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  1- مقدمه
امروزه نقش فناوری های نوین در توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست و توجه سیاست گذاران 
توسعه  ستادهای  ایجاد  است.  شده  معطوف  موضوع  این  به  ایران،  ازجمله  مختلف،  جوامع  در 
فناوری های جدید همانند نانو، زیست فناوری و فناوری اطالعات در کشور، مرهون توجه دولتمردان 
به این موضوع تلقی می  گردد. یکی از این فناوری ها که نیازمند توجه جدی تر مسئوالن امر و اتخاذ 
سیاست های تسهیل گرانه دولتی و حاکمیتی است، فناوری اطالعات و ارتباطات است. به زعم بسیاری 
از صاحب  نظران و کارشناسان، ظرفیت توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات در کشور 
جمهوری اسالمی ایران، به واسطه ویژگی  های جمعیت شناختی و فراهم بودن بسیاری از زیرساخت  ها، 
با  مقابله  در  مناسب کشور  راه  حل های  از  یکی  به عنوان  می  تواند  که  است  قابل مالحظه  آن چنان 
ابرچالش  های پیش روی رشد اقتصادی و وسیله ای برای حرکت کشور به سوی توسعه به حساب آید.

باور صاحب  نظران این است که ایجاد و تقویت زیست بومی که در آن شرکت  های مبتنی بر فناوری 
اطالعات و ارتباطات بتوانند رشد و نمو کنند می  تواند توسعه اقتصادی کشور را سرعت بخشد. دالیل 
مهم فراوانی وجود دارد که مبین ظرفیت عظیم کشور جمهوری اسالمی ایران برای حرکت پرشتاب 
در این حوزه و فائق آمدن به برخی از بحران  های حال حاضر اقتصاد این کشور، همچون بیکاری و 
بهره  وری، از طریق فراهم ساختن امکان فعالیت و توسعه این دسته از کسب وکار  هاست )موسسه جهانی 
مکنزی، 2016(. شاهد این مدعا، رشد قابل مالحظه این کسب وکارها در سال های گذشته با توجه 
بیشتر دستگاه های دولتی متولی این امر و نهادهای حاکمیتی به این کسب وکارهاست )ناظمی، 1399(.

آثار توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات بر رشد اقتصادی و توسعه کشور از مناظر 
مختلف قابل بحث است. نخست، می توان به اثر توسعه این کسب وکارها بر کاهش هزینه های مبادله 
و رشد بخش خدمات در کشور، ازجمله صنعت گردشگری اشاره نمود )قشالقی و همکاران، 
1392(. سپس می توان به آثار متعدد توسعه ابزارهای فناوری اطالعات بر رشد تولید و ارتقاء سطح 
بهره وری، از طریق متحول کردن شیوه های تأمین، تدارک و فروش محصوالت و ایجاد دسترسی 

بیشتر و آسان تر به بازارهای داخلی و بین المللی اشاره کرد )ژو و همکارن، 2014(.
در کنار موارد فوق، موارد متعدد دیگری را می توان فهرست کرد که نشانگر اهمیت موضوع و 

ضرورت توجه جدی تر سیاست گذاران به این مقوله هستند )آقاجانیان و همکاران، 1399(.
بر اساس مطالعات متعدد انجام شده، ازجمله گزارش موسسه مک کینزی )2016(، کشور ایران از 
حیث ظرفیت توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات از شرایط ویژه ای برخوردار است 
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اما جایگاه کنونی ما در توسعه فناوری اطالعات و کسب وکارهای این حوزه متناسب با ظرفیت های 
کشور نیست )مرکز پژوهش های مجلس، 1399(.

می توان یکی از دالیل مؤثر در ایجاد این شرایط را توسعه نیافتگی زیرساخت های الزم برای 
رشد کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات متناسب با نیاز و شرایط کشور دانست. با توجه به 
محدودیت منابع، فراهم ساختن زیرساخت ها مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه این دسته از 

کسب وکارها و داشتن یک چارچوب است.
کسب وکارهای  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  زمینه  در  فراوانی  مطالعات  گذشته،  سال های  طی 
فناوری محور در کشور صورت گرفته است. مطالعات داخلی و خارجی دیگری نیز ابعاد مختلف 
متعددی  پژوهش های  در  ازآنجاکه  کرده اند.  بررسی  را  اطالعات  فناوری  کسب وکارهای  توسعه 
ازجمله نگونیاما و موراوسیزینسکی )2009( تأکید شده است که هر کشور و زیست بوم اقتضائات 
منحصربه فرد خود را دارا می باشد، تمرکز این پژوهش بر شناسایی مؤلفه  های کلیدی مؤثر بر توسعه 

کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات بوده است.

  2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در تعریفی که از سوی ویت و همکاران )2014( ارائه شده، آن دسته از کسب وکارهایی که شیوه 
انجام کار و نحوه خلق درآمد در آن ها با تغییرات ایجادشده در فناوری های دیجیتال تغییر می کند را 
می توان کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات دانست؛ به عبارت دیگر، کسب وکارهایی که ارزش 
پیشنهادی خود به مشتریان را از طریق ابزارهای مختلف فناوری اطالعات به آنان منتقل نموده و 

عمده اجزاء مدل کسب وکار آنان مبتنی بر فناوری اطالعات است.
وینیفرد )2007( در رابطه با تحوالتی که بهره  گیری از فناوری اطالعات در کسب وکارها ایجاد 
کرده سخن گفته و دین دی فن )2003( معتقد است که موفق ترین مدل های کسب وکار آن هایی 
هستند که بیشتر از سایرین امکان یکپارچه ساختن اینترنت و فناوری اطالعات را با فرایندهای 
عملیاتی خود فراهم ساخته اند. با این توصیف شاید بتوان کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات 
ابزارهای فناوری اطالعات  از  با بهره گیری  را به شرکت هایی اطالق کرد که فرایندهای خود را 

یکپارچه نموده و روی بسترهای الکترونیکی این فناوری سازماندهی کرده اند.

صاحب نظران بسیاری همچون کوالکوفسکی و همکاران )2013(، کارنی و کانر )2006(، راجیو 

و وانی )2008( و راپا )2000( در خصوص اهمیت بهره گیری از فناوری اطالعات در رشد بخش 

خدمات، بهبود ارائه خدمات به مشتریان و تأثیر آن بر رضایت مشتریان پژوهش هایی انجام داده اند. 
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اهمیت فناوری اطالعات در بهبود عملکرد صنایع خدماتی بسیار روشن است. این موضوع به گونه ای 

است که راست )2004( معتقد است که »انقالب خدمات و انقالب اطالعات دو روی یک سکه اند.«

ازنظر بونفیلد )1996(، در بسیاری از صنایع خدماتی، وجود سیستم های خدماتی مبتنی بر فناوری 

اطالعات برای رقابتی ماندن بنگاه حیاتی است. در پژوهش  های دیگری که توسط کرشنامورثی 

)2007( و لَی و همکاران )2009( انجام شده، به اهمیت به کارگیری این ابزارها برای کسب وکارهای 

امروزی اشاره شده است. در این مطالعات به مصادیقی از تحوالتی که فناوری اطالعات در حوزه 

 )2002( همکاران  و  ژو  توسط  که  پژوهش  ها  این  از  دریکی  است.  توجه  کرده  ایجاد  خدمات 

انجام شده استفاده مداوم تأمین کنندگان خدمات از فناوری اطالعات برای کاهش هزینه ها و خلق 

ارزش افزوده برای مشتریان را به عنوان مصداق این موضوع ذکر نموده اند. در پژوهش یادشده، به 

سیستم های تحت وب نظام بانکی و سیستم های مکانیزه صدور بلیت از سوی شرکت های خدمات 

مسافرتی و هوایی به عنوان مثال هایی از تسهیلگری خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات اشاره می شود.

پس از ارائه تعاریفی مختصر از کسب وکارهای موضوع پژوهش در پاراگراف های پیشین، در 

ادامه به اجمال به پژوهش هایی که طی سال های گذشته در ارتباط با شناسایی مؤلفه های مؤثر بر 

توسعه فناوری های نو، با تأکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات، انجام شده ارائه خواهد شد. این 

مطالعات در دو بخش سازماندهی شده است. در بخش اول به شناسایی مقوله های مؤثر بر توسعه 

فناوری اطالعات و کسب وکارهای این حوزه در ایران و جهان خواهیم پرداخت. در بخش دوم، 

فناوری محور در زیست بوم  بر توسعه کسب وکارهای  بر شناسایی مقوله های مؤثر  تالش محقق 

جمهوری اسالمی ایران معطوف بوده است.

