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 چکیده
وکارهای نوپای فاوا در بوم کسباین پژوهشِ کاربردی با هدف تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست

به انجام رسید. در مرحله تدوین، با تشکیل گروه کانونی و مشارکت  ،اکتشافی ختهیآم گیری از روشا بهرهب استان ایالم و

بوم تدوین شده و هفت ها، ابعاد و نشانگرهای زیستوکارهای فاوا، چارچوبی در سه سطح مؤلفهکسب نفر از خبرگان 14

تأمین مالی، فرهنگ، پشتیبانی، سرمایه انسانی، بازار و جذابیت محیطی( شناسایی شد. در مرحله کاربست، با  مؤلفه )سیاست،

میزان »و « میزان اهمیت»یت هرکدام از معیارهای دوگانه (، درجه اهمAHPمراتبی )بهکارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله

شده در مرحله دست آمده، نشانگرهای شناساییهای بهبندی محاسبه شده و سپس، با استفاده از وزنبرای رتبه« دسترسی

له پیشین ی مرحکنندهمشارکت 14بندی شدند. پاسخگویان در این مرحله نیز رتبه TOPSISتدوین، با استفاده از مدل 

وکارهای نوپای فاوا در استان ایالم با شیوه نمونهگیری هدفمند برگزیده شده بودند. بوم کسبزیست بودند که از بین فعاالن

وکار بوم کسبهای مرحله پیشین بود. ارزیابی وضعیت زیستساخته براساس یافتهنامه محققپرسش ابزار تحقیق نیز

فرهنگی، خدمات  الگوسازی، سرمایه مالی، بیمه و مالیات، دولت ابعادمیزان شکاف در  که بیشترینموردمطالعه نشان داد 

 ی وجود دارد.شبکه استارتآپ حمایتی و
 

 وکارهای نوپای مبتنی بر فاواوکارهای نوپا، کسببوم کارآفرینی، کسباستان ایالم، زیست :های کلیدیواژه
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 مقدمه
فناوری اطالعات و ارتباطاات  اجتماعی کشورها،ه اقتصادی و عیکی از محورهای نوین توس

تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی کشاورها دارد. فااوا موجاب افازایش  )فاوا( است که

فاراوان  نقش دهنده. این خصوصیات نشانشودیم یورفناوری، رشد تولید و بهره نرخ پیشرفت

(. 1395منش، صادی است )داوری و فارختوسعه اقت یتنها ردکارآفرینی و  یی،زافاوا بر اشتغال

شامار آن هاای بیبه گسترش ظرفیت فاوایافته با درک اهمیت درحال حاضر، کشورهای توسعه

درصاد تولیاد 4تاا  2هایی معاادل بودجاه در توسعه کارآفرینی و افزایش اشاتغال روی آورده و

ایان توجاه افازایش کنناد. نتیجاه ناخالص داخلی خود را صرف امور پاژوهش و توساعه آن می

پذیری محصاوالت و کاالهاا و در نهایات اشتغال، ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه، رشد رقابت

(. 1390دهی به ساختارهای کالن اقتصادی جهاان اسات )محماودی و محماودی، توانایی شکل

، شاوندیترین نوآوران و کاربران فاوا محساو  مکشورهای صنعتی مهم اگرچه در حال حاضر

روناد  ،روازایان .فنااوری هساتند سرعت در حال پذیرش ایانتوسعه نیز بهکشورهای درحال اما

(. 1396ها در تسریع نوآوری فااوا در حاال افازایش اسات )کازازی و همکااران، مداخله دولت

موجاب کااهش هزیناه و  آن، کاربردهاای همچاون ساایر وکار،کسب زهفاوا در حواستفاده از 

 (.1387مرادحاصل و همکاران، ) شودمیافزایش کارایی 

در فااوا مبتنای بار وکارهای که در جهت توسعه کساب ییهارغم تالشهای اخیر بهدر سال

های وکارها با موانعی همچون دگرگاونی سیاساتانجام شده است، بسیاری از این کسبکشور 

دیران و ثبااتی رویکارد مابی، وکارناساالم باودن محایس کساب ای،یقهدولت و رویکردهای سل

 ،الزم هاییرساااختفقاادان ز ،وجااود قااوانین نامناسااب و غیرحمااایتی ،کارفرمایااان دولتاای

بهاره بااالی  ،نامناساب باودن باازار ،هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کاارآفرینی یتحماعدم

هاا قارار داده روی آن وکار را پایشِرو هستند که فضای نامساعد کسبههای بانکی و... روبوام

درک نامناسااب و یااا عاادم تاادوین یاا  الگااوی (. 1394آباااد و نااوری، زارع میرکاساات )

بین و همکاران، وکارها در این حوزه است )نی وکار اثرگذار، از دیگر مشکالت کسبکسب

دهنده فااراهم نبااودن فضااا یااا بسااتر حمااایتی اساات کااه در ادبیااات (. موانااع متعاادد، نشااان1396
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های الزم بیانگر برداشتی جاامع از تماامی مؤلفاه وم یاد شده وبعنوان زیستکارآفرینی از آن به

 (.Mason & Brown, 2014)وکارهاست گیری و رشد کسببرای شکل

توسااعه ایاان اسات.  آشااکار نیااز وکارهای فناوراناه نوپااا در رشااد اقتصاادیکساابکاارکرد 

دری و قابل هدایت و مدیریت است )کردحیااکوسیستم کارآفرینی  وکارها در چارچو کسب

های کمتار برخاوردار کشاور، بارای قارار عنوان یکی از اساتاناستان ایالم به. (1398همکاران، 

فااوا مانناد  های اقتصاادیهای تمام زیربخشگرفتن در مسیر توسعه نیازمند استفاده از توانمندی

 ،وافااهاای کارآفریناناه در بخاش اما پیش از توسعه فعالیت است که دارای مزیت نسبی هستند.

