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  پيشگفتار
كنيم داراي ارتباطات دروني گسترده و تغييرات سريع  اكنون در آن زندگي مي كه ما هم يهانج

هاي اطالعاتي و  فناورياطالعات و ارتباطات ( عمدتاً ناشي از سرعت رشد و توسعه در فناوريكه  است
طالعاتي و هاي ا فناوريكند،  بيان مي درستي به 2»مجمع اقتصاد جهاني«طور كه  . هماناست) 1ارتباطي
هاي نوآورانه و انطباقي،  حل از طريق هوشمندي و راه 3»سيستم عصبي تجميعي«يك  عنوان به ارتباطي

هاي اطالعاتي  فناوريهاي زندگي ما را به هم مرتبط و تحت تأثير قرار داده است. در حقيقت  تمام بافت
ي اقتصادي، اجتماعي و محيطي ها توانند كمك بزرگي در حل چالش ابزارهايي هستند كه مي و ارتباطي

  توسعه فراگير و پايدار را ترويج كنند.و  باشند
، توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتدسترسي فزاينده به اطالعات و دانش از طريق 

برابري جنسيتي را و  برداشتهها و فقرا را در  معيشت به حاشيه رانده شده مالحظه قابلپتانسيل بهبود 
پل ارتباطي براي اتصال افراد از كشورها و  عنوان بهتواند  مي فناوري اطالعات و ارتباطاتكند.  ترويج مي

و  اعتماد قابلابزاري كارآمد، شفاف و و  هاي مختلف (در يك منطقه و حتي فراتر) عمل كرده بخش
ارتباطي كه براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتسكويي براي ارتباط و همكاري را فراهم كند.  چنين هم

زيادي در منطقه آسيا  يها كند، ضروري است. موفقيت تبادل كارآمد محصوالت و خدمات را تسهيل مي
الكترونيكي توان از موارد زير نام برد: ابتكارات دولت  مثال مي عنوان بهاند كه  ثبت شده اقيانوسيهو 

درآمدهاي زيادي را از زواياي هاي همراه  اند، تلفن بهبود دادهرا  دسترسي و كيفيت خدمات عمومي
هاي  پذيرها، از طريق رسانه هاي شغلي براي زنان و صداي آسيب د، فرصتنكن مختلف ايجاد مي

  اجتماعي، از هميشه بلندتر شده است.
ه (نسبت به ساير نقاط جهان) دبسيار گستر اقيانوسيهبا اين وجود، شكاف ديجيتالي در آسيا و 

، كشورهاي اين منطقه در سراسر عه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسبندي  . در آمار رتبهاست
تأييدي است بر شكاف ديجيتالي عميقي كه در اين نقاط وجود دارد. با وجود كه  اين طيف قرار دارند

و تعهدات بسياري از بازيگران اصلي در منطقه، دسترسي به ارتباطات فناوري  توجه قابلهاي  پيشرفت
  اي همه تضمين شده نيست.پايه هنوز بر

هاي  گذاران بايد متعهد به درك بيشتر پتانسيل هاي ديجيتالي، سياست براي پر كردن شكاف
اقتصادي و اجتماعي فراگير در منطقه باشند. در راستاي اين   براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات

در آسيا و اقيانوسيه  اطاتتوسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباهداف، مراكز آموزشي براي 
4)APCICTاي كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي آسيا و  هاي منطقه عنوان آموزشگاه )، به

                                                 
1- Information and Communication Technologies  
2- World Economic Forum 
3- Collective Nerve System 
4- Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology 
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در  ESCAPكشور عضو  62هاي  )، با مأموريت و حكمي براي تقويت تالشUN/ESCAP(1اقيانوسيه 
هاي  ادي خود، از طريق توسعه ظرفيتدر توسعه اجتماعي اقتص فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از 

اصول و برنامه  بيانيهدر جواب به  APCICTاجتماعي و نهادي، در اين منطقه تشكيل شد. حكم 
 دست به)، مبني بر اينكه هر شخص بايد فرصت (2WSISتي اعملياتي اجالس جهاني جامعه اطالع

مندي كامل از جامعه اطالعاتي و   بهرهو  ها و دانش ضروري براي درك، مشاركت فعال آوردن مهارت
  اقتصاد دانشي را داشته باشد، آماده شد.

براي  رايك برنامه درسي آموزشي جامع  APCICTالعمل،  رعايت بيشتر اين دستور منظور به
فناوري اطالعات و  الزامات) به نام آكادمي ICTD(3 توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات

بر اساس تقاضاي باالي  2008رشد دولتي توسعه داد. اين برنامه در سال براي مديران ا ارتباطات
با هدف انتقال كه  مجزا و در عين حال مرتبط را سرفصل 10كشورهاي عضو، آغاز به كار كرد. آكادمي 

سازي  ريزي و پياده ها در برنامه كمك به آن چنين همو  گذاران هاي ضروري به سياست دانش و مهارت
هاي آكادمي  ، طراحي كرد. استفاده گسترده از برنامهفناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  قيتكارآمدتر خال

  پوشش داده شده است. سرفصلكه در اين  است در سراسر آسيا و اقيانوسيه گواه و تأييدي بر مفادي
ESCAP هاي مداوم  از تالشAPCICT هاي با كيفيت باالي  سرفصلو انتشار رساني  روز براي به

و فناوري ، با توجه به تغييرات سريع در توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتدگيري يا
اي،  نفعان ملي و منطقه يذبراي  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتگيري از منافع دانش  بهره

ترجمه، اين و سازي  طبقمن، استفاده، APCICTاز طريق  ESCAP، عالوه بهكند.  استقبال مي
هاي  مستمر كارگاه  كند. اميد است كه با ارائه هاي آكادمي را به كشورهاي مختلف ترويج مي سرفصل

ها از منافع  درك آنو  ها انتقال يابد هاي مختلف، دانش الزم به آن آموزشي براي مسئولين دولتي در رده
ن به اهداف توسعه گسترش يافته و منجر به اقدامات مشخص براي رسيد فناوري اطالعات و ارتباطات

  اي گردد. در سطح ملي و منطقه
  
  
  

                                                         Noeleen Heyzer  
  ESCAPملل متحد و دبير اجرايي سازمان معاون دبير كل 

                                                 
1- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
2- World Summit on the Information Society 
3- Information and Communication Technology for Development 
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  مقدمه
  

هاي سازماني  براي پوشش شكاف ديجيتالي، اهميت توسعه منابع انساني و ظرفيت در تالش
هاي  فناوريكم گرفت. به خودي خود،  توان دست را نمي فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي استفاده از 

ها  مؤثر از آن طور بههستند، اما زماني كه افراد بدانند چگونه  صرفاً يك سري ابزار اطالعاتي و ارتباطي
ند توسعه اجتماعي، تسريع روو  و محرك ايجاد تحول تبديل شدهكننده  استفاده كنند، به هدايت

 الزاماتانداز، آكادمي  د داشت. با در نظر گرفتن اين چشمناقتصادي و تغييرات مثبت را به دنبال خواه
  براي مديران ارشد دولتي، توسعه داده شده است. فناوري اطالعات و ارتباطات

و اقيانوسيه اين آكادمي برنامه شاخصي از مركز فناوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه آسيا 
كامل نفوذ  طور بهو  براي تجهيز مقامات دولتي با دانش و مهارت طراحي شدهو  سازمان ملل است

دهد. آكادمي به هزاران  براي توسعه اجتماعي و اقتصادي را افزايش مي فناوري اطالعات و ارتباطات
، رسيده است. 2008ل مخاطب و صدها سازمان در سراسر آسيا و اقيانوسيه، از زمان شروع آن در سا

ها  توسط تعداد زيادي از دولتو  گسترش پيدا كرده آسيا و اقيانوسيهكشور در منطقه  20آكادمي در 
در برنامه درسي مؤسسات  چنين همو  عنوان چارچوبي براي آموزش منابع انساني پذيرفته شده است به

  هاي منطقه، گنجانده شده است.  عالي و دانشگاه
آكادمي به خاطر مفاد جامع و گستردگي عناوين پوشش داده شده گذاري  بخشي از تأثير

توانايي آكادمي در پيكربندي براي انطباق با  چنين همآموزشي ابتدايي است.  سرفصل 8توسط 
هاي محلي و پرداختن به مسائل توسعه اجتماعي و اقتصادي در حال ظهور، نيز شايان توجه است.  بافت

 در APCICTاقيانوسيه،  و تقاضاي بسيار زياد از جانب كشورهاي آسيا ، در نتيجه2011در سال 
فناوري كه براي افزايش ظرفيت استفاده از را آموزشي  سرفصلمشاركت با همكاران و شركا، دو 

  توسعه داد. ،طراحي شده بود وهوا آبدر مديريت بحران و ريسك و تغييرات  اطالعات و ارتباطات
همانند  11و 10 ،9هاي جديد آكادمي  سرفصل APCICT در يك رويكرد مشاركتي با

 صورت بهو  سازي و تحويل داده شدند اي فراگير و مشاركتي توسعه، پياده در شيوه 8تا  1هاي  سرفصل
توسعه را به خود جلب كردند. كل آكادمي بر  نفعان ذينظر يك گروه گسترده و استثنايي از  مند نظام

ت: نيازهاي ارزيابي از سراسر منطقه آسيا و اقيانوسيه؛ رايزني با مقامات اساس موارد زير تنظيم شده اس
نقاط قوت و ضعف مواد  رويالمللي، دانشگاهيان و مربيان؛ تحقيق و تحليل  دولتي، اعضاي جامعه بين
هايي كه در سطح منطقه و  بررسي دقيق كه از طريق كارگاه فرآيندآموزشي موجود؛ و يك 

با ارزش را براي  يآموزشي فرصت يها دهي شده بود. اين كارگاه سازمان APCICTها، توسط  زيرمجموعه
د. خروجي نآور از آكادمي در كشورهاي مختلف، فراهم ميكنندگان  تبادل تجربه و دانش در بين استفاده
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توسعه هاي  جامع برنامه درسي آكادمي است كه گستره مهمي از سرفصل سرفصل 10و نتيجه آن نيز 
هاي  داللت بر وجود نقطه نظرات فراوان و تفاوتو  ) را پوشش دادهICDT(1 رتباطات و اطالعاتفناوري ا

 ظريف فعلي در سراسر منطقه است.
قوي  هاي اي از مشاركت شبكه ،براي توسعه آكادمي APCICTرويكرد فراگير و مشترك 

ه مقامات دولتي، ب توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتتسهيل ارائه آموزش  منظور به
توسعه در سراسر منطقه آسيا و اقيانوسيه و فراتر از آن، ايجاد كرده است.  نفعان ذيگذاران،  سياست

اي (در كشورهاي  يك چارچوب آموزشي در سطح ملي و منطقه صورت بهمداوم  صورت بهآكادمي 
لمللي) مورد قبول و ا هاي ملي و بين سازمانو  و مؤسسات آموزشي APCICTمختلف و با همكاري با 

با شركا در  APCICTدر تعامل كننده  نيروي محرك و هدايت عنوان بهگيرد. اين اصول  استفاده قرار مي
گويي به نيازها و رسيدن به  براي پاسخ هاي جديد سرفصلتوسعه و  مفاد آكادمي روزرساني بهبهبود و 

  گيرند.  مخاطبان جديد، مورد استفاده قرار مي
APCICT آكادمي مجازي «يادگيري از راه دور آنالين (به نام  فرم پلتAPCICT«2 كه امكان (

عنوان مكمل ارائه چهره به چهره  كند، به فردي را فراهم مي صورت بهمطالعه و يادگيري مطالب 
هاي  سرفصلكند كه  توسعه داده است. اين آكادمي مجازي اطمينان حاصل ميرا  هاي آكادمي برنامه

، هستند. سازي بوميسازي و  سفارشي براي دانلود، انتشار، دسترسي قابل سادگي بهد همراه، آكادمي و موا
  موجود است.  DVD صورت بهبراي كساني كه دسترسي محدود به اينترنت دارند، چنين همآكادمي 

با همكاري شركا  APCICTهاي محلي،  براي افزايش قابليت دسترسي و ارتباط در زمينه
ريزي براي ترجمه به  برنامهو  هاي مختلف در دسترس قرار دهند ها را به زبان اين آكادمي اند تا توانسته

  است.   هاي ديگر نيز انجام شده زبان
و مشاركت فعال بسياري  گيمشخص، توسعه و ارائه آكادمي بدون تعهد، از خود گذشت طور به

، مؤسسات آموزشي ها ها، وزارتخانه مام دولتبود. در اين فرصت از ت پذير نمي ها، امكان از افراد و سازمان
ها نه  شود. آن اند، تشكر مي ها مشاركت داشته اي و ملي كه در توسعه اين آكادمي هاي منطقه و سازمان

اند، بلكه به حاميان آكادمي، در كشور و  ها ارائه داده سرفصلهاي با ارزش را براي محتواي  تنها ورودي
ها در تبديل شدن به جزء  اي است كه آكادمي تر از آن، نقش عمده اند، اما مهم منطقه خود، تبديل شده

براي برآوردن  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  اي براي ايجاد ظرفيت مهم چارچوب ملي و منطقه
  اند. فرهنگي، بازي كرده-ياهداف توسعه آينده اقتصاد

                                                 
1- Information and Communication Technology for Development 
2- APCICT Virtual Academy 
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پذير  را امكان 2 سرفصلكنندگان كه توسعه  بسياري از مشاركت توجه قابلتالش  چنين هم
 20كارگاه آكادمي كه در  80 در كه تا كنونكننده  شركت 7500عالوه، از  است. به تقدير قابلاند،  كرده

گردد. بينش ارزشمند و  قدرداني مي هاي آموزشي آنالين، مخاطبان دورهنيز و  است كشور برگزار شده
  ها به آكادمي در ايجاد تأثيرگذاري پايدار كمك كرده است. آن هاي پيشنهادانتقادات و 

فناوري ها در كاهش شكاف دانشي منابع انساني  صادقانه اميدواريم كه اين آكادمي طور بهما 
فناوري اطالعات و ترويج استفاده از و  تفناوري اطالعات و ارتباطا، رفع موانع قبول اطالعات و ارتباطات

  اقتصادي و دستيابي به اهداف توسعه هزاره سوم، كمك كند. -در شتاب توسعه اجتماعي ارتباطات
  

  
                        Hyeun- Suk Rhee  

  UN-APCICT/ESCAPمدير          
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  ها سرفصلمجموعه درباره 
  

العات نحوه زندگي و كار ما را دچار تحول ، دسترسي آسان به اط1»عصر اطالعات«امروزه و در 
اقتصاد «و  4»اي اقتصاد شبكه«، 3»اقتصاد دانشي« عنوان بهكه  2»اقتصاد ديجيتالي«كرده است. 

شده است. اين  توصيفها،  ايده خلق، با يك تغيير از توليد كاالها به شود مي از آن ياد نيز  ،5»جديد
  .است در اقتصاد و اجتماع(و حتي نقش مركزي)  تباطاتفناوري اطالعات و ارنقش  تأكيدي بر رشد

توسعه به كمك فناوري گسترده تمركز خود را بر  صورت بهها در سطح جهان،  در نتيجه، دولت
نه تنها  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتها،  اند. براي دولت افزايش داده اطالعات و ارتباطات
يا بخش اقتصادي اهميت دارد، بلكه شامل استفاده از  ات و ارتباطاتفناوري اطالعبراي توسعه صنعت 

  گردد.  براي ايجاد رشد اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز مي فناوري اطالعات و ارتباطات
با  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ها در تنظيم سياست هرچند، در بين مشكالتي كه دولت

گيرند،  كار مي هايي كه براي توسعه ملي به گذاران اغلب با فناوري آن روبرو هستند، اين است كه سياست
شود تنظيم كرد، بسياري از  توان آنچه را كه درك نمي آشنايي الزم را ندارند. از آنجايي كه نمي

اند. البته واگذاري  كنار گذاشته شده فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري در  گذاران از سياست سياست
به متخصصان فناوري نيز كار درستي نيست، زيرا اين متخصصان  اطالعات و ارتباطاتفناوري   كامل

  ها ندارند. فني درك مناسبي از پيامد سياست
 براي مديران ارشد دولتي فناوري اطالعات و ارتباطات الزاماتهاي آكادمي  سرفصل مجموعه

  است:  ر توسعه داده شدههاي زي براي آموزش و افزايش اطالعات گروه UN-APCICT/ESCAPتوسط 
فناوري اطالعات و گذاري  مسئوليت سياستكه  گذاران در سطوح ملي و داخلي سياست -1

  را بر عهده دارند؛ ارتباطات
فناوري اطالعات و هاي مبتني بر  سازي سيستم مقامات دولتي كه مسئوليت توسعه و پياده -2

  را بر عهده دارند؛ ارتباطات
فناوري ابزارهاي  كارگيري بهنبال استخدام مديران پروژه و مديران در بخش دولتي كه به د -3

  هستند. اطالعات و ارتباطات
توسعه به كمك فناوري ها، براي توسعه آشنايي با مسائل اساسي مرتبط با  سرفصل مجموعه

. در اينجا منظور توسعه يك اند گذاري شده از منظر فناوري و سياست، هدف اطالعات و ارتباطات

                                                 
1- Information Age 
2- Digital Economy 
3- Knowledge Economy 
4- Networked Economy 
5- new Economy 
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هاي فناوري  نيست، بلكه ايجاد يك درك خوب از قابليت فناوري اطالعات و ارتباطاتاوري راهنماي فن
گذاران پيشنهاد  چه چيزي را به سياستو  اينكه فناوري به چه سمتي در حال حركت استو  ديجيتال

ها پوشش داده شده، توسط تحليل نيازهاي آموزشي و  سرفصلهايي كه در  . سرفصلاستكند،  مي
  اير مفاد آموزشي در سطح جهان، تشخيص داده شده است. بررسي س

خوان براي آموزش، توسط منبع خود عنوان بهند كه بتوانند ا نحوي طراحي شده ها به سرفصل
مستقل و در عين حال مرتبط با يكديگر،  صورت بهها  سرفصلمخاطبان، مورد استفاده قرار گيرند. 

هاي ديگر مرتبط باشد.  سرفصلبه مباحث مطرح در  لسرفصسعي شده است كه هر و  اند طراحي شده
ها گواهي و  بتوان براي آنكه  ها به يك دوره آموزشي منسجم سرفصلهدف بلند مدت اين است كه 

  مدرك نيز صادر كرد، تبديل شوند.
و اهداف يادگيري كه مخاطبين و  سرفصلبا يك متن كوتاه در رابطه با اهداف  سرفصلهر 

به  سرفصل. مفاد شود توانند پيشرفت خود را با توجه به آن ارزيابي كنند، شروع مي ميكنندگان  شركت
ها براي كمك به درك مفاهيم كليدي،  كه شامل مطالعات موردي و تمرين شود دو قسمت تقسيم مي

ها و جداول براي درك بيشتر  . شكلشودفردي يا گروهي انجام  صورت بهند نتوا ها مي . تمريناست
اند. ليست مراجع و منابع آنالين براي مطالعه بيشتر مخاطبان،  ها ارائه شده سرفصلها در  نبهبعضي از ج

  ها ارائه شده است. سرفصلدر 
تا حد بسيار زيادي متنوع و گوناگون  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتاز  استفاده

هاي مختلف ممكن است  سرفصلدر يا  سرفصلها در داخل يك  است، در نتيجه مطالعات موردي و مثال
هاي اين نظم نوين در  ها شور و هيجان و چالش البته دور از انتظار نيست. اينكه  متناقض به نظر برسد

فناوري  يها پتانسيل وجو جست مشغولاست، در حالي كه تمام كشورها  هاي آن وعدهحال ظهور 
  و ابزارهاي توسعه آن هستند.  اطالعات و ارتباطات

آموزش از راه دور آكادمي  فرم پلتفرمت چاپي،  بهآكادمي  سرفصل مجموعهحمايت از براي 
فرمت ويدئو و نيز ارائه اساليدها، فراهم  بهها  هاي مجازي و ارائه آموزش كالس ، باAPCICTمجازي 

  .http://e-learning.unapcict.org :شده و در دسترس مخاطبان قرار دارد
همكاري الكترونيكي را توسعه داده است. اين سايت آنالين براي  يك قطب APCICTعالوه،  به

كه  است اختصاص داده شده توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاران  كاركنان و سياست
است. اين قطب دسترسي به منابع دانشي،  گسترش يافتهها  براي افزودن تجربه يادگيري و آموزشي آن

ايجاد و يك فضاي تعاملي را براي را  به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه هاي مختلف  در جنبه
 توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهمكاري در پيشبرد و  به اشتراك گذاشتن دانش و تجربه

  كند. فراهم مي
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  ۲ سرفصل
  

 ارتباطاتتوسعه به كمك فناوري اطالعات و اي روي  فزاينده صورت بهها در سراسر جهان  دولت
هاي  يا بخشنه تنها در ارتباط با توسعه صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات كه  كنند تمركز مي

. خصوصاً از شوداستفاده ميبراي ايجاد توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز اقتصادي است، بلكه 
، از قبيل ها طيف وسيعي از حوزهكه  اتفناوري اطالعات و ارتباطهاي  رود كه سياست ها انتظار مي دولت
هاي نظارتي، دسترسي به زيرساخت پايه، سرعت بخشيدن به توسعه  ها و محيط سازي سياست فعال

هاي نوآورانه  حل ، تحقيقات و توسعه براي فراهم آوردن راهفناوري اطالعات و ارتباطاتهاي پايه  مهارت
توسعه به كمك فناوري گذاري و حاكميت  سياستروي  سرفصلتوسعه دهند. اين گيرد،  دربرميرا 

و  هاي ملي هاي مختلف سياست ، فراهم آوردن اطالعات كليدي در رابطه با جنبهاطالعات و ارتباطات
-همدارد. تمركز ، توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي ترويج  ها و چارچوب استراتژي نيز

در اين  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات كليدي و موارد حاكميتي يها سياستچنين 
چگونگي مقايسه با و ها  دولت نحوه محاسبه ميزان پيشرفت توسط است. قرار گرفته موردبحثسرفصل 

 نشان داده خواهد شد.در اين سرفصل ساير كشورها نيز 
  

  سرفصلاهداف 
  عبارتند از: سرفصلاهداف اصلي اين 

و  ها هاي ملي، استراتژي هاي مختلف سياست ه با جنبهفراهم آوردن اطالعات در رابط -1
را ترويج  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتابزارهاي حقوقي كه استفاده از 

  كنند. مي
توسعه به كمك فناوري هاي  سياستسازي  بحث و بررسي در حوزه توسعه و پياده -2

  .اطالعات و ارتباطات
توسعه به كمك فناوري گذاري  رفت در سياستگيري پيش نشان دادن چگونگي اندازه -3

ها و نيز چگونگي محك زدن پيشرفت در مقايسه با  توسط دولت اطالعات و ارتباطات
 ساير كشورها. 