  1-2 عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکارهای فناوری اطالعات

و  اطالعات  فناوری  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  به  که  پژوهش   5 بخش  این  ذیل 

در  است.  قرارگرفته  موردبررسی  بوده اند  متمرکز  جهان  و  ایران  در  حوزه  این  کسب وکارهای 

دولتی  دانشگاه های  در  اطالعات  فناوری  توسعه  موانع   )1392( همکاران  و  محجوب  پژوهش 

بررسی شده است. طی این پژوهش، موانـع آموزشي، موانع فنّاورانه، موانـع بودجـه اي و موانـع 

دولتی کشور  دانشگاه های  قلمرو  در  اطالعات  فناوری  توسعه  موانع  اصلی ترین  به عنوان  قانوني 

اطالعات  فناوری  توسعه  بر  مؤثر  عوامل   )1396( مردانشاهی  محمدمهدی  است.  شناسایی شده 
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در کسب وکارهای دانش بنیان کشاورزی را بررسی نموده است. در این مطالعه، عامل زیرساخت 

که  سوم  تحقیق  در  است.  شناسایی شده  اطالعات  فناوری  توسعه  در  مؤلفه  اصلی ترین  به عنوان 

نهادی  تنظیمات  تأکید شده و  بر عوامل محیطی  انجام شده،  آراستی و همکاران )2012(  توسط 

محیط بیرونی، هنجارها و باورها و انگیزه های کارآفرینی به عنوان مقوله های فرعی دارای اهمیت 

شناخته شده است. در پژوهش های مرتبط بین المللی، رمله حسین و همکاران )2007( بر شناسایی 

آنان  مالزی متمرکزشده اند.  فناوری اطالعات در بخش عمومی  عوامل سازمانی مؤثر در توسعه 

مدیران،  اطالعات  فناوری  دانش  مدیریت،  شیوه  تصمیم گیری،  ساختار  ارشد،  مدیریت  حمایت 

همراستایی اهداف و تخصیص منابع را به عنوان عوامل مؤثر برشمرده اند. در پژوهش بین المللی 

دیگری که با موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطالعات در پنج کشور آمریکای التین 

انجام شده، عوامل اقتصادی، منابع انسانی، جغرافیا و زیرساخت های شهری به عنوان اصلی ترین عوامل 

این حوزه در قلمرو جغرافیایی یادشده شناخته شده است )نگونیاما و مواراوسیزینسکی، 2009(.

  2-2 عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکارهای فناوری محور در جمهوری اسالمی ایران

فصل مشترک مطالعات موردبررسی قرارگرفته در این قسمت، زیست بوم جمهوری اسالمی 

است. در مرور این مطالعات، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فناوری های مختلف و کسب وکارهای 

مرتبط در کشور ایران مدنظر بوده است. در پژوهش انجام شده از سوی رضوی و همکاران )1397( 

چالش های اصلی پیش روی توسعه فناوری گازسوز کردن خودروها احصاء شده و اقدامات دولت 

پژوهش شناسایی  این  دستاورد  است.  فناوری شناسایی شده  این  توسعه  برای  اخیر  دهه های  در 

عوامل سیاستی مؤثر بر توسعه فناوری خودروهای گازسوز در کشور است. والیتی و همکاران 

ایشان در سال 2020 برخی از مهم ترین موانع اصلی نوآوری و توسعه خدمات نوآورانه در شبکه 

بانکی کشور را شناسایی نموده اند. بااینکه به ظاهر قرابت زیادی میان پژوهش آنان و موضوع این 

روی  پیش  شناسایی شده  موانع  و  چالش ها  میان  زیادی  شباهت های  اما  نمی شد،  احساس  مقاله 

در  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  خدمات  توسعه  موانع  با  صنعت،  آن  در  نوآورانه  خدمات  ارائه 

آمیخته عوامل  پژوهش  داوودی و همکاران )1395(، در یک  کشور شناسایی گردید. همچنین، 

پژوهش  در  کرده اند.  بررسی  را  اطالعات  فناوری  شرکت های  در  باز  نوآوری  موفقیت  بر  مؤثر 

است. بررسی شده  دانشگاه ها  در  کارآفرینی  اکوسیستم  توسعه  موانع   ،)1400( عزتی  و  کیخا 
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جدول )1(: پژوهش های مرتبط پیشین

مطالعات ذکرشده در جدول )1( و مطالعات متعدد دیگری بر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه یکی 
از انواع فناوری های نو در محدوده زمانی و مکانی خاصی متمرکز شده اند اما تاکنون تعداد اندکی 
پژوهش که مشخصاً به موضوع شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری 
اطالعات در جغرافیای سیاسی کشور ایران پرداخته باشد صورت گرفته است. بر همین اساس، تالش این 
پژوهش، معطوف به شناسایی مؤلفه های کلیدی مؤثر بر توسعه کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری 
اطالعات و ارتباطات در کشور طی دهه گذشته و ارائه چارچوبی از روابط میان این عوامل بوده است.

  3- روش   پژوهش
پژوهش حاضر در شمول پژوهش های کیفی قرار می گیرد. در پژوهش های کیفی دستاوردها 

 حوزه نیمؤلف سال موضوع یاصل مقوله یفرع یهامقوله
 مطالعه

، موانـع بودجـهفنّاورانهوانـع آموزشی، موانع م
 ای و موانـع قانونی

 در اطالعات یفناور توسعه موانع موانع و هاچالش
 یدولت یهادانشگاه

 محجوب 1392
 و یآبادعشرت

 همکاران

شناسا
یی

 
عوامل

 
مؤثر

بر 
 

توسعه
 

کسب
وکارها

 ی
فناور

 ی
اطالعات

 

 یافزارسخت یهارساختیز به یدسترس
 مناسب نترنتیا به یدسترس و یوتریکامپ

 یفناور توسعه بر مؤثر عوامل یرساختیز عوامل
 یوکارهاکسب در اطالعات
 یکشاورز انیبندانش

 یمردانشاه 1396

 یهازهیانگ ،ینهاد ماتیتنظ باورها، و هنجارها
 ینیکارآفر

 یریگشکل بر مؤثر عوامل ییشناسا یطیمح عوامل
 اطالعات یفناور یوکارهاکسب

 همکاران و یآراست 2012

 ،یریگمیتصم ساختار ارشد، تیریمد تیحما
 اطالعات یفناور دانش ت،یریمد وهیش

 منابع صیتخص و اهداف ییهمراستا ران،یمد

 یفناور توسعه بر یسازمان عوامل اثر یسازمان عوامل
 یمالز در یعموم بخش در اطالعات

 همکاران و رمله 2007

 عوامل یانسان منابع ،یاقتصاد عوامل
 یشهر یهارساختیز و ییایجغراف

 یفناور توسعه بر مؤثر عوامل یرساختیز عوامل
 نیالت یکایآمر کشور 5 در اطالعات

 و اماینگون 2009
 ینسکیزیموراوس

انتشار  نیوضع قوان لهیوسبه بازار به یدهجهت
به بازار، نظام  یدهشکلو  ینیدانش، کارآفر

نرخ کارمزد  رییگاز و تغ یدولت یگذارمتیق
 داران گاهیجا

 یفناور توسعه بر مؤثر عوامل یبررس یاستیس عوامل
 رانیا در گازسوز یخودروها

 همکاران و یرضو 1397
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 ،یعامل جذب دانش خارج 11 ییشناسا
 مشارکت ده،یا یهارقابت و هاچالش ت،یریمد

و  یسازشبکه ،یمشارکت یکار بستر ان،یمشتر
 دانش انتقال ،یفرهنگ اشتراک دانش، همکار

 مشارکت شرکت، از خارج به یفناور و
 و ریوکار خطرپذکسب جادیا کارکنان،

 یسپاربرون

 مؤثر عوامل یبندتیاولو و ییشناسا یطیمح عوامل
 یهاشرکت در باز ینوآور تیموفق بر

 انیبندانش

 همکاران و یداوود 1395

 ،یحکمران یساختار سنت مقوله 7 ییشناسا
کالن ناکارآمد،  هیو نظارت ناکارآمد، مال نیقوان

