قرار دارند.

روش شناسی تحقیق
در این پژوهش برای بررس��ی پژوهش های گذش��ته و تفس��یر آن ها از روش فراترکیب اس��تفاده شده 
است. رویکرد فراترکیب1 همانند رویکرد فراتحلیل2، برای یکپارچه سازی چندین مطالعه به منظور ایجاد 

1 . Meta-Synthesis
2 . Meta-Analysis
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یافته های جامع و تفسیری صورت می گیرد. در مقایسه با رویکرد فراتحلیلی کمی که بر داده های کمی 
ادبیات موضوع و رویکردهای آماری تکیه دارد، فراترکیب متمرکز بر مطالعات کیفی بوده و به ترجمه 
مطالعات کیفی به یکدیگر و فهم عمیق پژوهشگر بر می گردد. در این پژوهش، از روش هفت مرحله ای 
سندلوس��کی و باروسو1 2007 استفاده شده اس��ت که خالصه این مراحل در شکل 2 نشان داده شده 
است. در روش فراترکیب بعد از استخراج کدهای موفقیت کارآفرینی دیجیتالی، پایایی کدها با محاسبه 
شاخص کاپا تأیید شد که مقدار این شاخص 0/632 محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 
پایگاه های ساینس دایرکت2، اشپرینگر3 و پایگاه تخصصی نور، مگ ایران، ایران داک، پرتال جامع علوم 

انسانی، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی تشکیل دادند.

شکل 2. مراحل فراترکیب

گام یک: تنظیم سؤال های پژوهش
در پژوهش حاضر، س��ؤال های اساسی شامل؛ »عوامل موفقیت کارآفرینی دیجیتالی کدم اند؟« و »چه 

1 . Sandelowski and Barroso
2 . Science Direct
3 . Springer
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اهمیت و وزنی هریک از این عوامل در موفقیت کارآفرینی دیجیتالی دارند؟« مورد بررسی قرار گرفته 
است.

شکل 3. نتایج جستجو و انتخاب مقاالت مناسب

گام دوم: بررسی نظام مند متون
در این پژوهش، محقق پایگاه های داده، ژورنال ها و موتورهای جستجوی مختلفی بین سال های 2008 
تا 2018 را بررس��ی نموده اس��ت. همچنین، واژه های کلیدی مرتبط با موضوع )کارآفرینی دیجیتالی، 
کارآفرین��ی الکترونیکی، کارآفرینی اینترنتی، کارآفرینی مجازی، کارآفرینی آنالین، کارآفرینی بر روی 
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وب سایت( برای جستجوی مقاالت مورداستفاده قرارگرفته است. درنتیجه جستجو و بررسی پایگاه های 
داده از جمله ساینس دایرکت، اشپرینگر و پایگاه تخصصی نور، مگ ایران، ایران داک، پرتال جامع علوم 
انس��انی، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و با اس��تفاده از واژه های کلیدی موردنظر، 311 مقاله 

یافت شد.

گام سوم: جستجو و انتخاب مقاله های مناسب
برای انتخاب مقاله های مناس��ب بر اساس الگوریتم نش��ان داده شده در شکل 3، پارامترهای مختلفی 
مانند عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت روش پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. در جدول 1 مقاالت نهایی 

حاصل از گام سوم فراترکیب نشان داده شده است.

جدول 1. مقاالت نهایی

منابعردیف

1
ابراهیمی، حس��ن، و باقری، سید محمد. )1395(. بررس��ی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی شبکه های 
اجتماعی )اینترنت، فیس بوک، تلگرام، یوتیوب و...(. کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حس��ابداری و 

علوم انسانی در آغاز هزاره سوم.

2
ارفعی، عزیز، محمدی، رس��تگار، و اکبری، پیمان. )1395(. ارائه الگوی مفهومی برای عوامل مؤثر در 
ایجاد موفقیت کارآفرینی الکترونیکی )مطالعه موردی: ش��رکت های کارآفرینی الکترونیک(. مطالعات 

اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 2)2/1(.

اکبرزاده اردکانی، مژگان، و سعیدا اردکانی، سعید. )1396(. تأثیر عوامل مرتبط با محصول و وب سایت 3
بر قصد خرید آنالین. همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی.

4
اکبری، محس��ن، هوشمند چایجانی، میالد، و بشارتی، فهیمه. )1393(. شناسایی و رتبه بندی عوامل 
مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در بین دانش��جویان با استفاده از متدولوژی AHP. اولین کنفرانس ملی 

چالش های مدیریت فناوری اطالعات در سازمان ها و صنایع.

5
امیری، یاس��ر، س��االرزهی، حبیب اهلل، و پریش، رقیه. )1390(. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر 
بر پیاده س��ازی کسب وکار الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از MADM فازی. 

