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 .4استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایالم ،ایران

تاریخ دریافت1398/3/1 :
تاریخ پذیرش1398/5/15 :
چکیده
این پژوهشِ کاربردی با هدف تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا در
استان ایالم و با بهرهگیری از روش آمیخته اکتشافی ،به انجام رسید .در مرحله تدوین ،با تشکیل گروه کانونی و مشارکت
 14نفر از خبرگان کسبوکارهای فاوا ،چارچوبی در سه سطح مؤلفهها ،ابعاد و نشانگرهای زیستبوم تدوین شده و هفت
مؤلفه (سیاست ،تأمین مالی ،فرهنگ ،پشتیبانی ،سرمایه انسانی ،بازار و جذابیت محیطی) شناسایی شد .در مرحله کاربست ،با
بهکارگیری روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)AHPدرجه اهمیت هرکدام از معیارهای دوگانه «میزان اهمیت» و «میزان
دسترسی» برای رتبهبندی محاسبه شده و سپس ،با استفاده از وزنهای بهدست آمده ،نشانگرهای شناساییشده در مرحله
تدوین ،با استفاده از مدل  TOPSISرتبهبندی شدند .پاسخگویان در این مرحله نیز  14مشارکتکنندهی مرحله پیشین
بودند که از بین فعاالن زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا در استان ایالم با شیوه نمونهگیری هدفمند برگزیده شده بودند.
ابزار تحقیق نیز پرسشنامه محققساخته براساس یافته های مرحله پیشین بود .ارزیابی وضعیت زیستبوم کسبوکار
موردمطالعه نشان داد که بیشترین میزان شکاف در ابعاد دولت ،بیمه و مالیات ،سرمایه مالی ،الگوسازی فرهنگی ،خدمات
حمایتی و شبکه استارتآپی وجود دارد.
واژههای کلیدی :استان ایالم ،زیستبوم کارآفرینی ،کسبوکارهای نوپا ،کسبوکارهای نوپای مبتنی بر فاوا

 نویسندة مسئول:

Email: h.moradnezhadi@ilam.ac.ir
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مقدمه
یکی از محورهای نوین توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها ،فناوری اطالعات و ارتباطاات
(فاوا) است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی کشاورها دارد .فااوا موجاب افازایش
نرخ پیشرفت فناوری ،رشد تولید و بهرهوری میشود .این خصوصیات نشاندهنده نقش فاراوان
فاوا بر اشتغالزایی ،کارآفرینی و در نهایت توسعه اقتصادی است (داوری و فارخمنش.)1395 ،
درحال حاضر ،کشورهای توسعهیافته با درک اهمیت فاوا به گسترش ظرفیتهاای بیشامار آن
در توسعه کارآفرینی و افزایش اشاتغال روی آورده و بودجاههایی معاادل  2تاا 4درصاد تولیاد
ناخالص داخلی خود را صرف امور پاژوهش و توساعه آن میکنناد .نتیجاه ایان توجاه افازایش
اشتغال ،ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه ،رشد رقابتپذیری محصاوالت و کاالهاا و در نهایات
توانایی شکلدهی به ساختارهای کالن اقتصادی جهاان اسات (محماودی و محماودی.)1390 ،
اگرچه در حال حاضر کشورهای صنعتی مهمترین نوآوران و کاربران فاوا محساو میشاوند،
اما کشورهای درحالتوسعه نیز بهسرعت در حال پذیرش ایان فنااوری هساتند .ازایانرو ،روناد
مداخله دولتها در تسریع نوآوری فااوا در حاال افازایش اسات (کازازی و همکااران.)1396 ،
استفاده از فاوا در حوزه کسبوکار ،همچاون ساایر کاربردهاای آن ،موجاب کااهش هزیناه و
افزایش کارایی میشود (مرادحاصل و همکاران.)1387 ،
در سالهای اخیر بهرغم تالشهایی که در جهت توسعه کسابوکارهای مبتنای بار فااوا در
کشور انجام شده است ،بسیاری از این کسبوکارها با موانعی همچون دگرگاونی سیاساتهای
دولت و رویکردهای سلیقهای ،ناساالم باودن محایس کسابوکار ،بیثبااتی رویکارد مادیران و
کارفرمایااان دولتاای ،وجااود قااوانین نامناسااب و غیرحمااایتی ،فقاادان زیرساااختهای الزم،
عدمحمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کاارآفرینی ،نامناساب باودن باازار ،بهاره بااالی
وامهای بانکی و ...روبهرو هستند که فضای نامساعد کسبوکار را پایشِ روی آنهاا قارار داده
اساات (زارع میرکآباااد و نااوری .)1394 ،درک نامناسااب و یااا عاادم تاادوین یاا
کسبوکار اثرگذار ،از دیگر مشکالت کسبوکارها در این حوزه است (نی

