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  چکیده

عوامل مؤثر بر نوآوريِ بر مند  و همچنین عدم مطالعه نظام کارآفرینی دیجیتال و کارایی نوآوريِ باز، با توجه به رشد
عوامل مؤثر بر نوآوريِ باز در بستر کارآفرینی دیجیتال از دیدگان محققان و خبرگان  باز و خأل تئوریک موجود، شناسایی

نظر شیوه ماز  و دارد کیفینظر هدف، کاربردي است و رویکرد ماز حاضر بازار از اهمیت باالیی برخوردار است. پژوهش 
با استفاده از روش ه است. فاز اول . این پژوهش در دو فاز صورت گرفتپیمایشی است - توصیفینیز  ها وري دادهآ  جمع

 43که شامل  است ، اسناد و مدارك گذشتهاین فاز ها و اطالعات در داده ابزار گردآوريو کیفی فراترکیب انجام شده 
 هاي فاز اول، یافته . در فاز دوم با توجه بهاست انجام شده دگذاري بازبراساس کُ نیز ها داده شیوه تحلیل. شود مقاله می

مؤثر بر نوآوريِ باز در کارآفرینی دیجیتال در ایران شناسایی شد. جامعه  ل مصاحبه طراحی شده و در ادامه عواملپروتک
هستند که با ده نفر از آنان مصاحبه عمیق انجام شد و با روش  آماري فاز دوم، خبرگان حوزه کارآفرینی دیجیتال

با برآیند دو فاز، به چهار عامل تأثیرگذار شامل  در نهایت کُدگذاري باز، محوري و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفت.
  هاي هر کدام دست یافتیم. هاي استراتژیک به همراه شاخص فعالیت وکار و هاي کسب قابلیت محیط، خصوصیات فردي،
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  مقدمه
در حـال حاضـر    ی،و داخلـ  یاقتصاد جهان یکنون یتو وضعصورت گرفته جه به مطالعات با تو

 بنـابراین بـود.   یمخـواه  یو انحصـار آن در چنـد سـال آتـ     یجیتـالی شاهد ظهور و رشد اقتصاد د
بـا   .اسـت  چـه در داخـل کشـور    چه در خارج افتادن، وفور در حال اتفاق به یجیتالد ینیکارآفر

، 96توجه به نـرخ اعـالم شـده از سـوي کمیسـیون فنـاوري اطالعـات اتـاق بازرگـانی در سـال           
. همچنین طبق آمار منتشر شده از سـوي ایـران در   است درصد 80ها حدود وکار کسبشکست 

محور   در اقتصادهاي کارآیی وکار کسبنرخ عدم تداوم ،2017بان جهانی کارآفرینی سال  دیده
در حـالی کـه ایـن نـرخ بـراي اقتصـادهاي        ،درصـد اسـت  4/5 هر یکم برابر و محور با ه و منبع

 هـا  ها و عـدم تـداوم آن  وکار کسبشاهد شکست به این ترتیب درصد است. 6/3 محور وريآنو
عنـوان   بـه  يانـد، نـوآور   و شواهد صورت گرفته یاتواقع یهکه بر پا یمطالعات به با استناد هستیم.

 بسـیار  تـال، ییجهـا از جملـه د  وکار کسـب  یـداري و پا یـت موفق براي یو عامل یرقابت یتمز یک
قابـل   ییِاسـت کـه از کـارا    یکردهـایی رو لـه باز از جم يِرآواست. در حال حاضر نو تأثیرگذار

 یـت و موفق یعرشـد سـر   .شدن جوامـع و اقتصـادها برخـوردار اسـت     یزهمتناسب با مدرن و هتوج
 4دات کـام  ینال یسپرا ،3راول دات کام، ت2، آمازون دات کام1یب ياهمچون  ییهاوکار کسب

داللت بر توجـه اساسـی   در سراسر جهان،  5متعدد دات کام هاي شرکت یو ورشکستگ ،یرهو غ
کـارآفرینی  بر نوآوري در فناوري اطالعات و سازمان هاي کارآفرینانه در سراسـر جهـان دارد.   

 ییـرات پاسـخ بـه تغ   بـراي که  اند يدر حال ظهور يها رشته جمله از یجیتالد يِو نوآوردیجیتال 
و  ینیکـارآفر  ینبـ  یرابطـه مفهـوم   ینهمچنـ  .انـد  شـکل گرفتـه   یـک الکترون وکـار  کسـب  یايدن

کـه   ییهـا  مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. از چـالش       هـا  پژوهشدر  هاي اخیر در سال ينوآور

                                                        
1 eBay 
2 Amazon.com 
3 Travel.com 
4 Priceline.com 
5 .com 
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کـه باعـث    اسـت  ينـوآور  یشو فرسـا  یـد تقل نـد، ا کام و نوپا با آن مواجـه  دات يهاوکار کسب
 یـداري است که بـه پا  یاز عوامل ینیو کارآفر ينوآور یبترک رو، ازاین .شود می ها شکست آن

نو به بازار و پاسخ  ي یدهارائه ا ،ينوآور یک یتو ماه کند میوکار کمک  مدت کسب یطوالن
در مطالعـه خـود    ،)2014( 1و اگـاروال  یسـی انداب. )Zhao, 2005( اسـت  بازار ییراتها و تغیازبه ن

 بهبود عملکرد و قرارگرفتن در صدر رقبـا  ،نوظهور هاي شرکت یامروزه چالش اصل :یندگو یم
در بررسـی پیشـینه    .گیـرد  می صورت يو نوآور ینانهکارآفر یشگرا یقمهم از طر ینکه ا است

بـاز در   بـاره نـوآوريِ  در یقـی دق پـژوهش ی، و داخلـ  یسطح مطالعـات جهـان   موضوع حاضر در
 یـل جداگانـه از قب  یتخصص يها مطالعات در حوزهاغلب و  صورت نگرفتهکارآفرینی دیجیتال 

 یبـی و اثرگـذار  در واقـع نقـش ترک  انـد.   انجام شـده باز  يِو نوآور ينوآور یجیتال،د ینیکارآفر
 یبررس ،لیجیتاد ینیبر آن در کارآفر مؤثر و عوامل زبا يِنقش نوآور یژهو به ،یکدیگر بر ها آن

دنبـال گسـترش علـم در      هها بـ  و پژوهش يمطالعات نظر ی،در عرصه جهان یاز طرف. نشده است
 ;Chaston & Scott, 2012; Chesbrough, 2017; Jelonek, 2015; Okur, 2017( هستند ینهزم ینا

