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 چکيده
 چشمگیر تغییرات دستخوش اقتصادی متغیرهای ارتباطات و اطالعات فناوری گسترش و پیدایش با

 فناوری. باشد می اشتغال اقتصادی، کالن سطح در متغیرها این مهمترین جمله از. اند شده

 در اساسی تغییرات تواند می که باشد می خود خاص های ویژگی دارای ارتباطات و اطالعات

 بر آن اثر بررسی کشور در بیکاری وجود به توجه با و اساس این بر. نماید ایجاد اشتغال ساختار

 توصیفی بصورت و ای کتابخانه منابع به استناد با که مقاله این در.رسد می نظر به ضروری اشتغال

 به ارتباطات و اطالعات فناوری و کارآفرینی از متعددی تعاریف ی ارایه ضمن است شده انجام

 و است شده پرداخته شغلی های فرصت ایجاد و کارآفرینی در اطالعات فناوری مشارکت بررسی

 فرصتهای ایجاد در فناوری این بالفعل و بالقوه های توانمندی از روشن تصویری شود می کوشش

 شده گرفته نظر در محرکی موتور عنوان به اطالعات فناوری حقیقت در گردد ارائه شغلی نوین

 جامعه اقتصاد پویایی و رشد سبب استخدامی، و شغلی های چرخ درآوردن حرکت به ضمن که است

 در کارآفرینی همچنین. است کارآفرینی مرهون خود ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه. شود می

 .دارد فعالیت برای وسیعی پهنه اطالعات فناوری

تجارت ،اشتغال زایی ،اشتغال ،کارآفرینی ،و ارتباطات فناوری اطالعات :يديکل واژگان

 .الکترونیک
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 2مجتبی رضوانی ، رمان رستمیآ
 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صالحان قائم شهر 1
 هیئت علمی،گروه کامپیوترو فناوری اطالعات،واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسالمی 2
 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای
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بررسی رابطه ميان فناوري اطالعات و ارتباطات، 

 کارآفرینی و اشتغال
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 مقدمه

افزایش جمعیت در کشورهای در حال رشد، کاهش منابع و امکانات موجود در این کشورها و پیدایش نیازهای اجتماعی 

مقطعی برای آنها شده واقتصادی جدید همگی سبب توجه نهادها و مقامات مسئول در این کشورها به این نیازها و چاره اندیشی بنیادین یا 

بررسی های به عمل آمده و بر اساس آمارهای موجود، یکی از مهمترین مشکالت فرا روی جوامع در حال توسعه و حتی  بربنا. است

خوانده  "کارآفرینی"جهانی ارائه شده است، اصطالحاً  مجموعه راه حلهایی که برای رفع این مشکل. کشورهای صنعتی مشکل بیکاری است

در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزی که با تغییرات و تحوالت سریع بین المللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به . ودمی ش

را سبب ساز گریده است، از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود که می تواند در رشد اقتصادی کشورها، ی جامعه اطالعات

امروزه دیگر اقتصاد ملی جای خود را به اقتصاد جهانی داده است و در این . اشتغال و رفاه اجتماعی نقش مهمی را بر عهده داشته باشدایجاد 

عرصه کشورهایی موفق خواهند بود که فرصتهای شغلی را تنها به چارچوب جغرافیایی خود محدود نسازند، بلکه فضای کاری وسیعی به 

 (3131حجازی، ) .ود داشته باشندوسعت جهان در ذهن خ

رشد . و در رأس آن اینترنت اما واقعاً چه ابزار یا وسیله ای می تواند چنین فضای گسترده ای را فراهم نماید؟ فناوری اطالعات 

از جمله ایجاد سریع استفاده از فناوری اطالعات به خصوص اینترنت در سال های اخیر اثرات چشمگیری بر اقتصاد و توسعه منابع انسانی 

 ( 3131، سرلک. )تسریع در انجام کارها و صرفه جویی در وقت از جمله دالیل گسترش این فناوری است. کار داشته باشد

عامالت تجاری به صورت پیوسته و سهولت در پرداخت و دریافت وجوه سبب ایجاد تحولی شگرف در شکل و ماهیت تجارت ت

اینان . همه این امکانات و توانمندی ها به دست توانمند کسانی به وجود آمده اند که فکری خالق و ذهنی با استعداد داشته اند. گردیده است

ا که نه تنها سبب خود اشتغالی و اشتغال زایی برای مجموعه های انسانی وابسته به خودشان شده اند، بلکه کارآفرینان واقعی هستند؛ چر

بنابراین از یک سو با . میلیونها فرصت شغلی را نیز تنها با اتصال به اینترنت برای میلیونها نفر از ساکنان این کره خاکی فراهم ساخته اند

اشتغال زای جهانی روبرو هستیم و از سوی دیگر با کارآفرینانی مواجه می شویم که هر روز فرصت های فناوری اطالعات به عنوان بستر 