الگااوی

بین و همکاران،

 .)1396موانااع متعاادد ،نشاااندهنده فااراهم نبااودن فضااا یااا بسااتر حمااایتی اساات کااه در ادبیااات
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کارآفرینی از آن بهعنوان زیستبوم یاد شده و بیانگر برداشتی جاامع از تماامی مؤلفاههای الزم
برای شکلگیری و رشد کسبوکارهاست (.)Mason & Brown, 2014
کاارکرد کساابوکارهای فناوراناه نوپااا در رشااد اقتصاادی نیااز آشااکار اسات .توسااعه ایاان
کسبوکارها در چارچو اکوسیستم کارآفرینی قابل هدایت و مدیریت است (کردحیادری و
همکاران .)1398 ،استان ایالم بهعنوان یکی از اساتانهای کمتار برخاوردار کشاور ،بارای قارار
گرفتن در مسیر توسعه نیازمند استفاده از توانمندیهای تمام زیربخشهای اقتصاادی مانناد فااوا
است که دارای مزیت نسبی هستند .اما پیش از توسعه فعالیتهاای کارآفریناناه در بخاش فااوا،
الزم است شاخصهای زیستبوم کسبوکار در این حوزه از وضعیت مناسبی برخوردار باشند.
براساس اطالعات نظام صنف رایانه استان ،سهم حوزه فااوا در میاان کسابوکارهای اقتصاادی
استان  30شرکت و  280فروشگاه دارای پروانه کسبوکار با اشتغالزایی حدود 900نفر اسات.
آمار و اطالعات دقیقی در زمینه نیروی انسانی و تعداد دانشآموختگان حوزه فاوا در اساتان در
دسترس نیست .با اینحال نظام صنف رایانه ایالم ،تعداد دانشآموختگاان ایان حاوزه را حادود
 6000نفر بارآورد کارده اسات .در ساال  4600 ،1396نفار از دانشآموختگاان حاوزه فااوا در
سامانه کارورزی اداره کل تعاون ،کار و رفااه اجتمااعی ثبتناام کردهاناد (نظاام صانف رایاناه
استان ایالم .)1397 ،زیستبوم کسبوکارهای نوپا در ایاران ،باهویژه در ساالهای اخیار دچاار
تغییارات ناامنظمی شاده اسات ( .(Salamzadeh & Kawamorita Kesim, 2017در ایان شارایس،
تدوین ی

چارچو متناسب با واقعیات ملی ،منطقهای و استانی در اجتماعات کسابوکار در

حوزههای مختلف نظیر فاوا ،میتواند سیاستگذاری حماایتی بارای توساعه ایان اجتماعاات را
تسهیل کند .با توجه به نبود پژوهشی مستند درباره موضوع ،این تحقیاق باه لحااظ نظاری درپای
توسعه مفهوم زیستبوم کارآفرینی شامل مؤلفهها و نشاانگرها بهصاورت تخصصای ،باا درنظار
گرفتن ابعاد مختلف ی

زیستبوم در حاوزه کسابوکارهای نوپاای فااوا و باا نگااه ویاژه باه

شرایس استان ایالم است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
امروزه ،رویکرد زیستبومی فراتر از محیسزیست باوده و بارای تبیاین پدیادههای مختلاف
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اقتصاادی و اجتمااعی باهکار گرفتاه میشاود (et al., 2019

 .)Garavanزیساتبوم کاارآفرینی

بهعنوان مبناایی بارای طراحای سیاساتهای کاارآفرینی ،باهویژه بارای کسابوکارهای جدیاد
فناورانه ظهور یافته است ( .)Iansiti & Richards, 2006ویژگای باارز زیساتبوم ایان اسات کاه
ذینفعان و دستاندرکارانی را که غالباً اهداف و انتظارات متفاوتی دارند ،با هم پیوناد میدهاد
و در هم میآمیزد ( .)Suresh & Ramraj, 2012کوهن ،)2006( 1زیستبوم کارآفریناناه پایادار
را مجموعهای از اجزای بههم وابسته در یا

اجتمااع جغرافیاایی محلای میداناد کاه از طریاق

حمایت و تسهیل سرمایهگذاریهای جدیاد ،موجاب دساتیابی باه رشاد پایادار میشاوند .نگااه
زیستبومی به این معناست که کارآفرینی بهصاورت ایزولاه شاکل نمیگیارد و مجموعاهای از
عوامل باید فراهم شوند تا از ترکیب مناسب آنها ،فعالیت کارآفرینی باهوقوع بپیونادد (
Mayer, 2016

&) .پیکربنادی یا

Mack

زیساتبوم کاارآفرینی و عملکارد آن باه تناوع ارتباطاات

داوطلبانه میان کنشگران و هماهنگی و مدیریت اجمااعی حااکم بار آن وابساته اسات (

Adner,

 .)2006در این باره ،کوهن ( )2006از منظر زیستبومهای کارآفرینانه به بررسی «نقش محوری
ی

جامعه محلی (ویکتوریا ،بریتیش کلمبیا در ایاالتمتحده امریکاا) در پیشابرد نوآوریهاای

کارآفرینانااه» پرداختااه و چناادین مؤلفااه شااامل :فرهنااگ ،شاابکههای رساامی و غیررساامی و
زیرساختهای فیزیکی را برای شکلگیری ی
است .رگل و نا

زیستبوم کارآفریناناه پایادار 2معرفای کارده

 ،)2012( 3زیساتبوم کسابوکارهای نوپاای کارآفریناناه را نتیجاه تعامال

مردم ،نقشها ،زیرساختها ،سازمانها و حوادثی میدانند که محیطی را برای بااالبردن ساطو
فعالیت کارآفرینانه ایجاد میکنند .خلیل و االفسن ،)2010( 4معتقدند زیستبومها دربرگیرناده
عناصری هستند که در کارآفرین بودن کسبوکارها در منطقه ذینفع هستند .به باور آیزنبار
1 Cohen
2- Sustainable entrepreneurial ecosystem
3 Regele & Neck
4 Khalil & Olafsen
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 ،)2011(1زیستبومها قابل تقلید نیساتند و در توساعه کاارآفرینی بایاد مزیتهاای منطقاهای و
کشاوری موردتوجاه قاارار بگیارد و از تقلیاد زیسااتبومهای موفاق اجتناا شااود .باا توجاه بااه
چارچو هااای متعاادد ارائااه شااده باارای مطالعااه زیسااتبومها ،در ایاان تحقیااق بااا ارزیااابی
چارچو های پیشین و بهمنظور رسیدن به چارچو اولیاه و اساتخراپ پرساشهای کلیادی ،از
چارچو پروژه زیستبوم کارآفرینی بابسون 2مبتنای بار الگاوی مفهاومی آیزنبار