Sørensen & Landau, 2015; Yoo, Boland, Lyytinen, & Majchrzak, 2009(. با توجه  بنابراین
و ضــرورت  یــتحاضــر از اهم یــقتحق ،هــا تقاضــاي موجــود در پــژوهشتئوریــک و  خــألبــه 

بـاز در   يِبـر نـوآور   مـؤثر  یی عوامـل شناسـا  ،پـژوهش  ایـن  هـدف  برخوردار است. یتوجه قابل
به همین  ست.آنهاي بند اولویت هر کدام از عوامل و هاي شاخص ییشناسا ،یجیتالد ینیکارآفر

مؤثر بر نوآوريِ باز در  عواملترین  مهم :شود این است که ترین پرسشی که مطرح می مهمدلیل 
  کارآفرینی دیجیتال کدامند؟

                                                        
1 Ndubisi & Agarwal 
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  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش

  باز نوآوريِ
در محصـول،   یـد جد يا یوهبـه شـ   یـد خلـق ارزش جد  يبـرا  یـت مهـار خالق  یندفرآ ينوآور

خلق ارزش منحصر به محصول و خدمت نبوده، در  یتاست. فعال وکار کسبکل در  یاخدمت 
 یگـر د یفـی در تعر (Jonash & Sommerlatte, 1999). معنـادار اسـت   یـز ها ن يو استراتژ یندهافرآ
ت تـازه اسـ   یتیفعال یا یدجد یدها یک يساز یادهجذب و پ یجاد،ا يابه معن رينوآو :آمده ینچن

)Pierce & Delbecq, 1977( . را در کنـار   یخـارج  يهـا  یـده هـا ا  بـاز، سـازمان   يِدر مدل نـوآور
 يسـاز  يبـه بـازار، تجـار    یو داخلـ  یرونـی ب یابیدسـت  يهـا  از راه یـري گ بـا بهـره   یداخل يها یدها

 يهـا  اعتبارنامـه  ،يهـا بـا کمـک هـم و بـا اسـتفاده از تکنولـوژ        باز سازمان يِ. در نوآورکنند می
خدمات و بازار خود را توسـعه   ،محصوالت ،یکدیگربازار  يها و کانال يبرند تجار ی،تخصص

شده، سـرعت   یبمنابع مختلف موجود با هم ترک یبترت ینبه ا .)Chesbrough, 2003(دهند  یم
 يباز به انجـام نـوآور   يِنوآور یابد. یم یشارائه آن به بازار افزا یزو ن یدبه محصول جد یابیدست

سسـات  ؤکننـدگان، م  ینمأتـ  یان،ماننـد مشـتر   یخـارج  ابعهـا و منـ   بـا شـرکت   يهمکار یقاز طر
 منجـر  ينـوآور  يهـا  یـانجی و م مشـاوران  ي،در مرحلـه راه انـداز   هـاي  شـرکت  رقبا، یقاتی،تحق
در  تواننـد  مـی  یانبـاز مشـتر   يِنـوآور  یـق از طر ،یگربه عبارت د (Chesbrough, 2006). شود می

 طریــق یــننقــش داشــته باشــند و از ا ،کننــد مــی یافــتکــه در یمحصــوالت و خــدمات ينــوآور
 Von( شـود  یو به بازار عرضه مـ  یدتول یانمشتر يها و خواسته یازهامنطبق با ن یدمحصوالت جد

Hippel, 2005( .1گاسمن و انکل )باز ارائـه   مدلی شامل سه فرآیند اصلی براي نوآوريِ ،)2004
فراینـد داخـل بـه     در. خارج به داخل و دو طرفـه  ،عبارتند از: فرایند داخل به خارج که اند کرده

به ایـن ترتیـب   . شود می برداري از نوآوري سازمان توسط عوامل خارج از آن انجام خارج، بهره
 ،کنـد  مـی  هایی که به بیـرون از سـازمان منتقـل    ها و تکنولوژي ها، ایده سازمان با استفاده از پتنت

بـا اسـتفاده از    کسب درآمد خواهد داشت. در فرایند خارج به داخل، دانش موجود در سـازمان 

                                                        
1 Gasmann & Enkel 
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متعاقبـأ سـبب افـزایش تـوان      و غنـی شـده   ،کنندگان، مشتریان و سایر منـابع بیرونـی   مینأدانش ت
عوامـل داخـل و خـارج سـازمان تحـت یـک        ،. در فراینـد دو طرفـه  شـود  مـی  نوآوري سـازمان 

پوشـاند   و نقاط ضعف هر سازمان را نقاط قوت دیگري می کنند می مشارکت در نوآوري عمل
  .(Gassmann & Enkel, 2004) صورت موفق شکل گیرد ري بهتا نوآو

  کارآفرینی دیجیتال
و خـدمات قابـل    به کـاال  فرصت یلها، تبد فرصت یريکارگ هو ب ییشامل شناسا ینیکارآفر

از جملـه   متفـاوت  ییهـا  یطممکـن اسـت در محـ    اسـت و  و کسب سـود  یريپذ یسکفروش، ر
طـور   . بـه یافتـد اتفـاق ب  یو دولتـ  یرانتفـاعی سسـات غ ؤم یـا  و یـد، و جد یمیقـد  يهـا وکار کسب

 یجیتـال د ینی. کـارآفر شود می محسوب ینیکارآفر يها مشخصهاز  یدارزش جد یجادا ،خالصه
ــق  .)Hafezieh, Akhavan, & Eshraghian, 2011(اســت  ینیاز کــارآفر يا مجموعــهیرز طب

بــه ســه نــوع  یجیتــالد ینی)، کــارآفر2007( 1، هانــگ، هیــر، پروتــی و دمــارتینوهــال تحقیقــات
  :  شود می يبند دسته

 یدر واقـع نـوع   و یسـنت  ینیمکمـل کـارآفر   یاکننده  ینمأعنوان ت به یجیتالبه اقتصاد د ورود
  .شود می مطرح یفخف یا 2ییابتدا یجیتالد ینیعنوان کارآفر واسطه که به

 سـایر و  یجیتـال ارسـال د  یجیتال،تمرکز بر محصوالت د یازمندکه ن یجیتالبه اقتصاد د ورود
 یـن . اشـود  مـی  متوسط مطرح یا 3یانهم یجیتالد ینیعنوان کارآفر که به است یجیتالد يهایندفرآ

