طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تأکید بر
سیاستهای اقتصاد مقاومتی
نويسندگان :محمدرضا علی عسکری ،1شهریار عزیزی ،2بهمن حاجی پور
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چكيده
پس از ابالغ رهبر معظم انقالب در خصوص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،بهعنوان
راهبرد برونرفت از مشکالت اقتصادی کنونی کشور و مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان،
توجهات پیرامون رعایت اصول اقتصاد مقاومتی و تالش بهمنظور اجرای آن بیشازپیش
افزایشیافته است .از طرفی شکلگیری و رشد بنگاههای کارآفرینی در طول مدتزمان
بسیار کوتاهتری نسبت به رشد سایر بنگاهها در صنایع دیگر اتفاق افتاده است .این رشد سریع
این سؤال را به وجود میآورد که چه اتفاقی در حوزه کارآفرینی فضای مجازی ایران رخ داد تا
این بنگاهها این مسیر را تا به امروز طی کنند؟ در پاسخ به این سؤال ،این پژوهش در چارچوب
رویکرد کیفی و با بهکارگیری روش تحقیق داده بنیاد با رویکرد گلیزر انجامگرفته است .ابزار
جمعآوری دادهها مصاحبههای نیمه ساختاریافته با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند با
16نفرازخبرگان،سیاستگذارانوفعاالناینحوزهبودهاست.بابررسیمفاهیموطبقهبندی
آنها ،شش مرحله برای تبیین توسعه کارآفرینی فضای مجازی کشور ارائهشده است که
این مراحل شامل دوره گذار (سه مرحله) و دوره شکلگیری ،رشد و بلوغ است .به کمک این
طبقهبندیومراحل،الگوینهاییتوسعهکارآفرینیفضایمجازیکشورتبیینگردید.

واژگان كليدي:
کارآفرینی ،فضای مجازی ،کسبوکار فضای مجازی ،اقتصاد مقاومتی ،نظریهپردازی داده 
بنیاد.
 .1دانش آموخته دکتری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتیmraliaskari@gmail.com ،
.2دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتیsh_azizi@sbu.ac.ir ،
 .3دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتیb-hajipour@sbu.ac.ir ،

104
فصلنامه (علمي -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیست و یکم  /شماره  / 81زمستان 1397

-1مقدمه و بیان مسئله

درسالهایاخیربهرغمتالشهاییکهدرجهتتوسعهکارآفرینیانجامشدهاست،درعمل
رشد مناسب و پایداری درزمینهی توسعه کارآفرینی در کسبوکارهای کوچک و متوسط
در کشور مشاهده نمیشود .بسیاری از کارآفرینان در ایران با موانعی همچون دگرگونی
سیاستهای دولت و بهکارگیری سیاستهای سلیقهای ،ناسالم بودن محیط کسبوکار،
بیثباتی مدیران و کارفرمایان دولتی ،وجود قوانین نامناسب و غیر حمایتی ،نبود اطمینان
محیطی ،فقدان زیرساختهای تجاری ،عدمحمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از
کارآفرینی ،نامناسب بودن بازار ،بهره باالی وامهای بانکی و  ...روبرو هستند که فضای
نامساعد کسبوکار را پیش روی آنها قرار داده است (قبادی و قدرتی ،2010 ،ص.)8
این مشکالت باعث شده که بیشتر کارآفرینان بالقوه برای راهاندازی کسبوکار
خود اقدام نکنند و یا آنان که اقدام کردند در میانه راه متوقف و یا سرانجام از کار دست
بکشند .ازاینرو در ایران تنها  10درصد از کارآفرینان ،موفق به شروع فعالیت کسبوکار
خود میشوند و  90درصد باقیمانده در مرحله راهاندازی متوقف میشوند (شفیعی
و شقاقی ،1384 ،ص .)251توسعه کارآفرینی مستلزم نگاه سیستمی به کارآفرینی
است بهطوریکه عوامل اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و مقرراتی مرتبط با کارآفرینی
را بهطور همزمان موردتوجه قرار دهد .در حوزه فضای مجازی نیز با توجه بهسرعت
پیشرفت فناوریها و رقابت شدید بین بنگاههای اقتصادی فعال در این زمینه لزوم
اعمال دیدگاه سیستمی در فرآیند خطمشیگذاری ضروری به نظر میرسد.
بیتردید پرداختن به شیوههای مواجهه با فضای مجازی و ابعاد گسترده و متنوع
آن امری ضروری در حوزه اقتصاد و اقتصاد مقاومتی است که خود نیازمند ساختار
خطمشیگذاری یکپارچه ،هماهنگ و متمرکز است تا از یکسو موازی کاریهای
پرهزینه و زمانبر را اصالحکرده و از سویی دیگر با ارائه تقسیمکار و مأموریتها در
این حوزه ،سازوکار بهینهای در جهت شناخت موضوعات و مسائل فضای مجازی و
ارائه راهحلهای مناسب برای مواجهه فعال و خردمندانه کشور به دست آید (الوانی و
همکاران ،1393 ،ص .)35
بدیهیاستدستیابیبهخطمشیهایصحیحواصولیبدونوجودنظریههایعلمیکه
توصیفی هرچه دقیقتر از صحنه واقعی محیط مورد اثر ارائه دهند امکانپذیر نخواهد بود.
پژوهش حاضر ازنظر ماهیت از نوع پژوهشهای اکتشافی است زیرا مسئلهای را
موردتوجه قرار میدهد که ادبیات علمی در آن حوزه هنوز تحت توسعه بوده و بلوغ
نیافتهاند ( .)Spigel, 2017, p. 49در چنین نوع پژوهشی بهجای آزمون فرضیه ،هدف

 -2ادبیات موضوع و پیشینه پژوهشی
 -1-2ادبیات نظری فضای مجازی

وینر ،بنیانگذار علم سایبرنتیک اظهار میدارد که این واژه را از واژه یونانی کوبرنتس
به معنای سکاندار ،اقتباس کرده است و در تعریفی از سایبرنتیک ،ارتباط و کنترل را
باهم در یک رده میآورد (وینر ،1372،ص  .)22اگرچه منشأ واژه فضای سایبرنتیک را
دریکی از نخستین آثار ویلیام گیبسون یعنی کتاب «نورومانسر» وی دانستهاند اما خود
گیبسون اظهار میدارد که این واژه را از جان برونر ،مؤلف کتاب «موجسوار» گرفته است؛
اما برونر نیز ریشه این واژه را به آیندهشناس نامآشنا ،الوین تافلر و کتاب «شوک آینده»
وی نسبت میدهد ( .)Whittle, 1997, p. 4درهرحال ،باوجوداینکه درباره ریشه و منشأ
واژه فضای سایبرنتیک ،کمتر شک و شبههای وجود دارد ،درباره مفهوم و معنای این
واژه میان پژوهشگران تفرقه بسیار است .کیزا فضای سایبرنتیک را محیطی برساخته از
اطالعات نامرئی -اطالعاتی که میتواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد -تعریف میکند.

طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی  /محمدرضا علیعسکری ،شهریار عزیزی ،بهمن حاجیپور

جمعآوری الگوها و ایدهها برای یافتن درک عمیق از موضوع است .لذا در این تحقیق
از یک مدل مفهومی نیز استفاده نمیشود .بر این اساس سؤالهایی که پژوهش حاضر
به دنبال پاسخ دادن به آن است را میتوان به ترتیب زیر بیان کرد:
 .1کارآفرینی در فضای مجازی ایران با چه الگو و سازوکاری توسعه پیداکرده است؟
 .2روند توسعه کارآفرینی در فضای مجازی کشور چگونه بوده و کدام عوامل اصلی
در این روند اثرگذار بودهاند؟
.3نقاطعطفکلیدیوعللتغییرروندهادرتوسعهکارآفرینیدرفضایمجازیکدامند؟
 .4علل شکلگیری و نحوه تأثیرگذاری این عوامل بر توسعه کارآفرینی در فضای
مجازی کشور چگونه است؟
با توجه به اهمیت موضوع در کشور و نبود الگوی توسعه کارآفرینی فضای مجازی
برای سیاستگذاران این پژوهش سعی دارد با برشمردن مؤلفهها و ابعاد الگوی توسعه
کارآفرینی و ارائه مدلی برای آن ،با استفاده از روش داده بنیاد و تحلیل نظرهای
خبرگان ،ابزاری مناسب برای سیاستگذاران را برای تصمیمگیری مناسب مهیا میکند.
بر اساس سؤاالت مطرحشده در ابتدای پژوهش پس از انجام مصاحبه با خبرگان و
صاحبنظران ،دادههای کیفی در فرایند اجرای نظریه داده بنیادی ،در سه مرحله
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل میشود و بر اساس آن،
مدل کیفی پژوهش طراحی میشود.
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وی برای کمک به فهم این مفهومسازی و ارائه تصویری مناسب از فضای سایبرنتیک ،به
تعریف اجزای این فضا از طریق اینترنت یا شبکه جهانی کامپیوترها میپردازد (kizza,
1998؛ باقری و زارعیان ،1392 ،ص  )158اما فضای سایبرنتیک ،مفهومی وسیعتر
از تعریف کیزا را در بردارد و به نظر میرسد عالوه بر دامنههای متداخل و درعینحال
منفک ارتباطات دیجیتال و فناوریهای اطالعات -اینترنت ،تور جهانگستر ،پست
الکترونیک ،بهاضافه تمام که بهنوعی – زیرمجموعههای آنها ،شامل سرویس تابلو
اعالنات ،اتاقهای گپزنی و ...در تعریف مختصر کیزا قرار میگیرد ،فناوریهای مرتبط
از قبیل واقعیت مجازی ،سیستمهای تصویرسازی دیجیتال ،فناوریهای بیومدیکال
جدید ،هوش مصنوعی و سامانههای محیط دیجیتال تعاملی را باید افزود (kizza,
1998؛ باقری و زارعیان ،1392 ،ص .)159
بههرحال واژه «فضای مجازی» در بسیاری از متون علمی استفاده میشود اما دقیقاً
مشخص نیست که چه تعریف و چه معنایی دارد .در ادامه تعاریف فضای سایبری از
چندین منبع بینالمللی باهدف ایجاد یک طیف وسیعی از مفاهیم که در مورد فضای
مجازی و هستیشناسی آن است جمعآوری و مقایسه شده است .منابع استفادهشده
مربوطه به نهادهای دولتی و خصوصی مانند تعاریف دولتها یا حکومتهای منطقهای،
سازمانهای استاندارد و فرهنگ لغت است (.)Rajnovic, 2012, p. 3
فهرستی از دولتها و سازمانهایی که تعاریف فضای سایبر را ارائه کردهاند ،عبارتاند
از :استرالیا ،کانادا ،هلند ،آلمان ،نیوزلند ،انگلستان ،ایاالتمتحده ،اتحادیه اروپاIOS ،
 / IECو اتحادیه بینالمللی مخابرات.
جدول  1بر اساس کلمات کلیدی و دستهبندیهای استخراجشده از تعاریف،
جمعبندی شده است (:)Rajnovic, 2012, p. 4
جدول -1مفاهیم به کار گرفتهشده در تعاریف مختلف از فضای مجازی ()Rajnovic, 2012
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 #بهصورت ضمنی در تعاریف اشارهشده است