پژوهش نامه مدیریت تحول، 3)6(.

6
ایمان��ی، عبدالمجید، حس��ینی فر، اعظم، و مبارکی، مس��لم. )1396(. تأثیر ش��بکه های اجتماعی بر 
کارآفرینی دیجیتالی در ش��رکت های دانش بنیان. فصلنامه مطالعات مدیریت کس��ب وکار هوش��مند، 

.1-22 ،)22(6
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حقیقی نسب، منیژه و تقوی، سیده صفیه. )1391(. عوامل تأثیرگذار بر اشاعه کسب وکار الکترونیک در 7
سازمان های ایرانی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطالعات، 4)10(، 25-40.

رباطی جوزم، علی. )1390(. شناسایی و رتبه بندی شاخص های تأثیرگذار بر کسب وکار الکترونیک در 8
شرکت های کوچک و متوسط. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.

رضایی، بیژن، و نعمان موسی، سبا. )1395(. کارآفرینی در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات. کنفرانس 9
بین المللی کسب وکار: فرصت ها و چالش ها.

10
روش��ندل اربطانی، طاهر، مقیمی، س��یدمحمد. میناوند، محمدقلی، و خواجه ئیان، داتیس. )1391(. 
چارچوبی برای تجاری سازی نوآوری های دیجیتال در شرکت های کارآفرین رسانه ای ایران )مطالعه ای 

چند موردی(. مدیریت بازرگانی، 4)11(، 71-88.

رییس��ی ناقچی، سمانه. )1396(. ارائه مدلی جهت ارزیابی و سنجش آمادگی الکترونیکی مشتریان از 11
خدمات بانکداری الکترونیکی. کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت.

زارع��ی، به��روز، و فاطمی، مریم س��ادات. )1389(. شناس��ایی عوام��ل مؤثر بر موفقیت و شکس��ت 12
کسب وکارهای اینترنتی در ایران. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.

13
صالحی صدقیانی، جمش��ید، اخوان خرازیان، مریم، س��بحانی فرد، یاس��ر، و فرهمند، وحید. )1392(. 
تعیین عوامل حیاتی موفقیت و شکس��ت پروژه های بانکداری الکترونیکی در ایران. فصلنامه مطالعات 

مدیریت فناوری اطالعات،2)6(، 23-48.

14
صنایعی، علی، شاهین، آرش، و سلیمیان، حمیده. )1392(. تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بانک مجازی 
به عنوان نس��ل جدید بانکداری الکترونیک با مطالعه موردی بر روی ش��هروندان الکترونیک. فصلنامه 

علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 3)3(، 1-20.

15
صیاد معروف، محمدرسول، حقیقت طلب، حمداهلل، و عندلیب، اعظم. )1395(. تبلیغات اینترنتی موفق 
اب��زاری برای کارآمدی ف��روش ایجاد نگرش مثبت در مصرف کنن��ده. چهارمین کنفرانس بین المللی 

مهندسی برق و کامپیوتر.

16
طالب پور، علی رضا، ابویی اردکان، محمد، و احمدی، صدرا. )1388(. بررسی عوامل تأثیرگذار در بلوغ 
س��ازمان در رویکرد به کس��ب وکار الکترونیکی با اس��تفاده از مدل FCM. مدیریت فناوری اطالعات، 

.85-102 ،)2(2

17
عربیون، ابوالقاس��م، عبدی جمایران، علی، افضل وطن نائینی، محبوبه، و آریانا نس��ب، زهرا. )1394(. 
تأثیر فناوری های نوین در کسب وکار خانگی با رویکرد فناوری اطالعات. اولین همایش علمی پژوهشی 

یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران.
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18
عیسی زاده، علی اکبر. )1395(. شناسایی و رتبه بندی عوامل فناوری مؤثر در ایجاد بندرهای الکترونیکی 
در ای��ران )مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان گیالن- بندر انزلی(. دومین کنفرانس 

بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر.

فتحیان، محمد، و آقابابایی، فاطمه. )1386(. بررس��ی عوامل مؤثر بر رضایت مش��تریان فروشگاه های 19
الکترونیکی. پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع.

20
فرشادگهر، ناصر، پشوتنی زاده، هومن، و رضایی، احسان. )1396(. اولویت بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی 
در کسب وکارهای دیجیتال. دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت 

و علوم انسانی در ایران.

قلعه نوی، مهدی. )1389(. بررس��ی الگوی مناس��ب برای تجاری س��ازی ایده ه��ای فناورانه در ایران. 21
]پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری[. دانشگاه آزاد اسالمی.

22
کاظمی، مهناز، نوروزی، حسین، و عبادتی، امیدمهدی. )1396(. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید 
مصرف کنندگان در بازاریابی ویروسی با در نظر گرفتن نقش تعهد ارتباط در فروشگاه های آنالین )مورد 

مطالعه: وب سایت ایوند(. دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه.