  است. یجیتالساخت دیربر ز یمبتن ینینوع کارآفر
خـود   یـد، از جملـه تول  ؛باشـد  یجیتالد وکار کسبکه کل  يطور به یجیتالبه اقتصاد د ورود
 یدشـد  یـا  4کامل یجیتالد ینیعنوان کارآفر که به یانو مشتر یعتوز یغات،خدمت، تبل یامحصول 

                                                        
1 Hull, Hung, Hair, Perotti, & DeMartino 
2 Mild Digital Entrepreneurship 
3 Moderate Digital Entrepreneurship 
4 Extreme Digital Entrepreneurship 
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 یجیتـال د ینیمقاالت ارائه شـده در دو دسـته کـارآفر    یپژوهش به بررس یندر ا .شود می مطرح
  پرداخته شده است.  یانهم یجیتالد ینیو کارآفر ییابتدا

  شناسی   روش
 آوري دارد و از نظر شیوه جمـع  کیفیاین پژوهش از نظر هدف، کاربردي است و رویکرد 

کیـب و مصـاحبه   در دو فاز کیفی مجـزا شـامل فراتر   ،عالوه ه. بپیمایشی است -، توصیفیها داده
 1اي سندلوسـکی و باروسـو   . در فـاز اول بـا اسـتفاده از روش هفـت مرحلـه     ه استصورت گرفت

هـاي مجـزا از    نمونه اولیه در زمینـه  140به  ،گیري هدفمند از منابع علمی موجود ) و نمونه2006(
 بـاز و نـوآوري در کـارآفرینی دیجیتـال دسـت      جمله کارآفرینی دیجیتـال، نـوآوري، نـوآوريِ   

مقالـه   43پس از حذف محتواي نامربوط بر اساس فرآیند مطالعـه فراترکیـب، در نهایـت     یافتیم.
پژوهشـگر اسـتخراج و از طریـق روش     از دیـد  مـؤثر و عوامل  شده عنوان نمونه نهایی انتخاب به

 اسـتادان نفـر از   5سـنجش روایـی، چـارچوب بـه      بـراي  شـد.  منجر چارچوب یک تم به تحلیلِ
یید قرار گرفت. پایـایی نیـز از طریـق    أو مورد ت شد دیجیتال ارائه وکار کسبدانشگاه و صاحبان 

مـؤثر کـه در    منظور دستیابی به عوامـل   م بهدر فاز دو دست آمد. به شاخص کاپا با نتیجه مطلوب
ز گرفتـه ا بر ،سـاختاریافته  نیمـه  هـاي  پرسـش بـا اسـتفاده از    شرایط ایران هم مصداق داشته باشد،

هـا  وکار کسـب چارچوب فاز اول، با ده نفر از خبرگان حوزه دیجیتـال کـه صـاحبان و مجریـان     
سـؤاالت مربـوط بـه    دگذاري باز، محوري و گزینشـی صـورت گرفـت.    بودند مصاحبه شد و کُ

مطالعـات معتبـر    یـات بـر عوامـل اسـتخراج شـده از ادب     یمبتن ،یافتهساختار یمهمصاحبه در بخش ن
 اسـتادن از نفـر   سـه نظرات  ین،همچن .گذارد یمرحله را صحه م ینا ییروا نیبنابرا است، یشینپ

هـا   داده يآور د جمعینسؤاالت و نظارت بر فرآ ینتدو يبرا یکالکترون وکار کسبدانشگاهی 
 ابزار مورد استفاده قرار گرفته اسـت.  ییروا یشمنظور افزا اطالعات به ییمحتوا یلوتحل یهو تجز

تـا   ،شـونده  استاندارد و حصول اشباع نظـري از لحـاظ تعـداد افـراد مصـاحبه     مصاحبه در شرایط 
. اسـت  داراي پایایی بنابراینادامه یافت،  )ده نفر(جایی که به نظرات یکسان و تکراري رسیدند 

                                                        
1 Sandelowski & Barroso 
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صـورت مجـزا بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـواي کیفـی آنتروپـی          در هر دو فاز به ،در نهایت
  ها سنجیده شد.  فاهیم، اولویت مقولهشانون، بر پایه فراوانی م

    ها یافته
در چهـار   هـا  پـژوهش  یو بررس وجو جست مذکور در مطالعات، با توجه به خألدر فاز اول 

 ییمقالـه نهـا   43) بـه  2006و باروسو ( یروش سندلوسک یقاز طر وبخش مجزا صورت گرفت 
بـاز در   يِبـر نـوآور   مـؤثر عوامـل   یبررس يابتدا برا تیم.ها پرداخ و به اشتراك مقولهه یافتدست 
در  و کـرده  توجـه  یجیتـال د ینیبرکارآفر مؤثر به عوامل یدها باوکار کسب یجیتال،د ینیکارآفر

در مرحلـه   .شود یبررس ینهزم یندر ا يبر نوآور مؤثرعوامل  یددر مرحله بعد با .آن ورود کنند
و از اشـتراك   شـده  پرداختـه  یشـین بـاز در مطالعـات پ   يِنوآور بر مؤثر عوامل ییبه شناسا یینها

مقـاالت   یدر بررسـ  کـه  اسـت  یـادآوري . الزم بـه   دست آمـده اسـت.   به مطلوب یجهنت ،عوامل
 ،یانهم یجیتالد ینیو کارآفر ییابتدا یجیتالد ینیدو دسته کارآفر یجیتال،د ینیمربوط به کارآفر

  اند.   مد نظر قرار گرفته

باز و نوآوري در کارآفرینی  بر کارآفرینی دیجیتال، نوآوري، نوآوريِ مؤثرعوامل . 1جدول 
  دیجیتال

  کارآفرینی دیجیتال
  عوامل (کدها)  نظریه پرداز

)Thoben, Kirisci, Kicin, 
Eschenbächer, & Higgins, 

2002(  
-ابزار-مجري تکنولوژي-خدمت زمینه و نوع-وکار کسب مدل-ها استراتژي-استانداردها- اصول

 کارکرد گروه-قانونی مسائل-آسایش و اعتماد-مالیاتی مسائل-امنیتی مسائل-زیرساخت
 -نبودن کاغذي-سرعت-نامحدودي- ... مشتري و با وکار کسب وکار، کسب با وکار کسب(

