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 چكيده
 طریق از کارآفرینی فعالیت برای را متعددی هایفرصت تا است قادر نوظهور پدیده بعنوان دیجیتال کارآفرینی

ضرورت توسعه این نوع کارآفرینی را تسریع نموده است. هدف این  19-شیوع کووید. کند فراهم شدن دیجیتالی
بنیان کوچک و  های دانشبندی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکتپژوهش، مدلسازی و پیكره

بندی و تعیین میزان شدت تعامالت آنهاست. روش تحقیق  پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و از متوسط، از طریق سطح
اکتشافی است. این پژوهش دارای دوبخش کیفی برای شناسایی وسطح بندی عوامل  -آوری اطالعات آمیختهمنظر گرد

گیری تعامالت عوامل است. در بخش کیفی، ابتدا از ی برای اندازهموثر در توسعه کارآفرینی دیجیتال و یک بخش کمّ
نفر از خبرگان برای شناسایی عوامل اثرگذاردر توسعه کارآفرینی دیجیتال و در مرحله بعد،  17مصاحبه نیمه ساختار یافته با 

ش دیمتل استفاده شده، به تفسیری استفاده شد. در بخش کمّی نیز از رو-برای تعیین سطوح عوامل از مدلسازی ساختاری
نفر از خبرگان قرارگرفت و با استفاده از مدلسازی دیمتل میزان تاثیر عوامل  12این منظور پرسشنامه دیمتل در اختیار 

ای، دهد، این عوامل در سه دسته زمینهعامل اثربخش را در توسعه کارآفرینی دیجیتال نشان می 7محاسبه شد. نتایج تحقیق 
ای با بیشترین شوند. عوامل بعد ساختاری با بیشترین تاثیرپذیری و عوامل بعد زمینهبندی میتوایی طبقهساختاری و مح

 های دانش بنیان کوچک و متوسط دارا هستند.تاثیرگذاری، نقش مهمی را در توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت
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 مقدمه
و شریوع شرده اقتصراد شردن  یترالیجیمنجرر بره د یتكنولرو  شررفتیدر چند دهه گذشته، پ

توسعه اقتصاد دیجیتال را تسریع کرده است و ضرورت توسعه آن را بریش از پریش  19-کووید

. فناوری اطالعات و ارتباطرات بره کمرک کرارآفرینی (Bloom et al., 2020) داده است نشان

آمده است و بحث جدیدی به نام کارآفرینی دیجیترال پرا بره عرصره گذاشرته اسرت.کارآفرینی 

دیجیتال، یک شیوه جدید کسب و کار، در عصر حاضر است که زمینه مناسبی را بررای رشرد و 

 ,.Le Dinh et al)کنرد. میتوسعه اقتصادی به خصوص برای کشورهای در حال توسعه فراهم 

های متعرددی را بررای فعالیرت کرارآفرینی از . این پدیده نوظهور قادر اسرت ترا فرصرت(2018

، تأکیرد بیشرتر برر کرارآفرینی ه. امرروز(Kraus et al., 2018) طریق دیجیتالی شدن فراهم کند

 بره توجره برا. تیرن اسرالوکرار آن های جدید دیجیترال در کسربدیجیتال به دلیل نقش فناوری

دیجیترالی  فرایند جهانی سطح در رقابت کسب و سازماندهی برای هاازمان، سدانش بنیان اقتصاد

مختلفری وجرود دارد کره دالیل  (.Ratten, 2018) برندخود به کار میرکسب وکا در را کردن

 ابعراد و عوامرل مروثر برر آن بررسری توسعه کرارآفرینی دیجیترال و موضوع اهمیت ان دهندهنش

هرای زیرادی کارآفرینان دیجیتال در مقایسه با کارآفرینران سرنتی برا تفاوت؛ ازجمله اینكه است

 کسب وکارهای روعکارآفرینی دیجیتال رویكردی نو در ش.(Hull et al.,2007)مواجه هستند 

 بره را بیشتری افراد سنتی، رویكردهای به بتل نیاز به منابع مالی کمتر نسدلی به که است امروزی

هرایی کره در خصروص بررسری پژوهش (.1398)کشراورز وهمكراران ،  کنردمی جرذ  دخو

دهد هرکردام بسرته بره هردف عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی دیجیتال صورت گرفته نشان می

بعنوان مثرال اند. پژوهش خود از زاویه خاصی به موضوع پرداخته و سایر عوامل را نادیده گرفته

تنها به بررسی نقرش بعرد سراختاری پرداختنرد.  پژوهش خود، در (،1392) و همكاران یعقوبی

 ی(، در پژوهشر2011) ای و اسرماعیلی(، به ابعراد محتروایی و زمینره1393) و همكاران یاکبر

گرفتره  دهیرعوامرل را ناد ریپرداختره و نقرش سرا و محتروایی بره بررسری ابعراد سراختاری گرید

توجه بره وجرود باید مورد توجه قرار بگیرد این است که با  ای که در این جامساله رایناست.بناب

 ییهنروز در مراحرل ابتردا قراتیتحق نكرهیو ا ترالیجید ینیکارآفر نهیپراکنده در زم یهادگاهید

 نررهیمحرردود در زم ینظررر نهیشرریوجررود پ رغمیررو عل (Kraus et al., 2018) خرود قرررار دارنررد
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 یو چگرونگ ترالیجید ینیدرخصروص مردل توسرعه کرارآفر یاتفاق نظرر تال،یجید ینیکارآفر

به گمان خود، به  یو صاحب نظران حاصل نشده است و هر محقق نیمحقق انیارتباط ابعاد آن م

های کوچرک و متوسرط از طرفی تقویت نقش شرکت عوامل محدود اقدام کرده است. یبررس

اسرت توجهی یافتهران اهمیت قابرلترین ارکان ثبات و رشد اقتصادی در ایبه عنوان یكی از مهم

ها بره ویرژه اگرر دانرش بنیران ایرن شررکت .(1394ها مجلس شورای اسرالمی، )مرکز پژوهش

باشند، منابع مهم درآمد و اشتغال و درنهایت نیروی مهم تأثیرگذار بر توسرع  اقتصرادی شرناخته 

کرارآفرین اعرم از های دانرش بنیران (. امرا بررای شررکت1393خیاطان و همكاران، ) شوندمی

های کمتری موجود است و طی سالیان اخیرر یكری از دغدغره کوچک و متوسط در ایران، داده

های کارآفرینرران در هررای متخصصررین حرروزه کسررب و کررار مسررتند سررازی و مدلسررازی رویرره

