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Abstract  
Empowering the role of small and medium-sized enterprises in the age 
of digital economy and the development of digital entrepreneurship in 
them is important because these companies, especially if they are 
knowledge-based, are known as important sources of income, 
employment and ultimately the driving force influencing economic 
development. Accordingly, the purpose of this study is to provide a 
model for the development of digital entrepreneurship in small and 
medium-sized knowledge-based companies in order to empower them. 
Therefore, in the first step of the research, the study background, 
semi-structured interviews and qualitative method of content analysis 
were used to identify the factors influencing the development of 
digital entrepreneurship and the creation of a basic framework. The 
results of the research show seven effective factors of business model, 
product innovation strategy, resource configuration, environmental 
factors, digital entrepreneurship ecosystem, individual factors and 
organizational factors in the development of digital entrepreneurship 
in three structural, contextual and content dimensions, which are 
environmental factors and entrepreneurial ecosystem. Digital have the 
greatest impact on the development of digital entrepreneurship in 
small and medium-sized knowledge-based companies. 
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ا استفاده های دانش بنیان کوچک و متوسط بتوانمندسازی شرکت
 کارآفرینی دیجیتالاز توسعه

    ملیکا فرد 
، واحد تهران صنعتی گروه مدیریت ،کارآفرینی بین المللدکتریدانشجوی

  ،ایرانتهران ،، دانشگاه آزاد اسالمییمرکز
  

محمدرضا کاباران 
  زاد قدیم

، هرانمی، تدانشگاه آزاد اسال ی،گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزدانشیار، 
 ایران

  

جالل حقیقت 
 منفرد

می، د اسالدانشگاه آزا ی،گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز ،استادیار
 ، ایرانتهران

 

 چکيده

 هاآن در یتالدیج کارآفرینی توسعه و دیجیتال اقتصاد عصر در متوسط و کوچک هایشرکت نقش تقویت
 درنهایت و اشتغال درآمد، مهم منابع باشند، بنیاندانش اگر ویژهبه هاشرکت این چراکه ،است اهمیت با

 برای مدلی ارائه هش،پژو هدف اساس این بر. شوندمی ناختهش اقتصادی توسعه بر تأثیرگذار محرکه نیروی
 .است آنها سازی وانمندت منظور به متوسط و کوچک بنیاندانش هایشرکت در دیجیتال کارآفرینی توسعه
 یلتحل کیفی روش و  فتهساختاریا نیمه هایمصاحبه تحقیق، پیشینه مطالعه از پژوهش، اول گام در بنابراین
 و شده استفاده هاولی چارچوب ایجاد و دیجیتال کارآفرینی توسعه اثرگذاردر عوامل اساییشن برای مضمون
 هفت تحقیق تایجن. هشد پرداختهمضامین  مدلسازی به تفسیری، ساختاری مدلسازی روش از استفاده با سپس
 تماکوسیس محیطی، منابع،عواملمحصول،پیکربندی نوآوریاستراتژیوکار،کسب مدل اثربخش عامل

 ساختاری، بعد هس در دیجیتال کارآفرینی توسعه در را سازمانی وعوامل فردی دیجیتال،عوامل کارآفرینی
 ایزمینه بعد در تالدیجی کارآفرینی اکوسیستم و محیطی عوامل که دهد،می نشان محتوایی و ایزمینه

 دارا متوسط و کوچک یانبندانش هایشرکت در دیجیتال کارآفرینی توسعه در را تاثیرگذاری بیشترین
 .هستند

 ديجيتال كارآفريني متوسط، و كوچک كارهاي و كسب بنيان، دانش هاي شركت: كليد واژگان
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 مقدمه
-و شیوع کوویند منجر شده  اقتصادشدن  یتالیجیبه د یفنّاور شرفتیدر چند دهه گذشته، پ

نشنان   شیازپن شیبن توسعه اقتصاد دیجیتال را تسریع کرده است و ضرورت توسعه آن را  19
. فناوری اطالعات و ارتباطات به کمک کارآفرینی آمنده اسنت   (2020، 1شراگ)داده است 

و بحث جدیدی به نام کارآفرینی دیجیتال پا به عرصه گذاشته اسنت. کنارآفرینی دیجیتنال،    
، در عصر حاضر است که زمینه مناسبی را برای رشند و توسنعه   وکارکسبیک شیوه جدید 

کند. این پدیده نوظهور کنه از  فراهم می توسعهدرحالبرای کشورهای  وصخصبهاقتصادی 
 شنده اسنت  مانند اینترنت و فناوری اطالعنات و ارتباطنات ایجناد     فنّاورانههای طریق دارایی

های متعددی را برای فعالیت کارآفرینی از طریق دیجیتالی شدن فنراهم  قادر است تا فرصت
ها آگناه باشنند تنا    کارآفرینان باید از این فرصت نبنابرای ؛(2018، 2دین و همکارانکند )لی

هنای جدیند خنود    های پایدار را ایجاد نمایند. کارآفرینان دیجیتنال بنا روش  بتوانند نوآوری
زیادی بر کنل جهنان داشنتند. گوگنل،      ریتأثدر دهه گذشته،  ژهیوبه، وکارکسببرای انجام 

کامنل تغیینر دادنند، بلکنه      طوربهرا  وکارکسبی دنیا تنهانه، مایکروسافت و اپل بوکسیف
پننالمر و دادننند )روش برقننراری ارتبنناط مننا بننا یکنندیگر در زننندگی روزمننره را نیننز شننکل  

 کسنب  ودهنی  سنازمان  بنرای  هنا ازمان، سن انین بنداننش  اقتصناد  به توجه (. با2018، 3همکاران
برنند  بنه کنار منی   خنود   وکنار کسنب  در را دیجیتنالی کنردن   فراینند  جهانی سطح در رقابت

هنای فنناوری   فنناوری و بخنش   هنای رکتتنها برای شکارآفرینی دیجیتال نه(. 2018، 4راتن)
 (.2018، 5تامبناس و همکناران  اسنت ) اطالعات، بلکنه بنرای تمنامی صننایع امنری ضنروری       

 توسنعه کنارآفرینی دیجیتنال و    موضنوع  اهمینت دهننده  مختلفی وجود دارد که نشاندالیل 
کارآفریننان دیجیتنال در مقایسنه بنا     ؛ ازجملنه اینکنه   اسنت  بر آن مؤثرعوامل ابعاد و  بررسی

کنارآفرینی   (،2007، 6هال و همکناران هستند )های زیادی مواجه کارآفرینان سنتی با تفاوت
ل نیاز به منابع منالی  دلی به که است امروزی یوکارهاکسب روعدیجیتال رویکردی نو در ش

 دیجیتنال  همچننین . کندمی جذب خود به را بیشتری افراد سنتی، رویکردهای به بتکمتر نس

                                                           
1. Schrage 

2. Le Dinh et al. 

3. Palmer et al. 

4. Ratten 

5. Tumbas et al. 

6. Hull et al. 
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، آمننوزش بازاریننابی، تجننارت، از اعننم امننروزی، بشننر زننندگی در مننؤثر هننایمؤلفننه دنشنن
و  )کشناورز  اسنت  انکنار رقابنل یغ واقعیتنی  ،ونقنل حمنل  حتنی  و ارتباطنات  و رسنانی اطنالع 

با بررسی ادبینات پیشنین    هی که باید به آن توجه شود این است کامسئله(.  1398، همکاران
در حوزه کارآفرینی دیجیتنال بنه اینن امنر رسنیدیم کنه تحقیقنات انندکی بنر روی توسنعه           

 تاکنونانجام گرفته است و در هیچ پژوهشی  انیبندانشهای کارآفرینی دیجیتال در شرکت
تنه  ی قرار نگرفبررس موردمنسجم  صورتبهتمامی ابعاد و عوامل توسعه کارآفرینی دیجیتال 

باشند ارائنه    هنا مدلی جامع که در بر دارنده تمامی ابعاد و عوامنل و روابنط مینان آن    است و
انند.  بررسی قرار گرفتنه  جداگانه مورد صورتبه بلکه تنها برخی از ابعاد و عوامل آن نشده،

 مسنئله در ادامه با نگاهی نقادانه بنه اهنم مطالعنات صنورت گرفتنه در اینن حنوزه، بنه تبینین          
 منؤثر  عوامل ( در تحقیقات خود به بررسی1392پردازیم. یعقوبی و همکاران )یپژوهش م

دیجیتنال پرداختنند و تنهنا بنه بررسنی نقنش بعند سناختاری          کنارآفرینی  توسنعه  و ایجاد بر
عوامننل مننؤثر بننر بننه بررسننی ، ی دیگننردر پژوهشنن( 1393اکبننری و همکنناران )پرداختننند. 