وکار در این حوزه از وضعیت مناسبی برخوردار باشند. بوم کسبهای زیستالزم است شاخص

وکارهای اقتصاادی یانه استان، سهم حوزه فااوا در میاان کسابرابراساس اطالعات نظام صنف 

نفر اسات. 900زایی حدود وکار با اشتغالفروشگاه دارای پروانه کسب 280شرکت و  30استان 

آموختگان حوزه فاوا در اساتان در عات دقیقی در زمینه نیروی انسانی و تعداد دانشآمار و اطال

آموختگاان ایان حاوزه را حادود حال نظام صنف رایانه ایالم، تعداد دانشدسترس نیست. با این

آموختگاان حاوزه فااوا در نفار از دانش 4600، 1396نفر بارآورد کارده اسات. در ساال  6000

اناد )نظاام صانف رایاناه ناام کردهره کل تعاون، کار و رفااه اجتمااعی ثبتسامانه کارورزی ادا

های اخیار دچاار ویژه در ساالوکارهای نوپا در ایاران، باهبوم کسب(. زیست1397استان ایالم، 

. در ایان شارایس، Salamzadeh & Kawamorita Kesim, 2017))تغییارات ناامنظمی شاده اسات 

وکار در ای و استانی در اجتماعات کسابقعیات ملی، منطقهتدوین ی  چارچو  متناسب با وا

گذاری حماایتی بارای توساعه ایان اجتماعاات را تواند سیاستهای مختلف نظیر فاوا، میحوزه

تسهیل کند. با توجه به نبود پژوهشی مستند درباره موضوع، این تحقیاق باه لحااظ نظاری درپای 

صاورت تخصصای، باا درنظار ها و نشاانگرها بههمؤلف بوم کارآفرینی شاملتوسعه مفهوم زیست

وکارهای نوپاای فااوا و باا نگااه ویاژه باه بوم در حاوزه کسابگرفتن ابعاد مختلف ی  زیست

 شرایس استان ایالم است. 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
های مختلاف زیست باوده و بارای تبیاین پدیادهبومی فراتر از محیسامروزه، رویکرد زیست
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بوم کاارآفرینی زیسات(. Garavan et al., 2019شاود )کار گرفتاه میاقتصاادی و اجتمااعی باه

وکارهای جدیاد ویژه بارای کسابباه ،کاارآفرینی هاییاساتعنوان مبناایی بارای طراحای سبه

بوم ایان اسات کاه زیسات باارز(. ویژگای Iansiti & Richards, 2006) ه استظهور یافتانه فناور

 دهادیهم پیوناد م با ،که غالباً اهداف و انتظارات متفاوتی دارند اندرکارانی رادستو  نفعانیذ

بوم کارآفریناناه پایادار زیست(، 2006) 1(. کوهنSuresh & Ramraj, 2012) آمیزدیو در هم م

کاه از طریاق  دانادیهم وابسته در یا  اجتمااع جغرافیاایی محلای ماز اجزای به یارا مجموعه

. نگااه شاوندیجدیاد، موجاب دساتیابی باه رشاد پایادار م هایگذارییهحمایت و تسهیل سرما

از  یاو مجموعاه گیاردیصاورت ایزولاه شاکل نمکه کارآفرینی به ستبومی به این معنازیست

 Mackوقوع بپیونادد )فعالیت کارآفرینی باه ها،عوامل باید فراهم شوند تا از ترکیب مناسب آن

& Mayer, 2016بوم کاارآفرینی و عملکارد آن باه تناوع ارتباطاات (. پیکربنادی یا  زیسات

 ,Adnerداوطلبانه میان کنشگران و هماهنگی و مدیریت اجمااعی حااکم بار آن وابساته اسات )

نقش محوری »های کارآفرینانه به بررسی بوم( از منظر زیست2006(. در این باره، کوهن )2006

هاای متحده امریکاا( در پیشابرد نوآورییکتوریا، بریتیش کلمبیا در ایاالتی  جامعه محلی )و

 و رساامی و غیررساامی هایشاابکهفرهنااگ،  شااامل: مؤلفااهچناادین پرداختااه و  «کارآفرینانااه

کارده  معرفای 2بوم کارآفریناناه پایادارگیری ی  زیستشکلبرای های فیزیکی را زیرساخت

وکارهای نوپاای کارآفریناناه را نتیجاه تعامال بوم کسابزیسات ،(2012) 3است. رگل و نا 

که محیطی را برای بااالبردن ساطو   دانندیها و حوادثی م، سازمانهایرساختها، زمردم، نقش

دربرگیرناده  هابومیستمعتقدند ز ،(2010) 4. خلیل و االفسنکنندیفعالیت کارآفرینانه ایجاد م

آیزنبار   به باور .نفع هستندها در منطقه ذیوکارکسببودن  عناصری هستند که در کارآفرین

                                                           

1 Cohen 

2- Sustainable entrepreneurial ecosystem 

3 Regele & Neck  

4 Khalil & Olafsen  
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و  یامنطقاه هااییتقابل تقلید نیساتند و در توساعه کاارآفرینی بایاد مز هابومیستز ،(2011)1

باا توجاه بااه  موفاق اجتناا  شااود. هایبومیسااتکشاوری موردتوجاه قاارار بگیارد و از تقلیاد ز

در ایاان تحقیااق بااا ارزیااابی  ها،بومارائااه شااده باارای مطالعااه زیساات هااای متعااددچارچو 

های کلیادی، از منظور رسیدن به چارچو  اولیاه و اساتخراپ پرساشهای پیشین و بهچارچو 

 ،(2011مبتنای بار الگاوی مفهاومی آیزنبار  ) 2بوم کارآفرینی بابسونپروژه زیستچارچو  

 شد.بهره گرفته 

زمیناه و عااملی بارای های مختلف از جمله اطالعاات و ارتباطاات، فناوری در حوزه توسعه

، بررسی، شناسایی»( با عنوان 1391های تحقیق صفتی )یافته بوم است. در این بارهپویایی زیست

 نشاان داد کاه ،«ایاالملرستان و  هایاستان فاوا بر اشتغال در بخش صنعت تأثیر برآوردو  مقایسه

دارد.  ایااالم ویژهو بااه زایی دو اسااتانباار اشااتغال یاناادک بساایار تأثیرگااذاری اطالعااات فناااوری

الگااوی آنکتاااد، تاادوین  (، در چااارچو 1395منش )براساااس نتااایج پااژوهش داوری و فاارخ

هاای کاارآفرینی، استراتژی ملّی کارآفرینی، اصال  و بهبود قوانین، ارتقاای آماوزش و مهارت