(،)2011

بهره گرفته شد.
توسعه فناوری در حوزههای مختلف از جمله اطالعاات و ارتباطاات ،زمیناه و عااملی بارای
پویایی زیستبوم است .در این باره یافتههای تحقیق صفتی ( )1391با عنوان «شناسایی ،بررسی،
مقایسه و برآورد تأثیر فاوا بر اشتغال در بخش صنعت استانهای لرستان و ایاالم» ،نشاان داد کاه
فناااوری اطالعااات تأثیرگااذاری بساایار اناادکی باار اشااتغالزایی دو اسااتان و بااهویژه ایااالم دارد.
براساااس نتااایج پااژوهش داوری و فاارخمنش ( ،)1395در چااارچو الگااوی آنکتاااد ،تاادوین
استراتژی ملّی کارآفرینی ،اصال و بهبود قوانین ،ارتقاای آماوزش و مهارتهاای کاارآفرینی،
دسترسی به منابع مالی ،حمایت از فنّاوری و نوآوری و ارتقای شبکهسازی و اطالعرسانی بارای
پیشبرد کارآفرینی در حوزه فاوا درخور توجه است .داوری و همکااران ( ،)1396در مطالعاهای
با عنوان «عوامل زیستبوم کارآفرینی ایران براساس مدل آیزنبر » ،نشاان دادناد کاه کاارایی
ی

زیستبوم کارآفریناناه در ایاران تحات تاأثیر مجموعاهای از عوامال همچاون حمایتهاا،

سرمایه انسانی ،بازارها ،فرهنگ ،سیاست ،و تاأمین ماالی اسات .فای

و همکااران ( ،)1397در

پژوهشی با موضوع «تحلیل ابعاد متمایزکننده بنگاههای مادرزاد بینالمللی حوزه فاوا در ایاران»،
به این نتیجه رسیدهاند که «نهاد کارآفرین»« ،بنگاه»« ،دولات» و «زیساتبوم اقتصاادی» ،ابعاادی
متمااایز در بنگاههااای مااادرزاد بینالمللاای هسااتند .یافتااههای پااژوهش چیتسااازان و همکاااران
( ،)1396با موضوع «روشهاای تاأمین ماالی خودراهاناداز در کسابوکارهای نوپاای حاوزهی
1 Isenberg
)2 Babson Entrepreneurship Ecosystem Project (BEEP
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فناوری اطالعات» ،بیانگر آن است که خوشاه تاأمین ماالی شخصای صااحب شاغل ،رایجتارین
شاایوه اساات .کردحیاادری و همکاااران ( ،)1398بااا فراترکیااب سااازههای مااؤثر باار توسااعه
کساابوکارهای فناورانااه نوپااا در زیسااتبوم کااارآفرینی ،چناادین عاماال کلیاادی شااامل:
سیاستگذاران ،دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عاالی ،باازار ،مراکاز رشاد ،شاتا دهندگان،
سرمایهگذاران ،فرهنگ و اجتماع ،و عوامل فردی را شناسایی کرده و در سه سطح خُرد ،میاانی
و کاالن گروهبنادی کردهاناد .الپای و همکااران ( ،)Lappi et al., 2017در الگاویی کاه بارای
ارزیااابی وضااعیت سااالمت زیسااتبوم کساابوکار ارائااه دادهانااد ،معیارهااایی چندگانااه شااامل
نوآفرینی ،پایداری ،تا آوری و نوسازی را موردنظر قرار دادهاناد .طباق یافتاههای سالمازاده و
همکاران ،)2017( 1چهار مؤلفه فرآیناد ،بنیانگاذار/کارآفرین اجتمااعی ،فعالیتهاا و ساازمان،
برای کسب وکارهای اجتماعی نوپاا و مبتنای بار فااوا در ایاران شناساایی شاده اسات .داوری و
نجمآبادی ،)2018( 2به «شناسایی تعیینکنندههای زیستبوم کارآفرینی و تأثیر آن بر عملکارد
کارآفرینانه در ایران» پرداختهاند .طبق نتاایج ،هشات عامال تحقیقوتوساعه ،مناابع ماالی ،باازار،
خدمات پشتیبانی ،زیرساختها ،فرهنگ ،سیاستها ،و سرمایه انساانی بار عملکارد کارآفریناناه
تأثیر میگذارند.
روششناسی
این تحقیاق باهلحاظ هادف کااربردی ،باهلحاظ نحاوه گاردآوری دادههاا میادانی -از ناوع
توصیفی (غیرآزمایشی) و از منظر پارادایم تحقیق ،طر آمیخته-اکتشافی ،الگوی توسعه ابزار (
تأکید بر کمّی) 3است ( .)Creswell & Plano-Clark, 2007همچناین در دو مرحلاه کلای شاامل
تدوین و کاربست چارچو ارزیابی زیستبوم کسبوکارهای نوپای مبتنای بار فااوا در اساتان

1 Salamzadeh et al.
2 Davari & Najmabadi
3 Exploratory Design: Instrument Development Model
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ایالم به انجام رسیده اسات .در مرحلاه اول ،پاس از تادوین چاارچو اولیاه شاامل مؤلفاهها و
نشانگرها و یا سنجههای اساسی زیستبوم کسبوکارهای نوپاای فااوا ،از گاروه کاانونی بهاره
گرفته شد .نمونهگیری بهصورت هدفمند به انجاام رساید .ابتادا گاروه پاژوهش باا همکااری و
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-
های تخصصی مرتبس با حوزه فاوای برگزار شده در استانداری و نظام صنف رایاناه اساتان و یاا
برگزیده شدن بهعنوان کارآفرین برتر (با در نظر گرفتن تجربه کارشناسی یا مادیریتی و ساوابق
علماای (پااژوهش ،آمااوزش ،مشاااوره ،)...،و تجربااه راهاناادازی کساابوکار در اسااتان بااهعنوان
صاحبنظر در حوزه فاوا شناخته شده بودند .کرد در این مرحله ،بارای تشاکیل جامعاه آمااری
ی

فهرست  44نفره استخراپ شد و از آنها برای مشاارکت در تحقیاق دعاوت باهعمل آماد.