ای شنامل عنواملی چنون    بعد محتنوایی و بعند زمیننه   پرداختند و تنها به کارآفرینی دیجیتالی 
ت فناوری اطالعات، پرداختند و سایر ابعاد ساختاری زیرساخ قانونی، محیط دولت، حمایت

( در همنین زمیننه،   2011اسماعیلی ) توسط شدهانجامرا نادیده گرفتند. همچنین در پژوهش 
دیجیتنال پرداختنه شنده اسنت.     تنها به بررسی ابعاد محتوایی و ساختاری توسنعه کنارآفرینی   

ینکنه  اهنای پراکننده در زمیننه کنارآفرینی دیجیتنال و      بنا توجنه بنه وجنود دیندگاه     بنابراین 
بنا کاسنتی   ، (2018کنراس و همکناران،   دارند )تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار 

ه نظنر  بن  کهیطوربهگیری در مفهوم شناسی اجزا در قالب مدلی عملیاتی مواجه هستیم چشم
رسد کمتر تحقیقی تاکنون نگاهی مفهومی و روش شناسانه به این موضنوع داشنته باشند.    می

در ی نظنر اتفناق همچنین علیرغم وجود پیشینه نظری محدود در زمینه کارآفرینی دیجیتنال،  
ارتبناط ابعناد آن مینان محققنین و      مدل توسنعه کنارآفرینی دیجیتنال و چگنونگی     خصوص
چنند بعند و عوامنل     بررسی به خود، گمان محققی به هر است وحاصل نشده  نظرانصاحب
در حوزه گسنترده کنارآفرینی    بندی ساختاریاست که مانع از یک رده کرده اقدام محدود

توسعه  ارکانترین های کوچک و متوسط یکی از مهمشرکت از طرفی؛ دیجیتال شده است
هنای  و داده (1394می، هنا مجلنس شنورای اسنال    اقتصادی کشورها هستند )مرکنز پنژوهش  

 هنایی کنه  ، نسبت به شرکتو متوسطکارآفرین کوچک  انیبندانشهای شرکت کمتری از
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اند موجود است و این امر منجنر بنه   ی تثبیت شدهنوعبهها از عملکردشان سپری شده و مدت
ی سناز مندل ی و مستندسناز در خصنوص   وکارکسبی متخصصین حوزه هادغدغهیکی از 
اسننت هننا شننده ی مختلننف عملکننردی ایننن شننرکت هننابخننشفرینننان در هننای کارآرویننه

ها در عصر اقتصاد دیجیتنال و همچننین   شرکتتقویت نقش این بنابراین، ؛ (1388رضوانی،)
 اگنر  ژهین وبنه ا هن شنرکت اینن   چراکنه ها بسیار مهنم اسنت   توسعه کارآفرینی دیجیتال در آن

اینت نینروی مهنم تأثیرگنذار بنر توسنعه       منابع مهم درآمد و اشتغال و درنهباشند،  انیبندانش
 (. 1393. )خیاطان و دیگران، شونداقتصادی شناخته می

 ، بنومی و جنامع  مندلی  بنه  شرایط باعث گردید تا به دنبال رسیدن این مجموع ،رونیازا
سنعه  ارائنه مندلی بنرای تو   بننابراین هندف اینن پنژوهش      ؛باشنیم  جامعنه  شنرایط  متناسب بنا 

است  سؤال ینو پاسخ به ا کوچک و متوسط انیبندانشهای کتکارآفرینی دیجیتال در شر
کوچنک و   انین بنداننش هنای  مدل مناسب و جامع توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکتکه 

 متوسط در بردارنده چه ابعاد و عواملی است 

 مروری بر مباني نظری و پيشينه پژوهش
عناد و عوامنل توسنعه کنارآفرینی     برای تدوین مدلی جامع و اینکنه بتنوانیم تمنام مفناهیم، اب    

کوچک و متوسط را مورد مطالعنه و تحلینل قنرار دهنیم      انیبندانشهای دیجیتال در شرکت
بررسنی قنرار دهنیم. زینرا      ای منورد ساختاری، محتوایی و زمینه الزم است آن را در سه بعد

ا روینداد  ای به نحوی است که هنیچ پدینده ین   ارتباط بین عوامل ساختاری، محتوایی و زمینه
و  لین وتحلهین منظنور تجز بنه تواند خارج از تعامل این سه عامل صنورت گینرد.   سازمانی نمی

 .(1381میرزایی اهرجانی و امینری، گیرد. )های سازمانی صورت میمفاهیم و پدیده شناخت
قبل از آنکه به بررسی ابعاد بپردازیم الزم است تا با مفهوم کارآفرینی دیجیتنال بیشنتر آشننا    

 تجنارت و  جناد یا دین با روش جد یکارآفرینی سنت یعنوان آشتبه تالیجیکارآفرینی دم.شوی
 یکنارآفرینی فرصنت  این نوع (. 2018دین و همکاران، لیشود )می فیتعر تالیجیدر عصر د

 نین از ا یرین گاسنت و بهنره   اطالعنات و ارتباطنات   یفنّناور  یابزارهنا  گردی استفاده از یبرا
هنای  بدون تردیند طنی چنند دهنه آیننده نقنش اینن ننوع فعالینت          و ابزارها رو به رشد است

بنرای   .(2017جنونز و بنرم،   بنود ) اقتصادی در تولید ناخنالص کشنورها بسنیار بناال خواهند      
، بایند ابعناد و   رگنذار یتأثهنای دیجیتنال موفنق و    توسعه سازمان فعالیت در صنعت دیجیتال و
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در ادامنه  (. 1396ایمانی و همکاران، ) دشناسایی کر عواملی را که در این توسعه نقش دارند
 پردازیم.به بررسی ابعاد و عوامل توسعه کارآفرینی می

ای، تمام شرایط و عوامل محیطی است که بر سازمان محاط هستند و بستر مهم بعد زمینه
(. یکننی از 1381میرزایننی اهرجننانی و امیننری،دهننند )رشنند و توسننعه سننازمان را شننکل مننی

 تین فعالهنا حناکی از آن اسنت    پنژوهش عوامنل محیطنی اسنت.    ای، یننه ترین عوامل زممهم
 ریتحنت تنأث   یطن یو بسنتر مح  یاننه یعوامل زم لهیوسو به ردیگیدر خأل شکل نم نانهیکارآفر
 دیگنر ماننند  عوامنل   بسنیاری از  لهیوسن بنه  نانهیکارآفر یاهتیها و فعالزهیانگ .ردیگیقرار م

 گینرد. می قرار ریاقتصاد کالن تحت تأث طیو شرا زیرساختدولت،  ،ینهاد ،یفرهنگعوامل 
موجب  اعدسمحیط م .کارآفرینانه دارد یهاتیدر توسعه فعال مهمیمحیط نقش  گریدانیببه

 1(. سنوزان و اکنس  43ص ، 1389ود )داوری، شن منی  کارآفریناننه  یهنا گیری از فرصتبهره
هنزاران   یبنرا  یرین نظیبن  یهنا فرصنت  ،یتنال یجیاقتصناد د  ( طی پژوهشنی دریافتنند،  2017)

 دیجد نانهیکارآفر یهاتیفعال ای مناسب را برایزمینه طیمح و استایجاد کرده  نیکارآفر
تنوان بنه   ای که منی کند. از دیگر عوامل مهم زمینهها در حوزه دیجیتال فراهم میو نوآوری

تنهنا  ننه موفقیت یک پروژه کارآفرینی  آن اشاره کرد، اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال است.
های شرکت بستگی دارد بلکه به اکوسیسنتمی کنه در آن توسنعه و پنرورش داده     به ویژگی

عننوان  ( اکوسیستم کارآفرینانه دیجیتال را بنه 2018) 2دو و همکاران .شود نیز بستگی داردمی
هنای  کنند که از توسعه و رشد استارتاپترکیبی از عناصر موجود در یک منطقه تعریف می