بارای  نیرساسازی و اطالعدسترسی به منابع مالی، حمایت از فنّاوری و نوآوری و ارتقای شبکه

 یادر مطالعاه ،(1396داوری و همکااران ) .درخور توجه استحوزه فاوا پیشبرد کارآفرینی در 

نشاان دادناد کاه کاارایی  ،«بوم کارآفرینی ایران براساس مدل آیزنبر عوامل زیست»با عنوان 

، هاایتاز عوامال همچاون حما یاتاأثیر مجموعاه بوم کارآفریناناه در ایاران تحاتی  زیست

(، در 1397فای  و همکااران )تاأمین ماالی اسات.  یه انسانی، بازارها، فرهنگ، سیاست، وسرما

 ،«حوزه فاوا در ایاران المللیینمادرزاد ب یهابنگاه یزکنندهابعاد متماتحلیل »پژوهشی با موضوع 

 ی، ابعااد«بوم اقتصاادیزیسات»و « دولات»، «بنگاه»، «نهاد کارآفرین» اند کهبه این نتیجه رسیده

سااازان و همکاااران های پااژوهش چیتیافتااه .هسااتند المللاایینمااادرزاد ب یهااامتمااایز در بنگاه

 یهنوپاای حاوز یوکارهااناداز در کسابتاأمین ماالی خودراه یهااروش»موضوع  با(، 1396)

                                                           

1 Isenberg  

2 Babson Entrepreneurship Ecosystem Project (BEEP) 
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 تارینیجرا ،تاأمین ماالی شخصای صااحب شاغل بیانگر آن است که خوشاه ،«فناوری اطالعات

مااؤثر باار توسااعه  هایسااازهفراترکیااب (، بااا 1398همکاااران ) اساات. کردحیاادری و یوهشاا

، چناادین عاماال کلیاادی شااامل: کااارآفرینی بومزیسااتوکارهای فناورانااه نوپااا در کسااب

دهندگان، ، شاتا مراکاز رشاد، باازار، های آموزش عاالیو مؤسسه هاگذاران، دانشگاهسیاست

رد، میاانی خُ سطح ایی کرده و در سهرا شناس گذاران، فرهنگ و اجتماع، و عوامل فردیسرمایه

در الگاویی کاه بارای  ،(Lappi et al., 2017الپای و همکااران )اناد. بنادی کردهگروهو کاالن 

انااد، معیارهااایی چندگانااه شااامل وکار ارائااه دادهبوم کساابارزیااابی وضااعیت سااالمت زیساات

های سالمازاده و باق یافتاهطاناد. آوری و نوسازی را موردنظر قرار دادهنوآفرینی، پایداری، تا 

هاا و ساازمان، فرآیناد، بنیانگاذار/کارآفرین اجتمااعی، فعالیت مؤلفه (، چهار2017) 1همکاران

وکارهای اجتماعی نوپاا و مبتنای بار فااوا در ایاران شناساایی شاده اسات. داوری و برای کسب

تأثیر آن بر عملکارد  بوم کارآفرینی وهای زیستکنندهشناسایی تعیین»(، به 2018) 2آبادینجم

وتوساعه، مناابع ماالی، باازار، تحقیق اند. طبق نتاایج، هشات عامالپرداخته« کارآفرینانه در ایران

 ها، و سرمایه انساانی بار عملکارد کارآفریناناهها، فرهنگ، سیاستخدمات پشتیبانی، زیرساخت

 گذارند. تأثیر می

 شناسی روش
از ناوع  -هاا میادانیلحاظ نحاوه گاردآوری دادهباهلحاظ هادف کااربردی، این تحقیاق باه

اکتشافی، الگوی توسعه ابزار ) -توصیفی )غیرآزمایشی( و از منظر پارادایم تحقیق، طر  آمیخته

(. همچناین در دو مرحلاه کلای شاامل Creswell & Plano-Clark, 2007است ) 3تأکید بر کمّی(

رهای نوپای مبتنای بار فااوا در اساتان وکابوم کسبتدوین و کاربست چارچو  ارزیابی زیست

                                                           

1 Salamzadeh et al. 

2 Davari & Najmabadi 

3 Exploratory Design: Instrument Development Model 
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ها و ایالم به انجام رسیده اسات. در مرحلاه اول، پاس از تادوین چاارچو  اولیاه شاامل مؤلفاه

کاانونی بهاره  گاروهاز  ،وکارهای نوپاای فااوابوم کسبهای اساسی زیستسنجهنشانگرها و یا 

پاژوهش باا همکااری و  وهگارصورت هدفمند به انجاام رساید. ابتادا گیری بهگرفته شد. نمونه

مشاوره نظام صنف رایانه استان و اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات، باه بررسای و تادوین 

-فهرست خبرگان حوزه فاوا پرداخت؛ خبرگانی که در ده سال گذشته با شارکت در کاارگروه

تان و یاا های تخصصی مرتبس با حوزه فاوای برگزار شده در استانداری و نظام صنف رایاناه اسا

عنوان کارآفرین برتر )با در نظر گرفتن تجربه کارشناسی یا مادیریتی و ساوابق برگزیده شدن به

 عنوانوکار در اسااتان بااهکسااب اناادازیو تجربااه راه علماای )پااژوهش، آمااوزش، مشاااوره،...(،

نظر در حوزه فاوا شناخته شده بودند. کرد در این مرحله، بارای تشاکیل جامعاه آمااری صاحب

 عمل آماد.ها برای مشاارکت در تحقیاق دعاوت باهاز آن شد و نفره استخراپ 44ی  فهرست 

مدیران حوزه فاوا، رئایس  نفر برای مشارکت اعالم آمادگی کرد کردند: دو نفر از 14سرانجام 

نظام صنف رایانه استان و کارآفرین در حوزه فاوا، ی  نفر از کارشناسان فاوای دانشگاه ایاالم، 

وکار در کساب افازار و دارایافازار و ساختهای نارمهیأت علمی با تخصص از اعضایسه نفر 

 هیچارچو  اول نیدر گام اول پس از تدونفر از کارآفرینان حوزه فاوا در استان.  7حوزه فاوا و 

از گاروه  ،فاوا ینوپا یوکارهاکسب بومستیز یاساس یهاسنجه ایها و نشانگرها و شامل مؤلفه

 پس از. بود یساختارمند گروهمهیدر مرحله اول، مصاحبه ن قیهره گرفته شد. ابزار تحقب یکانون

کنندگان بهاره های مشاارکتگفتهبرای تحلیل  1از تحلیل محتوای کیفی نشست گروه کانونی،

 نیا( انجاام شاد. ا1989و همکااران ) 2کلمانید کاردیبراسااس رو نیز هاداده لیتحل گرفته شد.