سرانجام  14نفر برای مشارکت اعالم آمادگی کرد کردند :دو نفر از مدیران حوزه فاوا ،رئایس
نظام صنف رایانه استان و کارآفرین در حوزه فاوا ،ی

نفر از کارشناسان فاوای دانشگاه ایاالم،

سه نفر از اعضای هیأت علمی با تخصصهای نارمافازار و ساختافازار و دارای کسابوکار در
حوزه فاوا و  7نفر از کارآفرینان حوزه فاوا در استان .در گام اول پس از تدوین چارچو اولیه
شامل مؤلفهها و نشانگرها و یا سنجههای اساسی زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا ،از گاروه
کانونی بهره گرفته شد .ابزار تحقیق در مرحله اول ،مصاحبه نیمهساختارمند گروهی بود .پس از
نشست گروه کانونی ،از تحلیل محتوای کیفی 1برای تحلیل گفتههای مشاارکتکنندگان بهاره
گرفته شد .تحلیل دادهها نیز براسااس رویکارد دیکلمان 2و همکااران ( )1989انجاام شاد .ایان
رویکرد هفت مرحله دارد :خواندن متن مصاحبهها برای دستیابی به درکی کلی از آنها ،نوشتن
خالصههای تفسیری و کُدگذاری مضمونهای بروزیافتاه ،تحلیال گروهای خالصاهها باهمنظور
مشخص کردن مضمونهای اصلی ،رجوع به متن اصلی مصاحبهها یاا مشاارکتکنندگان بارای
1- Qualitative content analysis
2 - Diekelmann
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مشخص کردن ناسازگاری یا عدم موافقت با تفاسیر صاورت گرفتاه و نوشاتن تحلیلای ترکیبای
برای هر مصاحبه ،مقایسه و مقابله متن مصاحبهها برای شناساایی و توصایف فعالیتهاا و معاانی
مشترک ،مشخص کردن الگوهایی کاه مضامونهای مختلاف را باههم پیوناد میزنناد ،کساب
نظاارات و پیشاانهادهای ت ایم پااژوهش و دیگاار افااراد آشاانا بااا محتااوا و ش ایوه مطالعااه در مااورد
پیشنااویس نهااایی و نوشااتن گاازارش نهااایی .مرحلااه دوم پااژوهش نیااز بااا همکاااری  14نفاار
مشارکتکننده صاحبنظر در حوزه کسبوکارهای فاوا به انجام رسید .روش نموناهگیاری در
این مرحله نیز مانند مرحله اول هدفمند بود .مرحله دوم یا کاربرد چارچو  ،شامل دو گامِ باود:
تبدیل چارچو به پرسشنامه برای اولویتبندی سنجههای شناسایی شده ،و ارزیاابی وضاعیت
موجود و مطلو ابعاد مختلف زیستبوم .بناابراین پرساشنامه محققسااخته ،ابازار گاردآوری
داده ها در مرحله دوم بود .روایی پرسشنامه به تأیید پنج نفر از همکاران گروههای مادیریت و
کارآفرینی دانشگاه ایالم رسید .پایایی آن برای بخشهای مختلف پرساشنامه نیاز ( مؤلفاههای
تشکیلدهنده چارچو ارزیابی زیستبوم) از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (بین  .69تا
 ).81تأیید شد .در این مرحله ابتدا باا باهکارگیری روش فرآیناد تحلیال سلسالهمراتبی (،)AHP
درجه اهمیت (وزن) هرکادام از معیارهاای دوگاناه «میازان اهمیات» و «میازان دسترسای» بارای
رتبهبندی محاسبه شاد .ساپس باا اساتفاده از وزنهاای بهدسات آماده از ایان روش ،سانجههای
زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا با استفاده از مدل  TOPSISرتبهبنادی شاد .بارای بهدسات
آوردن رتبه هری

از آیتمها ،با توجه به مدل تاپسیس ،ابتدا ماتریس تصمیم با توجه به هریا

از معیارها تدوین شد .در مرحله دوم نیز بیمقیاس کاردن دادههاای مااتریس تصامیم و تشاکیل
ماتریس استاندارد به روش اقلیدسی و طبق قاعده تاپسایس ایجااد شاد .در مرحلاه ساوم ،تعیاین
ضریب اهمیت هر ی

از شاخصهای مورد بررسی و تشاکیل مااتریس ماوزون بهدسات آماد.

همچنین از فرمول بوریچ )1980( 1برای تحلیال وضاعیت زیساتبوم و محاسابه شاکاف وضاع
موجود و مطلو بهره گرفته شد.
1 Borich
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یافتهها
مرحله اول :تدوین

همانگونه که در روششناسی اشاره شد ،در ایان پاژوهش 14نفار از افاراد صااحبنظار در
حوزه کسبوکارهای فاوا مشارکت کردند که پارهای از ویژگیهای فردی آنهاا در جادول 1
آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،بیش از 92درصد افراد صاحبنظر مشارکت-
کننده دارای جنسیت مارد باوده و بایش از 86درصاد آنهاا ا یا

کسابوکار در حاوزه فااوا

داشتهاند .با دقت در یافتههای این جدول ،روشن مایشاود کاه 11نفار از افاراد مشاارکتکننده
دارای کسبوکار در حوزه فاوا بودهاند .بنابراین میتوان گفت ،این افراد با داشاتن کسابوکار
در حوزه فاوا و انجام کار اقتصادی ،در باره حوزه زیست کسبوکارهای فاوا شناخت داشتند.
جدول  .1مشخصات فردی شرکتکنندگان در پژوهش
جنسیت

شغل

سطح تحصیالت
میانگین سابقه کار
میانگین سن

مرد
زن
هیأت علمی و کارآفرین
کارمند
کارآفرین
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
سال
سال