های مختلف عملكردی از جمله در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اسرت )رضروانی، بخش

هرا در با توجه به اهمیت بحث توسعه کارآفرینی دیجیترال و کمبرود پژوهش رواین  از (.1388

سرازی و پیكرره بنردی عوامرل اثرگرذار برر توسرعه کرارآفرینی این زمینه، درایرن مقالره بره مدل

شرود. بندی و تعیین میزان شدت تعامالت آنها برر یكردیگر پرداختره میاز طریق سطح دیجیتال 

ی نظری و پیشینه پژوهش، به شناسایی و سطح بنردی عوامرل مروثر در در ادامه پس از مرور مبان

تفسریری  -توسعه کارآفرینی دیجیتال از طریق  مصاحبه نیمه ساختار یافته و مدلسازی سراختاری

پرداخترره، سرراس بررا اسررتفاده از مدلسررازی دیمتررل میررزان ترراثیر عوامررل محاسرربه و و درنهایررت 

 پیشنهادهایی کاربردی ارائه خواهد شد.

 مروري بر مباني نظري و پيشينه پژوهش
در  تجرارتو  جرادیا دیربرا روش جد یکرارآفرینی سرنت یبه عنوان آشت تالیجیکارآفرینی د

 جادیا تیشامل فعالکارآفرینی این نوع  (Le Dinh et al., 2018). شودمی فیتعر تالیجیعصر د

 اسرت نیربره صرورت آنال تمشخص جهت فروش با ارائه خردما یادر حوزه نترنتیکسب و کار در ا

.(Kraus et al., 2018)  برای تدوین مدلی جامع و اینكه بتروانیم تمرام مفراهیم، ابعراد و عوامرل
توسعه کارآفرینی دیجیتال را مرورد مطالعره و تحلیرل قررار دهریم الزم اسرت آن را در سره بعرد 

در ادامره بره بررسری  .(Mirshamsi et al., 2011)ای، ساختاری و محتوایی بررسی کنریم زمینه
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 ای، عوامل محیطی اسرت.پردازیم. یكی از عوامل بعد زمینهابعاد و عوامل توسعه کارآفرینی می
 ریتحت تأث یطیو بستر مح یانهیعوامل زم لهیو بوس ردیگیدر خالء شكل نم نانهیکارآفر تیفعال

محرریط  .در توسعه فعالیت های کارآفرینانره دارد مهمیمحیط نقش به بیان دیگر  .ردیگیقرار م
(. سروزان و 1389شرود )داوری، می گیرری از فرصرت هرای کارآفرینانرهموجرب بهره مسراعد

هرزاران  یبررا یریرنظ یب یهافرصت ،یتالیجیاقتصاد دطی پژوهشی دریافتند، ( 2017) 1اکس
و  دیرجد نانهیکارآفر یهاتیالفع ای مناسب را برای زمینه ،طیمحو  استایجاد کرده نیکارآفر

ای، اکوسیستم کارآفرینی کند. از دیگر عوامل بعد زمینهها در حوزه دیجیتال فراهم مینوآوری
 کره هسرتنددیجیتال به عنوان سرمایه اجتماعی آنالین کارآفرینی های اکوسیستم. دیجیتال است

های برازار از کارآفرینان برای خلق ایده، شناسایی و تخصیص منابع دیجیتال، استفاده از فرصرت

بعرد . (Kraus et al., 2018) کننردآوری اطالعرات و کرارآفرینی حمایرت میدیجیترال، جمرع
ساختاری، همه عوامل، عناصر و شرایط غیرفیزیكی سازمان است که با نظم قابل مطالعه، قالرب، 

 . از جملره عوامرل بعرد سراختاری توسرعه(Mirshamsi et al.,2011) سرازدازمان را میپوسته سر

های کسب وکار دیجیتال است. تفاوت بزرگ بین کارآفرینی دیجیترال و کارآفرینی دیجیتال، مدل
هرایی بررای مسرائل یرک شررکت حلاش، یرافتن راهسنتی، مدل کسب و کرارآن اسرت کره وظیفره

وکار دیجیتال درکارآفرینی دیجیترال برا در کسبهایمدل. (Zott&Ami, 2017) دیجیتال است
کننده و یرا میرانجی در نظر گرفتن نقش فناوری اطالعات در عملیات کارآفرینی، بعنوان تسهیل

افرزار افزار و یرا نرمهای پشتیبانی از طریق پذیرش سرختبدین معنا که فعالیت شوند،تعریف می

فی یک کانال جدید فروش برا واسرطه فنراوری اطالعرات، تجربره تسهیل شده و یا از طریق معر
عامرل دیگرر در بعرد سراختاری اسرتراتژی نروآوری . ((Steininger, 2018 یابردمشتری بهبود می

برازار نوآوری دیجیترال ابرزاری بررای ترازه واردان بررای نفرو  در محصول/خدمات دیجیتال است. 
هایی را برررای اسررت، همینررین فرصررت های فعلرریبرره منظررور برره چررالش کشرریدن شرررکت دیجیتررال
سربد شرود کره باعرث میو  کنردهرا فرراهم میهای فعلی برای ارتقا و به چالش کشریدن آنشرکت

 ,Srinivasan &Venkatrama) های جدیرد توسرعه دهنردخدمات و محصوالت خود را به حوزه

                                                           
1Sussan and Acs  
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ی برررای هررر شرررکتی کرره برره دنبررال اسررتراتژی نرروآوری بررا ایررن حررال، یررک چررالش کلیررد. (2018

هرای منحصرر بره باشد، این است که باید درکی عمیق از ویژگیمحصوالت و خدمات دیجیتال می
هرا و ای را برای مواجه با چالشفرد فرآیندهای نوآوری دیجیتال داشته باشد و استراتژی هوشمندانه

عامرل دیگرر در بعرد سراختاری، پیكربنردی منرابع  .(Nylen et al, 2015) ها طراحی نمایدفرصت

سرازد ها، کارآفرینان و مدیران را قادر میدیجیتال است. روند رو به افزایش دیجیتال سازی شرکت
های سرازماندهی و پیكربنردی منرابع یرک شررکت، شریوهو  تا شكل جدیدی از منابع را ایجاد کنند

در واقرع، اینكره . (Amit & Han, 2017) کشدویر میارتباط دادن منابع مورد استفاده آن را به تص