کریمی تکانلو، زهرا، صادقی، س��یدکمال، و ستاری، مریم. )1393(. مطالعه عوامل تأثیرگذار بر فضای 23
کسب وکار در ایران. مجله اقتصادی، 1و2، 5-26.

مصممی، شیال، مرادی، محمود، و شاه بهرامی، اسداهلل. )1392(. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت 24
الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی. فناوری اطالعات و ارتباطات ایران، 5)17 و 18(، 57-72.

25
مظاهری اس��د، محسن، مظاهری اسد، حسین، و گمنام سفید داربنی، محمد. )1393(. بررسی اثرات 
متقابل عوامل حیاتی موفقیت اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی در کسب وکارهای الکترونیکی. 

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار.

نظری زاده درآبادی، رضا، و مهدی زاده مالباشی، ورج. )1396(. شناسایی و اولویت بندی موانع تسهیل و 26
توسعه تجارت الکترونیک در ایران. اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه.

27

نیس��اری، محمد، کریمی، آصف، و احمدپور داریانی، محمود. )1394(. تحلیل عوامل مؤثر بر توس��عه 
فناوری اطالعات و ارتباطات در کس��ب وکارهای کارآفرینانه )مورد مطالعه کس��ب وکارهای کوچک و 
متوس��ط کشاورزی استان زنجان(. فصلنامه علمی پژوهش��ی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، 5)2(، 

ص 1-24.

28
یعقوبی فرانی، احمد، معتقد، مهس��ا، و کریمی، س��عید. )1394(. نقش دانش و مهارت کارآفرینانه در 
توس��عه قصد کارآفرینی دیجیتالی دانشجویان دانش��گاه های دولتی استان همدان. پژوهشگاه علوم و 

فناوری اطالعات ایران، 31)3(، 802-785.
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29
یعقوبی، نورمحمد، کمالیان، امین رضا، و میرپارس��ا، س��اناز. )1392(. بررس��ی و تبیین و اولویت بندی 
عوامل مؤثر بر موفقیت و توسعه کارآفرینی دیجیتالی. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی 

و توسعه اقتصادی.
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گام چهارم: استخراج اطالعات
مقاله ها بر اس��اس مرجع مربوط به هر مقاله ش��امل نام و نام خانوادگی نویسنده، به همراه سال انتشار 
مقاله و اجزای هماهنگی بیان شده که در هر مقاله به آن ها اشاره شده است، طبقه بندی شدند. در پایان 
این مرحله، پژوهشگر 47 کد را شناسایی نمود. فرایند نهایی شناسایی کدها نیز طی دو مرحله انجام 
شد؛ در مرحله اول با توجه به هدف تحقیق، کدهایی که در تعداد معدودی از پژوهش ها بود در فرایند 
تحقیق به کار برده نش��دند و همچنین بنا به قرابت معنای��ی و صرف تفاوت لفظی بین برخی از کدها، 
کدها ادغام و با عنوان مشترک آورده شده اند و درنهایت در پایان این مرحله 35 کد شناسایی شد. در 
مرحله دوم، از طریق مصاحبه با خبرگان یعنی 3 نفر از اساتید گروه کارآفرینی در دانشگاه سیستان و 
بلوچستان از 35 کد مرحله قبل، 28 کد به عنوان بااهمیت ترین شاخص ها انتخاب شدند. نتایج حاصل 

از گام چهارم به صورت جدول 2 نشان داده شده است.

جدول 2. کدبندی متون موردپژوهش1

منابعکدردیف

1
زیرساخت فناوری 

اطالعات و 
ارتباطات

مصاحبه با خبرگان، 1397؛ انگواسانگ1، 2017؛ رئیسی نافچی،1396؛ نیساری و 
همکاران،1394؛ روشندل اربطانی و همکاران،1391؛ قلعه نوی،1389؛ حافظیه و 
همکاران2، 2011؛ نظری درآبادی و مهدی زاده مالباشی،1396؛ اکبرزاده اردکانی 
و سعیدا اردکانی،1396؛ عیسی زاده،1395؛ عربیون و همکاران،1394؛ فتحیان و 

آقابابایی،1386؛ ارفعی و همکاران،1395

زیرساخت قوانین و 2
مقررات در سازمان

مصاحبه با خبرگان، 1397؛ رئیس��ی نافچی،1396؛ نیس��اری و همکاران،1394؛ 
قلع��ه ن��وی،1389؛ نظری درآب��ادی و مه��دی زاده مالباش��ی،1396؛ کاظمی و 
همکاران،1396؛ عیس��ی زاده،1395؛ مظاهری اس��د و همکاران، 1393؛ رباطی 