تعداد

درصد

13
1
3
3
8
4
6
4
-

92/8
7/ 2
21/4
21/4
57/2
28/6
42/8
28/6
11/5
39/4

پس از مرور مباحث مشارکتکنندگان در نشست گروه کانونی ،به بازخوانی و کُدگاذاری
پرداختیم (جدول  .)1در این مرحله ،نشانگرهایی که مورد اجماع قرار نگرفت ،وارد چاارچو
نشدند.
مرحله دوم :کاربست

توصیف چارچو ارزیابی زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا در استان
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پس از جمعبندی مباحث ارائهشده در نشست گروه کانونی ،باه تادوین چاارچو ارزیاابی
زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا در چند سطح یا الیه شامل ،مؤلفهها (هفات مؤلفاه) ،ابعااد
( 13مورد) و نشانگرهای نمایا ( 40مورد) پرداختیم.
رتبهبندی سنجههای زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا (نتایج )TOPSIS
با لحاظ کردن کلیت معیارها و با توجه به کمترین مقادار نهاایی ( Ciجادول  ،)3مهمتارین
سنجههای زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا از بین  40سنجه شناسایی شدند.
جدول  .2نمونهای از گزارههای مفهومی کلیدی مطرح شده و نتایج حاصله
گزارههای برگزیده
آ -در سامانه ستاد و در حوزه استعالم ،کمترین سود را بارای برناده شادن در
نظر میگیرند .با اینحال ،اداره مالیات چنین برداشتی دارد کاه کسابوکارها
باالترین میزان سود را دریافت کردهاند و لذا مالیات باالیی برای آنهاا تعیاین
میکنند.
 در ایالم افرادی که در ی مقطاع خااص خیلای موفاق میشاوند ،چاونبهروز نیستند و خود را بهروز نمیکنند ،فراموش شدهاند و در ی جا ماندهاند،
چون در رشتههای فناوری اطالعات سرعت پیشرفت بسیار زیاد اسات .باهروز
بودن خیلی موضوع سختی است و اگر افاراد خاود را باهروز کنناد میتوانناد
موفق شوند.
پ -نقش رسانه در حوزه فاوا خیلای مهام اسات و میتواناد تأثیرگاذار باشاد.
شبکههای اجتماعی مرتبس با دولت هم میتواند خیلی تأثیرگاذار باشاد .افاراد
موفق و کسبوکارهای موفق در استان معرفی نشدهاند و رسانهها میتوانند باه
معرفی آنها بپردازند.
د -خدماتی که در حوزه فاوا صورت میگیرد ،بسیار ارزان قیمت است .قیمتی
که در حوزه فاوا در ایالم پرداخت میشود ،در مقابل اساتانهای دیگار بسایار
کمتر بوده و حتی 50درصد قیمت شهرهایی چون تهران ،کرپ ،کرمانشااه و...
نیست .در این خصوص ایالم جزو ارزانترین استانهای کشور است.
ه -یکاای از مهمتاارین اقاادامات پااارک علاام و فناااوری ،برگاازاری دورههااای
آموزشی رایگان است (مثل دوره انعقاد قرارداد برای افراد) .اما نیاز است قبال
از دوره ،تضمین یا مشاوره ای باشد که فرد بداند بارای چاه بایاد در ایان دوره
شرکت کند.

سنجهها
 ارائه مشوقهای (مالیاتی) مناسب برای راهاندازیو رشد کسبوکارهای نوپای فاوا در استان
 وجاااود نیاااروی کاااار متخصاااص موردنیاااازکساابوکارهای نوپااای فاااوا در اسااتان /وجااود
دورههای آموزشی مرتبس با کاارآفرینی در حاوزه
فاوا در قالب کسبوکارهای نوپاا در دانشاگاهها و
مراکز تحقیقاتی استان
 معرفی الگوهای موفق کارآفرینی در حوزه فااوادر استان توسس رسانهها و شبکههای اجتماعی
 بااازار روبهرشااد محصااوالت عرضهشااده توسااسکسبوکارهای نوپای فاوا در استان
دسترسااای کسااابوکارهای نوپاااای فااااوا باااهمشااااورههای تخصصااای در اساااتان /دسترسااای
کسبوکارهای نوپای فناور در اساتان باه خادمات
پارک علم و فناوری

جدول  .3رتبهبندی سنجههای نمایای زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا در استان ایالم
سنجهها

وجود راهبرد توسعه کارآفرینی دولت و دستگاههای تابعه استانی در حوزه
کسبوکارهای نوپای فاوا
وجود ارگان معین برای تسهیل امور کسبوکارهای نوپای فاوا
ارائه مشوقهای (مالیاتی) مناسب برای راهاندازی و رشد کسبوکارهای نوپای

فاصله تا
فاصله تا ایدهآل
ایدهآل منفی
مثبت

Ci

رتبه نهایی

0/004

0/064

0/06

1

0/012
0/019

0/054
0/054

0/185
0/26

2
3
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فاصله تا
فاصله تا ایدهآل
ایدهآل منفی
مثبت

سنجهها

فاوا
معرفی الگوهای موفق کارآفرینی در حوزه فاوا توسس رسانهها و شبکههای
اجتماعی
دسترسی کسبوکارهای نوپای فناور به خدمات شتا دهنده
وجود روحیه کار گروهی و تیمی در توسعه کسبوکارهای نوپا
برخورداری کسبوکارهای نوپای فاوا از مشاورههای مالی و حسابداری
دسترسی کسبوکارهای نوپای فناور به خدمات پارک علم و فناوری
تأمین سرمایهگذاری مخاطرهپذیر در مراحل اولیه راهاندازی و توسعه
کسبوکارهای نوپای فناور
اتحاد و انسجام صنفی کسبوکارهای نوپای فاوا

