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  کسب و کارهاي کوچک و متوسط کارآفرینی و در توسعه فعالیت هاي ینقش بانکداري الکترونیک
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  چکیده

د یابد، به تبع آن چنانچه فعالیت هاي کارآفرینانه رش. یکی از موضوعات عمده اي که بر اقتصاد جامعه اثر می گذارد، کارآفرینی است    
،  پیشرفت فناوري نیز یکی از محرك هاي اساسی در توسعه و پیشرفت هر کشور از طرفی دیگر .اقتصاد جامعه نیز توسعه پیدا می کند

در این میان کارآفرینی و بانکداري الکترونیک به عنوان یکی از نمودهاي . بوده و عاملی جهت جلوگیري از عقب ماندگی جوامع می باشد
هدف این مقاله معرفی . براي گسترش کارآفرینی، استفاده از بانکداري الکترونیکی ضروري می باشد. فناوري ارتباط تنگاتنگی با هم دارند

براي بیان موانع بانکداري اولیه کارآفرینی، کسب و کارهاي کوچک و متوسط و بانکداري الکترونیک و در نهایت ارائه الگویی مفهومی 
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The role of entrepreneurship and deployment of e-banking in developing small and medium sized 
enterprises activities. 
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Abstract 

One of the main issues that affect on economics is entrepreneurship. If entrepreneurial activities 
grow, then the economic develop. On the other hand, technology development is also important in 
country development. Entrepreneurship and electronic banking have a significant relationship with 
each other. For deploying entrepreneurship, using from e-banking is necessary. The aim of this article  
is to introduce  entrepreneurship, small and medium sized enterprises activities and e-banking and 
finally present a conceptual pattern for stating e-banking barriers in entrepreneurship. 
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  مقدمه

تمامی ابعاد زندگی بشر  ،IT با گسترش فناوري اطالعات    
شده،بطوریکه دنیاي کنونی در جریان   ندچار تحولی بنیادی

میان صنایع   در این.یک دگردیسی کامل قرار گرفته است
تجزیه و  پردازش، آوري، بیشتر از صنایع دیگر بر جمع مالی،

تحلیل و ارائه اطالعات به منظور برآورده کردن نیازهاي 
با در نظر گرفتن اهمیت اطالعات در .اند مشتریان،تکیه کرده

  ،عجیب نیست که بگوییم بانکها از اولینبانکداري
کنندگان تکنولوژیهاي خودکار پرداز اطالعات  استفاده

مختلف در بازار الکترونیکی و سهولت   ارائه خدمات.باشند می
بانکداري   ساز اصلی دستیابی اطالعات مورد نیاز،زمینه

سازي بانکداري  در این میان،پیاده.الکترونیک بوده است
هاي گوناگونی  ر هر کشوري نیاز به زیرساختالکترونیک د

شناخت تاثیرات و   ها به همراه شناخت این زیرساخت.دارد
  چالشهاي آنها در هنگام ایجاد بانکداري الکترونیک،راهنماي

نکته  .مناسبی براي بانکها در دستیابی به موفقیت خواهد بود
حائز اهمیت آنکه رشد و توسعه سریع فناوري اطالعات در 

ماندگی سایر جوامع از سوي دیگر  و عقب  رخی از جوامعب
شکاف دیجیتالی در   خود موجب اختالل در روابط و افزایش

، صادقیفیضی و (خدمات الکترونیکی بین کشورها شده است
و تکنولوژي هاي جدید، محرك هاي  کارآفرینی). 1384

. اساسی رشد و توسعه اقتصادي هر کشوري می باشند
ي اروپایی نشان داده است که کشورهایی که تجارب کشورها

از کارآفرینان به ویژه کارآفرینان حوزه فناوري اطالعات 
سال اخیر، رشد چشمگیري  15حمایت کرده اند، در طی 

داشته اند، درحالی که کشورهایی که موانعی را بر سر راه این 
کارآفرینان ایجاد کرده اند، به رشد چندان قابل توجهی 

