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  چکیده
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  مقدمه

 رو جمعیت يهاتیفعال کلیه و یافته افزایش مردم آگاهی و بینش سطح حاضر عصر در

 تعادل به ارتباطی يهاشبکه قالب در، الکترونیک آموزش يهاتیمز با دنیا انفجار به

 در افراد که است متصل يادهکده بصورت دنیا عصر این در .است شده کنترل و رسیده

 مهمتر نکته. شوند مطلع روز اخبار جدیدترین از توانندیم بخواهند که لحظه هر آن

 گذاشته تأثیر کارآفرینی جمله از اجتماعی يهاتیفعال کلیه بر آموزش الکترونیک اینکه

 ).1385، حسینی و همکاراناست ( آورده بوجود اساسی تحوالت آنها از بسیاري در و

 آوري فن توسط شده فرآهم بسترهاي به شدت به کارآفرینان و کارآفرینی امروزه

 کارآفرینانه يهاتیفعال واقع در، رندیگیم زیادي بهره آن از و هستند وابسته اطالعات

 اطالعات آوري فن و شوندیم هايفناور تولد و هادهیا خلق، نیازها شناخت باعث

 و همه و هافرهنگ، مشاغل، هاتیفعال. است اقتصادي رشد و کارآفرینی توسعۀ موتور

 کارآفرینی در موفقیت. اندشده متحول و گرفته قرار اطالعات آوري فن تأثیر تحت همه

است  نهفته، اطالعات فناوري جمله از، مختلف عوامل در جدید يهايگذار سرمایه و

 با که، کنونی دنیاي بازار بر مبتنی و رقابتی اقتصاد ). در1386، نیلی و بوالحسنی(

 جامعۀ از گذر آن مشخصۀ و بوده همراهالمللی بین شتابان و عسری تغییرات و تحوالت

 به کارآفرینی از، است جهانی اقتصاد به ملی اقتصاد تغییر و اطالعاتی جامعۀ به صنعتی

 منزلۀ به کارآفرینی به یافته توسعه کشورهاي. شودیم یاد اقتصادي توسعۀ موتور منزل

 پایدار توسعۀ درروند کارآفرینان ویژة یگاهجا دلیل به و نگرندیم توسعه براي راهبردي

 هدایت کارآفرینانه فعالیتهاي به را افراد کنندیم تالش، اقتصادي شکوفایی و رشد و

  ).1385، شیخانکنند (

 اثر در. است فناورانه و علمی يهاشرفتیپ از ناشی، جدید عصر يهایدگرگون

مناسبات ، اقتصادي، سیاسیساختارهاي، اخیرقرن نیم يفن آورانه يهایدگرگون

 حمل سرعت تصاعدي افزایش. اندشده بنیادین دستخوش تغییرات فرهنگی و اجتماعی

 کاهش با همراه، اطالعات کردن و فرآیندي گردش سرعت بی نظیر افزایش، نقل و

 دیگر سوي از. است عصر جدید يبرجسته يهایژگیو از امور این ينهیهز چشمگیر

 تبدیل و اجزاي کوچکتر به تولید فرآیند بیشتر چه هر تفکیک بموج فناوري تحوالت

 فرایند ). در1388، قاسمیاست ( شده انعطاف پذیرتر الگوهاي و اشکال به انبوه تولید
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 چه در، اطالعاتی چه بداند است نیازمند فرد آن از استفاده و اطالعات به دسترسی

 براي. رود کار به و آیددست به دبای روشی چه با و هدفی چه براي، مکانی چه، زمانی

 شناخت، نیاز تحلیل و تجریه مانند ییهامهارت به افراد”  سؤال”  چند این به پاسخ

 با آمده دست به اطالعات سازماندهی، آنها ارزیابی، آنها جستجوي توان، اطالعاتی منابع

 به اینکه بر الوهع اطالعاتی کارآفرینان باسواد .دارند نیاز آنها از مؤثر استفادة هدف

 از که شودمی تبدیل نیز فعال یادگیرندة به، کندمی فعالیت العمر مادام یادگیرندة عنوان

 داشت خواهد تفاوت بسیار دیگر منفعل فراگیران با، سودمندي و خالقیت میزان نظر

 مسائل حل دنبال به مستقل طور به خود و گیردمی برعهده را یادگیري مسئولیت که چرا

 زندگی فرایند در اطالعاتی سواد اهمیت میزان و ). تأثیر1388، نصیريدارد (برمی مگا

 و جهانی دانش هايپیشرفت، عمومی دانش سطح به بسته، اجتماعی افراد کارآفرین

 تک که بپذیریم چنانچه. کنندمی احساس پژوهشگران جامعۀ محققان و که است نیازي

 که کرد استدالل توانمی، دارند اساسی نقش آن سعادت و رشد در جامعه یک افراد تک

 شخصی و ايحرفه زندگی در اطالعات از بتواند جامعه اعضاي از یک هر که آن براي

 از .رودمی شمار به همه براي اساسی نیاز یک اطالعاتی سواد کسب شود مندبهره خود

 ضرورت که اندکرده حفظ را بقاءخود جوامعی، تحول يعرصه در همواره که آنجا

 دارد قرار جایی در بشر، امروز اینکه به توجه با و ؛اندرفتهیپذ را تغییرات با شدن همگام

 همگام، ضرورت یک اطالعاتی يجامعه الزامات پذیرش و است قدرت اطالعات که

  شودیم محسوب الزام یک، اطالعاتی سواد یاکسب اطالعات از استفاده و فهم با شدن

 دست آن واقعی مفهوم به تواننمی اشاز کلمه که، نو است ايواژه )کارآفرینی( واژة

 از زبان آن و ریشۀ است انگلیسی در زبان Entrepreneurship معادل واژه این .یافت

 انتقال براي دقیقی معادل دیگر هنوزدر فارسی عبارت . بهاست شده گرفته فرانسوي

 اشتباه را به آن ناآشنا به شنونده کارآفرینی واژه وجود ندارد و اغلب فرینیکارآ )مفهوم(

