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دکتر پرويز سعيدي ،1سارا باقري

 1گروه کارآفريني ،واحد علي آباد کتول،دانشگاه آزاد اسالمي ،علي آباد کتول ،ايران
 2گروه کارآفريني ،واحد علي آباد کتول،دانشگاه آزاد اسالمي ،علي آباد کتول ،ايران

چکیده
صنايع کوچک و متوسط بخش مهم و ضروري اقتصاد هر کشوري را تشکيل مي دهد .صنايع کوچک و
متوسطي که مايل به بهره برداري از گسترش بازار هستند بايد زيرساخت هاي الزم را بوجود آورند .براي
برخورداري از مزاياي کارآفريني در شرکتهاي کوچک و متوسط ،بايستي روي عوامل مؤثر بر کارآفريني
سازماني تمرکز و سرمايهگذاري کرد .يکي از اين عوامل ت وجه و اهميت سازمان به فناوري روز و برتر است .با
اين وجود مطالعات نشان داده است که بيشتر شرکتهاي کوچک و متوسط نسبت به مزيتهايي که اين
فناوريها برايشان بهوجود ميآورد ،بيتوجهاند .در اين ميان ،نقش فناوري اطالعات ،بسيار حايز اهميت است.
با بهره گيري از فناوري اطالعات ،مديريت ارتباط با مشتريان به نحو موثري ارتقا مي يابد ،فرايندهاي عملياتي
تحقق يافته و کارآيي و اثربخشي سازمان افزايش پيدا مي کند.بدين خاطر که فناوري اطالعات به آنها در
توسعه مدل هاي سازماني جديد رقابت در بازارهاي جديد يا ارتقا ارتباطات دروني و بيروني ياري مي رساند.
نقش فناوري اطالعات درايجاد فرصت هاي کارآفريني در دنيا از موضوعات مهمي است که اغلب کشورهاي
پيشرفته دنيا آن را به طورجدي مورد توجه قرار داده اند .دراين مقاله ابتدا تعاريف مربوط به فناوري اطالعات و
کارآفريني بيان مي شود و سپس نقش فناوري اطالعات در توسعه کارآفريني شرکت هاي کوچک و متوسط
مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
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مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (سال اول)