الوانی و همکاران ( )1393نیز در مقاله خود پس از بررسی جامعی از رویکردهای
مختلف در خصوص تعاریف و اجزا ،مدلی را با رویکرد فناوری برای فضای مجازی
ارائه کردهاند که در آن فضای مجازی گسترهای شامل فناوری اطالعات ( ،)ITفناوری
ارتباطات ( )TTو فناوری محتوا ( )CTاست (الوانی و همکاران ،1393 ،ص  .)53در
تحقیق حاضر تعریفی موسسه آکسفورد بهعنوان تعریف فضای مجازی در نظر گرفتهشده
است« :فضای مجازی محیطی غیرملموس است که در آن ارتباطات از طریق شبکههای
رایانهای به وقوع میپیوندد» (.)Oxford, 2019
 -2-2انواع مدلهای توسعه کارآفرینی

تالش محققین در ارائه مدلها و الگوهای توسعه کارآفرینی با توجه به جنبههای
رویکرد ویژگیها و تعاریف کارآفرینی انجام میگردد .درواقع ،میتوان سه دسته مدل
را ارائه نمود )1 :مدلهای فرآیندی )2 ،مدلهای محتوایی و  )3مدلهای اکوسیستمی
(.)Spigel, 2017,p.51

طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی  /محمدرضا علیعسکری ،شهریار عزیزی ،بهمن حاجیپور

موارد مربوط به شبکه
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مدل
کارآفرینی

زیر مدلها

شرح مدل

معایب رویکرد

محتوایی

عدم ارائه مدل محتوایی فراگیر
با توجه محدودیت تحقیقات در
اظهارنظر قطعی راجع به ویژگیهای
فردی کارآفرینان (& Tropman

ارائه یک چارچوب روانشناسانه
و ارائه تعریف کارآفرینی بر مبنای
یکسری ویژگیهای فردی

فرآیند
رویدادی

نگاه خطی به پدیده کارآفرینی و عدم

کارآفرینی بهعنوان یک فرآیند ،با

فرآیند
چندبعدی

عدم وجود نگاه سیستمی و همهجانبه
به مسئله کارآفرین و نقصان در
پوشش تمامی عوامل محیط
مؤثر تمامی عوامل محیطی مؤثر

کارآفرینی بهعنوان یک چارچوب
چندبعدی شامل فرد کارآفرین و
ویژگیهای او ،مهارتها و سبکهای
مدیریتی او ،فرهنگ ،استراتژی ،ساختار
و نظام سازمان (.)Meier, 1992, p.31

مدل
اکوسیستمی

عدم توجه به نقش فناوریهای
دیجیتال در فعالیتهای کارآفرینانه

رویکرد یکپارچه و سیستمی همراه با در
نظر گرفتن ارتباطات انسانی و اجتماعی
کهدرقالباکوسیستمنمودپیدامیکند.

.)Morningstar, 1999, p.11

(Tropman & Morningstar,
)1999, p.19

در نظر گرفتن تأثیر عوامل محیطی محوریت فردCourtco & Hajets,( .
)1989, p.23

()Nambisan, 2017, p.14

 -3-2رویکردهای اکوسیستمی در تحلیل الگوی توسعه کارآفرینی

دیدگاه اکوسیستم کارآفرینی رویکردی است که به یک مفهوم محبوب و رایج برای
تشریح استمرار و پایداری کارآفرینی با رشد باال در درون مناطق تبدیلشده است.
البته بااینوجود هنوز مفهوم نظری آن تحت توسعه بوده و بلوغ پیدا نکرده و همین
مسئله فهم ساختار و تأثیر آن بر فرآیند کارآفرینی را دشوار کرده است .اکوسیستمها
مجموعهای از دیدگاههای فرهنگی ،شبکههای اجتماعی ،سرمایهگذاری ،دانشگاهها و
سیاستهای اقتصادی فعال است که یک محیط حمایتی را برای سرمایهگذاریهای
نوآوری محور ایجاد میکنند ( .)Spigel, 2017,p. 55استفاده ازاینرویکرد در ادبیات
علمی سالهای اخیر در کارآفرینی مشاهده میشود .بااینوجود ،تحقیقات درزمینهی
اکوسیستمها همچنان تحت توسعه بوده و نیازمند نظریهپردازی در این حوزه میباشند
( .)Spigel, 2017, p.55در این بخش انواع مدلها و روشهای مطرحشده در ادبیات
علمی در حوزه کارآفرینی که تحت عنوان «اکوسیستم کارآفرینی» به ارائه نظریات
علمی پرداختهاند را موردبررسی قرار خواهیم داد.

اکوسیستمهای کارآفرینی سیستمهایی از افراد ،سازمانها ،منابع فیزیکی ،ساختارهای
اجتماعی و ارزشهای فرهنگی هستند که محدود به یک مرز جغرافیایی بوده و منجر
به تولید فعالیت کارآفرینی میشوند .جوامع دارای اکوسیستمهای کارآفرینانه پررونق
تراکم باالیی از فعالیتهای کارآفرینانه را ازجمله تأسیس سازمانهای جدید ،تولید
محصوالت ،خدمات ،فناوریها و ابتکارات اجتماعی بدیع و نو و سرمایهگذاری در
شرکتهای نوپا به نمایش میگذارند (.)Roundy, 2017, p. 1223
 -2-3-2اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ

آیزنبرگ یک اکوسیستم کارآفرینی را بهصورت یک مجموعهای از اجزای منفرد ازجمله:
رهبری ،فرهنگ و منابع انسانی و مالی تعریف مینماید که در یک وضعیت ترکیبی با
یکدیگر درهمتنیده شدهاند .هرکدام از اجزا وابسته به یک فعالیت کارآفرینی منطقه
است ،اما برای یک اکوسیستم کارآفرینی پایدار بدون دیگر اجزا کافی نیستند .منابعی
که برای فعالیتهای کارآفرینی موردنیاز هستند (مشتریان ،کارگران ،سرمایهگذاری،
ساختمانهای مناسب و  )...بهصورت محلی تمرکز پیداکردهاند و یکدیگر را جذب
میکنند .یک کارآفرینی پایدار به یک اکوسیستم نیاز دارد و یک اکوسیستم ،در مقابل،
نیازمند مجاورت مکانی منابع است که در آن صورت میتوانند بر یکدیگر اثرگذار باشند
(.)Isenberg, 2010, p. 42

دنیل آیزنبرگ نظام جامعی را برای تشخیص و رشد اکوسیستمهای کارآفرینی
توسعه داد .طبق نظر او چنین اکوسیستمی شامل صدها عنصر است که میتوانند در
شش قلمرو اصلی گروهبندی شوند که عبارتاند از )1 :بازار  )2سیاست  )3سرمایه مالی
 )4فرهنگ  )5حمایتها و  )6سرمایه انسانی .زمانی که هر شش قلمرو اکوسیستم ارتقاء
یابند ،بهطور متقابل همدیگر را تقویت میکنند که در شکل شماره  4قابلمشاهده است.

شکل  -4مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ ()2010
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بر اساس دیدگاه آیزنبرگ آنچه واقعاً انقالب کارآفرینی را به وجود میآورد ،رهیافت
جامعنگر به اکوسیستم کارآفرینی است بهطوریکه همه ذیدخالن را در پشتیبانی
کارآفرینان در مراحل و بخشهای مختلف درگیر میکند (قمبرعلی و همکاران،1393،
ص .)25
-3-3-2مدل رابطهای اکوسیستم کارآفرینی اشپیگل

در ادامه به بیان مدل اشپیگل بهعنوان یکی از مهمترین ارائههای نظری در حوزه تبیین
مفهومی
مفهوم و ماهیت اکوسیستمهای کارآفرینی میپردازیم .اشپیگل یک مدل
ِ
ارتباطی برای اکوسیستم ارائه داده و بیان میکند که (:)Spigel, 2017, p. 57
 .1اکوسیستمها از  10مشخصه تشکیلشدهاند که میتوان آنها را در  3دسته
مشخصههای فرهنگی  ،اجتماعی و مادی (فیزیکی) طبقهبندی کرد که این مشخصهها
منافع و منابعی را برای کارآفرینان تولید میکند.
 .2چگونگی ارتباطات میان این مشخصهها است که اکوسیستم را بازتولید میکند.
بهطور خالصه مدل اشپیگل بیان میکند که اکوسیستم از یکسری مشخصهها و
یک پیکربندی تشکیلشده است که پیکربندی ،نحوه ارتباطات میان مشخصهها در
اکوسیستمهای مختلف است .انواع ارتباط بین مشخصهها بهصورت دو نوع حمایت
(پشتیبانی –  )Supportsو تقویت ( )Reinforcesدر شکل  5بیانشدهاند.