بنابراین، اقتصاد دنیای امروز بر پایه نوآوری، خالقیت و استفاده از . جدیدی را برای جویندگان شغل و کار در فضای مجازی ایجاد می نمایند

 (3131حجازی، ). استوار است دانش به ویژه دانش اطالعات و ارتباطات

و مباحث مربوط به آنرا با توجه به اینکه در حوزه های مختلف دانش از جمله روان شناسی، جامعه شناسی و اقتصاد  کارآفرینی

انتیلون ک اصطالح کارآفرینی برای نخستین بار توسط. ین رشته ای قلمداد کردمورد توجه قرار گرفته اند، می توان به عنوان یک موضوع ب

مثالً برخی کارآفرینی را تالشی برای ایجاد . از نظر مفهومی کارآفرینی به صورت های مختلف تعریف شده است. تعریف شده است( 3511)

، مدیریت مخاطره پذیری مناسب با آن فرصت ها و از طریق مهارت های مدیریتی و ارتباطی به رزش از طریق شناخت فرصت های شغلیا

 (3133صابر، . )است تعریف کرده اندودن منابع انسانی، مالی و جنسی که برای به ثمر رسیدن و تحقق یک پروژه الزم منظور بسیج نم

جوامع مختلف برای حل مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود در عصر فناوری اطالعات به راه حل های مختلفی روی 

ر اکثر کشورها برای عبور از رکودهای متوالی اقتصادی به آن توجه شده است توسعه از جمله راه حل هایی که در دو دهه اخی. آورده اند

کارآفرینی می باشد البته به منظور ارتقاء کارآفرینی و تسریع فرایند آن نیازمند انجام پژوهش هایی می باشیم که بیشتر جنبه کاربردی 

 (3131کریمی، ) .شته باشنددا

لیل ویژگی های منحصر به فرد خود، می تواند نظام و چارچوب آموزشی و شغلی یک جامعه را فناوری اطالعات و ارتباطات به د

شومپیتر با وارد کردن بحث نوآوری در علم اقتصاد، جزء اولین کسانی بود که به بررسی نقش تکنولوژی و فناوری اطالعات و  .دگرگون کند

در این مقاله از یک سو به تشریح مشارکت فناوری اطالعات در کارآفرینی  (3132و همکاران،  صباحی. )ارتباطات در رشد اقتصادی پرداخت

در پرتوی مباحث مطرح شده، کوشش می شود . پرداخته می شود و از سوی دیگر تعامل دو سویه میان این دو مورد بررسی قرار می گیرد

 . در ایجاد فرصتهای نوین شغلی ارائه گرددتصویری روشن از توانمندی های بالقوه و بالفعل این فناوری 

 

 :روش تحقيق
ای گردآوری شده است و به بررسی رابطه باشد که به روش توصیفی و با استناد به منابع کتابخانهاین پژوهش از نوع کاربردی می

 . کارآفرینی و اشتغال می پردازد -میان فناوری اطالعات و ارتباطات 
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 ارتباطات فاهيم فناوري اطالعات وم

فناوری در برگیرنده تمام مهارت ها، دانش ها و شیوه های تولید، استفاده و انجام کارهای مفید برای ارتقای زندگی  :فناوري

 (3136کاظمی، . )گالبرات فناوری را کاربرد سیستماتیک دانش علمی به منظور امور عملی تعریف می کند. جامعه بشری است

حروفی یا نمادی که دارای ( دیجیتال)کند که اطالعات عبارت است از مجموعه ای از عناصر رقمی مارچلو بیان می  :اطالعات

 (همان. )در کل داده های قابل پردازش را اطالعات گویند. مفهومی آشکار و مشخص است و می تواند در معرض پردازش خودکار قرار گیرد

 .از شخصی به شخص دیگر دانستر و رفتارهای انسانی ارتباطات را می توان انتقال اطالعات، افکا :ارتباطات

 (. 3131جهانگرد، . )ارتباطات شامل تمام اشکال مخابرات و اشکال پست می باشد

 فناوري اطالعات

به طوری که امکان ایجاد، ذخیره و استفاده از شکل های . مجموعه ای از ابزارهاست که گردش اطالعات را میسر ساخته است

در تعریفی دیگر به هر فناوری ویژه ای که به وسیله ی یک ریزپردازنده هدایت و کنترل شود . را نیز فراهم نموده است مختلف اطالعات

همچنین هر گونه تولید، خدمات، موضوع ها و عوامل مربوط به دریافت، گردآوری ، ذخیره (. 3135کاظمی، . )فناوری اطالعات می گویند

جهانگرد، )محلی، کاربرد و مدیریت داده ها و اطالعات در سیستم های رایانه ای را فناوری اطالعات گویند  سازی، پردازش، بازیابی، انتقال

3131.) 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

، (information)است که از ترکیب حروف اول سه کلمه انگلیسی اطالعات  ict ،نام اختصاری فناوری اطالعات و ارتباطات