نقش فناوری اطالعات در توسعه کارآفرینی شرکت های کوچک
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مقدمه
فناوري اطالعات به سرعت به پيش مي تازد و جوامع دنيا را دستخوش تغيير مي کند .در اثر اين تحوالت ،قرن جاري بنام فن
آوري اطالعات ثبت شده است .در عصر حاضر سطح بينش و آگاهي مردم افزايش يافته و کليه فعاليت هاي جمعيت رو به
انفجار دنيا با مزيت هاي اين فن آوري ،در قالب شبکه هاي ارتباطي به تعادل رسيده و کنترل شده است(محزون .)1831،در
اين عصر دنيا بصورت دهکده اي متصل است که افراد در آن هر لحظه که بخواهند مي توانند از جديدترين اخبار روز مطلع
شوند .نکته مهمتر اينکه فن آوري اطالعات بر کليه فعاليتهاي اجتماعي از جمله کارآفريني تأثير گذاشته و در بسياري از آنها
تحوالت اساسي بوجود آورده است .امروزه کارآفريني و کارآفرينان به شدت به بسترهاي فرآهم شده توسط فن آوري اطالعات
وابسته هستند و از آن بهره زيادي مي گيرند ،در واقع فعاليت هاي کارآفرينانه باعث شناخت نيازها ،خلق ايده ها و تولد
فناوري ها مي شوند و فن آوري اطالعات موتور توسعۀ کارآفريني و رشد اقتصادي است(گرائلي شيخ و ولوي.)1811،
براي برخورداري از مزاياي کارآفريني در شرکت هاي کوچک و متوسط ،بايستي روي عوامل مؤثر بر کارآفريني سازماني تمرکز
و سرمايه گذاري کرد .يکي از اين عوامل توجه و اهميت سازمان به فناوري روز و برتر است .با اين وجود مطالعات نشان داده
است که بيشتر شرکتهاي کوچک و متوسط نسبت به مزيت هايي که اين فناوري ها برايشان بهوجود مي آورد ،بي توجه
اند(کاظمي و همکاران .)1811،بنابراين در تحقيق حاضر به دنبال آن هستيم که دريابيم فناوري اطالعات چه نقشي در توسعه
کارآفريني شرکت هاي کوچک و متوسط ايفا مي کند .بنابراين پس از آگاهي کامل در مورد فناوري اطالعات و کارآفريني به
ويژگي هاي مؤثر فناوري اطالعات در کارآفريني و تحقيقات انجام شده در اين حوزه پرداخته شده و از بررسي مطالعات انجام
شده نتايج تحليل مي شود.
ادبیات پژوهش
فناوری اطالعات
فناوري اطالعات برگردان عبارت  Information Technologyاست و بسيار از علم رايانه وسيعتر و مبهم تر است .اين
اصطالح در دهه  111۱جايگزين اصطالحات پردازش دادهها و سيستمهاي اطالعات مديريت شد که در دهههاي  11۹۱و
 113۱بسيار رايج بودند .فناوري اطالعات معموالً به توليد و پردازش و نگهداري و توزيع اطالعات در موسسات بزرگ اشاره مي
کند .فناوري اطالعات از دو واژه فناوري و اطالعات تشکيل شده است .فناوري يا تکنولوژي به معناي کاربرد منظم معلومات
علمي و ديگر آگاهي هاي نظام يافته براي انجام وظايف عملي است .فناوري را مي توان کليه دانش ها؛ فرايندها؛ ابزارها؛ روشها
و سيستم هاي بکار رفته در ساخت محصوالت و ارائه خدمات تعريف کرد( فتحيان ومهدوي نور .)1831 ،فناوري اطالعات به
طرق مختلف تعريف مي شود که ازجمله معروف ترين آنها طبقه بندي دفترتحليل هاي اقتصادي آمريکا 1مي باشد که عبارت
است از ماشين آالت دفتر اداري؛ محاسبه و حسابداري که شامل کامپيوتر ها نيز مي باشد (جورجنسون.)2۱۱1،2
واژه فناوري اطالعات اولين بار از سوي آقايان لويت و وايزلر 8در سال  1113به منظوربيان نقش رايانه در پشتيباني از تصميم
گيري ها و پردازش اطالعات در سازمان به کار گرفته شد .برداشت هاي مختلفي از فناوري اطالعات وجود دارد که خود سبب
گشته تا تصاوير متفاوتي از آن در جوامع مختلف ارائه گردد .بسياري فناوري اطالعات را مجموعه اي از سخت افزار ،تجهيزات،
مهارت ،دانش کارکنان و ويژگي هاي اشيائي که کار روي آنها انجام مي شود مي دانند و فناوري اطالعات را روابط ميان سخت