جوزم، 1390

زیرساخت های مالی3

مصاحبه با خبرگان، 1397؛ رئیس��ی نافچی،1396؛ نیس��اری و همکاران،1394؛ 
روشندل اربطانی و همکاران،1391؛ قلعه نوی،1389؛ نظری درآبادی و مهدی زاده 
مالباشی،1396؛ عیسی زاده،1395؛ کریمی تکانلو و همکاران، 1393؛ مهرجردی، 

1390؛ زارعی و فاطمی، 1389

1 . Ngoasong
2 . Hafezieh et al.
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4

فرهنگ پذیرش 
کارآفرینی 

دیجیتالی در 
سازمان

مصاحب��ه ب��ا خب��رگان، 1397؛ یعقوبی فران��ی و همکاران3، 2016؛ نیس��اری و 
هم��کاران،1394؛ یعقوب��ی فرانی و هم��کاران، 1394؛ قلعه ن��وی،1389؛ نظری 
درآب��ادی و مه��دی زاده مالباش��ی،1396؛ عیس��ی زاده،1395؛ مظاهری اس��د و 
همکاران، 1393؛ صالحی صدقیانی و همکاران، 1392؛ امیری و همکاران،1390؛ 

ارفعی و همکاران،1395

5
وجود کارآفرینان 

متخصص در 
سازمان

مصاحب��ه ب��ا خب��رگان، 1397؛ رضای��ی و نعم��ان موس��ی،1395؛ ایمان��ی و 
همکاران،1396؛ نیساری و همکاران،1394؛ روشندل اربطانی و همکاران،1391؛ 
حافظی��ه و هم��کاران، 2011؛ نظری درآب��ادی و مهدی زاده مالباش��ی،1396؛ 
عیسی زاده،1395؛ مظاهری اسد و همکاران، 1393؛ دوتوت و ون هورنه4، 2015

6

وجود گروه 
مشاوره ای و 

آموزشی قوی در 
سازمان

مصاحبه با خبرگان، 1397؛ ایمانی و همکاران،1396؛ نیساری و همکاران،1394؛ 
روشندل اربطانی و همکاران،1391؛ نظری درآبادی و مهدی زاده مالباشی،1396؛ 

عیسی زاده،1395؛ مظاهری اسد و همکاران، 1393؛ انگواسانگ، 2017

رهبری و مدیریت 7
متخصص

یعقوب��ی و همکاران، 1392؛ مصاحبه با خبرگان، 1397؛ رئیس��ی نافچی،1396؛ 
روشندل اربطانی و همکاران،1391؛ مصممی و همکاران،1392؛ عیسی زاده،1395؛ 
مظاهری اسد و همکاران، 1393؛ امیری و همکاران،1390؛ رباطی جوزم، 1390

یعقوبی و همکاران 1392؛ مصاحبه با خبرگان، 1397؛ اکبری و همکاران، 1393نیاز به موفقیت8

یعقوب��ی و هم��کاران، 1392؛ مصاحبه ب��ا خبرگان، 1397؛ اکب��ری و همکاران، استقالل طلبی9
1393؛ دوتوت و ون هورنه، 2015

یعقوبی و همکاران،1392؛ مصاحبه با خبرگان، 1397؛ اکبری و همکاران، 1393؛ اعتمادبه نفس10
دوتوت و ون هورنه، 2015

یعقوبی و همکاران،1392؛ مصاحبه با خبرگان، 1397؛ اکبری و همکاران، 1393؛ خالقیت11
دوتوت و ون هورنه، 2015

یعقوبی و همکاران،1392؛ مصاحبه با خبرگان، 1397؛ اکبری و همکاران، 1393؛ ریسک پذیری12
دوتوت و ون هورنه، 2015

13
توانایی فرد در 
کنترل شرایط 

خاص

یعقوب��ی و همکاران،1392؛ دوت��وت و ون هورن��ه، 2015؛ مصاحبه با خبرگان، 
1397؛ یعقوبی فرانی و همکاران، 1394؛ حافظیه و همکاران، 2011

3 . Yaghoubi Farani et al.
4 . Dutot & Van Horne
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درجه تحقق اهداف 14
یعقوبی و همکاران،1392؛ مصاحبه با خبرگان، 1397؛ حافظیه و همکاران، 2011فرد

15
تحصیالت فرد 

در حوزه فناوری 
اطالعات

یعقوبی و همکاران،1392؛ ارفعی و همکاران،1395؛ مصاحبه با خبرگان، 1397؛ 
حافظیه و همکاران، 2011

16
تجربه کاری فرد 
در حوزه فناوری 

اطالعات
یعقوبی و همکاران،1392؛ مصاحبه با خبرگان، 1397؛ حافظیه و همکاران، 2011

17
آموزش تخصصی 

فرد در حوزه 
فناوری اطالعات

یعقوب��ی و همکاران،1392؛ مصاحب��ه با خب��رگان، 1397؛ حافظیه و همکاران، 
2011؛ عیسی زاده،1395؛ انگواسانگ، 2017