با افزایش  ).2007، 1ساونیستور و بریند( ه انددست نیافت
فشارهایی در راستاي توسعه و  رقابت در بازار خدمات مالی،

                                                             
1 Nistor & Brindusa 

ارائه خدمات مالی بر بانکها اعمال   هاي ها و شیوه بهبود گزینه
شد که به معرفی روشهاي جدیدي در زمینه مبادالت مالی و 

به آوري اطالعات  در این میان فن.تجاري منتهی گردید
تسهیل این جریان   عنوان کلید اصلی و موتور محرکه،موجب

بر خالف بانکداري قدیم که بانکها فقط وظیفه نگهداري .شد
اجناس و کاالهاي با ارزش را در یک مکان امن به عهده 
داشتند،امروزه بانکها به فروشگاههاي عرضه کننده انواع 

داري پول و بانکها عالوه بر نگه.اند خدمات تبدیل شده  متنوع
اجناس با ارزش،انتقال منابع،اعطاي وام، پرداخت حقوق و 

در واقع بانکها به .اند ارائه خدمات امانی را نیز به عهده گرفته
دوستی و دیگران، (  اند اطالعات تبدیل شده  صنعت پردازش

1386.(  

 تعریف بانکداري الکترونیک

 اساسا به فراهم آوردن امکان بانکداري الکترونیک،"
هاي  خدمات بانکی با استفاده از واسطه  دسترسی مشتریان به

 کهزادي ( " شود ایمن و بدون حضور فیزیکی اطالق می
،1382.( 

بانکداري الکترونیک به ایجاد "بنابر تعریف دیگري،
کم از طریق کانالهاي   محصوالت و خدمات با بهاي

 تواند این محصوالت و خدمات می.شود الکترونیکی اطالق می
شامل صدور صورتحساب،دادن وام،مدیریت 

هاي الکترونیکی و ایجاد محصوالت و  ها،پرداخت سپرده
باشند  خدمات پرداختهاي الکترونیکی،همانند پول الکترونیکی

. 

اگر بخواهیم تعریف کلی از بانکداري الکترونیک داشته باشیم 
کرد که بانکداري الکترونیک عبارت است   توان چنین بیان می

 :از



3 

 

اي عمومی  ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه رایانه"
که از امنیت باالیی  )اینترنت یا اینترانت( قابل دسترس
 ".برخوردار باشد

 انواع بانکداري الکترونیک

توان بانکداري الکترونیک را به انواع ذیل  بطور کلی می    
 .بندي نمود  تقسیم

 بانکداري خانگی 

 1بانکداري از راه دور 

 انکداري اینترنتیب 

 تلفن بانک 

  کارآفرینی

کارآفرینی یک فرآیند مدیریتی است و این امکان را به     
فرد می دهد تا به طور مستمر حداکثر استفاده از فرصت 
هاي موجود را بعمل آورده و ایده جدیدي ارائه دهد و آنرا 

کارآفرینی یعنی شناسایی و ). 1999 ،1تامسون( بکار گیرد
ري از افکار فرصت طلبانه براي ایجاد و توسعه بهره بردا

  ).45:1986براك هاس و هورویتز، ( شرکت هاي کوچک

  کسب و کارهاي کوچک و متوسط

تعریف قابل قبول جهانی براي شرکت هاي با اندازه     
اما می توان گفت شرکت هاي . کوچک و متوسط وجود ندارد

و شرکت  کارمند دارند 50تا  10کوچک آنهایی هستند که 
رودگرنژاد و ( کارمند دارند 100تا  51هاي متوسط بین 

  ).1387نوبتی، 

در کسب و کارهاي  یاهمیت بانکداري الکترونیک
  کوچک و متوسط

                                                             
1 Thompson 

امروزه بانکداري الکترونیک و تجارت الکترونیک به عنوان     
یکی از مهمترین نمودها و کاربردهاي ویژه فناوري اطالعات 

یعی از تعامل هاي تجاري در و ارتباطات، حجم وس
و  2توربان(کشورهاي پیشرفته را به خود اختصاص داده است