 و برخی مدیریت، اقتصاد هايرشته دانشجویانها، دانشگاه استادان اندازد. اما بینمی

 از ابتداي کارآفرینی، طور کلی . بهاست شده مصطلح تا حدودي واژه این علمی محافل

 و تحوالت و مبناي حضور داشته زندگی شئون با او در تمام بشر و همراه قتخل

 . با ایناست شده از آن زیاد و متنوعی تعاریف . لیکناست بوده بشري يهاشرفتیپ

 تعریف توانو نمی نیست شده هنوزشناخته کارآفرینی اصلی و ماهیت مفهوم، همه
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 زیر در شناخت يهاپرسش به داد. پاسخ دست به از آن و مانعی معاستاندارد و جا

 کند؟ (کارآفرینمی کارآفرینی کسی ) چه1 خواهد بود: مؤثر کارآفرینی بهترمفهوم

 ) کارآفرین3 ؟)چیست کارآفرینی کند؟ (عللمی چرا کارآفرینی ) کارآفرین2 ؟)کیست

 کارآفرینی چگونه ) کارآفرین4 ؟)چیست (کارآفرینی ؟دهدمی را انجام کاري چه

 شرایط کدام تحت ) کارآفرینی5 ؟)است چگونه  کارآفرینی فرآیند و (مکانیسم کند؟می

، (اسدنژاد باشد؟) باید چگونه کارآفرینی و محیط یابد؟ (بسترمی وقوع و مکانی زمانی

1381.(  

توان آن را فرآیندي تعبیر کرد که طی ادي است و میکارآفرینی عامل پویایی اقتص

هاي جدید و یا وکارها و سازمانها و محصوالت جدید از طریق ایجاد کسب آن ایده

گردند و ضمن این هاي موجود معرفی میارتقا و نوسازي کسب وکارها و سازمان

 گیرد.خلق و بازتوزیع ثروت صورت می، فرایند

تواند پشتیبانی یک زیر ساخت خوب کسب و کار می هاي اجتماعی:زیر ساخت

عامل تولید یعنی نیروي انسانی  نیترمهمتجاري بوده و باعث رشد  يهاتیفعالبر  مؤثر

و سرمایه معنوي آنان شود. همچنین تسهیل کننده توزیع منابع و جریان اطالعات 

پذیري را توسعه  گردیده و محیط طبیعی کسب و کار را ارتقاء بخشد. همین امر رقابت

، هزار جریبیکند (داده و نیروهاي انسانی را تشویق به انجام کار و خلق کارآفرینی می

وتوسعه: تحقیق و توسعه رابطه متقابلی با فرایند کارآفرینی دارد. سرمایه  تحقیق ).1386

جدید منجر شود و عرصه را براي  يهايفناوربه ابداعات و  تواندیمگذاري بلند مدت 

شد اقتصادي پایدار فراهم آورد. فقر اطالعات دانش و تجربه منجر به مدیریت ضعیف ر

شود و این عامل منجر به فرآیند تولید ضعیف شده که وري پایین منابع انسانی میو بهره

نیروي انسانی: نیروي کار  کیفیت ها را به دنبال دارد.در نهایت عملکرد ضعیف شرکت

ت به رشد و توسعه در عرصه کارآفرینی موجبات افزایش انگیزه و نگرش مثب، ماهر

آموزش و ، آورد. در این راستاوري و تقویت کسب و کارهاي کوچک را فراهم میبهره

کسب مهارت نیروي کار باعث افزایش قدرت کسب در آمد و موجبات رشد اقتصادي 

از  یکی، . در این مورد انعطاف پذیري و قابلیت سازگاريگرددیمو توسعه 

مدیریت: کیفیت مدیریت و  کیفیت .باشدیمهاي نیروي انسانی کارآفرین مشخصه

جغرافیا و حوزه ، از نظر مقیاس فعالیتیگوناگون ( يهاسازمانرهبران کسب و کار در 
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باشند. قابلیت و کسب و کار می هاتیفعالمعرف سطح کارآفرینی و مهارت در ، عمل)

تواند رشد و نگهداري استعدادها می، لحاظ جذباز ، مدیریت و کیفیت کارفرمایان

در توسعه کارآفرینی  مؤثرکارآفرینی باال را در پی داشته باشد. امروزه یکی از عوامل 

ایجاد یک فضاي کسب و کار دوستانه و داراي انگیزه براي همه افرادي است که 

  در حوزه کاري خود تبدیل شوند. مؤثرتوانند به کارآفرینان می

و توسعه کارآفرینی نیز بسیار  مؤثر دولت براي تشویق کارآفرینان يهاياتژاستر 

با پیش ، کارآفرینانه دوستانه يهاطیمحدولت و دولت مردان براي ایجاد ، باشدیممهم 

، کنندیمبقاء و رشد کمک ، که به هدف کسب و کار ییهابرنامهو  هااستیسگرفتن 

. در حالی که تعداد زیادي شوندیمکارآفرینی  باعث پرورش دادن کارآفرینان و فرهنگ

 تواندیمدولت از چندین راه ، تحت کنترل دولت نبوده، از عوامل مرتبط با کارآفرینی

کارآفرینانه به وجود آورد. ارزیابی انجام شده به وسیله  يهاشرکتمحیط حمایتی براي 

کلیدي وجود دارد که  که پنج عامل دهدیمنشان ، 2000کمیته ملی کارآفرینی در سال 

سازي  ) مهیا2 در منابع سرمایه ) تنوع1بر روي آنها تأثیر بگذارد.  تواندیمدولت 

 ) زیر4محلی قوي  ) شبکه3) دهدیم فرهنگی سالم (که اختیار عمل را به آنان يبسترها

 نیترمهم ).1386، (هزار جریبی دوستانه-کارآفرینانه ) حکومت5ساختارهاي حمایتی 

در این دیدگاه بحث نوآوري است که توسط شومپیتر مطرح شد و تحت عنوان مفهوم 

بود. کارآفرینان در هنگام بهره برداري از فرصت دست  "انجام یا ارائه ترکیبات جدید"