شود، حماینت  های دیجیتال ارائه میهای جدیدی که توسط فناوریدر پی فرصت ،نوآورانه
 هسنتند عنوان سرمایه اجتماعی آنالین دیجیتال بهکارآفرینی های اکوسیستم. در واقع کندمی
یص منننابع دیجیتننال، اسننتفاده از  از کارآفرینننان بننرای خلننق ایننده، شناسننایی و تخصنن   کننه
کنراس و  ) کننند آوری اطالعات و کارآفرینی حماینت منی  های بازار دیجیتال، جمعتصفر

  (.2018همکاران، 

ی سنازمان اسنت کنه بنا نظنم و      کن یزیف رین غساختاری، همه عوامل، عناصر و شرایط  بعد
میرزاینی  سازد )، قالب، پوسته، بدنه یا شمای فیزیکی و مادی سازمان را میمطالعهقابلقاعده 

عه کنارآفرینی  سن توی بعند سناختاری   هنا مؤلفنه ترین (. از جمله مهم1381امیری، اهرجانی و
ترین پیامندهای توسنعه اینترننت،    یکی از بزرگاست.  وکار جدیدهای کسبمدل، دیجیتال

                                                           
1. Sussan and Acs 

2. Du et al.  
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بسنزایی را در   ریهای تجاری است که تأثکارآفرینی دیجیتال با اشکال جدید تجارت یا مدل
کارآفرینان دیجیتنال  (. 2017سوزان و اکس، )داشته است وکارهاکسبی و توسعه دهشکل

هنای خنود   حنل هنا تجناری کنردن راه   هندف آن  ،انند هم قرار گرفتهبهدر یک سیستم متصل
تنوان مشناهده کنرد کنه در آن     های اخیر، افزایش کارآفرینی دیجیتنال را منی  در سالاست.

هنای دیجیتنال پوینا اسنت کنه      محصوالت/ خندمات در شنبکه   یابیتیموفقیت نیازمند موقع
کننندگان  و مصنرف  دیجیتنال  وکنار کسنب  هاینمونه مدلده ارتباطات پیچیده بین دهننشان
هنای دیجیتنال در صننایع،    بنا توجنه بنه رشند سنریع فعالینت       (.2016، 1هو و همکناران )ت اس

هنا  فرصنت  باید رآفرینان و مدیرانکاتر شود ارآفرینی دیجیتال رایجکشود که بینی میپیش
را در مندل   هنا و آن فرینی دیجیتنال هسنتند را درک کننند   که منحصر به کارآ هاییتهدیدو 

دیجیتال کنه   وکارکسبهای ترین مدلمهم هازجمل. (2016، 2اوجاالبگیرند ) در نظرتجاری 
اینوانز و   پلتفرمنی اسنت.   وکنار کسبنقش مهمی در توسعه کارآفرینی دیجیتال دارد، مدل 

در تعنداد رو بنه رشند     تنوان یرا من  وکنار پلتفنرم  کسنب مدل ثابت کردند که  (2016) 3گاور
فروشنی اینترنتنی   خنرده  ؛ حنراج و و لینکندین  بوکسیف های اجتماعیصنایع از جمله شبکه

ونقنل شنهری   ، حمنل (5فری لنسنر ) نیکارکرد منابع مالی و انسانی آنال؛ (4آمازون و ای بای)
 بنه  فقنط ننه  انیبندانش یهابرای رقابتی بودن در عصر اقتصاد دیجیتال، شرکت .افتی )6اوبر)

، خنود را بنه سنمت    و اسنتراتژی  وکنار کسنب هنای  مندل  بلکه باید نیاز دارند یفنّاور کدر
عامنل مهنم دیگنر در بعند     . (2016کاوادیناس و همکناران،   ) نند ینمادیجیتالی شدن متحول 

کنند، اسنتراتژی ننوآوری    ساختاری که نقش مهمی در توسعه کارآفرینی دیجیتنال ایفنا منی   
واردان بنرای نفنوذ در   نوآوری دیجیتال ابزاری بنرای تنازه  مات دیجیتال است. محصول/خد
سنبد  شنود کنه   باعث منی و  است های فعلیمنظور به چالش کشیدن شرکتبه بازار دیجیتال

سرینیواسنان و وانکناتران،   های جدید توسنعه دهنند )  خدمات و محصوالت خود را به حوزه
کنه بایند بنه آن     اسنت مهمنی   وری دیجیتال مسنئله سرعت فرآیندهای نوآ حالنیباا(. 2018

هنای  ی فنناوری ریپنذ انعطناف قابلینت  اینن سنرعت سنریع بنا      ،در نهایت هرچندتوجه شود، 

                                                           
1. Hu et al. 

2. Ojala 

3. Evans & Gawer 

4. eBay 

5. Freelancer 

6. Uber 
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عامنل دیگنر از عوامنل توسنعه      (.2015، 1)ننایلن و هولمسنتروم   قابنل جبنران اسنت    تالیجید
توانند  ه حند منی  اینکه یک شرکت تا چکارآفرینی دیجیتال، پیکربندی منابع دیجیتال است. 

هنای پوینای ینک    به منابع دسترسی داشته باشد و مننابع را هماهننگ کنند، هسنته توانمنندی     
 هنای شنیوه  ،شنرکت  ینک  منابع پیکربندی. (2018، 2نگواسونگ) .شودشرکت محسوب می

روند رو به افنزایش   کشد.می تصویر به را آن استفاده مورد منابع دادن ارتباط ودهی سازمان
را  شکل جدیدی از مننابع  سازد تارا قادر می ها، کارآفرینان و مدیرانشرکت یازستالیجید

 (.2017، 3آمیت و هان) کنند ایجاد
نجارهنای  هبعد رفتاری یا محتوا، شامل مباحث انسان و روابط انسانی در سنازمان اسنت کنه بنا     

ن محیط درونی سازما دهو محتوای اصلی و زن اندوستهیپ همبهرفتاری، ارتباطات و الگوهای خاصی 
ی بعند محتنوایی،   هنا مؤلفهترین ی از مهمکی (.1381میرزایی اهرجانی و امیری،دهند )را تشکیل می

هنایی چنون   پیچیدگی محیطی، ضرورت پیندایش مندیرانی بنا قابلینت    توجه به عوامل فردی است. 
. کنند منی  را ایجناد  گینری مدیریت پروژه، مدیریت ریسنک، مندیریت داننش و مندیریت تصنمیم     

فرصت،  در تشخیصکه به افراد هایی است مهارت و هاهای کارآفرینانه شامل کلیه دانششایستگی
ینکنه مندیران   اکنند. بنر اینن اسناس و بنا توجنه بنه        وکنار کمنک منی   اندازی و مدیریت کسنب راه

 شوند، توجنه بنه  ها محسوب میگیریاصلی و هسته عمده تصمیم عواملاز  انیبنهای دانششرکت
هنا  هنا بنه مینزان چشنمگیری بنر موفقینت اینن شنرکت        هنای کارآفریناننه آن  ها و شایسنتگی قابلیت

ماننند   (. همچننین توجنه بنه عوامنل سنازمانی     1395)قلنیچ خنوانی، مکنانی،     تأثیرگذار خواهد بنود 
وسط کنه بنا   کوچک و مت انیبنهای دانششرکتدر  خصوصبهیادگیری سازمانی، ساختار سازمان 

احمندی  ) نند برخورداربناالتری  از اهمینت   شنوند محصوالت نوین وارد بازار منی  دانشاستفاده از 
 (.1395جشوقانی و اسماعیلیان، 

 صنورت بنه تحقیقات دیگری نیز در خصوص ابعاد و عوامل توسعه کارآفرینی دیجیتنال  
و  4پنردازیم. کوسنتر  منی  هنا از آنجداگانه و پراکنده انجام شده است که در ادامه بنه برخنی   

وکنار دیجیتنال منجنر بنه ننوآوری در      هنای کسنب  نتیجه گرفتندکه مندل  (،2018مکاران )ه
اقتصنناد مشننارکتی آنالیننن (، 2017و همکنناران ) 5ریچتننر .شننوندمننی و محصننوالتخنندمات 

 وکار جدیند شناسنایی کردنند.   های کسبیک منبع اصلی مدل عنوانبهرا  اقتصاد تسهیمی()
هنا و اشنکال مختلنف بنرای     کننند کنه در زمیننه   هایی اشاره میمبه پلتفر (2018) 6هسی و وو

 هنا شنوند. آن و همچنین برای نوآوری ظاهر منی  خدمات/محصوالت یسازیتوسعه و تجار
                                                           

7. Nylen & Holmstrom 

1. Ngoasong 

2. Amit and Han 

3. Kuester 

4. Richter 

5. Hsieh and Wu 
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فرصت برقنراری   زمینه وکه  شوندفضایی دیجیتال در نظر گرفته می ،هاپلتفرم نتیجه گرفتند،
به گفتنه سوسنان و   آورد. وکارها فراهم میسبارتباط با یکدیگر و نیز با مشتریان را برای ک