شکل - 5انواع ارتباطات بین مشخصههای اکوسیستم ()Spigel, 2017, P.57

یک مشخصه اکوسیستم از طریق ارتباط با دیگر مشخصهها ،پایدار و بازتولید میشود.
در اکوسیستمهای با ارتباطات متراکم بین مشخصهها این بازتولید از طریق اندرکنش
بین یک فرهنگ کارآفرینی حمایتی؛ شبکهای از کارآفرینان ،کارگران و سرمایهگذاران؛
و سازمانها و برنامههای عمومی مؤثر محقق میشود .در اکوسیستم پراکنده (تنک)،
یک مشخصه نقش تولید دیگر مشخصهها را بازی میکند ،مانند یک بازار محلی بزرگ
که فرصتهای متعددی را برای کارآفرینان بهمنظور بهرهبرداری ،رشد و خروج سودآور
ایجاد مینماید.
«اکوسیستمهای کارآفرینی ترکیبی از اجزای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
سیاسی در درون یک منطقه هستند که از توسعه و رشد استارتاپهای نوآور پشتیبانی
و کارآفرینهای در حال پیدایش (نوپا) و دیگر کنشگران را ترغیب میکنند تا ریسک
شروع ،سرمایهگذاری را بپذیرند و یا به بنگاههای با ریسک باال ()high-risk ventures
کمک کنند».
 -5-3-2مورد کاوی دو اکوسیستم کارآفرینی با پیکربندی متفاوت

اشپیگل به بررسی و مقایسه اکوسیستمهای کلگری و واترلو از طریق روش مورد کاوی
پرداخته میشود .رویکرد مقایسهای اجزایی را که خاص یک اکوسیستم و نیز آنهایی
را که مربوط به بخشهای استاندارد پدیدههای کارآفرینی هستند ،برجسته میکند.
در اینجا هدف رجحان یک نوع از پیکربندی اکوسیستم نسبت به دیگری نیست بلکه
تبیین و اکتشاف انواع مختلف ارتباطات میان مشخصهها در درون اکوسیستم است.
ابتدا شاخصهایی از قبیل جمعیت ،نرخ خوداشتغالی ،سرانه تولید ناخالص داخلی،
تعداد سرمایهگذاریهای خطرپذیر و  ...در این دو شهر مقایسه شدهاند .در انجام تحقیق
اکتشافی با  71نفر کارآفرین ،سرمایهگذار و دفاتر دولتی توسعه اقتصادی مصاحبه
انجامشده است .پس از بررسی ،اکوسیستم کلگری یک «اکوسیستم بازار محور » و
واترلو یک «اکوسیستم متراکم و نوآور » معرفیشدهاند .اکوسیستم کلگری ارتباطات
ضعیفی بین مشخصهها دارد اما قدرت مشخصه مادی اولیه آن ،یعنی بازار محلی گاز و
نفت ،نقش نقطه مرکزی را برای بازتولید و توسعه اکوسیستم بازی میکند .اکوسیستم
واترلو فاقد بازار محلی قدرتمندی است که فرصتهایی را برای کارآفرینان جدید ایجاد
نماید ولی در عوض دارای ارتباطات و پیوندهای مستحکمی بین مشخصههای مادی،
اجتماعی و فرهنگی است.
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111

112
فصلنامه (علمي -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیست و یکم  /شماره  / 81زمستان 1397

 -4-2اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم های اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور
تحریم شده ،با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی
است در شرایطی که صادرات و واردات هیچکدام برای آن کشور مجاز نیست.معموالً
دولت های را که به لحاظ سیاسی فاقد دموکراسی یا دارای دموکراسیهای ضعیف
و ازنظر اقتصادی ،دارای اقتصادی وابسته و تک محصولی هستند ،پس از مواجهه با
بحرانهای اقتصادی و تهدید به تحریم ،به سمت اقتصاد مقاومتی و مقاومسازی نظام
اقتصادی حرکت میکنند .اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزههای فشار و متعاقباً
تالش برای کنترل و بیاثر کردن آن تأثیرها است و در شرایط آرمانی تبدیل چنین
فشارهایی به فرصت است .همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگیهای
خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش برای خوداتکایی تأکید گردد .طبق
نظر دولتمردان در تعریف اقتصاد مقاومتی ،ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و
عبور از سختیها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.
نقش شایسته کارآفرینی فضای مجازی و تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی ،رقابت،
شغل آفرینی ،اشتغالزایی پایدار ،استقرار و توسعه عدالت اجتماعی ،حضور گسترده
و فعال در بازارهای جهانی ،فقرزدایی و افزایش امید به زندگی ،شاد زیستی و سایر
آرمانهای اجتماعی بر کسی پوشیده نیست .دستاورد راهبردی سیاست کارآفرینانه،
دو پیامد مهم ایجاد اشتغال و ایجاد رفاه است که این دو باهم در خدمت توسعه
اجتماعی قرار میگیرند تا جایی که امروزه توسعه کارآفرینی فضای مجازی به یکی
از راهبردهای مهم و اساسی اکثر کشورهای پیشرفته و نیز درحالتوسعه تبدیلشده
است .همچنین دربند یکم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به یکی از مهمترین عوامل
برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی اشاره دارد .آنچه در این بندآمده است تأمین
شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور
بهمنظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای
اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش
طبقات کمدرآمد و متوسط است (سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی ،1392 ،ص .)4
 -5-2پیشینه پژوهش

کارآفرینی یکی از محورهای اصلی مورد تأکید در سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی»
است که تاکنون پژوهشهای بسیاری در متون علمی ایران و جهان پیرامون آن صورت
گرفته است .پس از بررسیهای گسترده در ادبیات علمی و دانشگاهی پیرامون موضوع

.)2016, p.141

راندی در سال بعد مقالهای را منتشر نمود و در آن پس از بررسی پژوهشهای
گذشته ،ازجمله نظریه اشپیگل ،به تبیین نقش نیروهای فرهنگی در اکوسیستمهای
کارآفرینی پرداخته است و در آن نشان میدهد که نظریه نیروهای فرهنگی در
اکوسیستمهای کارآفرینی و همچنین چگونگی تأثیر این نیروها و نحوه شکلگیری
آنها توسط افراد ،بازیگران سازمانی و نهادهای سطح سیستم ،توسعهنیافته است .وی
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اصلی پژوهش یعنی کارآفرینی در فضای مجازی ایران ،بهطور خالصه میتوان به مباحث
ذیل بهعنوان جمعبندی تحقیقات پیشینی اشاره نمود.
همانطور که در بخش قبلی اشاره شد در تحلیل توسعه کارآفرینی رویکرد
اکوسیستمی ،جزء جدیدترین رویکردهای رایج در متون علمی است .در سالهای
اخیر افراد مختلفی به بررسی این رویکرد پرداختهاند .طبق نظر آیزنبرگ که پژوهش
وی ،بهعنوان پیشگام پروژه اکوسیستم کارآفرینی در کالج بابسون معرفیشده است
ویژگیهای اصلیای که رویکرد جوان اکوسیستم را از پیشینه دانشگاهی آن ازجمله
زیرساخت کارآفرینی یا محیط کارآفرینی متمایز مینمایند عبارتاند از :مجاورت
مکانی منابع ،یکتایی ،پایداری و جامعیت (.)Isenberg, 2010 & 2011, pp. 40-50
اشپیگل ،به اکوسیستم کارآفرینی بهعنوان پدیدهای نگاه میکند که به یک مفهوم
محبوب و رایج برای تشریح استمرار و پایداری کارآفرینی با رشد باال در درون مناطق
تبدیلشده است .وی تأکید میکند که باوجوداین هنوز مفهوم نظری اکوسیستم
کارآفرینی تحت توسعه بوده و بلوغ پیدا نکرده و همین مسئله ،فهم ساختار و تأثیر
آن بر فرآیند کارآفرینی را دشوار کرده است .حرف اصلی این مقاله ارائه یک مدل
مفهومی ارتباطی برای اکوسیستم است .برای تبیین این مدل نویسنده  2مورد کاوی
ِ
مقایسهای مربوط به اکوسیستمهای شهرهای واترلو و کلگری کانادا انجام داده است
که این موردکاویها تنوع پیکربندیهای مختلفی را که اکوسیستمهای کارآفرینی
میتوانند دارا باشند ،اثبات میکنند؛ و نشان میدهند که چطور پیکربندیهای مختلف،
اکوسیستمها را بازتولید میکنند و منابعی را برای بنگاههای خطرپذیر جدید فراهم
میکنند که جور دیگری به آنها دسترسی نداشتند؛ و چگونه میتوانند بر انواع منابعی
که کارآفرینان برای شروع و رشد بنگاهها استفاده میکنند اثر میگذارند (Spigel,
 .)2017,p. 59همین پژوهشگر در تحقیق دیگری به بررسی نقش سازمانهای حمایتی
کارآفرینی ( ) ESOsدر درون اکوسیستمهای کارآفرینی میپردازد که با ایجاد آموزش
و منابع بخشی حیاتی و کلیدی را در توسعه کارآفرینی شکل میدهند (Spigel,
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بابیان فقدان چارچوب نظری جامع برای تبیین پدیدآوری و اثرات نیروهای فرهنگی در
اکوسیستمهای کارآفرینی ،این شکاف نظری را به این صورت مطرح میکند که در متون
علمی مشخص نیست که کدام ارزشهای فرهنگی است که نقشآفرینان در اکوسیستم
میتوانند از آن استفاده کنند یا اینکه چگونه این ارزشها به این نقشآفرینان منتقل
میشود .راندی ،در پاسخ به این مسئله ،نظریه نهادی و نظریههای منطق چندگانه را
برای اولین بار در ادبیات اکوسیستمهای کارآفرینی مطرح نموده و بابیان انواع منطق
نهادی حاکم بر اکوسیستم ،نقش ویژه سازمانهای با منطق چندگانه (سازمان هیبرید
) را در توسعه آن بهطور مبسوط تشریح میکند (.)Roundy, 2017, p. 1225
در تحقیقات مطرحشده اکوسیستمهای کارآفرینی بهصورت عام در نظر گرفتهشده و
اختصاص به حوزه خاصی ازجمله فضای مجازی نداشتهاند .در حوزه کارآفرینی در فضای
مجازی ،نامبیسان تحقیقی را پیرامون تأثیرات ژرف و عمیق فناوریهای دیجیتال بر
ِ
طبیعت
کارآفرینی ارائه نموده و بیان میکند که فضای مجازی و فناوریهای دیجیتال،
عدم قطعیت ذاتی موجود در فرآیندها و خروجیهای کارآفرینی و همچنین نحوه مواجهه
با چنین عدم قطعیتهایی را دگرگون کرده است و این مسئله سؤاالت مهمی را در
تقاطع میان فناوریهای دیجیتال و نظریات کارآفرینی ایجاد میکند که رویکردهای
گذشته نسبت به کارآفرینی قادر به پاسخگویی به این مسائل نیست (Nambisan,
 .)2017, pp. 1029-1055وی اصطالح «کارآفرینی دیجیتال » را بهکاربرده و بر لزوم
پرداختن به این حوزه بهصورت کام ً
ال مجزا در پژوهشهای آتی تأکید مینماید .وی در
پژوهشی دیگر در خصوص وجه تمایز اکوسیستمهای کارآفرینی با خوشههای سنتی که
در ادبیات سیستمهای نوآوری مطرح میشوند ،بر نقش مقرونبهصرفههای دیجیتالی و
مکانی در شکلگیری اکوسیستمها تأکید میکند (.)Nambisan, 2018, pp. 72-95
انتظاری مفهوم اکوسیستمهای کارآفرینی دانشبنیان ( ) KBEEرا مطرح کرده
و با بررسی نمونه موردی کشور ایران ،اجزای این مفهوم و نحوه ارتباطات و تعامالت
بین آنها را تبیین نموده است که در آن  6نقشآفرین و  11عامل شناساییشدهاند
( .)Entezari, 2015, pp. 1206-1215در تحقیق دیگری مک و مایر یک ماهیت
پویای تکاملی برای اکوسیستمهای کارآفرینی قائل شدهاند و بر این اساس یک چارچوب
تکاملی را در چرخه عمر اکوسیستمها ارائه دادهاند (Mack and Mayer, 2015,pp.
 .)2118-2133همچنین ملکی یک پژوهش مرور ادبیات جامع را در خصوص مقاالت
علمی چاپشده در سالهای اخیر در حوزه کارآفرینی و اکوسیستمهای کارآفرینی
انجام داده است (.)Malecki, 2018, p. 11