یعقوبی و همکاران،1392؛ مصاحبه با خبرگان، 1397؛ حافظیه و همکاران، 2011تجربه عمومی فرد18

19
نحوه بازاریابی و 

ارتباط با مشتریان 
در فضای مجازی

یعقوب��ی و همکاران،1392؛ مصاحبه با خبرگان، 1397؛ رئیس��ی نافچی،1396؛ 
روش��ندل اربطانی و همکاران،1391؛ زارعی و فاطمی، 1389؛ قلعه نوی،1389؛ 
مصمم��ی و هم��کاران،1392؛ هویچن و هم��کاران، 2010؛ هین��ز و همکاران5، 
2011؛ نظ��ری درآب��ادی و مهدی زاده مالباش��ی،1396؛ حافظی��ه و همکاران، 
2011؛ فرش��ادگهر و هم��کاران،1396؛ کاظمی و هم��کاران،1396؛ ابراهیمی و 
باقری،1395؛ عیسی زاده،1395؛ صیاد معروف و همکاران،1395؛ مظاهری اسد 
و همکاران، 1393؛ امیری و همکاران،1390؛ رباطی جوزم، 1390؛ دوتوت و ون 

هورنه، 2015

20

اخذ اطالعات 
و یا بازخورد از 
گردهمایی های 
مرتبط با صنعت 
فناوری اطالعات

مصاحبه با خبرگان، 1397؛ نیساری و همکاران،1394؛ عیسی زاده،1395

21

اخذ اطالعات 
یا بازخورد از 
سمینارها و 

کارگاه های آموزشی

مصاحب��ه ب��ا خب��رگان، 1397؛ ای��وس6، 2011؛ نیس��اری و هم��کاران،1394؛ 
عیسی زاده،1395

5 . Hinz et al.
6 . Ives
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22
اخذ اطالعات یا 

بازخورد از انتشارات 
فنی

مصاحبه با خبرگان، 1397؛ عیسی زاده،1395

23

ارائه ایده های 
جدید در حیطه 

کارآفرینی 
دیجیتالی

مصاحبه ب��ا خبرگان، 1397؛ روش��ندل اربطانی و هم��کاران،؛ قلعه نوی،1389؛ 
عیسی زاده،1395

شناسایی 24
مصاحبه با خبرگان، 1397؛ روشندل اربطانی و همکاران،1391؛ عیسی زاده،1395فرصت های بالقوه

دولت25

انگوس��انگ، 2017؛ مصاحبه با خبرگان، 1397؛ رضایی و نعمان موس��ی،1395؛ 
رئیس��ی نافچ��ی،1396؛ نیس��اری و هم��کاران،1394؛ روش��ندل اربطان��ی و 
همکاران،1391؛ عیس��ی زاده،1395؛ صنایعی و هم��کاران،1392؛ رباطی جوزم، 

1390؛ حقیقی نسب و تقوی، 1391

مصاحبه با خبرگان، 1397؛ روشندل اربطانی و همکاران،1391؛ قلعه نوی،1389؛ سرمایه گذاران26
نظری درآبادی و مهدی زاده مالباشی،1396؛ عیسی زاده،1395

مصاحبه با خبرگان، 1397؛ اکبری و همکاران، 1392؛ عیسی زاده،1395؛ تکانلو دانشگاه27
و همکاران، 1393

مصاحبه با خبرگان، 1397؛ عیسی زاده،1395صنایع28

گام پنجم: تجزیه وتحلیل و تلفیق یافته های کیفی
هدف فراترکیب ایجاد تفس��یر یکپارچه و جدید از یافته ها اس��ت. این متدولوژی جهت شفاف س��ازی 
مفاهی��م الگوه��ا، نتایج در پاالیش حالت ه��ای موجود دانش و ظهور مدل ه��ای عملیاتی و نظریه های 
پذیرفته ش��ده اس��ت. در طول تجزیه و تحلیل، موضوع ها یا مضمون هایی را جس��تجو می کند که در 
میان مطالعات موجود در فراترکیب پایدار شده اند. سندلوسکی و باروسو)2007( این مورد را »بررسی 
موضوعی« می نامند. بدین صورت که پژوهشگر ابتدا تمام عوامل استخراج شده از مطالعات را کد در نظر 
می گیرد و سپس با در نظر گرفتن مفهوم هر یک از این کدها، آن ها را در یک مفهوم مشابه دسته بندی 

می کند. به این ترتیب مفاهیم )مضمون های( پژوهش شکل داده می شود.