ی هستند کنه  کسانهمهیک اکوسیستم دیجیتال  کنندگانشرکت(، کاربران و 2017 ) 1آکس
هنای دیجیتنال   دسترسی پیدا کننند، بندین ترتینب اکوسیسنتم     همبهاین فرصت را دارند تا به 

در پژوهشی دیگنر   (2017) 2نامبیسانکنند. های بزرگی را برای کارآفرینان فراهم میفرصت
برای کارآفرینان دیجیتال، وابسنته بنه زیرسناخت     های فنّاورانهکه فرصتبه این نتیجه رسید 

 کنند. در تنر منی  فناوری اطالعات موجود است که این نتایج نقش عوامل محیطی را برجسته
 .هایی که در این زمینه انجام شده، ارائه شده استای از پژوهشخالصه 1جدول 

 مروري بر تحقيقات پيشي  .1جدول 

 نویسنده سال عنوان پژوهش های پژوهشیافته

ارائه چلارچوب اكوسيسلتم كلارآفريني    
 هاديجيتال به همراه ابعاد و شاخص

 چگونله  اكوسيستم كلارآفريني ديجيتلال،  
هلاي ديجيتلال و هلوش جمعلي     فناوري

 دهديمروند كارآفريني را تغيير 

اليللللللللا و  2020
 3ديگران

عوامل موفقيت مرتبط بلا كارآفرينلان و   
 هاپلتفرم

سرينوسان و  2018 ي ديجيتالهاپلتفرمكارآفريني در 
 ونکاترامان

ي خالقانه بايد بر هاينوآورطراحي 
 اراثرگذي بازاريابي در بازار هاياستراتژ

 باشد

ي هاينوآوري بازاريابي براي هاياستراتژ
اسلتارت  نوپلا ) هلاي  ركتالکترونيکي شل 

 ها(آپ

 كاسلللللتر و 2018
 همکاران

راكي اقتصاد اشت كنندگانتيهداتعيي  
 برنديمو كساني كه از آن سود 

 وكللاركسللبكللارآفريني ديجيتللال: مللدل 
 نوآورانه براي اقتصاد اشتراكي

ريیتلللللر و  2017
 همکاران

ي هامدليي در هاتيفعالبيان 
ديجيتال كه منجر به  وكاركسب
 يرات از كارآفريني سنتي به ديجيتالتغي

 اساس بركارآفريني ديجيتال  گذارانانيبن
خود را  وكاركسبيي مدل هاتيفعالچه 

 ؟دهنديمتشکيل 

تراكسللللر و  2017
 4ولف

ارائه موارد مفهومي اكوسيستم 
 كارآفريني ديجيتال

سللللللوزان  2017 اكوسيستم كارآفريني ديجيتال
 واكس

عدم اطمينان  پيامدهاي غلبه بر شرايط
 از طريق ديجيتالي شدن در كارآفريني

 اسانينامب 2017 ينيو كارآفر تاليجيد يهايتقاطج فنّاور

شناسايي و توصليف كلارآفريني فنلاوري     تاليجيد ينيكارآفر يهايژگيو فيتوص  و برم ونزيچ 2017

                                                           
1. Sussan and Acs 

2. Nambisan, 

3. Elia 

4. Troxler and Wolf 
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 نویسنده سال عنوان پژوهش های پژوهشیافته

 در زمان ديجيتالي سازي

ی انجنام  هنا پنژوهش در بررسی  که در مرور تحقیقات پیشین مشخص است طورهماناست. 
منسنجم منورد    صورتبهتمامی ابعاد و عوامل توسعه کارآفرینی دیجیتال  پژوهشی که شده،

ان روابنط مین   و مدلی جامع که در بر دارنده تمنامی ابعناد و عوامنل و    بررسی قرار داده باشد
ی نه موردبررسن گابه صورت جدا بلکه تنها برخی از ابعاد و عوامل آن باشد ارائه نشده، هاآن

ای، ه بعند زمیننه  سبنابراین ضرورت بررسی توسعه کارآفرینی دیجیتال در هر ؛ اندقرار گرفته
امنل مهنم و   ، بررسی عوگریدانیببهساختاری و محتوایی به صورت منسجم بسیار مهم است. 

کربندی دیجیتال، استراتژی نوآوری محصوالت/خدمات و پی وکارکسبمدل ی چون مؤثر
ای و میننه زر بعد ساختاری، اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال و عوامل محیطنی در بعند   منابع د

حول و أمان منجر به تابعاد و عواملی که تو عنوانبهعوامل فردی و سازمانی در بعد محتوایی 
یجیتننال دارننند، دیی را بننر کنارآفرینی  بسننزا ریتنأث شننوند و توسنعه کننارآفرینی دیجیتنال مننی  

 شود.احساس می شیازپشیب

 ي پژوهششناسروش
ر مندلی بنرای توسنعه کنارآفرینی دیجیتنال د      با توجه بنه هندف پنژوهش حاضنر کنه ارائنه      

ی مبننا  ییتنهاهتواند بینم یکمّ دگاهیاست، لذا د کوچک و متوسط انیبندانشهای شرکت
ه ت. نظنر بن  تحقیق قرار گیرد. به همین منظور رویکرد ترکیبی در دستور کار قرارگرفتنه اسن  

دهد که قبالً به این صنورت و در اینن   ای را موردتوجه قرار میکه که تحقیق حاضر مسئلهاین
ی اسنت؛  سطح به آن پرداخته نشده است؛ لذا ازنظر هدف پژوهش، از نوع تحقیقات اکتشاف

هنا بنرای ینافتن درک عمینق از     آوری الگوها و ایدهزیرا در چنین نوع تحقیقی هدف، جمع
ی جنا بنه و  شنود یمن این تحقیق بدون طرح فرضیه انجنام   بخش اول، رونیازاموضوع است؛ 

 .تحقیق زیر است آزمودن فرضیه، محقق در پی یافتن پاسخی برای پرسش
کوچنک و   انین بنداننش های مدل مناسب و جامع توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت

 متوسط در بر دارنده چه ابعاد و عواملی است 
 :ی، نیازمند پاسخ به سؤال دیگری هستیم کهبرای پاسخ به این پرسش اصل

 اند ابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی دیجیتال کدام
و ابعاد اصلی توسعه کارآفرینی دیجیتنال بنا اسنتفاده     هامؤلفهدر این تحقیق ابتدا عوامل، 



 109 |ران فرد و همکا

 

از روش کیفننی تحلیننل مضننمون از عمننق ادبیننات و مبننانی نظننری تحقیننق و تعننداد هفننده    
سنپس بنه    اکتشافی پیرامنون موضنوع اسنتخراج شنده اسنت و      افتهیساختارهای نیمه مصاحبه

ها انجام ی آنبندسطحسازی ساختاری تفسیری، روابط میان ابعاد و کمک روش کمّی مدل
تحلینل مضنمون،   پذیرد.علت استفاده از تحلیل مضمون در بخنش کیفنی اینن اسنت کنه      می

ذا تحلینل مضنمون صنرفاً ینک روش کیفنی      فرایندی برای تحلیل اطالعات کیفنی اسنت. لن   
ی هاروشهای کیفی )اگر نگوییم همه تواند در اکثر روشنیست بلکه فرایندی است که می

کیفی( به کار رود. همچننین اینن روش امکنان تبندیل اطالعنات کیفنی بنه کّمنی را فنراهم          
لینل و تفسنیر   هنا، تح مضمون، همه منابع داده، بررسی و مضامین کل داده در تحلیل کند.می
شنود و تنا رسنیدن بنه اشنباع      از منبع داده شروع منی  ، تحلیلادیدر نظریه داده بن ولی شودمی

در واقع، تحلیل مضمون روشی بنرای شناسنایی، تحلینل و گنزارش الگوهنا و       یابد؛می نظری ادامه
کنند  ل منی هایی غننی و تفصنیلی تبندی   ها را به دادهها است. این روش دادهمضامین موجود در داده

هنای  (. بعد از بررسی ادبیات موضوع و اسنتخراج کندها، مضنمون   80،ص1،2006)براون و کالرک
بننا خبرگننان و  افتهیسنناختارمصنناحبه عمیننق نیمننه هننای سنناختاریافته، بننا اسننتفاده از پایننه و مضننمون