 -3روش تحقیق

رویکرد روششناختی این پژوهش ،اکتشافی ،رویکرد پژوهش ،کیفـی و راهبـرد
آن« ،راهبرد نظریهسازی داده بنیاد» است .در این پژوهش از رویکرد ظاهر شونده
«نظریهپردازی داده بنیـاد» استفادهشده است که یک روششناسی «استقرایی» کشف
نظریه است .با توجه به اهمیت نتایج نظریهپردازی داده بنیاد ،این پژوهش با بررسی
عمیق اکوسیستم کارآفرینی کشور بـه دنبـال استخراج الگوی توسعه کارآفرینی در
فضای مجازی است.
در پژوهش حاضر ،دادهها از طریق مصاحبه چهره به چهره و نیمه ساختاریافته
جمعآوری شـد .فرآیند مصاحبههای پژوهشی بهصورت طراحی شد که مصاحبه با
آگاهی قبلی مصاحبهشونده و ارائه اطالعات اولیه در مورد موضوع مصاحبه و در زمان
مناسب صورت گیرد .مصاحبهشوندگان باید دارای یکی از ویژگیهای سابقه کار در حوزه
فضای مجازی با تأکید بـر راهاندازی کسبوکار (زمینه تجربی) و مطالعات مرتبط در
موضوع استارتاپها و کارآفرینی (زمینـه علمـی) باشند .جامعه موردمطالعه خبرگان
آگاه بـه مسـائل حوزه فضای مجازی و کارآفرینی در این حوزه جمعآوری شدند.
در تحلیل دادهها بر اساس روش «گراند تئوری ظاهر شونده گلیـزر (»)1998
از روش تحلیـل مضمون (کدگذاری) استفاده شد .مراحل کدگذاری در سه مرحله
کدگذاری باز ،کدگذاری انتخابی و کدگذاری نظری صورت گرفت.
در این پژوهش از روش نمونهگیری نظری اسـتفاده شـد و مصـاحبه بـا  16نفـر از
خبرگـان مربوطه صورت گرفت .از مصاحبه دهم به بعد به مقولهها تکراری و به اشباع
رسیده بود .محورهای اصلی سؤالهای مصاحبه به شرح زیر انتخاب شد:
• چگونگی تحلیل وضعیت اکوسیستم فضای مجازی از آغاز تاکنون

طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی  /محمدرضا علیعسکری ،شهریار عزیزی ،بهمن حاجیپور

وجه نوآوری مقاله حاضر نسبت به مطالعات پیشین :با بررسی متون علمی مرتبط
با حوزه موضوعی پژوهش حاضر و مشخص شدن شکاف نظری و عدمکفایت منابع
علمی موجود ،این تحقیق درصدد است برای اولین بار است به بررسی الگوی توسعه
اکوسیستم فضای مجازی ایران بپردازد .این مسئله با توجه به شرایط پیچیده حاکم
بر فضای مجازی ایران ،بسیار حائز اهمیت است .همچنین با توجه به این نکته که
رویکرد اقتصاد مقاومتی در نگارش این مقاله در نظر گرفتهشده است ،نمونه مشابهی
برای کشف ارتباط میان توسعه فضای مجازی و اصول اجرایی اقتصاد مقاومتی در
منابع علمی معتبر موجود نیست.
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جدول  :1-4اسامی خبرگان پژوهش (مصاحبهشوندگان)
نام خبره(مصاحبهشونده)

شغل

1

دکتر سورنا ستاری

معاون علمی و فناوری ریاست
جمهوری

2

مهندس جواد آذری جهرمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

3

دکتر محمدحسن انتظاری

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی

4

دکتر علیرضا شاه میرزایی

عضو اسبق شورای عالی فضای مجازی
مدیرکل رسانههای اجتماعی صداوسیما

5

دکتر ابوالحسن فیروزآبادی

دبیر شورای عالی فضای مجازی
و رئیس مرکز ملی فضای مجازی

6

دکتر محمد شریف خانی

معاون فضای مجازی صداوسیما
بنیانگذار تلوبیون

تجربه سیاستگذاری در حوزه
کارآفرینیفضایمجازیتجربه
کارآفرینی در فضای مجازی

7

دکتر مهدی اخوان بهابادی

رئیس هیئتمدیره همراه اول

8

رضا الفت نسب

دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای
اینترنتی ایران

تجربه سیاستگذاری در
حوزه کارآفرینی فضای
مجازی

9

محمدجواد شکوری مقدم

مدیرعامل و بنیانگذار آپارات ،فیلیمو،
کلوب

تجربه کارآفرینی در فضای
مجازی

10

دکتر محمدرضا فرحی

بنیانگذار بیمه بازار

تجربه کارآفرینی در فضای
مجازی تجربه منتورشیپ
در کارآفرینی فضای مجازی

11

دکتر علی زواشکیانی

بنیانگذار آیبریج

تجربه شبکهسازی بینالمللی
و منتورشیپ
در کارآفرینی فضای مجازی

12

محسن مروجی

بنیانگذار انارستان

13

دکتر مرتضی رحیمی

مدیرعامل پیامرسان سروش

تجربه کارآفرینی در فضای
مجازی

ردیف
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•
•
•

مؤلفههای تأثیرگذار در توسعه اکوسیستم
نقاط عطف توسعه اکوسیستم
تبیین عوامل مؤثر بر آینده اکوسیستم
علت انتخاب

تجربه سیاستگذاری در
حوزه کارآفرینی فضای
مجازی

15

احمدرضا نوری

مؤسس شرکت رایمون مدیا

16

دکترسیدمحمدحسینغفوری

مدیرعامل حصین رایانه

تجربه کارآفرینی در فضای
مجازی

ردیف

14

علی بدیعی

مدیرعامل شتابدهنده فینوا

تجربه کارآفرینی در فضای
مجازی
تجربه منتورشیپ در
کارآفرینی فضای مجازی

با عنایت به روش پژوهش ،گراندد تئوری ،برای بررسی اعتبار پژوهش به دو
شیوه بازخور مشارکتکننده و دریافـت نظرهای همکـاران عمل شده است؛ بـه ایـن
صـورت کـه بـرای دریافـت بـازخورد مشارکتکنندگان از  5نفـر از مصاحبهشوندگان
درخواست شد تا نظرهای خود را درباره مفاهیم و ابعـاد موجـود در مصاحبهها بیان
کنند؛ همچنین بـرای دریافـت نظرهـای همکـاران از  5نفـر از افـراد متخصـص
درزمینهی کدگذاری کمک گرفته شد .هر مصاحبه بهصورت کامل ضبط و سپس
پیادهسازی شـد و بـرای استخراج نکات کلیدی چندین بار موردبررسی قرار گرفت.
بازه زمانی این پژوهش از سال  95تا ابتدای سال  98است که مصاحبه نخست با
یکی از صاحبنظران فعال در حوزه کارآفرینی فضای مجازی باسابقه راهاندازی یک
استارتاپ موفق و همچنین سابقه مدیریت دریکی از سازمانهای دولتی صـورت گرفت.
پس از مصاحبه ،با مشورت گروه راهنما از وی در خصوص افرادی کـه شـناخت و
آشـنایی خوبی با موضوع دارند ،سؤال شد و فرد مصاحبهشونده دوم بر ایـن اسـاس
انتخـاب شـد .پـس از مصاحبه دوم نیز این پرسش تکرار شد و فرد مصاحبهشونده سوم
از اشتراک نظرهای دو مصـاحبه قبل مشخص گردید و این فرآیند تا پایان مصاحبهها
ادامه یافت سپس مراحل کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری انتخابی و
کدگذاری نظری تا استخراج مدل صورت گرفت.
 -4یافتههای تحقیق

در این بخش به دلیل محدودیت حجم مقاله ،فقط در مصاحبه نخست ،جدولها به
تفکیک روند انتزاع کد اولیه از متن مصاحبه ،انتزاع مفهوم از کد اولیه و انتزاع مقوله
اصلی از مفاهیم در ادامه بررسی خواهد شد.
مطالعه .به دلیل مشخص بودن مسیر حرکت پژوهشگر از متن مصاحبه به طبقات
باالتر درروش نظریهپردازی داده بنیاد ،ابتدا نکات کلیدی مصاحبه با نفر اول و متن

طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی  /محمدرضا علیعسکری ،شهریار عزیزی ،بهمن حاجیپور

نام خبره(مصاحبهشونده)

شغل

علت انتخاب
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مصاحبهای که کد اولیه از آن انتزاع شده است در قالب جدول  ،3نمایش داده میشود
و سپس تحلیل آن در قالب جداول بعدی خواهد آمد .قابلذکر است مصاحبه اول
در قالب  89گویه سازماندهی شد که با توجه به محدودیتهای انتشار ،پنج گویه از
مصاحبه اول بهعنوان نمونه ذکر میشود.
جدول  -3انتزاع مفهوم مصاحبه اول از متن مصاحبه
کد گویه

گویه

مفهوم

SHR25

از سال  93-92پهنای باند بهشدت رشد پیدا کرد،
دسترسی به شبکه  4gو  3gاضافه شد

اتمام انحصار اپراتور سوم (نسل سوم
و چهارم) و ارائه خدمات نسل سوم
و چهارم توسط اپراتورهای دیگر

SHR60

اآلن دیگه صحبت از  100میلیارد ،برای کسبوکارهایی
که ترافیکهایی در حدود میلیون داشته باشند ،یک
عدد مرسوم است.