توانرد بره منرابع دسترسری داشرته باشرد و منرابع را هماهنرس کنرد، هسرته یک شرکت تا چه حد می

بعرد . (Ngoasong, 2018) شرودهای پویای یک شرکت در عصر دیجیتال محسرو  میتوانمندی

رفتاری یا محتوا، شامل مباحرث انسران و روابرط انسرانی در سرازمان اسرت و محتروای اصرلی و 
های بعرد محتروایی، توجره بره دهنرد. یكری از مولفرهی محیط درونی سازمان را تشكیل میزنده

هررایی چررون پیییرردگی محیطرری، ضرررورت پیرردایش مرردیرانی بررا قابلیتعوامررل فررردی اسررت. 
را ایجرا  وکرار  مردیریت کسرب و در تشخیص فرصرتو مدیریتی نه های کارآفریناشایستگی

اصلی و هسته  عواملبنیان از  های دانش. بر این اساس و با توجه به اینكه مدیران شرکتکندمی

های کارآفرینانه آنها بره ها و شایستگیشوند، توجه به قابلیتها محسو  میگیریعمده تصمیم
)قلری  خروانی و مكرانی،  ها تأثیرگرذار خواهرد برودرکتمیزان چشمگیری بر موفقیرت ایرن شر

(. همینین توجه به عوامل سازمانی مانند یادگیری سازمانی، ساختار سازمان به خصروص 1395
محصروالت نروین وارد  های دانش بنیان کوچک و متوسط کره برا اسرتفاده از دانرششرکتدر 

در  (.1395وقانی و اسرماعیلیان، )احمردی جشر نردبرخورداربراالتری از اهمیرت  شوندبازار می
میرشمسری و همكراران  پرردازیم.ادامه به بررسی پیشینه تحقیقات داخلری در ایرن خصروص می

( تحقیقی را در مورد شناسایی عوامل موثر بر  توسعه کارآفرینی دیجیتال انجرام دادنرد. 2011)

ای در نظر گرفتره شرده و عوامرل سراختاری نادیرده در این پژوهش تنها عوامل محتوایی و زمینه
رینی دیجیترال ای، عوامل توسعه کرارآف( در مقاله2016گرفته شده است. کاملیان و همكاران )

را دو بعد ساختاری و محتوایی مورد بررسی قررار داده و اولویرت بنردی کردنرد امرا چرارچو  
ای نادیرده گرفتره شرده اسرت. سامان یافته  برای این عوامل طراحی نشده و نقرش عوامرل زمینره
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همینین  تحقیقات دیگری نیز در خصوص عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی دیجیتال در خارج 
( و 2017پرردازیم. آمیرت و هران)ز ایران، انجام شده است کره در ادامره بره برخری ازآنهرا میا

(، دربرراره کسررب مزیررت و ایجرراد ارزش از طریررق پیكربنرردی منررابع در 2017، )1نگواسررونس
( و نررایلن و 2018،  )2کررارآفرینی دیجیتررال پژوهشرری را انجررام دادنررد. سرینواسرران و ونكاترمررا

های نوآوری در محصوالت/خدمات را از جمله معیارهای اصرلی راتژی(، است2015همكاران )
اند و بره بررسری عوامرل موفقیرت مررتبط برا تمایز بین کارآفرینان دیجیتال و غیردیجیتال دانسته

(به بررسری مردل 2016ا)3اوجال(؛2017)و همكاراناند. رییترکارآفرینی دیجیتال اشاره کرده
قیقات پیشررین  کررر شررده، تنهررا در حرروزه کلرری کررارآفرینی کسررب وکاردیجیتررال پرداختنررد.تح

دیجیتال انجام گرفته و درخصوص میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این عوامل و نقرش آنهرا در 

های فرعری تاثیرگرذار در ایرن خصروص، بررسری دیجیترال، همینرین مولفره توسعه کارآفرینی
هرایی کره در ایرن ر ادبیات پژوهششناسایی شده د عوامل موثر 1صورت نگرفته است. جدول 

 دهد.زمینه انجام شده است را ارائه می

 عوامل موثرشناسايي شده  توسعه كارآفريني ديجيتال در تحقيقات برخي محققان. 1جدول 
 نظريه پردازان توسعه كارآفريني ديجيتال شدهشناساييموثرعوامل

  et al.,2018) (Ojala, 2016)،(Ritcher مدل کسب و کار دیجیتال
 Amit&Han, 2017))، (Ngoasong, 2017) پیكربندی منابع 

 (Srinivasan&Venkatrama, 2018)  استرانژی نوآوری محصول/خدمات

 (Nambisan, 2017) (Nylen et al, 2015) 
 Zaheer et al., 2018) (Esmaeeli,2011)( عوامل محیطی

 (Satalkina & Steiner,2020),(Elia et al,2020) اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال
 (Sussan & Acs, 2017) 

 (، 1397)سخته و  کریمی، ( 1398)کشاورز و همكاران،  عوامل سازمانی

  (Satalkina & Steiner,2020) (1395خوانی و مكان،)قلی  عوامل فردی

شرده،   هرای انجرامهمانطور که در مرور تحقیقات پیشین مشخص است  در بررسی پژوهش 

پژوهشی که  تمامی ابعاد و عوامل توسعه کارآفرینی دیجیتال به صورت منسرجم مرورد بررسری 

بلكره تنهرا   قرار داده باشد  و مدلی جامع که در بردارنده تمامی ابعاد و عوامل باشد ارائه نشرده،

                                                           
1Ngoasong  

2Srinivasan & Venkatrama  

3ojala  



  507 ...  هایبندی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکتسازی و پیكرهمدل

رورت انرد. بنرابراین ضربرخی از ابعاد و عوامل آن  به صورت جداگانه موردبررسی قررار گرفته

ای، سراختاری و محتروایی بره صرورت بررسی توسعه کارآفرینی دیجیتال در هر سره بعرد زمینره

شروند بریش از پریش منسجم و عوامل موثر که توأمان منجر بره توسرعه کرارآفرینی دیجیترال می

توسرعه   هرراینابراین پرسرش اصرلی تحقیررق برره ایررن شرررح اسررت: مولفرهشود. باحساس می

آن، از طریررق  بنررردی عوامرررل اثرگرررذار بررررچیسررت و مدلسررازی و پیكره یجیتررالکررارآفرینی د