منطقه و کشور ، صنعت، بنگاه سطوح، يکارآفرینی به عنوان نوآور. زنندیمبه نوآوري 

رشد  ي) تئور1: باشدیمیده شامل دو تئوري عق ینمطابق با ا یکردهاي. روبر دارددر  را

 یتکاملاقتصاد  ي) تئور2 تمرکز دارد يامنطقهو  یدر سطح ملکه (رومر)  درونزا

تئوري رشد درونزا: تغییرات  .دارد ) که بر سطح بنگاه و صنعت تمرکزوینترنلسون و (

کردن تغییرات  و لذا درون زا شودیممنجر به رشد اقتصادي ، تکنولوژیک یا نوآوري

رقابت ناکامل را موجب شده و مشوقی براي سرمایه گذاري در تکنولوژي ، تکنولوژیک

که سرمایه گذاري تا  شودیم. این امر فقط وقتی انجام شودیمجهت کسب سود 

با حقوق مالکیت ، ي سرمایه گذاري در نوآورينتیجه مثالًحدودي قابل صیانت باشد 

تغییرات تکنولوژیک از طریق دو راهکار سرمایه  شود. فکري مثل حق اختراع حفاظت

. تئوري ردیگیمگذاري در تحقیق و توسعه و سرمایه گذاري بر سرمایه انسانی صورت 
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 ينوآور از طریق تکاملکارآفرینی  یفبه دنبال تعر یشترب تئوري ینااقتصاد تکاملی: 

 یباتترک«ی را حصول زمانکار سا در ينوآور ید. این تئوريجد يهابنگاه ایجاداست تا 

 ي در این رویکرداقتصاد ییراتتغ .کندیم یفتعر» ي روتین فعلیکارها ید ازجد

در انتخاب  ییرو تغیند جستجو فرآ یقسطح بنگاه از طر يهاینت در روتییراتغ يجهینت

است.  انتخاب یندمتفاوت رشد بنگاه در فرآ یرهايصنعت براساس متغ سطحدر  ینروت

چگونگی اندازه گیري و عملیاتی کردن نوآوري و ، فرینی به عنوان نوآوريرویکرد کارآ

، هاسازمانو تاکیدش بر تالش  دینماینمرا به خوبی ارائه  هافرصتبهره برداري از 

افراد و گروهها جهت ارائه ترکیبات جدید با هدف رشد و توسعه اقتصادي است. 

خود دیدگاه نهادي را به آن  يهادهیال جهت تکمی، برخی نظریه پردازان اقتصاد تکاملی

و بنابراین  اندنمودهاضافه کرده و نقش نهادها و فرهنگ را نیز در تکامل نوآوري لحاظ 

. جایگاه کارآفرینی با توجه به این اندکشاندهسطح تحلیل را از بنگاه و صنعت به جامعه 

وري بهره شیافزا )2 ) تولید محصوالت جدید و نوآورانه1رویکرد عبارت است از: 

محصوالت از رده  ینیگزی) جا3جدید  يهايفناورو  هاروشاقتصادي با بکارگیري 

و مدیریت  ) کاهش4خارج با محصوالت جدید و پاسخ به نیاز تنوع طلبی جامعه 

علم به فناوري و محصول  لی) تبد5مصرف با بکارگیري محصوالت جدید و نوآورانه 

حقوق مالکیت فکري با توجه به پیگیري جامعه گیري نظام صیانت از ) شکل6

هاي دولتی و ها در سازمانها و نوآوريو بکارگیري فناوري ) جذب7کارآفرینان 

 ).1384، رضایی( یعموم

که در برابر  است سازمان یجاددربرگیرنده ا، به کارآفرینی يرفتار یا يانهیزم رویکرد

را در نقش  کارآفرینی، یکردرو ینا .است کارآفرینانه به وجود آمده يهایژگیو یکردرو

تا  پردازدیم دهدیمانجام ي که کارآفرین به کار یشترو ب کندیم یسازمان معرف یجادا

دهد. در واقع میرا سازمان قرار  یلواحد تحل، است و بنابراین یاو چه کس ینکه بداندا

، هاطیمحدر  هاازمانسبلکه  کندینمفرد کارآفرین در خالء و فضایی مجزا کارآفرینی 

و به همین دلیل است که افرادي با ویژگیهاي  شوندیمصنایع و نواحی مختلف ایجاد 

تصمیمات متفاوتی در مورد آغاز یک کسب و ، یکسان در صورت متفاوت بودن محیط

سیاسی و اقتصادي در پیدایش یک ، گفت نهادهاي اجتماعی توانیم. رندیگیمکار 

ورود به  یابا شروع ، بر کارآفرینی را یطاثر مح معموالً. کنندیمکنش خاص نقش ایفا 
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. جایگاه کارآفرینی کارآفرینی است يطرف تقاضادیدگاه که هدف  رندیگیمبازار اندازه 

کوچک و ، خرد يهاشرکتگیري  ) شکل1با توجه به این رویکرد عبارت است از: 