  مشتري یکپارچگی
)Lin & Lee, 2005(  دانش یریتمد - یسازمان یادگیري  

)Tan & Macaulay, 2011(  اطالعات و ارتباطات يصاحب شرکت در استفاده از فناور یتاولو-یو سازمان یعوامل مردم-
-حجم استفادهو  یعتوز یزانم-ينوآور درجه-یک عوامل تکنولوژ- وکار کسب يساز شبکه

کمبود خوشه -يا منطقه عوامل-مخابرات یرساختز-یطیعوامل مح-يو تداوم فناور یداريپا
- یلیو مدارك تحص یالتتحص-آن یکیوکار الکترون وکار مرتبط و آشنا قبل از کسب کسب

  يزمان نوآور- یعشبکه توز-یغاتتبل- افراد يها یژگیو-یتخصصي واقتصادی،مشخصات اجتماع
)Bharadwaj, El Sawy, 

Pavlou, & Venkatraman, 
2013(  

 عملکرد-یمتق-یجهان ینمأت يها یرهزنج-اطالعات یفراوان-گستردهو  یرارتباطات فراگ
 يها مدل محدودیت-یعوامل سازمان- داده بزرگ-يمحاسبات ابر-اطالعات يفناور یافتهبهبود

 يفناور- یدجد ینو قوان یاراتاخت-اطالعات يفناور ينقش برون مرز-یوکار سنت کسب
  اطالعات يبا فناور ییآشنا افزایش-اطالعات

)Sousa & Rocha, 2018(  مدیریت-پروژه یریتمد-یدوکار جد کسب يها فرصت-یتو خالق ينوآور- ينوآور يها مهارت 
و  یزهانگ-باال ییها با کارا یمت یریتمد-يرهبر يها مهارت-يساز شبکه-ییو توانا ییکارا-یسکر
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  کارآفرینی دیجیتال
  عوامل (کدها)  نظریه پرداز

 يها مهارت-متفاوت يها کارکنان با فرهنگ رهبري-یفوظا یریتمد- ارتباطات-یترضا
-یريگ یمتصم يابزارها- یشرفتهپ يها يفناور-کار یسازمانده یدجد يها مدل- یریتمد

  یو ارتباط یدانش اجتماع-یکاستراتژ یریتمد-یسازمان ییرتغ- اطالعات یلوتحل یهتجز
)Zaheer, Breyer, Dumay, & 

Enjeti, 2018(  
-يتمرکز بر تجربه مشتر-یفیتتمرکز بر ک-يمشتر یازهدف قرار دادن ن-چشم انداز و هدف

و  یفن ییآشنا-گرا فرصت یهروح- يعوامل فرد- وکار مدل کسب- فرد بودن منحصربه
-یدانشگاه یالتتحص-یمیدرون ت يو تجار یفن يها از مهارت یبیترک-ینترنتبا ا يوکار کسب

 یمنابع مال-یعوامل سازمان-روابط- مداوم یادگیريو  دیجیتالیوکار  کسب یتذهن- مذکر یتجنس
-یطیعوامل مح-يو اثرساز یمعلول-یعلّ ياستراتژ-ینديعوامل فرآ-يشده توسط مشتر ینمأت

 یدسترس-شده یتصنعت تثب-قابل کنترل شخصیرو غ یعوامل خارج-یاجتماعو  یاسیعوامل س
ارزش ارائه -يابر يتکنولوژ- داده يها زیرساخت-باند يپهنا-ینترنتسرعت ا- اه یتبه منابع و قابل

 ینبازار آنال-و شبکه یلموبا يفهم تکنولوژ-ینانهکارآفر یشگرا-تمرکز-زمان ورود-شده
با  یاروییرو-یلیتکم يها مهارت-یلتما- ییاجرا یمت- صداقت- یادگیري- یشآزما-یجهان

اقدامات -یزير برنامه-يبرنامه کاربرد یطراح-یرهنگامد یتتحمل در برابر موفق-مشکالت
-انتخاب کانال-رشد یریتمد-يمشتر-ينشان تجار- خدمات یفیتک- عملکرد-يتکنولوژ

  یابیبازخورد عملکرد بازار-یجیتالد یابیبازار
)Richter, Kraus, & Syrjä, 

  یاقتصاد مشارکت یکردرو  )2015
)Dutot & Van Horne, 2015(  ینانهکارآفر یاتها و خصوص یژگیو-ینانهکارآفر یاريهوش-یاییپو  

)Ngoasong, 2017(  ساخت یردولت بر ز يارگذ یهسرما- یکتکنولوژ يها یستگیشا-ینیکارآفر يها یستگیشا
  انکوباتورها یجادا-ینیکارآفر يها آموزش-يتکنولوژ

  نوآوري
)Herbig, Golden, & Dunphy, 

  یالتتسه ياعطا- یسسات آموزشؤم-ینیکارآفر یتظرف-یهسرما-یرساختز  )1994
)Drucker, 1985(  بازار و  ییرتغ-ینديفرآ یازهاين-عدم تجانس-منتظرهیرغ يرخدادها-يورآنو يها فرصت یلتحل

  در ادراکات ییرتغ-یتیجمع ییراتتغ-صنعت
)Drucker, 1985; Mass, 1999(  یددانش جد  

)Zhao, 2001(  ینیکارآفر یازهاين-بازار یازهاين  
)Zhu, Dong, Xu, & 

Kraemer, 2006(  
 یآمادگ- اندازه سازمان- یکیتکنولوژ یستگیشا-یتیمسائل امن- هزینه-يارسازگ-یرقابتیت مز

  یطمح یرشپذ
)Duane Ireland & Webb, 

  استخراج و اکتشاف یکرد: رو یکاستراتژ ینیکارآفر  )2007
)Beaver & Prince, 2002(  يبازار قو یشگرا یجادا-یریتیمد يها نگرش-ها فعالیت توجه به-ینکارآفر یزشتعهد و انگ-

و  ینیب یشپ ییتوانا-نفعان يمناسب ذ یتیرمد-خوب و نوآورانه ياستراتژ-خوب یارتباطات داخل
-یطیمح ییراتبا تغ یقتطب برايکامل  یريپذ انعطاف-و صنعت یطیمح ییراتپاسخ به تغ

  دولت- يو نوآور ینیکارآفر یاستس یجترو-یدولت یاتیمال قوانین-یرساختز
)Stam, 2008(  دولت يها یاستس  

)Tellis, Prabhu, & Chandy, 
  یفرهنگ سازمان-بر مهارت افراد يگذار یهسرما  )2009

)Oly Ndubisi & Iftikhar, 
  استقالل-ییکارا-یريپذ یسکر-یریترفتار مد  )2012

)Nambisan & Baron, 2013(  یطمح یازو ن ینمهارت و خواسته کارآفر ینتناسب ب یجادا  
  نوآوريِ باز