ن روش تحلینل بنه این    اند.شناسایی شده های مؤثر در توسعه کارآفرینی دیجیتالمتخصصین، مؤلفه
مرحله اول، با استفاده از روش  افتهیساختارهای نیمه های کیفی حاصل مصاحبهصورت بود که داده

ها کدهای اولیه بعد از تحلیل متنتحلیل شدند.  MAXQDA افزارنرمتحلیل مضمون به کمک 
بندی شدند و در ادامه در صنورت  تر دستههای کلیایجاد شدند سپس کدهای اولیه به مقوله

هنای  ی قرار گرفتند. در نهایت خروجنی ترجامعهای ها نیز خود در ذیل مقولهاین مقولهنیاز 
تحلینل شندند.    آمنده دستبههای مفهومی و نتایج الزم از جمله جداول فراوانی کدها، نقشه

پس از اجرای این روش و نهایی شدن مضامین پاینه و سنازمان دهننده جهنت درک روابنط      
ی سناختاری تفسنیری   سناز مندل در دو مرحله مجنزا   هاآنهومی بین مضامین و رسم مدل مف

تفسنیری، مندلی مناسنب    -ی ساختاریسازمدل .روی مضامین پایه و سازمان دهنده اجرا شد
برای تحلیل تأثیر یک عنصر بر دیگر عناصر است. این متدولوژی بر ترتیب و جهت روابنط  

کند تنا محققنان، ینک    مک میکند. این روش کپیچیده میان عناصر یک سیستم تمرکز می
دیدگاه سیستمی روشنن از روابنط بنین متغیرهنای موضنوع منورد مطالعنه بنه دسنت آورنند           

(.جامعه آماری این تحقیق، سی نفر از خبرگان و نخبگنان صننعت   1388.)سرمد و همکاران،

                                                           
1. Broun & Clarke 
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هننا و اسنناتید منندیریت و فننناوری اطالعننات شننامل منندیران و کارآفرینننان باتجربننه شننرکت
باشنند. بنرای انتخناب    کنه بنه موضنوع کنارآفرینی دیجیتنال مسنلط هسنتند، منی        دانشگاهی 

گیری گلوله برفی استفاده شنده  از روش نمونه نظرانصاحبهای تحقیق و تشکیل پانل نمونه
دیگر یا گلولنه   کنندگانشرکتدر پژوهش، ما را به  کنندهشرکتاست. در این روش یک 

یابند. اینن پنژوهش طنی     دن به اشباع نظری ادامه میو مصناحبه تنا رسیکند برفی هدایت می
هنا  ها، مصاحبهخبنره، بنه اشنباع نظنری رسید؛ اما برای افزایش مطلوبیت داده 15مصاحبه بنا 

 .نیز ادامه یافتند هفدهمتا خبره 
 از نفنر  نهسن  اختیننار  در شننده  شناسننایی  عوامنل کیفی، مرحله در تحقیق روایی تأیید منظور به

 از پایایی اسنبهمح بنرای. گرفنت قنرار تأییند مورد عوامل تمام و گرفته قرار آماری جامعه خبرگان
 مقندار  و اسنت  6/0 از بننیش  کاپنا،  ضریب قبول قابل مقدار حداقل. شد استفاده کاپا ضریب روش
 پنژوهش  ینن ا در کننه ( 2010 گوئنت، ) شودمی محسوب عالی ارزشیاب، دو توافق در8/0 از باالتر
 .بود 79/0 کاپا، ضریب مقدار

 های پژوهشیافته
ری ق مبانی نظکد از مطالعه عمی وهفتچهلبا توجه به مطالبی که بیان کردیم، صد و 

هفت  ومضمون پایه  ونهستیببه  استخراج شد. این کدها با استفاده از روش تحلیل مضمون
 دیل شدتب 2 مضمون سازمان دهنده مربوط به توسعه کارآفرینی دیجیتال به شرح جدول

 پایه توسعه کارآفریني دیجيتال مضامين سازمان دهنده و .2 جدول

اد
ابع

 

مضمون 
 دهندهسازمان

 منابع توضيحات مضمون پایه

ی
ار

خت
سا

د 
بع

 

مدل کسب و 
 کار دیجيتال

 

 
ارزش ایجاد    

 شده
 
 
 

ارزش ایجاد شده بر اساس نوع 
  محصول، استراتژی تمایز است

)کوستر و 
 (2018همکاران،

)تراکسلر و 
 (2017ولف،

 مصاحبه با خبرگان

ارزش پيشنهاد 
 شده 

توسط تامين کننده 
ها،شرکا،بازیگران پلتفرم ایجاد 
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شده و سپس به مشتریان پيشنهاد  
 ميشود

آوردهبدستارزش
 شده

بر اساس مدل درآمد)فروش،وام 
گرفتن، تبليغ،واسطه گری( و 

 است  افزایش سود، 

شدادهتحویلارزش
 ده
 

ساپلتفرم،مشتریانبازیگرانزطریق
زماني 

فروش،مدیریتبرندینگ،کانالهای
 با مشتری ميباشدارتباط

 
پيکربندی 

 منابع

شناسایي نيازهای  ،مداوم بررسي هانيازمنابعتشخيص
برآورده نشده خالقان جدید 

شناسایي منابع  و بالقوه ارزش
از  فاده جدیدتر مورد استکم

بالقوه  توليدکنندگان
ایجاد پيوند تطبيق آنها و،ارزش

 ارزشبين خالقان

 (2017)نگوسانگ،

 (2017)آميت و هان،
 مصاحبه با خبرگان

 

 نيازهامنابعتطبيق

 منابع نيازهاپيوند

 
 
 

استراتژی 
نوآوری  
محصول/خد

 مت

دیجيتال باید وخدماتمحصوالت تجربه کاربر
در  تعامل را شدهدقت طراحيبه

ارزش .برانگيزند کاربران
، یشنهاديپ

درهرمحصول ارزشارائهنحوه
ي. تاليجید

نوآورهایفرصتشناسایيجهت
دیجيتال ها باید محيطی،شرکت
آوری جمع از طریقخودرا

اطالعات در مورد وسایل 
 ارتباطيیهاکانال جدیددیجيتالي
 رصدکاربر ورفتارهایدیجيتال

منظور دستيابي به مزایای به کنند 
ها نياز نوآوری دیجيتال، شرکت

و های جدیدبه کسب مهارت
 دارندبازاراستراتژیازآگاهي

)سریوانسان و 
( 2018ونکاترمان،

)نایلن و 
()جي2015هولمسترام،

ونز 
()هسي و 2018وبرم،

 (2018وو،
 مصاحبه با خبرگان

 

ارزش پيشنهادی 
 محصول/خدمت

 

د محيط رص
 دیجيتال

 استراتژی بازار

 ابتکارو مهارت

ب ع د  ز م ین ه ا  ی

)یعقوبي و همکاران، توسعه کارآفریني دیجيتال از  دولت ، نهادها 
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عوامل 
 محيطي

وتشویقي حمایتيهایطریق  بسته هانهاد
به دسترسيدولت و نهادها، ميزان

فناوریهای جدیدو عدم فيلترینگ 
تسهيلگر، با شفافيت قوانين

زایش تقویت زیرساخت اف
 کيفيت اینترنت 

(مصاحبه با 1392
وخبرگان،)ميرشمسي

 (2011همکاران،

 لگريتسه نيقوان

زیرساخت فناوری 
 اطالعات

 
 
 
 
 
 

اکوسيستم 
کارآفریني 

 دیجيتال

 انگيزه دیجيتال
 

جذب و هایانگيزه
 سيستماکو درفعاالنماندن

، لدیجيتاکارآفریني
از فرصتهای مالي و تجاریجذب

طریق اکوسيستم کارآفریني 
 دیجيتال

 (2020)اليا و دیگران،

ــميت و  )اســـــــ
 (2017دیگران،

 

ســـــــــوزان و  )
 (2017اکس،

 
  مصاحبه با خبرگان

 
 تاليجیسازمان د

ارتباط بازیگران دیجيتال و 
فرایندهای دیجيتال از طریق یک 

که بتواند از مدل سازماني 
ودسازمان یافته بين فعاليتهای خ

بازیگران و فرایندها پشتيباني 
الزم را به  زیرساختکند و 

 سيستمسازی در اکومنظور شبکه
 دیجيتال فراهم کند

 
 