و  هاشرکتو  هاسازمانداد تع شی) افزا2متوسط و توسعه انعطاف پذیري اقتصادي 

سازي زمینه اشتغال آحاد جامعه در  ) فراهم3افزایش میزان ضربه پذیري اقتصادي 

اقتصاد سالم مبتنی بر مالیات با توسعه کمی  ) توسعه4جدید  يهاسازمانکسب و کار و 

، صابر( نیکارآفر) بسترسازي و شکل گیري جامعه 5و کیفی کسب و کارهاي جدید 

1381.( 

جدید مرتبط با  بیشتر که یعیوقا یارفتارها ، یصبرخصا اکثراًققان کارآفرینی مح

مراحل  يرو بر یشتربیه به تک . این تغییربنگاه ياندازهتا  اندشدهمتمرکز هستند  بودن

 يمجزا يفهیوظسه  SMEبه عنوان  کارآفرینی مفهوم .منجر شده استیه کارآفرینی اول

یا کسب و کار تازه پا گرفته  یک(اداره)  یریتو مد تیمالک، )یی(برپا يآماده ساز

باعث روشن شدن برهم کنش ، به کارآفرینی SMEیکرد . رودر خود داردرا  کوچک

. سه استحیاتی ، بنگاه یخروج در تعیینکه  شودیم یچیدهبه هم پ یفوظاین ا ینب

گاه . جایشودیمحل  هاشرکتنوآوري و رقابت جویی توسط این ، مشکل اشتغال

) اشتغال زایی براي جوانان و افراد 1کارآفرینی با توجه به این رویکرد عبارت است از: 

) ایجاد رقابت 2وکارهاي کوچک و متوسط جویاي کار از طریق ایجاد و توسعه کسب 

گیري بستر صادرات  ) شکل3پذیري در صنایع مختلف و باال رفتن قابلیت رقابت

ارهاي کوچک و متوسط ارائه محصوالت نوآورانه وک محصوالت داخلی با رشد کسب

  ).1387، المعیندارند (وکارهاي بزرگ را  که امکان بروز در کسب

ارتباطی  يهاشبکهآموزش الکترونیک انجام کلیه فعالیتهاي تجاري با استاده از 

نوعی آموزش بدون کاغذ است. ، به ویژه اینترنت است. آموزش الکترونیک، کامپیوتري

براي  له آموزش الکترونیک تبادل اطالعات خرید و فروش و اطالعات الزمبه وسی

با زحمت کمتر و مبادالت بانکی شتاب بیشتر انجام خواهد شد. ، حمل ونقل کاالها

براي ارتباط با یکدیگر محدودیتهاي فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با  هاشرکت

 تواندیمارتباط فروشندگان با مشتریان نیز  .ردیپذیمصورت  ترعیسرو  ترسادهیکدیگر 

آموزش الکترونیک نامی ، به صورت یک به یک با هر مشتري باشد. به عبارت دیگر

است که خدماتی مانند جستجوي  هاستمیساز نرم افزارها و  ياگسترهعمومی براي 
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ورت پرداخت به ص، اعطاي اعتبار، بررسی وضعیت اعتبار، مدیریت تبادالت، اطالعات

. این رندیگیمگزارش گیري و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده ، روي خط

. هدف از آورندیمسیستمها زیربناي اساسی فعالیتهاي مبتنی بر اینترنت را فراهم 

. به باشدیمارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی ، بکارگیري آموزش الکترونیک

که محصوالت و خدمات خود را به شکل تمام وقت تاجران قادرند ، واسطه این روش

عرضه کنند.  و به تمام خریداران در سرتاسر جهان مستقل از مرزهاي جغرافیایی و ملتها

آموزش الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت ، بسیاري از مردم

تشکیل در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از آموزش الکترونیک را ، دانندیم

مختلف تجاري و اقتصادي را در  يهاجنبهو این مفهوم اکنون گستره وسیعی از  دهدیم

و افراد  مؤسساتهرگونه فعالیت تجاري و مالی بین  توانیمبرگرفته است. به سادگی 

را در حیطه الکترونیک گنجاند. آموزش الکترونیک روش دیگري براي تبادالت 

ادالت تجاري است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز الکترونیکی اطالعات و انجام مب

در  لزوماًتجاري ایجاد کره است. آموزش الکترونیک با حجم کمتري از اطالعات که 

سر و کار دارد. آموزش ، شودیمقالب یکسانی نبوده و بین مردم عادي ردو بدل 

ه تجاري نبود چیزي بیش از یک اطالع رسانی ساد، الکترونیک در ابتداي پیدایش خود

محصوالت خود را با استفاده از صفحات وب بر روي اینترنت  توانستیمو هرکس 

 .)1384، (فتحی تبلیغ نماید

. 3 . افزاش درآمد2 . افزایش فروش1مزایا و معایب آموزش الکترونیک عبارتند از: 

 . ایجاد فرصتهاي تجاري5. افزایش سطح رفاه زندگی مردم 4 افزایش سرمایه گذاري

. امکان ارائه 7. افزایش فرصتهاي جدید شغلی 6جدید براي صنایع و بنگاهاي بازرگانی 

. جلوگیري از اتالف وقت و کاهش ترددهاي 8 خدمات و محصوالت در سطح جهانی

. دسترسی 10 سربار و ایجاد رقابت در سطح بین الملل يهانهیهز. کاهش 9 بی مورد

. ورود به 13 تبلیغات يهانهیهز. کاهش 12 . عدم حضور واسطه11 سریع به اطالعات

  ).1384، فتحی(در جهت بازاریابی جهانی  يامنطقهبازارهاي فرا 

این است که با توجه به مفاهیم فوق آموزش الکترونیکی مفاهیم فوق  سؤالحال 

بر فرآیند صادرات داشته باشد.  تواندیمآموزش الکترونیکی به طور عملیاتی چه تاثیري 

پدیده  دو .شودیمابطه تحقیقات زیادي انجام شده است که به آنها پرداخته در این ر
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رقابتی زیادي را براي  يهافرصت، هاچالشجهانی شده و آموزش الکترونیکی 

کوچک و متوسط به طور  يهاشرکتسازمانهاي کوچک و بزرگ به همراه داشته است. 