 گیرد؟بندی و میزان شدت تعامالت آن بر هم، چگونه صورت میسطح

 روش شناسي 
با توجه به پرسش اصلی پژوهش حاضر، روش تحقیق از لحاظ هدف، کراربردی و از منظرر 

ت درایرن تحقیررق بره ترتیرب از سرره بخررش اکتشافی اس -گردآوری اطالعات، از نوع آمیخته

 یریگتفسریری و تحلیرل کمّری بره منظرور انردازه -روش تحلیرل کیفری، مردلسرازی سراختاری

 استفاده شده است: ریروابط به شكل ز ریتاث زانیم

 
  

 فرايند تحقيق و روش پژوهش. 1شکل 

افررزار کارگیری نرماسرراس در گررام نخسررت پررژوهش بررا رویكررردی کیفرری و بررا بررهبراین

مصرراحبه  17، عوامررل مرردثر در توسررعه کررارآفرینی دیجیتررال بررا تحلیررل کیفرری 1کیررودامكس
سرازی کمرک روش مدلسراس بره ساختاریافته اکتشافی پیرامون موضوع شناسرایی شردند.نیمه

گیری ها انجام شد و درنهایت بررای انردازهبندی آنساختاری تفسیری، روابط میان ابعاد و سطح

های سرالزمانی بین  بازه در قیتحق یزمان قلمرو.  میزان تاثیر عوامل، از روش دیمتل استفاده شد
قضاوتی و با الگوی گلوله برفی صورت هدفمند گیری در مرحله اول، بهو نمونه بوده 99 تا 97

امرا بررای افرزایش  ،خبرره، بره اشرباع نظرری رسرید 15این پژوهش طری مصراحبه برا انجام شد. 
سرراس بررا اسررتفاده از روش . نیررز ادامرره یافتنررد هفرردهم هها تررا خبرررهررا، مصرراحبهمطلوبیررت داده

، این بخشمنظور تأیید روایی  کدگذاری باز و محوری، عوامرل اصلی و فرعی شناسایی شد. به

                                                           
1. MAXQDA 

 روش مصاحبه 
 کیفی

بوسیلهروابطکمّیتحلیل
DEMATEL 

 تعامالت بوسیله تحلیلوبندیسطح
 (ISMتفسیری)-ساختاریروش
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عوامرل شناسرایی شرده در اختیرار سره نفر از خبرگان جامعه آماری قرار گرفتره و تمرام عوامرل 
مصراحبه  3های انجام گرفته، مصاحبه از بیننیز  پایاییمورد تأییرد قررار گرفرت. بررای محاسربه 

ژوهشگر کُدگذاری شدند. بره ایرن روزه توسط پ 20انتخا  و هرکردام دوبرار در فاصله زمانی 
برابررر  تشابه برین کردهاتعداد ، 147روزه برابر 20دو فاصله زمانی  ترتیب تعداد کرل کُردها در

درصد است. برا توجره بره  79، در این پژوهشانجام شده   هایمصاحبهپایایی همینین  بود. 29
مررورد تاییررد ها کدگررذاری درصرررد بررروده، قابلیرررت اعتمررراد60اینكرره میررزان پایررایی بیشررتر از 

 در روش ساختارتفسریری، نیررراز هرررای مروردآوری دادهبررررای جمرررع. ((Gwet, 2014است
ای کره بررای پرسشرنامه در (.سراخته محقق) عاملی طراحی شد هفتپرسشنامه مقایسات زوجی 

مرورد نظرر ، از خبرگران خواسته شد نوع رابطره برین عوامرل تفسیری طراحی شد-ساختارروش 

عامل محوری در سرطر  7 ساس را از نظرر اثرگرذاری و اثرپرذیری برر یكردیگر مشخص کنند.
دهنرررده خواسرررته شرررد، برررا اسرررتفاده از نمادهرررای  و سرررتون جررردول آورده شرررده و از پاسرررخ

A,V,X,O ،  عوامرل را مشرخص کند به دونروع ارتباطرات دو )  :A رابطه ستونj ام بر سطرiم، ا
:V رابطه از سطرi ام بر ستونj ،ام:X،رابطه دو طرفه:O به منظرور سرنجش روایری  .(بدون ارتباط

اعضای پانل محتوا خواسته شد به میزان استفاده شد از  1الوشه  در این بخش، از روش پرسشنامه

« رالزمغی»یا « مفید اما نه ضروری»، «ضروری»از سه گزینه ی مناسب بودن هر آیتم با انتخا  یك
کره مقردار آن  ساس نسبت روایی محتوا محاسربه شرد (.1388 )سرمد و همكاران، پاسخ دهند

در ایرن بخرش، از روش آزمرون  بدست آمد که قابرل قبرول برود.برای پایرایی پرسشرنامه 33/0
نفرر از افرراد متخصرص و خبرگران در دو  5ها در برین مجدد استفاده شد بدین منظور پرسشنامه

شد که قابل  ./75ا اختالف دو هفته توزیع شد که نتایج حاصل از ضریب همبستگیبازه زمانی ب

 قبول بود. 

عراملی  هفرتاسرتفاده از پرسشرنامه مقایسرات زوجری برا  ،مرحله سرومها درگردآوری داده

میزان تاثیر هر معیار را بر سایر معیارها ( ساس از خبرگان خواسته شد ساخته محقق) طراحی شد

)ماننرد  دراین بخرش نیرز به منظور سنجش روایی پرسشنامه .مشخص کنند ۴صفر تا با عددی از 

                                                           
1Lawshe  
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کره مقردار آن  ساس نسبت روایی محتروا محاسربه شرداستفاده شد. الوشه  بخش دوم( از روش

هرم ماننرد بخرش قبرل، از روش  بدست آمد که قابل قبرول برود. بررای پایرایی پرسشرنامه 56/0

شد، کره قابرل قبرول برود. 78/0 یج حاصل از ضریب همبستگیآزمون مجدد استفاده شد که نتا

در انتخرررا  دو گرررروه از خبرگررران کررره نترررایج تحقیرررق را کنتررررل و تصرررحیح کردنررد، از 

سرال سرابقه کرار پژوهشرری و  5متخصصان و خبرگران برا حرداقل تحصریالت دکتررا، حرداقل 

کرارآفرینی تی مرتبط برا حرروزه سرپرس مدیریتی یاسال سابقه  5تدریس در دانشگاه، و حداقل 

سراختار   در ایرن پررژوهش از روش دیجیتال مبتنی بر کسب و کارهای دانش بنیان  استفاده شد.