 

 يادگيرینتايج 
  ، مخاطبان بايد بتوانند:سرفصلبعد از مطالعه اين 

  د.را توضيح دهن توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  سياست فرآيند -1
  را تحليل كنند. توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي كليدي  سياست -2
  قرار دهند. موردبحثرا  فناوري اطالعات و ارتباطاتموارد كليدي حاكميت  -3



14 
 
 
 
 
 
 
 

  اختصارات
  

ADB   Asian Development Bank 
APCICT  Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication 
  Technology for Development 
APDIP Asia-Pacific Development Information Programme 
ASEAN  Association of Southeast Asian Nations 
BPO   Business Process Outsourcing 
CCK   Communications Commission of Kenya 
CMA   Communications and Multimedia Act (Malaysia) 
CSO   Civil Society Organization 
ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN) 
EU   European Union 
FOSS   Free and Open Source Software 
gCIO   Government Chief Information Officer 
GDP   Gross Domestic Product 
GIF   Government Interoperability Framework 
GSD   Global Software Development 
ICT   Information and Communication Technology 
ICTD   Information and Communication Technology for Development 
IDA   Infocomm Development Authority (Singapore) 
IMF   International Monetary Fund 
IP   Internet Protocol 
IT   Information Technology 
ITU   International Telecommunication Union 
NEA   National Enterprise Architecture 
NGO   Non-Governmental Organization 
NIDA   National Information Communications Technology Development Authority 
  (Cambodia) 
NII   National Information Infrastructure 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
OLPC   One Laptop per Child 
OSS   Open Source Software 
PC   Personal Computer 
PLDT   Philippines Long Distance Telephone Company 
R&D   Research and Development 
Socitm  Society of Information Technology Management (UK) 
TA   Technical Assistance 
UK   United Kingdom 
UN   United Nations 
UNDP  United Nations Development Programme 
US   United States 
WSIS   World Summit on the Information Society 



15  
  

 
 
 
 
 
 
 

  ها ليست آيكن
 

  
 رديمطالعه مو

  
  هايي براي تفكر پرسش

  
 فعاليت

 
  خودآزمايي

  
 
  
  



 



 

  اولفصل 
توسعه به كمك فناوري هاي  توسعه سياست

 اطالعات و ارتباطات
  

  اين بخش با اهداف زير نگارش شده است:
  1گذاري فناوري اطالعات و ارتباطات حاكميت)، بازار و جامعه مدني در سياست(تشريح نقش دولت  
  فناوري اطالعات و ارتباطاتدر  هاي جديد اصالحات قانوني و نظارتي با توجه به پيشرفتبه نياز  دربارهبحث 
 فناوري اطالعات و ارتباطات هاي متعدد توسعه سياست اننفع ذي بارهبحث در 

 
هاي  سياستحوزه فعال در  مند پيگيرينياز 2فناوري اطالعات و ارتباطاتبه كمك  توسعه

در اين دارد.  نيازنيز  عملي به استراتژي و طرحدقيق  انداز چشميك  امر عالوه براين  كه استعمومي 
بسيار  طوركلي به فناوري اطالعات و ارتباطاتتواند كارآمد باشد، زيرا  رويكرد اقتصاد آزاد، نمي مورد
هاي  تواند منجر به هدر رفتن منابع با ارزش گردد. فرصت بر است و عدم استفاده مناسب مي هزينه

  ك شكست نيز بسيار باال است.بسيار جذاب است ولي در عين حال ريس فناوري اطالعات و ارتباطات
ابتدا اجازه ،  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  سياستباره بحث درپيش از 

يك برنامه عمل است كه به صورت رسمي اينگونه تعريف سياست  كنيم. گفتگودهيد درباره سياست 
 دربارهسياسي ز بازيگران يا گروهي ا يك بازيگرتوسط كه  مرتبط اتتصميم اي ازمجموعه« شود:مي

شود، در حالي كه در  ها در يك وضعيت مشخص، گرفته مي هاي دستيابي به آن انتخاب اهداف و شيوه
يك  3»هاي عمومي سياست«. ]1[»اصل، اين تصميمات بايد در محدوده اختيارات اين بازيگران باشد

قررات، تصميمات و اقدامات دولت ، مردر قوانين كشوكه  واكنش دولتي به مسائل مرتبط با رفاه است
  ]2[ند. ا شده گنجانده

 و شود بخشي از سياست در نظر گرفته مي عنوان بهذكر اين نكته ضروري است كه اقدامات نيز 
وجود نامه) مبتني بر  يك دستور يا آيين صورت بهيك جمله يا اعالم رسمي (بيان به نيازي در حقيقت 

افزارهاي خصوصي در دولت و عدم  ال، استفاده گسترده از نرمعنوان مث ، نيست. بهيك سياست خاص

                                                 
1- Information and Communication Technology (ICT) 
2- Information and Communication Technology for Development (ICTD) 
3- Public Policy 



  
  
  
 
  

  ها، فرآيندها و حاكميت براي توسعه سياستفناوري اطالعات و ارتباطات : 2سرفصل    18
 

استفاده از  ه، عمالً بر تمايل ب1باز افزارهاي متن استفاده از نرم دربارهوجود يك سياست رسمي 
  دارد. داللتافزارهاي خصوصي  نرم

بيان  اًمشخصاظهارات و اسناد آنچه در  صورت بههاي عمومي هم  طور خالصه، سياست به
  .، تعريف شده استگردد ها اجرا مي توسط دولتكه آنچه  همو  ودش مي

اند، در عين حال اين  گذاري شده هاي عمومي هدف هاي عمومي براي كاال در حالي كه سياست
هاي  گذاري مشخص در بر ندارند. سياست مسئلهحل ممكن را براي يك  ها هميشه بهترين راه سياست

حلي  عنوان بهترين راه خاص نيست، بلكه بيشتر به مسئلهبه يك  عمومي بهترين تكنيك يا پاسخ علمي
 اننفع ذيشود. با توجه به اين نكته كه  كند، در نظر گرفته مي را برآورده مي اننفع ذيكه نيازهاي قانوني 

دارند، بهترين هاي متفاوتي  ديدگاهشود،  حل در نظر گرفته مي بهترين راه عنوان بهآنچه  دربارهاغلب 
  باشد. قبول قابلحلي است كه براي همه  عمومي، راه سياست

هاي  ، اين است كه سياستگيرند برنميحل را در  ها لزوماً بهترين راه دليل ديگري كه سياست
محدوديتي  عنوان بههاي قديمي  سياستو  شوند هاي موجود نوشته مي جديد عموماً در حاشيه سياست

هاي قديمي ممكن است منافع  عنوان مثال، سياست . بهكنند هاي جديد عمل مي براي تنظيم سياست
اينكه اصراري مبني بر تدوين يا  باشداصرار بر حفظ وضع موجود تبع آن  بهو  زيادي را ايجاد كرده باشد

  .گذاري شده، وجود داشته باشد هايي كه بر مبناي تضمين يا حفظ منافع موجود پايه سياست
فناوري اطالعات و هاي  فيليپين كه توسعه سياست اصالحات در صنعت مخابرات در ادامه

  دهد، ارائه خواهد شد. را نشان مي ارتباطات
 

 

 اصالحات در بخش مخابرات فيليپين

در عمل شرايطي را ايجاد كرد و  آزادسازي صنعت مخابرات در فيليپين با يك ائتالف براي اصالحات شروع شد
انحصار بازار را در آن زمان در اختيار داشت، از كه  2راه دور فيليپينكه منجر به باز شدن بازار شد. شركت تلفن 

. هرچند، برخاستبا آن به مقابله  دبا برنامه تبليغاتي خوو  ورود ديگران به موقعيت انحصاري خود استقبال نكرد
) عزم را براي شكست انحصار جزم كرده است، 3موسازماني كه مشخص شد كه رئيس جمهور وقت (آقاي ر

پيشنهادي را پذيرفتند. زماني كه اين مصالحه انجام شد، جزئيات  حل راه شركت تلفن راه دور فيليپينمالكين 
و ارتباطات  ونقل حمل) و دپارتمان كننده تنظيم عنوان به( 4آزادسازي بازار به عهده كميسيون ملي مخابرات

  گذار)، سپرده شد. سياست عنوان به(

                                                 
1- Open Source 
2- The Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT) 
3- Ramos 
4- National Telecommunications Commission 
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طلبان،  از اصالح يگروه تالشتوجه به تعهد و الزام رئيس جمهور وقت فيليپين و  اين آزادسازي در فيليپين با
مستقيم ورود به بازار (در مقايسه با آنچه در مالزي اتفاق افتاد) نبودند. در  نفع ذيطلبان،  پذير شد. اين اصالح امكان

بودند. زماني كه اعتبار و قابليت سياست مستقيم ورود به بازار، عمدتاً بازرگانان بزرگ  اننفع ذيحقيقت در فيليپين 
را در باز كردن اين بخش از بازار نشان داد، اين بازرگانان با اشتياق زياد  ددولت عزم خوو  اتخاذ شده مشخص شد

  .شدندرد ابه بازار مخابرات و
، قدرت عمدتاً بر خالف مالزي، بسياري از بازرگانان در تالش براي اصالحات مشاركت داشتند. براي مورد مالزي

تر بود. در  هاي اصالحي نسبتاً ساده ها و معرفي سياست در نتيجه تغيير در سياستو  در دست نخست وزير بود
جايي كه نخبگان اقتصادي قدرتمند و  فيليپين، جايي كه قدرت در بين سه شاخه از دولت توزيع شده است

فشار بيشتري را از خارج از دولت و  تر است نسبتاً پيچيدهها  تأثيراتي بر بوروكراسي دولتي دارند، اصالحات سياست
  كند. هاي مهم، طلب مي حمايت مقام چنين همو 

 Abridged from Lorraine Carlos Salazar, Getting a Dial Tone: Telecommunications منبع:

Liberalization in Malaysia and the Philippines (Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 
2007).  

 

 هايي براي تفكر پرسش 

اصالحات و آزادسازي در صنعت مخابرات از آنچه در مالزي و  برايها  تا چه ميزان تالشدر كشور شما  -1
  فيليپين انجام شد متفاوت است؟

  كنند كدامند؟ كه آزادسازي را تسهيل مي عوامليبر اساس مطالعه موردي ذكر شده، به نظر شما  -2
 به نظر شما چه موانعي براي اصالحات و آزادسازي در صنعت مخابرات وجود دارد؟ -3

   
اي دارند.  ها عواقب ناخواسته گذاران بايد به اين نكته توجه كنند كه سياست سياست چنين هم

كشور هند  2در شهر كارناتاكااراضي براي كامپيوتري كردن اسناد  1در پروژه باهومي يروشن  بهنكته اين 
استفاده از باهومي در دو منطقه از  دربارهاي كه توسط دو محقق هندي  در مطالعه ]3[وقوع پيوست. به

هاي اداري  هاي اجتماعي با توجه به سيستم كه تغيير در بافتنتايج نشان داد هند، انجام گرفت، 
انجام شده  را به همراه داشته است. بر اساس تحقيق بيني پيش غيرقابلهاي تاريخي، نتايج  زمين

  ):2007 4و ديي 3(پاركاش
(به اين معنا كه  5در حالي كه تأثيرات مطلوب ساختاري از طريق استفاده از پروژه باهومي در شهر مانديا

اينكه اعتبار رسمي  فرض پيشهاي رسمي تسهيل شده و با  دسترسي كشاورزان به اعتبار بيشتر از طريق كانال
                                                 
1- Bhoomi 
2- Karnataka 
3- Prakash 
4- De 
5- Mandya 
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داشتند. ولي  1خواهد داشت) طراحان پروژه اميدهاي زيادي براي شهر كوپال نتايج مثبتي بر عملكرد كشاورزان
هاي موجود (استثماري) را به دنبال  استفاده از پروژه در اين شهر گرايش به سمت تقويت روابط زمين

  .]4[هاي مختلف طراحي شده بود بر خالف ابتكارات اصالحي بود كه براي زمينكه  داشت
  

راي اجتناب از عواقب ناخواسته وجود نداشته باشد، اما بسيار مهم است ممكن است هيچ راهي ب
 دهندها، زمينه و پتانسيل تأثيرات را مورد ارزيابي قرار  گذاران در خالل فاز توسعه سياست كه سياست

  تا بتوانند عواقب ناخواسته را به حداقل برسانند.
 ستسيا فرآيندصه مفيدي از هاي سياست انگلستان، خال چارچوب مهارت اصل عمده ازدو 
  كند: فراهم مي
  :گذاري سياست فرآيند پيشروياي از چگونگي  ساختار پايه -1

 درك مفهوم  
 ها توسعه گزينه 
 رسيدن به يك تصميم 
 آنگيري  كار به 

 هاي موفق ارائه گردد: سه موضوع مشترك كه بايد براي ارائه سياست -2
  است توسعهمرجعي براي سي عنوان بهاهميت شواهد گويا  
 كار در يك زمينه سياسي 

 5[تمركز روي تحويل از ابتدا[ 
 
  
  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتيك مدل  1-1

. استراتژي ]6[ميالدي پارادايم توسعه از هدايت دولتي به هدايت بازار تغيير يافت 80در دهه 
المللي  بانك جهاني و صندوق بين شهري كه ميزبان عنوان به(در نهايت اهميت واشنگتن  توسعهجديد 

آزادسازي و و زدايي  دولت، مقرراتسازي  بر كوچك تأكيدو نيز پايتخت آمريكا دو چندان شد)  2پول
  .]7[سريع، داشتسازي  خصوصي

                                                 
1- Koppal 
2- International Monetary Fund (IMF) 
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توسعه به كمك فناوري بسياري از كساني كه در حوزه از سوي اين رويكرد طرفدار بازار 
در  فناوري اطالعات و ارتباطات. اين توسعه طرفدار بازار ]8[شد بودند پذيرفته اطالعات و ارتباطات

  ثبت شده است، در نتيجه: 2اجالس جهاني جامعه اطالعاتي 1ژنو بيانيه
كنند،  پذيري و رقابت عادالنه در تمام سطوح ايجاد مي بيني هايي كه شرايط مطلوبي را براي ثبات، پيش سياست

هاي خصوصي بيشتري را براي توسعه  گذاري تنها سرمايه سازي شوند كه نه و پياده يابند بايد به روشي توسعه
كه شرايط  هايي جذب كنند، بلكه تعهدات سرويس جهاني را در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطاتزيرساخت 

  .]9[د، برآورده سازندكن سنتي بازار كار نمي
  

توسعه ز بازار مالكيت دولت در اگرفتن  فاصلهدر جريان اصلي نسخه توسعه زيرساخت اطالعات، 
شود. تا اواسط  ويژه بخش مخابرات، ديده مي به بهترين وجه، به به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات

ها (و در چند مورد يك انحصار  خدماتي كه بايد توسط دولت عنوان بهميالدي، مخابرات  70دهه 
مثال،  عنوان بهشرايط كامالً فرق كرده است. اما امروزه ؛ شد خصوصي)، فراهم گردد، در نظر گرفته مي

  ها براي اصالحات مخابرات عبارت است از: اولين اصل در سياست جهاني اينترنت، بهترين عملكرد
. گرددميتوسط بخش خصوصي فراهم  تركارآمد صورت بهكه باشند  يدهندگان خدمات مخابرات ها نبايد ارائه دولت

و تنظيم مقررات باشد. اين بخش خصوصي است كه بايد  ماندهييزي، سار نقش دولت عمدتاً بايد برنامه
را بر عهده بگيرد. انتقال مسئوليت به بخش  حوزهگذاري، ساخت و تأمين مالي اين  مسئوليت مديريت، سرمايه

شفاف (قرارداد مديريت، اجاره سرمايه، امتيازات، فروش  هاي برنامهو ايجاد رقابت بايد از طريق  يخصوص
  .]10[ها و حق عمليات و كار) همراه باشد اييدار

  
سازي و رقابت بستگي  خصوصيدر موفقيت  به ميزان زيادي به همگانيدسترسي  براي  تالشدر موفقيت 

و متغيرهاي مالي  هباز آن كه  هاي روستايي بيش گذاري آوري براي سرمايه سود هاي عامل ترينعمده دارد.
  .]11[وابسته استها)  خصوص اتصاالت و تعرفه (به يياسمتغيرهاي سباشد به مرتبط ريسك 

  
نيز بازتاب در عمل  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتدر  به بخش خصوصيگرايش 

دهنده پيشرفت عمده در  نشان 2004سال "، 3المللي مخابرات اتحاديه بيناعالم . بر اساس داشته است
% كشورهاي جهان در شرايط 54در  ي كه خدمات پايهصورت هبرقابتي شدن خدمات پايه مخابرات است، 

  .]12["گردد رقابتي عرضه مي

                                                 
1- Geneva Declaration 
2- World Summit on the Information Society (WSIS) 
3- International Telecommunication Union (ITU) 
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هاي  رئيس پيشين برنامه اصالح مقررات سازمان توسعه و همكاري 1نظر آقاي جاكوبز طبق
  منافع اصلي اصالحات طرفدار بازار عبارتند از: 2اقتصادي
 ونقل و  والت، از قبيل برق، حملبا كاهش قيمت خدمات و محص كننده، منافع مصرف ارتقا

  هاي كيفيت خدمات؛ افزايش گزينه چنين همخدمات پزشكي و 
 در  هاي باالدستي براي بهبود مزيت رقابتي، كاهش ساختار هزينه صادرات و بخش

 منطقه و بازار جهاني؛
  تواند مانعي  ميكه  پذيري و خالقيت در طرف عرضه اقتصاد انعطاف عدمرسيدگي به

 باشد؛براي رشد 
 فشار مالي بر تأمين كه  هاي شغلي جديد ال با ايجاد فرصتغكمك به افزايش نرخ اشت

ويژه براي كشورهايي كه با مشكل پير شدن جمعيت  بهاين مورد اجتماعي را كاهش خواهد داد. 
 .]13[كليدي است عاملمواجه هستند، يك 

 
حمايت از بازار مخابرات در خوبي هستند كه منافع سياست  هاينمونهفيليپين و سنگاپور  

شود. تعداد خطوط تلفن نصب شده در شش سال اول بعد از رقابتي شدن بازار  ديده مي وضوح بهها  آن
سال مالكيت دولت بر اين  30مخابرات در كشور فيليپين، بيش از تعداد خطوط تلفني است كه در 

  ارهاي تلفن همراه در آسيا را دارد.ترين باز صنعت، نصب شده بود. امروزه فيليپين يكي از رقابتي
گذاري،  در كشور سنگاپور آزادسازي ناگهاني صنعت مخابرات منجر به افزايش شديد سرمايه

 3هاي اقتصادي شد. سازمان توسعه اينفوكام مثبت براي ساير بخش پيامدهايتوسعه زيرساخت و 
هاي ثابت)  گذاري و سرمايه 3Gموبايل  جز بههاي جديد ( هاي ناشي از فعاليت گذاري سنگاپور كل سرمايه

زند كه منجر به ايجاد بيش از  ميليارد دالر، تخمين مي 8/1ا حدود ربازار مخابرات  بعد از آزادسازي
  .]14[فرصت شغلي جديد نيز شده است 2500

ها و  ، استخدام و رقابت، گامعدالتاما منتقدان رويكرد بازار محور، اعتقاد دارند كه موضوعات 
جديد  نظر اتفاق. يك ]15[ستا قرار نگرفته موردتوجهچندان ، سازي خصوصينحوه يا  يب اصالحاتترت