نوشتن  ،هااز آن یکل یبه درک یابیدست یها براهفت مرحله دارد: خواندن متن مصاحبه کردیرو

منظور ها باهخالصاه یگروها لیاتحل ،افتاهیبروز یهامضمون یدگذارو کُ یریتفس یهاخالصه

 یکنندگان بارامشاارکت ایاها مصاحبه یرجوع به متن اصل ی،لاص یهامشخص کردن مضمون

                                                           

1- Qualitative content analysis 

2 - Diekelmann 
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 یبایترک یلایصاورت گرفتاه و نوشاتن تحل ریعدم موافقت با تفاس ای یمشخص کردن ناسازگار

 یو معاان هااتیف فعالیوصاتو  ییشناساا یها براو مقابله متن مصاحبه سهیمقا ،هر مصاحبه یبرا

کساب  ،زننادیم ونادیهم پمختلاف را باه هایکاه مضامون ییمشخص کردن الگوها ،مشترک

مطالعااه در مااورد ه ویافااراد آشاانا بااا محتااوا و شاا گااریپااژوهش و د میتاا یشاانهادهاینظاارات و پ

نفاار  14مرحلااه دوم پااژوهش نیااز بااا همکاااری . ییو نوشااتن گاازارش نهااا یینهااا سینااوشیپ

گیاری در وکارهای فاوا به انجام رسید. روش نموناهنظر در حوزه کسبکننده صاحبمشارکت

برد چارچو ، شامل دو گامِ باود: یا کار مانند مرحله اول هدفمند بود. مرحله دوم این مرحله نیز

و ارزیاابی وضاعیت  های شناسایی شده،بندی سنجهنامه برای اولویتپرسش تبدیل چارچو  به

سااخته، ابازار گاردآوری نامه محققپرساش بناابراین بوم.موجود و مطلو  ابعاد مختلف زیست

و یریت ماد هایهمکاران گروهنفر از پنج  تأیید نامه بهپرسش ییرواها در مرحله دوم بود.  داده

 یهامؤلفاه ) نیاز نامهپرساش مختلف یهابخش یآن برا ییای. پادیرس المیدانشگاه ا ینیکارآفر

. تا 69 نیکرونباخ )ب یآلفا بیمحاسبه ضر قی( از طربومستیز یابیدهنده چارچو  ارزلیتشک

 ،(AHP) یمراتبسلساله لیاتحل نادیروش فرآ یریکارگابتدا باا باه مرحله نیتأیید شد. در ا .(81

 یبارا «یدسترسا زانیام»و  «تیااهم زانیام»دوگاناه  یارهاای)وزن( هرکادام از مع تیدرجه اهم

 یهاسانجه ،روش نیادسات آماده از ابه یهااباا اساتفاده از وزن محاسبه شاد. ساپس یبندرتبه

دسات به یشاد. بارا یبنادرتبه TOPSISمدل  از با استفاده افاو ینوپا یوکارهاکسب بومستیز

یا  با توجه به هر میتصم سیابتدا ماتر ،سیبا توجه به مدل تاپس ،هاتمیاز آی  آوردن رتبه هر

 لیو تشاک میتصام سیمااتر یهااکاردن داده اسیمقیب نیز شد. در مرحله دوم نیتدو ارهایاز مع

 نیایتع ،شاد. در مرحلاه ساوم جاادیا سیقاعده تاپسا قو طب یدسیاستاندارد به روش اقل سیماتر

. دسات آمادماوزون به سیمااتر لیو تشاک یمورد بررس یهااز شاخص  یهر  تیاهم بیضر

بوم و محاسابه شاکاف وضاع ( برای تحلیال وضاعیت زیسات1980) 1همچنین از فرمول بوریچ

 موجود و مطلو  بهره گرفته شد.

                                                           

1 Borich 
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 هایافته
 مرحله اول: تدوین 

نظار در نفار از افاراد صااحب14شد، در ایان پاژوهش  ارهشناسی اشگونه که در روشهمان

 1هاا در جادول های فردی آنای از ویژگیپاره وکارهای فاوا مشارکت کردند کهکسب حوزه

-نظر مشارکتدرصد افراد صاحب92بیش از  شود،که مشاهده می طورآورده شده است. همان

وکار در حاوزه فااوا کساب یا  هاا ادرصاد آن86بایش از  کننده دارای جنسیت مارد باوده و

 کنندهنفار از افاراد مشاارکت11 شاود کاههای این جدول، روشن مایبا دقت در یافته اند.داشته

وکار کساب توان گفت، این افراد با داشاتناند. بنابراین میوکار در حوزه فاوا بودهکسب دارای

 شناخت داشتند.  ارهای فاواوککسب در حوزه فاوا و انجام کار اقتصادی، در باره حوزه زیست

 کنندگان در پژوهشمشخصات فردی شرکت .1جدول 
 درصد تعداد  

 جنسیت
 8/92 13 مرد
 2/7 1 زن

 شغل

 4/21 3 هیأت علمی و کارآفرین 
 4/21 3 کارمند 
 2/57 8 کارآفرین

 سطح تحصیالت

 6/28 4 لیسانس
 8/42 6 فوق لیسانس
 6/28 4 دکترا 

 5/11 - سال سابقه کارمیانگین 
 4/39 - سال میانگین سن

 

به بازخوانی و کُدگاذاری  کنندگان در نشست گروه کانونی،پس از مرور مباحث مشارکت

مورد اجماع قرار نگرفت، وارد چاارچو   (. در این مرحله، نشانگرهایی که1پرداختیم )جدول 

 نشدند.