)Kenworthy, 1995; 
Lundvall, 1998(  یو سازمان یفرهنگ مل  

)Mass, 1999(  یدکسب و استخراج دانش جد  
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  کارآفرینی دیجیتال
  عوامل (کدها)  نظریه پرداز

)Chesbrough, 2003(  يتکنولوژ يها ینههز یشافزا  
)Christensen, Olesen, & 

Kjær, 2005(  
مقدار - محصول-چرخه عمر یمحصوالت و خدمات در منحن یتموقع-بازار یستمدر س یتموقع

  خدمت یال ارزش افزوده حاصل از محصو
)Dodgson, Gann, & Salter, 

  یدجد يها يفناور-يفناور  )2006
)Elmquist, Fredberg, & 

Ollila, 2009(  یرونیدر مقابل تمرکز ب یتمرکز درون  
)Schaffers et al., 2011(  مدل - ينوآور يتقاضا-وکارها کسب يساز شبکه-یالتتحص-اطالعات يساخت فناوریرز

  یوکار باز و مشارکت کسب
)Okur, 2017( یندهايفرآ- یسازمان يساختارها- ها شبکه-ینانهفرهنگ کارآفر-محور دانش یکردرو-یمیکار ت 

  يمعنو یتمالک یحقوق ینقوان-دانش یریتمد يها یستمس- یابیارز
)Todorova & Durisin, 2007(  و توسعه یقبر تحق يگذار یهسرما  

)Rahman & Ramos, 2010(  از  يدرك مشتر-يمشتر یازن-یعرضه منابع مال-عرضه مواد خام-يفناور یرامونعرضه اطالعات پ
 یارهايمع-دولت ینقوان-یبازار جهان یتمحدود-یبازار محل يها یتمحدود- يو نوآور یسکر

 یریتنگرش مد-فرهنگ-منابع-یریتان مدزم- یتخصص فن-ها يگذار یاستس-ضد انحصار بازار
ناقص و  يحسابدار يها یستمس- یستمس-يدر برابر نوآور کارکنانمقاومت -یسکارشد به ر

  یمیقد
)Chesbrough, 2017(  وکار مدل کسب  

)Cheah & Wang, 2017(  داده کالن رویکرد از گیري بهره  
)Vega-Jurado, Gutiérrez-

Gracia, Fernández-de-
Lucio, & Manjarrés-

Henríquez, 2008(  
  یکتکنولوژ يها یستگیشا

)Ferro & Bonacelli, 2010(  وکار کسب يها مدل  
  نوآوري در کارآفرینی دیجیتال

)Zhao, 2005(  سبک-ییتوانا-کارمندان-یستمس- ياستراتژ  
)Liao, Kickul, & Ma, 2009(  و  ییشناسا-یکپارچه يها ییتوانا- یزير برنامه-یمنابع انسان- اتحاد-يتکنولوژ-منابع شرکت

  يتکنولوژ-منابع شرکت-ها بر فرصت يگذار یهسرما
)Jelonek, 2012(  يمشتر یازتوجه به ن- ها شرکت- يمجاز يفضا-ینترنتبر ا یخدمات مبتن-کنندگان  مصرف-

  یانمشتر
)Quinones, Nicholson, & 

Heeks, 2015(  
 عملیات-قوائد– ینقوان-دولت  یانمجر-مدارس-ها دانشگاه- مشتریان–کنندگان  ینمأت-ها شرکت

  مستمر بر منابع يوجو و جست یلوتحل یهتجز- يتکنولوژ- یفرهنگ سازمان-
)Nepelski et al., 2017(  شکست یرشپذ- ینانهفرهنگ کارآفر-یو مال یریتیمد مهارت- یت فنمهار-يگذار هدف-

توجه به -يگذار یاستس-يساز یتظرف- یطتوسط مح ينوآور یرشپذ-گسترده يگذار یهسرما
 یجادا-يبر نوآور يگذار یهسرما-انتشار و اشتراك دانش- يهمکار یتتقو- يهمه سطوح نوآور

  یزهو انگ یاقاشت-یک تکنولوژ ياستاندارد ها
)Ratten, 2013(  به تجربه نو يمشتر یاقاشت-يمشتریک تجربه تکنولوژ- یانمشتر يها یژگیو  
)Burke, 2013(  خدمت یانوع محصول -اندازه شرکت-عاملیرمد یالتتحص  

)Khajeheian, 2013(  ییدارا-  یمال ییدارا-یزاتتجه- یمنابع داخل- ها يو همکار يسپار برون-یمنابع خارج-منابع 
 یسازمان یادگیري- ینانهکارآفر يرفتارها-وکار دانش کسب-یرقابت یتمز-/ گروهیمت- یاجتماع

 یازهاين-  يمدل درآمد-  یرقابت ياستراتژ-انداز چشم– ياستراتژ-ینیسبک کارآفر- یاییپو-
– یعتوز- ساختیرز- یدتوسعه محصول جد-فروش  يبند زمان– یدها-محصول -  ریانبازار و مشت

  ینترنتا یدسترس- یکپرداخت الکترون- بازار یاطالعات زیرساخت-مقررات
)Jelonek, 2015(  ياستراتژ-وکار مدل کسب-ساختار-منابع- ارزش-ینترنتا يتکنولوژ-یانمشتر  
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تـم چـارچوبی    دهاي اسـتخراج شـده از مقـاالت، از طریـق تحلیـلِ     در گام بعد با توجه به کُ
 هـاي  فعالیت ، خصوصیات فردي ووکار کسب هاي قابلیت لی: محیط،متشکل از چهار مقوله اص

مفهـوم روا و   27 در مجمـوع  که هر مقوله داراي مفاهیم مربوطه است و شد استراتژیک حاصل
 همچنین اولویت مفاهیم بر اساس فراوانی با استفاده از آنتروپی شانون سنجیده شد. هستند. پایا 

 چارچوب حاصل از فاز اول و اولویت آنتروپی شانون  .2 جدول
  رتبه  وزن حاصل از آنتروپی شانون مفهوم مقوله بعد

ب
کس

ن 
رو

ب
 

کار
و

 

 محیط

  1  187769455/0 وکار کسبان هاي مخاطب قابلیت .1
  2  169572715/0  گر یلتسه ینقوان .2