  عبارت است از: 4بر اساس نظر جاياسورياكه  پديد آمده مسئلهبراي رسيدگي به اين 
شرط براي بازار آزاد در نظر گرفته  يك پيش عنوان بههاي بيشتر،  يك دولت قوي براي انجام نظارت وجود
شود. يك توافق كلي وجود دارد مبني بر اينكه، عدم وجود يك چارچوب، مثل سياست رقابتي قوي (تشويق  مي

                                                 
1- Jacobs 
2- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
3- Infocomm Development Authority 
4- Jayasuriya 
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ممكن است منجر به انتقال قدرت از دولت به قدرتمندان بخش  مقررات توجهي بهو بيبازار رقابتي)
  .]16[خصوصي، گردد

  
(براي آن مستقل مقررات ننده ك با يك تنظيمهمراه بازار مخابرات بايد سازي  در نتيجه، آزاد

هاي ضد رقابتي كه  ها و شيوه مستقل براي جلوگيري از فعاليتمقررات كننده  باشد. يك تنظيم بازار)
وجود داشت) اعمال سازي  ممكن است توسط اپراتورهاي بزرگ (با توجه به انحصاري كه قبل از آزاد

ممكن است  واردان تازهآن بسياري از  . بدون]17[نيز حمايت از فضاي رقابتي، ضروري استو  شود
بخش سازي  هاي آموخته شده از خصوصي توان به درس مثال مي عنوان بههرگز به بازار ورود نكنند. 
  مخابرات آرژانتين اشاره كرد:

نرخ بازگشت و  گذاري را در بخش مخابرات كاهش داده هاي سرمايه يك محيط نظارتي پايدار و معتبر ريسك
 اعتماد قابلدهد. ايجاد يك رژيم پايدار و  كاهش مي ،كه بخش خصوصي براي مشاركت الزم دارد رااي  سرمايه

) را، در نظر سازي خصوصيهاي مخابراتي (در حال  ، ارزش سازمانسازي خصوصي فرآيندنظارتي قبل از شروع 
قيمتي را كه امر   دهد. اين هاي خريد را براي خريداران كاهش مي خريداران بالقوه افزايش داده و ريسك

دهد. به دليل عدم ايجاد چنين سيستم نظارتي، دولت  كند تحت تأثير قرار مي دولت براي فروش تعيين مي
آوردن سودهاي بادآورده توسط  دست بهدر نتيجه پتانسيل و  آرژانتين مجبور به پايين آوردن قيمت فروش شد

  .]18[خريداران، افزايش يافت
  

صرفاً به صدور اجازه  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتدر حقيقت نقش دولت در 
(برنده جايزه صلح نوبل)  1ژوزف اي.استيگليتزطور كه آقاي  گردد، همان براي باز شدن بازار محدود نمي

  كند: به آن اشاره مي
دهند بخصوص  مين كارگيري منابع اطمينا كنند، از به بازارها به تخصيص منابع كمك ميبازارها ضروري هستند؛ 

زماني كه منابع محدود باشد، ... اما تقويت دولت و دانستن اينكه براي هر كشور چه تركيبي از دولت و بازار 
  .]19[، به همان اندازه اهميت دارداست(ميزان دخالت دولت در بازار) براي هر مرحله از توسعه مناسب 

 

 

 در كنيا فناوري اطالعات و ارتباطاتانقالب 

در عين حال تأثيرات كه  تجربه كرد فناوري اطالعات و ارتباطاتدهه پيش، كنيا يك تغيير عمده را در  در
نفر جمعيت  1000در  1كمتر از  1999نيز داشته است. در سال  آناي را در ساختار اقتصادي و اجتماعي  عمده
داد خطوط فعال تلفن همراه در اين ميالدي تع 2010سال در كنيا داراي تلفن همراه بود. در اواسط سال  بزرگ

                                                 
1- Joseph E.Stiglitz 



  
  
  
 
  

  ها، فرآيندها و حاكميت براي توسعه سياستفناوري اطالعات و ارتباطات : 2سرفصل    24
 

سال) رسيد. البته هنوز تمام افراد مستمند شماره تلفن  تلفن همراه براي هر بزرگ 1ميليون (معادل  21كشور به 
نيز و  اين تعداد به احتساب مالكيت چند خط است كه بسياري از افراد ثروتمند در آن كشور دارندو  همراه ندارند

در اين تلفن همراه به وجوانان است محاسبه شده است. در عين حال شكاف دسترسي خطوطي كه متعلق به ن
صورت تصاعدي افزايش يافته است، نرخ  شدن است. در حالي كه اشتراك به كمترسرعت در حال  بهكشور 
ت كاهش يافته است. اين تحوالت باعث شده تا هزينه ارتباطا شدت بههاي موبايل  ها و هزينه دستگاه مكالمه

  ها در سطح جهاني باشد. ترين هزينه موبايل در كنيا در بين پايين
  

  در كنيا فناوري اطالعات و ارتباطاتتوضيح انقالب 
فناوري العاده در  در رشد فوقرا محرك يك گذاري شرايط رقابتي را فراهم آورد و نقش  محيط نظارتي و قانون
متعاقب اصالحات اساسي در اواخر  اوري اطالعات و ارتباطاتفنايفا كرد. رشد باال در بخش  اطالعات و ارتباطات

، زماني كه 1998وقوع پيوست. نقطه عطف در سال  ها مقاومت دولت) به ميالدي (در حقيقت بعد از سال 90دهه 
به اجرا درآمد و  1دولت قانون ارتباطات را تصويب كرد، اتفاق افتاد. اين قانون توسط كميسيون ارتباطات كنيا

رقابتي شدن اين صنعت شد. در حال حاضر چهار اپراتور در و  به صنعت تلفن همراه كنيا واردان تازهورود  موجب
  كنيا وجود دارد.

ها بود. ميانگين قيمت  صلي براي كاهش تعرفهاگذاري در زيرساخت، مباني  سرمايهو  ها رقابت، حجم باالي تماس
كاهش يافت. عالوه بر آن،  2010ار صدم سنت در سال به چه 2002هر تماس از حدود دو دهم سنت در سال 

هاي فعلي، با نصب موفق فيبرهاي نوري، به تعدادي از كشورهاي آمريكاي شمالي و آسيا گسترش  اين نرخ تعرفه
  پيدا كرده است.

گذاري بخش خصوصي  ميان بخش خصوصي و دولتي، انگيزه زيادي را براي سرمايه وگو گفتسياست باز بودن 
در كنيا بيشتر توسط بخش خصوصي هدايت  فناوري اطالعات و ارتباطاتكرده است. در حال حاضر حوزه  ايجاد
  هاي حياتي زيرساخت بازي كرده است. گذاري در حوزه كليدي در سرمايه يشود، اگرچه دولت نقش مي

، 2پول همراه دربارهت. اس فرآيندكليدي در اين  عامليگذاري،  همراه احتياط در قانون متعادل كردن نوآوري، به
گذاري  هاي قانون و آژانس 3. بانك مركزي كنيا]20[گذاري بايد بعد از نوآوري (و نه برعكس) صورت گيرد قانون

هاي نوآوري اجازه مطرح شدن دهند. فرآيندگذاري، بايد در ابتدا به  مرتبط، حتي قبل از توسعه يك چارچوب قانون
هاي مالي  شوند (بر خالف اغلب نوآوري هاي مخابراتي هدايت مي ط سازمانپول همراه و خدمات مرتبط مالي توس

  ).شوند مند مي از محيط نظارتي قوي و كارآمد بهرهو ها هدايت  كه توسط بانك
 Abridged from The World Bank, Kenya at the Tipping Point? with a special focus on the ICT :منبع

Revolution and Mobile Money, Kenya Economic Update, Edition No. 3 (Nairobi, December 2010), p. 
v and pp. 14-15, http://siteresources.worldbank.org/KENYAEXTN/Resources/KEU-

Dec_2010_with_cover_e-version.pdf. 

                                                 
1- Communications Commission of Kenya (CCK) 
2- Mobile Money 
3- Central Bank of Kenya (CKK) 
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بايد نقش دارد، تأكيد در حالي كه ستيگليتز بر اهميت و نياز تعادلي بين دولت و بازار 
شناخته  2غيردولتيهاي  سازمان عنوان بهالبته بيشتر كه  مدنظر قرار دادرا  1هاي جامعه مدني سازمان

  شوند. مي
ها در توسعه را پر رنگ  د كه نقش آنندار فردي منحصربهقدرت  هاي جامعه مدني سازمان

  :3كند. بر طبق نظريه بانك توسعه آسيا مي
يي به نيازهاي محلي عمل كند. گو پاسخعنوان پلي براي  ند بهنتوا ميتأثير تحت  جوامعدر  غيردولتيهاي  سازمان
ها طبق  د كه پروژهنكن با استفاده از رويكردهاي خالقانه براي توسعه، اطمينان حاصل مي غيردولتيهاي  سازمان

دفاع  شايسته ميتتداوم در كار پروژه، از افزايش شفافيت و حاك است. شدهسازي  رود پياده آنچه انتظار مي
 .]21[دهد پذير و به حاشيه رانده شده اجازه صحبت مي هاي آسيب به گروهو  كند مي

  
عنوان  يك ابزار مؤثر، به عنوان بهكه  غيردولتيهاي  سازمانبا  بانك توسعه آسيا 1987از سال 
جه اين نكته متو بانك توسعه آسياكنند.  هاي عملياتي انتخاب شده، كار مي ها در حوزه مكمل تالش

، اثربخشي عملياتي غيردولتيهاي  سازمانهاي  ها و مهارت گيري از قابليت تواند با بهره شده است كه مي
هاي  سازمانسه حوزه گسترده از همكاري با  بانك توسعه آسيا 1998. در سال ]22[خود را افزايش دهد

و  ريزي و كارهاي در سطح كشوري هاي فني، برنامه وام و كمك دربارهشامل همكاري كه را  غيردولتي
  .]23[شناسايي كرد ست،ها توسعه سياست

شرايط  ،منابع دولتي يتمحدودهمچون شرايطي در  غيردولتيهاي  سازمان 4واسامبر اساس نظر آ
، محيطي بيني پيش غيرقابلبيني و  بالياي طبيعي در نتيجه عوامل قابل پيش بروز ،سياسي مطلوب

محصوالت و خدمات (اجتماعي، خريد محدوديت منابع سرانه ساالنه توانايي  وهاي قومي  درگيريشيوع 
  .]24[هستند، بسيار حياتي اقتصادي) آموزشي و

  شده است: مشخصزير  صورت بهدر توسعه  غيردولتيهاي  سازماننقش 
تواند  ت، ميخصوص حاكمي به هاي امنيتيشبكهجامعه مدني، نهادسازي،  همچون...   سياستهاي الگو جديدواژگان 

  .]25[و انطباق ساختاري، اضافه گرددسازي  زدايي، آزاد بازار آزاد يا باز، مقرراتمثل سنتي  اتاصطالح به
  

از يافتن تعادل مناسب بين دولت، بازار و جامعه مدني با در نظر گرفتن تمام اين موارد، 
به كمك فناوري اطالعات و  توسعهكه به دنبال مهار قدرت است  يگذاران هاي سياست چالشبزرگترين 
  .هستند، در استراتژي توسعه در كشور خود ارتباطات

                                                 
1- Civil Society Organizations (CSO) 
2- Non-Governmental Organizations (NGO) 
3- Asian Development Bank (ADB) 
4- Asamoah 
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  وحدت يا تعارض -دولت، بازار و جامعه مدنی  - ۱ کادر
از اقتصاد بازار  ئيجز اينعالوه بر  و موجب نيرومندي آن واز دموكراسي  جزئيجامعه مدني  كنندگان، اهدابراي 

يك نبض اخالقي  عنوان بهها،  ه جامع مدني براي چك و رصد كردن دولتمكرر ب صورت بهكنندگان  است. اهدا
دارند. فرض بر اين است كه با كاهش قدرت دولت و افزايش  دمكراسي، اشاره يها براي جامعه و گسترش ارزش

. هاي اقتصادي بيشتري را تشويق خواهد كرد خود آزادي نوبه بهمدني نيز رشد خواهد كرد و  هت بازار، جامعرقد
اري و نه با اتحاد و نه تعارض و با همككه  هندن ميبنا زيستي ذاتي را  عالوه، جامعه مدني، دولت و بازار، يك هم به

ميانجي براي تعادل قدرت بين  عنوان بهانتظار وجود دارد كه جامعه مدني اين . در نتيجه شودتقابل توصيف مي
همين ترتيب براي حفظ يكپارچگي دموكراتيك دولت، عمل  بهو  بازار براخالقي  نظارت تمهيدبازار و دولت، 

  كند. مي
و  هاي مجزا، بازيگران كاركرددر سه ركن مرزهاي مشخص  عنوان به گانه دولت، بازار و جامعه مدني، اتحاد سه
 اي رياري در جامعه مدني منابع مالهاي بس اين ، سازمانوجود شود. با  مي منظور، سازمان يافتههماهنگي تعادل و 
 عنوان بهكنند. در بعضي از كشورها، مسئولين دولتي  بخش خصوصي دريافت ميو  هاي مختلف از دولت به نسبت
خود  غيردولتيهاي  سازمانهاي جديد،  آوردن فرصت دست بهبراي كار خالقانه، دستيابي به منابع مختلف و  روشي

فرار از ماليات و منافع شخصي ايجاد  منظور به ردولتيغيهاي  سازمانمشابه، بعضي از  صورت بهاند.  را ايجاد كرده
تقسيم قدرت مساوي (حداقل بدون مشكل)  مستلزمضمني  صورت بهگانه  شده است. عالوه بر آن، اين مقوله سه

ها در بعضي جوامع مدني، از قدرت مشابه  اين سازمانوجود . با استهاي جداگانه قدرت) سه عنصر (حوزهاين بين 
هاي كارگري و  وكار، در مقايسه با اتحاديه هاي كسب عنوان مثال، احتمال اينكه انجمن ستند. بهبرخوردار ني
تري برخوردار باشند، بسيار باالتر است.  و نيز اهرم سياسي گسترده و قوي ، از منابع بهتر و بيشتراجتماعي نهادهاي

) 1990( 1طور كه وود دهد. همان ل ميدر نتيجه قدرت بازار به جامعه مدني نفوذ كرده و ساختار آن را شك
اي از نهادهاي پراكنده و متنوع در فضاي مفهومي  كند كه مجاورت مجموعه ي استدالل مي ا متقاعدكننده صورت به

كنده را به هم متصل كرده اهاي پر اساساً اين سازمانكه  كند داري اقتدارگر را پنهان مي جامعه مدني منطق سرمايه
  دهد. ميها هويت  و به آن

ها، افراد مسن و بيماران خدماتي را  خانمان هاي رفاهي براي بي ها از اينكه مؤسسات خيريه و سازمان اگرچه دولت
بعضي  بااما در بعضي موارد ممكن است ؛ كنند هاي دولت) استقبال مي فراهم كنند (خصوصاً به دليل كاهش هزينه

اقدام  هاي دولتيو سازمانهاي دولت  بر خالف سياستعواملي  به ترويج كه حاميهاي  گروهها و از اين سازمان
هاي شركتمشابه،  صورت به. اي نداشته باشدرفتار دوستانه ،بردميو مشروعيت دولت را زير سؤال  كنند مي

هاي كارگري سازمانهاي  حمايت كند، ولي در عين حال كمتر پذيراي چالش جامعهممكن است از توسعه  تجاري
باشند. زيست محيطي استانداردهاي رعايت و  كارساعات حداقل مواردي همچون زيست براي  هاي محيط گروهو 

لزوماً به كه  است همراه يمتناقضي ها ارزشو با اهداف در مواردي در نتيجه تعامالت دولت، بازار و جامعه مدني 
موجب توزيع مجدد قدرت  نيست وديهي اتحاد و ائتالف هميشه ببنابراين نفع جامعه مدني يا تضمين ثبات نيست. 

  شود. و ثروت نمي
                                                 
1- Wood 
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 Abridged from Jude Howell and Jenny Pearce, in New Roles and Relevance: Development منبع:

 and The Challenge of Change, David Lewis and Tina Wallace, eds. (Kumarian غيردولتيهاي  سازمان
Press, 2000), pp. 76-78. Quoted in Anup Shah, “Nongovernmental Organizations in Development 

Issues”, http://www.globalissues.org/TradeRelated/Poverty/NGOs.asp. 
  

  هايي براي تفكر پرسش 
  در كشور شما، نقش جامعه مدني در حاكميت چيست؟ -1
  يد.ارتباط بين دولت و جامعه مدني در كشور خود را توضيح ده -2

  

  فعاليت 
در  غيردولتيهاي  دولت و بازار و بخش) آل  ايدهآينده (و  كنوني؟ تركيب در كشور شما جه تركيبي وجود دارد

كمي بيان كنيد. براي بيان كمي از  صورت بهكشور خود را  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتاستراتژي 
  آل، استفاده كنيد. يدهو تركيب ا كنونيدرصد شراكت هر بخش در تركيب 

  گروهي در اين تمرين شركت كنند. صورت بهتوانند  مي ،هستندكشور  يككنندگاني كه از  مشاركت
  

 كادرشود ( و تدوين استراتژي شامل چندين گام مي فناوري اطالعات و ارتباطاتسياست موفق 
  .مشاهده شود) 2

  
  به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات توسعهها و استراتژی  ها در تنظيم سياست گام - ۲ کادر

توسعه به كمك فناوري انداز را تعيين كنيد و سناريوهاي كوتاه و بلند مدت را براي كليات بيانيه چشم -1
براي محك زدن در يك يي گيري و معيارها تايج قابل اندازهبايد شامل نكار . اين نماييدبيان  اطالعات و ارتباطات

  انداز براي اين منظور ممكن است مفيد باشد. تعيين چشم يها تمرين زمان مشخص باشد. انجام
و مشاهدات، ارزيابي حقايق موجود  ،درك از شرايط وها، تحقيقات، نمودارها  شرايط موجود را بر اساس مشاوره -2

دست  بايد بهنياز و نهايتاً اهداف نهايي كه  شرايط موجود و تالش مورد دربارهها درك بهتري  كنيد. (اين فعاليت
  .)كند آيد فراهم مي

گيري  هاي پيشنهادي و جهت سياست چنين همهاي موجود، قوانين و  ها و سياست بازبيني برنامه 1-2
نيز هستند كه ممكن است نياز به  فناوري اطالعات و ارتباطاتمسائل مرتبط با ديگر ها.  گذاري سياست

و  ها و قوانين ارتباطي و مخابراتي طالعات، سياستبررسي داشته باشند. اين موارد شامل دسترسي به ا
  شود. مي يهاي تجارت الكترونيكي و دولت الكترونيك سياست
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ها تأثيرگذار  ند در تدوين سياستتوا ميكه هاي تجارت آزاد)نامهاي (از قبيل موافقتهاي منطقه زمينه 2-2
  در نظر بگيريد. ،باشند

معلولين) در و  ه حاشيه رانده شده (مثل زنان، فقرا، ساكنان روستاها، جوانانهاي ب براي اطمينان از اينكه بخش -3
بندي و روش  برنامه زمانممكن است به تهيه ي طرح  چنين همشوند، از مشاوره استفاده كنيد.  نظر گرفته مي
و  در رو ، جلسات رو1 هاي مشاوره شامل بحث متمركز گروهي باشد. روشنياز ، نفعان ذيبراي مشاوره گرفتن 

  ند.شومستمر اجرا  صورت بهها بايد  شود. مشاوره ها و تبادالت آنالين مي بحث
هاي  سازي تهيه كنيد. اين برنامه بايد شامل يك ليست از پروژه  نويس يك برنامه اجرايي براي پياده پيش -4

ها و كاهش  ارزيابي ريسك ها، و توجيه آن موردنظرهاي موفقيت، نتايج  بيني شده و شاخص پيشنهادي، نتايج پيش
اجرا و  جدول زمانيبرنامه بايد  اين باشد. موردنيازمنابع  ارتباط باها، هزينه و ساير جزئيات در  و كنترل آن

ها نيز از اهميت حياتي برخوردار  ارائه توضيح و داليل براي تنظيم اولويت چنين همكند. عرضه نيز را  سازي پياده
  است.

باشد.  عملياتيطرح بايد مسئول استراتژي و  سازمانتعيين كنيد. اين سازي  پيادهبراي را  نيسازماهاي  برنامه -5
 اختيارات الزمداراي و گيري در دولت  در بسياري از موارد اين سازمان مرتبط يا متصل به سطوح باالي تصميم

  و از حمايت كامل دولت برخوردار است. بوده
ها،  هاي موفقيت، به اشتراك گذاشتن آن ايجاد كنيد. مشخص كردن شاخص پايشبراي ارزيابي و  يسازوكار -6

  اي برخوردار است. اي از اهميت ويژه كار مشاوره ها از طريق راه گرفتن بازخوردها و توافق روي آن
 Adapted from Richard Labelle, ICT Policy Formulation and e-Strategy Development: A Comprehensive منبع:

Guidebook (Bangkok, UNDP-APDIP, 2005), http://www.apdip.net/publications/ict4d/ict4dlabelle.pdf.  