اگر چه بیش از نیمی از جدید در حال رویارویی هستند.  يهافرصتخاص با این 

اما با این وجود به  شودیممیزان اشتغال و ارزش افزوده کشورها به این شرکتها مربوط 

صادراتی و آموزش الکترونیکی فعال  يهاتیفعالطور مناسب و در خور توجه در 

در امر صادرات با آن  هاشرکتمشکل و مانعی که این  نیترمهم. آنکتاد باشندینم

مربوط ارائه  يهايدشوارو  هایدگیچیپند فقدان سرمایه و ظرفیت کافی و مواجه هست

مربوط به  يهانهیهزبه واسطه آن با کاهش  توانیمکه  کندیمارائه  هاآنخدمات به 

جغرافیایی این موانع را تا حد ممکن حذف کرد. گسترش جهانی آموزش  يهاگستره

نترنت شده است. شکرت هاي صادراتی الکترونیکی باعث افزایش صادرات از طریق ای

در حال تالش در راستاي شناسایی توان بالقوه اینترنت براي تقویت  ياندهیفزابه طور 

. اینترنت باشندیم، صادراتی موجود و یافتن مشتریان صادراتی جدید يهاتیفعال

ترنت راهی کم از این مؤثربازاریابی براي صادرکنندگان باشد. استفاده  مؤثرابزار  تواندیم

است که قصد دارند به حیطه  ییهاشرکتهزینه ورود به بازارهاي جهانی براي 

براي شرکتهاي کوچ و متوسط و  ياژهیوصادرات وارد شوند. این موضوع به طور 

. تئو بیان باشدیمکه در بخش کوچکی بازار جهانی فعالیت دارند مطرح  ییهاشرکت

ه فاقد منابع مالی ضروري و منابع انسانی براي امر که براي صادر کنندگانی ک کندیم

 هاتیفعالجهت پشتیبانی از  ییهافرصتاینترنت ، باشندیمتحقیقات بازاریابی رسمی 

جمع آوري اطالعات رقابتی مرتبط با بازار را به منظور برنامه ریزي صادراتی و ایجاد 

ننده از اینترنت نه تنها استفاده ک يهاشرکت. کندیمصادرات فراهم  يهاياستراتژ

براي برقراري ارتباطات جهانی سود ببرند بلکه  مؤثراز آن به عنوان یک ابزار  توانندیم

با مشتریانی که از نظر جغرافیایی بسیار دور افتاده  يترنییپا يهانهیهزبا  توانندیم

  هستند وارد معامالت بین المللی شوند.

، این دو. دو قدرت مهم هستند، ارتباطات امروزه روشن شده است که اطالعات و

آورند. فردي که از بازارهاي مختلف و وجود میهم خود ارزش دارند و هم ارزش به

، قیمت اجناس در آن بازارها اطالع داشته باشد و یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد

بر ارزش  عالوهتواند تصمیمات بهتري براي رسیدن به سود بیشتر بگیرد. اطالعات می
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گیري و انجام شود و در مکانیزم تصمیمجنبه دیگري دارد که به دانش منتهی می، ذاتی

اي گذارد. ارتباطات نیز مانند اطالعات ارزشمند بوده و ارزش افزودهبهتر آن اثر می

دو ابزار ، اطالعات و ارتباطات. کندمتناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می

ی مورد نیاز هر نوع فعالیت کارآفرینی هستند. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت اساس

پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز ها امکانها و انسانسازمان، نهادها

نیازهاي آن و بافت ، اجتماعی است. کشف نیازهاي اجتماعی به شناخت اجتماع

، ت. در شناسایی نیاز هر فعالیت کارآفرینانهاجتماعی و اقتصادي آن وابسته اس، فرهنگی

پرداز یا تئوریسین باید در مورد محیط خود بینش و بصیرت داشته باشد و بداند  ایده 

، ارائه شده است؛ بنابراین، هایی براي رفع نیازحلدر نقاط دیگري از دنیا چه راه

فناوري . نی استاطالعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعالیت کارآفری

، شرایطی تازه را پدید آورده است که در آن، اطالعات و در رأس آن اینترنت

اندرکار فروشندگان و مشتریان و تقریباً همه عوامل دست، کنندگانتأمین، تولیدکنندگان

قادرند در فضاي مجازي مشترك با یکدیگر در ارتباط باشند و به ، یک چرخه اقتصادي

ها و نظریات تئوري، محصوالت و پول بپردازند. اینترنت، دماتخ، تبادل اطالعات

است. در این نوع » اشتغال پیوسته«ها میان آورده است که یکی از آن جدیدي را به

دهد و حاصل اي انجام میفرد شاغل کار خود را با استفاده از امکانات رایانه، اشتغال

ار و یا خدمتی نظیر کاوش باشد) از افزتواند محصولی مانند یک نرمکار را (که می

تر اینکه دریافت دهد. جالبطریق اینترنت در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار می

دستمزد یا پرداخت مبالغ نیز با استفاده از اینترنت و از طریق مجاري اعتباري اینترنتی 

ها ن فعالیتمجموعه ای. گیردهاي اعتباري صورت میهاي اینترنتی و کارتنظیر حساب

قابل بررسی ، شودو تعامالت در قالب آنچه که امروزه آموزش الکترونیک نامیده می

در واقع آموزش الکترونیکی یکی از نمودها و کاربردهاي ویژه فناوري اطالعات  .است

اکنون حجم وسیعی از تعامالت بازرگانی به شیوه الکترونیکی صورت است و هم

در مدتی کوتاه ، و دیگران Yahoo ،eBay ،Amazonد ماننهایی شرکت. پذیردمی

اند ارزش بسیاري را کسب کنند. کارآفرینی در اینترنت به این موارد خالصه توانسته

بر شبکه و همچنین افزارهاي مبتنی ویژه در زمینه نرمشود و موارد بسیاري بهنمی

بازاریابی ، ن اینترنتیهاي جذب مشتریاکارآفرینی در شیوه .محتویات شبکه وجود دارد
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آموزش و کار از راه دور و ، واقعیت مجازي، هاي مجازيها و شبکههمکاري، اینترنتی