تسریع و تسهیل دسترسی به اطالعات از طریق  ICTهدف . تشکیل شده است( communications)و ارتباطات ( technology)فناوری 

 (3131محسنی . )ابزار و فنون جدید ارتباط می باشد

ICT  هژبر )عبارت است از شبکه های مدیریت تولید، پردازش، توزیع و مصرف بهینه اطالعات به منظور افزایش کارایی نظام

به اعتقاد لوکاس، فناوری اطالعات و ارتباطات به تمام انواع فناوری های پردازش و ذخیره اطالعات به صورت الکترونیکی (. 3131کیانی، 

برای این منظور از تجهیزاتی نظیر کامپیوتر، تجهیزات ارتباطاتی و شبکه ها، ماشین های فکس و هر بسته ی الکترونیکی . اطالق می شود

 (.3131عمادزاده، )ستفاده می شود قابل اداره کردن ا

ICT  به مثابه یکی از جدیدترین فناوری های ساخته بشر، توانایی گردآوری، سازماندهی، ذخیره و بازتاب اطالعات را در قالب

گریسون . )ودمی ش صوت و متن های نوشتاری و عددی را دارد که با استفاده از ابزارهای رایانه ای و بکارگیری سیستمهای مخابراتی محقق

 (2111و اندرسون 

رشد سریع و فزاینده فناوری اطالعات و ارتباطات زندگی امروزی بشر را به طور وسیع تحت تأثیر قرار داده است و به نظر می 

امروزه سهم باالیی از . رسد که بیشترین تأثیر را در حداقل زمان ممکن بر شرایط رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بر جای نهاده است

بط با تولید، انتقال و ذخیره سازی و توزیع داده ها و اطالعات بین عامالن اقتصادی است و بنابراین پیشرفت فعالیت های اقتصادی مرت

این تأثیر به گونه ای است که اکثر کشورهای دنیا رویکرد . فناوری اطالعات تأثیر بسیار زیادی بر فعالیت های اقتصادی آنان گذاشته است

بدون شک تأثیر فناوری اطالعات و ا رتباطات . را جایگزین توسعه اقتصادی مبتنی بر منابع نموده اند اقتصادی براساس اقتصاد دانش محور

در عصر اطالعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی . به گونه ای است که جهان امروز را به سرعت به یک جامعه اطالعاتی تبدیل می نماید

ها در قالب شبکه های ارتباطی در حال انجام است و بر کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله مردم افزایش یافته و سهم باالیی از فعالیت آن

  (3131، سرلک. )اشتغال اثر گذاشته و تحوالتی را در آن ایجاد کرده است

ویژه  ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان مهمترین محور توسعه در رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده جایگاه

ت یکی از شاخص های تخصصی کار ارتباطات و فناوری اطالعا. اجتماعی و فرهنگی این گونه کشورها دارد –ای در برنامه توسعه اقتصادی 

 (3131سرلک، ) .است

 

 و کارآفرینی کارآفرین
بررسی تاریخ . استکارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی کشورهای جهان قرار گرفته 

های اقتصادی و توسط اقتصاد دانان ایجاد شده و سپس وارد مکاتب و  ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوری

داند  می پذیر کننده واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی ریسککه ابداع ( 3511) کانتیلون .های علوم گردیده است های سایر رشته تئوری

کارآفرین را هماهنگ کننده و ترکیب کننده  جین بپتیست سی. فروشد کند و با قیمت نامعلوم می که کاال را با قیمت معلوم خریداری می
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به عبارت دیگر فردی باید عوامل تولید  (3331، استیونسون و جاریلو)گیرد  داند اما ویژگی خاصی را برای او در نظر نمی عوامل تولید می

گفته « کارآفرینی»و به کار او « کارآفرین»را جهت تولید، تجارت یا ارائه خدمات ترکیب کند که به این شخص ( زمین، نیروی کار و سرمایه)

تعاریف کارآفرینی طیف گسترده ای از فعالیت ها و فرآیندها از جمله نوآوری و خلق سازمان، خلق چشم اندازهای  .)3131عابدی )شود  می

کارآفرینی به عنوان فرایند افزایش ثروت از طریق  (3331استونسون و جاریلو . )فرصت ها و ریسک پذیری را پوشش می دهد کوچک، کشف

برخی از . نوآوری و بهره برداری از فرصت ها تلقی می گردد که نیازمند ویژگی های کارآفرینانه ریسک پذیری، استقالل و پویایی است

پویایی و نوآور (. 3331استونسون و جاریلو )گسترده ای در مبانی نظری مطرح شده اند؛ از جمله استقالل ویژگی های کارآفرینی به طور 

اصطالح کارآفرینی برای توصیف افرادی به کار می رود که  (.3331هورنسبای و همکاران )و ریسک پذیری  (3335پیت و همکاران )بودن 