 ،یعالدر آموزش مؤثر ریغ یگذاراستیس
نرم جامعه، نبود  یهاتیضعف در ظرف

در سطح  یقیو تشو یتیحما یسازوکارها
سخت جامعه  یهاتیکالن، ضعف در ظرف

 یرونیموانع ب عنوانبه

 بومستیز بازدارنده عوامل ییشناسا موانع و هاچالش
 ینیکارآفر

 یعزت و خایک 1400

 یهایکاست ،یگذارقانون نظام یهایناکارآمد
 یسازیخصوص و فناورانه

 خدمات توسعه موانع ییشناسا موانع و هاچالش
 کشور یبانک شبکه در فناورانه

 همکاران و یتیوال 2020
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نیستند و جمع آوری اطالعات و  ابزارهای کمی  سازی  یا  آماری  از روش های  بهره گیری  حاصل 

پژوهش  این  و همکاران، 1395(.  فرح آبادی  )امیری  است  پژوهش  فرایند  از  بخشی  آن،  تفسیر 

از  نفر  با 12  از طریق مصاحبه  پژوهش  این  داده های  است.  انجام شده  تحلیل محتوا  با رویکرد 

و  اطالعات  فناوری  حوزه  صاحب نظران  و  فناوری  سیاست گذاران  کارآفرینان،  و  مدیران 

همچنین رجوع به منابع آرشیوی فراهم شده است. این مصاحبه ها در فاصله زمانی بهمن 1396 

است. آمده   )2( جدول  در  مصاحبه شوندگان  اطالعات  است.  انجام شده   1398 اردیبهشت  تا 

شایان ذکر است که تمامی 9 شرکت  مشارکت کننده در این پژوهش در تهران مستقر هستند. 

تعدادی از آن ها در زمره شرکت های زایشی دانشگاه های تهران بوده و برخی از آن ها در پارک های 

علم و فناوری مختلف در تهران قرار دارند. دو تن از سه صاحب نظر دانشگاهی مشارکت کننده در 

این پژوهش نیز که از خبرگان موضوع پژوهش هستند عالوه بر فعالیت های علمی مرتبط در دانشگاه، 

هستند. پژوهش  موضوع  مختلف  شرکت های  در  مدیریت  سابقه  و  دانش بنیان  شرکت  صاحب 

روش انتخاب این خبرگان به صورت نظری و هدفمند بوده است، به این ترتیب که با مراجعه 

به خبره اول، خبرگان بعدی که می توانستند بیشترین کمک در مورد موضوع را به پژوهش بکنند 

با محقق طرح و  شناسایی می شدند. پس از شناسایی خبرگان، محقق موضوع را طی پروتکلی 

مجموعه سؤاالتی برای ایشان ارسال می شد. سؤاالت اصلی در پروتکل مصاحبه شامل این موارد 

بودند: موانع توسعه کسب وکارهای موضوع پژوهش را چگونه توصیف می کنید؟ عوامل کلیدی 

برای موفقیت آن ها را چی می دانید؟ سیاست های مناسب دولت در این رابطه را چگونه توصیف 

می کنید؟ و یک سؤال بازهم در خصوص اهم نتایج و پیامدهای توسعه این کسب وکارها پرسیده شد.

گروه نخست شرکت کنندگان در مصاحبه ها شامل مدیران، کارآفرینان یا صاحبان استارتاپ  ها و 

کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات در کشور بود که یا در زمان انجام مصاحبه در 

همان شرکت ها مشغول به کار بوده و یا سابقه حضور در این شرکت  ها را داشته اند. به نمایندگی از 

این گروه، عضو هیئت مدیره یکی از ارائه کنندگان خدمات فناوری اطالعات، مؤسس استارتاپ های 

بسپار، هماپالس و تیوترلند و مدیرانی از شرکت  های GPM، توسعه انرژی پاسارگاد و فناوران مبتکر 

پارس که در شمار کسب وکارهای موضوع تحقیق به شمار می  روند در این تحقیق مشارکت داشته  اند.

گروه دوم از مصاحبه  شوندگان، دست  اندرکاران سیاست گذاری این حوزه در کشور هستند که 

با مسائل مرتبط با این کسب وکارها آشنایی مناسبی دارند. ریاست اسبق پژوهشکده فضای مجازی 
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و عضو شورای عالی فضای مجازی و دبیر کمیته اقتصاد فناوری اطالعات در این پژوهش شرکت 

کرده  اند. گروه سوم شرکت کننده در این تحقیق، صاحب  نظران و اساتید دانشگاه بوده  اند. در کنار 

از  اساتیدی  هستند،  هیئت علمی  مختلف کشور عضو  دانشگاه  سه  در  که  تحقیق  تیم  سه عضو 

دانشگاه  های تهران، تربیت مدرس و صنعتی امیرکبیر نیز در این مصاحبه  ها شرکت نموده  اند.

جدول )2(: ترکیب مصاحبه شوندگان

داده  های حاصل از مصاحبه ها با بهره  گیری از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی با رویکرد 

تحلیل محتوا مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و نتایج آن در 4 سطح مختلف شامل کدهای اولیه، 

مضامین، مقوله های فرعی و مقوله های اصلی سازماندهی شده است. گردآوری داده ها تا رسیدن به 

اشباع نظری که بر اساس تعریف استراوس و کوربین )1998(، به مرحله ای اطالق می شود که در 

آن داده های جدیدی پدید نمی آیند ادامه یافت.

با پیاده  سازی و تحلیل هر یک از مصاحبه ها، تعدادی نقل قول اولیه، به عنوان پایین ترین سطح 

داده ها احصاء شد. سپس، با دسته بندی کردن این نقل قول ها، تعدادی مضمون خلق گردید. مطابق 

آنچه در جدول )3( دیده می شود، طی این فرایند و از اولین مصاحبه تا آخرین مصاحبه، تعداد 

نقل قول هایی که منتج به خلق مضمون جدید شده اند رفته رفته کاهش یافته و در مصاحبه های پایانی، 

تعداد مضامین جدید به سمت صفر میل کرده است )اشباع نظری(. در سطح بعد، مضامین مرتبط 

باهم مقوله های فرعی پژوهش را ایجاد کردند و نهایتاً، با سازماندهی مقوله های فرعی، سه مقوله  

اصلی پژوهش شکل گرفت؛ به عبارت دیگر، طی فرایند ذکرشده مقوله های اصلی با تعدادی مقوله 

فرعی و مقوله  های فرعی نیز با تعدادی مضمون تبیین شده اند. همچنین، هر یک از مضامین با تعداد 

قابل مالحظه ای مفهوم اولیه )نقل قول( توضیح داده شده  است.

 توضیحات شوندگانگروه مصاحبه

 مدیران و کارآفرینان
و  مؤسسانهای موضوع پژوهش، شامل نفر از مدیران شرکت 7

 هامدیران استارتاپ

 فناوری گذاراناستیس
گذاری فناوری اطالعات، شامل اندرکاران سیاستنفر از دست 2

ریاست پژوهشکده فضای مجازی، عضو شورای عالی فضای 
 مجازی و دبیر کمیته اقتصاد دیجیتال

 نظرانصاحب
های تهران، تربیت دانشگاه یعلمئتیهنفر از اعضاء  3شامل 

 ریرکبیاممدرس و صنعتی 
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جدول)3(: اشباع نظری

به منظور حصول اطمینان از درستی داده ها از معیارهای لینکلن و گوبا )1994( استفاده شده  است. 
 ،)Dependability( اطمینان پذیری ،)Credibility( این پژوهشگران چهار معیار، اعتبار و مقبولیت
قابلیت تأیید )Conformability( و قابلیت انتقال )Transferability( را برای صحت و استحکام 

)Guba & Lincoln, 1994( .داده های کیفی پیشنهاد نموده اند
بر اساس تعریف ارائه شده از سوی همان صاحب نظران، اعتبار و مقبولیت به این معناست که تا 
چه اندازه نتایج حاصل از پژوهش معتبر و قابل اعتنا هستند. یکی از شیوه های رایج برای دستیابی 
به این منظور، مرور نتایج حاصله توسط شرکت کنندگان است. بر همین اساس و به منظور حصول 
اطمینان از استنتاج صحیح نتایج، مفاهیم استخراج شده از هر مصاحبه  به شرکت کنندگان مربوطه ارائه 