411
Ci

رتبه نهایی

0/02

0/056

0/268

4

0/024
0/02
0/026
0/026

0/056
0/047
0/054
0/056

0/ 3
0/302
0/32
0/32

5
6
7
8

0/025

0/045

0/355

9

0/025

0/042

0/371

10

تحلیل وضعیت زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا

در این قسمت ،ارزیابی مشارکتکنندگان از وضعیت زیستبوم با توجه به ارزیابی آنهاا از
دو بُعد «میزان اهمیت» و «میزان دسترسی» باه سانجههای شناساایی شاده ،در دو ساطح مؤلفاهها
(جدول  )4و ابعاد (جدول  ،)5با بهرهگیری از فرمول بوریچ )1980(1و با هدف شناسایی میازان
اختالف یا شکاف ارائه شده است (جدول  .)5به این منظور ،ابتدا نماره تفااوت از طریاق کسار
امتیاز اهمیت از دسترسی بهدست آمد و سپس در میانگین میزان اهمیت ضر شد.
جدول  .4محاسبه شکاف هریک از ابعاد زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا
ردیف

ابعاد

نمره
تفاوت

وزن
نمره تفاوت

میانگین وزنی
نمره تفاوت

رتبه براساس
میزان شکاف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

دولت
بیمه و مالیات
سرمایه مالی
الگوسازی :روایتهای آموزنده (موفق یا ناموفق)
خدمات حمایتی
شبکه (جامعه استارتآپی)
ارزشها و هنجارهای اجتماعی
راهبری
آموزش و سرمایه انسانی

4/558
4/198
4/02
3/535
3/317
2/325
2/974
4/815
2/05

34/036
29/099
28/18
25/249
22/636
14/206
20/199
36/939
12/731

4/836
4/725
4/648
4/404
4/386
4/184
3/183
3/078
3/061

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

1 Borich
) . mean weighted discrepancy scores (MWDSبراساس 2
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10
11
12
13

0/983
1/155
0/088
1/123

مشتریان (بُعد کمّی بازار)
توسعهیافتگی بازار (بُعد کیفی بازار)
مزیتهای مکانی
زیرساختها

2/596
2/588
1/045
1/036

7/158
7/051
0/537
6/210

10
11
12
13

ارزیابی شکاف در وضعیت مؤلفههای هفتگانهی زیستبوم کسابوکارهای نوپاای فااوا،
نشان داد که مؤلفههای سیاست ،تأمین مالی و پشتیبانی دارای شکاف بیش از  4باوده و بیشاترین
نیاز به توجه را دارند .همچنین مشخص شد که مؤلفههای فرهنگ ،سرمایه انسانی و باازار دارای
شکاف بین  2تا  4بوده و نیازمند تقویت هستند (جدول .)5
جدول  .5ارزیابی مؤلفههای زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا
مؤلفهها

اهمیت ()0-10
میانگین

دسترسی ()0-10
میانگین

میزان شکاف
MWDS

سیاست
تأمین مالی
پشتیبانی
فرهنگ
سرمایه انسانی
بازارها
جذابیت محیطی

8/75
8/03
7/82
6/82
6/43
6/11
4/51

2/88
3/17
3/50
3/78
4/31
5/58
3/81

4/63
4/24
4/11
3/32
3/15
3/07
1/86

سرانجام وضعیت ابعاد و مؤلفاههای زیساتبوم کسابوکارهای نوپاای فااوا ،در ساه ساطح
نیازمنااد توجااه ( MWDSباایش از  ،)4نیازمنااد تقویاات ( MWDSبااین  2تااا  )4و دارای شاارایس
مطلو ( MWDSکمتر از  )2ترسیم شد (شکل .)1
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شکل  .2الگوی مفهومی وضعیت زیستبوم کسبوکارهای نوپای فاوا در استان ایالم
راهنمای مدل
مؤلفههای نیازمند توجه ( MWDSبیش از )4
مؤلفههای نیازمند تقویت ( MWDSبین  2تا )4
مؤلفههای دارای شرایس مطلو ( MWDSکمتر از )2

مطابق شکل ،زیستبوم کسبوکارهای فاوا در استان ایاالم ،از نظار مؤلفاه تاأمین ماالی در
شرایس مطلوبی قرار ندارد و نیازمند توجه است .همچنین ابعاد مؤلفههای سیاست ،دولت و بیماه
و مالیات نیازمند توجه و بُعد راهبری نیازمند تقویت اسات .از میاان ابعااد مؤلفاه پشاتیبانی ،بُعاد
خدمات حمایتی در شرایس مطلو قرار نداشته و بُعد زیرساخت در وضعیت مطلو قرار دارد.
در بین ابعاد مؤلفه فرهنگ ،بُعد الگوساری روایتهای آموزنده در شرایس مطلوبی قارار نادارد،
ولی بُعد ارزشها و هنجارهای اجتماعی نیازمند تقویت است .در ارزیابی مؤلفاه سارمایه انساانی
نیز بُعد شبکه استارتآپی در شرایس مطلوبی قرار ندارد.
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بحث و نتیجهگیری
بیشتر مطالعات انجام شده ،بر زیستبومهای کارآفرینی در مناطق و خوشههای معاین (نظیار
ساایلیکونولی) معطااوف بااوده و عماادتاً از دیاادگاه تطبیقاای و چندساانجهای 1بیبهااره بودهانااد
( .)Alvedalen & Boschma, 2017پژوهش حاضر با درک این محادودیت از ی