 .افرادی که وظیفه پرخطری را شروع می کنند مثالً آغاز یک سرمایه گذاری جدیدبین خریداران و فروشندگان، ریسک پذیرند و یا 

وی در کتاب خود با عنوان . ارائه شده است یکی دیگر از تعاریف کامل و جامع کارآفرینی توسط شومپیتر (3331هورنسبای و همکاران )

ده است و نوآوری را استفاده از خطرپذیری اختراع برای ایجاد یک تفاوت قائل ش و اختراع بین مفهوم واژه نوآوری« ئئوری توسعه اقتصادی»

بنابراین کارآفرینان مدیران یا مالکانی هستند که . به نظر وی نوآوری عامل اصلی ثروت و ایجاد تقاضاست. داند محصول یا خدمت تجاری می

 .)3335گی و واالس زیال)کنند  برداری می تجاری از اختراع بهره -با راه اندازی یک واحد تولیدی

 :توان گفت کارآفرین کسی است که با توجه به تعاریف ارائه شده در این خصوص می

 کار و شغل ایجاد کند.  

 خوداشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد کند.  

 ارزش افزوده ایجاد کند.  

 محصوالت یا خدمات جدید به وجود آورد.  

 خالقیت و نوآوری کاربردی داشته باشد.  

  های تولیدی و اقتصادی انجام دهد خطرپذیری، فعالیتبا.  

 نیازها را شناسایی و آنها را برآورده سازد.  

 ها تبدیل کند ها را به دستاورد فرصت.  

 منابع و امکانات را به سوی هدف هدایت کند.  

  (پیش بینی در عرضه و تقاضا)برای تقاضاهای بالقوه محصول بیافریند 

  تبدیل کندایده خالق را به ثروت. 

یک ایده که براساس یک نیاز اجتماعی . فعالیت های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده ها و تولید فناوری ها می شوند

کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است در واقع بیشترین بخش نسل جدید صنایع را . شکل گرفته از ملزومات کارآفرینی است

 (3131، سرلک. )کارآفرینی باعث رفع نیازها به کمک تکنولوژی های جدید می گردد. د کرده اندکارآفرینان ایجا

از یک سو ارزان . منبعی که به توان خالقیت انسان ها برمی گردد. کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری است

ه اثرات کارآفرینی در اقتصاد کشورها ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است که از جمل. و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است

 (.3131مطیعی، )ن قرار داشته است همواره مورد توجه پژوهشگرا

اگر نوآوری و . کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی. در یک نگاه کلی می توان کارآفرینی را به دو نوع اساسی تقسیم نمود

یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد؛ آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تالش یک تیم در ساخت محصولی جدید 

شرکت های کوچک و  بسیاری از کارآفرینان کار خود را در قالب ایجاد(. 3135موسوی، ) .سازمانی باشد؛ آن را کارآفرینی سازمانی می نامند

شرکت ها سهم به سزایی در توسعه صنایع پیشرفته وایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت های بزرگ از این . متوسط شروع می نمایند

لذا بسیاری از دولت ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب . انعطاف پذیری باالیی برخوردارند

نعتی و فناوری فراهم نمایند و آنها را تا زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد ، پارک های ص(مراکز رشد فناوری) انکوباتورها

 های کوچک و متوسطشرکتکل بنیادهای اقتصادی و صنعتی کشورها را % 31در کشورهای جنوب شرقی آسیا . بازار شوند، حمایت کنند

 (3135موسوی، . )رها تاثیرگذارندتشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال این کشو

امروزه سازمانها باید با تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه ناشی از تغییرات محیطی نه تنها بقا بلکه رشد خود را 

رقابتی، نوآوری و ارزش از جمله این مزایای . از این رو، باید به منظور حفظ بقای خود از مزایایی رقابتی برخوردار باشند. نیز تضمین کنند
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، کاظمی و سمیرا پور. )مشتری است که با توجه به اینکه مطالعات کمی به بررسی روابط میان کارآفرینی و ارزش مشتری پرداخته است

3131) 

گی به اتخاذ کارآفرینی از سوی سازمانها آنها را قادر به شناسایی نیازهای پنهان مشتریان و راه های نوآورانه به منظور رسید

اقدام اولیه در کارآفرینی نه تنها خلق محصوالت برتر نسبت به رقباست بلکه شناخت نیازهای در حال رشد مشتریان را . نیازهای می سازد

بنابراین، یکپارچه سازی بازارگرایی با تمرکز بر روی درک نیازهای پنهان و آشکار مشتریان به نوبه خود، کارآفرینی . نیز شامل می شود

 (.3331اسالتر و نارور، . )وب می گرددمحس

 

 مشارکت فناوري اطالعات در کارآفرینی

. آورند این دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود می. امروزه روشن شده است که اطالعات و ارتباطات دو قدرت مهم هستند