و پس از تائید آنان ثبت می گردید.
اطمینان پذیری به عنوان معیار دوم، مشابه معیار پایایی در مطالعات کمی است. این معیار روشن 
می سازد که تا چه اندازه نتایج قابل تکرار هستند. برای رسیدن به سطح مناسب اطمینان پذیری، 
محقق به طور مستمر نسبت به مقایسه داده های گردآوری شده از مصاحبه ها با سایر منابع مبادرت 
می نمود. همچنین، فرایند جمع آوری داده ها تحت نظارت یکی از اساتید این حوزه در دانشگاه  

 بر مضامین قبلی دیتأک تعداد مضامین جدید هاقولنقلتعداد  تاریخ مصاحبه شماره مصاحبه

1 24/04/1397 19 19 0 

2 06/05/1397 23 10 13 

3 27/05/1397 21 8 13 

4 09/06/1397 22 6 16 

5 05/07/1397 24 6 18 

6 21/07/1397 24 5 19 

7 29/07/1397 22 4 18 

8 04/08/1397 23 3 20 

9 12/08/1397 29 2 27 

10 21/08/1397 27 1 26 

11 02/09/1397 26 1 25 

12 14/09/1397 27 0 27 
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تربیت مدرس قرار داشت. قابلیت  تائید توضیح می دهد که تا چه اندازه نتایج حاصله بر اساس 
نظرات مصاحبه شوندگان به دست آمده است. برای دست یابی به این امر، نتایج حاصله با تائید گروه 
دو نفره ای شامل دو تن از صاحب نظران در دانشگاه های عالمه طباطبایی و تربیت مدرس جمع بندی 
 گردید که اطمینان حاصل شود نتایج به سمت آراء شخصی محقق اریب نشده است. قابلیت انتقال 
ناظر به تعمیم پذیری نتایج پژوهش در سایر حوزه هاست. با عنایت به اینکه این تحقیق کیفی است 
و محدود به حوزه کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات در کشور است، ادعایی در 

خصوص تعمیم پذیری آن در سایر زمینه ها وجود ندارد.

4- تجزیه  و  تحلیل یافته  ها
پس از انجام مراحل نظام مند پژوهش و تحلیل داده های حاصل از تجارب مشارکت کنندگان 287 
نقل قول )یا کد اولیه( احصاء گردید. از این تعداد نقل قول، مطابق جدول شماره 3 تعداد 66 مضمون، 
13 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی شکل گرفتند. در فرایند تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، هر 
مضمون با تعدادی نقل قول و هر مقوله فرعی با چند مضمون تبیین شده است. همچنین، به منظور 

ساختاردهی یافته ها، مقوله های فرعی مرتبط مقوله  های اصلی مدل را شکل دادند.
از میان مقوله های فرعی احصاء شده، تعدادی از مقوله ها، همانند ضعف زیرساخت های فناوری 
اطالعات و مشکالت نظام نوآوری فناوری اطالعات مربوط به بخش فناوری اطالعات هستند و سایر 
مقوله ها در دیگر بخش ها نیز موضوعیت دارند. در خصوص مقوله های نوع دوم، تالش ما در این 
پژوهش بر احصاء  مصادیق مشخص مرتبط با بخش فناوری اطالعات در این عوامل متمرکز بوده است.
مقوله های اصلی احصاء شده شامل 1( ویژگی های درون سازمانی، 2( محرک ها و موانع محیطی 

و 3( عوامل سیاستی است که در ادامه آمده است.

1-4 ویژگی های درون سازمانی
مقوله های تجمیع شده ذیل عنوان ویژگی های درون سازمانی به عواملی اشاره دارد که الزم است 
یک کسب وکار برای موفقیت در این مسیر در خود ایجاد نماید. احصاء اصلی  ترین محرک های 
توسعه کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور یکی از اصلی ترین 
اهداف این پژوهش بوده  است. پس از مصاحبه با صاحب  نظران این حوزه و مراجعه به منابع موجود، 
بخشی از این عوامل، به شرح جدول )4(، به عنوان مختصات یک کسب وکار موفق شناسایی شدند. 
بر اساس نظرات مشارکت کنندگان در این پژوهش، درصورتی که عوامل زیر در یک کسب وکار 
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وجود داشته باشد، شانس موفقیت آن کسب وکار به مراتب بیشتر از کسب وکارهایی است که به 
این عوامل نپرداخته اند؛ به عبارت دیگر، این دسته از عوامل مختصات درون سازمانی کسب وکارهای 
مستعد رشد و توسعه اند. به استناد آراء صاحب نظران مشارکت کننده در این پژوهش، در کنار عوامل 
محیطی و برون سازمانی، درون شرکت ها نیز باید شرایطی وجود داشته باشد تا بتوان به موفقیت 
آن ها در بازار امیدوار بود. این عوامل عبارتند از: تیم مناسب پروژه، مدل کسب وکار، دسترسی به 

منابع، نوآوری و بازاریابی مؤثر.
I. تیم مناسب پروژه

یکی از مهم ترین ویژگی ها برای موفقیت یک کسب وکار خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات 
داشتن یک تیم پروژه چند تخصصی و متناسب است. شرکت کنندگان در این پژوهش، به انحاءمختلف 
بر اهمیت تیم پروژه در موفقیت نهایی کسب وکار اشاره کرده اند. تیم پروژه در پیروزی یا شکست 
کسب وکارها در همه حوزه ها اهمیت دارد، اما تأکید این پژوهش بر این عامل در کسب وکارهای 
مبتنی بر فناوری اطالعات از حیث اهمیت وجود اعضایی با تخصص های فنی و مرتبط با توسعه 

نرم افزار در ترکیب تیم اولیه است. یکی از مشارکت کنندگان در این پژوهش دراین باره می گوید:
"بعد از تعریف هوشمندانه خدمت یا محصول، به نظرم تیم پروژه بیشترین اثر را در موفقیت 
کسب وکار دارد، به شرط اینکه توانایی افراد یکسان نباشد. معموالً چند نفر هم رشته ای در دانشگاه 
باهم تصمیم می گیرند که یک استارتاپ راه بیاندازند و این درست نیست. توانایی های افراد در یک 

تیم باید متنوع و مکمل هم باشند."
II. مدل کسب وکار

به استناد نظرات مصاحبه شوندگان، یکی دیگر از عوامل درون سازمانی برای موفقیت کسب وکارهای 
موضوع پژوهش، طراحی یک مدل کسب وکار مناسب است؛ به عبارت دیگر، کسب وکارها باوجود 
بهره مندی از ایده خوب و منابع کافی در صورت نداشتن مدل مناسب کسب وکار، شانس زیادی 
برای موفقیت در این عرصه نخواهند داشت. به اعتقاد مصاحبه شوندگان در این پژوهش، اگر در 
یک مدل کسب وکار، شیوه نوآورانه ای برای انتقال ارزش پیشنهادی به مشتریان وجود داشته باشد 
بخت آن شرکت برای موفقیت بسیار زیاد خواهد بود. به گفته یکی از آنان مدل کسب وکار یک 
شرکت باید ازنظر صاحبان آن کسب وکار، خالقانه ترین شیوه ارتباط میان فرایندهای داخلی شرکت 
و مشتریان بیرونی و هوشمندانه ترین مدل هماهنگی میان عملیات کسب وکار، فناوری و بازار باشد. 
نتیجه بررسی کسب وکارهای موفق موضوع پژوهش در سال های گذشته نشان می دهد که در مقایسه 
با سایر حوزه ها، موفقیت مدل های پلتفرمی و مدل های کسب وکاری که ارائه دهنده خدمت به کاربر 
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نهایی بوده است )مدل های B2C و C2C( در مقایسه با سایر انواع مدل های کسب وکار به مراتب 
بیشتر بوده است.