  

  هايي براي تفكر پرسش 
ترين گام كدام است؟  گذاري توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات مشكل به نظر شما در تنظيم سياست

  چرا؟
  

  يم مقرراتو اصالحات حقوقی و تنظفناوری  ۱- ۲
گيرند. با گسترش روزافزون استفاده از  قرار ميفناوري قوانين و مقررات تحت تأثير تغييرات 

وجود آمده  براي بازبيني قوانين ملي به يدر اقتصاد، سياست و جامعه، نياز فناوري اطالعات و ارتباطات
در نظر  العات و ارتباطاتتوسعه به كمك فناوري اطمانع  عنوان به، قوانيني كه لزوماست. در صورت 

  قرار خواهند گرفت. تجديدنظرگرفته شوند، مورد 
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است. در بيشتر  رؤيت قابلآشكار  صورت بهدر قانون قرارداد فناوري رابطه صميمي بين قانون و 
شود. در حال حاضر، تقريباً تمام  قرارداد در نظر گرفته ميكننده  تكميل عنوان بهكشورها، يك امضا 

از نظر  1اصلي (با استفاده از كاغذ و جوهر) دارد. يك امضاي الكترونيكي يقوانين نياز به يك امضا
معمولي است. هر دو امضا داللت بر موافقت براي قرارداد دارد. هرچند، امضاي  يمعادل با امضاكاركرد 

از  بسيارييك قرارداد كامل در قانون  عنوان بهرمزنگاري نامتقارن است و معموالً  الكترونيكي يك نوع
 صورت بهتواند  شود. در حقيقت قراردادها نيز در بسياري از كشورها مي كشورها در نظر گرفته نمي

د. باور عمومي بر آن است كه به رسميت شناختن امضاي ديجيتالي يك ضرورت ترونيكي انجام گيرالك
تجارت الكترونيكي به  در راي . در نتيجه تعدادي از كشورها قانوناستي تسهيل تجارت الكترونيكي برا

  شناسد. به اندازه امضاي دستي به رسميت ميرا اند كه امضاي الكترونيكي  تصويب رسانده
گردند.  حداقل با فرض وجود آن) ايجاد مي( هاي غالب وكار نيز بر اساس فناوري هاي كسب مدل

 گردند كاغذي چاپ و توزيع مي صورت بهها  ها اشاره كرد. كتاب توان به معامالت كتاب مثال مي عنوان به
دهد. البته هزينه توزيع  ها را به خود اختصاص مي حجم بااليي از هزينهچاپ كتاب بر اين اساس و 

كنند، در بسياري از  خريداري مي eBayها را از طريق  . (افرادي كه كتابستكتاب نيز نسبتاً بسيار باال
كه  يكتاب اما براي؛ كنند) موارد هزينه بيشتري را براي پست كتاب در مقايسه با خريد آن، پرداخت مي

افتد؟ آيا افراد بايد همان قيمتي را  مي ياتفاقچه گردد،  صورت الكترونيكي توزيع مي و بهشود  چاپ نمي
هاي چاپ و توزيع كتاب را  آيا ناشرين بايد هزينه كنند، بپردازند؟ چاپي پرداخت مي يها كه براي كتاب

آنالين دانلود و فروخته شوند، براي  صورت بهها  براي فروش آنالين حذف كنند؟ اگر كتاب
  .پيش بيايدها چه اتفاقي خواهد افتاد؟ و سؤاالت ديگري از اين قبيل كه ممكن است  فروشي كتاب

اين موارد فكر كنند، زيرا درباره ذاران بايد گ نيستند. سياست بيهوده يها فقط تفكرات اين
گيرد. در نتيجه زماني كه قوانين قديمي  معموالً از اصالحات قانوني و نظارتي پيشي ميفناوري تغييرات 

  .شود گيرند، در عمل مانعي براي پيشرفت ايجاد مي جديد مورد استفاده قرار مي مواردبراي مديريت 
آورند)  گذاران معاصر آن را به خاطر مي اي كه بيشتر سياست شته نه چندان دور (گذشتهذدر گ

به سازي موسيقي  و امكان ذخيرهفناوري رسيد. با تحول  سازي و به فروش مي موسيقي در نوارها ذخيره
هاي قديمي  به فرمتهاي ديگر، چه اتفاقي براي صنعت موسيقي افتاد؟ آيا بايد هنوز موسيقي را  فرمت

اما در حال ؛ جايگزين شد جواب اين سؤال احتماالً بله بود 2دي سي كه نوارها با خريداري كرد؟ زماني
ها فراهم  براي گوش دادن به آن MP3امكان دانلود كردن موسيقي و استفاده از كه است  حاضر چطور

ها بيشتر  كند. چرا بعضي از موسيقي سؤاالت و احتماالت زيادي را ايجاد مي آمده است؟ دانلود موسيقي
ا براي ه خود را دانلود كرديد، چرا از آن موردعالقههاي  . زماني كه شما تمام موسيقيشود دانلود مي

                                                 
1- Digital Signature 
2- CD 
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گيرد؟ آيا براي فروشندگان نوارها يا  اين كار را مي ي؟ چه چيزي جلودآلبوم استفاده نكني ساخت
ايد نحوه خريد و آيا دولت ب هاي قديمي منطقي است؟ ها به روش ها، اصرار بر فروختن موسيقي موسيقي

  اكنون وجود دارد، تجويز كند؟ فروش ديگر موسيقي را، فراتر از آنچه هم
گذاران درك موارد بحراني  اما براي سياست؛ مسلماً رسيدن به جواب اين سؤاالت آسان نيست

از  زالندنوبسيار مهم است. كشور فناوري مالكيت معنوي و ارتباط بين قانون و  ادبي و مباحثسرقت 
 كردهبازبيني خود را  1چاپ برداشته و قانون حق زمينههايي در اين  له چند كشوري است كه گامجم

  است.
 

 
 زالندنوفناوري الكترونيكي و حق چاپ؛ مورد 

هاي جديد، اغلب موجب مطرح شدن مسائلي از جمله كاربردي بودن، فناوري، توسعه و قبولفناوريتغييرات در 
طور اخص براي قانون حق انتشار (كه خود نيز از  به مسئله شود. اين موجود ميكفايت و عملكرد قوانين 

، تاريخچه حق 1709) درست است. از زمان اولين قانون حق انتشار در انگليس در سال فناوري استمحصوالت 
توان  مثال مي انعنو بهدارد. فناوري انتشار داللت بر توسعه و تكامل چارچوب قانوني در راستا يا پاسخ به تغييرات 

هاي فتوكپي، ضبط و پخش  به تحوالتي مثل چاپ مطبوعات، گرامافون، نواختن پيانو، راديو و تلويزيون، دستگاه
جديد و براي اطمينان فناوري چاپ براي برآوردن نيازهاي  به عبارت ديگر، حق د؛كامپيوتر، اشاره كرو  ويدئو

 كاربر و منافع عموم) تكامل يافت. طوركلي هبجديد (و كننده فناوري  تهيهحفاظت از منافع 
ديجيتال در تجارت، فناوري اطالعات، ارتباطات و صنايع سرگرمي پيامدهاي خاص بر فناوري افزايش استفاده از 

كاري و انتشار كارهاي مختلف را با حداقل  ديجيتال امكان كپي كردن، دستفناوري قانون حق چاپ داشته است. 
هاي ماقبل آن نيست. سؤال كليدي اين است كه آيا  فناوريبا  مقايسه قابلبه هيچ عنوان كه  كند تالش فراهم مي

هايي كه از طريق آنالين و  هاي كنوني و فعاليت اي به قابليت گونه ارجاع يا اشاره هيچكه  چاپ كنوني قانون حق
يي به نيازهاي گو پاسخين قانون براي اينكه آيا او  كند، براي اين منظور كافي است ديجيتالي قابل انجام است نمي

محصوالت ديجيتالي و مالكان كنندگان  ؟ تهيهبايد اصالح گردد كنندگان، كنوني و حفاظت از منافع ايجاد
ها  به عبارت ديگر، آن؛ دارند ،دگير اينترنت در دسترس قرار ميكه از طريق  آثاريكنترل باره هايي در نگراني
  دارند. غيرمجازدر محدود كردن دسترسي فناوري  تأثيراتباره هايي در نگراني

  
II 
ها و اطالعات كارهاي  با بيان ايده ارتباطحقوق اعطا شده توسط قانون، در جمله افزاري از  چاپ يك بسته نرم حق

 پردازان از يك طرف چاپ تالشي است براي برقراري تعادل بين منافع خالقان و ايده خالقانه و بنيادي است. حق
 فع كاربران اين موارد از طرف ديگر.مناو 
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كنترل دسترسي و دستيابي به بازده  منظوربههاي خود،چاپ به دنبال حفاظت از كارها و نوآوري مالكان حق
؛ دهد تجاري معقول هستند. اين قانون، با ايجاد چارچوبي براي كنترل و مديرت بازار، مالكان حق چاپ را ياري مي

  كند: ايجاد انگيزه از دو زاويه عمل مي عاملان يك عنو چاپ به بنابراين حق
 گذاري در آن كارها، گذاران در سرمايه سرمايهو  ها پردازان براي خلق نوآوري تشويق ايده  
 ها در جامعه. چاپ در توسعه بيشتر كارها و انتشار آن تشويق مالكان حق 

قرار دهد. اين كار با  مدنظرا را نيز تشخيص و از اين كارهكنندگان  چاپ بايد نيازهاي استفاده هرچند قانون حق
دسترسي به كارها را  غيرمنطقييا  غيرضروري صورت بهاطمينان حاصل كردن از اينكه حفاظت از حق چاپ 

 گيرد. كند، انجام مي محدود نمي
الق دارد. هاي خ ها و توانايي زيادي با گستره وسيعي از مهارت شهروندان امااست،  يكشور كوچك زالندنواگرچه 

نيروي خالق براي اقتصاد و توسعه فرهنگي  املي براي به رسميت شناختن ارزشچاپ ع كارآمد حق رژيميك 
  اي باشد براي تشويق: تواند در عمل انگيزه مي مسئله. اين است
 و  گذاران داخلي (توسط سرمايه زالندنوهاي خالقانه و استعدادها در  گذاري در مهارت برداري و سرمايه بهره

  خارجي)،
  چاپ، حقبا مرتبط صنايع توسعه بيشتر بازارهاي صادراتي 
  شود مي زالندنوانجام كارهايي كه باعث افزايش اعتبار ملي. 

كند، ولي خود نيز واردكننده محصوالت  هاي مختلف تربيت مي زيادي را با مهارتخالق افراد  زالندنوكه  درحالي 
كشورهاي ديگر است. وجود يك رژيم متعلق به مالكيت آن  وتند چاپ هس حققانون  مشمولمتعددي است كه 

 مشمول قانوننيز به كارها و اطالعاتي   يزالندنومردم كه  شوداطمينان حاصل تا كند  ميكمك چاپ كارآمد  حق
بايد با فراهم آوردن حفاظت مناسب  زالندنوچاپ در  دارند. در نتيجه رژيم حقدسترسي حق چاپ در ساير كشورها 

 تجاري خود اجرا كند.شركاي المللي را نسبت به  چاپ، تعهدات بين ز حقا
هاي داخلي و توزيع كار به افراد كشور، تسهيل  تداوم تشويق نوآوري  جهتدر چاپ، بايد  هرگونه اصالح قانون حق

  باشد. )بالقوهالمللي (موجود و  چاپ، در نظر گرفتن تعهدات بين رشد بازارهاي صادراتي براي صنايع مبتني بر حق
  برگرفته از منبع:

New Zealand Ministry of Economic Development, Digital Technology and the Copyright Act 1994: A 
Discussion Paper (2001), http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____991.aspx. 
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  داليل خود را بيان كنيد.چاپ ضروري است؟  ن حقآيا داشتن قانو -1
  متفاوت است؟ زالندنوي ها سياستچاپ در كشور شما تا چه حد  هاي حق سياست -2
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ديجيتال تغيير فناوري فقط قانون نياز به تغيير ندارد، بلكه فناوري نيز بايد براي انطباق با 
  .]26[كند

دمات و امكانات در طراحي فني ادغام شده خ كننده، در مدل سنتي فناوري انتقال صدا، تأمين
مثال  عنوان بهرسد.  بودند. در نتيجه فراهم كردن خدمات و شبكه توسط يك سازمان منطقي به نظر مي

هاي قبل از رقابتي شدن، مجوز ايجاد و مديريت شبكه و ارائه  در سال تلفن راه دور فيليپينشركت 
 شركتتلويزيوني نيز صادق بود كه هاي  براي رسانه مسئلهداشت. اين در دست  زمان همخدمات را 

  هاي پخش يكي بودند. خدمات و برنامهدهنده  مالك شبكه و ارائه
شبكه و  امكانات امكان جداسازي مشخص بين 1پروتكل اينترنت خصوص بهاينترنت،  هاي فناوري

كند) ديگر  مي حمل راكه ترافيك اي  بستهيچ ئت شبكه (شبكه سواخدمات را فراهم آورده است. امكان
تا  آورد ها فراهم مي فرصتي را براي دولتفناوري به خدمات اين شبكه گره نخورده است. اين تغيير در 

شبكه كننده  مثال تأمين عنوان بهبين امكانات شبكه و خدمات تنظيم كند.  تفكيكقوانين را بر اساس 
تواند  خدمات صادر كنند. يك سازمان ميائه ارتواند مجوزهايي كامالً مجزا و متفاوت از مجوزهاي  مي

وكار شبكه باشد و درآمد آن صرفاً از طريق انتقال داده تأمين گردد. در مقايسه  فقط در كسب
كنند.  هايي نيز هستند كه خدمات مختلف را صرفاً تأمين كرده و از همين راه ايجاد درآمد مي سازمان
  لكان شبكه باشند.خدمات لزوماً نبايد مادهندگان  اين ارائه

يي اشاره به همگرا، طوركلي بهاست.  2ييهمگرا استكه بر قوانين تأثيرگذار  يديگرفني چالش 
سازمان توسعه و بر اساس نظريه  .]27[ها در حوزه ارتباطات دارد شدن مرزهاي صنعتي يا بخش رنگ كم

يي فني همگراو سازماني.  3اي سه بعد كلي دارد كه عبارتند از: فني، وظيفه يهمگراي همكاري اقتصادي
عنوان مثال فيبرهاي نوري)  فزاينده، يك حالت يا ابزار انتقال (به صورت بهاست كه معني به اين 

. در حالي كه پيش ]28[دهد اطالعات گوناگون (صدا، متن، داده تصوير) را انتقال مي زمان هم صورت به
بود. در حقيقت با  نياز موردنترنت، تلويزيون كابلي اي اي براي مواردي همچون هاي جداگانه از اين كابل

از نظر هرچند  مورد است. اين نياز مورديي فني فقط يك كابل براي دريافت تمام اين خدمات همگرا
  دهد. در بسياري از موارد قوانين اجازه انجام آن را نمياما   پذير است فني امكان

المللي  اتحاديه بينراهم كنند. به همين دليل يي را فهمگراد امكان ايجاد نتوان ها مي مجوز
  كند. ميتشويق  صرفبه نگاهي فراتر از نگهباني منظور تسهيل همگرايي  به را ها دولت مخابرات

  

                                                 
1- Internet Protocol (IP) 
2- Convergence 
3- Functional 
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  های مخابراتی نامه مجوز و صدور گواهی - ۳ کادر
از اعطاي مجوز ميالدي، بسياري از كشورها در ابتدا 90و80هايدر خالل اصالحات بخش مخابراتي در دهه

كردند. حتي بعد از اولين مراحل  عنوان يك ابزار براي كنترل ورود به بازار و اعمال تعهدات قانوني استفاده مي به
گرفت. هرچند، در اين اصل  اعطاي مجوز هنوز براي كنترل ورود به بازار انجام مي فرآيندپس از آزادسازي بازار، 

تقاضاي آن را دارند كه و  دهند تري ابزار اعطاي مجوز را مورد سؤال قرار ميگذاران بيش يي، سياستهمگراجديد از 
ها، بدون ايجاد مانع براي توسعه بازار و پيشرفت فناوري، منطبق گردد. اين  اعطاي مجوز با اهداف سياست

يا حتي بدون نياز ها در دو روند مهم بيان شده است: توسعه تعداد خدمات بايد با حداقل نياز به مجوز جديد  نگراني
  گردد. كه جايگزين روش سنتي مجوز بر اساس فناوري مي ،همگراانجام گيرد، توسعه چارچوب صدور مجوز  آنبه 
  

  از صدور مجوز تكي به مجوزهاي عمومي
برداشتن موانع براي ورود به  منظور بهامروزه در بسياري از كشورها، نياز براي صدور مجوزها براي خدمات مختلف، 

نياز به مجوزهاي جداگانه براي موارد مختلف (و  جاي بهار و تقويت و افزايش رقابت، تسهيل شده است. باز
فزاينده براي تعداد زيادي از خدمات مورد استفاده قرار  صورت بهها)، مجوزهاي كلي  روندهاي طوالني صدور آن

را براي ايجاد  يگام بزرگكه  ديد) EU(1ا توان در كشورهاي عضو اتحاديه اروپ گيرد. يك مثال ساده آن را مي مي
  بندي صدور مجوز براي كليه ارتباطات الكترونيكي، برداشته است. طبقه

  
  از خدمات خاص به مجوزهاي عمومي

كه را قانوني  يميالدي وضع شد، چارچوب 1999) كه در سال CMA(2مالزي  اي چندرسانهقانون ارتباطات و 
 اي مالزي قانون ارتباطات و چندرسانه. بنا نهاد ،يي طراحي شده استهمگرا برگرفتنمشخص براي در  صورت به

مجوز مختلف  31تعداد كه  و خدمات خنثي براي مخابرات و رسانه ايجاد كردفناوري يك رژيم ارائه صدور مجوز 
  به چهار مجوز عمومي يا كلي كاهش داد. را ينپيش
  

  چارچوب صدور مجوز يكپارچه
اند. هند  كرده آغازام جلوتر رفته و كارهايي را براي ايجاد يك مدل صدور مجوز يكپارچه بعضي از كشورها يك گ

اي كه در ماه  ها را با اين روند فراهم آورده است. در يك مقاله مشاوره در اين راستا حركت كرده و بعضي ديدگاه
مدل صدور يكپارچه مجوز را ) چند TRAI(3ميالدي انتشار يافت، سازمان تنظيم مقررات هند  2004مارس سال 
  پيشنهاد داد.

  

                                                 
1- European Union 
2- Communications and Multimedia Act 
3- Telecom Regulatory Authority of India 
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  1فناوري و خدمات خنثي
، رسيدن به شرايطي است كه فناوري تأثيري همگراچارچوب صدور مجوز يكي از اهداف كليدي گرايش به سمت 

ا معنبدان به عبارت ديگر، اين ؛ نامند مي 2»فناوري خنثي«اصطالحاً  كه به اين امر را بر صدور مجوز نداشته باشد
توان يك پروژه  مثال مي عنوان بهباشد. شته مجوز توانايي انتخاب فناوري و تجهيزات را دادهنده  است كه ارائه

امكان  بر اساس آن كه در نظر گرفترا دسترسي جهاني مناطق روستايي (و حمايت مالي از خدمات مخابراتي آن) 
  دمات بهينه باشد، وجود داشته باشد.انتخاب فناوري يا معماري كه از نظر اقتصادي براي ارائه خ

فزاينده به سمت ارائه مجوزهاي خدمات  صورت بهها  عالوه براي افزايش تجربه كار با فناوري خنثي، دولت به
اينكه باره دهد تا اطالعاتي در به دارندگان مجوزها اين امكان را مي مسئلهاند. اين  خنثي حركت كرده صورت به

دست آورند. صدور  است و كدام مورد بيشترين تقاضا را دارد، به ترين صرفه بهه مقرون كدام خدمات از نظر هزين
با نياز بازار تطبيق داده شده كه  ها را انواع مختلف خدمات و سيستم دهد امكان مياپراتورها به مجوز عمومي 

ها و خدماتي  ستره سيستمكه وابسته به فناوري و خدمات نباشد، گ همگراچارچوب صدور مجوز است، ارائه دهند. 
دهد. كشورهاي زيادي از جمله استراليا، كشورهاي اتحاديه اروپا و  افزايش مي ،تواند ارائه دهد را كه يك اپراتور مي

  كنند. را اجرا مي همگرامالزي، چارچوب صدور مجوز 
 Abridged from ITU, Trends in Telecommunication Reform 2004/05: Licensing in an era of منابع:

convergence – Summary (Geneva, ITU, 2004), http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/reg/D-REG-
TTR.7-2004-SUM-PDF-E.pdf. 