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره هفتم/ شماره3 / پاییز 1398 164

جدول 3. مقوله بندی یافته ها

کدمفاهیممقولهردیف

کارآفرینی 1
سازمانی

زیرساخت ها
زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات، زیرساخت قوانین و مقررات 
در سازمان، زیرساخت های مالی، وجود فرهنگ کارآفرینی دیجیتالی 

در سازمان

وجود کارآفرینان متخصص در س��ازمان، وجود گروه مش��اوره ای و نیروی انسانی
آموزشی قوی در سازمان، رهبری و مدیریت متخصص

عوامل مرتبط 
با فرد

نی��از ب��ه موفقی��ت، اس��تقالل طلبی، اعتمادبه نف��س، خالقی��ت، 
ریس��ک پذیری، توانایی فرد در کنترل ش��رایط خاص، درجه تحقق 

اهداف فرد

کارآفرینی 2
دانش

دانش سابق 
افراد

تحصیالت ف��رد در حوزه فناوری اطالعات، تجربه کاری فرد در حوزه 
فن��اوری اطالعات، آموزش تخصصی ف��رد در حوزه فناوری اطالعات، 
تجربه عمومی فرد، نحوه بازاریابی و ارتباط با مشتریان در فضای مجازی

جریان های 
اطالعاتی

اخ��ذ اطالعات و ی��ا بازخ��ورد از گردهمایی های مرتب��ط با صنعت 
فناوری اطالعات، اخذ اطالعات یا بازخورد از سمینارها و کارگاه های 

آموزشی، اخذ اطالعات یا بازخورد از انتشارات فنی

کارآفرینی 3
کسب وکار

ارائه ایده ه��ای جدید در حیط��ه کارآفرینی دیجیتالی، شناس��ایی تشخیص فرصت
فرصت های بالقوه

دولت، سرمایه گذاران، دانشگاه، صنایععوامل حمایتی

گام ششم: کنترل کدهای استخراجی
در گام شش��م برای ارزیابی کیفیت، نتایج در اختیار یکی از خبرگان قرار می گیرد تا به وس��یله شاخص 
کاپا1 مورد بررسی قرار گیرد. زمانی که دو رتبه دهنده، پاسخگویان را رتبه بندی می کنند، برای ارزیابی 
میزان توافق بین این دو رتبه دهنده از شاخص کاپای کوهن استفاده می شود. مقدار شاخص کاپا بین 
صفر تا یک نوسان دارد. هر چه مقدار این سنجه به عدد یک نزدیک تر باشد، نشان دهنده توافق بیشتر 
بین رتبه دهندگان اس��ت، اما زمان��ی که مقدار کاپا به عدد صفر نزدیک تر باش��د، توافق کمتر بین دو 

1 . Kappa
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رتبه دهنده وجود دارد )محقر و همکاران، 1392(. در جدول 4، وضعیت ش��اخص کاپا نشان داده شده 
است. با استفاده از نرم افزار SPSS، عدد معناداری 0.000 و مقدار شاخص 0/632 محاسبه شد. با توجه 
به کوچک بودن عدد معناداری از 0/05، فرض اس��تقالل کدهای استخراجی رد می شود. پس می توان 

ادعا کرد که استخراج کدها پایایی مناسبی داشته است.

تحلیل محتوا
تحلی��ل محت��وا مرحله ای از فرآیند اطالعاتی اس��ت که از طریق آن، محتوای ارتباطات با اس��تفاده از 
به کارگیری مجموعه ای از قوانین طبقه بندی شده و نظام دار تغییر و تبدیل می یابد و به صورت داده های 
خالصه ش��ده و قابل مقایسه درمی آید. روش آنتروپی شانون پردازش داده ها را در مبحث تحلیل محتوا 
بس��یار قوی انجام می دهد. آنتروپی در تئوری اطالعات، شاخصی است برای اندازه گیری عدم اطمینان 
که از طریق یک توزیع احتمال بیان می ش��ود. روش های متعددی برای تعیین وزن ش��اخص ها وجود 
دارد. یکی از بهترین روش ها، آنتروپی ش��انون است )آذر و همکاران، 1387(. درروش آنتروپی شانون، 
ابتدا پیام برحسب مقوله ها به تناسب هر پاسخگو در قالب فراوانی شمارش می شود، سپس با استفاده از 
بار اطالعاتی هر مقوله درجه اهمیت هر یک محاسبه می شود. در این پژوهش، از روش آنتروپی شانون 
به دلیل قدرت آن و سادگی محاسبه شده است. بر این اساس، میزان پشتیبانی پژوهش های گذشته از 
یافته های این پژوهش به صورت آماری نشان داده می شود. برای محاسبه بار اطالعاتی عدم اطمینان و 

ضریب اهمیت از رابطه 1 و 2 استفاده می شود.