و از  توسرعه کرارآفرینی دیجیترالبنردی عوامرل شناسرایی شررده جهررت اولویرت تفسیری برای

اسرت. اسررتفاده  ری میرران عوامررل اسرتفاده شردهروش دیمتل بررای تعیرین شردت روابررط کمّر

عوامل  روش ساختار تفسیری اثرگذاریاسرت کره  دلیلهرمزمران از دو روش یادشرده بره ایرن 

که روش دیمترل کند، در حالیبندی میبندی و سطحها را اولویتو آن دهدنشان میبر یكدیگر را 

ترکیرب ایرن دو در نتیجره دهرد. صرورت کمّری نشران میمیزان تعامالت بین هریک از عوامل را به

تروان بره دسرت را مینروعی مكمرل یكدیگرنرد و فهرم بهترری از روابررط میرران عوامررل  روش بره

 آورد.

 ها افتهي
 يشناخت تيجمع في( توصالف

 یکرار سرابقه براکارآفرینی تجربه  یدارا رانیمد ،در مرحله اول پژوهش نیا یآمار جامعه

 یداراشروندگان  مصراحبهدرصرد  18. بودنرد اطالعرات یفنراور صرنعت در سرال پنج از شتریب

 (.2)جدول  بودند ارشد یکارشناسمدرک  یدارا درصد 82مدرک  دکترا  و 

 توصيف جمعيت شناختي مصاحبه با خبرگان. 2 جدول
 سابقه كار تحصيالت سمت تعداد

 سال15 دکترا مدیرعامل 3
 سال 10 کارشناس ارشد مدیر اجرایی 5
 سال 10 کارشناس ارشد مدیر توسعه کسب وکار 5
 سال 8 کارشناس ارشد مدیرفنی 4
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 ایرن سازی ساختاری تفسیری( نیز مشابه بخش اول بود، باجامعه آماری در بخش دوم )مدل

قرار گرفت و  موردتوجهی تجربه کارآفرینی، تنها سابقه مدیریتی جابهتفاوت که در این مرحله 

 17درصررد دارای مردرک کارشناسری ارشررد و  83خبرره انتخررا  شردند کره  30اسراس براین

 (.3درصد دارای مدرک دکترا بودند )جدول 

 تفسيری -توصيف جمعيت شناختي بخش مدلسازی ساختاری. 3جدول 
 سابقه كار تحصيالت سمت تعداد

 سال 15 دکترا مدیرعامل 5
 سال 10 کارشناس ارشد مدیر توسعه کسب و کار 12
 سال 10 ارشدکارشناس  مدیر توسعه محصول 10
 سال 10 کارشناس ارشد مدیر فنی 3

 

با بیش از پنج سرال  کارآفرینیتجربه دارای  رانیمد کمّی پژوهش، مرحلهجامعه آماری در 

کوچرک و متوسرط  انیربنهای دانششررکت فناوری اطالعات و شاغل در سابقه کار در صنعت

گیری هدفمنرد قضراوتی و برا از روش نمونره اسرتفادهنفرر از مردیران برا  12اسراس بودند. براین

 یدارادرصرد  17و  دکتررامردرک  یدرصرد دارا 83کره  الگوی گلوله برفری انتخرا  شردند

 (4)جدول .بودندارشد  یکارشناس کرمد

 توصيف جمعيت شناختي ديمتل. 4 جدول

 سابقه كار تحصيالت سمت تعداد
 سال15 دکترا مدیرعامل 2
 سال 10 کارشناس ارشد مدیر توسعه کسب و کار 5
 سال 10 کارشناس ارشد مدیر فنی 5

 هاي بخش كيفي: شناسايي عواملب( يافته

های انجام گرفتره و طری کررردن مراحررل مختلررف کدگررذاری، هفرت با توجه به مصاحبه

شناسایی شد. عوامل حاصرل از تحلیرل  تالیجید ینیعامرل محوری تشكیل دهنده توسعه کارآفر

وکاردیجیتال، اسررررتراتژی نرررروآوری محصررررول/خدمت، : مرررردل کسرررربنررررد ازعبارتکیفرررری 

 کارآفرینی دیجیتال، عوامل محیطی، پیكربندی منابع، عوامل سازمانی و عوامل فردیاکوسیستم



  511 ...  هایبندی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکتسازی و پیكرهمدل

  ساختاري تفسيري هاي بخش كيفي: روشافتهج( ي

بنردی و تعیرین سرطوح عوامرل جه به اینكه یكی از نترایج ایرن مقالره شناسرایی اولویرتبا تو

برای سراختاری تفسریری روش با استفاده ازاست  توسعه کارآفرینی دیجیتالمحوری ایجادکننده 

های دانرش بندی عوامل محوری اثرگذار بر توسعه کرارآفرینی دیجیترال در شررکتتعیین دسته

عامرل محروری اثرگرذار  7پردازیم. در این مرحله ابتدا با استفاده از بنیان کوچک و متوسط می

توسرعه کرارآفرینی دیجیترال بره  در توسعه کارآفرینی دیجیتال مراتریس خودتعراملی سراختاری

دوی  تشكیل و از خبرگان خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با روابط دو بره 5صورت جدول 

عردد بره محقرق  30پرسشنامه توزیع شد که از این میران  33ها بیان نمایند. تعداد میان این مدلفه

نفررره از خبرگرران  5 های تكمیل شده در اختیررار یررک گررروهساس پرسشنامهبازگردانده شد 

هررا مشرترک برود، عینررا  هرایی کرره در پرسرشنامرهحروزه قرار گرفت. به ایرن ترتیرب خانرهاین 

نظرر  تالفهررایی کرره اخرتوسرط ایرن گرروه بره پرسشرنامه جدیرد منتقررل شررد و برررای خانره

دسرت آوردن مراتریس دسررتیابی از روش وجود داشت، تعیین رابطه صرورت گرفرت. بررای به

تاثیر  jبر  iیعنی  V. شودبره صرفر و یرک برای هر متغیر، استفاده می A,V,X,Oتبردیل نمادهرای 

برر هرم بری  j و iیعنری  Oپرذیرد، تاثیر  می  jاز  iیعنی  Aتاثیر متقابل دارند،   jو  iیعنی Xگذارد، می