  

  هايي براي تفكر پرسش 
كنيد؟ چرا چنين  مي اعمالدر كشور خود  كه در باال توضيح داده شدرا كداميك از روندهاي اعطاي مجوزي 

  د؟گويي مي
  

شوند. با ظهور  روز بهبا تغييرات در فناوري همراه قانون و مقررات بايد كه  روشن است واضح و
هاي ديجيتال، خصوصاً اينترنت، نيازي براي تغيير در نحوه تنظيم مقررات شبكه و زيرساخت به  فناوري

يك  عنوان بهخدمات ن دهندگا مقررات متفاوت براي ارائه مندي ازبهرهوجود آمد. در حال حاضر امكان 
  دارد.وجود تسهيالت شبكه، دهندگان  گروه مجزا از ارائه
را ناديده بگيرند، زيرا زماني كه قوانين و مقررات فناوري توانند تغييرات در  گذاران نمي سياست

گذاران  د شد. سياستگيرد، مشكالتي ايجاد خواه ي جديد مورد استفاده قرار ميها قديمي براي فناوري
فناوري توانند گسترش  كنندگان مقررات بايد ارزيابي كنند كه تا چه حد قوانين قديمي مي نظيمو ت

                                                 
1- Technology and Service Neutrality 
2- Technology Neutrality 
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بايد معلوم  خصوص بهوكارهاي نوين را با مشكل روبرو كرده يا به تأخير اندازند.  توسعه كسب جديد و
  شود كه آيا قوانين و مقررات:

  د؛نكن خدمات، ايجاد مي يي كاملهمگراموانع مصنوعي را براي دستيابي به منافع  -1
از  يبخشدر باعث تأخير كند كه ايجاد ميبه نفع يك گروه را ناموجه  سويه و يك تتمايال -2

 شود؛ هاي ديگر مي صنعت در مقايسه با بخش
رسيدگي  موردنيازهاي منافع عمومي و  به اندازه كافي به خدمات عمومي جديد و فرصت -3

 كند؛ مي
گسترش شبكه و توسعه خدمات براي انات فني و خدمات جديد را به اندازه كافي استفاده از امك -4

 كنند. تسهيل مي مناطق و افراد محروم،به 
  

  فعاليت 
  قوانين و مقرراتي كه در كشور شما ممكن است شرايط زير را ايجاد كنند تشخيص دهيد:

  كند؛ يي كامل خدمات، ايجاد ميهمگراموانع مصنوعي را براي دستيابي به منافع  
 ناموجه به نفع يك گروه ايجاد كرده يا اينكه باعث تأخير افتادن يك بخش از صنعت در  طرفه يكيل تما

 شود؛ هاي ديگر مي مقايسه با بخش
  به اندازه كافي استفاده از امكانات فني و خدمات جديد را به سمت گسترش شبكه و توسعه خدمات

 كنند. مناطق و افراد محروم، تسهيل مي
  توانند اين تمرين را با هم انجام دهند.اند ميك كشور آمدهافرادي كه از ي

  

برای  فناوری اطالعات و ارتباطاتهای  توسعه سياست ۳-۱
  ١نفع ذی-چند

، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي عمومي  مرتبط با سياست مسئلهدو  كنونتا 
ين تغييرات در فناوري و اصالح قوانين و ارتباط ب فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي طرفدار بازار  سياست

گذاري  در سياست اننفع ذيو مقررات، مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش ضرورت درگير كردن 
  قرار خواهد گرفت. موردبحث توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات

وين شده عالقه هاي تد به سياست نوعي بههايي هستند كه  ها يا سازمان ، اشخاص، گروهاننفع ذي
هر كسي "وجود دارد عبارت است از:  نفع ذيگيرند. تعريف ديگري كه از  دارند يا تحت تأثير آن قرار مي

. ]30["داردگيري شخص ديگري قرار  يا تحت تأثير تصميمگيري ديگران موثر است در تصميمكه 
                                                 
1- Multi-Stakeholder 
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است، مرتبط در آموزش  فناوري اطالعات و ارتباطاتاي كه با  پروژه اننفع ذيعنوان مثال،  به
هاي مرتبط با كامپيوتر  التحصيالن، سازمان فارغهاي دولتي، جوامع،  دانشجويان، والدين، كاركنان، آژانس

 توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات. مسائل مختلف هستند، اي چندرسانههاي  و شركت
 اننفع ذيدر آموزش، متفاوت از  باطاتفناوري اطالعات و ارتبراي  اننفع ذيمتفاوتي دارد.  اننفع ذي

  در سالمت هستند. فناوري اطالعات و ارتباطات
هاي مختلفي را روي ميز قرار  كنند و دستور جلسه منافع متفاوتي را دنبال مي اننفع ذي 

  متذكر شدند: اجالس جهاني جامعه اطالعاتيطور كه رهبران جهان در  دهند. با اين حال همان مي
گيري)  تصميم فرآيندالمللي (متناسب با  خصوصي، جوامع مدني، سازمان ملل و ساير جوامع بين ها، بخش دولت

محور تالش  -اند. ايجاد يك جامعه اطالعاتي مردم نقش و مسئوليت مهمي در توسعه جامعه اطالعاتي داشته

  .]31[را نياز دارد اننفع ذيهمكاري و مشاركت همه كه  است يمشترك
  

هاي مختلف براي  متعدد بر اين عقيده استوار است كه گروه اننفع ذيان براي گذار باور سياست
شوند.  ) دور هم جمع ميتوسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتمقاصد مشترك (از قبيل  و اهداف

  هاي زير را دارد: متعدد ويژگي اننفع ذيمشاركت 
  ؛ري اطالعات و ارتباطاتفناوسازي  ها و پياده فراگيري و عدالت در سياست ارتقاي -1
 ؛فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  هاي تحليل براي رسيدگي به مسائل سياست گسترش قابليت -2
 بسيج و مشاركت عمومي؛ ارتقاي -3
 عملياتي متمركز و جامع؛هاي  ترويج توسعه برنامه -4
 ها؛ ها و نوآوري پرورش و به اشتراك گذاشتن مهارت -5
 آموزش محصوالت جديد؛ مهم براي فرم پلتفراهم آوردن يك  -6
 توسعه؛گيري  بازار و جهتگيري  ايجاد يك تعادل بين جهت -7
منظور  هاي مختلف به هايي را براي گروه ، از آنجا كه مشاركت فرصتشايستهتشويق حاكميت  -8

هماهنگي بهتر كارها براي و  مربوطههاي  ها و برنامه ها يا اصطكاك بين سياست تشخيص شكاف
 كند؛ هم ميحركت رو به جلو، فرا

 منابع مالي خود را افزايش دهند:شود  داده ميامكان كنندگان  مشاركتبه  -9
هايي  ي را براي تشويق آنفرم پلت ها مشاركت(دهد  ماندگان را افزايش مي و عقبپيشروان انگيزه  -10

 كند)؛ و نيز براي گردآوري بازيگران مترقي، ايجاد مي دارندكه تعهد محدود 
  براي عمليات؛ مالكيت و تعهد ارتقاي -11
هايي كه معموالً نسبت به هم مشكوك بوده يا با هم  كمك به توسعه اعتماد در ميان گروه -12

 ]32[خصومت دارند؛



  
   

  
  
  

  37  كمك فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه به هاي توسعه سياستفصل اول/ 
 

 

طيف وسيعي از  هبكه  است اننفع ذيمتعدد، تحليل  اننفع ذيگذاري براي  يك جزء مهم سياست
 مسئلهمنافع مربوط به يك و  ابلها، روابط متق ، بر اساس ويژگياننفع ذيابزارها براي تشخيص و شرح 

  هاي زير بايد در نظر گرفته شوند: گام اننفع ذي. در انجام تحليل ]33[دارداشاره و يا منابع 
  ها. تشخيص منظور اصلي از انجام تحليل -1
  گيرندگان سيستم. از سيستم و تصميم صحيح يدركگسترش  -2
  اصلي. اننفع ذيشناسايي  -3
  .اننفع ذيشرايط و  بررسي منافع، خصوصيات -4
  .اننفع ذيتعامل بين هاي  شناسايي الگوها و زمينه -5
  ]34[ها براي مديريت. تشريح گزينه -6

 1»هاي دانش كشاورزي ارزيابي سريع سيستم«توسط  اننفع ذيتر تحليل  رويكرد و روش دقيق
 ها و شبكه آن اننفع ذيدر واقع يك روش مبتني بر بازيگران است كه براي ارزيابي كه  فراهم شده است

  دهد. گام را پوشش مي 18مند و مشاركتي، توسعه داده شده است. اين روش سه فاز و  اي نظام به شيوه
  

  مسئله: تعريف الففاز 
  ارزيابي اهداف -1
 تشخيص بازيگران مربوطه -2
 مأموريتاسناد رديابي  -3
 تعريف محيط -4
 مسئلهرفع ابهام و تعريف دوباره  -5

  
  ها ها و فرصت : تحليل محدوديتب فاز

  تتأثيرا -1
 بازيگران -2
 شبكه دانش -3
 سازي يكپارچه -4
 وظايف -5
 هماهنگي -6
 ارتباطات -7

                                                 
1- Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems 
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 درك سازمان اجتماعي براي نوآوري -8
 

  ريزي برنامه -: استراتژي جفاز 
  مديريت دانش -1
 تواند انجام دهد؟ چه كسي چه كاري را مي -پتانسيل بازيگران  -2

 ]34[تعهدات استراتژيك به يك طرح عملي. -3
توسعه به كمك فناوري اطالعات و متعدد در  اننفع ذيمشاركت در براي افزايش موفقيت 

مشاركت دانش «متعدد را كه توسط  اننفع ذيگذاران ترجيحاً بايد اصول مشاركت  ، سياستارتباطات
  رعايت كنند. است، تعريف شده 1»جهاني

  
  متعدد اننفع ذیاصول مشارکت  - ۴ کادر

  1اصل 
، عمدتاً مرتبط با، به رسميت فناوري اطالعات و ارتباطات از رويكرد مشاركتي چند بخشياستفاده  زماندانستن 

فناوري هايي از دستور كار يك توسعه پايدار كه  شناختن محل تالقي سه ويژگي است كه عبارتند از: جنبه
كارگيري  هاي مستمر به ؛ چالشعهده دتشته باشدبر ها  در آن ي راتوانمندساز نقشتواند  مي اطالعات و ارتباطات

به  حل راهعنوان يك توانمندساز در توسعه پايدار، خصوصاً براي مواردي كه طراحي  به اطالعات و ارتباطات فناوري
كه به خاطر  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مستمر  شكست منجر شده باشد؛ و چالش

  .استدولت و جامعه مدني، وكار، در  هاي كسب راستايي استراتژيك منابع و شايستگي هم مندنيازپيچيدگي، 
  

  2اصل 
، در تأمين نياز گردانندگان اصلي نفع ذيبيني شده مشاركت هر  قبل از موافقت در ورود به مشاركت، ارزش پيش

  دهي گردد. عيني وزن صورت بهها،  ها و ريسك بايد در برابر جايگزين
  

  3اصل 
، نفع ذيكه هر  گيرد،صورت مي شكله بهترين ، زماني بفناوري اطالعات و ارتباطاتمتعدد  اننفع ذيمشاركت 

به عبارت ديگر، زماني كه ؛ كند ديگر را نيز تأمين مي اننفع ذيفعاالنه به دنبال منافعي باشد كه منافع  صورت به
  گردد. متقابل تقويت مي صورت بهمشاركت 

  4اصل 
، پارامترهاي بعضي از در تركيبكه د گير منابعي شكل ميها و  شايستگي بر اساسموفق  هاي مشاركت
  د.كن هاي استراتژيك را برآورده مي طراحي

                                                 
1- Global Knowledge Partnership 
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  5اصل 
كه در مشاركت سهيم هستند بايد تا آنجايي كه ممكن است از هسته مركزي  هاييصالحيت همچنين منابع و
 نفع ذيهاي  هاي روزمره سازمان منظور حفظ ارتباط مشاركت با اهداف و فعاليت (به نفع ذيهاي  وكار سازمان كسب

هاي ثابت  از مرجع هزينه (متغير) موجود و عدم متحمل شدن هزينهكنندگان  هاي مشاركت برداري از قابليت بهرهو 
  جديد) استخراج گردند.

  
  6اصل 
مكتوب براي  اسناد، اجماع روي بعضي از فناوري اطالعات و ارتباطاتمتعدد  اننفع ذينظر از نوع مشاركت  صرف

ها و  بندي نقش تقسيمو  براي مشاركت نفع ذيمشترك مشاركت؛ اهداف هر  انداز تشخيص حداقل: چشم
  ها، بايد وجود داشته باشد. وضعيت حقوقي و اخالقي سند وابسته به اين شرايط خواهد بود. مسئوليت

  
  7اصل 

 اننفع ذيهاي  سهم افزايشي فعاليت كه شودمتعدد، بايد دقت  اننفع ذيدر زمان ارزيابي نتايج مشاركت 
  د.هاي احتمالي بعدي، تشخيص داده شو بيروني و جايگزين عواملنسبت به  كننده، شاركتم
  

  هايي براي تفكر پرسش 
؟ چرا شود متعدد، اغلب ناديده گرفته شده يا مشاهده نمي اننفع ذيبا توجه به تجربه شما، كدام اصول مشاركت 

 كنيد؟ چنين فكر مي
  

  فعاليت 
ها و نقاط قوت و ضعف  ، منافع آناننفع ذيهستند؟  فناوري اطالعات و ارتباطات نفع ذيچه كساني در موارد زير 

  شناسايي كنيد: توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ها را در دنبال كردن پروژه آن
 براي سالمت فناوري اطالعات و ارتباطات  
 براي آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات 
 براي كشاورزي باطاتفناوري اطالعات و ارت 
 براي مديريت بحران فناوري اطالعات و ارتباطات 

  توانند با هم در يك گروه كار كنند. اند مي افرادي كه از يك كشور آمده
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  دومفصل 
  

توسعه به كمك فناوري  عناصر يك سياست ملي
 اطالعات و ارتباطات

  
  

توسعه به كمك فناوري اطالعات گذاري جامع ملي  در سياستمختلف  عاملاين بخش مسائل مرتبط با چهار در 
يك صنعت  هاي انساني، ايجاد و رشد اقتصادي، توسعه سرمايه فناوري اطالعات و ارتباطات با عنوان، و ارتباطات

  د گرفت.قرار خواه موردبحث، الكترونيكيدولت و  فناوري اطالعات و ارتباطات
  

 بحث. كليديدو يادآوري مهم قبل از پرداختن به موارد 

، توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتشكل دادن به يك سياست ملي  كهنخست آن 
توسعه به كمك فناوري اطالعات و  تصور قابلف نيست. نبايد تالش كرد تا تمام اهدا باره يك يفعاليت

از  اي مجموعهاند، عمدتاً  . كشورهايي كه در اين زمينه موفق بودهنمودرا در يك سند جمع  ارتباطات
در   آنهايي كه پايه و اساس  اساس برنامه ررا ب توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  سياست
طرح «با برنامه  جنوبي كرهمثال  عنوان بهاند.  ود، طراحي و اجرا كردهشده ب گذاشتههاي قبلي  برنامه

-1999( 2»21سايبر كره «هاي  ) شروع كرد. سپس برنامه2000-1996( 1»عمومي توسعه اطالعات

باند فناوري اطالعات كره  انداز پهن چشم«)، 2007-2002( 3»الكترونيكيانداز كره  چشم«)، 2002
ها يكي پس از  در طول سالرا  )2010-2006( 5»كره-برنامه پايه براي يو«و  )2003-2007( 4»2007

) با 2012-2008( 6»طرح ملي پايه اطالعات«سازي كرده است. در حال حاضر،  ديگري طراحي و پياده
جامعه اطالعات «، 8»پيشرفته ديجيتال همگراي  زيرساخت«، 7»ايجاد قدرت نرم«پنج حوزه (

                                                 
1- Basic Informatization Promotion Plan 
2- Cyber Korea 21 
3- e-Korea Vision 2007 
4- Broadband IT Korea Vision 2007 
5- Basic Plan for U-Korea 
6- National Basic Informatization Plan 
7- Creative Soft Power 
8- Advanced Digital Convergence Infrastructure 
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) در حال 3»شدن يموفقيت مردم از طريق ديجيتال«و  2»سته مبتني بر دانشدولت شاي«، 1»اعتماد قابل
  .]36[سازي است پياده

، (يك شبكه باند پهن كه 4»معماري زيرساخت اطالعات«دوم اينكه، در اين بخش توسعه 
كه نيازهاي اطالعاتي يك را ) در يك حالت تعاملي اي چندرسانهقابليت حمل داده، صدا، متن، فيلم (

معماري زيرساخت قرار نخواهد گرفت. البته نياز براي توسعه  موردبحثدارد)  ،كند را برآورده مي كشور
توسعه توسعه در سياست اولويت به عنوان در بسياري از كشورها و  به رسميت شناخته شده اطالعات

رساخت معماري زي دربارهلحاظ شده است. متأسفانه، نگراني  به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات
سايه افكنده است. در  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتبر ساير عناصر سياست  اطالعات

محدوديت زمان به دليل چنين  همكه به توسعه معماري داده شده،  مورديبيتالش براي اصالح اهميت 
ديگر سياست ملي ، تمركز اين بخش عمدتاً بر عناصر توسعه مخابرات در بخش قبليدرباره بحث نيز و 

فناوري عبارتند از: اين عناصر معطوف شده است كه  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات
فناوري اطالعات و صنعت  هاي انساني، ايجاد توسعه سرمايهو رشد اقتصادي،  اطالعات و ارتباطات

  .الكترونيكيدولت و  ارتباطات
، ايجاد تعادل فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه به كمك يكي از اهداف اصلي سياست ملي 

با  كه نحوي بهاست،  فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از گسترش هاي  بين منافع و ريسك
   .]37[هاي توسعه ملي سازگار باشد سياست

  

  و رشد اقتصادی فناوری اطالعات و ارتباطات ۲- ۱
به كمك فناوري اطالعات و توسعه سياست ملي  شده دربيني  پيشعمده از جمله منافع 

  است.رشد اقتصادي ، ارتباطات
دارند، عمدتاً به اعتقاد و اقتصاد  فناوري اطالعات و ارتباطاتارتباط مثبت بين  بهآن دسته كه 
  كنند: منافع ذيل استناد مي

 در كلي طوربه  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري در  اي، سرمايه يك كاالي سرمايه عنوان به
  كند. در نتيجه به افزايش كارآمدي كاركنان كمك ميو  داشتهمشاركت سرمايه  يش عمقيافزا

                                                 
1- Trustworthy Information Society 
2- Competent Knowledge-Based Government 
3- People Prospering Through Digitalization 
4- National Information Infrastructure (NII) 
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  تواند  مي فناوري اطالعات و ارتباطاترشد سريع فناوري در توليد محصوالت و ارائه خدمات
فناوري اطالعات و ، در بخش توليدي 1»وري چند عاملي بهره«مشاركت مثبتي در رشد 

 ، داشته باشد.ارتباطات
 در نتيجه بهبود و  كلي در افزايش كارآمدتواند  مي فناوري اطالعات و ارتباطاتستفاده بيشتر از ا

 كمك كند.ها  به سازمانوري چند عاملي،  بهره
  تواند مشاركتي در تأثيرات شبكه داشته باشد ، ميفناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده بيشتر از 

افزايش سرعت و  وري بيشتر كاركنان دانشي بهرهها،  كاهش هزينه تراكنش همچونعواملي و 
 .]38[بخشد نهايتاً كارآمدي كلي اقتصادي را بهبود ميكه  همراه داشته باشد بهرا  نوآوري

 فناوري اطالعات و ارتباطاتمثبت  تأثير ي برعنوان داليل از منظر توسعه اقتصادي، موارد زير به
  شوند: در رشد اقتصادي در نظر گرفته مي

 تر، كيفيت بهتر و قدرت ارتباطي به جوامع به حاشيه رانده شده. ه ارزانارائ  
 .كاهش نابرابري از منظر دسترسي به آموزش و اشتغال 
 تر به بازار (از طريق كاهش هزينه). تر به اطالعات و دسترسي گسترده  ارائه دسترسي آسان 
  الكترونيكيكاهش بوروكراسي دولت از طريق سيستم دولت. 

 39[مختلف در يك كشور اننفع ذيتر بين  مكاري و تعامل نزديكترويج ه[. 
را براي اقتصاد به دنبال نخواهند  يها نتايج مشابه گذاري سرمايه همهاما بايد توجه داشت كه 

  داشت.
كه  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  بر اساس مطالعاتي كه در مالزي انجام شده، سرمايه

است. در حقيقت  توجه قابل% براي كوتاه و بلند مدت 5گيرد، در سطح  يتوسط بخش توليدي انجام م
توسط بخش  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  % رشد در سرمايه1نشان داده شده است كه براي هر 

% در طوالني مدت تجربه 91/0 ي معادل% در كوتاه مدت و رشد27/0توليدي، اقتصاد رشدي معادل 
فروشي در  در بخش عمده فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  شابه سرمايهصورت م . به]40[كند مي

فناوري اطالعات و گذاري  % سرمايه1بوده است. براي هر  توجه قابل% در كوتاه و بلند مدت 10سطح 
% در بلند 9/1% در كوتاه مدت و 6/0يك رشد خطي در اقتصاد معادل توان ميدر اين بخش،  ارتباطات

هاي زيادي توسط بخش دولتي انجام شده، ولي در  گذاري سرمايهتا كنون . هرچند ]41[مدت ايجاد كرد
)، رشد صورت گرفتهها  هاي سنگيني كه در طول سال گذاري رغم سرمايه كوتاه مدت و بلند مدت، (علي

  .]42[ي را به دنبال نداشته استتوجه قابلاقتصادي 
  ):آفريقااني (واحد كاهش فقر در بخش بر اساس گزارش بانك جه 2010در ماه دسامبر سال 

                                                 
1- Multi -Factor Productivity 
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ميالدي، اين  2000محرك اصلي رشد اقتصادي در دهه قبل بوده است. از سال  فناوري اطالعات و ارتباطات
و  هاي اقتصادي داشته است % ساليانه) عملكرد نسبتاً بهتري در مقايسه با ساير بخش20بخش (با رشد حدود 
اقتصاد كنيا رشد حدود  2000رده دوم اقتصادي، رسيده است. از سال  ونقل و ارتباطات به تركيب بخش حمل

% (همانند 8/2، به حدود فناوري اطالعات و ارتباطات% را تجربه كرده است. اين رشد بدون احتساب 7/3
تأثير  فناوري اطالعات و ارتباطاتشد. بخش  درآمد سرانه با ركود مواجه ميو  يافت رشد جمعيت) كاهش مي

هاي  عامل تأثيرات مهم اقتصادي بر بخشغيرمستقيم  طوربه نهايتاًكه  در بخش مالي داشته اينندهمتحول ك
  .]43[ديگر بوده است

  
مسئول  فناوري اطالعات و ارتباطات، بخش است بيان كرده 1طور كه آقاي ريچارد هيكس همان

  .]44[تاس 21كنيا در اولين دهه قرن  2رشد حدود يك چهارم توليد ناخالص داخلي
، همانند بقيه نقاط فناوري اطالعات و ارتباطاترشد  ينبيشتردر كنيا البته بايد توجه داشت كه 

بيشتر  آفريقادر  فناوري اطالعات و ارتباطاتاست. در حقيقت انقالب مرتبط ، با تلفن همراه آفريقا
  انقالب تلفن همراه است.