  3  158683599/0  . فرهنگ انجام کارآفرینی و نوآوري3
  3  158683599/0  و ارتباطات اطالعات يفناور یرساختز .4

  4  146113036/0  هاي دولت . سیاست5
  5  089588798/0 . زیرساخت مدیریت اطالعات بازار6

  5  089588798/0 نهاد ها. 7

ب
کس

ن 
رو

د
 

ص
شخ

به 
ته 

ابس
و و

ار 
وک

 
 وکار هاي کسب قابلیت

  1  130269925/0 اطالعات و ارتباطات يفناور یریتمد .1
  2  100030898/0 يساز ارتباطات و شبکه .2

  3  093607411/0 . مدیریت نیازها3
  3  093607411/0 فرصت یلو تحل ییشناسا .4
  3  093607411/0 خدمت یامحصول  یریتمد .5

  4  08619204/0  . مدیریت دانش6
  4  08619204/0  . مدیریت سرمایه7

  5  077421517/0  .مدیریت منابع8
  6  066687265/0  . ساز و کارهاي همکاري9

  6  066687265/0  مستمر عملکرد یابیارز .10
  7  052848407/0  پذیري . انعطاف11

  7  052848407/0  وکار . ساختار کسب12

خصوصیات کارآفرینی و 
 فردي

  1  344460559/0  هاي کارآفرینی شایستگی. 1
  2  240767598/0  یریتیمد يها یستگیشا .2
  3  207385921/0  ها . مهارت ها و توانایی3

  3  207385921/0  یالتتحص .4

هاي  هافعالیت فعالیت
 استراتژیک

  1  376882998/0 اتخاذ استراتژي مناسب. 1
  2  333718319/0 وکار و درآمدي . مدل کسب2

  3  192932456/0  وکار . طرح کسب3
  4  096466228/0  . برنامه بازاریابی4
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بـا ده   یافتهسـاختار  یمـه مصـاحبه ن  ،فاز اولمقوالت شناسایی شده در در فاز دوم با استفاده از 
 يباز، محور يدگذاربا استفاده از روش کُ سپس .صورت گرفت یجیتالنفر از خبرگان حوزه د

مقوالت بومی شرایط ایران شناسـایی شـده و    انجام شد، چارچوب اولیهدر قالب که  ینشیو گز
فـاز اول   مفهـوم  27از  مفهـوم  17کننـده  ییدأکشور شکل گرفت کـه ت  یداخل یطشراچارچوب 

  شد. یدهسنج مفاهیم یتاولونیز شانون  یآنتروپ یقاز طر .است

  چارچوب حاصل از فاز دوم و نتایج اولویت آنتروپی شانون .3 جدول

 
بـر   مـؤثر دهنـده عوامـل    که نشـان  دست آمد بهمدل جامع زیر حاصل  ،پژوهشاین در نتیجه 

 هـا  هر یـک از شـاخص   هاست. یک از آنهاي هر باز در کارآفرینی دیجیتال و شاخص نوآوريِ
  اند.  با توجه به ادبیات بررسی شده، شرح داده شده نیز

 

وزن حاصل از آنتروپی  تم گروه بعد
  رتبه  شانون

ب
کس

ن 
رو

ب
 

کار
و

 

 محیط

  1  334514864/0 يو نوآور ینیفرهنگ انجام کارآفر 1
  2  30801534/0  گر یلتسه ینقوان .2

  3  238313198/0  هاي مخاطبان  . قابلیت3

  4  119156599/0  دولت يها یاستس .4

ب
کس

ن 
رو

د
 

ص
شخ

به 
ته 

ابس
و و

ار 
وک

 

 وکار هاي کسب قابلیت 

  1  325709493/0 يهمکار يساز و کارها .1
  2  252091341/0 یازهان یریتمد .2

  3  172079111/0 فرصت یلو تحل ییشناسا .3
  4  108569831/0 مستمر عملکرد یابیارز .4
  5  100836536/0 سازي ارتباطات و شبکه .5

  6  040713687/0  . مدیریت سرمایه6
  7  0  . مدیریت محصول یا خدمت7

خصوصیات کارآفرینی و 
 فردي

  1  469278726/0  کارآفرینیهاي  شایستگی. 1
  2  382680318/0  ها . مهارت ها و توانایی2

  3  148040955/0  یالتتحص .3

 هاي استراتژیک فعالیت 
  1  1 وکار طرح کسب .1

  2  0 وکار و درآمدي . مدل کسب2
  2  0  یابیبرنامه بازار .3
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  باز در کارآفرینی دیجیتال  بر نوآوريِ مؤثرعوامل . 1 شکل

 گیري بحث و نتیجه
شـده در هـر عامـل     آوري جمـع  هاي شاخصشاهد ، صورت گرفتههاي  با پژوهش در قیاس

کـارآفرینی  از جملـه نـوآوري، نـوآوريِ بـاز و    صورت پراکنده در مضـامین مختلـف و مجـزا     به
اسـتخراج عوامـل و    ،هـاي مـرتبط   بـا مطالعـه جـامع پـژوهش     در ایـن تحقیـق   اما هستیم. دیجیتال
بـاز در کـارآفرینی    نوآوريِ به موضوع ها، مشخصاًٌ اشتراك و برآیند آن نهایتدر ها و  شاخص

  دیجیتال پرداخته شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

انعطاف 
  پذیري

ساختار 
 کسب و کار

 
مدیریت 

 منابع

مدیریت 
 دانش

مدیریت 
 سرمایه

مدیریت فناوري 
اطالعات و 

 ارتباطات

 

مدیریت 
محصول یا 

 خدمت

مدیریت 
 نیازها

سازوکار 
 همکاري

ارتباطات و 
 شبکه سازي

 

ارزیابی 
مستمر 
 عملکرد

شناسایی و 
تحلیل 
 فرصت

قابلیت هاي 
 کسب و کار

خصوصیات  محیط
 فردي

 

فعالیت هاي 
 استراتژیک

عوامل موثر بر نوآوري باز 

 در کارآفرینی دیجیتال

 

تدوین طرح 
 کسب و کار

تدوین مدل 
 کسب و کار

اتخاذ 
استراتژي 

 رقابتی

برنامه 
 بازاریابی

شایستگی هاي 
 کارآفرینی

 

شایستگی 
 هاي مدیریتی

 

مهارت ها و 
 توانایی ها

 

تحصیالت 
 مرتبط

فرهنگ 
کارآفرینی و 

 نوآوري

زیرساخت 
مدیریت اطالعات 

 بازار

زیرساخت 
فناوري 

  کشوراطالعات

 