اینترنت . دهند... همه و همه گستردگی کارآفرینی در عصر اطالعات را نشان می

بازاري بدون ، این شبکه. اي مجازي است که تا حد زیادي مستقل از محل استشبکه

گسترش روزافزون اینترنت در  .توان آموزش کردراحتی میر آن بهمرز است که د

سبب ، گیردهاي گوناگون خدمات که بر مبناي پیدایش نیازهاي جدید صورت میعرصه

شده است تا هر روز افراد بیشتري جذب این بازار کار مجازي شوند و شانس خود را 

ا و نهادهاي خصوصی و هسازمان، در یافتن مشاغل مناسب امتحان کنند. مؤسسات

اند تا معرفی محصوالت و خدمات خود را در بر آن شده، دولتی در تمامی کشورها

، گیردها قرار میاولین نیازي که فراروي آن، رو بستر اینترنت انجام دهند. از این 

هایی مراجعه به افرادي است که از دانش و مهارت کافی براي انجام چنین فعالیت

اي را عاري از متخصصان توان مؤسسهشند. طبیعی است که امروزه نمیبرخوردار با

هاي مرتبط با آن به بازار کار و آموزش و فناوري اطالعات یافت. ورود رایانه و فناوري

سبب شده است تا بازاري دائمی براي متخصصان ، کاربرد روزافزون تعامالت اینترنتی

نوبه به، عنوان یک پدیدهفناوري اطالعات به، وجود آید؛ بنابراینفناوري اطالعات به

  ).1383، محمد نژاداست (هاي مختلف شده ساز کارآفرینی در حوزهخود زمینه

نقش ) در پژوهشی تحت عنوان 1393( یزنابد یعیرف الیسه و اورزادهیمحمدرضا 

 به بررسی میزان مشارکت زنان رانیزنان ا ینیاطالعات و ارتباطات در کارآفر يفناور

 ینیکارافر زانیکه م دهدیممطالعه نشان  نیحاصل ازا جهینت که اندپرداختهدر کارافرینی 

 انیدر پا باشدیم نییارپایاطالعات و ارتباطات بس يازفناور يریزنان درکشور با بهره گ

 يفناور قیاشتغال ازطر نهیجلب مشارکت درزم يبرا ییراهکارها شنهاداتیپ انیباب

با عنوان نقش فناوري  ی) پژوهش1392مرشدي ( .شودیم هیتوص اطالعات و ارتباطات

شهرستان مرودشت انجام داده  ییاطالعات و ارتباطات در توانمند سازي زنان روستا

در  اديیاز آن است که فناوري اطالعات و ارتباطات نقش ز یحاک قیتحق جیاست. نتا

 ICT بزارهايبندي ا تیولوحاصل از ا جینتا نیدارد. همچن ییتوانمندسازي زنان روستا

 یو کارگاه آموزش ونیزیکه تلو دهدیمنشان  ییدر رابطه با توانمند سازي زنان روستا

 بود. انیپاسخگو دگاهیاز د ییبه منظور توانمندسازي زنان روستا ICTابزارهاي مهم 

نقش فناوري اطالعات و  یبه بررس یقی) در تح1391ولوي (پروانه ، خیشی گرائل هیرق
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حاصل شد که  جهینت نیا یپرداخته است که به طور کل ینیباطات در ارتقاي کارآفرارت

که از بعد  دهیمنحصر به فرد فناوري اطالعات و ارتباطات سبب گرد يهایژگیو

، کیآموزش الکترون، نانهیپروري کارآفر دهیا، ینیکارآفر یتیشخص يهایژگیوپرورش 

دو  یرابطه تعامل نیشود. همچن ینیرآفرتوسعه کسب و کار و اشتغال سبب ارتقاي کا

 خداکرم و طاهرخانی نسرین و فناوري اطالعات برقرار است. ینیکارآفر انیم هیسو

 براي کارآفرینی فرصتهاي ایجاد در اطالعات فناوري نقش يامقاله در) 1388عباسی (

 به طلبدیم انایر اشتغال فضاي. انددهیرس نتایج این به که اندکرده بررسی را ایران زنان

 فرصت عنوان به آینده در تواندیم که، آن شغلی فرصتهاي و فناوري این مطلوبی نحو

 ضعف نقاط تا گیرد قرار وتحقیق مطالعه مورد باشد مطرح ما جامعه زنان براي تهدید یا

 ویلیان .نماییم مدیریت تهدید یا فرصت یک عنوان به را آن و دریابیم را آن قوت و

 سریع رشد به که است شده انجام متوسط و کوچک مؤسسات مورد در )2008( ردینگ

، مایکروسافت، ارتباطات و اطالعات فناوري بخش در که کندیم اشاره آنها نوآورانه و

 تواندیم اروپا دارد عقیده وي. اندشده تبدیل جهانی يهاغول به....  و اسکایپ، گوگل

 و اطالعات فناوري طریق از کار و کسب زمینه در قوي رشد براي را الزم فرصتهاي

 که، دارد وجود اروپا در متوسط و کوچک مؤسسه میلیون 23. کند فراهم را ارتباطات

 فناوري بخش در آنها تعداد. است کرده مشغول کار به را نفر میلیون 100 از بیش

 نیز تحقیق این نتایج بنابراین. است شده برآورده 700000 حدود ارتباطات و اطالعات

 دیگر مطالعات در .است افراد اشتغال در اطالعات فناوري مهم تأثیر نشاندهندة

 و ابارا جمله؛ از است شده ثابت کامالً کار و کسب ایجاد در فناوري ضرورت

 که دریافتند اوگاندا کشور در کوچک کارهاي و کسب مطالعه در )2008( همکارانش

 در افراد مهارت عدم کارها و کسب این پیشرفت عدم و ماندگی عقب علل از یکی

 کار و کسب براي اطالعاتی یکپارچه يهاستمیس نبود و جدید يهايفناور از استفاده

 هاآن. نماید فراهم کار و کسب يهاتیفعال درمورد را الزم اطالعات که باشدیم

 يهاحرفه نیاز مورد اطالعات که را کار و کسب اطالعاتی سیستم یک طراحی پیشنهاد

 که زمانی دیگویم )2003( اسکارآموزي .دانندیم ضروري نماید فراهم را مختلف

 یکی. گذاردیم تأثیر کالن و خرد متغیرهاي بر یابد توسعه جامعه در اطالعات فناوري
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 اشتغال، ردیگیم قرار تی سی آي تأثیر تحت که اقتصادي کالن متغیرهاي نیترمهم از