اعتماد به کسبوکارهای فضای
مجازی

SHR30

جدی بودن جریان استارتاپ در ایران بین دانشجوها
و کارآفرینان در ایران از سال  1393و به سبب وجود
دولت جدید و معاون فناوری جدید (آقای ستاری)
شروع شد و روندش رو به رشد بوده.

اعمال سیاستهای تشویقی برای
کارآفرینی خصوصاً کارآفرینی
دانشبنیان

SHR13

در سالهای  93-92تازه زیرساختهای مخابراتی در
کشور در حال شکوفا شدن بود

افزایش پهنای باند

SHR43

در مرحله رشد بود که ما اولین بار پول حرفهای دیدیم و
این پول بود که جرقه رشد نمایی را میزد.

افزایش تعداد vcها

 -1-4شکلگیری مفاهیم

با بررسی و تحلیل مصاحبهها ،نکات کلیدی احصا و دستهبندی شدند .گوشهای از
مفاهیم استخراجشده از این نکات کلیدی عبارتاند از:
 )1اتمام انحصار اپراتور سوم (نسل سوم و چهارم) و ارائه خدمات نسل سوم و
چهارم توسط اپراتورهای دیگر
 )2ادغام و تملک کسبوکارهای کوچکتر توسط کسبوکارهای بزرگتر
 )3استفاده از اینترنت توسط قشر تحصیلکرده و مرفه
 )4اعتماد به کسبوکارهای فضای مجازی
 )5اعمال سیاستهای تشویقی برای کارآفرینی خصوصاً کارآفرینی دانشبنیان
 )6افزایش پهنای باند
 )7افزایش تعداد  vcها

جدول  - 5شکلگیری طبقات پژوهش
مفاهیم استخراجی

نکات کلیدی و مهم هر مفهوم

 .1نوبت اقتصاد دولتی به خصوصی

قانونگذاری در جهت تسهیل خصوصیسازی
احیای اصل  44و تأسیس سازمان خصوصیسازی

 .2تغییر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی

تقویت فرهنگ ثروت آفرینی
تقویت تمایل به راهاندازی کسبوکار
ورود کارآفرینان سنتی به کارآفرینی نوین
تحمل ریسک و شکست
نوآوری و خالقیت
الگوبرداری از نمونههای موفق بینالمللی
تصویر اجتماعی فاخر یک کارآفرین

 .3وفور نیروی انسانی

افزایش حجم فارغالتحصیالن دانشگاهی
افزایش حجم نیروی کار ماهر
نبود مشاغل سطح باال و متناسب با شأن اجتماعی نیروی کار
تحصیلکرده

 .4ارتقا زیرساختهای نرم و سخت

ورود و توسعه اینترنت در کشور
تصویب قانون تجارت الکترونیک

 .5ترند جهانی در حوزه کسبوکارهای
مجازی

سرعت رشد بسیار باالی فناوری
سهولت دسترسی
زمان رسیدن به بازار بسیار کم

 .6محدودیت دسترسی به سرویسهای
خارجی

تحریم برخی سرویسها توسط ارائهدهندگان خارجی
فیلتر شدن برخی سرویسهای خارجی

 .7شکلگیری سرمایهگذاریهای اولیه

ایجاد بازاری جدید برای سرمایهگذاری
ظهور سرمایهگذاران نیکاندیش
سرمایهگذاریهای دوستانه و خانوادگی
سرمایهگذاری خطرپذیر محدود روی برخی از کسبوکارها

طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی  /محمدرضا علیعسکری ،شهریار عزیزی ،بهمن حاجیپور

 )8افزایش حجم فارغالتحصیالن
 )9افزایش حجم نیروی کار ماهر
 )10افزایش میزان سرمایهگذاری خطرپذیر
بـا بررسـی و تحلیـل مصاحبهها مفاهیم کلیدی استخراجشده در  38طبقه،
دستهبندی گردیدند که در جدول شماره  5به همراه نکات کلیدی و مهم هرکدام
آمده است:
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مفاهیم استخراجی

نکات کلیدی و مهم هر مفهوم

 .8شکلگیری اولیه فرهنگ کسبوکار

آشنا شدن بیشتر با کسبوکارهای اینترنتی
دورههای آموزشی مختلف حوزه کسبوکار
شکلگیری چند داستان موفقیت داخلی
ظهور افرادی بهشدت ریسکپذیر و بادانش فنی بهعنوان اولین
کسبوکارهای موفق اینترنتی

 .9فعالیت سازمانهای هیبرید اولیه

پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی
نهادهای خدمات تجاریسازی (کریدور نانو)

 .10توسعه اولیه زیرساختهای نرم و حقوقی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه قوه قضاییه
شکلگیری مفهوم شبکه ملی اطالعات
ایجاد درگاههای واسط پرداخت /شاپرک
نماد اعتماد الکترونیک ()1389
تشکیل نظام صنفی رایانهای
 .11ورود نهادهای امنیتی

حساسشدننهادهایامنیتیبهارتباطفعاالناینحوزهباخارجازکشور
بروز چالشهای امنیتی

 .12توسعه سریع زیرساخت دسترسی

افزایش پهنای باند ،توسعه سریع اینترنت پرسرعت خانگی
ارائه خدمات نسل سوم و چهارم
فراگیر شدن استفاده از تلفنهای هوشمند
کاهش قیمت نسبی پهنای باند

.13فراگیرشدناستفادهازشبکههایاجتماعی آغاز تجربه عمومی شبکههای اجتماعی با وایبر
آشناییمردمباسایرشبکههایاجتماعیمثلفیسبوکواینستاگرام
شکلگیری ایده اولیه کسبوکارهای خرد مبتنی بر شبکه اجتماعی
 .14ورود پول حرفهای

شناخت این حوزه بهعنوان کسبوکاری با سوددهی بسیار باال
توسط سرمایهگذاران حرفهای
جذب سرمایهگذاران سنتی توسط جریانی از متخصصین
سرمایهگذاری نوین (خطرپذیر)
سرمایهگذاری کالن توسط کارآفرینان سنتی

 .15پذیرش کسبوکارهای برتر توسط
مشتریان اولیه

گرایشکاربرانبهخریداینترنتیدرسالهایابتداییگسترشاینترنت
گسترش کسبوکارهای cash on delivery

 .16تغییر نگاه حاکمیت (فرهنگی  -امنیتی) تغییر رویکرد دولت (توسعه زیرساخت)
نقشآفرینی معاونت علمی با دو نقش؛ گفتمان سازی حمایتی
در حاکمیت و اتصال نخبگان با حاکمیت
بروز فعالیتهای دیگری غیر از برخورد قضایی (کمیته تعیین
مصادیق مجرمانه) از حاکمیت
آزاد شدن بخشهایی از انحصار ارائه خدمات دولت
ترند جهانی در حوزه استارتاپ و کارآفرینی

 .17شکلگیری اعتماد عمومی نسبت به
کسبوکارهای فضای مجازی

افزایش نرخ پرداخت الکترونیک در خرید اینترنتی
اعتماد مردم به سرویسهای آنالین نوآورانه

 .18رونق کسبوکارهای اینترنتی و عادی
شدن مصرف این سرویسها

بزرگ شدن سرویسهایی مثل دیجی کاال و آپارات و کافه بازار
تعداد زیادی سرویس پایدار در حوزه خدمات
سود ده شدن تعدادی از کسبوکارها
عادی شدن مصرف خدمات فضای مجازی توسط مردم
ادغاموتملککسبوکارهایکوچکترتوسطکسبوکارهایبزرگتر
توسعه کسبوکارهای خرد مبتنی بر شبکههای اجتماعی

 .19توسعه سرمایهگذاری خطرپذیر

سرمایهگذاریهای با مبلغ باال توسط  vcها
تعداد نسبتاً زیاد  VCو تعدادی CVC
تأسیس هلدینگهای بزرگ توسط کارآفرینان سنتی بازار
افزایش میزان سرمایهگذاری خطرپذیر تعدادی سرمایهگذار خارجی

 .20توسعه حمایتهای دولتی

درک اهمیت فناوری اطالعات بهعنوان ابزار اشتغالزایی
دفاع بخشهایی از حاکمیت از کسبوکارهای فضای مجازی
تعدیل نگاه در بخشهایی از نهادهای امنیتی

 .21راهاندازی مراکز آموزشی ،پژوهشی،
فنی و حرفهای

ظهور کسبوکارهای نو برای پوشش نیاز استارتاپ
فعالیتهای کارآفرینی دانشگاهی
ایجاد منتورشیپ ها و مشاورههای فنی

 .22تکامل زیرساختهای موردنیاز

تسهیل قوانین دولتی بهمنظور رونق کارآفرینی این حوزه
توسعه زنجیره توزیع کسبوکارها بهکل کشور