رابطه 1(

رابطه 2(

برای محاسبه وزن هر یک از مفاهیم نیز، مجموع وزن کدهای آن مفهوم محاسبه شد و بر اساس 
وزن های به دست آمده در جدول 4، رتبه بندی صورت گرفت.
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جدول 4. رتبه بندی و ضریب اهمیت کدهای موفقیت کارآفرینی دیجیتالی

عدم فراوانیکدمفاهیم
اطمینان

ضریب 
اهمیت

رتبه در 
مفاهیم

رتبه 
در کل

ت ها
اخ

رس
زی

زیرساخت فناوری اطالعات و 
132.56490.71020.056512ارتباطات

زیرساخت قوانین و مقررات در 
92.19720.60840.048445سازمان

102.30250.63750.050734زیرساخت های مالی

وجود فرهنگ کارآفرینی دیجیتالی 
112.39780.66390.052823در سازمان

نی
سا

ی ان
یرو

ن

وجود کارآفرینان متخصص در 
102.30250.63750.050714سازمان

وجود گروه مشاوره ای و آموزشی 
82.07940.57570.045826قوی در سازمان

102.30250.63750.050714رهبری و مدیریت متخصص

رد
ا ف

ط ب
رتب

ل م
وام

ع
31.09860.30420.024239نیاز به موفقیت

41.38620.38380.030528استقالل طلبی

41.38620.38380.030528اعتمادبه نفس

41.38620.38380.030528خالقیت

41.38620.38380.030528ریسک پذیری

توانایی فرد در کنترل شرایط 
51.60940.44560.035417خاص

31.09860.30420.024239درجه تحقق اهداف فرد
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عدم فراوانیکدمفاهیم
اطمینان

ضریب 
اهمیت

رتبه در 
مفاهیم

رتبه 
در کل

راد
ق اف

ساب
ش 

دان

تحصیالت فرد در حوزه فناوری 
41.38620.38380.030538اطالعات

تجربه کاری فرد در حوزه فناوری 
31.09860.30420.024249اطالعات

آموزش تخصصی فرد در حوزه 
51.60940.44560.035427فناوری اطالعات

31.09860.30420.024249تجربه عمومی فرد

نحوه بازاریابی و ارتباط با مشتریان 
202.99570.82950.066011در فضای مجازی

تی
العا

 اط
ای

ن ه
ریا

ج

اخذ اطالعات و یا بازخورد از 
گردهمایی های مرتبط با صنعت 

فناوری اطالعات
31.09860.30420.024229

اخذ اطالعات یا بازخورد از 
41.38620.38380.030518سمینارها و کارگاه های آموزشی

اخذ اطالعات یا بازخورد از 
20.69310.19190.0152310انتشارات فنی

ت
رص

ص ف
خی

ارائه ایده های جدید در حیطه تش
41.38620.38380.030518کارآفرینی دیجیتالی

31.09860.30420.024229شناسایی فرصت های بالقوه

تی
مای

 ح
مل

عوا

102.30250.63750.050714دولت

51.60940.44560.035427سرمایه گذاران

41.38620.38380.030538دانشگاه

20.69310.19190.0152410صنایع
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شکل 4. مدل استنتاج شده از یافته های کیفی پژوهش

گام هفتم: ارائه یافته ها
بر اس��اس ضرایب به دست آمده، مشخص شد که نحوه بازاریابی و ارتباط با مشتریان در فضای مجازی 
دارای بیشترین ضریب اهمیت است و باالترین رتبه را در کل کسب کرده است؛ یعنی در حوزه موفقیت 
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کارآفرینی دیجیتالی این موضوع بیش��تر مطالعه و مورد توجه قرار گرفته است و تکرارپذیری بیشتری 
نسبت به سایر کدها داشته است. زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات در رتبه دوم و وجود فرهنگ 
کارآفرینی دیجیتالی در س��ازمان در رتبه س��وم قرار گرفتند. ازاین رو، می توان گفت که توجه به این 
شاخص ها در پیاده سازی مدل موفقیت کارآفرینی دیجیتالی بسیار حائز اهمیت است. با توجه به مراحل 

قبلی مدل استنتاج شده از یافته های کیفی فراترکیب در شکل 4 نشان داده شده است.