در این میان لزوم انطباق سازمان هاي ). 2000دیگران، 
کارآفرین ایرانی و بخصوص شرکت هاي کوچک و متوسط با 
تعاریف و چارچوب هاي تعیین شده بر مبناي بانکداري 

ه عرصه تجارت جهانی، الکترونیکی و ورود این واحد ها ب
از این رو، کارآفرینانی که کار .بیش از پیش نمایان می گردد

خود را در قالب شرکت هاي کوچک و متوسط آغاز می 
کنند، سهم بسزایی در توسعه اقتصادي و حرکت به سمت 
. جامعه مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات یافته اند

یار مهمی براي بانکداري و تجارت الکترونیک، بستر بس
کشف، رشد و بالندگی کارآفرینان هستند و دستیابی به 
ارزش افزون تر براي بکارگیري قابلیت ها و استفاده از 
امکانات موجود توسط اینها براي کارآفرینان امکانپذیر می 

  ).1387رودگرنژاد و نوبتی، ( باشد

  در کارآفرینی یموانع بانکداري الکترونیک

بانکداري الکترونیک در  الگوي زیر، موانع موثر بر اجراي    
.کارآفرینی را نشان می دهد

                                                             
2 Turban 
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  تشریح مختصر اجزاي الگوي ارائه شده

: عدم وضوح با نبود قوانین بانکداري الکترونیک .1
یکی از موانع اجرائی بانکداري الکترونیکی در 
بخش شرکت هاي کوچک و متوسط، نبود قوانین 

هر فناوري جدیدي پیش . ر این حوزه استالزم د
از مقبولیت عمومی نیازمند مقبولیت قانونی است 
. تا کلیه ظرفیت هاي آن مورد استفاده قرار گیرد

یعنی اگر دنبال این هستیم که فرآیند بانکداري 
الکترونیکی با اقبال عمومی مواجه شود، ضروري 

با  است بسترهاي قانونی مورد نیاز را فراهم کنیم و
شناخت تمامی احتماالت در فرآیند بانکداري 
الکترونیکی، درصد ریسک را کاهش داده و اعتماد 
عمومی نسبت به سیستم هاي بانکداري 

 .الکترونیکی را افزایش دهیم

: عدم دسترسی ارزان، آسان و سریع به اینترنت  .2
ایران مانند دیگر کشورها، داراي شرکت هاي 

بازار خود به اینترنت بسیاري است که براي توسعه 

هدف بیشتر این شرکت ها از پایگاه . وابسته اند
هایی که در اینترنت ایجاد می کنند، همانا توسعه 

متاسفانه فروش در شبکه اینترنت . صادرات است
هزینه زیادي دارد و براي بسیاري مقرون به صرفه 

همچنین براي ایجاد یک تجارت . نمی باشد
معامالتی، بنگاه هاي  الکترونیکی یا وب سایت

کوچک و متوسط ناگزیر به انجام هزینه هاي 
 .باالیی هستند

عدم بستر فرهنگی مناسب در شرکت هاي کوچک  .3
مدیریت بانکداري الکترونیکی در بخش : و متوسط

فرهنگ سازي با دو چالش اساسی و محوري 
اول اینکه با گرایش به سمت . مواجه خواهد بود

وش هاي کهنه باید در قالب بانکداري، بسیاري از ر
این سیستم هاي الکترونیکی گنجانده شود و الزم 
است در این زمینه به کارمندان بانک ها آموزش 
هاي مناسب داده شود تا از این پدیده جدید 
 .استقبال کرده و خود را با آن هماهنگ کنند

عدم 
آموزش 
مناسب 
در این 
 زمینه

زیرساخت 
مالی و 
 بانکی

سنگین  امنیت
بودن هزینه 

ارائه 
 خدمات

عدم بستر 
فرهنگی 
 مناسب

عدم 
دسترسی 

ارزان، آسان 
و سریع 
 اینترنت

عدم 
وضوح یا 

نبود 
قوانین 
 مربوطه

 موانع بانکداري الکترونیک در کارآفرینی
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چالش دوم مربوط به تطبیق ابزارها و روش هاي 
ا فرهنگ، روحیه و دانش بانکداري الکترونیکی ب