  

 

حراي جنوب صتلفن همراه و توسعه اقتصادي در كشورهاي 
 آفريقا

توانند منافع اقتصادي  هاي همراه مي ها، تلفنكه از طريق آنرابالقوهسازوكاريك مطالعه تحقيقاتي، پنج
كه  شناسايي كرده است ،فراهم كنند جنوب صحراي آفريقادر كشورهاي را كنندگان  كنندگان و تأمين مصرف

  عبارتند از:
هزينه كاهش  باعث وسيله بدينو  اده از اطالعات را بهبود دادهد دسترسي و استفنتوان هاي همراه مي تلفن -1

  .شوندوري بازار  هماهنگي ميان عوامل و بهرهبهبود  و وجو جست
وري توليد  افزايش ارتباطات، با فراهم آوردن امكان مديريت بهتر زنجيره تأمين، منجر به افزايش بهره -2

 شود. سازمان مي
و  كنند ايجاد ميهاي جديدي  شغلهاي مرتبط به خدمات همراه،  نديهاي همراه براي تأمين نيازم تلفن -3

 آورند. هاي كسب درآمد را در مناطق روستايي و شهري فراهم مي فرصت وسيله بدين
هاي اجتماعي را (خصوصاً در زمان احساس خطر) تسهيل  د ارتباط بين شبكهنتوان هاي همراه مي تلفن -4

 دهند. ر قرار گرفتن خانوارها را كاهش ميميزان در معرض خط وسيله بدينو  كنند
هاي مالي،  تواند در حوزه هاي مرتبط، مي هاي مبتني بر تلفن همراه و انجام توسعه پروژه توسعه سيستم -5

 كشاورزي، سالمت و آموزش صورت گيرد.

                                                 
1- Richard Heeks 
2- Gross Domestic Product (GDP) 
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  دسترسي و استفاده از اطالعات
منافع زيادي را كه  جديديفناوري ه، در دهه گذشت جنوب صحراي آفريقاشروع كار تلفن همراه در كشورهاي 

 هرچندرا تا حد زيادي كاهش داده است.  وجو جستهاي همراه هزينه  دهد، معرفي كرده است. اوالً تلفن ارائه مي
ي توجه قابلها به ميزان  با استفاده از آنمرتبط هاي متغير  هزينهاما د، ندار ييهاي همراه هزينه ثابت باال تلفن
  هاي) ديگر است. هاي (گزينه سفر يا فرصت يها نهتر از هزي پايين
انتظار براي پخش  جاي بهمنظم ( طور بهآوردن فوري اطالعات را  دست بههاي همراه امكان  تلفنچنين  هم

، اطالعات  دريافتنقش انفعالي در  جاي بهعالوه،  د. بهنكن ها يا نامه) فراهم مي روزنامه، هاي هفتگي راديويي برنامه
اين امكان را  و داشته باشند وجو جست فرآينددهد تا نقش فعالي در  ها امكان مي راه به افراد و سازمانتلفن هم

  كنند. تأييدرا بپرسند و با استفاده از منابع متعدد صحت اطالعات را خود سؤاالت  كند كهآنان حاصل مي براي
نه حوزه پوشش جغرافيايي و سهولت استفاده، در هاي ديگر، از نظر هزي گزينجاي بههاي همراه نسبت  نهايتاً تلفن
  .هستندتر  دسترس

  
  بهبود كارايي توليد سازمان

دارد. با بهبود را وري  پتانسيل افزايش رشد بهره ،هاي كوچك در آفريقا، خصوصاً براي سازمانفناوري اطالعات 
زنجيره تأمين خود را  دنده امكان ميها  سازمانبه هاي همراه،  ها، تلفن كنندگان آن ها و تأمين ارتباط بين سازمان

هاي جديد شركت كنند. اين شرايط  در فعاليتو  توليد خود را تسهيل فرآيندكارآمدتر مديريت كرده،  صورت به
هاي  ها در مقياس كوچك و مناطق روستايي (كه گزينه نگراني عمده سازمانكه را  كمبود و احياناً وقفه در توليد

تأثيرات تلفن مورد هيچ مطالعه تجربي در كه حاليدهد. در  تا حد زيادي كاهش مي ،) استتأمين محدودي دارند
 دهدنشان ميي جنوبي و مصر، آفريقاوجود ندارد، تحقيقات كيفي در  آفريقاهمراه بر مديريت زنجيره تأمين در 

براي كنندگان  ا تأميندر زمان و بهبود ارتباطات ب توجه قابلجويي  هاي همراه با افزايش سود، صرفه تلفن
  .هستندهاي كوچك، مرتبط  سازمان

  
  شغل جديد براي رسيدگي به تقاضا براي خدمات مربوط به تلفن همراه

هاي شغلي است. با افزايش تعداد  ، ايجاد فرصتآفريقاترين تأثيرات مستقيم اقتصادي تلفن همراه در  يكي از مهم
تقاضاي كار براي خدمات مرتبط با تلفن همراه، روند افزايشي  همراه و گسترش حوزه پوشش،  اپراتورهاي تلفن
تا  2003هاي  خصوصي و ارتباطات در كنيا بين سال ونقل حملعنوان مثال، اشتغال بخش رسمي  داشته است. به

هاي شغلي  اي در خلق فرصت داللت بر آن دارد تلفن همراه سهم عمدهكه  دهد % را نشان مي130رشد  2007
  داشته است.

ايجاد كرده  غيررسميهاي  وكار و كارآفريني را در بخش هاي كسب بخش تلفن همراه نيز طيف وسيعي از فرصت
اند، بسياري از  هايي است كه جديداً رشد كرده هاي شغلي در بخش انتظار عمومي بر ايجاد فرصت كه حالياست. در 
هاي تلفن همراه  وكار سازمان اي خاص كسبه مستقيم مرتبط با استراتژي صورت بههاي شغلي ايجاد شده  فرصت
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  است. آفريقادر 
  
  

  كاهش در معرض خطر قرار گرفتن خانوارها
را در يك شبكه اجتماعي، در داخل يك كشور و نيز در سطح ا هاي همراه، ارتباط بين اعض در سطح پايه تلفن

 عات را در داخل شبكه افزايش دهدتواند سرعت جريان اطال دهند. كاهش هزينه ارتباطي مي بهبود مي المللي بين
 دست بههاي همراه امكان  تر به شرايط اضطراري را فراهم كند. تلفن يي بهتر و سريعگو پاسخامكان  وسيله بدينو 

يابند كه از اين  ها اين امكان را مي آنو  كند خطرات بالقوه را براي خانوارها فراهم مي دربارهآوردن اطالعات 
خواهد داشت. نهايتاً، بهبود ارتباط ها آناثرات مهمي بر عملكرد كه  گيري بهتر استفاده كنند ماطالعات براي تصمي

منجر به تأثيرگذاري كه  تواند تأثيراتي در يادگيري اجتماعي نيز داشته باشد يك شبكه اجتماعي، ميي اميان اعض
  گردد. ميفناوري در نرخ قبول 

  

  1توسعه تلفن همراه
هاي  فراتر از تماسكه  هاي همراه است ور، توسعه خدمات و محصوالت مبتني بر تلفندر حال ظهگرايش يك 

ها  در كشورهاي ثروتمند، اين خدمات عمدتاً بر سرگرمي كه حالي. در استهاي متني  معمولي و فرستادن پيامك
صوالت، نظارت بر فرصتي براي انتشار قيمت محكننده  عنوان فراهم تواند به تمركز دارد، در كشورهاي ديگر مي

بهداشت و درمان و انتقال پول، در نظر گرفته شود. بعضي از اين خدمات مبتني بر تلفن همراه كامالً توسط بخش 
  گردد، برخي توسط بخش دولتي و تعدادي نيز با مشاركت هر دو. مخابرات ارائه مي

 Abridged from Jenny C. Aker and Isaac M. Mbiti, “Mobile Phones and Economic منبع:
Development in Africa”, Center for Global Development, Working Paper 211, June 2010, 

http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1424175/. 
  
  فناوری اطالعات و ارتباطاتهای  توسعه ظرفيت ۲- ۲

بندي كردند، خيلي زود دريافتند  ولويتبسياري از كشورهايي كه توسعه زيرساخت اطالعات را ا
كه دسترسي صرفاً به معناي فراهم آوردن اتصال به اينترنت نيست. حتي اگر اتصال اينترنت براي عموم 

عموم افراد جامعه استفاده درست از اينترنت را ندانند، اين  كه فراهم گردد، در صورتي رايگان صورت به
 كند: بيان مي 2طور كه سازمان بريدجز راه نخواهد داشت. همانهم ها به اتصال سود چنداني براي آن

ها  دليل اينكه آنبه بخشي از زندگي و كار خود ندانند ( عنوان بههر فناوري كه افراد چگونگي استفاده از آن را 
تصور كنند)، توانند امكان استفاده از آن را براي خود  اينكه نمييا  اند آموزش الزم را براي استفاده از آن نديده

استفاده كنند كه تأثيرات مثبت  فناوري اطالعات و ارتباطاتاز  شوندمي. افراد زماني تشويق نارسا خواهد بود
تر فناوري، براي ايجاد قابليت  عالوه، درك پتانسيل گسترده باشد. به رؤيت قابل وضوح بهها  آن براي آن

                                                 
1- m-Development 
2- Bridges 
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بيني شده  پيش موردنظرممكن است در پروژه و سياست خالقانه (كه  صورت بهنوآوري و استفاده از فناوري 
  .]45[است الزاماتباشد) از 

  
گذاري براي هر  يك هدف مهم سياست فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  در نتيجه توسعه ظرفيت

  براي توسعه است. فناوري اطالعات و ارتباطاتكشوري است كه به دنبال كنترل قدرت 
توانايي سازمان و «: شود بدين گونه تعريف مي همكاري اقتصادي سازمان توسعه وظرفيت توسط 

ي فرآيندعنوان  به«ها  توسعه ظرفيتو  ]46[»ت امور خود با موفقيتييك كل در مدير عنوان بهجامعه 
، تقويت، ايجادها را در طول زمان  يك كل ظرفيت عنوان بهها و جوامع  آن افراد، سازمان وسيله بهكه 

فناوري اطالعات و تمركز مباحث بعدي، روي توسعه قابليت  .]47[»كنند ي ميو نگهدارسازگار 
  براي شهروندان است. ارتباطات

. هستند رو روبهبا دو موضوع كلي  فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه ظرفيت  درگذاران  سياست
موفقيت در عصر تمام شهروندان صالحيت پايه را براي از اين امر است كه اطمينان حصول مورد اول، 

بايد به كه  است فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  . موضوع دوم، توسعه مهارتهستنداطالعات دارا 
پايدار  صورت بهاقتصاد كشور  طوركلي بهو  فناوري اطالعات و ارتباطاتنحوي انجام شود كه بخش  

مورد به و  رار خواهد گرفتق موردبحثتوسعه يابد. مورد اول، در خالل بررسي مباحث مرتبط با آموزش 
  .شداشاره خواهد  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  دوم، در مبحث توسعه مهارت

  
  در آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات

صنعتي مفيد  ههايي دارد كه تا حدي از آنچه در جامع اطالعاتي نياز به مهارت هموفقيت در جامع
 فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي پايه  به سمت تعريف مهارت ، متفاوت است. تعدادي از كشورهاباشد مي

فناوري شوراي ملي سواد سياست « 2008مثال، در سال  عنوان بهاند.  براي شهروندان خود حركت كرده
را براي تعيين  فناوري اطالعات و ارتباطاتاستاندارد سواد  مجموعهپيشنهاد  1»اطالعات و ارتباطات

اولين قدم به سمت يك  عنوان بهاين استانداردها  .]48[انشجويان، ارائه دادهاي پايه براي د مهارت
هاي استاندارد  مهارت«. انگلستان نيز استمطرح  فناوري اطالعات و ارتباطاتاستاندارد ملي براي سواد 

ساالن  در كنار استانداردهاي موجود براي سوادآموزي بزرگ »فناوري اطالعات و ارتباطات2زندگي براي 
   .]49[را تعريف كرده است

امعه اطالعاتي براي ج موردنيازهاي  ، تنها مهارتفناوري اطالعات و ارتباطاتهاي پايه  اما مهارت
 .ذكر شده است 3»21هاي قرن  مهارت«دارند كه در استاندارد اشاره هايي  مهارت هب نيستند. كارشناسان

                                                 
1- National ICT Literacy Policy Council 
2- Skills for Life Standards for ICT 
3- 21st Century Skills 
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واد اطالعاتي، مهارت ارتباطات و ساير ، سمسئلههاي حل  شامل خالقيت، تواناييها اين مهارت
  .]50[شود ، مي1»هاي سطح باالي تفكر مهارت«

هاي  در توسعه مهارت يطبيعي نقش مهم صورت بهسيستم آموزشي يك كشور  كه حاليدر 
فناوري اطالعات و كند، بررسي جهاني  ، بازي مي21هاي قرن  و مهارت فناوري اطالعات و ارتباطات

 اي آموزشي موارد زير را آشكار كرد:ه در طرح ارتباطات
  كند. را ايجاد مي هاي مسلميتفاوت فناوري اطالعات و ارتباطاتكاربران اعتقاد دارند كه  
 شود. تفاوت در موضوعات مختلف در مدارس استفاده ميم طور به فناوري اطالعات و ارتباطات 
  ش هنوز ثابت نشده است.در آموز فناوري اطالعات و ارتباطاتتأثيرات مثبت استفاده از 
  مرتبط با فنون كه  در آموزش فناوري اطالعات و ارتباطاتاحتمال تأثيرات مثبت استفاده از

 فني آموزش باشد، بيشتر است.
 »و  اي چندگزينه هاي آزمونآموزان و دانشجويان در  كارايي دانش 2»آموزش به كمك كامپيوتر

 بهبود داده است.اندكي هاي استاندارد را در چند حوزه  آزمون
 فناوري اطالعات و روشن نباشند،  فناوري اطالعات و ارتباطات از زماني كه اهداف استفاده تا

 .استاثر  يا حتي بيي دارد كمترتأثير  ارتباطات
 سنتي و استاندارد هاي آزموننيز بين و  هاي آموزشي سنتي و جديد بين تكنيك عمده يتنش ،

 .]51[وجود دارد
كه فقط متمركز بر  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي بانك جهاني، برنامه آموزشي  بر اساس يافته

هاي مناسب حمايت نشود، به احتمال زياد با شكست مواجه خواهد شد. در  فناوري باشد و با آموزش
در آموزش صرفاً به معناي نصب كامپيوترها و ايجاد دسترسي به  فناوري اطالعات و ارتباطاتحقيقت 
قطعاً بايد از آن اجتناب كرد، محدود كردن استفاده از كه  انگارانه ديگر نيست. يك رويكرد ساده اينترنت

 است. فناوري اطالعات و ارتباطاتكامپيوتر به آموزش مباني 
در آموزش  فناوري اطالعات و ارتباطاتبه خاطر سپردن اين نكته بسيار مهم است كه استراتژي 

هاي  ها باشد. در نظر گرفتن آموزشگاه ر نظر گرفتن مدارس و دانشگاهبايد بسيار فراتر از صرفاً د
در  فناوري اطالعات و ارتباطاتساالن، بايد بخشي از استراتژي ملي  و مراكز آموزشي بزرگ غيررسمي

در آموزش دارد كه در شكل  فناوري اطالعات و ارتباطاتآموزش باشد. انگلستان رويكرد جالبي را براي 
  ده شده است.نشان دا 1-2

- هاي اخير يونسكو در رابطه با فناوري اطالعات و ارتباطات و آموزش و پرورش در آسيا يافته
  اقيانوسيه موارد زير را آشكار كرده است:

                                                 
1- Higher-Order Thinking Skills. 
2- Computer Aided Instruction 
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 »اي براي  چنين برنامه -1»ها برنامه كالن فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش براي بخش
ها، كارآمد  يت منابع مالي و مديريت و نظارت بر پروژهانداز و نقشه راه، بسيج و مدير بيان چشم

  تشخيص داده شده است.
  

  
فناوری: تبديل آموزش و خدمات  برداری از بهره –انگلستان  الکترونيکیاستراتژی  ۲-۱شکل 

  کودکان
  

                                                 
1- Sector-wide ICT in Education Master Plans 
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 جنوبي و سنگاپور چهارمين برنامه كالن  كشورهايي مثل كره كه حاليدر  -تقسيم جغرافيايي
كنند، اكثر كشورهاي اقيانوسيه و آسياي  عات و ارتباطات در آموزش را اجرا ميفناوري اطال

 مركزي هنوز برنامه كالني براي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش ندارند.
 فناوري اي براي  اكثر كشورهاي در حال توسعه بودجه تعريف شده -سازي نرخ پايين پياده

 د.در آموزش ندارن اطالعات و ارتباطات
 سازي وجود دارد. ريزي و پياده كمبود ظرفيت فني در برنامه طوركلي به -موانع فني 
  و  داردنبر آموزش وجود  فناوري اطالعات و ارتباطاتتأثيرات  بارهكافي درپايش  -پايشنبود

 ]52[دهد. در آموزش را توسعه مي فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  شاخص جنوبي كرهفقط 
 

در آموزش  فناوری اطالعات و ارتباطاتهاي  سازي موفق پروژه يار براي پيادهشش مع - ۵ کادر
 در كشورهاي در حال توسعه

هاي دنيا،  اي است براي ايجاد فرصت آموزش براي فقيرترين بچه، عنوان پروژه1»تاپ براي هر كودك يك لپ«
ها با هزينه پايين، قدرت  تاپ تاپ براي هر كودك تعريف شده است. اين لپ با هدف فراهم كردن يك لپكه 
هاي  بر اساس درس .اند ، طراحي شدهخودمحوريافزارهايي براي همكاري، تفريح و يادگيري  با نرمو  پايين

يك ، ويرايشگر خبر 2دروفر در كشور آفريقاي جنوبي، آقاي دن تاپ براي هر كودك يك لپاز پروژه شده آموخته 
هاي  در پروژه فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي موفق  اي پياده، شش معيار را برتاپ براي هر كودك لپ

  آموزشي در كشورهاي در حال توسعه، تعريف كرده است.
ي براي اجراي توجه قابلبراي آموزش، نياز به زيرساخت  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  زيرساخت: پروژه -1

دسترس بودن برق و دسترسي به اينترنت، محدود هاي فني، از قبيل در  موفق دارند. اين نياز صرفاً به جنبه
تاپ در بعضي از  صدها هزار لپ اعتماد قابلهاي تداركاتي از قبيل چگونگي توزيع كارآمد و  بلكه جنبهشود،  نمي

  .شودنيز شامل ميرا  ترين نقاط دنيا دورافتاده
قدرتمند  اطالعات و ارتباطات فناوريافزار  نظر از اينكه تا چه ميزان يك دستگاه يا نرم نگهداري: صرف -2

تاپ براي هر  يك لپخصوصاً در زمينه امر ها وجود دارد. اين  ، همواره مسائل يا مشكالتي در تعدادي از آناست
 كاربرانو  هايي كه گرد و خاك داشته، بسيار گرم يا مرطوب هستند ها در محيط تاپ لپ از ، براي استفادهكودك

يك مشكل براي  عنوان بهها نيز  كند. هرچند، تغييرات در اين چالش ياصلي آن كودكان باشند، صدق م
در آموزش، در كشورهاي در حال توسعه مطرح است. در نتيجه  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مرتبط با  پروژه
  ها براي چگونگي تعمير تجهيزات خراب، بايد توسعه داده شوند. حل ها و راهفرآيند

در آموزش، وجود  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  هاي كليدي براي پروژه نيازمندي مفاد و مطالب: يكي از -3
. پذير كند اري براي يادگيري امكانعنوان ابز ي كه استفاده از فناوري را بهصورت به، است مفاد و مطالب مناسب