III. دسترسی به منابع

دسترسی به منابع مالی و داشتن نیروی انسانی مناسب برای انجام هر کاری اهمیت دارد. این 
ویژگی در این حوزه نیز به عنوان یکی از مختصات مهم برای موفقیت کسب وکارهای خدماتی مبتنی 
بر فناوری اطالعات شناسایی شده است. یکی از موضوعاتی که در تعداد زیادی از مصاحبه های 
مالی مناسب  تأمین  از عدم  ناشی  این پژوهش تکرار شده است، مشکالت جدی  انجام شده در 
کسب وکارهای موضوع پژوهش است. برخالف سایر حوزه ها، نیاز به منابع مالی در کسب وکارهای 
موضوع پژوهش، عموماً از نوع سرمایه در گردش است. همچنین، به استناد نظرات مشارکت کنندگان 
فعاالن  برای کسب وکارهای جدید و  باکیفیت  انسانی  نیروی  داشتن  اختیار  پژوهش، در  این  در 
اکوسیستم استارتاپی، ازجمله شرکت های موضوع پژوهش اهمیت بیشتری خواهد داشت. در حوزه 
منابع انسانی، به اعتقاد مشارکت کنندگان در این پژوهش، جنس این کسب وکارها به گونه ای است که 

وابستگی بیشتری به نیروی انسانی متخصص و خالق دارد.
IV. نوآوری

نوآوری شرط بقاء و رمز موفقیت کسب وکارها در فضای رقابتی امروزی است. شرکت کنندگان 
بر رشد کسب وکارهای موضوع  مؤثر  مهم  از عوامل  به عنوان یکی  نوآوری  به  پژوهش،  این  در 

پژوهش اشاره کرده اند. یکی از مصاحبه شوندگان معتقد است:
در کسب وکارهای آنالین خدماتی، شرکت ها تا می توانند باید بر نوآوری در فناوری کسب وکار 
خود متمرکز شوند. آن ها باید خودشان اپلیکیشن هایشان را توسعه دهند و بر آن تسلط کامل داشته 

باشند. تسلط تکنیکی بر کار و نوآوری در این حوزه می تواند آن ها را خیلی جلو بیاندازد."
بر اساس نظرات مشارکت کنندگان در این پژوهش، یکی از مؤثرترین شکل های نوآوری در 
موفقیت کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات، نوآوری در مدل کسب وکار است. 
عموم کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات در کشور که طی سال های گذشته موفقیت 

چشمگیری داشته اند، مدل کسب وکار نوآورانه ای خلق کرده اند.
V. بازاریابی مؤثر

یکی دیگر از ویژگی هایی که می تواند امید موفقیت کسب وکارهای موضوع پژوهش را افزایش 
دهد، توانایی آن شرکت در بازاریابی برای خدماتی است که ارائه می دهد. شناخت انواع مدل ها 
و ابزارهای بازاریابی و انتخاب بهترین روش برای معرفی محصوالت و خدمات در موفقیت یا 
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شکست شرکت ها تأثیر بسیاری دارد. یکی از شرکت کنندگان در این پژوهش بازاریابی و شناخت 
بازار را “رکن سوم” موفقیت می دانست. انتخاب صحیح جامعه هدف و یافتن بهترین شیوه برقراری 
ارتباط از میان انواع و اقسام روش ها که برخی از آن ها همچون ابزارهای بازاریابی در فضای مجازی 

رایگان و برخی دیگر بسیار گران و پرهزینه اند در موفقیت و یا شکست
کسب وکارها مؤثرند. در این خصوص، بهره گیری از ابزارهای متنوع فناوری اطالعات و فضای 
مجازی در تبلیغات و بازاریابی، توصیه ویژه مصاحبه شوندگان به کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر 

فناوری اطالعات بوده است.
جدول )4(:ویژگی های درون سازمانی یک کسب وکار مستعد رشد

2-4 محرک ها و موانع محیطی
یا  محیطی  عوامل  پژوهش،  موضوع  کسب وکارهای  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  از  دوم  گروه 

 یاصل مقوله یفرع یهامقوله قولنقل نمونه 

 ،وکارکسب شکست عوامل نیتریاصل از یکی پروژه میت بیترک به یتوجهیب
 اعضاء تیحما گروه، در یتیریمد و یفن مکمل یهاتخصص انواع وجود ضرورت

 پروژه، میت یرهبر و یسازمانده تیاهم گر،یکدی از میت

 پروژه مناسب میت

یو
ژگ

های
 ی

سازمان
 ی

)عوامل 
سازمان

(ی
 

)مختصات 
ی

 ک
ب

کس
وکار

 
مستعد

 
رشد

) 

 ،یوکار پلتفرمکسب یهااطالعات به سمت مدل یفناور یوکارهاکسب رفتن
کردن  دایپ ،یها به نحوه رساندن ارزش به دست مشترضرورت توجه شرکت

خلق، ارائه و  یوکار، منطق شرکت برامدل کسب قیرقابت از طر یهاتیظرف
اطالعات با  یبر فناور یمبتن یخدمات یوکارهاکسب شتریکسب ارزش، انطباق ب

 C2Cو  B2C یهامدل

 وکارکسب مدل

 یانسان یروین ینگهدار چالش ،یدیکل یهاسمت یبرا مناسب افراد جذب تیاهم
 مشکالتبه خاطر  کارمندان ثبات عدم ،یمال نیتأم یجد چالش متخصص،

 یانسان منابع ژهیو تیاهم متخصصان، مهاجرتپرتکرار  موضوع ،یاقتصاد
 در هیسرما یجد مشکل اطالعات، یفناور بر یمبتن یوکارهاکسب در متخصص

 انیبندانش یهاشرکت گردش

 منابع به یدسترس

 و ینوآور قیطر از یرقابت تیمز خلق نوآورانه، خدمات ای محصوالت ارائه
 یبرا نوآورانه یراهکارها ارائه ،وکارکسب مدل در ینوآور ژهیو تیاهم ت،یخالق

 بازار یازهاین به عیسر ییپاسخگو

 ینوآور

 یابیبازار تیاهم تال،یجید یابیبازار قیطر از انیمشتر ازین ترقیدق درک و ییشناسا
 و بازار شناخت عدم ان،یمشتر و بازار ییشناسا ضرورت ،یرقابت بازار در فروش و

 آن ابعاد درک

 مؤثر یابیبازار
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برون سازمانی هستند. برخی از این عوامل، مشابه دسته نخست تسهیل کننده رشد و برخی دیگر، 
برخالف آن ها، موانعی برای توسعه کسب وکارهای موضوع پژوهش هستند. این عوامل شامل پنج 
مقوله تحریم ها، قوانین نامناسب، ضعف زیرساخت های فناوری اطالعات، رکود اقتصادی کشور و 
مشکالت نظام نوآوری فناوری اطالعات بوده و به شکل زمینه ای توسعه کسب وکارهای خدماتی 

مبتنی بر فناوری اطالعات را در تحت تأثیر قرار می دهند.
I. تحریم ها

فناوری  بر  مبتنی  توسعه کسب وکارهای خدماتی  بر  مؤثر  برون سازمانی  مهم  عوامل  از  یکی 
اطالعات تحریم های موجود اقتصاد کشور است. بخش بزرگی از مشارکت کنندگان در پژوهش، 
بر این باورند که تحریم ها به شکل معناداری در توسعه بیشتر کسب وکارها اثر منفی داشته اند، اما 
در توسعه کسب وکارهای موضوع پژوهش اثر متفاوتی داشته اند؛ به عبارت دیگر، تحریم ها در عموم 
بخش ها مانعی جدی بر سر راه توسعه کسب وکارها ایجاد کرده اند اما برآیند اثر تحریم ها بر توسعه 
کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات در کشور، مثبت بوده است. تحریم ها از طریق 
ممانعت از ورود شرکت های بزرگ بین المللی به بازار کشور فرصت ویژه ای برای رشد شرکت های 
داخلی ایجاد کرده است. به اعتقاد یکی از صاحب نظران کسب وکارهای دیجیتال در مصاحبه ها 
اگر امثال آمازون و اوبر امکان فعالیت در بازار ایران را می داشتند و به ایران می آمدند، وضع امثال 

دیجیکاال و اسنپ جور دیگری بود.
آمار رشد توسعه این کسب وکارها طی سال های اخیر مؤید این اظهارات است.