 مرحله دوم: کاربست 

 وکارهای نوپای فاوا در استان بوم کسبزیستتوصیف چارچو  ارزیابی 
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شده در نشست گروه کانونی، باه تادوین چاارچو  ارزیاابی بندی مباحث ارائهپس از جمع

ها )هفات مؤلفاه(، ابعااد در چند سطح یا الیه شامل، مؤلفهوکارهای نوپای فاوا بوم کسبزیست

 مورد( پرداختیم.  40مورد( و نشانگرهای نمایا ) 13)

 (TOPSISوکارهای نوپای فاوا )نتایج بوم کسبهای زیستبندی سنجهرتبه

تارین مهم ،(3)جادول  Ciترین مقادار نهاایی با لحاظ کردن کلیت معیارها و با توجه به کم 

 شدند. سنجه شناسایی 40از بین وکارهای نوپای فاوا بوم کسبهای زیستسنجه

 های مفهومی کلیدی مطرح شده و نتایج حاصلهای از گزارهنمونه .2جدول 
 هاسنجه های برگزیدهگزاره

کمترین سود را بارای برناده شادن در  ،در حوزه استعالم و در سامانه ستاد -آ
وکارها اداره مالیات چنین برداشتی دارد کاه کساب ،حالگیرند. با ایننظر می

هاا تعیاین اند و لذا مالیات باالیی برای آنباالترین میزان سود را دریافت کرده
 کنند.می
چاون  ،شاوندخیلای موفاق می در ایالم افرادی که در ی  مقطاع خااص - 
 ،اندمانده جااند و در ی فراموش شده ،کنندروز نمیو خود را به نیستندروز به

روز فناوری اطالعات سرعت پیشرفت بسیار زیاد اسات. باه یهاچون در رشته
توانناد روز کنناد میبودن خیلی موضوع سختی است و اگر افاراد خاود را باه

 موفق شوند.
تواناد تأثیرگاذار باشاد. مهام اسات و میخیلای نقش رسانه در حوزه فاوا  -پ
تواند خیلی تأثیرگاذار باشاد. افاراد میهم دولت  باهای اجتماعی مرتبس شبکه

باه ند نتوامی هااند و رسانهوکارهای موفق در استان معرفی نشدهموفق و کسب
 ها بپردازند. آنمعرفی 
قیمتی  است. بسیار ارزان قیمتد، گیرخدماتی که در حوزه فاوا صورت می -د

دیگار بسایار های در مقابل اساتان ،شودپرداخت میدر ایالم که در حوزه فاوا 
کرمانشااه و...  ،درصد قیمت شهرهایی چون تهران، کرپ50کمتر بوده و حتی 

 است. کشور  هایترین استانارزانو جز ایالمدر این خصوص  .نیست
هااای برگاازاری دوره ،تاارین اقاادامات پااارک علاام و فناااورییکاای از مهم -ه

اما نیاز است قبال  (.آموزشی رایگان است )مثل دوره انعقاد قرارداد برای افراد
ای باشد که فرد بداند بارای چاه بایاد در ایان دوره یا مشاوره تضمین ،دوره زا

 . شرکت کند

اندازی های )مالیاتی( مناسب برای راهارائه مشوق -
 وکارهای نوپای فاوا در استان و رشد کسب

وجاااود نیاااروی کاااار متخصاااص موردنیااااز  -
وجااود  /وکارهای نوپااای فاااوا در اسااتانکسااب
های آموزشی مرتبس با کاارآفرینی در حاوزه دوره

ها و وکارهای نوپاا در دانشاگاهفاوا در قالب کسب
 مراکز تحقیقاتی استان

معرفی الگوهای موفق کارآفرینی در حوزه فااوا  -
 های اجتماعیها و شبکهدر استان توسس رسانه

شااده توسااس رشااد محصااوالت عرضهبااازار روبه -
 ای فاوا در استان وکارهای نوپکسب
وکارهای نوپاااای فااااوا باااه دسترسااای کساااب-

دسترسااای  /در اساااتان تخصصااایهای مشااااوره
وکارهای نوپای فناور در اساتان باه خادمات کسب

 پارک علم و فناوری

 

 وکارهای نوپای فاوا در استان ایالمبوم کسبزیستنمایای  هایبندی سنجهرتبه .3جدول 

 هاسنجه
آل فاصله تا ایده

 ثبتم
فاصله تا 

 رتبه نهایی Ci آل منفیایده

های تابعه استانی در حوزه وجود راهبرد توسعه کارآفرینی دولت و دستگاه
 وکارهای نوپای فاوا کسب

004/0 064/0 06/0 1 

 2 185/0 054/0 012/0 وکارهای نوپای فاوا وجود ارگان معین برای تسهیل امور کسب
 3 26/0 054/0 019/0وکارهای نوپای اندازی و رشد کسبهای )مالیاتی( مناسب برای راهارائه مشوق
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 هاسنجه
آل فاصله تا ایده

 ثبتم
فاصله تا 

 رتبه نهایی Ci آل منفیایده

 فاوا 

های ها و شبکهمعرفی الگوهای موفق کارآفرینی در حوزه فاوا توسس رسانه
 اجتماعی

02/0 056/0 268/0 4 

 5 3/0 056/0 024/0 دهندهوکارهای نوپای فناور به خدمات شتا دسترسی کسب
 6 302/0 047/0 02/0 وکارهای نوپا وجود روحیه کار گروهی و تیمی در توسعه کسب

 7 32/0 054/0 026/0 های مالی و حسابداریوکارهای نوپای فاوا از مشاورهبرخورداری کسب
 8 32/0 056/0 026/0 فناوری وکارهای نوپای فناور به خدمات پارک علم ودسترسی کسب

اندازی و توسعه پذیر در مراحل اولیه راهگذاری مخاطرهتأمین سرمایه 
 وکارهای نوپای فناور کسب

025/0 045/0 355/0 9 

 10 371/0 042/0 025/0 وکارهای نوپای فاوا اتحاد و انسجام صنفی کسب

 وکارهای نوپای فاوا بوم کسبزیستتحلیل وضعیت 

هاا از با توجه به ارزیابی آنبوم زیستکنندگان از وضعیت در این قسمت، ارزیابی مشارکت

ها های شناساایی شاده، در دو ساطح مؤلفاهباه سانجه« میزان دسترسی»و « میزان اهمیت»دو بُعد 