 .است

  روش 

 برحسب، کاربردي نوع از هدف حسب بر تحقیقات بندي ستهد نظر از حاضر تحقیق

 نوع از هاداده تحلیل و تجزیه نظر از و پیمایشی نوع از توصیفی، هاداده گردآوري نحوه

 تحقیق شرکتهاي بازرگانی شهر شیراز این مکانی قلمرو. رودیم شمار به همبستگی

 این اجراي، نیز زمانی ظلحا از. باشدیم شرکت 30بانک ملی شهر شیراز به تعداد 

 پرسشنامه ابزار از استنباطی اطالعات آوري جمع براي. باشدیم 1396 سال تحقیق

 همچنین و، کارآفرینی متخصصین و مجرب اساتید ییدتأ با آن روایی میزان که استاندارد

 مقدار این که شد سنجیده کرونباخ الفاي ضریب از استفاده با پرسشنامه پایایی میزان

 متغیرهاي، پیشین ادبیات بر مروري با بعد مرحله در. است شده محاسبه 75/0 بربرا

 جامعه دراختیار سؤال 38 با پرسشنامه یتاًنها و شد شناسایی تحقیق موضوع با مرتبط

شهر شیراز  بازرگانی موجود در يهاشرکت) تن از کارکنان 260( تعداد که، هدف

 جامعه از پرسشنامه در .باشدیم ساده صادفیت تحقیق این گیري نمونه روش. قرارگرفت

 طیف روي، هاشاخص از کدام هر میزان مورد در را خود نظر شد خواسته هدف

 شده آوري جمع اطالعات تحلیل و تجزیه منظور به. دهند نشان ايینهگز پنج لیکرت

 نرم يیلهوسضرایب همبستگی به  آزمون قالب در استنباطی و توصیفی آمار وسیله به

  .گرفته شده است قرار تحلیل و تجزیه مورد spssافزار 

  هاافتهی

 يهابنگاه در الکترونیک آموزش بکارگیري با سازمانی ارتباط عواملجهت آزمون 

با توجه به خروجی ا ستفاده شده است.  ضریب همبستگی پیرسوناز  کوچک اقتصادي

. باشدیم 05/0یا مساوي سطح معنی داري براي این آزمون تی کمتر مقدار  )1جدول (

 مقدار با برابر بکارگیري آموزش الکترونیک با متغیر این همبستگی مقدار همچنین

 مثبت همبستگی که شودیم نتیجه آن بودن مثبت از باشدکه می 567/0 یعنی ضریب

عوامل سازمانی بکارگیري آموزش الکترونیک و در  میزان) کاهش( افزایش با و باشدیم

 .ابدییم کاهش یا افزایش اقتصادي کوچک نیز بنگاههاي نهایت توسعه
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  ضریب همبستگی spss. خروجی 1جدول 

 تعداد  متغیر
ضریب 

  همبستگی

سطح 

  معناداري

 ییدتأفرض 

  شده

  ییدتأ 001/0 567/0 260  عوامل سازمانی و بکارگیري آموزش الکترونیک

 يهابنگاه در ونیکالکتر آموزش بکارگیري با اقتصادي ارتباط عواملجهت آزمون 

با توجه به خروجی ا ستفاده شده است.  ضریب همبستگی پیرسوناز  کوچک اقتصادي

 باشدیم 05/0سطح معنی داري براي این آزمون تی کمتر یا مساوي مقدار  2جدول 

 آموزش بکارگیري با اقتصادي و عوامل شودیمکه فرض صفر رد  گیریمیمنتیجه 

 مقدار معنی داري دارد. همچنین يرابطه کوچک اقتصادي يهابنگاه در الکترونیک

 421/0 یعنی ضریب مقدار با برابر بکارگیري آموزش الکترونیک با متغیر این همبستگی

 افزایش با و باشدیم مثبت همبستگی که شودیم نتیجه آن بودن مثبت از باشدکه می

در نهایت توسعه عوامل اقتصادي بکارگیري آموزش الکترونیک و  میزان) کاهش(

  .ابدییم کاهش یا افزایش اقتصادي کوچک نیز بنگاههاي

  ضریب همبستگی spss یخروج .2جدول  

 تعداد  متغیر
ضریب 

  همبستگی

سطح 

  معناداري
  فرضیه

  ییدتأ 001/0 421/0 260  عوامل اقتصادي و بکارگیري آموزش الکترونیک

 الکترونیک آموزش گیريبکار با الکترونیک آموزش ارتباط ویژگیهايجهت آزمون 

با ا ستفاده شده است.  ضریب همبستگی پیرسوناز  کوچک اقتصادي يهابنگاه در

سطح معنی داري براي این آزمون تی کمتر یا مساوي مقدار  3 جدولتوجه به خروجی 

 آموزش و ویژگیهاي شودیمکه فرض صفر رد  گیریمیمنتیجه  باشدیم 05/0

معنی  يرابطه کوچک اقتصادي يهابنگاه در الکترونیک وزشآم بکارگیري با الکترونیک

 با برابر بکارگیري آموزش الکترونیک با متغیر این همبستگی مقدار داري دارد. همچنین

 همبستگی که شودیم نتیجه آن بودن مثبت از باشدکه می 359/0 یعنی ضریب مقدار

الکترونیک بکارگیري  آموزش ویژگیهاي میزان) کاهش( افزایش با و باشدیم مثبت
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 کاهش یا افزایش اقتصادي کوچک نیز آموزش الکترونیک و در نهایت توسعه بنگاههاي