نهادهاي 
  محیطی

 

قابلیت هاي 
 مخاطبین

 

سیاست هاي 
 دولت 

 
قوانین 

 تسهیل گر

 

فرهنگ ملی 
 و سازمانی

 یرامون پيداده ها  
  اطالعات  يفناور

 عرضه داده ها 
  مدیریت و برخورد

 با داده ها

  ینترنت، ایفیتك
مخابرات و 

  به انهايدسترس

 مدارس 
 دانشگاه ها 
 تامین کننده ها 
 شرکت ها 
 مجریان دولت 

  سطح دانش و آگاهی
 تکنولوژیکی

 پذیرش نوآوري 
 اشتیاق به تجربه نو 
 انها در همکاري 

مشارکت کسب و کار 
 و کمک هاي مالی

ترویج کارآفرینی و 
تشویق نوآوري از 

طریق آموزش هاي 
کارآفرینی در مدارس 
و دانشگاه ها ، ایجاد 
 انکوباتورها و تبلیغات

 قوانین مالیاتی 
  قوانین حقوقی مالکیت

 معنوي 
 استانداردهاي تکنولوژیک 

 تبلیغات 
 نشان تجاري 
 بازاریابی دیجیتال 

 استراتژي علی معلومی 
 استراتژي رقابتی 
 استراتژي دانش محور 
  استراتژي اقتصاد

 مشارکتی
  استراتژي کالن داده 

 تاکید بر مدل درآمدي 

 طراحی برنامه کاربردي 
 داشتن هدف و چشم انداز 

  انعطاف پذیري
کامل جهت تطبیق 
 با تغییرات محیطی

 تغییر سازمانی 

  ساختار تخت یا
 سلسله مراتبی 

 اندازه کسب و کار  

  اتخاذ و توجه به 
 دانش به روز

  ایجاد ظرفیت
 کسب دانش

مدیریت بر منابع 
داخلی و خارجی 

کسب و کار از جمله 
منابع مالی، انسانی، 

 تجهیزات و ... 

 سرمایه 
 سرمایه گذاري بر مهارت افراد 
 سرمایه گذاري بر نوآوري 
  سرمایه گذاري بر  تحقیق و

 توسعه
  سرمایه گذاري بر زیر ساخت

 تکنولوژي

تمایل و قابلیت کسب و کار به اتخاذ 
فناوري و انتخاب فناوري هاي جدید و 

 :مبتنی بر نوآوري باز از جمله
 سیستم هاي پیشرفته مدیریت دانش  
  حسابداريسیستم هاي پیشرفته 
 پرداخت هاي الکترونیک 
  تکنولوژي هاي ابري 
 داده کاوي  

 نوع و زمینه محصول یا خدمت 
 مقدار ارزش افزوده 
  موقعیت در منحنی چرخه عمر

 محصول یا خدمت
 کیفیت 
 منحصر به فرد بودن 
 تمرکز بر تجربه مشتري 
  توجه به مسائل امنیتی در

 ارزش ارائه شده
  توجه به فرآیند توسعه

 محصول یا خدمت جدید

  توجه به نیازهاي
 فرآیندي

 توجه به نیازهاي بازار 
 توجه به نیازهاي افراد 

 کار تیمی 
 برون سپاري 
  تقویت همکاري

ایجاد ارتباطات و 
شبکه سازي پایدار و 
گسترده با ذي ربطان 

 کسب و کار

  تجزیه و تحلیل و جستجوي
  بر منابعمستمر

  تجزیه و تحلیل اطالعات بازار 
  بررسی بازخورد عملکرد

 بازاریابی

تشخیص زمان 
مناسب جهت نوآوري 

 و ورود به بازار

 مدیریت دانش 
 مدیریت ریسک 
 مدیریت پروژه 
 مدیریت تصمیم گیري 
 مدیریت تیم 
 مدیریت وظایف 

 مهارت فنی 
  مهارت تجاري 
 مهارت کار تیمی 

 تعهد و انگیزش                       
 هوشیاري 
 فرضت گرایی 
 صداقت  
 مهارت 

 رویارویی با موانع 
 پذیرش شکست  
 ریسک پذیر 
 روحیه یادگیري 
  گرایش به فناوري و 

 کسب و کار دیجیتال
 

تحصیالت 
آکادمیک مرتبط 

 با کسب و کار
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 ،سطح دانش و آگاهی تکنولوژیککه شامل ان مخاطب هاي قابلیت در عامل محیط، شاخص
و  وکـار  کسـب در مشـارکت   هـا  آن چنـین همکـاري  ماشتیاق به تجربه نـو و ه  پذیرش نوآوري،

کسب کرده اسـت. ایـن در حـالی    ، رتبه نخست اهمیت را در ادبیات دنیا است هاي مالی کمک
شاخص فرهنگ انجام کارآفرینی و نوآوري در رتبـه نخسـت    ،است که در مصاحبه با خبرگان

 ،اي همچـون ایـران   کشور در حـال توسـعه   که توان استنباط کرد یم بنابرایناهمیت قرار گرفته، 
شرفت و رسیدن به پی ،براي موفقیت سپسسازي در این زمینه متمرکز شود،  ابتدا باید بر فرهنگ

 سـوق پیـدا کنـد.    وکـار  ان کسبمخاطب هاي قابلیت کانون توجه باید به سمت ،استاندارد جهانی
هـاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، بـه نقـش       وکار کسبهمچنین در پژوهشی مشابه در زمینه 

 امل). در ع1395قابل توجه مشتریان در نوآوري باز اشاره شده است (داودي، اکبري و پاداش، 
، شـاخص مـدیریت فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات کـه شـامل تمایـل و         وکار کسب هاي قابلیت

باز از جمله  و مبتنی بر نوآوريِ هاي جدید به اتخاذ فناوري و انتخاب فناوري وکار کسبقابلیت 
هاي ابـري   هاي الکترونیک، تکنولوژي هاي پیشرفته مدیریت دانش، حسابداري، پرداخت سیستم
سـازوکارهاي   شـاخص  ،در صدر اولویت دنیا قرار دارد. در بخش خبرگـان  است، اويک و داده

که به مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطـات   درحالی ،اولویت نخست را کسب کردههمکاري 
ها در فرهنـگ  وکار کسبافراد و  ،توان نتیجه گرفت می بنابرایناشاره قابل توجهی نشده است. 