رها اطالع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، تصمیمات بهتری را برای افردی که از بازراهای مختلف و قیمت اجناس در آن باز

شود و در مکانیزم  اطالعات عالوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتهی می. رسیدن به سود بیشتر می تواند بگیرد

ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات  اطالعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده ارتباطات نیز مانند. گذارد گیری و انجام بهتر آن اثر می تصمیم

کارآفرینی در انزوا و . اطالعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی هستند. (3131حجازی، ). کند نصیب افراد می

و کشف نیازهای اجتماعی به . رآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی استکا. پذیر نیست ها امکان ها و انسان بدون حمایت نهادها، سازمان

پرداز  در شناسایی نیاز هر فعالیت کارآفرینانه، ایده. باشد شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می

آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه  هایی برای رفع حل ند چه راهبایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بدا یا تئوریسین می

 (3131حجازی، ). بنابراین اطالعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعالیت کارآفرینی است. شده است

کنندگان، فروشندگان و  نای را پدید آورده است که در آن تولیدکنندگان، تامی فناوری اطالعات و در رأس آن اینترنت شرایط تازه

اندرکار یک چرخه اقتصادی قادرند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل  مشتریان، و تقریباً همه عوامل دست

 شتغال پیوستهها و نظریات جدیدی را به میان آورده است که یکی از آنها ا اینترنت تئوری. اطالعات، خدمات، محصوالت و پول بپردازند

 . است

که می تواند محصولی مانند یک نرم )در این نوع اشتغال فرد شاغل کار خود را با استفاده از امکانات رایانه ای انجام می دهد و حاصل کار را 

ت دستمزد یا پرداخت جالب تر آنکه دریاف. از طریق اینترنت در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار می دهد( افزار یا خدمتی نظیر کاوش باشد

مجموعه . مبالغ نیز با استفاده از اینترنت و از طریق مجاری اعتباری اینترنتی نظیر حسابهای اینترنتی و کارتهای اعتباری صورت می گیرد

 . نامیده می شود، قابل بررسی است این فعالیت ها و تعامالت در قالب آنچه که امروزه تجارت الکترونیک

لکترونیکی یکی از نمودها و کاربردهای ویژه فناوری اطالعات است و هم اکنون حجم وسیعی از تعامالت بازرگانی در در حقیقت تجارت ا

 2112بر اساس آمارهای رسمی اعالم شده، تجارت الکترونیکی آمریکا طی سال . پذیرد کشورهای پیشرفته به شیوه الکترونیکی صورت می

تجارت الکترونیکی مالزی در . هزار میلیارد دالر برسد 3/5به   2116شود در سال  است که پیش بینی می هزار میلیارد دالر بوده 6/3بالغ بر 

بدیهی است که . میلیارد دالر خواهد رسید 313ز به بیش ا 2116میلیارد دالر بود که پیش بینی می شود در سال  5/31، 2112سال 

شهیدی، ) .و استفاده از فرصتهای تجاری امکانپذیر خواهد بود  ریزی بر اساس برنامه های دالری در تجارت الکترونیکی رسیدن به چنین حجم

3135) 

آمارها نشان . اند ارزش بسیاری را کسب نمایند و دیگران در مدت کوتاهی توانسته  Yahoo ،eBay،Amazonهایی مانند  شرکت

کارآفرینی در اینترنت به این موارد  .برابر شده است 211یش از ها ب سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت 1دهد که در طی  می

کارآفرینی در . افزارهای مبتنی بر شبکه و همچنین محتویات شبکه وجود دارد شود و موارد بسیاری خصوصاً در زمینه نرم خالصه نمی

همه و  …واقعیت مجازی، آموزش و کار از راه دور و های مجازی،  ها و شبکه های جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، همکاری شیوه

 (3333ویلسون، ). دهند همه گستردگی کارآفرینی در عصر اطالعات را نشان می

توان به راحتی  این شبکه بازاری بدون مرز است که می. ای مجازی است که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد اینترنت شبکه

هایی اینترنتی را تاسیس کنند و پس از مدتی که ارزش  هایی نو، شرکت بایست افراد کارآفرین با ایده برای این منظور می. در آن تجارت نمود

 . فتند آنها را بفروشندای یا العاده فوق
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گسترش روز افزون اینترنت در عرصه های گوناگون خدمات که بر مبنای پیدایش نیازهای جدید صورت می گیرد، سبب شده است تا هر روز 

ی مؤسسات، سازمانها و نهادها. افراد بیشتری جذب این بازار کار مجازی شوند و شانس خود را در یافتن مشاغل مناسب امتحان کنند

شده اند تا معرفی محصوالت و خدمات خود را در بستر اینترنت انجام دهند، از این رو اولین نیازی  خصوصی و دولتی در همه کشورها بر آن 