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افزار يا نرم افزار شبکه و توانائيها و اقداماتي که از اين ابزارها ناشي مي شود مي دانند .فناوري اطالعات نه تنها به توانائيهاي
پردازش داده ها توسط رايانه ها بلکه به مهارت هاي انساني و مديريتي در بهره برداري از آنها هم داللت دارد( کامراني ،
.)1831
فناوري اطالعات چشم اندازي است که با عباراتي مانند سيستمهاي اطالعاتي مديريت ،مديريت فناوري اطالعات ،مديريت داده
ها ،هوش تجاري ،هوش رقابتي ،مديريت محتوا و مديريت پرونده ها ارتباط دارد (دتلر.)2۱1۱،4
فناوري اطالعات ابزاري است که به ايج اد تغييراتي در ماهيت کار ،ادغام وظايف سازماني و پرورش نيروهاي رقابتي سازمان ها
کمک مي کند .طراحي مجدد فرايندها توسط فناوري اطالعات صورت مي پذيرد (الو وگوناسکاران.)2۱۱1،1
فناوري اطالعات عبارت است از گردآوري ،سازماندهي ،ذخيره و نشر اطالعات اعم از صوت ،تصوير ،متن ،يا عدد که با استفاده
از ابزارهاي رايانه اي و مخابراتي صورت مي پذيرد (النگلي وشاين.)2۱۱1،1
تعريف جديد فناوري اطالعات که تعداد زيادي از صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند ،اين چنين بيان شده است « :فناوري
هاي اطالعات شامل محد وده وسيعي از اختراعات و رسانه هاي ارتباطي است که سيستم هاي اطالعاتي و افراد را به همديگر
مربوط مي کند ،شامل :نامه صوتي ،۹نامه الکترونيکي ،3کنفرانس صوتي ،1کنفرانس ويدئويي ،1۱اينترنت ،11گروه افزارها و
اينترنت هاي مشترک ،تلفن هاي ويژه خودروها ،ماشين هاي نمابر ،دستياران ديجيتالي شخصي ،و مانند آن مي باشد .سيستم
هاي اطالعاتي و فناوري هاي اطالعات اغلب در هم پيچيده هستند و معموالً آنها را با همديگر به اسم فناوري هاي اطالعاتي به
کار مي برند( ».تود و جونز.)2۱۱3،12
کارآفرینی
کارآفريني مفهومي است که از سه قرن پيش مطرح شده است و ريشه آن از کلمه فرانسوي آنترپراندر به معناي "وارد شدن
در" و " به عهده گرفتن" اخذ شده است  .در اوايل سده شانزدهم کساني را که در امر هدايت مأموريت هاي نظامي بودند،
کارآفرين مي خواندند .از آن پس درباره ديگر انواع مخاطرات نيز همين واژه با محدوديت هايي مورد استفاده قرار مي گرفت .در
سال  ، 1۹8۱ريچارد کانتيلون از واژه کارآفريني به مفهوم شخصي که براي خود فعاليت مي کند و حدي از ريسک را به طور
طبيعي براي دستيابي به رفاه اقتصادي خود ميپذيرد ،مورد استفاده قرار داده است .از حدود  1۹۱۱ميالدي به بعد ،فرانسويان
درباره پيمانکاران دولت که دست اندر کار ساخت جاده  ،پل  ،بندر و استحکامات بودند  ،به کرات لفظ کارآفريني را به کار
بردهاند (آلتيناي و وانگ.)2۱11،18
دانشمندان متعددي درباره کارآفريني بحث و بررسي کرده اند .افرادي مثل سي،شومپيتر ،روزن ،کانتيلون و فيليون هر کدام بر
اساس روش شناسي کارتحقيقاتي خود تعريف هاي خاصي راعرضه کرده اند« .سي» کارآفريني را معادل نوآوري تعريف مي
کند .افرادي مثل سي و کانتيلون مدعي هستند که کارآفريني يک عامل توسعه اقتصادي است زيرا در صورت وجود کارآفريني
،مانبع از حوزه اي کم بهره ور وبه طرف حوزه هاي با بهره وري زياد سوق داده مي شوند ،استيونسن کارآفريني را فرايند ايجاد
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ارزش از طريق همکاري به عنوان يک دسته منابع بي نظير براي بدست آوردن فرصت تعريف مي کند(وروکيو و
اوليور.)2۱11،14
شاپيرو کارآفريني سازماني را يک مفهوم چند بعدي مي داند که فعاليت هاي سازمان را متوجه نوآوري محصول ،نوآوري در
فناوري مخاطره پذيري و پيشگامي مي سازد(احمد پوردارياني. )1838 ،
کاوين و اسليون معتقدند کارآفريني سازماني به مفهوم تعهد سازمان به ايجاد و معرفي محصوالت جديد