ساو ،و عادم

ارائه چارچوبی جامع برای ارزیابی زیستبوم کارآفرینی کسبوکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در
استان ایالم از سوی دیگر ،به انجام رسید .با توجه به تفاوتهای وضعی چارچو های مفهاومی
ارائهشده برای ارزیابی زیستبومهای کارآفرینی با زیساتبوم کسابوکارهای نوپاای فااوا ،در
این تحقیق تالش شد با مرور چارچو های پیشین و تشکیل گروه کانونی ،به تدوین چارچوبی
مفهومی متشکل از مؤلفهها ،ابعاد و سنجهها یا نشانگرهای نمایای ابعاد شناسایی شده برای چنین
زیستبومی اقدام شود .این رویکرد موجب افزایش تطاابق و معنااداری سانجهها و نشاانگرهای
شناسایی شده ،با وضعیت یا شرایس خاص زیساتبوم کاارآفرینی کسابوکارهای نوپاای فااوا
(رواییبخشاای وضااعی )2شااد .نتیجااه ایاان مرحلااه ،تاادوین چااارچو ارزیااابی زیسااتبوم
کسبوکارهای نوپای فاوا در سه سطح یا الیه بود که عبارتند از :مؤلفاهها (هفات مؤلفاه شاامل
سیاست ،تأمین مالی ،فرهنگ ،پشتیبانی ،سارمایه انساانی ،باازار و جاذابیت محیطای) ،ابعااد (13
مورد) و نشانگرهای نمایا ( 40مورد) .مؤلفه سیاسات ،شاامل ساه بُعاد بیماه و مالیاات ،دولات و
راهبری ،مؤلفه تأمین مالی شامل ی

بُعد سرمایه مالی ،مؤلفه فرهنگ شامل دو بُعاد الگوساازی

روایتهای آموزنده (موفق یا ناموفق) و ارزشها و هنجارهای اجتماعی ،مؤلفاه پشاتیبانی شاامل
دو بُعد خدمات حمایتی و زیرساختها ،مؤلفه سرمایه انسانی-اجتماعی شامل دو بُعد آموزش و
سرمایه انسانی و شبکه (جامعه استارتآپ) ،مؤلفه بازار شاامل دو بُعاد مشاتریان (بُعاد کمّای) و
توسعهیافتگی بازار (بُعد کیفی) و آخرین مؤلفه ،یعنی جاذابیت محیطای شاامل بُعاد مزیتهاای
مکانی است .برخی از این مؤلفهها شامل سیاساتگذاران ،دانشاگاهها ،باازار ،عوامال ساازمانی،
1 Multi-scalar
2 Situational validation
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مراکااز رشااد و شااتا دهنده ،ساارمایهگذاران و فرهنااگ ،پیشتاار در مطالعااه کردحیاادری و
همکاران ( )1398مورد توجه قرار گرفتهاند .با دقت در ابعااد و مؤلفاههای الگاوی تجربای ایان
پژوهش ،مشخص میشود که در الگوی تجربی زیستبوم کسبوکارهای فاوا در استان ایاالم،
مؤلفهای بهنام جاذابیتهای محیطای نیاز وجاود دارد کاه در الگوهاای زیساتبوم کسابوکار
تاادوین شااده در پژوهشهااای انجااام شااده در سااایر نقاااه کشااور دیااده نمیشااود .بنااابراین
مشارکتکنندگان گویا بهدنبال یافتن سنجههایی بودهاند که در روناق نداشاتن کسابوکارهای
فاوا در استان ایالم نقش دارند .آنها در این جستوجو و واکااوی ذهنای ،باه ایان نکتاه توجاه
کرده اند که شاید مرزی بودن استان ،حضور کمرنگ کارآفرینان موفاق کشاوری در آن و نیاز
قاارار گاارفتن در جمااع اسااتانهای کمتاار برخااوردار ،از مؤلف اههای تأثیرگااذار باار زیسااتبوم
کسبوکارهای فاوا باشد.
طبق نتایج این تحقیق ،بیشترین میزان شکاف (بهعنوان نشانگر وجود ضاعف در ایان بُعاد یاا
مؤلفه از زیستبوم) مربوه به ابعاد دولات (مؤلفاه سیاسات) ،بیماه و مالیاات (مؤلفاه سیاسات)،
سرمایه مالی (مؤلفه تأمین مالی) ،الگوسازی (مؤلفه فرهنگ) ،خدمات حمایتی (مؤلفه پشاتیبانی)
و شبکه (مؤلفه سرمایه انسانی-اجتماعی) است .این شش بُعد نیازمند توجه بوده و ابعاد ارزشهاا
و هنجارهااای اجتماااعی ،راهبااری ،آمااوزش و ساارمایه انسااانی ،مشااتریان (بُعااد کمّ ای بااازار) و
توسعهیافتگی بازار (بُعد کیفی بازار) نیازمند تقویت بیشاتر هساتند .مناساب نباودن مؤلفاه تاأمین
مالی باعث ناامید و دلسردشدن کارآفرینان و فعاالن حوزه فاوا از دریافات تساهیالت باانکی ،و
روی آوردن آنان به سرمایههای شخصی و خانوادگی شده است .جریمههای سانگین ادارههاای
بیمه و مالیات برای کارآفرینان و فعاالن حوزه فاوا ،در مواردی موجب تبدیل شارکتهای ایان
حوزه به فروشگاه شده است .پیشتر ،برخی محققان بر وجود شاکاف در ابعااد زیساتبومهای
کارآفرینی موردمطالعه تأکید کردهاند .برای نمونه ،به اعتقااد حساینینیا و علیآباادی (،)1398
بیشترین شکاف میان وضعیت موجاود و مطلاو ابعااد اکوسیساتم کاارآفرینی در شارکتهای
دانشبنیان ،به ترتیب در ابعاد حمایتی ،مالی و سیاستی ،و کمترین شکاف در بُعد نیروی انساانی
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وجود دارد .همچنین کاسار ،)2004( 1بر تقویت مؤلفه تأمین مالی برای کسابوکارهای نوپاا و
کلریس و همکاران ،)2014( 2بر رفع شکاف بین نظام دانش و نظام کسابوکار بارای رِساانش
دانش به کسبوکارها تأکید داشتهاند .داوری و نجمآبادی ( )2018نیاز در پژوهشای باا هادف
«شناسایی تعیینکنندههای زیستبوم کارآفرینی و تأثیر آن بر عملکرد کارآفرینانه در ایران» ،به
این نتیجاه رسایدهاند کاه هشات عامال تحقیقوتوساعه ،مناابع ماالی ،باازار ،خادمات پشاتیبانی،
زیرساختها ،فرهنگ ،سیاستها و سرمایه انسانی بر عملکرد کارآفرینانه تأثیر میگذارند.
پیشنهادها
همانگونه که اشاره شد ،ارزیابی شکاف در وضعیت مؤلفههای هفتگاناه زیساتبوم نشاان
داد که مؤلفههای سیاست ،تأمین مالی و پشتیبانی دارای شکاف بیش از  4بوده و بیشترین نیاز باه
توجه را دارند .بهمنظور بهبود زیستبوم کسبوکارهای فاوا در مؤلفههای سیاست ،تأمین ماالی
و پشتیبانی ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
تالش و پیگیری مادیریت ارشاد اساتان بارای گارفتن مجوزهاای قاانونی الزم بارای ارائاه
مشوقهای (مالیاتی) مناسب برای راهاندازی و رشد کسبوکارهای نوپای فاوا در استان ایالم؛
اجاارای معافیتهااای درنظاار گرفتااه شااده در ماااده  132قااانون مالیاتهااای مسااتقیم باارای
کسبوکارهای حوزه فاوا توسس اداره کل امور مالیاتی استان؛
طراحی پروژههای سودآور بدون ناامِ و آمااده بارای اجارا توساس اساتانداری ،اداره فااوای
استان و نظام صنفی رایانه؛
ایجاد ی