میازان  ( و با هدف شناسایی1980)1گیری از فرمول بوریچ(، با بهره5( و ابعاد )جدول 4)جدول 

ابتدا نماره تفااوت از طریاق کسار  منظور،این (. به 5شده است )جدول ارائه  اختالف یا شکاف

 میزان اهمیت ضر  شد.میانگین دست آمد و سپس در امتیاز اهمیت از دسترسی به

 وکارهای نوپای فاوابوم کسباز ابعاد زیستیک محاسبه شکاف هر .4جدول 

 ابعاد ردیف
 نمره 
 تفاوت

 وزن 
 مره تفاوتن

میانگین وزنی 
 نمره تفاوت

رتبه براساس 
 2میزان شکاف

 1 836/4 036/34 558/4 دولت 1
 2 725/4 099/29 198/4 بیمه و مالیات 2
 3 648/4 18/28 02/4 سرمایه مالی 3
 4 404/4 249/25 535/3 های آموزنده )موفق یا ناموفق(الگوسازی: روایت 4
 5 386/4 636/22 317/3 خدمات حمایتی 5
 6 184/4 206/14 325/2 (یآپشبکه )جامعه استارت 6
 7 183/3 199/20 974/2 ها و هنجارهای اجتماعیارزش 7
 8 078/3 939/36 815/4 راهبری 8
 9 061/3 731/12 05/2 آموزش و سرمایه انسانی 9

                                                           

1 Borich 

براساس.  2  mean weighted discrepancy scores (MWDS) 
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 10 596/2 158/7 983/0 ی بازار(عد کمّمشتریان )بُ 10

 11 588/2 051/7 155/1 عد کیفی بازار(بازار )بُیافتگی توسعه 11

 12 045/1 537/0 088/0 های مکانیمزیت 12

 13 036/1 210/6 123/1 هازیرساخت 13
 

 ،وکارهای نوپاای فااوابوم کسابزیست یگانههفت هایارزیابی شکاف در وضعیت مؤلفه

باوده و بیشاترین  4بیش از  شکافدارای و پشتیبانی  تأمین مالی ،های سیاستمؤلفهنشان داد که 

ارای فرهنگ، سرمایه انسانی و باازار دهای شد که مؤلفه همچنین مشخص ند.نیاز به توجه را دار

 .(5)جدول  هستند بوده و نیازمند تقویت 4تا  2بین  شکاف

 وکارهای نوپای فاوا بوم کسبهای زیستارزیابی مؤلفه .5جدول 

 هامؤلفه
 میزان شکاف (0-10)دسترسی  (0-10اهمیت )

MWDS میانگین میانگین 
 63/4 88/2 75/8 سیاست

 24/4 17/3 03/8 تأمین مالی 
 11/4 50/3 82/7 پشتیبانی
 32/3 78/3 82/6 فرهنگ
 15/3 31/4 43/6 سرمایه انسانی
 07/3 58/5 11/6 بازارها

 86/1 81/3 51/4 جذابیت محیطی
 

، در ساه ساطح وکارهای نوپاای فااوابوم کسابزیساتهای سرانجام وضعیت ابعاد و مؤلفاه

و دارای شاارایس  (4تااا  2بااین  MWDS)، نیازمنااد تقویاات (4باایش از  MWDS)نیازمنااد توجااه 

 (.1)شکل  ترسیم شد (2کمتر از  MWDS)مطلو  
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 وکارهای نوپای فاوا در استان ایالمبوم کسبزیستالگوی مفهومی وضعیت  .2شکل 

 راهنمای مدل
 (4بیش از  MWDSهای نیازمند توجه )مؤلفه 

 (4تا  2بین  MWDS) تقویتهای نیازمند مؤلفه 

 (2کمتر از  MWDS)دارای شرایس مطلو  های مؤلفه 

 

تاأمین ماالی در  مؤلفاه وکارهای فاوا در استان ایاالم، از نظارکسب بومزیست مطابق شکل،

دولت و بیماه  های سیاست،ابعاد مؤلفه توجه است. همچنینشرایس مطلوبی قرار ندارد و نیازمند 

مؤلفاه پشاتیبانی، بُعاد  و مالیات نیازمند توجه و بُعد راهبری نیازمند تقویت اسات. از میاان ابعااد

خدمات حمایتی در شرایس مطلو  قرار نداشته و بُعد زیرساخت در وضعیت مطلو  قرار دارد. 

های آموزنده در شرایس مطلوبی قارار نادارد، الگوساری روایتمؤلفه فرهنگ، بُعد  در بین ابعاد

مؤلفاه سارمایه انساانی  ها و هنجارهای اجتماعی نیازمند تقویت است. در ارزیابیولی بُعد ارزش

 آپی در شرایس مطلوبی قرار ندارد.نیز بُعد شبکه استارت
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 یریگجهینتبحث و 
)نظیار  های معاینکارآفرینی در مناطق و خوشههای بومبیشتر مطالعات انجام شده، بر زیست

 اناادبهااره بودهبی 1یادیاادگاه تطبیقاای و چندساانجه ازو عماادتاً  بااوده معطااوف ولی(ساایلیکون

(Alvedalen & Boschma, 2017.)  ساو، و عادم پژوهش حاضر با درک این محادودیت از ی

های نوپای مبتنی بر فاوا در وکاربوم کارآفرینی کسبچارچوبی جامع برای ارزیابی زیست ارائه

های مفهاومی های وضعی چارچو با توجه به تفاوتاستان ایالم از سوی دیگر، به انجام رسید. 