 .مردم است

: سنگین بودن ارائه خدمات بانکداري الکترونیک .4
یکی دیگر از چالش هاي پیش روي بانکداري 
الکترونیکی، استفاده از سیستم هاي پیشرفته و 
امکانات جدید می باشد که به دلیل گران بودن 
این تجهیزات و هزینه بسیار باالي نگهداري آنها 

ز بانک ها، موجب عدم ارائه و براي بسیاري ا
توسعه خدمات نوین بانکداري الکترونیکی به طور 

براي حل این مشکل دو روش . بایسته شده است
وجود دارد، یکی اینکه بانک ها با یکدیگر اقدام به 
خرید سیستم هاي بانکداري الکترونیک کنند و 

 .می باشددیگر ایجاد شبکه پرداخت بین بانکی 

ه چالش هاي اساسی پیش روي از جمل: امنیت .5
بانکداري الکترونیکی، مسائل امنیتی می باشد و 
همانگونه که رواج هر فناوري در جامعه نیازمند 
فراهم کردن زیرساخت هایی براي پذیرش و جلب 
اطمینان مشتریان می باشد، بانکداري الکترونیکی 
نیز به عنوان فن آوري نوین در صنعت بانکداري به 

امنیتی براي تداوم و پذیرش  زیرساخت هاي
 .عمومی نیاز دارد

به طور یقین، تحقق : زیرساخت مالی و بانکی .6
بانکداري الکترونیکی نیازمند توسعه سامانه هاي 
الکترونیکی در بانک ها اعم از دستگاه خودپرداز، 
پایانه فروش، وب سایت ایمن و نرم افزارهاي 

ي با بیشتر شدن پایانه ها. یکپارچه سازي است
تمایل ... فروش و دستگاه هاي خودپرداز و 

مشتریان به استفاده از خدمات این نوع بانکداري 
بیشتر از گذشته خواهد شد و مردم با توجه به 
امکان دسترسی به این وسایل الکترونیکی در اکثر 
مکان ها، بانکداري الکترونیکی را به عنوان شیوه 

ین چالش اي نوین به راحتی پذیرا خواهند بود و ا
پیش روي بانکداري الکترونیکی به خصوص در 
کشورهاي در حال توسعه به فرصتی براي 

 .بانکداري الکترونیکی تبدیل خواهد شد

عدم آموزش مناسب در زمینه بانکداري  .7
یکی دیگر از عیب هاي بانکداري : الکترونیکی

الکترونیکی، ناآشنایی عده کثیري از افراد جامعه 
و  بود آموزش هاي عمومیبا آن است که از ن

زم فرهنگی و اجتماعی ناشی می زمینه هاي ال
 )1387رودگرنژاد و نوبتی، (شود

  نتیجه گیري
در این تحقیق، موضوعات بانکداري الکترونیکی،     

کارآفرینی و کسب و کارهاي کوچک و متوسط مورد بحث 
بیان شد که کارآفرینی و بانکداري الکترونیکی . قرار گرفتند

کسب و اط تنگاتنگی با یکدیگر دارند به طوري که ارتب
فعالیت هاي کارهاي کوچک و متوسط ویا به عبارتی تمام 

کارآفرینانه براي موفقیت می بایست از بانکداري الکترونیک 
یک الگوي مفهومی نیز براي بیان موانع . استفاده نمایند

براي رفع . بانکداري الکترونیکی در کارآفرینی مطرح گردید
ساله،  20این موانع با توجه به اینکه در سند چشم انداز 

ایران باید در رتبه اول فناوري منطقه قرار بگیرد، پیشنهاد 
می گردد دولت سرمایه گذاري هاي الزم را در این زمینه 
انجام داده، زیرساخت هاي الزم را فراهم آورده و آموزش 

.دهد هاي الزم را به عموم مردم و کسب و کارها ارائه
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