 . تاثیرند

 های توسعه كارآفريني ديجيتالماتريس خود تعاملي ساختاری مولفه. 5جدول 

ده 
ل دهن

ي تشكي
حور

ل م
عوام

ل
جيتا

ي دي
توسعه كارآفرين

 عوامل محوري تشكيل دهنده توسعه كارآفريني ديجيتال 
 7 6 5 4 3 2 1 عوامل

       * . مدل کسب و کار دیجیتال1
      * * استراتژی نوآوری محصول/خدمات .2

     * * * اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال .3
    * * * * عوامل محیطی .4
   * * * * * پیكربندی منابع .5
  * * * * * * عوامل سازمانی .6

 * * * * * * * عوامل فردی .7
 

برر  مراتریس خودتعراملی سراختاری روابرط مراتریس (V- X- A-O) با تبدیل عالئم راهنمای

آوری نظررات توان به ماتریس دستیابی رسید. بعد از جمرعاساس قواعد به اعداد صفر و یک می

شرود. برا توجره بره میرزان ها با یكردیگر جمرع میهمه خبرگان، اعداد صفر و یک همه ماتریس
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مجرددا  اعرداد  شود، ایرندرصد( که از طرف محقق تعریف می90درصد الی 50تأثیری )مابین 

آیرد. در ایرن بره دسرت می 6تبدیل به صفر و یک شده و مراتریس دسرتیابی نهرایی مطرابق جردول 

درصرد، مردنظر  60پژوهش بره منظرور از برین برردن ترأثیر گررایش بره مرکرز، میرزان شردت ترأثیر

 مشراهده 7پرردازیم. همران گونره کره در جردول بندی عوامل، میدر ادامه به سطح است.قرارگرفته

های اول، دوم و پررنجم یعنری مردل کسررب شرود مجموعره خروجری و مجموعرره مشرترک مدلفرهمی

وکاردیجیتال، استراتژی نوآوری محصوالت/خدمات و پیكربنردی منرابع یكسران هسرتند. لرذا ایرن 

 .گیرندها در سطح یک عوامل مدثر بر توسعه کارآفرینی دیجیتال قرار میمدلفه

 های توسعه كارآفريني ديجيتالمولفه ماتريس دستيابي نهايي. 6جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 عوامل
 0 0 0 0 0 0 1 . مدل کسب و کار دیجیتال1

 0 0 0 0 0 1 0 .استراتژی نوآوری محصول/خدمات2
 1 1 1 1 1 1 1 .اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال3

 1 1 1 1 1 1 1 .عوامل محیطی4
 0 0 1 0 0 0 0 .پیكربندی منابع5
 0 1 1 0 0 1 1 سازمانی.عوامل 6

 1 0 1 0 0 1 1 .عوامل فردی7
 

ها بیشرترین دهرد کره ایرن مدلفرهوابسرتگی نشران می -همینین نتایج  ماتریس قردرت نفرو 

هرا از ها و حرذف شرماره آنها دارنرد. برا حرذف ایرن مدلفرهتاثیرپذیری را نسبت به سایر مدلفه

های سرطح دو و شناسایی نمود. پس از حرذف مدلفرههای سطح دو را توان مدلفهها میمجموعه

توان عوامل سطح سه را مشخص کرد. بره همرین شركل ها میها از مجموعههای آن مدلفهشماره

در مرحله بعد بر اساس سطوح مختلرف  .ها مشخص شوداین روند ادامه یافته تا سطح همه مدلفه

کنیم و آنگاه بر اساس اال به پائین ترسیم میها، آنها را بر اساس اولویت به دست آمده از بمدلفه

 .نماییمدار مشخص میماتریس دستیابی سازگارشده روابط بین متغیرها را با خطوط جهت

 )سطح يك( های موثر بر توسعه كارآفريني ديجيتالسطح بندی مولفه. 7جدول 
 سطح مشترک ورودی خروجی 

 اول 1 7و6و4و3و1 1 . مدل کسب و کار دیجیتال1
 اول 2 7و6و4و3و2 2 .استراتژی نوآوری محصول/خدمات2
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  4و3 4و3 7و6و5و4و3و2و1 .اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال3
  4و3 4و3 7و6و5و4و3و2و1 .عوامل محیطی4
 اول 5 7و6و5و4و3 5 .پیكربندی منابع5
  6 6و4و3 6و5و2و1 . عوامل سازمانی6

  7 7و4و3 7و5و2و1 . عوامل فردی7
 

سازی عوامل محوری انجام شد. با توجه به منطق فرایندی که بین عوامل اول مدلدر مرحله 

  .شده استنمایش داده 2حاکم بود مدل طراحی شده، در شكل شماره 

 هاي بخش كمّي: روش ديمتليافتهد( 

شود. در ایرن روش از می دیمتل استفاده کردن تعامالت بین عوامل، از روشی کمّ برای

برای نشران دادن تمرام روابرط مسرتقیم و غیرمسرتقیم و سرطح اثرگرذاری میران یرک ماتریس 

عامل بر سیستم موردنظر اثر  nشود. در روش دیمتل با فرض اینكه عوامرل استفاده می

گیری ایجاد کرد که روابط علّی و معلولی میان عوامل را گذارنرد، بایرد یک سیستم اندازهمی

نشان داد که به ترتیب  4تا  0توان با پنج سطح گیری را میسطوح اندازه د.گیرری کنرانردازه

سطح کم  2سطح خیلی کم اثرگذاری، عدد  1عردم ارتبراط و اثرگذاری، عدد صفر عدد 

سطح خیلی زیاد اثرگذاری را نشان  4 سرطح زیراد اثرگذاری و عدد 3 اثرگذاری، عدد

ل با استفاده از نظرات افرراد خبرره در یرک دهند. رابطه و سطح اثرگذاری میران عواممی

 xijآید. در این ماتریس، هر درایره دست می مراتریس مربعری روابرط مسرتقیم میران عوامرل به

ماتریس روابط مستقیم عوامل  .ستا j ر روی عنصرب i دهنرده سرطح اثرگرذاری عنصرر نشران

در مرحله بعد با توجه به نشان داده شده است.  5بر توسعه کارآفرینی دیجیتال در جدول  مدثر

سازی آید. ضریب نرمالدست می مستقیم نرمال شده به سازی، مراتریس روابرطضریب نرمال

برابر است با ماکزیمم بیشرترین مجمروع ردیفی و بیشترین مجموع ستونی ماتریس میانگین که 

 :آیددست می به از رابطه زیر

𝑁 = max(𝑚𝑎𝑥∑𝑥𝑖𝑗,

𝑘

𝑗=1

𝑚𝑎𝑥∑𝑥𝑖𝑗

𝑘

𝑖=1

) 
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 یرا ارتبراط کامرل در مرحله بعد با توجه به فرمول زیر، ماتریس روابط مستقیم و غیرمسرتقیم

(T )(8)جدول دست آمرده است به . 