                                                 
1- One Laptop Per Child (OLPC) 
2- Derndorfer 
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ل از پتانسيل ارتباط ها، امكان استفاده كامها و در اختيار دانشجويان قرار دادن آنصرف اسكن كردن كتاب
كند. در نتيجه، مفاد يادگيري تعاملي و نيز مطالبي از  تاپ و تلفن همراه) فراهم نمي ديجيتالي را (از طريق لپ

 د.اس نياز خاص پروژه توسعه داده شوقبيل كتابخانه يادگيري تعاملي، بايد بر اس
در  فناوري اطالعات و ارتباطاتاي ه ها: يكي از عناصري كه اهميت آن اغلب در پروژه گنجاندن انجمن -4

هاي مختلف مرتبط با ذينفعان (از قبيل انجمن  آموزش ناديده گرفته شده است، گنجاندن يا در نظر گرفتن انجمن
به و  ها استادان يا معلمان، اوليا، مديران و كاركنان) است. اين يك نيازمندي كليدي براي تداوم بلند مدت پروژه

 ها است. م گروهدست آوردن حمايت تما
آموزش معلمان و اساتيد: استفاده از يك ابزار يا رويكرد جديد هميشه با مشكالتي همراه است، خصوصاً  -5

باشد. در نتيجه، بسيار حياتي است كه آموزش در ارتباط اي از قبيل آموزش و يادگيري  موارد پيچيدهبا زماني كه 
تاپ در محيط آموزشي،  ، از قبيل لپفناوري اطالعات و ارتباطاتي از ابزارها مؤثراستفاده كارآمد و  در موردكافي 

يك  عنوان بهاين بايد وجود ، با استارائه گردد. آموزش افراد عالوه بر نياز به منابع بسيار زياد، بسيار پيچيده 
ش با شكست در آموز فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ضرورت اجرا گردد، زيرا در غير اين صورت احتماالً پروژه

 خواهند شد. رو روبه
كليدي از  هايبا معيارتواند  ميهاي آموزشي  بر پروژه فناوري اطالعات و ارتباطاتارزيابي: ارزيابي تأثيرات  -6

 هاي مرجع مناسب قبيل بهبود يادگيري و تأثيرات اجتماعي، انجام گيرد. متأسفانه در بسياري از موارد نبود داده
عالوه،  . بهمطرح استيك معضل اساسي  عنوان بهها ارزيابي و سنجش كرد،  ايسه با آنپروژه را بتوان در مقكه 

است كه  آن بهي معنا نكته اين و پروژه شروع شده باشدكه  گيرد قرار مي موردتوجهارزيابي اغلب فقط در زماني 
هاي پروژه از زمان  ز فعاليتآل، ارزيابي بايد قسمتي ا ايده صورت بهآوري اطالعات پايه خيلي دير است.  براي جمع

 مستمر مورد استفاده قرار گيرد. صورت بهيك ابزار براي پايش و بهبود پروژه  عنوان به چنين همآغازين باشد و 
 Abridged from Christopher Derndorfer, “OLPC in South America: An Overview of OLPC in منابع:

Uruguay, Paraguay, and Peru”, Educational Technology Debate: Exploring فناوري اطالعات و ارتباطات 
and Learning in Developing Countries, October 2010, https://edutechdebate.org/olpc-in-south-

america/olpc-in-south-america-an-overview-of-olpc-in-uruguay-paraguay-and-peru/.  
  

  وري اطالعات و ارتباطاتفناهاي توسعه  مهارت
فناوري هاي  با مهارت هاي كار ي كنند كه به تربيت نيروهايي را طراح ها بايد برنامه دولت

فناوري اطالعات از وجود يك بخش  اطمينانحصول كنند. اين نه تنها براي  كمك اطالعات و ارتباطات
هاي  بعضي از پروژه انجام منظور بهايي و جوش در اقتصاد است، بلكه براي ايجاد توان  پر جنب و ارتباطات

دست آوردن يك  اند. هدف طوالني مدت، به شده سپاري بروناست كه  فناوري اطالعات و ارتباطات
  هاي جديد است. فناوريسريع  كارگيري بهمزيت رقابتي ملي از طريق قبول و 

در  رتباطاتفناوري اطالعات و اهاي  براي سطوح باالي مهارت درخواستدر سطح جهاني، 
  است.شده كشور ايرلند مشاهده 
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، توسط افراد با فناوري اطالعات و ارتباطاتدر حال حاضر، سهم بيشتري از اشتغال در بخش 
  كليدي براي اين روند عبارتند از: عواملهاي سطح باال پر شده است.  مهارت
 در اين دوره وقوع پيوست ها در خالل دوره ركود به زيربخشدر تركيب مشاغل در  يتغيير .

 افزار تري از مهارت داشت) به سمت نرم افزار (كه نياز به سطح پايين هاي شغلي از سخت فرصت
  كند، گرايش پيدا كرده است. بيشتر افرادي را با تخصص باال جذب ميكه 

 آن هستند. عمدتاً  يها زيربخشافزارها و  در حوزه سختكه  ها تغيير مستمر در مهارت
(و  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي سطوح باالتر  تر، با مهارت پايينهاي سطوح  مهارت
 ]53[اند. جا شده ههاي سطح باالي ديگر، از قبيل مديريت زنجيره تأمين)، جاب مهارت

در اروپا،  21در قرن  الكترونيكيهاي  مهارت بارهميالدي، نتايج يك مطالعه در 2010در سال 
اينكه و  دارندنياز  فناوري اطالعات و ارتباطاتبه متخصصان دت ش بهداللت بر اين داشت كه صنايع 

، براي تأمين احتياجات پرسنلي فناوري اطالعات و ارتباطاتاروپا به تعداد زيادي افراد متخصص 
شود. مطالعات اخير از  اين روند در آسيا نيز ديده مي ]54[.مند استخود در اين زمينه، نياز روزافزون

المللي و نوآوري فناوري در كشورهايي كه درآمد متوسط  كنند كه يكپارچگي بين ياين ايده حمايت م
  .استها، در شرق آسيا  در افزايش تقاضا براي مهارت اي كننده دارند، عامل تعيين

متخصصان  ايه ، براي برآوردن نيازفناوري اطالعات و ارتباطاتآموزش  متأسفانه، نهادهاي ملي
هايي كه  از ابعاد كمي (تعدادي كه نياز است) و كيفيت مهارت اتفناوري اطالعات و ارتباط

  ]55[ندارند.توانايي الزم را التحصيالن اين مراكز بايد داشته باشند،  فارغ
ها وجود دارد  هايي كه براي كاهش شكاف بين عرضه و تقاضا در مهارت ترين فعاليت مهم

  عبارتند از:
 از فناوري اطالعات و ارتباطاتستمر بر آموزش كنترل شديد بر كيفيت آموزش با نظارت م ،

  توسط مراجع ذيصالح ملي.و  طريق برنامه درسي و آموزشي
 متقاضيان  موردنظراي با الگويي براي آزمون  ايجاد مراكز صدور گواهينامه مهارت ملي و منطقه)

 ند).شوها قبول  ارائه آموزش بايد در اين آزمون
  دولت و نهادهاي آموزشي، براي توسعه و طالعات و ارتباطاتفناوري اتعامل مداوم بين صنعت ،

(كه شامل  فناوري اطالعات و ارتباطاتها و دانش  هاي آموزشي كه مهارت طراحي دوره
 ]56[د.ده شوند) را انتقال  شناختي ميهاي  مهارت

است.  موردنيازهاي نوآورانه آموزشي  بايد اذعان داشت كه براي برآوردن تقاضا، روش چنين هم
از طريق آموزش از راه دور يا مجازي،  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  هاي توسعه مهارت برنامه
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جوامع يادگيري و و  الكترونيكي 1هاي مديريت آموزش خودآموزهاي مبتني بر محتواي وب، سيستم
  ]57[هاي استراتژيك براي اين منظور است. جمله گزينه گذاري، از دانش به اشتراك

اكنون  به افرادي كه هم فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  هايي كه براي ارائه آموزش ه برنامهتوسع
ورود كنند  فناوري اطالعات و ارتباطاتكنند، ولي در نظر دارند كه به بخش  هاي ديگر كار مي در بخش

  .)، ضروري استفناوري اطالعات و ارتباطات(براي افزايش گستره مهارت كاركنان بالقوه 
در سنگاپور مدلي را براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي كارشناسان  برنامه توسعه مهارت

  ها كمك كند. ريزي به آن الگويي در برنامه عنوان بهتواند  ميكه  كند گذاران فراهم مي سياست
 

 

 اينفوكام سنگاپور منابع انسانيبرنامه توسعه 

متحول كرده است، موانع جغرافيايي و اي مالحظهصورت قابلبههه گذشتهانداز جهاني را در چند د چشم 2اينفوكام
ايجاد كرده است. انقالب افراد در نحوه فكر و عمل  يتحولو  از ميان برداشتهرا با اطالعات و بازار مرتبط فرهنگي 

نسل جديدي از و  پذير شده است وكار بوده كه با اينفوكام امكان در نوآوري مدل كسب يديجيتالي شاهد انفجار
  را ايجاد كرده است. 4و اسكايپ 3بي پيشگامان اقتصادي، از قبيل گوگل، اي

كند،  ها اعمال مي با نگاه به آينده، شتاب پيشرفت در فناوري اطالعات، فشار رقابتي بيشتري را بر اقتصاد و سازمان
رقابت ايجاد كنند (متمايز از رقبا در ارائه  فرصت رشد بسيار زيادي را براي كساني كه بتوانند تمايزي از كه حاليدر 

كند. موفق بودن يا نبودن يك كشور يا سازمان با توانايي توسعه، جذب و نگهداري  محصول و خدمات)، فراهم مي
  شود. كارگيري نوآورانه اينفوكام را داشته باشند، تعيين مي كه قابليت به منابع انساني

  
  اهداف

هاي شغلي  اهداف را براي افزايش تعداد فرصتاز  اي مجموعه اداره توسعه اينفوكاماز، اند براي رسيدن به اين چشم
  ، تعيين كرده است.2015تا سال شغل  000,170 سطح دراينفوكام 

گونه  تعداد اينكه  شغل غير اينفوكام در صنعت اينفوكام ايجاد شود 000,25رود كه تعداد  انتظار مي چنين هم
  برسد. 000,70ها را به  شغل

  .شود فرصت شغلي جديد ايجاد مي 000,80جمعاً تعداد بنابراين 
  

  استراتژيك نيروهاي
  گردد: هاي استراتژيك پيشنهاد مينيروانداز و اهداف، اين  براي درك اين چشم

                                                 
1- Learning Management Systems (LMS)  
2- Infocomm (Is The Term Singapore Uses For “Information And Communication Technology”) 
3- eBay 
4- Skype 
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 هاي كليدي اقتصاديهاي اينفوكام در بخشتوسعه شايستگي  
 هاي استراتژيك اينفوكام براي  وكار در ارزش يك نياز براي تقويت اعتقاد رهبران كسب

ها  هاي اينفوكام در بين نيروي كاري خود به ترتيبي كه آن افزايش سطح مهارتو  سازمانشان
و نهايتاً اثربخشي و مزيت رقابتي  درآوردهخالقانه اينفوكام را تحت كنترل  صورت بهبتوانند 

 سازمان خود را بهبود دهند.
 وكار و نيروهاي كار معمولي را براي  تژيك، رهبران كسباسترا نيروهايريزان در چتر  برنامه

 دهند: مقاصد زير هدف قرار مي
 گيرندگان. در ميان تصميمفناوري پذيرش  ديدگاه گسترش 
 هاي پيچيده اينفوكام. تجهيز نيروي كار عمومي با مهارت 

 اي رقابتي توسعه جهاني كارشناسان حرفه 

 از  درست يدركو  فناوريدانش ماهيت كلي از  يدرككه  اي كلي براي تربيت افراد حرفه ينياز
 قابليت ايجاد مالكيت معنوي دارند، وجود دارد.و  وكار كسب

 گيرند، كارشناسان اينفوكام را براي موارد زير  استراتژيك قرار مي نيروهاي هايي كه در چتر برنامه
 دهند: مورد هدف قرار مي

 هاي فناوري، توسعه استراتژيست 
 توسعه فناوري. 

 توسعه، جذب و حفظ نخبگان اينفوكام 

  مناسبي از نخبگان را براي تداوم رشد و  تعداديك نياز كلي براي اطمينان از اينكه اينفوكام
تربيت مديران و نيروهاي كاري مناسب براي  چنين همكند، وجود دارد.  توسعه صنعت جذب مي

بخشي از  عنوان بهري در فناوري، ايجاد انگيزه در نيروهاي كار و ترويج فرهنگ نوآوو  آينده
 باشد. مدنظرزندگي نيروهاي كاري نيز بايد 

  هاي زير براي دانشجويان و  گيرند با هدف استراتژيك قرار مينيروهاي هايي كه در چتر  برنامه
 شوند: آموزان طراحي مي دانش
 هاي اينفوكام، جذب دانشجويان باهوش داخلي و خارجي براي شغل 
 ها به استفاده از خالقيت و نوآوري در  مل در جوانان و تشويق آنترغيب ابتكار ع

 اينفوكام.
هاي استراتژيك كه در باال توضيح داده شد، ما به دنبال پر كردن شكاف ديجيتالي و ايجاد يك  عالوه بر كشش

 استفاده قرار گيردعنوان يك فعاليت تأثيرگذار براي توانمندسازي مورد  در آن اينفوكام بهكه  جامعه فراگير هستيم
  .ه باشدهمراه داشت منافعي براي سالمندان، نيازمندان و معلولين بهو 

و آگاهي افراد ناآشنا با فناوري  افزايش سطح آگاهي از اينفوكام كه به ها از برنامه اي مجموعهاين موارد از طريق 
به افرادي كه از امكانات كمتري و  كرده دسترسي به اينفوكام را فراهم ها برنامهشود. اين تأمين ميانجامد، مي

  با روند رشد فناوري همراه شوند. دهد امكان ميها  آنبه و  برخوردارند، براي افزايش شانس كاريابي كمك كرده
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  تلخيص شده از  منبع:
IDA Singapore, “Manpower”, http://www.ida.gov.sg/Manpower/20060414201723.aspx. 

  

 تفكرهايي براي  پرسش 

  مهم است؟ فناوري اطالعات و ارتباطاتبا توسعه منابع انساني  مرتبطچرا داشتن سياست تعريف شده  -1
شما  ربايد در كشوچه اهداف مشخصي توانمند در اينفوكام،  منابع انسانيتوسعه  مورد به نظر شما در -2

  وجود داشته باشد؟
  

 فعاليت 

  يك مناظره -ها  هاي ايجاد ظرفيت اولويت
در  فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي  دولت شما باشد: يكپارچه  اولويتر شما كداميك از موارد زير بايد به نظ

دو طرف تهيه  نظراتاز  يگيري ليست ؟ قبل از تصميمفناوري اطالعات و ارتباطاتآموزش يا تربيت متخصصين 
  كنيد.

در  فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي  رچهرا به دو گروه تقسيم كنيد: يك گروه موافق يكپاكنندگان  مشاركت
  .فناوري اطالعات و ارتباطاتآموزش و گروه ديگر موافق تربيت متخصصين 

  

  فناوری اطالعات و ارتباطاتايجاد صنايع  ۳-۲
 عنوان بهيك بخش مجزاي اقتصادي و نيز  عنوان به فناوري اطالعات و ارتباطاتصنعت ملي 

. در اقتصاد استبهبود كيفيت خدمات براي كل اقتصاد، حياتي  وري و و محرك بهرهكننده  هدايت
ها، براي اطمينان از فراهم آوردن محيط مناسب جهت رشد و ايفاي نقش مناسب  جهاني امروز، دولت

سرعت و قاطعانه  در هدايت اقتصاد ملي و توسعه فرهنگي، بايد به فناوري اطالعات و ارتباطاتبخش 
 عمل كنند.

  بندي كرد: توان به سه حوزه زير تقسيم را مي وري اطالعات و ارتباطاتفناتوسعه صنعت 
  ،فناوري اطالعات و ارتباطاتصنايع توليدي  -1
 1فرامرزي سپاري برون -2
 صنايع خالق. -3

 

                                                 
1- Offshoring 
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  فناوري اطالعات و ارتباطاتصنايع توليدي 
از يكي از عوامل اصلي رشد اقتصادي در تعدادي  فناوري اطالعات و ارتباطاتصنايع توليدي 

جمله كشورهايي هستند كه صنعت توليدي  ز، فنالند و ايرلند اجنوبي كره. كشورهاي استكشورها 
هاي  در خالل سال ]59[ها داشته است. وري آن سهم بزرگي در رشد بهره فناوري اطالعات و ارتباطات

اوري فنوري در اين كشورها در نتيجه صنايع توليدي  % رشد بهره1ميالدي حدود  2000تا  1995
 ]60[بوده است. اطالعات و ارتباطات
ترين بخش توليدي در دنيا است و  بزرگ فناوري اطالعات و ارتباطاتافزار توليدي  بخش سخت

در بعضي از كشورهاي تازه  بخصوص مسئلهاين  ]61[ترين رشد را در ميان صنايع توليدي دارد. سريع
اولين  عنوان بهز سنگاپور، تايوان، مالزي، تايلند توان ا . براي مثال مياستصنعتي شده آسيايي بارزتر 

تجربه كردند، نام برد.  فناوري اطالعات و ارتباطاتكشورهاي آسيايي كه رشد توليد را در بخش 
فناوري ها شاهد رشد توليد در بخش  كشورهاي چين، فيليپين، اندونزي و اخيراً هند نيز بعد از آن

فناوري اطالعات يك قدرت مركزي در بخش توليد  عنوان بهت آسيا بودند. در حقيق اطالعات و ارتباطات
  مطرح شده است. و ارتباطات

در اين  فناوري اطالعات و ارتباطاتيك قدرت جهاني در بخش توليد  عنوان بهظهور چين 
 1»سياست پشتيباني قوي دولتي«عنوان  قسمت بررسي خواهد شد. البته بايد توجه داشت كه آنچه به

  ده شد، براي موفقيت كشور چين در اين حوزه، حياتي بود.توضيح دا
 

 

فناوري اطالعات و استراتژي ملي صنعت  -1مورد مطالعاتي 
 ارتباطات

 فناوري اطالعات و ارتباطاتقطب جهاني توليد -چين 

لفن ظهور كرده است. بخش تجهيزات ت فناوري اطالعات و ارتباطاتعنوان قطب جهاني در بخش توليد  چين به
% صنعت فناوري اطالعات چين را به خود 70بيش از  افزار سختبخش و  همراه بيش از نيمي از صنعت مخابرات

هاي مطرح توليدي  يك تهديد جدي براي شركت عنوان بههاي چيني در حال ظهور  اختصاص داده است. شركت
 IBMش كامپيوترهاي شخصي شركت بخ 2، خصوصاً بعد از اينكه شركت لينواهستندفناوري اطالعات در آمريكا 

 3هاي شخصي بعد از شركت ديل را به مالكيت خود درآورد. شركت لينوا در حال حاضر سومين بازيگر بازار كامپيوتر
  .است 4پكارد ولتيو ه

شده است. بازار داخلي صنعت مخابرات دهي  هاي شديد توليدي در چين عمدتاً به سمت صادرات جهت اين فعاليت

                                                 
1- Strong Government Policy Support 
2- Lenovo Group Limited 
3- Dell 
4- Hewlett- Packard 
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براي تجارت  فناوري اطالعات و ارتباطاتيه صادرات قوي و گسترده، رو به كاهش است. صادراتچين در سا
% كل صادرات را به خود اختصاص داده است. كامپيوتر و 28حجم باالي و  جهاني چين حياتي است

است. را به خود اختصاص داده  فناوري اطالعات و ارتباطات% از صادرات 79افزارهاي مخابرات حدود  سخت
  هاي تلفن همراه بيشترين سهم را در ميان عناصر صادراتي به خود اختصاص داده است. دستگاه

تا حدي تحت تأثير نرخ باالي (حدود  اگرچه، استافزار در چين هنوز در مراحل توسعه اوليه خود  بازار صادرات نرم
  قرار گرفته است. غيرقانوني%) كپي 90

است. دولت چين بيش  توجه قابلچين بسيار  فناوري اطالعات و ارتباطاتنعت داخلي در صگذاري  مجموع سرمايه
% كل 21ها را به خود اختصاص داده است. سهم صنعت توليد بيش از  گذاري % كل سرمايه30از 

در صنعت  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  گذاري % از سرمايه60. نزديك به استهاي داخلي  گذاري سرمايه
گردد. صنعت  افزارها مي نرمرساني  روز گذاري صرف به % از اين سرمايه30حدود كه  عات استفناوري اطال

ها است. بخش ارتباطات همراه بيشترين  گذارهاي اصلي تجهيزات مخابراتي و سيستم مخابرات يكي از سرمايه
  به خود اختصاص داده است. 2005گذاري را در سال  درصد سرمايه

  
  ولتيسياست پشتيباني قوي د
 فناوري اطالعات و ارتباطاتترين توليدكننده محصوالت و خدمات  به بزرگ خود دولت چين براي تبديل كشور