فرايند هاي جديد و

نظام هاي سازماني نوين مي باشد(سوشانتا.)2۱11،11
شرکت های کوچك و متوسط
شرکت هاي کوچک و متوسط نقش مهمي در ايجاد شغل هاي جديد ،نوآوري ،انعطاف پذيري و رشد اقتصادي دارا مي باشند.
مدارک فراواني وجود دارد که بيان مي کند شرکت هاي کوچک جديد سريع تر رشد مي کنند ،شغل هاي خالص بيشتري
ايجاد مي کنند ،به طور موثرتري ثروت را توزيع مي کنند و نوآوري بيشتري دارند .اقتصاددانان ،شکست شرکت هاي جديد را
ناکارايي فرآيند توليد و طراحي سازماني آنها معرفي مي کنند .ايجاد شرکت هاي جديد و ورود آن ها به داخل يم صنعت در
کل به عنوان يک عنصر کليدي در توسعه اقتصادي و تکامل صنعت مي باشد .شرکت هاي جديد بيشتر در معرض ريسک
خروج (خصوصاً در سالهاي اوليه ورود قرار دارند .شرکت هاي تأسيس شده در معرض خطر لرزش در صنعت که به خاطر
طبيعت متغير تکنولوژي ايجاد شده ،مي باشند  .مطالعه شرکت هاي کوچک و متوسط و عوامل موثر بر آن داراي اهميت
بسياري است ،چرا که شرکتهاي کوچک و متوسط مي توانند بيکاري را متوقف يا کاهش دهنده آن ها مانند يک تابع موازنه در
بازار عمل کرده و باعث مي شوند که سطوح سودآور و قيمت در بلند مدت به سطح رقابتي برسند،ورود اين شرکتهاي جديد
باعث از ميان رفتن منافع بيش از حد تعاد ل در بلند مدت مي شود و نيز اقتصادي هاي توليدي از طريق ايجاد شرکت هاي
کوچک و متوسط ،فرآيند تخصصي نمودن خود را در طي زمان به سمت محصوالتي که داراي قدرت رقابتي بيشتري هستند
سوق مي دهند .شرکت هاي کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف جهان داراي شباهت هاي بسياري هستند و بيشترتعريف
ها بر اساس تعداد کارکنان و ميزان گردش مالي مطرح شده اند(نيساري و همکاران. )1814،
جدول( :)1شرکت هاي کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف جهان (محمد پور)181۱،
نام کشور

تعريف صنايع کوچک و متوسط

معيار تعريف

جمهوري

بنگاهي که کمتر از  1۱۱نفر پرسنل داشته باشد يک بنگاه کوچک و متوسط به تعداد کارکنان

چک

حساب مي آيد .بر اساس اين تعريف يک بنگاه خرد کمتر از  1۱نفر  ،يک بنگاه
کوچک بين  1۱تا  1۱۱نفر  ،يک بنگاه متوسط بين  1۱1تا  1۱۱نفر پرسنل دار .

اتريش

بنگاهي که تعداد کارکنان آن کمتر از  21۱نفر باشد بنگاه کوچک و متوسط به تعداد کارکنان
حساب مي آيد مطابق اين تعريف بنگاهي که تعداد کارکنان آن کمتر از  1۱نفر
باشد بنگاه کوچک و بين  1۱تا  21۱نفر بنگاه متوسط مي باشد .

چين

معموال به بنگاه هايي با کمتر از  1۱۱نفر پرسنل بنگاه کوچک و متوسط مي باشد .

تعداد کارکنان

اندونزي

تعداد کارکنان کمتر از  1۱۱نفر

تعداد کارکنان

Vronique & Olivier
Sushanta
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ژاپن

تعداد کارکنان کمتر از  8۱۱نفر يا ميزان دارايي کمتر از  1۱ميليون ين اين رقم در تعداد کارکنان و
مورد عمده فروشي ها  1۱ ،نفر پرسنل و ميزان دارايي کمتر از  8۱ميليون ين و در ارزش دارايي
مورد خرده فروشي ها تعداد کارکنان کمتر از  1۱نفر و ميزان دارايي کمتر از 1۱
ميليون ين مي باشد .