طبیعی . که فرا روی آنها قرار می گیرد؛ مراجعه به افرادی است که از دانش و مهارت کافی برای انجام چنین فعالیت هایی برخوردار باشند

های مرتبط با آن به بازار کار و تجارت  ورود رایانه و فناوری. ای را عاری از متخصصان فناوری اطالعات یافت توان مؤسسه که امروز نمیاست 

بنا براین فناوری . و کاربرد روز افزون تعامالت اینترنتی سبب شده است که بازاری دائمی برای متخصصان فناوری اطالعات به وجود آید

 (3135شهیدی، ) .ه عنوان یک پدیده به نوبه خود سبب کارآفرینی در حوزه های مختلف گردیده استاطالعات ب

 

 ویژگی هاي مؤثر فناوري اطالعات در کارآفرینی

فناوری اطالعات با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته است انعطاف پذیری شایان توجهی را در زمینه 

در یک نگاه کلی . همین ویژگی ها سبب افزایش کارایی این فناوری در امر کارآفرینی و ایجاد اشتغال شده اند. نشان دهدکارآفرینی از خود 

 (3135موسوی، ) :می توان به برخی از این ویژگی ها اشاره نمود

 افزایش سرعت
فناوری . دهد وری را افزایش می نتیجه بهرهمحاسبه و پردازش سریع اطالعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاهش و در 

 .کند اطالعات امکان جستجو و دستیابی سریع به اطالعات را نیز فراهم می

 

 دقت افزایش

در . کند در مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغیر است؛ درحالیکه فناوری اطالعات دقتی باال و ثابت را تامین و تضمین می

 .ازشی و محاسباتی دقت کامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان استهای پرد انواع فعالیت

 

 کاهش اندازه فيزیکی مخازن اطالعات

. های مرجع تخصصی وجود ندارد با توسعه فناوری اطالعات و بکارگیری آن دیگر لزومی به حمل و نگهداری حجم زیادی از کتاب

ای  های رایانه ا ذخیره نموده و یا آنکه منابع مورد نیاز را از طریق شبکهتوان در هر دیسک فشرده اطالعات چندین کتاب ر به راحتی می

 . دریافت نمود

 رفع برخی از فسادهاي اداري

این دو مزیت . کند ها را حذف می دهد و بسیاری از واسطه استفاده از فناوری اطالعات شفافیت در انجام کارها را افزایش می

 .شوند اداری خصوصاً در سطوح پایین می کلیدی منجر به رفع برخی از فسادهای

 ایجاد امکان کار تمام وقت
های کامپیوتری و به صورت خودکار انجام  ها و مراجعات افراد و غیره از طریق شبکه به کمک فناوری اطالعات بسیاری از استعالم

 .توان به صورت بیست و چهار ساعته از آن بهره گرفت بنابراین می. گیرد می

 ان همکاري از راه دورایجاد امک
هایی از کاربردهای فناوری اطالعات  و غیره نمونه های همکاری مخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و همچنین سیستم

 .در این زمینه هستند

 هاي سيستم یا سازمان کاهش هزینه

وری سیستم  وقت، بهره تمام  شود و انجام کار می با توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بیشتر

 .گردد ها می یابد و در نتیجه باعث کاهش مقدار زیادی از هزینه افزایش می
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 تأثيرات فناوري بر اشتغال

فناوری اطالعات و ارتباطات ابزار بسیار قدرتمندی است که ما ناچاریم با آن مواجه شویم چرا که در دنیای امروز گریز از فناوری 

 ICT. امکان ناپذیر است، به خصوص آن که امروز فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیرات شگرفی بر زندگی و نحوه  گذراندن آن گذاشته است

مداوم در درون خود در حال رشد و نوسازی است بلکه با نفوذ سریع خود توانسته است در میدان علم و عمل وارد شود و نه تنها به طور 

در هزاره جدید فناوری اطالعات و ارتباطات به سرعت بر بسیاری از ابعاد . دگرگونی های وصف ناپذیری را در زمینه های گوناگون پدید آورد

 (.2111آلفاسی )ست زندگی بشر تأثیر گذاشته ا

باعث جهت گیری تقاضا برای نیروی کار با  ictاز طرفی گسترش . فناوری اطالعات و ارتباطات اثرات متفاوتی بر اشتغال دارد

از طریق نوآوری تولیدی باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار در  Ict. تخصص به عنوان نهاد مکمل فناوری اطالعات و ارتباطات می شود

نواوری تولیدی تغییر در شیوه تولید ارائه محصوالت جدید می باشد که از طریق اثر جبرانی باعث افزایش . نتیجه ی افزایش اشتغال می شود

 (.3131هژبر کیانی، . )تقاضا برای نیروی کار می شود

شواهد حاکی از . در عین اشتغال زایی، اشتغال زدا هم بوده است ictچرا که . غل امری دشوار استبر مجموعه ی مشا ictدرک 