 

 فعاليت دیجيتال

فعاليت دیجيتاالز طریق نقشه راه 
های دیجيتال و به و راه حل

اشتراک گذاری آگاهي به دنبال 
دامنه گسترش هدف و رسيدن به 

شده در های انجاماليتفع
اکوسيستم کارآفریني دیجيتال 

 هستند

مراکز رشد فعاالن کارآفریني ) بازیگران دیجيتال
وکار، مراکز کسب 

، ارائه دهندگان دهنده(شتاب
 منابع

د 
بع مح توا  یي

)کشاورز وهمکاران، توانایي سازمان در ارزیابي  سازمان یهاتيقابل 
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ی مضامین توسعه کارآفرینی بندسطحبه  مرحله بعد با توجه به مراحلی که شرح دادیم در
تفسیری -ی ساختاری سازمدلستفاده از روش با ا هاآندیجیتال و تعیین روابط میان 

پرداخته شد. پس از مطالعه عمیق مبانی نظری و ادبیات موضوع با استفاده از روش تحلیل 
، وکارکسبهای عمیق هفت مضمون سازمان دهنده )طراحی مدل مضمون و مصاحبه

استراتژی نوآوری محصوالت/خدمات، پیکربندی منابع، عوامل محیطی، اکوسیستم 

 
 
 
 

عوامل 
 سازماني

 
 ساختار سازمان

دگيری مستمر عملکرد، قابليت یا
سازماني، سازگاری و انعطاف 

ساختارسازماني بر اساس درجه 
دیجيتالي بودن سازمان، به 

صورت تيمي/شبکه یا ترکيبي از 
 هردو

)سخته و ( 1398
 (، 1397کریمي، 

)ایماني و 
 (، 1396همکاران

جریانهای 
 اطالعاتي

های بازخورد از گردهمایي
تبط با صنعت فناوری مر

اطالعات،سمينارها ارتقا فرهنگ 
کارآفریني دیجيتال در بين 

 کارکنان

 
 

 مدیریت نيازها

توجه به نيازهای فرایندی در 
سازمان، مانند اصالح یا بهبود 
فرایند که منجر به تسریع روند 
توسعه کارآفریني دیجتال در 

سازمان ميشود،  توجه به 
ورد انتظار نيازهای افرادمزایای م

 کارکنان و مدیران

 
 

 عوامل فردی

های شایستگي
 کارآفریني

ازطریق دیجيتالتوسعه کارآفریني
بهبود مهارتهای مدیریتي و 

شبکه سازی ، گسترش کارفریني
با مشتریان و شرکا به منظور 

تشخيص فرصت، 
تحصيالت مرتبط ومهارت داشتن

فني بعنوان عوامل تاثيرگذار 
 دیجيتالرینيکارآفدرتوسعه

)سخته و کریمي، 
1397) 

)کشاور و دیگران، 
1398) 

 مصاحبه با خبرگان

های شایستگي
 مدیریتي

 تحصيالت مرتبط

 مهارت و توانایي
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با توجه به  کارآفرینی دیجیتال، عوامل سازمانی و عوامل فردی( استخراج شده است.
توسعه کارآفرینی دیجیتال به صورت  گانه، ماتریس خودتعاملی ساختاریهای هفتمؤلفه

ی میان دودوبهتشکیل و از خبرگان خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با روابط  3جدول 
عدد به محقق  30پرسشنامه توزیع شد که از این میان  33د. تعداد ها بیان نمایناین مؤلفه

ایجاد روایی  منظوربهمراحل بعد قرار گرفت.  لیوتحلهیتجزبازگردانده شد و مبنای 
محتوایی پرسشنامه از روش الوشه استفاده شد. از اعضای پانل محتوا خواسته شد به میزان 

 ریغ»یا « مفید اما نه ضروری»، «ضروری»گزینه  مناسب بودن هر آیتم با انتخاب یکی از سه
برای  ازیموردنسپس نسبت روایی محتوا محاسبه شد. با توجه به سطح  .پاسخ دهند« الزم

به دست آمد که قابل قبول است. برای پایایی پرسشنامه نیز  =33/0CVRحداقلمعناداری آماری 
تن از خبرگان و متخصصین که  3ه از روش آزمون مجدد استفاده شد. بدین منظور پرسشنامه ب

های ها وجود داشت ارسال شد و در نهایت مجموع همبستگی پاسخامکان دسترسی مجدد به آن
شد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه  786/0خبرگان برای هر دو مرحله از طرف شده اعالم
 است.

 توسعه كارآفريني ديجيتال يهامؤلفهي ماتريس خود تعاملي ساختار .3جدول 

عوامل محوری تشکيل دهنده تو
سعه 

کارآفریني دیجيتال
 عوامل محوری تشکيل دهنده توسعه کارآفریني دیجيتال 

 7 6 5 4 3 2 1 عوامل

       * وكاركسب.طرح مدل 1

.استراتژي نوآوري 2

 حصول/خدمات
* * 

     

.اكوسيستم كارآفريني 3

 ديجيتال
* * * 

    

    * * * * .عوامل محيطي4

   * * * * * .پيکربندي منابج5

  * * * * * * .عوامل سازماني6

 * * * * * * * .عوامل فردي7

 ردیپذیم ریتأثj  زا iیعنی  A                    گذاردیم ریتأثj بر iیعنیV       عالئم راهنما

X                        یعنیi   وjمتقابل دارند ریأثت                O  یعنیi و j هم بی تاثیرن بر 
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روابط ماتریس خودتعاملی ساختاری بر اساس  ( V- X- A-O)با تبدیل عالئم راهنمای
 50مابین ن تأثیری )با توجه به میزا آمدبدست یابیدست سیماتر ،کیاعداد صفر و قواعد به 

شود، ماتریس دستیابی نهایی مطابق ریف می( که از طرف محقق تعدرصد 90الی  درصد
میزان  از بین بردن تأثیر گرایش به مرکز، منظوربهآید. در این پژوهش به دست می4جدول
  .قرارگرفته استدرصد، مدنظر  60 ریتأثشدت 

 ي توسعه كارآفريني ديجيتالهامؤلفهماتريس دستيابي نهايي  .4جدول 

ضمون
م

ها
 ی

سازمان 
دهنده

 
توسعه کارآفریني
 

جیتال
دی

 

 ی سازمان دهنده توسعه کارآفریني دیجيتالهامضمون

 1 2 3 4 5 6 7 

 0 0 0 0 0 0 1 وكاركسب.طرح مدل 1

 0 0 0 0 0 1 0 .استراتژي نوآوري حصول/خدمات2

 1 1 1 1 1 1 1 .اكوسيستم كارآفريني ديجيتال3

 1 1 1 1 1 1 1 .عوامل محيطي4

 0 0 1 0 0 0 0 .پيکربندي منابج5

 0 1 1 0 0 1 1 .عوامل سازماني6

 1 0 1 0 0 1 1 .عوامل فردي7

در توسعه کارآفرینی دیجیتال  مؤثردر این مرحله، بر اساس ماتریس دستیابی اولیه، عوامل 
چهار گروه خودمختار، وابسته،  به (،5جدول وابستگی )بر اساس قدرت نفوذ و میزان 

میزان وابستگی و قدرت هدایت ر، متغیرهای خودمختا .شوندندی و مستقل تقسیم میپیو
شوند زیرا دارای اتصاالت ضعیف با کمی دارند این معیارها عموما از سیستم جدا می

، متغیرهای وابسته .شودسیستم هستند. تغییر در این متغیرها باعث تغییر جدی در سیستم نمی
یت ضعیف هستند این متغیرها اصوال تاثیرپذیری باال و دارای وابستگی قوی و هدا

دارای وابستگی کم و هدایت باال  ،متغیرهای مستقل .تاثیرگذاری کمی روی سیستم دارند
های این متغیرها باشند به عبارتی تاثیرگذاری باال و تاثیرپذیری کم از ویژگیمی

بودند دمختار قرار نگرفته( هیچ یک از عوامل، در گروه عوامل خو1392)محمدپور،.است
توان گفت به نوعی ارتباط قوی بین عوامل موثر در توسعه کارآفرینی دیجیتال بنابراین می

وکار، استراتژی نوآوری محصوالت و پیکربندی منابع )بعد وجود داشته. طرح مدل کسب
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عوامل ساختاری(با قدرت نفوذ کم و وابستگی زیاد در گروه عوامل وابسته قرار گرفتند. 
 ای( در گروه عوامل مستقل قرارگرفتند. محیطی و اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال)بعد زمینه