کره

در بنگاه هاي توليدي کارکنان کمتر از  8۱۱نفر و در بنگاهه اي خدماتي تعداد تعداد کارکنان
کارکنان کمتر از  2۱نفر

مالزي

ميزان گردش مالي ساالنه کمتر از  11۱ميليون رينگيت مالزي و تعداد کارکنان ميزانگردش مالي و
کمتر از  11۱نفر

تعداد کارکنان
ميزان

فيليپين

تعداد کارکنان کمتر از  2۱۱نفر و ميزان دارايي کمتر از  4۱ميليون

سنگاپور

در بنگاه هاي توليدي ارزش دارايي هاي ثابت کمتر از  12ميليون دالر سنگاپور و ميزان

دارايي و

تعداد کارکنان
بنگاه هاي خدماتي تعداد پرسنل کمتر از  1۱۱نفر
چين تايپه

دارايي و

تعداد کارکنان

در بنگاه هاي توليدي سرمايه پرداخت شده کمتر از  4۱ميليون و مجموع دارايي سرمايه

پرداخت

هاي کمتر از  12۱ميليون و در موسسات تجاري  ،حمل و نقل و خدمات فروش شده دارايي ها و

ايران

کمتر از  4۱ميليون

فروش

صنايع کوچک و متوسط زير  1۱۱نفر پرسنل و باالي  1۱۱نفر شرکت هاي بزرگ

تعداد کارکنان

ویژگی های مؤثر فناوری اطالعات در کارآفرینی
فناوري اطالعات با برخورداري از ويژگي ها و قابليت هاي مختلف توانسته است انعطاف پذيري شايان توجهي را در زمينه
کارآفريني از خود نشان دهد .همين ويژگي ها سبب افزايش کارايي اين فناوري در امر کارآفريني و ايجاد اشتغال شده اند .در
يک نگاه کلي مي توان به برخي از اين ويژگي ها اشاره نمود:
 )1افزايش سرعت :محاسبه و پردازش سريع اطالعات و انتقال فوري آن ،زمان انجام کار را کاهش و در نتيجه بهره وري را
افزايش مي دهد .فناوري اطالعات امکان جستجو و دستيابي سريع به اطالعات را نيز فراهم مي کند.
 )2افزايش دقت :در مشاغل مبتني بر انسان دقت انجام کار متغير است؛ درحاليک ه فناوري اطالعات دقتي باال و ثابت را تأمين
و تضمين مي کند .در انواع فعاليته اي پردازشي و محاسباتي دقت کامپيوتر به مراتب بيشتر از انسان است.
 )8کاهش اندازة فيزيکي مخازن اطالعات :با توسعۀ فناوري اطالعات و بکارگيري آن ديگر لزومي به حمل و نگهداري حجم
زيادي از کتاب هاي مرجع تخصصي وجود ندارد .به راحتي مي توان در هر ديسک فشرده اطالعات چندين کتاب را ذخيره
نموده و يا آنکه منابع مورد نياز را از طريق شبکه هاي رايانه اي دريافت نمود.
 )4رفع برخي از فسادهاي اداري :استفاده از فناوري اطالعات شفافيت در انجام کارها را افزايش مي دهد و بسياري از واسطه ها
را حذف مي کند .اين دو مزيت کليدي منجر به رفع برخي از فسادهاي اداري خصوصاً در سطوح پايين مي شوند.
 )1ايجاد امکان کار تمام وقت :به کمک فناوري اطالعات بسياري از استعالم ها و مراجعات افراد و غيره از طريق شبکه هاي
کامپيوتري و به صورت خودکار انجام مي گيرد .بنابراين مي توان به صورت بيست و چهار ساعته از آن بهره گرفت.
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 )1ايجاد امکان همکاري از راه دور مخابرات ،تلفن ،تله کنفرانس ،ويدئو کنفرانس و همچنين سيستم هاي همکاري ،تبادل
الکترونيکي داده ها نمونه هايي از کاربردهاي فناوري اطالعات در اين زمينه هستند.
 )۹کاهش هزينه هاي سيستم يا سازمان :با توجه به موارد فوق به خصوص افزايش سرعت که باعث انجام تعداد کار بيشتر مي
شود و انجام کار تمام وقت ،بهره وري سيستم افزايش مي يابد و در نتيجه باعث کاهش مقدار زيادي از هزينه ها مي گردد