شتا دهنده کسبوکارهای نوپای فاوا در پاارک علموفنااوری اساتان باهمنظور

انجااام هدفمنااد کارکردهااای مشاااورهای مااالی و حسااابداری ،حقاوقی ،خاادمات فنای و دانااش
تخصصی ،و بهرهگیری از مربیان یا افراد خبره کاربلد (منتور) برای راهنمایی؛

1 Cassar
2 Clarysse et al.,
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تسهیل تأمین مالی مخاطرهپذیر در حوزه فاوا در استان ایالم از طریق تعیاین ساهم مشخصای
از تسهیالت و اعتبارات اشتغالزای ابالغی به استان بارای توساعه و راهانادازی کسابوکارهای
نوپای فناور در ایالم؛
برگزاری نشستهای مشترک بین مسئوالن اداره کل اقتصاد و دارایی ،ذیحسابان ادارات و
فعاالن حوزه فاوا برای تأکید بر خرید خدمات فاوا از داخل استان توسس دستگاههای دولتای باا
مدیریت معاونت اقتصادی استانداری ایالم.
با توجه به یافتههای تحقیق ،برای تقویت مؤلفه فرهنگ در زیستبوم موردمطالعاه ،پیشانهاد
میشود فیلمهای مستند از کارآفرینان ملّی و استانی کاه تجرباه برجساتهای داشاتهاند ،باا هادف
دیدهشدن کارآفرینان استانی و نیز تأثیرگذاری مثبت بار فعالیات در مشااغل خصوصای تهیاه و
پخش شود .همچناین باا معرفای الگوهاای موفاق کاارآفرینی در حاوزه فااوا توساس رساانهها و
شاابکههای اجتماااعی ،زمینااه تکااریم و پااذیرش اجتماااعی ایاان کساابوکارها فااراهم شااده و بااا
آموزش ،راهنمایی و برگزاری رویدادهای رقابتی ،فرهنگ همکاری توأم با رقابت در بین آنها
ترویج شود.
برای تقویت مؤلفه سرمایه انسانی در زیستبوم کسبوکارهای نوپای حاوزه فااوا ،پیشانهاد
میشود برای آشنایی دانشجویان با اصاول و مهارتهاای موردنیااز راهانادازی کسابوکارهای
نوپااای فاااوا ،درس مبااانی کااارآفرینی در گروههااای فن ای دانشااگاههای اسااتان بااا ب اهکارگیری
روشهای تدریس کارآفرینانه ارائه شود .همچنین باا همکااری مشاترک پاارک علموفنااوری،
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و مؤسسات آموزش فنی-حرفهای و علمیکااربردی ،باه طراحای و
برگزاری دورههای آموزشی مرتبس و مبتنی بر نیازسنجی از فعاالن این حوزه ،و با بهرهگیاری از
مربیان مجر اقدام شود.
برای تقویت مؤلفاه باازار در زیساتبوم کسابوکارهای نوپاای حاوزه فااوا ،تساهیل ورود
کسبوکارها به بازار موجود ،اعمال قواعد رقابت عادالنه مبتنی بر تجارت منصافانه و شناساایی
و معرفی کانالهای توزیع و فروش در این بازار موردنیاز است .همچناین ،حمایات ساازمانهای
دولتی با خرید محصوالت این کسبوکارها میتواند به توسعه بازار آنها یاری رساند.
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محدودیتهای تحقیق

این تحقیق بنابر قلمرو جغرافیایی ،به یافتههایی منجر شده است که بازتا شرایس زیستبوم
کسبوکارهای نوپا در حوزه فاوا در استان هستند و تعمیم جغرافیاایی آنهاا باه زیساتبومهای
دیگر نیازمند درنظر گرفتن مالحظات موقعیتی است .این چالش از منظر تعمایم آمااری یافتاهها
نیز وجود دارد .همچنین بنابر ماهیت عمدتاً کیفی تحقیق ،مشارکتکنندگان در فرآیند ارزیاابی
چارچو تدوین شده ،محدود بودند.
در تحقیقات آتی میتوان به صورت پیمایشی شمار بیشتری از اعضای جامعه آماری هادف
را در تحقیق مشارکت داد .همچنین میتوان نتایج را با بهکارگیری آزمونهای آماری استنباطی
و تحلیلی مورد پردازش قرار داده و به مقایسه گروههای مختلف پاسخگویان بهمنظور رسیدن به
اجماع در مورد وضعیت زیستبوم موردمطالعه پرداخت.
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