 .23افزایش توجه به شاخصهای مالی
کسبوکارها

تراز منفی در بسیاری از کسبوکارها
شکست بسیار زیادی از کسبوکارهای نوپا

 .24لزوم حرکت حاکمیت به سمت فعال
بودن از منفعل بودن

تقویت بسترهای قانونی
تعامل بیشتر نهادهای حاکمیتی با کسبوکارها
رویکرد فرصتمدارانه دستگاه امنیتی
همگرایی سیستمهای حاکمیت ،شکلگیری تنظیمگران حرفهای
افزایش نیروهای نخبه در حاکمیت بهجای بخش خصوصی
بهبود بسترهای آموزشی

 .25تغییر نگرش جامعه نسبت به
بهرهبرداری از فضای مجازی

استفاده واقعی نه صرفاً سرگرمی
اعتماد به کسبوکارهای فضای مجازی

 .26تغییر نگرش کارآفرینان

همسو شدن فرهنگ استارتاپها بافرهنگ جامعه و مردم
نوآوری در مدل کسبوکار
درک کوچک بودن بازار داخلی ایران
داشتن رویکرد فناوری محور

طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی  /محمدرضا علیعسکری ،شهریار عزیزی ،بهمن حاجیپور

مفاهیم استخراجی

نکات کلیدی و مهم هر مفهوم
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مفاهیم استخراجی

نکات کلیدی و مهم هر مفهوم

IPO.27شدنتعدادزیادیسرویسفضایمجازی ورود کسبوکارهای مجازی به بورس
 .28شکلگیری Unicornها

افزایش روزافزون کاربران سرویسهای موفق در مقیاس میلیون

 .29ظهور کارآفرینان سریالی

راهاندازی چندین استارتاپ توسط کارآفرینان موفق
سرمایهگذاری هلدینگها در تعداد بسیار زیادی از کسبوکارها
شکلگیری داستانهای موفقیت منطقهای و بینالمللی
منطقهای شدن فعالیت کسبوکارهای ایرانی
مشهور شدن داستان موفقیت کسبوکارها در سطح بینالمللی

 .30شکلگیری استارتاپهای کام ً
ال بومی
از ایده تا عمل در سطح بینالمللی

راهاندازی استارتاپهایی همسو بافرهنگ ایران
راهاندازی استارتاپهایی با ایدههای کام ً
ال نوین
کشف مدلهای درآمدی جدید متناسب با زیستبوم ایران

 .31بومی شدن سرویسهای پایه

راهاندازی سرویسهای پایهای مثل موتورهای جستجو

پس از تحلیل مفاهیم 31 ،طبقه استخراجشده در قالب دو مرحله در پنج طبقه
«عوامل درونی»« ،عوامل بیرونی»« ،محرک»« ،نگرش»« ،کنش» افراز گردیدند.
تفصیل طبقههای فرعی پنجگانه در ادامه فصل ارائهشده است.

شکل  -1-4چرخه الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران

 -2 -4تبیین الگوی توسعه کارآفرینی فضای مجازی

در اینجا گام سوم پژوهش که نظریهپردازی است ،ارائه میشود .در نظریـه داده بنیاد،
تلفیق دادهها اهمیت زیادی دارد و در رهیافت غیر نظاممند برای نیـل بـه آن ،رویهها
بهدقت و ظریف دنبال میشود .در این مرحله بر اساس مقولههای کشفشده از دادهها
که مطـرح شد ،روایت نظری از منظر پژوهشگر مطرح میشود.
با مقدمات ذکرشده ،زمینه برای ارائه شکل الگوی مفهومی فراهمشده است .بهطور
خالصـه سؤال اصلی پژوهشگر این بود که« :الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی

مرحله
توسعه

عوامل درونی

عوامل بیرونی

نگرش

رشد سریع ف ّناوری تغییر هنجارهای
وفور نیروی انسانی
فرهنگی و اجتماعی
و اینترنت در دنیا
بیکار
تحریم و محدودیت در خصوص
راه افتادن اولیه
کارآفرینی
دسترسی به
زیرساختهای
مرحله
حساس شدن
سرویسهای
اینترنتی
1
نهادهای فرهنگی و
خارجی
بروز چالشهای
قضایی در حاکمیت
فرهنگی برای حاکمیت
ایجاد یک بازار جدید
فعالیت سازمان هیبرید
برای سرمایهگذاری
اولیه
حس خوب نسبت به
بنبست در اشتغالزایی
برندهای اینترنتی
شکلگیری اولیه فرهنگ کسبوکار
محرک
حساس شدن نهادهای فرهنگی و قضایی

کنش
نوبت از اقتصاد دولتی به
سمت اقتصاد خصوصی
توسعه زیرساختهای
نرم و حقوقی
توسعه زیرساخت
دسترسی
سرمایهگذاری خطرپذیر
استفاده بیشتر از
سرویسهای اینترنتی

طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی  /محمدرضا علیعسکری ،شهریار عزیزی ،بهمن حاجیپور

کشور کدام است؟» برای پاسخ به این سؤال ،مقولههای بهدستآمده در قالب مدلی
فرآیندی ارائه میشود .این مدل دارای  5بعد اصلی است که عبارتاند از :عوامل درونی،
عوامل بیرونی ،محرکها ،تغییر نگرش و کنش .پس بررسی و تحلیلهای انجامگرفته
بر روی دادههای استخراجشده از مصاحبهها ،در تبیین چگونگی توسعه کارآفرینی
در فضای مجازی ایران تاکنون ،میتوان گفت که روند این توسعه دو مرحله را طی
کرده است .در هریک از این مراحل یک سری از عوامل درونی وجود دارند که وضعیت
درونی این اکوسیستم را در ابتدای مرحله توصیف میکنند .این شرایط درونی به همراه
یکسری از عوامل بیرونی که بر روی آن اثر میگذارند ولی از اکوسیستم تأثیر چندانی
نمیپذیرند ،منجر به شکلگیری محرکها میشوند.
این محرکهای که از جمع آثار عوامل درونی و بیرونی در هر مرحله سرچشمه
گرفتهاند و در حقیقت نوعی بیان داللتی از آنها هستند منجر به تغییرات در «نگرشها»
و یا شکلگیری نگرشهای جدید در بازیگران و نقشآفرینان این اکوسیستم ،اعم از
حاکمیت ،سرمایهگذاران ،عامه مردم و صاحبان کسبوکار و ایدهها و  ...میشوند .وقوع
این تحوالت در نگرشها در هر یک از نقشآفرینان منجر به بروز یکسری از کنشها
میشود این کنش گری فعاالن مختلف که در باال اشاره شد بهطور رویهمرفته تحوالتی
را در وضع اکوسیستم به وجود میآورد که عم ً
ال منجر به بروز عوامل درونی جدید در
مرحله بعد میگردد.
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مرحله
توسعه

مرحله
2

عوامل درونی
افزایش اعتماد عمومی
به کسبوکارهای
اینترنتی
ضریب نفوذ باالی
اینترنت
تکامل زیرساختهای
حقوقی
سرمایهگذاریهای با
مبلغ باال توسط VCها

عوامل بیرونی

نگرش

کنش

شکلگیری صندوقهای
کشف یک بازار
تحریم
فراگیری شبکههای بزرگ جدید اینترنت عظیم سرمایهگذاری
راهاندازی مراکز آموزشی
مسئلهای امنیتی
اجتماعی
و حمایتی دولتی
ارزان شدن ف ّناوری است
لزوم حرکت حاکمیت فیلترینگ
به سمت فعال بودن ظهور کارآفرینی سریالی
توسعه ابزارها جهت
از منفعل بودن
اشراف توسط حاکمیت
وابستگی هرچه
بهرهبرداری هرچه بیشتر
بیشتر مردم به
جامعه از فضای مجازی
اینترنت

ورود پول حرفهای
بروز چالشهای امنیتی
محرک فراگیر شدن مصرف
سرویسهای فضای مجازی
ظهور کارآفرینان سریالی