𝑇 = lim
𝑘→∞

(𝑧1 + 𝑧2 +⋯+ 𝑧𝑘 = 𝑧(1 − 𝑧)−1 

 توسعه كارآفريني ديجيتالماتريس روابط مستقيم عوامل موثر بر . 8جدول 
 7 6 5 4 3 2 1 عوامل موثر بر توسعه كارآفريني ديجيتال

 1 2 3 0 0 3 0 . مدل کسب و کار دجیتال1
 2 2 3 0 1 0 2 استراتژی نوآوری محصول/خدمات .2
 1 2 3 2 0 4 4 اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال .3
 3 3 3 0 3 4 4 عوامل محیطی .4
 2 3 0 0 0 2 1 پیكربندی منابع .5
 1 0 1 0 0 2 1 . عوامل سازمانی6
 0 2 3 0 0 2 2 . عوامل فردی7

 ترتيب عوامل موثر بر توسعه كارآفريني ديجيتال. 9جدول 

 D-R نوع عامل
اولویت بندی بر اساس 
 شدت اثرگذاری/پذیری

ب نزولی مجموع تاثیر  رتبه
ترتی

ی و تاثیر 
گذار

ی 
پذیر

D
+

R
  D+R رتبه درسیستم اولویت وزنی و اهمیت 

 تاثیرگذار
D-R>0 

 1 استراتژی نوآوری محصول 423/2 1 عوامل محیطی 624/1
 2 عوامل محیطی 036/2 2 اکوسیستم کارآفرینی 568/0
 3 اکوسیستم کارآفرینی 920/1 3 عوامل فردی 369/0
 4 دجیتالو کارکسبمدل 987/1 4 عوامل سازمانی 057/0

 تاثیرپذیر
D-R<0 

 5 پیكربندی منابع 894/1 5 دیجیتالمدل کسب و کار -764/0
 6 عوامل فردی 673/1 6 استراتژی نوآوری محصول  -922/0
 7 عوامل سازمانی 634/1 7 پیكربندی منابع -933/0

 

نشانگر  T، (D)خروجی نهائی به این صورت قابل تفسیر است، جمع عناصر هر سطرماتریس 

بررای هرر  (R)های سیستم است، جمرع عناصرر سرتون میزان تاثیرگذاری آن عامل بر سایر عامل

، میزان تاثیر و (D + R)های سیستم است. عامل نشانگر میزان تاثیرپذیری آن عامل از سایر عامل

عراملی بیشرتر باشرد، آن عامرل تعامرل  D+Rتاثر عامل مورد نظر در سیستم است. هرچه مقردار 

دهرد. ، قردرت تاثیرگرذاری هرر عامرل را نشران می(D - R)بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد. 

شود و اگر منفی باشرد، مثبت باشد، متغیر یک متغیر علی محسو  می ( (D – Rبطور کلی اگر 

درنهایت با توجره بره سرطوح متغیرهرا و مراتریس دسترسری (. 9شود.)جدولمعلول محسو  می

و مررراتریس روابررط مسررتقیم و غیرمسررتقیم حاصررل از   یریز سرراختاری تفسررنهرررایی مسرررتخرج ا
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توسرعه کرارآفرینی دیجیترال دیمتل، مدلسازی و تحلیل تعرامالت عوامرل اثرگررذار بررر ایجرراد 

عوامرل  2 ستخراج شده اسرت. مطرابق شركلا متلدی -یریتفس یهرای، ساختارمبتنری برر روش

سره  در سراختاری تفسریری ، برر اسراس روشکارآفرینی دیجیترالتوسعه محروری ایجادکننرده 

روش دیمتل مشرخص شرده  از عوامل بر اساسبندی می شوند و تاثیر عددی هریک سطح طبقه

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 پيکره بندی مدل عوامل اثرگذار در توسعه كارآفريني ديجيتال. 2شکل 

 گيري بحث و نتيجه
های دانرش توسعه کرارآفرینی دیجیترال در شررکتهدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل 

بندی عوامل و میزان تأثیر تعرامالت آنهاسررت.  بندی و سطحه برا پیكر بنیان کوچک و متوسط 

و انجررررام  کررارآفرینی دیجیتررال یدبیررررات حرررروزهجررامع ا در ایرررن مقالررره پرررس از مررررور

هررای حاصررل از فعاالن این حرروزه، دادههررای متعرردد بررا سیاستگذاران، خبرگان و مصرراحبه

دسررت آمررده طرری دو  های کالمی بهساس مفاهیم و گزاره  آوری شد.مصراحبه کیفری جمرع

بنرردی شررده و درنهایررت عوامررل مرحلره شرامل کُدگرذاری براز و کدگذاری محروری طبقره

 بعرد بره وسریله روش شناسرایی شرد. در مرحلره توسعه کرارآفرینی دیجیترالمحروری مروثر برر 

وسریله روش  بندی شرده و در ادامره برهمحرروری شناسرایی و سرطح عوامرل  یریتفس یساختار

های این تحقیق عوامل مروثر ی تعیین شد بر اساس یافتهصرورت کمّ روابط بین عوامل به دیمتل،

 اند. بر توسعه کارآفرینی دیجیتال به هفت عامل محوری تقسیم شده
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های سایر محققان و مقایسه هر یرک از عوامررل حاصررل تره برا پژوهشصرورت گرف مقایسه

که پرژوهش حاضرر، مكمرل و تجمیرع کننرده دهد که از تحقیرق برا ادبیرات پژوهشری، نشان می

از اند بره بیران دیگرر، برخری تحقیقاتی است که هرکدام از منظری متفاوت به موضوع نگریسرته

ی اشراره نشرده و جرزو نترایج جدید این مقالره محسرو  دست آمده در تحقیقات قبلر عوامل به

. در مدل ارائه شده در ایرن پرژوهش، توسرعه کرارآفرینی دیجیترال، در قالرب سره بعرد شرودمی

و  یعقرروبی شررد، اشررا ره ترررشیهمرران طررور کرره پاسررت. ای، سرراختاری و محترروایی ارائرره شدهزمینرره