  .یابدیم

  ضریب همبستگی spss. خروجی 3جدول 

  تعداد  متغیر
ضریب 

  همبستگی

سطح 

  معناداري

فرض 

  شده ییدتأ

  ییدتأ 001/0  359/0  260  و بکارگیري آموزش الکترونیک ویژگیهاي آموزش الکترونیک

  بحث و نتیجه گیري

 بر تکیه با کوچک اقتصادي بنگاههاي عوامل سازمانی بر توسعه مؤثربا توجه به نقش 

استفاده از خدمات آموزش  ينحوهتسهیل که  گرددیمپیشنهاد  الکترونیک آموزش

اصالح سیاستها و قوانین موجود کوچک.  يهابنگاهالکترونیکی براي تمامی صاحبان 

حمایت از ایده پردازي و نوآوري در همه جانبه از کارافرینان  هايیتحمادرجهت 

عوامل اقتصادي بر  مؤثرفن اوري اطالعات و ارتباطات. با توجه به نقش  يیطهح

که:  گرددیمپیشنهاد  الکترونیک آموزش بر تکیه با کوچک اقتصادي بنگاههاي توسعه

براي به حرکت ) 2 .آفرینانکار براي اینترنت به دسترسی امکان آوردن ) فراهم1

فرهنگی و اجتماعی بایستی با استفاده از ، اجتماعی، اقتصادي يهاچرخدرآوردن 

از این رو ، مختلف علمی و پژوهشی شکوفا سازد يهاجنبهخالقیت را در ، آموزش

باید در چارچوب  هاحرفهفرهنگ کارآفرینی و اهمیت و نیاز به تمامی  يتوسعه

هاي کاري و اطمینان از تأسیس شبکه) 3. وناگون دیده شودتخصصی گ يهاآموزش

 آموزش ویژگیهاي مؤثربا توجه به نقش . هاي دولتی و غیردولتیگی بین بخشنهماه

پیشنهاد  الکترونیک آموزش بر تکیه با کوچک اقتصادي بنگاههاي الکترونیک بر توسعه

 تالش وزش الکترونیکآم توسعه و پیشبرد جهت درکه  گرددیمکه پیشنهاد  گرددیم

 ییهابرنامه از جمله جامعه در آنها آموزش و افراد عادت تغییر، فرهنگسازي جهت

 مراجع سمت از فرهنگسازي راستا این در. گیرد قرار دولتها نظر مد بایستی که است

 سوي از تبلیغات، صورت الکترونیکی به خدمات از افراد در استفاده آنها اجبار و قانونی

، اطالعات امنیت قانونی که مقبولیت زیرا. باشد مؤثر تواندیم هارسانه و دولتی يارگانها

 .داشت خواهد بکارگیري آموزش الکترونیک در توجهی قابل اثر
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 منابع

 نامه، پایانبررسی میزان کارآفرینی سازمانی در شرکت بیمه ایران) 1381.(ب، اسدنژاد

 .طباطبائیگاه عالمه دانش، رشته مدیریت صنعتی، کارشناسی ارشد

تهران: ، ؛ کسب و کار آموزش الکترونیکی)1385ح. (، ش. میر حسینی، ح. عزیزي، حسینی

 انتشارات سمت.

 کارکنان توانمندسازي بر اطالعات فناوري ریتأث بررسی نامهپایان. )1390( .م، نو قلعه راشکی

  و بلوچستان سیستان دریانوردي و بنادر کل اداره

 يفن آور ياحرفهو  یفن يهاآموزش ریتأث زانیم یبررس) 1388.(ن، و عطار .م، راد ییرضا

 ينوآور، تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیاول در اشتغال زنان استان مازندران. اطالعات

 1388. بهمن.رازی. شینیو کارآفر

شرفته پی درکشورهاي ینان کارآفر به نی رسا اطالع يهاوهیش) 1385(ح.، ن. و رضازاده، شیخان

  132 – 123 ص، 67 ش، کتاب

کارهاي تواناسازي زنان در راه، هاي توسعه کارآفرینی زنان در ایرانراه" )1381.(ف، صابر

، انتشارات روشنگران، تهران، اجتماعی و سیاسی در ایران، راستاي برابري اقتصادي

1381 

 تهاي کارآفرینی براينقش فناوري اطالعات در ایجاد فرص) 1388خ.(، عباسین. و ، طاهرخانی

دانشگاه پیام نور گرمسار: آذر ماه  -يو نوآور يهمایش مدیریت تکنولوژ -زنان ایران

 1388سال 

کسب و کار الکترونیکی بر جهش صادراتی شناسایی  ریتأث)؛ بررسی 1384س (، فتحی

 يهاپژوهشتهران: انتشارات موسسه مطالعات و ، بخش صنعت در کشور هاتیاولو

  .بازرگانی

 و ريیادگیزانیم رب )ICT( اطاتبارت و اطالعات اورينف از ادهفاست اثیرت) 1388(م. ، میاسق

 نامهپایان. ربیجت وملعدرس در یاینمراه ومس هیآپ ردخت وزانآم دانش یآتاطالع وادس

 و شناسیروان دهکدانش، لمعم ربیتتآهگدانش. وزشیآم وژيولنکت دآرش اسینآرشک

  .ربیتیت وملع

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در ارتقاي  ی) بررس1391(پ.، ولوي ر.، خیش یگرائل

 جهاد اقتصادي "اولین کنفرانس ملی کارآفرینی و تعاون -ینیکارآفر

نی رشد کارآفرینان در آموزش کارآفرینی در ایران و بررسی موانع قانو، )1378(.ب، المعی

  اجتماعی. نیتأمموسسه کار و ، صنایع کوچک ایران
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 شماره، تدبیر مجله، انسانی منابع مجدد مهندسی و اطالعات فنآوري )1384ف. (، محمدنژاد

 41ص ، 94

 آموزشئ الکترونیکی نظام استقرار نیاز مورد امکانات و شرایط بررسی )1388(ف. ، نصیري
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