مرحله
3

شکلگیری UNICORN

بومی شدن سرویسها
 Ipoشدن

شکل  -7جدول مؤلفههای الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران

 -3-4اثر تغییر نگرشها در شکلگیری الگوی توسعه کارآفرینی فضای مجازی
با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نخست باید به این مهم اشاره شود که بر اساس رویکردهای رفتاری از یکسو و بر مبنای
اشارههای مستقیم و غیرمستقیم در مصاحبهها و البته همانطور که فهم انسان نیز
داللت میکند ،هر کنشگری برای تغییر درکنش خود یک دلیل میخواهد .آنچه به نظر
میرسد اینکه تغییرات ناشی از عوامل خارجی و درونی به شکل یک محرک ادراک و
نگرش هر یک از فعاالن و اثرگذاران عرصه را تغییر میدهد که این تفاوتها میتواند
کنشهای متفاوت و بعضاً در تعارضی با یکدیگر را تولید کند .در حقیقت این پدیده
آشکار میگردد که هر کنش قابلتوجهی در بین فعاالن ناشی از تغییری در ادراک
و نگرش آنها بهکل یا جزء مسئله فضای مجازی و کسبوکارهای ناشی از آن است
و بر اساس آنچه در ادبیات به آن اشارهشده است میتوان هر کنش جدید را ناشی از
تغییر در نگرش کنش گر دانست .در حقیقت با توجه به طویل بودن این دورهها ممکن
است بسیاری از این تحوالت نگرشی و کنشی در چرخههای چندباره و استمراری قابل
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تبیین باشند که در این مدل برای ساده شدن و عمومی شدن به تفاوتهای هرکدام
و زیر چرخههای آنها اشاره نشده است؛ اما برای مثال کنش دولت در محدود کردن
فعالیتها و رویدادهای این عرصه ناشی از نگرش تهدید انگاشتن آن بوده و این در الیه
زیرین عم ً
ال واکنش به فعاالن این عرصه است؛ یعنی اگر بخواهیم یکالیه زیر فرایندهای
زمانی را بازکنیم این تغییر نگرش خود ناشی از کنش فعاالن صنعت و سرمایه در این
مرحله و مرحله قبل بوده که خود نیز ناشی از تغییر نگرش آنها به میزان اهمیت و
قابلیت کسبوکارهای فضای مجازی است که خود آن ناشی از کنش مردم در استفاده
عمومی است که آنهم ناشی از تغییر نگرش مردم از یک خدمت لوکس به خدمت
عمومی ضروری است که خود آن ناشی از کنش دولت در توسعه زیرساخت و شرایط
بینالمللی ف ّناوری است و همینطور این حلقهها قابل ادامه است...
اما در این مدل تمامی این چرخههای علی و معلولی که میتواند در یک مرحله هم
باشد باهم بیانشده است و میتواند جهت کلی تحول و موضوعات اساسی آن و تغییرات
مهم در آن را نشان دهد ،مستقل از تحوالت ریزتر در الیههای زیرین و دورههای کوتاهتر.
بدین ترتیب مهمترین عوامل و نحوه و کیفیت اثر آنها و کلیت آنها بهطور یک کل
در این مدل بهصورت خالصه و در فازهای حدود  5ساله (بر اساس نظر خبرگان مورد
مصاحبه و البته تأیید شواهد) قابل دستهبندی است.
در این میان نقش تغییرات در نگرشها بهعنوان یک مقوله کلیدی که میتواند
تحوالت را بهطورجدی توضیح دهد بسیار پررنگ و جدی است و در مصاحبهها هم
بهطور متواتر این انگاره یافت میشود؛ یعنی میتوان گفت قلب این مدل تغییرات
نگرشهاست .تغییراتی که بر اساس مؤلفههای جهانی و دور از دسترس و البته مؤلفههای
داخل اکوسیستم شکل میگیرد و به کنشهای فعاالن اکوسیستم منجر میشود که
مجدد شرایط اکوسیستم را میتواند تغییر داده و این چرخه را بهطور ضمنی ادامه
دهد؛ اما این تغییرات در مقاطعی میتواند یک نسل یا عصر از اکوسیستم را نشان دهد
که بر اساس مصاحبهها این مراحل تدوینشده است.
بررسی تغییر نگرشهای ایجادشده در جامعه و حاکمیت ایران و سایر نقشآفرینان
فضای مجازی ،به دستهبندی این تغییر نگرشها در چهار منظر تغییر نگرش مردم،
حاکمیت ،سرمایهگذاران و درنهایت صاحبان ایده و کسبوکار منجر میشود .در ادامه،
این تغییر نگرشها در شکل زیر آورده شده است.
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نمودار نقشآفرینان اصلی در توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران

مجدد تأکید میگردد که در هر مرحله همین الگو بهصورت ضمنی فعال است و میتوان
آن را چندین مرحله بهصورت جزئی دنبال کرد اما با توجه به اهمیت مفهوم تغییرات
نگرش در این الگو میتوان تفاوت دو مرحله اساسی را با تغییرات اساسی نگرش فعاالن
در هر مرحله شناسایی کرد که این تغییرات نگرش اساسی برای هر گروه از فعاالن
اصلی در هردو مرحله اصلی مدل در جدول زیر آورده شده است.
جدول  :1-5جدول تغییر نگرشهای مؤثر در مراحل الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران
نقشآفرین

تغییر نگرش اول

تغییر نگرش دوم

مردم

نگرش نسبت به اینترنت ،از یک پدیده لوکس و
غیرمفید به یک ابزار مفید و کاربردی ولی گران
و نخبگانی

اینترنت ،از یک ابزار مفید به یک ابزار
ضروری ،ارزان و عمومی

حاکمیت

اینترنت ،از یک فناوری خنثی به یک اینترنت،ازیکفناوریدارایچالشفرهنگی
فناوری همراه با چالشهای فرهنگی به یک پدیده فراگیر دارای چالش امنیتی
کارآفرینی ،تغییر نگرش اقتصاد دولتی به خصوصی فضای مجازی ،تغییر از انفعال به نگاه
فرصت مدارانه امنیتی و اقتصادی

سرمایهگذاران

از سرمایهگذاری با نگاه سنتی به سرمایهگذاری تبدیل فضای مجازی به یک حوزه سودآور
سرمایهگذاری با ابعاد و ظرفیت بزرگ ملی
خطرپذیر محدود