VI. قوانین نامناسب

از منظر صاحب نظران حوزه کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات در کشور، یکی 
با قوانین و ضوابط متعدد و گاها  این کسب وکارها، دشواری های کار  از مشکالت جدی  دیگر 
متعارض این حوزه است. رئیس اسبق پژوهشکده فضای مجازی در مصاحبه هادرباره اثرگذاری 

قوانین نامناسب بر مقوله محوری پژوهش می گوید:
هست.  قانونی  مشکالت  دیجیتال  کسب وکارهای  و  استارتاپ ها  جدی  چالش های  از  “یکی 
کپی رایت وجود نداره. ثبت یه شرکت و بر پا کردن اولیه کسب وکار یه مسیر صعب العبوره! قوانین 
مالیات و بیمه مون به روز نیست. قوه قضائیه از فناوری های دیجیتال عقب افتاده. هویت کاربران 
معلوم نیست و اگر اتفاقی بیافته مسئولیتش گردن پلتفرم هاست. برای وام گرفتن وثیقه می خوان و 
خود بیزنس رو نمی تونن وثیقه کنن، یعنی طرح و ایده کسب وکار ارزشی نداره. فقط ارزش رو تو 

سخت افزار می بینن. همه اینا و کلی قانون دست وپا گیر دیگه مانع حرکت شرکت هاست “
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قوانین نامناسب از مسائل عمومی فضای کسب وکار کشور است اما مواردی همچون نبود قوانین 
روشن یا ناهماهنگی های نهادی در خصوص دسترسی به اطالعات افراد، اشتراک داده ها و مواردی 
همچون حقوق مالکیت فکری، از موضوعات مؤثر بر توسعه کسب وکارهای موضوع پژوهش هستند.

VII. ضعف زیرساخت های فناوری اطالعات

یکی دیگر از عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات، 
ضعف های موجود در زیرساخت های فناوری اطالعات در کشور است. علی رغم بهبود وضعیت 
زیرساخت ها در برخی حوزه ها ازجمله اتصال و پهنای باند، هنوز در بسیاری دیگر از حوزه ها 
مشکالت جدی وجود دارد. به عنوان مثال، ایجاد ظرفیت های بزرگ پردازشی به منظور پشتیبانی از 
تعداد تراکنش های باال در کسب وکارهای آنالین خدماتی، نیازمند توسعه جدی تر دیتاسنترهاست. 
تقویت  نیازمند  جهانی،  مقیاس  در  موفق  اطالعات  فناوری  کسب وکارهای  توسعه  به طورکلی، 

زیرساخت های این حوزه در مقیاس جهانی است.
VIII. رکود اقتصادی

اثر رکود اقتصادی بر حوزه های مختلف کسب وکار بر کسی پوشیده نیست. مشارکت کنندگان 
در این پژوهش معتقدند که رکود اقتصادی حاکم در کشور یکی دیگر از عوامل برون سازمانی 
مؤثر بر توسعه کسب وکارهای موضوع پژوهش بوده است. به اعتقاد آنان، باکم شدن قدرت خرید 
فناوری  بر  مبتنی  خدماتی  کسب وکارهای  قیمت،  به  آنان  بیشتر  حساسیست  و  مصرف کنندگان 
به مراتب  تمام شده  هزینه  و محصوالت،  سنتی خدمات  ارائه کنندگان  با  مقایسه  در  که  اطالعات 
پایین تری دارند، شانس موفقیت بیشتری داشته اند. به عنوان تائید این یافته، می توان به اظهارنظر 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات استناد کرد. ایشان اظهار داشته اند که طی سال های 1397 
تا 1399 علی رغم رکود اقتصادی و تشدید تحریم ها، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی 

کشور 71 درصد رشد داشته است )ناظمی، 1399(.
IX. مشکالت نظام نوآوری فناوری اطالعات

با توجه به عمر نسبتا کم مفهوم نظام  نوآوری فناورانه در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری 
کشور و ضعف های نهادی موجود در زیست بوم استارتاپی کسب وکارهای دیجیتال، مسائل عدیده ای 
ذیل این مقوله قابل برشمردن است. کارشناسان بر این باورند که اکوسیستم استارت آپی کشور در 
شرایط کنونی با کمبودها، چالش ها و مشکالت زیادی مواجه است و تا ایده آل خود فاصله معناداری 
دارد. به نظر یکی از کارشناسان، دانش کارآفرینی در کشور هنوز نتوانسته مهارت های الزم برای 
بازار و رشته های  نیازهای  راه اندازی کسب وکارها را به درستی فراهم نماید و عدم تناسب میان 
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دانشگاهی باعث کمبود نیروی متخصص این حوزه شده است. ایشان همچنین گفت:
"مشکل قابل توجه دیگر، نبود سرمایه گذار و شتاب دهنده باکیفیت باال است که منجر به رشد 
و جهش استارت آپ و حضور آن در بازارهای بین المللی شود. چالش محیطی مهم دیگر دخالت 
دولت و نهادهای انحصارطلب است. کارآفرینان باید از دخالت دولت در امان باشند تا جلوی رشد 
استارت آپ هایی با ایده های خالقانه گرفته نشود و با انواع مجوزهای دست و پاگیر یا تملک ایده و 

مالکیت معنوی آن باعث دلسردی و خاموشی نوآوری نشوند. “
جدول )5(: عوامل زمینه ای مؤثر بر توسعه کسب وکارهای موضوع پژوهش

  3-4  تسهیل  گری سیاستی دولت
مقوله اصلی دیگری که در این پژوهش تبیین گردید مقوله تسهیل گری سیاستی دولت درتوسعه 
این گونه کسب وکارها در کشور است. این عوامل، نحوه مداخله دولت در این امر، به گونه ای که 
موجبات تسهیل و تسریع رشد این کسب وکارها شود را از دید مشارکت کنندگان در این پژوهش 
روشن می سازد. با اینکه این دسته از عوامل نیز برای کسب وکارها در بخش های مختلف موضوعیت 
دارند، مصادیق این سیاست ها در کسب وکارهای فناوری اطالعات متفاوت است. به عنوان مثال، 
مشکالت بیمه ای شکایت عموم کسب وکارهاست، اما در خصوص کسب وکارهای نوپای فناوری 
اطالعات پایه، نبود ساختارهای متنوع بیمه ای برای بکارگیری نیروهای ساعتی و پاره وقت یکی از 
معضالت جدی است. همچنین، اعطای معافیت های مالیاتی به شرکت های دانش بنیان مستقر در 

پارک های علم و فناوری، محرک توسعه این کسب وکارها خواهد بود.
باید اضافه نمود که یکی از سواالت بنیادین مرتبط با این مسأله به صورت کالن، ضرورت 
ورود دولت به این موضوع و در صورت پذیرش ضرورت، میزان و نوع مداخله آن در این حوزه 
است. بسیاری از صاحب  نظران از ضرورت حضور دولت در بازار، در مقام سیاستگذار و تسهیل  گر 
دفاع می  کنند و در این پژوهش نیز مشارکت کنندگان در خصوص تسهیل گری سیاستی دولت در 

 یاصل مقوله یفرع یهامقوله میمفاه

 یهامیتحر آثار ،یخارج یهامجموعه با رقابت مخاطرات منابع، به یدسترس یهانهیهز شیافزا
 ورود مانع عنوان به هامیتحر ،یفناور انتقال یبرا هامیتحر مشکالت ها،بنگاه بر یالمللنیب

 کشور به یخارج یهاشرکت

 هامیتحر

محرک
 ها

 و
موانع

مح 
طی

 ی
)عوامل 

برون
 

سازمان
 و ادیز نیقوان ناهماهنگ، ضوابط مربوطه، یهادستگاه از مجوز اخذ کننده مستهلک یبوروکراس (ی

 هادستگاه نبودن هماهنگ متعدد، یمجوزها به ازین متعارض، گاها
 نامناسب نیقوان

 ها،شهرستان یبرخ در باند یپهنا مشکل ف،یضع نترنتیا و شبکه یداریناپا از یناش مشکالت
 هاتراکنش تعداد پوشش یبرا الزم یهارسختیز جادیا تاسنتر،ید توسعه ضرورت

 یهارساختیز ضعف
 اطالعات یفناور

 یاقتصاد رکود د،یتول کاهش ر،یاخ چندسال در کشور نییپا رشد ،یمنف یاقتصاد رشد
 نیقوان ،یتخصص یهاشتابدهنده فقدان نانه،یکارآفر یگذارهیسرما نبود نهادها، یناهماهنگ

 تیرا یکپ و یفکر تیمالک حقوق حوزه در ناکارآمد
 ینوآور نظام مشکالت
 اطالعات یفناور
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توسعه این کسب وکارها، اتفاق نظر داشته اند. یکی از مصاحبه شوندگان که صاحب نظر در حوزه 
اقتصاد دیجیتال و کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات است به ضرورت حضور دولت در امر 

سیاست گذاری و تسهیلگری در این حوزه اینگونه تاکید می کند:
“حضور دولت در زیست بوم استارتاپی کشور ما یه امر واجبه. چون استارتاپ های دیجیتال میان 
سازوکارها و فرایندهای کسب وکارهای سنتی رو مورد هجمه قرار می دن، لذا این وظیفه دولت ها 
هستش که از طریق سیاست های تشویقی و جلوگیری از ممانعت تشکل های سنتی اجازه بالندگی 

به این کسب وکارها بده. “
جدول )6(: سیاست های تسهیلگرانه دولت برای توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات

شایان ذکر است که در اسناد باالدستی کشور نیز، همانند نقشه جامع علمی کشور، نقش دولت 
به عنوان بسترساز، حمایت کننده و هماهنگ  کننده مورد تأکید قرارگرفته و ایجاد تسهیالت قانونی و 
توانمندسازی بخش غیردولتی در نظام علم و فناوری کشور را از مأموریت  های آن برشمرده است.