اما از آنجا که  هستیم. سازي در این زمینه گرا نیستند و نیازمند فرهنگ ایرانی داراي روحیه جمع
موضوع کارآفرینی دیجیتال مد نظر است، الزم است توجه اصلی به مدیریت فناوري اطالعـات  

هاي کـارآفرینی کـه    . در عامل خصوصیات فردي، شاخص شایستگیشود و ارتباطات معطوف
رایی، صداقت، مهارت، رویارویی با موانع، پذیرش گ تصتعهد و انگیزش، هوشیاري، فرشامل 

 اسـت،  دیجیتـال  وکـار  کسـب گرایش به فنـاوري و   و ، روحیه یادگیرييپذیر ریسک شکست،
هـاي مـدیریتی از    امـا شـاخص شایسـتگی    ،رتبه نخست اولویت را در هر دو بخش کسب کـرده 

 ،توان نتیجـه گرفـت   میاست. بنابراین  نشده به آن اي مواردي است که در بخش خبرگان اشاره
در  هسـتند. سـرانجام   هاي دیجیتال در ایران دچـار ضـعف در ایـن شـاخص    وکار کسبصاحبان 

شـامل اسـتراتژي    ،استراتژیک، شـاخص اتخـاذ اسـتراتژي متناسـب بـا شـرایط       هاي فعالیت عامل
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ت باشد که در بخش ادبیا و کالن داده می اقتصاد مشارکتی ،محور معلولی، رقابتی، دانش -یعلّ
ــ  امــا را دارد نخســتدنیــا رتبــه  جــاي آن طــرح  هدر بخــش خبرگــان تــوجهی بــه آن نشــده و ب

بـه ضـعف    تـوان  مـی  ایـن مقایسـه   بـا  به این ترتیـب  است. قرار گرفته در صدر توجه وکار کسب
  پی برد.  وکار کسباستراتژیک و اتخاذ استراتژي مناسب در مرحله اولیه 

  پیشنهادها
تـوان   مـی  ،خبرگان که متناسب با شرایط داخلی کشور صـورت گرفتـه  بندي  با توجه به رتبه

اي  دریافت کـه اولویـت عوامـل در فرهنـگ و وضـعیت اقتصـادي کشـورهاي در حـال توسـعه         
توان بـه   بندي حاصل از مطالعات پیشین می با قیاس اولویت بنابراین است.همچون ایران متفاوت 

  . برداشتجهانی پی برد و در راستاي آن گام  ضعف توجه به عوامل حائز اهمیت در استاندارد

با توجه به نتیجـه حاصـله مبتنـی بـر فرهنـگ ضـعیف کـارآفرینی پیشـنهاد          ،در مقوله محیط
هـا کـارآفرینی را در صـدر توجـه قـرار دهنـد.        هاي آموزشـی مـدارس و رسـانه    سیستم شود، می

عنوان یکـی از   خود بهان بهاي مخاط ها و ویژگی قابلیت بر ها تمرکز خود راوکار کسبهمچنین 
و  وکـار  کسـب  هـاي  قابلیـت  معطوف کننـد. در مقولـه   وکار کسبهاي اجرایی و موفقیت  ستون

مـدارس و   شـود  فردگرایی جامعه پیشنهاد مـی  با توجه به روحیه ،اهمیت سازوکارهاي همکاري
یرسـاخت فنـاوري   از آنجا که ز ،عالوه هها قرار دهند. ب ها مبناي سنجش افراد را، گروه   دانشگاه

متناسـب بـا    وکـار بایـد   کسـب اندازي  راهاطالعات و ارتباطات از اهمیت ویژه برخوردار است، 
از طرفی به  روزرسانی اطالعات باشد. امکانات موجود و بر مبناي اطالعات در جریان بازار و به

بـاز، ایجـاد    هـاي جدیـد و مبتنـی بـر نـوآوريِ      به اتخـاذ فنـاوري   شود، می ها پیشنهادوکار کسب
بپردازنـد. در راسـتاي ارائـه     وکـار  کسـب ربطـان   سازي پایدار و گسترده با ذي  ارتباطات و شبکه

گـذاري در   ین ارزشنـ فرد بودن و ایجـاد مزیـت رقـابتی و همچ    محصول و خدمت نیز منحصربه
 اتخـاذ و توجـه  بایـد  هاي دیجیتال وکار دیگر کسب تجربه مشتري را مد نظر قرار دهند. از سوي

مراتبـی و   کار گیرند و از سـاختار سلسـله   مدیریت بر منابع داخلی و خارجی را به و روز دانش به
 در انتهـا در مقولـه خصوصـیات فـردي     روي آورنـد.  گروهی ساختار کارِ و به کرده سنتی پرهیز



  733 عوامل مؤثر بر نوآوريِ باز در کارآفرینی دیجیتال

هـاي   شایسـتگی از جملـه  د هـاي خـو   افـزایش شایسـتگی   بـراي فـرد کـارآفرین    شود، می پیشنهاد
  توسعه فردي بپردازد. براي هاي آموزشی ه دورهب ،مدیریتی

از طرفـی   کـرد.  اشـاره  دسترسی آسان به خبرگـان  توان به عدم هاي تحقیق می از محدودیت 
دنبـال آن اشـاعه نتـایج پـژوهش      دسترسـی بـه جامعـه هـدف و بـه      ،هـاي موجـود   دلیل تحـریم  به
بـه   محققـان  شـود،  مـی پذیر نیست. در راستاي تکمیل و توسعه پژوهش پیشنهاد  سادگی امکان  به

بـاز در کـارآفرینی دیجیتـال،     بـر فرهنـگ نـوآوريِ    مـؤثر  شناسـایی عوامـل  چون همموضاعاتی 
بـاز،   بـاز، بررسـی نقـش مشـتریان در نـوآوريِ      بر کـار تیمـی در نـوآوريِ    مؤثر شناسایی عوامل

شناسایی راهکارهاي مناسب در جهت رفع و  رآفرینی دیجیتالباز در کا شناسایی موانع نوآوريِ
  .  باز در کارآفرینی دیجیتال در کشور بپردازند موانع نوآوريِ
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  منابع
 مـؤثر  بندي عوامل شناسایی و اولویت"). 1395اکبري، مرتضی و پاداش، حمید (؛ داودي، نازي

ــوآوريِ  ــر موفقیــت ن ــاز در  ب ــاوري اطالعــات و  وکار کســبب توســعه . "ارتباطــاتهــاي فن
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