هنگامی که فعالیت های روزمره مکانیزه و بهره . به عنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی عمل می کند ictآن است که 

به عبارت دیگر قیمت تمام شده کاال برای خریدار کاهش یافته و به . ال کاهش می یابدوری افزایش می یابد، هزینه های تولید و تحویل کا

موجب شده تا اطالعات دقیق و روزآمد همواره در دسترس متقاضیان قرار گرفته و  ictهمچنین . تبع آن تقاضا برای خرید افزایش می یابد

این امر خود هزینه ها را کاهش داده و سود را افزایش می دهد و رشد . کندآنها را قادر به تصمیم گیری یا تصمیم سازی بهتر و به موقع 

این یک واقعیت است که در اثر ماشینی شدن فعالیت ها ، تقاضای برخی از صنایع برای نیروی کار کاهش می . اقتصادی را تسهیل می سازد

 (2111آلفاسی، . )ولی از طرفی مشاغل جدیدی وارد بازار کار می گردند. یاید

بنابراین فناوری . به جای نیروی کار یا اثر جابجایی منجر به کاهش تقاضا برای نیروی کار شده است ictاز سوی دیگر جایگزینی 

نوآوری فرایندی تغییر در فرایند تولید ناشی . اطالعات و ارتباطات از طریق نوآوری فرایندی موجب کاهش تقاضا برای نیروی کار خواهد شد

 .می باشد که موجب کاهش تقاضای نیروی کار و به عبارتی افزایش بیکاری می شود ictی از به کارگیر

غلبه هر اثر وابسته به . بر اشتغال با توجه به قدرت هر یک از اثرات مذکور تعیین می شود ictبراساس آنچه ذکر شد اثر بکارگیری 

اطالعات و ارتباطات با افزایش دائمی در دانش نیروی کار، با ایجاد تحرک در اشتغال به بخش خدمات . قابلیت های جامعه مورد بررسی است

 .  خود منجر به پیدایش بازار کار جدید شده است

 :از راه های زیر بر سطح اشتغال تأثیر می گذارد ictمعتقد است فناوری  2115ویوارلی 

  استفاده ازict برای ایجاد اتوماسیون نیاز به نیروهای متخصص است، از این نظر . اتوماسیون بخش های اقتصادی را به همراه دارد

 .تقاضا برای نیروی کار متخصص افزایش می یابد

  استفاده ازict هنگامی که استفاده از . وجب ایجاد سرمایه گذاری های جدید می شودمict کاهش هزینه ها و قیمت ها را به وجود ،

می آورد، افزایش سود برای سرمایه گذاران را به هم راه دارد، که سرمایه گذاری های جدید ناشی از این افزایش سود، محصول و 

 .شغل های جدید خلق می کند

  استفاده ازict گسترش . موجب خلق محصوالت جدید می شودict  شاخه های اقتصادی جدیدی را به وجود می آورد که به نوبه

برای مثال . بر اشتغال را قابل پیش بینی نمی دانند ictالبته بسیاری از صاحب نظران، اثر . خود شغل های جدید را به هم راه دارد

 :ل در هر کشوری با توجه به دو رویکرد زیر می تواند مثبت یا منفی باشدبر اشتغا ictمعتقد است که اثر ( 2116)کلینگر 

 .نوآوری های جدید را به دنبال دارد که موجب افزایش رشد و اشتغال می شود ictاستفاده از  -3

رتی که در صو. موجب میشود که تولید با نیروی کار کمتری انجام گیرد و به موجب آن، اشتغال کاهش می یابد ictاستفاده از  -2

بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر انگیزه و خالقیت کارآفرینی جوانان »در تحقیقی با عنوان ( 3131)کریمی 

نشان داد که دوره های آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات بر انگیزه و خالقیت جوانان تأثیر ندارد و گروهی « فرهنگسرای تهران

 . اوری شرکت نداشته اند دارای انگیزه و خالقیت کارآفرینی بیشتری بودندکه در دوره ها ی آموزشی فن

 :گيري و پيشنهاداتنتيجه
های اجتماعی ازجمله کارآفرینی بوجود آورده و به عنوان  مالحظه شد که فناوری اطالعات تحوالت زیادی در کلیه فعالیت

 .مچنین کارآفرینی در فناوری اطالعات پهنه وسیعی برای فعالیت دارده. مهمترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است

بنابراین با یک تعامل دو سویه میان این دو مواجه هستیم و بر اساس . کارآفرینی الزمة توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است
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دولتها باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری . شود مشخص میهای مسئول مدنی و اجتماعی  اهمیت نقش بسترساز کارآفرینی، وظیفه نهاد

ها را  باشد را توسعه دهند و تقویت کنند و امکان دسترسی آسان همگان به این شبکه های ارتباطی و اطالعاتی می اطالعات که همان شبکه