  5- جمع بندی
هدف از انجام این پژوهش شناسایی مؤلفه های مهم اثرگذار بر توسعه کسب وکارهای خدماتی 
مبتنی بر فناوری اطالعات در ایران بوده است. بدیهی است که در نگاه نخست، عوامل متعددی 
دارای اهمیت به نظر آیند، ولی ضرورت داشت که با حذف موضوعات کم اهمیت تر، مؤلفه  های 

مهم  تر شناسایی و مورد تمرکز قرار گیرند.
یکی از سؤاالت اساسی که محرک انجام این پژوهش بوده است، ضرورت حضور دولت و میزان 

 یاصل مقوله یفرع یهامقوله میمفاه

 یفناور یخدمات یوکاهاکسب یبرا گردش در هیسرما نیتأم تیاهم
 متوسط و کوچک یهاشرکت یمال نیتأم ضرورت اطالعات

 ریخطرپذ یگذارهیسرما یتخصص یهاصندوق جادیا ان،یبندانش

 یمال نیتأم لیتسه

تسه
ی

لگر
س ی

ی
است

 ی
ت

دول
 

ت(
ش دول

)نق
 ،یفناور و علم یهاپارک در مستقر کارکنان حقوق یاتیمال تیمعاف 

 انیبندانش یهاشرکت به یاتیمال ازاتیامت یاعطا
 یاتیمال ازاتیامت

 یقراردادها مهیب لیتسه ان،یبندانش یهاشرکت یامهیب یهاتیمعاف
 اطالعات، یفناور بر یمبتن یخدمات یوکارهاکسب یمانکاریپ

 نیا در متخصص یروین جذب از یامهیب یهاتیحما ضرورت
 وکارهاکسب

 یاجتماع نیتأم مهیب

 



ت نوآوري / سال یازدهم، شماره 5، بهار 1401
صلنامه علمي مدیری

ف

106

تأثیر سیاست  های حمایتی آن از این دسته کسب وکارها می  باشد؛ به عبارت دیگر، تیم تحقیق بر آن 
بوده است تا عالوه بر بررسی ضرورت حضور دولت در این عرصه، از طریق اخذ آراء خبرگان و 
صاحب  نظران، سیاست های تسهیلگرانه دولت را شناسایی و به صورت تلویحی میزان توفیق احتمالی 
دولت و یا ناکامی  های آن را در حمایت از این کسب وکارها ارزیابی نماید. در خصوص بخش اول 

سؤال، مشارکت کنندگان در این پژوهش، متفقاً به ضرورت حضور دولت رأی داده اند.
در همین راستا، ماریانو مازوکاتو در کتاب "دولت کارآفرین، نقد اسطوره های بخش خصوصی 
در مقابل بخش عمومی" )مازوکاتو، 1396(، اتکاء صرف به مکانیزم  های بازار را شدیداً نقد می  کند 
و با تشریح ناکارآمدی نظرات طرفداران اقتصاد بازار، ضرورت حضور دولت در اقتصاد و ایفای 
نقش فعال آن را به سیاست گذاران گوشزد می  کند. او معتقد است که برخالف توصیه  های دهه  های 
هفتاد و هشتاد بانک جهانی، صندوق بین  المللی پول و سایر نهادهای بین  المللی که همگی آن ها 
با هدایت سیاستمردان آمریکایی انجام شده، ایاالت متحده بازار خود را به "دست های نامرئی" و 
مکانیزم خودتنظیم نئوکالسیک  ها نسپرده است. ایشان معتقد است که در ایاالت متحده آمریکا و 
و  اداره  کننده  به عنوان  نه فقط  "دولت  هستند،  نوآوری  مرهون  را  توسعه خود  که  کشورهایی  در 
تنظیم  کننده  ی فرایند خلق ثروت"، به ایفای نقشی کلیدی و تاریخی پرداخته، بلکه مهم ترین بازیگر 
این عرصه بوده است. به نظر ایشان اصلی ترین دلیل آن، تمایل و توان دولت برای قبول مخاطره ای 
و  بازارها  ایشان خلق و شکل دهی  ندارند.  را  آن  پذیرش  تحمل  و  تاب  که کسب وکارها  است 
حوزه  های فناورانه جدیدی مانند اینترنت، نانوفناوری، زیست فناوری و انرژی های پاک را متأثر از 

حضور دولت در این عرصه و نقش کلیدی آن در این فرایند می داند. )مازوکاتو، 1396(
 موضوع مهم دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده، شناسایی عوامل مهم مؤثر بر توسعه 
کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات در کشور بوده است. با شناسایی این عوامل، 
راه برای دولت و نهادهای سیاستگذار در این زمینه روشن  تر خواهد شد. به طور مثال، در رجوع به 
آراء کارآفرینان این حوزه، تأمین مالی به عنوان یک گلوگاه جدی در توسعه این کسب وکارها در 
کشور شناسایی شده، بنابراین نهادهای سیاستگذار برای حمایت از این کسب وکارها در سیاست  های 
خود می  بایست به این موضوع توجه خاص داشته باشند. به صورت مشابه، زیرساخت  های قانونی 
نامناسب و ضوابط متعدد و غیرهمسو، به عنوان یکی از دالیلی اصلی شکست این کسب وکارها 
شناسایی شده است، بر این اساس دولت برای تقویت رشد این گونه از کسب وکارها باید در برطرف 

کردن این مشکالت جدیت بیشتری به خرج دهد.
در تائید یافته  های پژوهش، الزم است اشاره شود که در سند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات 
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کشور )مصوب سال 1386(، وضع قوانین تسهیل کننده مورد تأکید قرارگرفته است و در سند تحول 
راهبردی علم و فناوری کشور )مصوب سال 1388( نیز به ضرورت توسعه و تقویت زیرساخت  های 
فناوری اطالعات کشور اشاره شده است. به نظر می  رسد با توجه به گذشت بیش از 10 سال از 
تدوین اسناد یادشده، تکرار این عناوین به عنوان مسائل امروز کسب  وکارهای این حوزه محل بحث 
و بررسی است و می بایست مورد مداقه و کنکاش بیشتر متولیان و سیاست گذاران امر قرار گیرد.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که باوجوداینکه تحریم  ها و رکود موجود در فضای کنونی 
اقتصاد کشور، کار بیشتر بنگاه  ها را در حوزه  های مختلف کسب وکار دشوار کرده است، بر توسعه 
این  اثر  برآیند  به عبارت دیگر،  است؛  داشته  مثبت  اثر  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  کسب وکارهای 
عوامل در توسعه این شرکت ها طی سال های گذشته مثبت بوده است. یافته بااهمیت دیگر پژوهش، 
مشکالت جدی تأمین مالی کسب وکارهای موضوع پژوهش است. یافته های این پژوهش نشان 
می دهد که طی سال  های گذشته، تأمین مالی برای کسب وکارهای نوپا در کشور یکی از اصلی ترین 

چالش های تعداد زیادی از آنان بوده است.
بر همین اساس، در بخش پیشنهادات سیاستی، تسهیل تأمین مالی کسب وکارهای این حوزه 
به عنوان اولویت دارترین سیاست مطرح شده و پیشنهادشده در سیاست  های تسهیلگرانه دولت به این 