در  ،وکارهای نوپاای فااوابوم کسابهای کارآفرینی با زیساتبومشده برای ارزیابی زیستارائه

نی، به تدوین چارچوبی های پیشین و تشکیل گروه کانوتالش شد با مرور چارچو  این تحقیق

ها یا نشانگرهای نمایای ابعاد شناسایی شده برای چنین ها، ابعاد و سنجهمفهومی متشکل از مؤلفه

ها و نشاانگرهای موجب افزایش تطاابق و معنااداری سانجه این رویکرد ی اقدام شود.بومزیست

ای نوپاای فااوا وکارهکاارآفرینی کساب بومزیساتشناسایی شده، با وضعیت یا شرایس خاص 

بوم زیساات( شااد. نتیجااه ایاان مرحلااه، تاادوین چااارچو  ارزیااابی 2بخشاای وضااعی)روایی

ها )هفات مؤلفاه شاامل مؤلفاه در سه سطح یا الیه بود که عبارتند از:وکارهای نوپای فاوا کسب

 13تأمین مالی، فرهنگ، پشتیبانی، سارمایه انساانی، باازار و جاذابیت محیطای(، ابعااد ) سیاست،

مؤلفه سیاسات، شاامل ساه بُعاد بیماه و مالیاات، دولات و  مورد(. 40د( و نشانگرهای نمایا )مور

 الگوساازی، مؤلفه فرهنگ شامل دو بُعاد سرمایه مالی تأمین مالی شامل ی  بُعد راهبری، مؤلفه

، مؤلفاه پشاتیبانی شاامل ها و هنجارهای اجتماعیارزش( و های آموزنده )موفق یا ناموفقروایت

آموزش و اجتماعی شامل دو بُعد -مؤلفه سرمایه انسانی ،هازیرساختو  خدمات حمایتید دو بُع

( و یعاد کمّامشاتریان )بُمؤلفه بازار شاامل دو بُعاد  ،آپ(شبکه )جامعه استارتو  سرمایه انسانی

هاای و آخرین مؤلفه، یعنی جاذابیت محیطای شاامل بُعاد مزیتعد کیفی( یافتگی بازار )بُتوسعه

 ،یها، باازار، عوامال ساازماندانشاگاه گذاران،اساتیشامل سها مؤلفه برخی از این است.مکانی 

                                                           

1 Multi-scalar 

2 Situational validation 
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و  یدریااکردحتاار در مطالعااه ، پیشفرهنااگ و گذارانهی، ساارمادهندهمراکااز رشااد و شااتا 

های الگاوی تجربای ایان مؤلفاه با دقت در ابعااد و اند.مورد توجه قرار گرفته( 1398همکاران )

 وکارهای فاوا در استان ایاالم،کسب بومزیست د که در الگوی تجربیشوپژوهش، مشخص می

وکار کساب بومزیسات نیاز وجاود دارد کاه در الگوهاای های محیطاینام جاذابیتای بهمؤلفه

شااود. بنااابراین هااای انجااام شااده در سااایر نقاااه کشااور دیااده نمیتاادوین شااده در پژوهش

وکارهای اند که در روناق نداشاتن کسابایی بودههدنبال یافتن سنجهکنندگان گویا بهمشارکت

وجو و واکااوی ذهنای، باه ایان نکتاه توجاه ها در این جستفاوا در استان ایالم نقش دارند. آن

اند که شاید مرزی بودن استان، حضور کمرنگ کارآفرینان موفاق کشاوری در آن و نیاز کرده

 بومزیساات تأثیرگااذار باار هایهمؤلفاا های کمتاار برخااوردار، ازقاارار گاارفتن در جمااع اسااتان

 وکارهای فاوا باشد. کسب

عنوان نشانگر وجود ضاعف در ایان بُعاد یاا بهبیشترین میزان شکاف )طبق نتایج این تحقیق، 

)مؤلفاه سیاسات(، بیماه و مالیاات )مؤلفاه سیاسات(،  دولات مربوه به ابعاد( بوممؤلفه از زیست

)مؤلفه فرهنگ(، خدمات حمایتی )مؤلفه پشاتیبانی(  الگوسازیتأمین مالی(،  )مؤلفه سرمایه مالی

هاا ارزش اجتماعی( است. این شش بُعد نیازمند توجه بوده و ابعاد-)مؤلفه سرمایه انسانیشبکه  و

و  ی بااازار(عااد کمّاامشااتریان )بُ، آمااوزش و ساارمایه انسااانی، راهبااری، و هنجارهااای اجتماااعی

تاأمین  مؤلفاه . مناساب نباودنهساتند نیازمند تقویت بیشاترعد کیفی بازار( بازار )بُ یافتگیتوسعه

و  ،یباانک التیتساه افاتیو فعاالن حوزه فاوا از در نانیو دلسردشدن کارآفر دینااممالی باعث 

 یهاااداره نیسانگ یهامهیجری شده است. و خانوادگ یشخص یهاهیبه سرماآنان  آوردن یرو

ایان  یهاشارکت لیتبد ا، در مواردی موجبوزه فاوو فعاالن ح نانیکارآفر یبرا اتیو مال مهیب

های بومتر، برخی محققان بر وجود شاکاف در ابعااد زیساتیشپشده است. حوزه به فروشگاه 

 (،1398آباادی )نیا و علیاند. برای نمونه، به اعتقااد حساینیتأکید کرده کارآفرینی موردمطالعه

های اکوسیساتم کاارآفرینی در شارکت بیشترین شکاف میان وضعیت موجاود و مطلاو  ابعااد

ترتیب در ابعاد حمایتی، مالی و سیاستی، و کمترین شکاف در بُعد نیروی انساانی  به بنیان،دانش
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وکارهای نوپاا و تأمین مالی برای کساب (، بر تقویت مؤلفه2004) 1وجود دارد. همچنین کاسار

وکار بارای رِساانش (، بر رفع شکاف بین نظام دانش و نظام کساب2014) 2کلریس و همکاران

در پژوهشای باا هادف  نیاز (2018) یآبادو نجم یداوراند. ید داشتهتأکوکارها دانش به کسب

به  ،«رانیدر ا نانهیتأثیر آن بر عملکرد کارآفر و ینیکارآفر بومستیز یهاکنندهنییتع ییشناسا»

 ،یبانیباازار، خادمات پشات ،یوتوساعه، مناابع ماالقیتحق هشات عامالکاه اند این نتیجاه رسایده

 . گذارندیتأثیر م نانهیبر عملکرد کارآفر یانسان هیو سرما هااستیفرهنگ، س ها،رساختیز

  پیشنهادها
نشاان  بومساتزیگاناه هفت یهامؤلفه تیشکاف در وضع یابیارزگونه که اشاره شد، همان

باه  ازین نیشتریبوده و ب 4از  شیشکاف ب یدارا یبانیو پشت یتأمین مال است،یس یهاداد که مؤلفه

 یتأمین ماال است،یس یهامؤلفه در فاوا یوکارهاکسب بومزیست منظور بهبودبه دارند.توجه را 