 ني ديجيتالي توسعه كارآفريهامؤلفهوابستگي  -ماتريس قدرت نفوذ .5جدول 

ضمون
م

ها
ی سازمان 

دهنده
 

توسعه کارآفریني دیجيتال
  ارآفریني دیجيتالتوسعه ک دهندهی سازمان هامضمون 

 رتبه نفوذ 7 6 5 4 3 2 1 

 سه 1 0 0 0 0 0 0 1 وکارکسبطرح مدل 

استراتژی نوآوری 

 محصول/خدمات
 سه 1 0 0 0 0 0 1 0

اکوسيستم کارآفریني 

 دیجيتال
 يک 6 1 1 1 1 1 1 1

 يک 6 1 1 1 1 1 1 1 محيط

 سه 1 0 0 1 0 0 0 0 پيکربندی منابع

 دو 4 0 1 1 0 0 1 1 يعوامل سازمان

 دو 4 1 0 1 0 0 1 1 عوامل فردی

  3 3 5 2 2 5 5 وابستگي 

 دو دو يک سه سه يک يک رتبه

ند ار گرفتل قرعوامل فردی و سازمانی)عوامل محتوایی( نیز با اینکه در گروه عوامل مستق
 یستماما باید این نکته را در نظر گرفت که نسبت به گروه عوامل محیطی و اکوس

 بودند ای( دارای قدرت نفوذ کمتر و وابستگی بیشتریکارآفرینی دیجیتال)عوامل زمینه

  وابستگي -نمودار قدرت نفوذ .1شکل 
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شود ه میمشاهد 6که در جدول  گونههمانپردازیم. بندی عوامل، میدر ادامه به سطح
مدل  ول، دوم و پنجم یعنی طرحهای امجموعه خروجی و مجموعه مشترک مؤلفه

 ستند. لذاه، استراتژی نوآوری محصوالت/خدمات و پیکربندی منابع یکسان وکارکسب
گیرند. می کارآفرینی دیجیتال قرار ر توسعهها در سطح یک عوامل مؤثر باین مؤلفه

ها بیشترین این مؤلفه دهد کهمی نشان وابستگی-ماتریس قدرت نفوذ همچنین نتایج
ها از ها و حذف شماره آنها دارند. با حذف این مؤلفهی را نسبت به سایر مؤلفهریرپذیتأث

های سطح دو های سطح دو را شناسایی نمود. پس از حذف مؤلفهتوان مؤلفهها میمجموعه
توان عوامل سطح سه را مشخص کرد. به همین ها میها از مجموعههای آن مؤلفهو شماره

مرحله بعد بر اساس  در .ها مشخص شودیافته تا سطح همه مؤلفه شکل این روند ادامه
از باال به پائین ترسیم  آمدهدستبهها را بر اساس اولویت ها، آنسطوح مختلف مؤلفه

با  غیرها راکنیم و آنگاه بر اساس ماتریس دستیابی سازگارشده روابط بین روابط بین متمی
 نماییم.دار مشخص میخطوط جهت

 (سطح يکديجيتال )بر توسعه كارآفريني  مؤثري هامؤلفهي بندسطح .6جدول 

 سطح مشترك ورودی خروجی 

 اول 1 7و6و4و3و1 1 وکارکسبطرح مدل  .1

 اول 2 7و6و4و3و2 2 .استراتژی نوآوری محصول/خدمات2

  4و3 4و3 7و6و5و4و3و2و1 .اکوسيستم کارآفریني دیجيتال3

  4و3 4و3 7و6و5و4و3و2و1 ل محيطي.عوام4

 اول 5 7و6و5و4و3 5 .پيکربندی منابع5

  6 6و4و3 6و5و2و1 . عوامل سازماني6

  7 7و4و3 7و5و2و1 . عوامل فردی7

ه بین کسازی مضامین سازمان دهنده انجام شد. با توجه به منطق فرایندی این مرحله مدل در

 .شده استنمایش داده 2شماره ، در شکل شدهیطراحمضامین حاکم بود مدل 
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 مدل مضامي  سازمان دهنده توسعه كارآفريني ديجيتال .2شکل 

نهایی خبرگان  دییتأسازی نهایی با استفاده از مضامین پایه انجام شد و به در مرحله دوم مدل

امین سنازمان دهننده،   رسید. درنهایت با توجه به همخوانی و تطابق مدل مضامین پاینه و مضن  

کوچنک و متوسنط از    انین بنداننش هنای  مدل نهایی توسعه کارآفرینی دیجیتنال در شنرکت  

هنایی  تلفیق و کنار هم قرار دادن دو مدل ایجاد شد که این تطابق به دلیل یکسان بودن خبره

ی سناز مندل و  افتهیسناختار نیمنه   است که در مراحل مختلف تحلیل مضمون، مصاحبه عمیق

مدل نهایی توسعه کارآفرینی دیجیتنال   3ری تفسیری محقق را همراهی کردند. شکل ساختا

 دهد.را نشان می

 

 

 

 

 

 

 



 119 |ران فرد و همکا

 

 مدل نهايي توسعه كارآفريني ديجيتال .3شکل 

 

 گيریبحث و نتيجه

ارد های انجام شده در زمینه کارآفرینی دیجیتال هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دپژوهش
توان مشاهده کرد، این مقوله در ایران نیز از می وضوحبهتئوریک در این زمینه را  خألو 

 هایمحدود به آن پرداخته شده است. در قیاس با پژوهش طوربهجمله مباحثی است که 
های محدودی تنها در یک یا دو بعد بدون تعیین ارتباط بین ابعاد انجام شده، شاهد بررسی

ایم و ی توسعه کارآفرینی دیجیتال بودههامؤلفهداد محدودی از عوامل و و همچنین تع
اما ؛ ها را در نظر گرفته شده باشد، تدوین نشده استمدلی جامع که تمام ابعاد و ارتباط آن

های عمیق های مرتبط و انجام مصاحبهدر این پژوهش سعی بر آن بود که با مطالعه پژوهش
ای و مدلی جامع در سه بعد ساختاری، زمینه ان این حوزه، بهبا خبرگ افتهیساختارنیمه 
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یک مدل کاربردی و جامع  عنوانبهمحتوایی دست یابیم. مدل توسعه کارآفرینی دیجیتال 
یک سازمان همراه با مفاهیم  که در آن، همه جزئیات مربوط به توسعه کارآفرینی دیجیتال

شود. کوچک و متوسط پیشنهاد می انینبدانشهای کلی دیده شده است، برای همه شرکت
مضمون پایه و درنهایت هفت  29کد مستخرج از مبانی نظری،  147با توجه به استخراج 

مضمون سازمان دهنده، پذیرش قابل قبولی را در مدل به وجود آورده که خطای ناشی از 
وبی مدل مطل طوربهبنیان های دانشسازه در آن به حداقل رسیده است و چنانچه شرکت

توان این مدل را گامی مهم در تحول کارآفرینی دیجیتال مورد نظر را در نظر بگیرند، می
 بنیان کوچک و متوسط دانست.های دانشدر شرکت

توان گفت که پژوهش های مشابه میدر خصوص مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهش
ه وت باز منظری متفا حاضر درواقع مکمل و تجمیع کننده تحقیقاتی است که هرکدام

ها بوده و درواقع یک ها، مؤید و مکمل آناند و ضمن عدم نقض نتایج آنموضوع نگریسته
ها ارائه داده است. پژوهش حاضر از یکسو به لحاظ شده از همه پژوهشبندی یکپارچهجمع

ب موج ده وشپرداختن به مبانی نظری توسعه کارآفرینی دیجیتال یک تحقیق بنیادی تلقی 
ه داختن بیل پرشده و از سوی دیگر به دل افزودن اطالعات ما در حوزه نظری در این زمینه

بنیان کوچک و متوسط و جزئیات های دانشموضوع توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت
رو، در این تحقیق، محقق با آید. ازاینمربوط به آن، یک تحقیق کاربردی به شمار می

 در بعد ف همارزشمند خبرگان توانسته است که از چند جنبه مختل استفاده از رهنمودهای
ن در هم آانظری و هم در بعد کاربردی بر گستره دانش تخصصی و اجرایی اضافه کند که 

 ذیل تبیین شده است.