موضوع توجه ویژه شود.
مطابق آنچه در مدل زیر دیده می شود، در پژوهش حاضر، سه مقوله  اصلی به عنوان عوامل مؤثر 
بر توسعه کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات شناسایی شده است. بااینکه این عوامل 
در توسعه کسب وکارها در سایر بخش ها عمومیت دارند، مقوله های فرعی ذیل این عوامل، با توجه 
به الزامات و ویژگی های حوزه فناوری اطالعات اختصاصی سازی شده اند. برخی از این مقوله ها 
ازجمله زیرساخت های حوزه فناوری اطالعات در کشور و نظام نوآوری فناوری اطالعات، مختص 
این بخش هستند و ارتباط معناداری با توسعه کسب وکارها در سایر بخش های صنعتی ندارند. 
تحریم ها به عنوان یکی از مقوله های فرعی، محرک توسعه کسب وکارهای موضوع پژوهش بوده 
درحالی که در سایر بخش ها اثری کاماًل متفاوت داشته است. همچنین، مصادیق سیاست های حمایتی 
در تأمین مالی و تسهیل بیمه تأمین اجتماعی این کسب وکارها نیز با سایر کسب وکارها تفاوت عمده 
دارد. در تبیین سایر مقوله ها که عناوین عمومی دارند نیز تالش بر احصاء موارد و مصادیقی بوده که 

در بخش فناوری اطالعات موضوعیت دارند.
در بخش یافته ها، به وجوه تمایز سایر مقوله های فرعی )ازجمله قوانین نامناسب، مدل کسب وکار، 
رکود اقتصادی، دسترسی به منابع، تیم پروژه، نوآوری و تسهیل تأمین مالی( در این بخش با سایر 

بخش ها اشاره شده است.
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تصویر )1(: چارچوبی از مؤلفه های کلیدی توسعه کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطالعات در ایران

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری پیشران و گسترش کسب وکارهای 
خدماتی مبتنی بر این فناوری در کشور می تواند آثار و نتایج گسترده ای را در رشد سایر صنایع 
به دنبال داشته باشد. طی سال های گذشته، مطالعات متعددی حول بررسی عوامل مؤثر بر توسعه 
به موضوع شناسایی عوامل  فناوری های مختلف صورت گرفته است، اما مطالعه ای که مشخصاً 
کشور  سیاسی  جغرافیای  در  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  کسب وکارهای  توسعه  بر  مؤثر  کلیدی 
پرداخته باشد صورت نگرفته است. بر همین اساس، این پژوهش تعریف و در قالب یک پژوهش 

کیفی مبتنی بر مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران انجام شده است.
بدیهی است که احصاء و بررسی همه عوامل تأثیرگذار بر این حوزه از توان یک پژوهش خارج 
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این حوزه را  از مؤلفه های اساسی و کلیدی  اما پژوهش حاضر سعی نموده است بخشی  است 
موردبررسی و شناسایی قرار دهد. داده های کیفی این پژوهش از طریق مصاحبه با 12 نفر از مدیران 
و کارآفرینان، سیاست گذاران فناوری و صاحب نظران حوزه فناوری اطالعات و همچنین رجوع به 
منابع آرشیوی فراهم شده و با بهره گیری از ابزار تحلیلتم مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. تحلیل 
داده های حاصل از تجارب مشارکت کنندگان منجر به شکل گیری 3 مقوله اصلی، 13 مقوله فرعی و 
287 نقل قول )یا کد اولیه( گردید که در قالب بخش های مختلف مدل مفهومی فوق ارائه گردیدند. 
5 مقوله  فرعی ذیل مقوله اصلی اول تحت عنوان ویژگی های درون سازمانی عبارت اند از تیم مناسب 
پروژه، مدل کسب  وکار، دسترسی به منابع، نوآوری و بازاریابی مؤثر. مقوله اصلی دوم، تحت عنوان 
رکود  زیرساخت ها،  نامناسب، ضعف  قوانین  تحریم ها،  مقوله های  از  محیطی  موانع  و  محرک ها 
اقتصادی و مشکالت نظام نوآوری فناوری اطالعات شکل گرفته است. این عوامل، خارج از مرزهای 
کسب وکار و در محیط پیرامونی آن قرار دارند. مقوله های فرعی تسهیل تأمین مالی، امتیازات مالیاتی 
و بیمه تأمین اجتماعی مقوله اصلی سوم را تحت عنوان عوامل سیاستی شکل داده اند. این مقوله ها 
اشاره دارد. بر آن  مبتنی  فناوری و رشد کسب وکارهای خدماتی  این  به نقش دولت در توسعه 
عموم  مالی  تأمین  مشکالت  ما  کشور  در  نوآوری  زیست بوم  خاص  ویژگی های  از  یکی 
توصیه های  اساس،  همین  بر  است.  پژوهش  موضوع  شرکت های  و  دانش بنیان  کسب وکارهای 
سیاستی این پژوهش، تسهیل تأمین مالی این شرکت ها به شیوه های مختلف است. تحریم ها به عنوان 
یکی دیگر از ویژگی های منحصربه فرد کشور ماست که البته، مطابق آنچه گفته شد، اثر آن بر توسعه 

کسب وکارهای موضوع پژوهش، متفاوت از اثر آن در سایر صنایع شناخته شده است.
به اعتقاد صاحب نظران مشارکت کننده در این پژوهش، یکی دیگر از ویژگی های خاص کشور 
ما قوانین و ضوابط نامناسب و متعدد است. این ضوابط که گاها متعارض و دست وپاگیر هستند، 
مشکالتی را برای توسعه کسب وکارهای نوپای فناوری محور ایجاد می کنند. در حوزه زیرساخت ها 

نیز، ضرورت خاص کشور ما توسعه ظرفیت های پردازشی در مراکز داده است.
ویژگی خاص دیگر اکوسیستم نوآوری در کشور، چالش های نظام نوآوری فناوری اطالعات 
دانشگاهی، دخالت زیاد دولت در  نوآوری و رشته های  اکوسیستم  نیاز  میان  تناسب  شامل عدم 

زیست بوم و ضعف نسبی قانون های حمایت از دارایی های فکری در کشور است.
به استناد نتایج حاصله، یکی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی این پژوهش به سیاست گذاران 
از  این دسته  برای  تأمین مالی  فناوری اطالعات تسهیل  بر  حوزه کسب  وکارهای خدماتی مبتنی 
کسب وکارهاست. تجربه سایر کشورها در این خصوص، مؤید ضرورت اتخاذ تدابیر مشابه از سوی 
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دولت جمهوری اسالمی ایران است. یکی از اقداماتی که الزم است دولت در این رابطه به آن توجه 
ویژه کند، فراهم ساختن زمینه تأمین مالی کسب وکارهای بالغ تر از طریق بازار سرمایه است. با این 
کار، عالوه بر تأمین مالی موردنیاز آن کسب وکارها، منافع جمع کثیری از مردم با منافع آن شرکت 
گره می خورد و این موضوع شانس موفقیت آن کسب وکار را افزایش می دهد. عالوه بر آن، اعطای 
امتیازات ویژه مالیاتی و گمرکی، در کنار فراهم ساختن ساختارهای جدید بیمه تأمین اجتماعی 
برای به کارگیری کارکنان غیرحضوری و یا ساعتی در این بنگاه ها و ارائه معافیت های بیمه ای به 
قراردادهای پیمانکاری این حوزه، می تواند در توسعه این کسب وکارها نقش جدی داشته باشد. 
همچنین، به منظور بهبود فضای کسب وکار و کاستن از محدودیت های محیطی، به نظر می  رسد 
حذف ضوابط متعدد و غیرهمسو و اصالح زیرساخت  های قانونی نامناسب فعلی برای فعالیت این 
دسته از کسب وکارها از ضرورت هاست و می  بایست در دستور کار قوای مجریه و مقننه کشور 
قرار گیرد. پیشنهاد دیگر این پژوهش، ایجاد هماهنگی حداکثری میان نهادهای مختلف موجود در 
اکوسیستم نوآوری کشور باهدف فراهم ساختن زمینه رشد و توسعه این کسب وکارهاست. بر همین 
اساس، آخرین توصیه سیاستی این پژوهش، ایجاد کارکردهای شتابدهی در پارک  های علم و فناوری 
و استمرار و تقویت سیاست اصولی اتخاذشده طی سال های گذشته مبنی بر فراهم نمودن فضای 

حداقلی برای فعالیت این شرکت  ها در این پارک هاست.
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