 :شودیم شنهادیپ ریموارد ز ،یبانیو پشت

ارائاه  یالزم بارا یقاانون یگارفتن مجوزهاا یارشاد اساتان بارا تیریماد یریگیتالش و پ 

 ؛ المیفاوا در استان ا ینوپا یوکارهاو رشد کسب یاندازراه برای ( مناسبیاتی)مال یهامشوق

 یباارا میمسااتق یهااااتیقااانون مال 132درنظاار گرفتااه شااده در ماااده  یهاااتیمعاف یاجاارا

 ؛استان یاتیحوزه فاوا توسس اداره کل امور مال یوکارهاکسب

 فااوایاداره  ی،اجارا توساس اساتاندار یآمااده بارا  وبدون ناامِ سودآور یهاپروژه طراحی

 ؛انهیرا یاستان و نظام صنف

منظور اساتان باه یوفنااورفاوا در پاارک علم ینوپا یوکارهادهنده کسبشتا   ی جادیا

و دانااش  یخاادمات فناا ،یوقحقاا ،یو حسااابدار یمااالای مشاااوره یانجااام هدفمنااد کارکردهااا

 یی؛راهنما یافراد خبره کاربلد )منتور( برا ای انیاز مرب یریگو بهره ی،تخصص

                                                           

1 Cassar 

2 Clarysse et al., 
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 یساهم مشخصا نیایتع قیاز طر المیدر حوزه فاوا در استان ا ریپذمخاطره یتأمین مال لیسهت

 یوکارهاکساب یانادازتوساعه و راه بارای به استان یابالغ یزاو اعتبارات اشتغال التیاز تسه

 ایالم؛ فناور در  ینوپا

ادارات و  حسابانیذ ،ییمسئوالن اداره کل اقتصاد و دارا نیمشترک بهای نشست یبرگزار

باا  یدولتا یهاخدمات فاوا از داخل استان توسس دستگاه دیبر خر تأکید یفعاالن حوزه فاوا برا

 .المیا یاستاندار یمعاونت اقتصاد تیریمد

بوم موردمطالعاه، پیشانهاد های تحقیق، برای تقویت مؤلفه فرهنگ در زیستبا توجه به یافته

باا هادف  اند،ای داشاتهتجرباه برجساتهکاه  یو استان یملّ نانیمستند از کارآفر یهالمیفشود می

ی تهیاه و در مشااغل خصوصا تیامثبت بار فعال یتأثیرگذار زیو ن یاستان نانیشدن کارآفردهید

ها و توساس رساانهمعرفای الگوهاای موفاق کاارآفرینی در حاوزه فااوا همچناین باا  پخش شود.

فااراهم شااده و بااا  وکارهاکساابایاان و پااذیرش اجتماااعی  ، زمینااه تکااریمهای اجتماااعیشاابکه

ها آموزش، راهنمایی و برگزاری رویدادهای رقابتی، فرهنگ همکاری توأم با رقابت در بین آن

 ترویج شود.

ا، پیشانهاد وکارهای نوپای حاوزه فااوبوم کسببرای تقویت مؤلفه سرمایه انسانی در زیست

 یوکارهاکساب یانادازراه ازیاموردن یهاابا اصاول و مهارت انیدانشجو ییآشنا یبراشود می

 یریکارگهاسااتان بااا باا یهادانشااگاه یفناا یهااادر گروه ینیکااارآفر یدرس مبااان ،فاااوا ینوپااا

 وفنااوری،کارآفرینانه ارائه شود. همچنین باا همکااری مشاترک پاارک علم سیتدر یهاروش

ی، باه طراحای و کااربردیعلمای و حرفه-مؤسسات آموزش فنی و ها و مراکز تحقیقاتیهدانشگا

گیاری از این حوزه، و با بهره فعاالنهای آموزشی مرتبس و مبتنی بر نیازسنجی از برگزاری دوره

 مربیان مجر  اقدام شود.

ورود  وکارهای نوپاای حاوزه فااوا، تساهیلبوم کساببرای تقویت مؤلفاه باازار در زیسات

شناساایی  منصافانه و بر تجارتاعمال قواعد رقابت عادالنه مبتنی  وکارها به بازار موجود،کسب

های های توزیع و فروش در این بازار موردنیاز است. همچناین، حمایات ساازمانو معرفی کانال

  ها یاری رساند.تواند به توسعه بازار آنوکارها میدولتی با خرید محصوالت این کسب
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 های تحقیقمحدودیت

بوم هایی منجر شده است که بازتا  شرایس زیستاین تحقیق بنابر قلمرو جغرافیایی، به یافته

های بومهاا باه زیساتوکارهای نوپا در حوزه فاوا در استان هستند و تعمیم جغرافیاایی آنکسب

ها آمااری یافتاه دیگر نیازمند درنظر گرفتن مالحظات موقعیتی است. این چالش از منظر تعمایم

کنندگان در فرآیند ارزیاابی کیفی تحقیق، مشارکت بنابر ماهیت عمدتاً نیز وجود دارد. همچنین

 چارچو  تدوین شده، محدود بودند. 

توان به صورت پیمایشی شمار بیشتری از اعضای جامعه آماری هادف در تحقیقات آتی می

های آماری استنباطی کارگیری آزمونرا با بهتوان نتایج را در تحقیق مشارکت داد. همچنین می

منظور رسیدن به های مختلف پاسخگویان بهتحلیلی مورد پردازش قرار داده و به مقایسه گروه و

  بوم موردمطالعه پرداخت.مورد وضعیت زیست اجماع در
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 منابع
 بناادیتیشناسااایی و اولو" ،(1396) امیاار ،علیمحااب و کااامبیز ،طااالبی ؛هسااتیسااازان، یتچ

توساعه  ،"ITه وکارهای نوپاای حاوزانداز در کسبتأمین مالی خودراه یهاروش ترینیجرا

  .79-61(: 1)10، کارآفرینی

تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلاو  " ،(1398) وحید آبادی،یعل و غالمحسین یا،نینیحس

ای همادان و هبنیاان کشااورزی در اساتانهای دانشابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شارکت

 .78-57(: 29) 8، نامه تعاون و کشاورزیفصل ،"کرمانشاه
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