و  ینقررش بعررد سرراختاری پرداختنررد. اکبرررپررژوهش خود،تنهررا برره بررسرری  در (،1392همكرراران)

کاملیران و همكراران  ای وبه ابعاد محتوایی و زمینه ،(2011و همكاران ) یرشمسیم؛ (1393همكاران)

و سررایر ابعرراد را  پرداخترره و محترروایی (، برره بررسرری ابعرراد سرراختاری2011) اسررماعیلی(؛ 2016)

های داخلی صورت ، در هییكدام از پژوهشبررسی عوامل بعد ساختاریگرفتند. ضمن آنكه در نادیده

گرفته، سه عامل مدل کسب و کار دیجیتال، نوآوری استراتژی محصوالت/خدمات و پیكربندی منرابع 

های اخیر در خارج هایی که در سالدیجیتال در نظر گرفته نشده است. همینین بررسی پیشینه  پژوهش

ن است که  پژوهشی که عوامل مروثر برر توسرعه از ایران، در این خصوص صورت گرفته نیزحاکی ازآ

مورد بررسی قرار داده باشد و مدلی جامع که در بردارنرده کارآفرینی دیجیتال را بصورت منسجم 

(، کارآفرینی دیجیتال 2020) 1ساتالكینا و استینرتمامی ابعاد و عوامل باشد ارائه نشده، بعنوان مثال 

 رونررد ،هررای شخصرریتی(ویژگی) نیکارآفر،ه بعرردسررها را در سیسررتم و نقررش آن در نرروآوری

و  کیاستراتژ ،یسازمان تیریمد یندهایشدن در فرایتالیجدیمربوط به  یهاتیفعال) ینیکارآفر

مرورد بررسری قررار داده و نقرش عوامرل  محریط( ،رسراختی)ز سرتمیاکوسو ( ترالیجیاستقرار د

دیجیتال را نادیده گرفتنرد و ساختاری چون استراتژی محصوالت/خدمات یا مدل کسب و کار 

( به بررسی کارآفرینی دیجیتال را در سه بعد اکوسیستم دیجیترال، 2018یا کراس و همكاران )

وکار و مراحل کرارآفرینی دیجیترال پرداختره و نقرش عرواملی بعرد محتروایی چرون مدل کسب

تره اسرت. نترایج عوامل فردی و سازمانی و یا پیكربندی منرابع در بعرد سراختاری را نادیرده گرف

نشان داد: بررای توسرعه کرارآفرینی دیجیترال در   یریتفس یساختار حاصل از تحقیقات کیفی و

                                                           
1Satalkina & Steiner  
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های دانش بنیان کوچک و متوسط، عوامل محوری حاصل ا زتحقیق کیفری  در سرطوح شرکت

مختلف با یكدیگر در تعاملند و مجموع این عوامرل منجرر بره  توسرعه کرارآفرینی دیجیترال در 

دسرررت آمرررده،  مطررابق نتررایج بررهشررود. ای دانررش بنیرران کوچررک و متوسررط میهشرررکت

نمرایش  2 ترتیب عوامل سطح سه، سطح دو و سطح یک، در شركل تاثیرگرذارترین سرطوح به

عامرل محروری اثرگرذار بره ایررن دو شامل توسعه  سطح سروم عوامل تاثیرگذار بر .اندداده شده

عوامرل سرطح ، 1و اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال . مطرابق شركل  : عوامل محیطیشررح اسرت

ی توسررعهدر نتیجرره ترراثیر زیررادی در  سرروم زیربنررای تحقررق عوامررل سررطوح دوم و سرروم برروده و

مسرتقیم و  برا توجره بره نترایج حاصرل از مراتریس روابرط .خواهنرد داشرتکارآفرینی دیجیترال 

 شرده اسررت، میررزان تررأثیر هریررک ازمنرتج دیمتل -غیرمستقیم که از روش ساختاری تفسیری

 دهرردنشران مری ،9نتایج  جدول داده شده اسرت.نشان  1عوامل این سطح بر یكدیگر در شكل 

و  624/1برا شردت اثرگرذاری   سوم پیكربندی عوامل، به ترتیب عوامل محیطری سطح کره در

( بیشررترین ای)عوامررل زمینرره568/0بررا شرردت اثرگررذاری اکوسیسررتم کررارآفرینی دیجیتررال 

تاثیرگذاری را در توسعه کارآفرینی دیجیتال دارند و در سطح یرک عوامرل بعرد سراختاری بره 

)مدل کسب و کار، استراتژی نوآوری محصوالت/خدمات و پیكربندی منابع( به عنروان  ترتیب

عوامل معلرول، بیشرترین تاثیرپرذیری را دارا هسرتند. بره بیران دیگرر زمرانی مردل کسرب وکرار 

اسررتراتژی نرروآوری محصرروالت و پیكربنرردی منررابع دارای کررارایی و اثربخشرری الزم  دیجیتررال،

ها ایفرا کننرد کره  هستند و قادرند نفش مهمی را در توسعه کارآفرینی دیجیترال در ایرن شررکت

ای بسرتر الزم را جهرت عوامل محیطی و اکوسیستم کرارآفرینی دیجیترال بعنروان عوامرل زمینره

دهرد عوامرل بعرد دیمترل نشران می -ساختاری تفسریری. همینین نتایج توسعه آنها ایجاد نمایند

گرذارد بره )عوامل فردی و سازمانی( در سطح دو، بر روی عوامل سراختاری تراثیر می محتوایی

های کرارآفرینی و بیان دیگر مدیران حوزه کارآفرینی دیجیترال درصرورتیكه دارای  شایسرتگی

  وآوری دیجیترالصوالت/خدمات دیجیتال و از طریرق  نرمدیریتی باشند، با تدوین استراتژی مح

توانند ها، میو همینین طراحی مدل کسب و کار دیجیتال و تعیین منابع کلیدی و پیكربندی آن

از  های دانرش بنیران کوچرک ومتوسرط شروند.منجر به توسعه کارآفرینی دیجیترال در شررکت
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بره دلیرل شریوع ویرروس خبرگرران  دسترسی آسان برهکاهش توان به های تحقیق میمحدودیت

شود محققان ایرن امرر رد. در راستای توسعه و تكمیل پژوهش پیشنهاد میاشراره کر 19-کووید

را به صورت گسترده تر انجام دهند تا بتوانند عوامل بیشتری را در ابعراد سراختاری، محتروایی و 

  ای یبابند و مدل را توسعه و بهبود دهند.زمینه
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