صاحبان ایده و
کسبوکار

تغییر فرهنگ کارمندی به کارآفرینی

لزوم بومیسازی کسبوکارهای فضای
مجازی برای موفقیت

این پژوهش بهمنظور ارائه الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی کشور و با تأکید
بر تغییر نگاه حاکمیت بر اساس رویکرد کیفی انجامگرفته است .با توجه به عدم
وجود مطالعه نظاممند درزمینهی الگوی توسعه کارآفرینی در کشور و شکاف نظری
عمیق در بین پژوهشگران در مورد نظامهای رایج توسعه کارآفرینی و همچنین نیاز
روز سیاستگذاران به نظامهای کارآفرینانه در فعالیتهای حوزه فضای مجازی ،این
مطالعه برای اولین بار بر آن گردید تا به شناسایی ابعاد و روابط یک الگوی توسعه
کارآفرینی پرداخته و از آن طریق ،عالوه بر رفع خأل مطالعاتی ،مبنایی برای مطالعات
آینده در این زمینه را فراهم آورد .بررسیهای مقدماتی این مطالعه نشان داد که ادبیات
پژوهشی قابل اتکایی در ادبیات پژوهش در ایران وجود نداشت که در آنها ،ویژگیهای
کارآفرینانه به توسعه فضای مجازی نسبت دادهشده باشند .در چنین وضعیتی که
فرضیات صریح موجود نمیباشند (مدل مقدماتی یا روابط جزئی از ادبیات پژوهش
قابلشناسایی نیستند) بهکارگیری نظریه داده بنیاد بهترین کارایی را دارد .ازاینرو
این رویکرد بهعنوان روش مطالعه انتخاب گردید.
در این پژوهش  16مصاحبه با خبرگان این حوزه انجام شد که پس از تحلیل
مصاحبهها در قالب  909جمله کلیدی 114 ،مفهوم به دست آمد که این مفاهیم در
قالب  31مؤلفه و  5مقوله دستهبندی گردیدند .ابعاد نهایی مدل در ادامه بهاجمال
موردبررسی قرار میگیرند .نتایج حاصل از دادههای بهدستآمده از مصاحبهها ،نشان
میدهد کارآفرینی در فضای مجازی ایران بر اساس یک الگوی کلی تابهحال در دو
مرحله توسعه پیداکرده و عم ً
ال در آستانه ورود به مرحله سوم است.
این دستهبندی زمانی مراحل ،حدودی است و با عنایت به محتواهای بیانشده
توسط خبرگان که در مصاحبهها این پژوهش بهطور مفصل و مبسوط مورد تحلیل و
بررسی قرارگرفتهاند با نشانههای محکم میتوان نشان داد که درروند توسعه کارآفرینی
در فضای مجازی کشور از ابتدای شکلگیری تاکنون ،اوالً دو مرحله که حدودوثغور
زمانی و محتوایی آن در بیشتر مصاحبهها تکرار شده گذشته است و احتماالً با همین
الگو در ادامه مواجه خواهد بود ،رخداده است و ثانیاً مسئله «تغییر نگرشها» نقش
بسیار ویژهای داشته است و میتوان گفت که نقطه عطف ارتقا و توسعه کارآفرینی
در فضای مجازی ایران همین تغییر نگرشها در برخی از مقاطع بوده است که البته
هریک از اینها در اثر عوامل درونی و بیرونی شکلگرفتهاند.
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 -5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
 -1-5بحث و نتیجهگیری
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در توصیف وضع موجود در مرحله اول ،یا همان عوامل درونی ،در حدود
سالهای  1386تا  ،1390وضعیت به اینگونه است که یک فیلترینگ اولیه در
اینترنت توسط حاکمیت وجود دارد که بیشتر به نگرانیهای فرهنگی برمیگردد و نه
امنیتی .سرمایهگذاری اولیه خانوادگی در کسبوکارها رخداده است .مستقل از فضای
مجازی ،رویکرد اقتصاد دولتی رخت بربسته و افراد جامعه به دنبال تأسیس شرکتها
و کسبوکارهای خصوصی هستند .فرهنگ کسبوکار عوضشده است .سیاستهای
کلی اصل  44قانون اساسی ابالغشده است .یک سری از خدمات اولیه در فضای
اینترنت مانند وبالگ و بعدترها خدمات ویدئویی مثل آپارات و بعدتر خرید اینترنت
پایه به راه افتاده و بخشی از مردم در حال استفاده از آن هستند .اینها در کنار خدمات
پایهای چون ایمیل و جستجوی اینترنتی است که منجر به تسهیل بعضی از امور شده
و بااینکه نگاه کاربران به استفاده از اینترنت و خدمات آن بهشدت بهعنوان یک کاال و
خدمت لوکس و بعضاً گران و متعلق به قشر خاص است اما این قشر در عمل با تسهیل
قابلتوجه در انجام کارهای موردنیاز خود در این استفاده روبهرو شده و کام ً
ال از وجود
این سرویسها راضی است .شکلگیری اولیه مراکز رشد دانشگاهی هم در این دوره
بوده است .ورود قشر جوان به مراکز رشد ایجادشده توسط دانشگاهها چند نمونه موفق
ایجاد کرده است .همچنین یک سری از افراد خارجرفته که یا برگشتهاند ،یک سری
از تجربیات و مدلهای کسبوکار کپی شده از نمونههای خارجی و  ...را وارد فضای
کسبوکار در فضای مجازی کردهاند.
یک سری از سیاستگذاریها در جهت بازگشت فارغالتحصیالن خارج از کشور باعث
شروع بازگشت برخی از افراد شده ،هرچند این اتفاق در آن زمان هنوز به یک جریان
بازگشت به داخل کشور تبدیل نشده است اما بعدها این پدیده به شکل یک جریان
از بازگشت این افراد قابلمشاهده است .تغییر رویکرد از اقتصاد دولتی به خصوصی
در حاکمیت ،حاکی از بنبست در اشتغالزایی است؛ یعنی یکی از عوامل روی آوردن
حاکمیت به تغییر رویکرد از دولتی به خصوصی ،بنبست در اشتغالزایی بوده است.
«تجربه استفاده از اینترنت» ،در حاکمیت و در مردم منجر به توسعه زیرساختهای
اینترنت شده است .مردم بهصورت ملموس آن را یک پدیده دوستداشتنی و قابل کاربرد
دیدند .این تجربه ،نگرش حاکمیت را نیز نسبت به پدیده اینترنت و فضای مجازی تغییر
داد؛ که این تغییر نگرش در کنار روند جهانی نهایتاً منجر به توسعه زیرساخت شد.
در توصیف مرحله دوم که بر اساس اشارات متعدد از مصاحبهها از سالهای  90تا 92
میتوان شروع آن را قلمداد کرد «اعتماد عمومی به کسبوکارهای اینترنتی» باالست،
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دسترسی مردم به اینترنت افزایش چشمگیری پیداکرده که اشاره به «ضریب نفوذ باالی
اینترنت» در کشور دارد .در این دوران و بر اساس نتایج حاصل از تغییر نگرشهای اتفاق
افتاده در مرحله اول و کنشهای متأثر از آنها« ،زیرساختهای حقوقی» در جهت
حمایت از کسبوکارها در فضای مجازی تکامل پیداکرده است .همچنین با رویکرد جدید
سرمایهگذاران« ،سرمایهگذاریهای با مبلغ باال توسطvcها» شکلگرفته است .ضمناً
زیرساختهای حقوقی و نرم و سخت حاکمیت هم برای توسعه قدرت و اعمال حکمرانی
در آن شکلگرفته است.
در کنار آنچه بهعنوان عوامل درونی در مرحله دوم در باال آمد ،عوامل بیرونی
جدیدی در این مرحله مورداشاره قرارگرفته است .همانطور که اشاره شد این عوامل
ناشی از کنشهای نقشآفرینان در حوزه کارآفرینی فضای مجازی ایران نیستند
اما بهطور بسیار محسوسی بر نحوه توسعه کارآفرینی در این حوزه اثر میگذارند.
همانطور که در مدل مشاهده میشود« ،عوامل بیرونی» مؤثر در مرحله دوم عبارتاند
از« :تحریم»« ،فراگیری شبکههای اجتماعی» و «عمومی و ارزان شدن ف ّناوری» .در
این مرحله یک سری از سرویسهای خارجی اینترنتی ،ارائه خدمات به کاربران ایرانی
را محدود کردند که این مسئله بهتصریح بسیاری از مصاحبهها بهعنوان یکی از عوامل
مؤثر در شکلگیری کسبوکارهای بومی ارائهدهنده خدمات مشابه آن سرویسها در
کشور شد .مهمترین مثال در این زمینه تحریم خدمات «گوگل پلی» برای کاربران
ایرانی توسط شرکت گوگل بود که پسازآن «کافه بازار» بهعنوان یک کسبوکار بومی
گسترده وسیعتری در کشور پیدا نمود .با «ارزان شدن ف ّناوری» ،گوشیهای همراه
هوشمند بهطور فزایندهای در کشور فراگیر شد و در پی آن پدیده جهانی «شبکههای
اجتماعی» در میان کاربران ایرانی قبل از اینکه دولت در قبال آن شناخت ،تصمیم یا
واکنشی داشته باشد ،مورد استقبال واقعشده و بهشدت فراگیر شد .در مصاحبههای
متعددی این مهم بهعنوان یک نقطه عطف در فضای مجازی ایران و کسبوکارهای
آن به شمار میآید و منشأ تغییر نگرشهای گسترده از طرف هر چهار دسته کنشگر
مهم این عرصه یعنی حاکمیت ،مردم ،صاحبان سرمایه و نهایتاً صاحبان کسبوکار
(صاحبان حرفه و ایده و نوآوران و صنعتگران این حوزه) شد.
محرکهای ناشی از عوامل درونی و بیرونی در مرحله دوم :مجموعه «عوامل درونی»
و «عوامل بیرونی» دستبهدست هم دادند تا در مرحله دوم نیز سبب شکلگیری یک
دسته از «محرکها» شوند .ورود سرمایههای کالن و هدفمند توسط سرمایهگذاران
حرفهای که در اینجا «پول حرفهای» نامیده میشود یکی از محرکهاست .شناسایی
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برخی جریانهای جاسوسی و اطالعاتی با حمایت دستگاههای اطالعاتی کشورهای
خارجی در برخی از حوزههای کسبوکاری در فضای مجازی که به حجم باالیی از
اطالعات کاربران دسترسی داشتند باعث «بروز چالشهای امنیتی» و درنتیجه حساس
شدن و ورود دستگاههای امنیتی کشور گردید .طبعاً در این دوره از زمان با توجه به
بسیاری از موارد ازجمله عقب بودن نسبی شرایط این صنعت در کشور باألخص در
الیه حکمرانی این ورود در مرحله اول بیشتر رنگ و بوی انفعالی داشته و با مسدود
کردن سرویسها و مقابله با جریانها و رویدادهای این عرصه همراه بود .در این دوره،
مسئله رویداد «آی بریج» یکی از برجستهترین مسائل پیشآمده در این حوزه است که
با ورود دستگاههای امنیتی متوقف گردید .محرک دیگر در مرحله دوم «فراگیر شدن
مصرف سرویسهای فضای مجازی» توسط مردم و کاربران ایرانی است بهنحویکه
باعث رونق بسیاری از کسبوکارها و شکلگیری یک بازار جدید در اقتصاد کشور
شد .عم ً
ال با ورود گسترده کاربران به شبکههای اجتماعی موبایلی همزمان با تسهیل
دسترسی و ارزان شدن آن فضای مجازی از یک خدمت لوکس و گرانقیمت و متعلق
به بخش نخبگانی که مهارت استفاده از آن رادارند به یک خدمت عمومی و نسبتاً
ارزان تبدیل شد که در موارد قابلتوجهی هزینههای کاربران برای برخی کاربردها را
کاهش میدهد (در آغاز کاربران از شبکه اجتماعی وایبر با عنوان پیامک رایگان نام
میبردند و این محرک ورود بسیاری از کاربران در الیههای کمتر بهرهمند و با سطح
اجتماعی پایینتر به این عرصه شد) در ادامه این کاربری توسعهیافته و این کاربران
با تسهیل برخی امور مانند ارسال فایل و عکس نیازهای جدیدی را برای خود حس
کردند و بهعنوان یک کاربر واقعی در فضای مجازی شناخته شدند .بهاینترتیب نگرش
مردم به فضای مجازی از یک خدمت گران و لوکس و برای قشر نخبه به یک خدمت
ضروری برای ارتباط و تبادل اطالعات ارزان و همهگیر که شرایط زندگی را تسهیل
کرده و آنها را ارزانتر از سایر خدمات سرگرم میکند بدل شد .این تغییر در نگرش
و درنتیجه کنش مردم تغییرات گستردهای در بین فعالین صنعت ،صاحبان سرمایه و
دولت ایجاد کرد .البته صاحبان صنعت و سرمایه نیمنگاهی به شرایط بینالمللی هم
داشتند و مشاهده میکردند که در دنیا این صنعت با سرعت در حال پیشرفت است
و البته برخی از سرمایهها و سرمایهگذاران خارجی هم در این میان اثر جدی داشتند
که مجموعه صندوق سراوا و گروه اینترنتی ایران دو مثال مهم ازایندست هستند.

باوجود تمامی تغییر نگرشهای رخداده در بازیگران فضای مجازی ،شرایط فعلی
کشور و اقتضائات زمانی و مکانی موجود بر تصمیمگیریهای کالن در حوزه کارآفرینی
فضای مجازی باید تأثیر بیشتری داشته است که در این میان تأثیر بایستههای
سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی نیز باید در تدوین سیاستهای پیش روی کارآفرینی
فضای مجازی موردتوجه قرار گیرد .بهطور مثال ،یکی از مهمترین بندهای ابالغی
اقتصاد مقاومتی ،تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای
انسانی و علمی کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد
جامعه در فعالیتهای اقتصادی است .در این راستا ،الزم است ،نهادهای حکومتی،
همانطور که در انتهای مرحله دوم و آغاز مرحله سوم مدل بدان اشاره گردید ،نسبت
به بهرهبرداری هرچه بیشتر از پتانسیلهای فضای مجازی اقدامات جدی شکل دهند.
همچنین بومیسازی کسبوکارهای این حوزه ،خود نمادی از حمایت از اقتصاد مقاومتی
است ،اما آیا اکنون حمایت جدی از طرف حاکمیت در این راستا صورت میگیرد؟
از طرفی دیگر ،یکی دیگر از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،مقابله با
ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است .با نگاهی سطحی به اتفاقات
اقتصادی دنیا ،کام ً
ال واضح است که صنعت فناوری اطالعات چه نقش مهمی امروزه
بازی میکند .بها دادن به کسبوکارهای فضای مجازی برای حرکت به سمت بلوغ
بیشتر ipo ،شدن سرویسهای آن و بومی شدن کسبوکارهای ایرانی ،فرصتی بینظیر
برای کاهش وابستگی کشور به اقتصاد نفتی است .از دیگر مزیتهای مستقل بودن
در حوزه فضای مجازی این است که تحریم آن مانند صنایع نفتی ،به این راحتی
امکانپذیر نیست و راهکارهای متنوعی مانند استفاده از ف ّناوری بالک چین برای دور
زدن سیستمهای کنترل مرکزی وجود دارد.
درصورتیکه کشور به سطح قابل قبولی در بلوغ سرویسهای فضای مجازی برسد،
امکان صادرات این سرویسها نیز وجود دارد ،همانطور که امروزه شاهد ارائه خدمات
چند کسبوکار ایرانی در کشور عراق و افغانستان هستیم .این اقدامات خود ذیل بند
حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات بهتناسب ارزشافزوده و با خالص
ارزآوری مثبت است .با حمایت بیشتر از اکوسیستم ،میتوان سرویسهای بیشتری
را به بلوغ الزمه برای صادر کردن خدمات رساند و از این فرصت بهره حداکثری برد.
بر اساس ابعاد مختلف الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی کشور پیشنهادهایی
برای محققان آتی ارائه میشود:
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الف) آزمون مدل ارائهشده تحقیق؛
ب) طراحی الگوی سنجش آمادگی استارتاپها برای  unicornشدن؛
ج) طراحی الگوی پیشبینی کارآفرینی در فضای مجازی در ایران.
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