نتیجه گیری و پیشنهادها
ب��ا توجه به جهانی ش��دن بازارها و در نتیجه، افزایش رقابت بین کس��ب وکارها، لزوم ایجاد و توس��عه 
کارآفرینی دیجیتالی روزبه روز نمود بیش��تری پیدا می کند. برای موفقیت کارآفرینی دیجیتالی باید به 
ابعاد کارآفرینی س��ازمانی، کارآفرینی دانش و کارآفرینی کس��ب وکار توجه داشت. با توجه به تجربیات 
و مطالعات پیش��ین می توان گفت که الگوی نهایی این پژوهش نقش��ه راه مناس��بی برای شناس��ایی 
پیشران های موفقیت کارآفرینی دیجیتالی محسوب می شود. از بین 28 کد مورد مطالعه در این پژوهش 
مش��خص ش��د که کد بازاریابی و ارتباط با مش��تریان در فضای مجازی باالترین اهمیت را دارد؛ زیرا 
مش��تری مهم ترین دارائی هر سازمانی محسوب می ش��ود در واقع دنیای رقابتی امروز، سازمان ها را بر 
آن داشته است تا به مشتریان اهمیت بیشتری دهند و به جای توجه به تولید انبوه و کارا به مشتری و 
رضایت او از ارائه خدمات توجه کنند؛ بنابراین، الزمه اصلی موفقیت در کارآفرینی دیجیتالی توجه به 
مقوله بازاریابی و مشتری مداری است که این نتیجه با نتیجه پژوهش های )یعقوبی و همکاران،1392؛ 
رئیس��ی نافچی،1396؛ روشندل اربطانی و همکاران،1391؛ زارعی و فاطمی، 1389؛ قلعه نوی،1389؛ 
مصمم��ی و همکاران،1392؛ هویجن و هم��کاران، 2010؛ هینز و هم��کاران، 2011؛ نظری درآبادی 
و مهدی زاده مالباش��ی،1396؛ حافظیه و همکاران، 2011؛ فرش��ادگهر و هم��کاران،1396؛ کاظمی و 
همکاران،1396؛ ابراهیمی و باقری،1395؛ عیسی زاده،1395؛ صیاد معروف و همکاران،1395؛ مظاهری 
اس��د و همکاران، 1393؛ امیری و همکاران،1390؛ رباطی جوزم، 1390؛ دوتوت و ون هورنه، 2015( 
همسو است. شاخص های زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات، وجود فرهنگ کارآفرینی دیجیتالی 
در س��ازمان در رتبه های بعدی به عنوان ش��اخص های مؤثر بر موفقیت کارآفرینی دیجیتالی محسوب 
می ش��وند؛ این بدان معنی اس��ت که برای موفقیت کارآفرینی دیجیتالی، توج��ه به این موارد اهمیت 
زیادی دارد که ش��اخص زیرس��اخت فناوری اطالعات و ارتباطات با نتیجه پژوهش های )انگوس��انگ، 
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2017؛ رئیس��ی نافچی،1396؛ نیساری و همکاران،1394؛ روش��ندل اربطانی و همکاران،1391؛ قلعه 
نوی،1389؛ حافظیه و همکاران، 2011؛ نظری درآبادی و مهدی زاده مالباشی،1396؛ اکبرزاده اردکانی 
و س��عیدا اردکانی،1396؛ عیس��ی زاده،1395؛ عربیون و همکاران،1394؛ فتحی��ان و آقابابایی،1386؛ 
ارفعی و همکاران،1395( همس��و است. ش��اخص فرهنگ پذیرش کارآفرینی دیجیتالی در سازمان با 
نتیج��ه پژوهش های )یعقوبی فرانی و همکاران، 2016؛ نیس��اری و هم��کاران،1394؛ یعقوبی فرانی و 
همکاران، 1394؛ قلعه نوی،1389؛ نظری درآبادی و مهدی زاده مالباش��ی،1396؛ عیس��ی زاده،1395؛ 
مظاهری اس��د و هم��کاران، 1393؛ صالحی صدقیانی و همکاران، 1392؛ امی��ری و همکاران،1390؛ 
ارفعی و همکاران،1395( همسو است. همان طور که مشخص شد نتیجه حاصل از این پژوهش با اکثر 
پژوهش های مرتبط انجام شده هم راستا بوده است. در پایان، با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهادهایی 

برای موفقیت کسب وکارهای کارآفرینانه دیجیتالی به صورت زیر ارائه می شود:
• شناسایی نیازهای مشتریان و ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به آن ها	
• فراهم س��ازی زیرس��اخت های الزم فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات جهت پیاده س��ازی موفق 	

کسب وکارهای کارآفرینانه دیجیتالی
• نهادینه کردن فرهنگ دیجیتالی شدن کسب وکارها در بین مردم	
• سیاس��ت های تش��ویقی دولت جهت راه اندازی کس��ب وکارهای کارآفرینانه دیجیتالی از جمله، 	

اصالح و حذف قوانین بازدارنده حقوقی و دست وپا گیر
• اعتماد بانک ها و دیگر س��رمایه داران به کس��ب وکارهای کارآفرینانه دیجیتالی و حمایت مالی از 	

آن ها
در انتهای این پژوهش، به س��ایر پژوهش��گران این حوزه پیش��نهاد می ش��ود به مقایسه وضعیت 
کارآفرینی دیجیتالی در ایران با کشورهای توسعه یافته و بررسی چالش های به کارگیری کسب وکارهای 

کارآفرینانه دیجیتالی در کشور ایران بپردازند.
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