 .قوانین و مقررات الزم را تدوین و اجرا نمایندها را ایجاد کرده و گسترش دهند و  ضمن اینکه فرهنگ استفاده از شبکه. فراهم نمایند

در حال افزایش کارکنان پشتیبانی فنی هستند و این نشان دهنده آن است  IT های از سوی دیگر در بخشهای خصوصی شرکت

عالوه بر آنکه سبب رشد  این گونه فعالیتها. های جدید نیازمند نیروهای انسانی تازه نفس هستند که همواره در ارتباط با محصوالت یا برنامه

ها بتوانند فراتر از اهداف استخدامی خود  رسد این شرکت بنابراین به نظر می. شوند، جذب منابع انسانی را نیز در پی دارند می IT سرمایه

های بالقوه بازار کار  تتواند به عنوان یکی از قابلی به خارج می IT همچنین انتقال مشاغل. بروند و سهم بیشتری در کارآفرینی داشته باشند

 (3131حجازی، ) فناوری اطالعات در نظر گرفته شود

 . به سطح درآمد کشورها بستگی دارد اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی 

نتیجه اینکه کشورهای فقیرتر برای رشد اقتصادشان از فعالیت کارآفرینی بی بهره بوده اند چه بسا دلیل این امر عدم حضور 

چرا که بنگاه های بزرگ در فرایند حرکت از اقتصاد در حال توسعه به اقتصاد توسعه . حد کفایت بزرگ در این کشورها باشدشرکت های در 

. آنها از طریق گسترش صرفه های ناشی از مقیاس قادرند کاالهایی با تکنولوژی متوسط تولید کنند. یافته، نقش مهمی را ایفا می کنند

لیت را دارند که با فعالیت در بنگاه های بزرگ به وسیله آموزش در حین کار بهره وری بیشتری داشته باشند و از بسیاری از کارگران این قاب

همچنین این امکان فراهم می شود تا در مجاورت بنگاه های بزرگ، بنگاه های کوچک تر رشد کنند و در . شرکت های بزرگ نیز بیاموزند

در کشورهای فقیرتر که این امکان . می شوند بنگاه های کوچکتر منابع مورد نیاز آنها را تأمین کنند زمانی که بنگاه های بزرگ برون منبعی

فراهم نیست فرصت های زیادی برای بهره برداری از آنها وجود ندارد و همچنین بنگاه های کوچک و کارآفرین برای بهره برداری از کسب و 

 . کار خود قادر به کسب مهارت الزم نیستند

در این کشورها کارآفرینان . اثر منفی کارآفرینی بر رشد اقتصادی را در کشورهای فقیرتر می توان به شکل دیگری نیز توضیح داد

واقعیت این است که به دلیل محدود بودن آموزش، . در مقایسه با کارآفرینان در کشورهای توسعه یافته سطوح سرمایه انسانی کمتری دارند

این امر سبب حضور کارآفرینان حاشیه ای بسیاری در حرفه مورد نظر می شود و به دلیل . ی در این کشورها پایین استکیفیت نیروی انسان

. در حالی که چه بسا همین افراد در صنعت قادر باشند مولدتر عمل کنند. نداشتن تخصص و آموزش در کار اثر منفی بر اقتصاد می گذارند

ای بر. )فته و با درآمد باال، نرخ کارآفرینی، کارآفرینان خالق تر را در بخش های جدید منعکس می کنددر مقابل در کشورهای توسعه نیا

 ( نمونه شرکت های نرم افزار

شرایط کنونی جهان و تحوالت اخیر بشر در عرصه های مختلف با چالش های عظیمی مواجه بوده که محوریت مشترک تمامی 

 (3132صباحی و همکاران، ) .و کارآفرینی است آنان توسعه دانش، فناوری، نوآوری

کارآفرینی الزمه توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی . دارداطالعات پهنه وسیعی برای فعالیت کارآفرینی در فناوری 

 (3131احمدی و همکاران، ) :در همین راستا پیشنهادات زیر ارائه می شود. است

  بازآموزی فناوری اطالعات و کارآفرینی در راستای تدوین راهبردها، سیاستها، برنامه های بلندمدت برگزاری کالس های آموزشی و

 و اهداف کیفی و کمی در ساختار سازمانی

  مشاوره و بکارگیری کارآفرینان موفق، کمیته های تخصصی و مهندسین سیستم فناوری اطالعات به منظور افزایش راهبرد در جهت

 به صورت دوره های آموزشی ضمن خدمت تخصصی شدن کارکنان

از آنجایی که تأثیر فناوری های نوین بر افراد می تواند عمیق باشد و استفاده از فناوری ها به طور منظم به موقعیت های کاری 

راین پیشنهاد می شود بناب. آنان راه می یابند، درک واکنش های بالقوه کارکنان نسبت به راهیابی این فناوری ها در محل کار اهمیت دارد

 انجام خدمات کارکنان در سازمان استفاده از شبکه های الکترونیکی و اینترنتی باشد
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