ی سناختاری  سناز مندل که در این پژوهش مشاهده کردید و بنر اسناس نتنایج     طورهمان
ای شنامل عوامنل محیطنی و    عوامنل بعند زمیننه    تگی،وابسن -تفسیری و ماتریس قدرت نفنوذ 
ی نقنش بسنیار   رگنذار یتأثعوامنل علنیّ، بنا بیشنترین      عنوانبهاکوسیستم کارآفرینی دیجیتال 

رشند  منانع   وکارکسب نامناسب کنند، محیطمهمی را در توسعه کارآفرینی دیجیتال ایفا می
است.  متوسط و کوچک هایتشرک ژهیوبهبنیان ی دانشهاشرکت ی دیجیتال درنیکارآفر

 آسنیب  وکنار کسنب  نامناسنب  محیط از بزرگ هایشرکت ها بیش ازدر واقع این شرکت

هنا  ، مینزان دسترسنی بنه آن   و مخنابرات عنواملی چنون کیفینت اینترننت      که یزمانبینند، می
های اصلی زیرسناخت فنناوری اطالعنات و ارتباطنات ینا قنوانین تسنهیلگر        شاخصعنوان به
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حقوق مالکیت معنوی از مطلوبیت کافی برخوردار نباشند و یا اینکه دولنت نقنش    مالیاتی و
ی ایفنا نکنند   درسنت بنه ی  خود را در زمینه توسعه کارآفرینی دیجیتنال  گذاراستیسحمایتی، 

شنود. از  ها بسیار کند یا متوقف منی روند توسعه کارآفرینی دیجیتال در این شرکت جهیدرنت
انگینزه  ی تجناری و منالی   هنا فرصنت  رینی دیجیتنال بنا ایجناد   طرف دیگر اکوسیستم کارآف

 آورد همچننین اینن اکوسیسنتم از طرینق    فراهم منی  سیستماکو این جذب و حفظ فعاالن در
ی دانش دیجیتال و وجود بنازیگرانی  گذاراشتراکهای دیجیتال و حلنقشه راه دیجیتال، راه

رای رشد و توسعه کنارآفرینی دیجیتنال   که در این اکوسیستم فعال هستند، زمینه مناسبی را ب
کنه دیندیم بنر     طنور همنان امنا   کنند. کوچک و متوسط ایجاد می انیبندانشهای در شرکت
طنرح مندل   ساختاری )ی ساختاری تفسیری و عوامل بعد سازمدل آمدهدستبه اساس نتایج

ل عننوان عوامن  وکار، استراتژی نوآوری محصنوالت/خدمات و پیکربنندی مننابع( بنه    کسب
وکنار دیجیتنال،   زمنانی طنرح مندل کسنب     گریدانیببهی را دارند ریرپذیتأثمعلول، بیشترین 

استراتژی نوآوری محصوالت و پیکربندی مننابع دارای کنارایی و اثربخشنی الزم هسنتند و     
عوامنل   ها ایفا کننند کنه  مهمی را در توسعه کارآفرینی دیجیتال در این شرکت نقشقادرند 

ای بستر الزم را جهت توسنعه  عوامل زمینه عنوانبهکارآفرینی دیجیتال  ستمیاکوسمحیطی و 
 ها ایجاد نمایند.آن

بعد محتوایی( نیز تأثیر سازمانی )از عوامل فردی و  ذکرشدهاز طرفی عوامل ساختاری 
های شایستگی دارای کهیدرصورتحوزه کارآفرینی دیجیتال  مدیران گریدانیببهپذیرد می

توانند استراتژی محصوالت/خدمات دیجیتال را طوری می دیریتی باشند،کارآفرینی و م
و استراتژی تمایز وآوری دیجیتال ن تدوین کنند که تجربه کاربر را بهبود بخشد و از طریق

ی، ارتقا کیفیت، محصوالت یا خدماتی را ارائه دهند، که برای مشتری سازیسفارشقیمت، 
( که منجر به شناسایی و تجاری فنی،توانایی )ن مهارت و ارزشمند باشد. همچنین با دارا بود

وکار دیجیتال را طراحی کنند که با تعیین شود قادرند مدلی از کسبتشخیص فرصت می
ایجاد  ی و مدل درآمدی،گذارمتیقاستراتژی  ها، تدوینمنابع کلیدی و پیکربندی آن

ه کارآفرینی دیجیتال در و مدیریت ارتباط با مشتری منجر به توسع های فروشکانال
حائز اهمیت است که  نکتهشوند. ذکر این  و متوسطکوچک  انیبندانشهای شرکت

ی بیشتر عوامل ساختاری رگذاریتأثعامل مهمی در  تواندمطلوبیت عوامل سازمانی نیز می
 انیبندانشهای در شرکت گریدانیببهتوسعه کارآفرینی دیجیتال باشد  جهیدرنتو  ذکرشده
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بستر مناسبی را برای یادگیری  دارای ساختار منعطف هستند و چک و متوسطی کهکو
ی است که توجه به اگونهبهها کنند و فرایند سازمانی در آنسازمانی کارکنان فراهم می

تری در نیازهای کارکنان در اولویت قرار دارد، توسعه کارآفرینی دیجیتال با رشد سریع
در نظر گرفتن نقش مهمی که طرح مدل کسب و کار، استراتژی  . با افتد.آنها اتفاق می

نوآوری محصوالت/خدمات و پیکربندی منابع بعنوان عوامل بعد ساختاری در توسعه 
های دانش بنیان کوچک و متوسط دارند و همچنین کارآفرینی دیجیتال در شرکت

شود در زمان تدوین د میای و محتوایی، پیشنهاتاثیرپذیری این عوامل از سایر عوامل زمینه
ها به  نقش عوامل دیگر به خصوص عوامل محیطی و اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال با آن

تری در بیشترین تاثیرگذاری، توجه ویژه شود تا توسعه کارآفرینی دیجیتال با روند سریع
  ها انجام شود.این شرکت

یوع به دلیل شخبرگنان دسترسی آسان به  توان به عدمهای تحقیق میاز محدودیت
ها نیمه ساختار یافته شد. در هش تعداد مصاحبهرد منجر به کااشناره کن 19-ویروس کووید

رده تر شود محققان این امر را به صورت گستراستای توسعه و تکمیل پژوهش پیشنهاد می
بابند و مدل ای یمینهانجام دهند تا بتوانند عوامل بیشتری را در ابعاد ساختاری، محتوایی و ز

های شرکت ل دررا تو سعه و بهبود دهند، همچنین شناسایی موانع توسعه کارآفرینی دیجیتا
های آتی دانش بنیان  و شناسایی راهکارهای مناسب  در جهت رفع آن نیز برای پژوهش

 شود.پیشنهاد می
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ی هاشرکتوری و عملکرد ینانه، نوآهای کارآفر(. شایستگی1395عاطفه. ) قلیچلی، بهروز و مکان،

 . 89-106ص27بنیان. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. شماره دانش
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=477425 

 ینیکارآفر تیموفق یهاشرانیپ یی(. شناسا1398حامد. ) ،کرد . محمدرضا ،تقوا .الیسه ،کشاورز
 .172-149(, 3)7 ی.توسعه فناور تیری. فصلنامه مدبیفراترک کردیبا رو یتالیجید

https://dx.doi.org/10.22104/jtdm.2020.3367.2161 
های عملنی در :مراحل و رویه 2و  1روش پژوهش کیفی، ضد روش  (.1392. )حمدمحمدپور، ا

 .شناسانانتشارات جامعه ،تهران ، چاپ دوم،کیفی یشناسروش
کوچک و متوسننط  یهابنگاه یتأمین مال یالگو(. 1394ها مجلس شورای اسالمی.)مرکز پژوهش
ها ران: مرکز پژوهش؛تهکوچک و متوسط یهابنگاه یمال بر مفهوم و اهمیت تأمین یتحلیل

 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/934616 مجلس شورای اسالمی.
(. ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیر ساخت 1381, امیری, مجتبی. )، حسنهرنجانی میرزایی

 0-56فصلنامه دانش مدیریت )منتشر نمی شود .ریتهای بنیادین تئوری های مدی

https://jmk.ut.ac.ir/article_11585.html 
 عوامل یبندتیبررسی و تبیین و اولو (.1392)رضا، و میرپارسا، ساناز.  نیکمالیان، ام .یعقوبی، نورمحمد

مدیریت، کارآفرینی و توسعه  یالمللنیرینی دیجیتالی. دومین کنفرانس بمؤثر بر توسعه کارآف
 https://civilica.com/doc/286595 .اقتصادی، تهران
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