(ساالرزهي و پريش.)181۱،
مشارکت فناوری اطالعات در توسعه فرصت های کارآفرینی
نقش فناوري اطالعات درکارآفريني در بخش هايي از جهان مورد مطالعه قرارگرفته است .بسياري ازعوامل در ارتباط با
کارآفريني شناخته شده اند .براي مثال کارآفرينان بسياري از ويژگي هاي شخصي را با هم دارند :نوآور ،ريسک پذير ،داراي
عالقه به فعاليت در زمان الزم جهت تشخيص اينکه آيا ايده هاي آن ها به موفقيت يا شکست مي انجامد .سيستم هاي فناوري
اطالعات بر محصوالت وخدمات ثابت بازارها  ،هزينه محصول و تغيير محصوالت اثر مي گذارند .از اين رو موفقيت نظريات
نوآورانه بشدت به اجرا و استفاده خالقانه از فناوري اطالعات بستگي دارد .درنتيجه کارآفريني به عنوان فرآيند توليد ارزش به
وسيله ترکيب يک مجموعه منحصربفرد از مفاهيم فوق الذکر به منظور استفاده مفيد از فرصت ها مطرح مي باشد.سيستم هاي
فناوري اطالعات در يک شرکت بر محصوالت و خدمات ،بازارها ،هزينه هاي محصول ،و تمايز محصول تاثير مي گذارد .
بنابراين ،موفقيت شرکت هاي نوآور ،به پياده سازي و ايجاد خالقيت از طريق فناوري اطالعات بستگي دارد .در نتيجه،
کارآفريني به عنوان فرايند ايجاد ارزش و با استفاده از مفاهيم فوق به منظور استفاده از فرصت تعريف شده است(نيساري و
همکاران. )1814،
نتیجه گیری
پژوهشگران براين باورند که شرکتهاي توليدي کوچک و متوسط درزمينه نوآوري خالق تر از شرکتهاي بزرگ هستند.مزاياي
نسبي آنها درمقايسه با شرکتهاي بزرگ درزمينه نوآوري،قابليت انعطاف پذيري و سرعت واکنش آنهاست .درنتيجه اين شرکتها
معموال به خاطر قابليتهاي نوآورانهشان ،نقش اقتصادي و اجتماعي با ارزشي را ايفا مي کنند .شرکتهاي کوچک و متوسط مي
تواننداز تمرکز سنتي براي محصول فاصله بگيرند و با به کارگيري تکنولوژي جديد در توسعه نوآوري محصول گام بردارند .به
طور کلي شرکتهايي که در محيط هايي با رقابت باال عمل مي کنند ،تمايل دارند نوآوري بيشتري در محصوالتشان داشته
باشند .اگر باديد وسيع تري نگاه کنيم ،خواهيم فهميد که عوامل محيطي هم بر نوآوري سازمان اثرمي گذارند .بنابراين به
نظرمي رسد که گرايش به سمت نوآوريهاي محصول به ساختار رقابتي که شرکت در حوزه خود عمل مي کند بستگي دارد.
به اين ترتيب سياستهايي که در جهت کاهش تمرکز و برداشتن محدوديت ها اعمال مي شود ،با توجه به عملکرد و نوآوري در
شرکتهاي کوچک و متوسط ،منجر به ارزش افزوده خواهدشد .جداي از استراتژي بازار مداري و ساختاريهاي رقابتي،
ويژگيهاي شرکت هم نقش مهمي در به کارگيري نوآوري دارد .به طور کلي اندازه ،سن ،ميزان تملک بازار و مقدار توليد هم از
جمله عوامل تعيين کننده مهمي درنوآوري سازماني به شمار ميروند .شرکتهاي نوآور کوچکتر وجوان تمايل دارند در زمينه
پذيرش خالقيت محصول نوآورانه تر باشند . .نتايج حاصل از تحقيقات يه يون لين و يي چي چر نشان مي دهد که تمرکز
استراتژيک بر ايجاد يک بازار قوي و مبتني بر آموزش در ارتقاي نوآوري محصوالت در شرکتهاي کوچک و متوسط ،با ارزش
خواهد بود .بنابراين به منظور توسعه نوآوري محصول ،تأکيد بر بازار وآموزش ،به جاي تکيه بر به کارگيري تکنولوژي مناسب
تر است.
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