  سازي كرده است. چندين سياست را پياده
هاي تحقيق و توسعه، منجر به جذب  هاي خارجي براي مشاركت در فعاليت امتيازات مالياتي و اجازه به شركت

) بر توسعه محصوالت 2001- 2005زيادي در چين شده است. برنامه دهم پنج ساله (هاي مستقيم  گذاري سرمايه
افزاري امنيتي  هاي نرم و بسته الكترونيكيهاي تجارت  حل جديد در صنعت فناوري اطالعات، با تمركز بر توسعه راه

سازي سيستم،  پارچهافزارهاي پايه، يك توسعه نرمبر دارد. برنامه يازدهم پنج ساله، تأكيد  LINUXبر  مبتني
در فناوري هاي  پيشرفت چنين همو  هاي اينترنت نسل بعدي افزارهاي كاربردي كليدي، ساخت پروژه نرم

است،  مشبك محور رايانشسيستم عامل مبتني بر  همچونشامل مواردي كه  پيشرفته رايانشهايي مانند  زمينه
  .داردتمركز 

تا حد زيادي  2001به سازمان تجارت جهاني در سال  كشور اينصنعت فناوري اطالعات چين پس از پيوستن 
گذاري خارجي، در دسترس  صنعت مخابرات خود را براي سرمايه چنين همآزادسازي و رقابتي شد. چين 

  گذاران قرار داده است. سرمايه
بران مخابرات، اطمينان از تأمين امنيت كار منظور بهمقررات مخابراتي براي استاندارد كردن بازار مخابرات و 

هاي  هاي مشترك با شركت گذاري هاي خارجي اجازه ورود به سرمايه گذاري شده است. دولت چين به شركت هدف
دهد. با در نظر گرفتن ارزش افزوده خدمات همراه،  همراه و ثابت ميتلفن % سهام 49تا سطح را مخابراتي چين 

رود تا رقابت افزايش يابد  انتظار ميزدايي  ند. با انجام مقرراتتوانند نگه دار % سهام را مي50ها تا سطح  اين شركت
  گردد. كنندگان خارجي به بازار تسهيل  و ورود شركت

را از تمام  فناوري اطالعات و ارتباطات، دولت چين صنعت فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي ترويج تجارت 
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هاي پيشرفته ايجاد كرد. منطقه آزاد  ي براي فناوريمنطقه آزاد تجار50بيش ازوهاي تجاري معاف كرد تعرفه
ASEAN  جريان اطالعات و فناوري را بين كشورهاي  كهرود  انتظار ميو  عملياتي شده 2010چين در سال

  عضو تسهيل كند.
ساخت داخل  محصوالت تجاري فناوري اطالعات فرمان داد،هاي دولتي  تمام سازمانبه دولت چين طي حكمي 

را دارد.  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري سنگين در زيرساخت  دولت قصد ادامه سرمايهاين . كنند خريداري را
خدمات دولتي  پيگيريبا انجام و و  ت معنوي را به اجرا درآورده استتر مالكي گيرانه هاي سخت سياست چنين هم
هاي فني  هايي را در آموزش گذاري رمايهعالوه، س كمك كرده است. به الكترونيكيآنالين به ترويج دولت  صورت به

  هاي نيروهاي كاري ايجاد كرده است. انجام داده و مراكز آموزشي پيشرفته را براي توسعه مهارت
 ,Frost and Sullivan, “Country Industry Forecast-VI”, Businessworld تلخيص شده از منبع:

http://www.businessworld.in/index.php/Country-Industry-Forecast-VI.html.  
  

  هايي براي تفكر پرسش 
  را توضيح دهيد. فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي دولت در تبديل چين به يك قطب توليد  ماهيت دخالت -1
به ، فناوري اطالعات و ارتباطاتهايي كه توسط دولت چين براي تقويت بخش توليد  تا چه ميزان سياست -2

  سازي دارد؟ ما امكان پيادهگرفته شد، در كشور ش كار
  

  افزار جهاني و توسعه نرم فرامرزي سپاري برون
هاي شغلي به خارج از كشور  از فعاليت اي مجموعه، روندي است كه در آن فرامرزي سپاري برون

با كاهش  بخصوصيابد. اين روند با انقالب اطالعاتي،  و به مراكزي كه هزينه كمتري دارند انتقال مي
تا  2015بيني كرده كه تا سال  پيش 1ها، شتاب بيشتري گرفت. تحقيقات فورستر قال دادههزينه انت

ميليارد دالر حقوق پرسنلي) به كشورهايي از  16فرصت شغلي در آمريكا (و حدود  ميليون 3/3حدود 
 قبيل چين، هند و روسيه، منتقل خواهد شد.

يا استخدام يك شركت بيروني  گيريكار به صورت بهكه  سپاري برونسه حوزه گسترده از رشد 
  رسد، عبارتند از: انجام مي هايي كه در غير اين صورت در داخل سازمان به  منظور انجام فعاليت به

  يابي و توزيع خدمات. ، منبعآماد و پشتيباني -1
  يكامپيوترمراكز افزارها و مديريت  ايجاد نرماز جمله خدمات فناوري اطالعات،  -2
هاي مالي  ، از قبيل مراكز تماس، پردازش تراكنش2وكار هاي كسبفرآيند  سپاري برون هاي حوزه -3

  ]63[.منابع انسانيو مديريت 
                                                 
1- Forrester Research 
2- Business Process Outsourcing (BPO) 
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هاي  شدند. روند زير شاخصه فرامرزي سپاري برونهايي بودند كه  خدمات مالي در بين اولين
  دهد: را نشان مي فرامرزي سپاري برون
 ح باالي زنجيره ارزش قرار كه در سطورا ها كاركردهاي مالي و حسابداري  شركت

(حفظ كنترل  فرامرزي سپاري برونانجام فراتر از  - كنند مي فرامرزي سپاري برون ،دارند
ريزي و  هاي با ارزش افزوده، از قبيل برنامه سپاري حوزه هاي مالي و برونفرآيندداخلي) براي 
كنندگان بيروني  مينحسابداري مالي را به تأ رهباها تحقيق در . بعضي از شركتتحليل مالي
  كنند. تفويض مي

  فرامرزي سپاري برون - در حال تغيير است فضا، هنگام بلوغبه  ييجغرافياوضعيت 
كشوهاي ديگر (به غير از كشورهاي هند و ساير  ههاي مالي و حسابداري در آمريكا بكار

 كشورهاي معروف در حوزه فناوري اطالعات)، در حال گسترش است.
 و سازي  كمك به مشاركت در خودكار - ارهاي مشاركتي رو به رشد استاستفاده از ابز

تخته «و  2»وب وگو از طريق گفت«، Lotus Notes"1"از قبيل  هاييفناوري، با استفاده از ابزار
هاي  اين تكنيك. با گانكنند هاي مشتري و تأمين ، براي تعامل بين سازمان3»سفيد مجازي

اند، يك حركت به سمت دور شدن از كارهاي دستي و  بازار شدهاز راه دور كه وارد  سازي شبكه
 گيري است. هاي فشرده، در حال شكل مسافرت

  خدمات در حال رشد است سپاري برونو نمونه كارهاي  سپاري برونتعداد بازيگران  - 
 كه حاليدهند، در  قرار مي چندمنظورههاي  فروشگاهخود را در موقعيت  گانبسياري از فروشند

 تمايز وجود دارد.ز هنو
  هاي فرآيندمديران مالي در حال يادگيري يك درس دردناك هستند: امكان حذف

ها  نآايجاد تعادل بين شركت و مجري (شركتي كه به  - كامل وجود ندارد صورت بهمالي 
خواهند زيرساخت خود را  ها نمي سازمان كه حاليتواند مشكل باشد. در  شده) مي سپاري برون

داخلي، براي اطمينان از كيفيت، تداوم  صورت بههايي كه بايد  سازند، ميزان فعاليتمجدداً ب
 ]64[نيست. محاسبه قابل سادگي بهخدمات و بهينه بودن هزينه، انجام گيرد، 

: شود به اين صورت تعريف ميكه  استفرامرزي  سپاري بروننوعي  4افزارهاي جهاني توسعه نرم
هماهنگ  صورت بهاز لحاظ جغرافيايي جدا،  يهاي در محلمرزهاي ملي و  در سراسرافزاري كه  كار نرم«

% 40دهد كه حدود  نشان مي ه. مطالع]65[»گيرد ) انجام ميزمان همو غير  زمان هميا  بالدرنگ(تعامل 
توسعه كشور در  50بيش از و  كنند استفاده مي افزارهاي جهاني توسعه نرمهاي ثروتمند از  از شركت

                                                 
1- Lotus Notes 
2- Web chatting 
3- Virtual White Board 
4- Global Software Development (GSD) 
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% از توليدات خود را صادر 80افزار ايرلند حدود  دارند. صنعت نرممشاركت فعال  اي جهانيافزاره نرم
 كند. مي

  گيرد. افزار مورد بررسي قرار مي يك قدرت جهاني نرم عنوان بهدر ادامه اين قسمت ظهور هند 
ر افزا هايي كه دولت هند، در ساخت صنعت ملي نرم مورد مطالعاتي زير روند رشد و استراتژي

  .دادقرار خواهد  موردبحث)، اتخاذ كرده، 21ميالدي و اوايل قرن  90(در اواخر دهه 
 

 

 فناوري اطالعات و ارتباطاتاستراتژي صنعت ملي 

 افزاريك قدرت جهاني نرم - هند 
 % در دهه گذشته،51افزار اين كشور با نرخ تركيبي حدود  گذاران در هند، با توجه به رشد صادرات نرم سياست

گيرند.  آورنده ارز خارجي، در نظر مي فراهمو  براي استخدام يعنوان يك موتور رشد، منبع افزار را به صادرات نرم
در حال حاضر بخش بسيار بزرگي از بازار و  در حال رشد هستند ييافزاري هند با نرخ بسيار باال هاي نرم شركت
  اند. دهافزار را به خود اختصاص دا شده نرم سپاري برونجهاني 
ميالدي، كمك شاياني به نشان دادن پتانسيل هند  80هاي چند مليتي در اواسط دهه  شروع به كار شركت اگرچه

افزار بود، اما توسعه و رشد سريع هند عمدتاً با كارآفريني بومي و استعدادها  نرم سپاري برونبراي  يعنوان پايگاه به
هاي خود را افزايش داده،  هايي كه به اين صنعت وارد شدند قابليت . تعداد زيادي از سازمانبه پيش رفت و منابع

هاي كيفي نشان داده، حوزه جغرافيايي خود را گسترش فرآيندتعهد خود را نسبت به بهترين عملكردهاي جهاني و 
دف ه ها با دهند. در ابتدا بسياري از شركت فزاينده حوزه محصوالت و خدمات خود را گسترش مي صورت بهو  داده

 عنوان بهافزار بيشتر  هاي مشتري شروع به كار كردند، ولي امروزه توسعه نرم در سايت تربيت منابع انساني براي كار
و نويسي  يك حركت آگاهانه از كد چنين همگيرد، مطرح است.  يك فعاليت صادراتي كه از درون هند انجام مي

افزاري صورت گرفته  هاي نرم هاي سطح باال و توسعه بسته (در سطوح پايين) به سمت ارائه مشابهنويسي  برنامه
  است.

هند را به خود اختصاص داده، در  خالص مليناتوليد %) از 2افزار سهم نسبتاً كمي (حدود  از ديدگاه ملي، نرم
% از كل محصوالت و خدمات 8افزار سهم  رسد. نرم % مي12به  خالص مليناتوليد اين سهم براي رشد  كه حالي
 000,60بين در سال التحصيالن مهندسي  براي فارغافزار  راتي هند را به خود اختصاص داده است. صنعت نرمصاد
پذير  فناوري اطالعات امكان كه از طريقاز قبيل مراكز تماس كند. خدماتي  فرصت شغلي ايجاد مي 000,70تا 

به ها عمدتاً در سطوح پايين بوده و  ند. هرچند اين شغلبيشتري را ايجاد ك هاي تواند شغل نيز مي است شده
تر ديگري پيدا شوند، اين  هاي ارزان ها افزايش يابد يا مكان در صورتي كه حقوقو  هاي زيادي نياز ندارند مهارت
  هاي ديگر خواهند رفت. هاي شغلي به مكان فرصت

صنايع مبتني بر دانش در افزار كمك زيادي به گسترش كارآفريني داخلي و ايجاد يك نام تجاري در  صنعت نرم
هاي شغلي مناسب براي متخصصين، منجر به معكوس  كرده است. توسعه اين صنعت، با ايجاد فرصت كشور هند
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 ميالدي در هند شد.90شدن روند فرار مغزها در دهه
در هاي مرتبط  منبع اصلي كه باعث جذب و رشد اين صنعت در هند شد، وجود تعداد زيادي از افراد با تخصص 

  .استپذير شده  هاي قبل، امكان در توسعه منابع انساني در دهه  گذاري با سرمايهكه  استاين حوزه 
ها در  هاي ارتباطي اختصاصي (با سرعت باالي انتقال داده) و ايجاد زيرساخت پس از آن، دولت با ارائه لينك

در پاسخ به چالشي كه كشور هند در افزار، توسعه صنعت را تسهيل كرد. چندين طرح،  هاي فناوري نرم پارك
المللي كار با آن مواجه بود، توسط دولت به اجرا گذاشته شد. اين  بندي بين با تقويت جايگاه خود در تقسيم ارتباط
 نوبه بهها  شود. شركت برداشتن براي افزايش عرضه پرسنل آموزش ديده و امكانات تبليغاتي ميگام شامل  مسئله

شواهد اند.  ها پاسخ داده و حفظ كارشناسان، به اين چالش روزرساني بههايي براي جذب،  تژيخود با اتخاذ استرا
افزار  ها در صنعت نرم انيك جنبه كليدي استراتژي سازم منابع انسانيمبني بر اينكه مديريت وجود دارد مستدلي 
توسعه خارج از كشور و  همچونها در جهت حركت به سمت باالي زنجيره تأمين، به مواردي  . شركتهند است

گذاري ارزشي  استراتژي قيمتو  افزاري هاي نرم هاي حوزه خاص، مشاوره سطح باال و بسته تمركز بر تخصص
  روي آوردند.

افزار هند در دهه گذشته، با توجه به رقابت يا حتي تهديد كشورهاي در حال  با وجود عملكرد قوي صنعت نرم
هند با شروع  يافزار هاي نرم سازمان كه حاليايي براي راحتي خيال وجود ندارد. در ظهور، مثل چين و فيليپين، ج

اه مدت و ميان مدت شروع خواهد هستند، رقابت در كوت رشدفرآيند المللي  زود هنگام و رسيدن به الگوهاي بين
خدمات فناوري و  افزارهاي سفارشي هاي خدمات با ارزش افزوده كم، مثل كدنويسي، نرم خصوصاً در حوزه .شد

هاي هندي بايد از مزيت شروع زودهنگام خود، نسبت به رقباي بالقوه، بهره برده و به  اطالعات. در نتيجه شركت
افزار تثبيت كنند. هرچند،  نرمتوليد يك منبع  عنوان بهجايگاه خود را و  سمت باالي زنجيره ارزش حركت كنند

سازد. در  واردين مشكل مي ل وجود دارد كه ورود به بازار را براي تازهموانع بسيار جدي براي ورود به بازار محصو
  د:شواين راستا اقدامات زير ممكن است مثمرثمر واقع 

 توسعه محصول؛و  توجه به تحقيق و توسعه  
 هاي بازاريابي جهاني و نام تجاري؛ كسب استراتژيك كانال 
 تجديد ساختار و تحكيم صنعت؛ 
 اتي دولتي.بازنگري در اقدامات تبليغ 

هاي  اندازي زيرساخت انجام چندين طرح ابتكاري مهم در راه و آموزش ديده انساني نيروي پرورشدولت هند، با 
ميالدي، نقش مهمي در تكامل صنعت بازي كرده  60اي از اواخر دهه  نهادي در حوزه كامپيوتر و پژوهش شبكه

افزار و امكانات ديگر، به صنعت كمك  هاي فناوري نرم  كبا ارائه امكانات زيربنايي در پار چنين هماست. دولت 
؛ آورند مي دست بهافزار  افزار درآمدي مالياتي از سود حاصل از صادرات نرم نرمكنندگان  عالوه، صادر كرده است. به

 از مزيت هندهاي الزم صورت گيرد. در صنعتي كه  هاي مالياتي بررسي مناسب بودن اين مشوق رهباراما بايد د
% در سال را تجربه 50صادرات رشد باالي و  رقابتي خوبي برخوردار است (با توجه به هزينه پايين منابع انساني)

هاي مالياتي  % از درآمد است (بسيار باالتر از صنايع ديگر در كشور)، اين معافيت22حاشيه سود حدود و  كند مي
  رسد. معقوالنه به نظر نمي
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 Nagesh Kumar, “Indian Software Industry Development in Internationalتلخيص شده از  منبع:
and National Development Perspective”, RIS-Discussion Paper #19, 2001, 

http://ris.org.in/images/RIS_images/pdf/dp19_pap.pdf.
  

  هايي براي تفكر پرسش 
موفقيت  عوامليك از با شرايط كشور شما مطابقت دارد؟ كدام  افزار تا چه ميزان مدل هند براي توسعه صنعت نرم

ها، براي اطمينان حاصل كردن از موفق بودن  وجود ندارد؟ كدام چالشيك هند در كشور شما وجود دارد و كدام 
  قرار گيرند؟ موردتوجه، بايد عواملاين 

  
  صنايع خالق

در خالقيت فردي، مهارت و كه منشأ آن  شوند عنوان صنايعي تعريف مي صنايع خالق به
برداري از مالكيت  كه داراي پتانسيل براي كار و ايجاد ثروت از طريق توليد و بهرهاست استعدادهايي 

ي مفهومي و همگراي«: استگونه  ارائه شده اين 1. تعريف ديگري كه توسط هارتلي]66[هستندمعنوي 
يع فرهنگي (ابعاد گسترده)، در چارچوب عملي از هنرهاي خالق (استعداد فردي) با استفاده از صنا

توسط تعامل جديد كه  ) و يك اقتصاد دانشيهاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي جديد ( فناوري رسانه
  .]67[»گيرد كنندگان و شهروندان مورد استفاده قرار مي بين مصرف

يو، تبليغات، موسيقي، هنرهاي نمايشي، فيلم، تلويزيون، راد همچوندولت استراليا مواردي 
عنوان بخشي از  بهرا  ، معماري، طراحي و هنرهاي تجسمينشرها و محتواي تعاملي، نويسندگي،  بازي

گيرد كه  عنوان صنايع خالق در نظر مي صنعت را به 13انگلستان  ]68[گيرد. صنعت خالق در نظر مي
، ، طراحي، طراح مدصنايع دستيكامپيوتري،  هاي جات، بازي عبارتند از: تبليغات، معماري، هنر و عتيقه

. كنفرانس سازمان ]69[، تلويزيون و راديوافزار نرمفيلم و ويدئو، موسيقي، هنرهاي نمايشي، چاپ و نشر، 
  بندي كرد كه عبارتند از: چهار گروه طبقهبه صنايع خالق را  2ملل متحد در تجارت و توسعه

 هاي فرهنگي). سنتي فرهنگي، سايتهاي  حالت( 3ميراث  
 (هنرهاي تجسمي و نمايشي). نرهاه 
 هاي چاپي و صوتي تصويري). (چاپ و نشر، رسانه رسانه 

 70[(طراحي، رسانه جديد و خدمات خالق) خالقيت كاربردي[. 

                                                 
1- Hartley 
2- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
3- Heritage 
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بسياري از اقتصادها است. در انگلستان در مهم  يصنايع خالق در حال تبديل شدن به بخش
صادرات خدمات و  داشته 2008خالص در سال % مشاركت در ارزش افزوده نا6/5صنايع خالق حدود 

% كل صادرات محصوالت و خدمات را به خود اختصاص داده 1/4مرتبط با صنايع خالق حدود 
  .]71[است

حدود  يرشد 2008 تا 2004هاي  در سال ،صنايع فرهنگي توليد ناخالص داخليدر كشور چين 
 000,50در  ميليون نيروي كار 82/11ها حدود  . بر اساس تخمين]72[% را تجربه كرده است22

سال ( در فيليپينصنايع خالق . ]73[)2008(در سال  هستندسازمان فرهنگي (خالق) مشغول به كار 
% در نيروي كار را به خود اختصاص 1/11ملي و  توليد ناخالص داخلي% در 92/4، سهم )2005
از سال يع خالق در فيليپين كه صادرات محصوالت و خدمات صنا شود بيني مي . پيش]74[اند داده

  .]75[% را تجربه كند50افزايش  2015تا  2012
، صنايع خالق بخش 2010در سال  UNCTAD-UNDPبر اساس گزارش مشترك اقتصاد خالق 

  :شودمطرح مياين ادعا بر اساس دو تحول ]. 76[در تجارت جهاني ايجاد كرده است يجديدو پويا 
 2008ميليون دالر در سال  592الت صنايع خالق به ارزش صادرات جهاني خدمات و محصو -1

  ).2002ميليون دالر سال  276رسيد (در مقايسه با 
  شد. رو روبه% در سال 14ها، سهم صنايع خالق در بازار جهاني با نرخ رشد  در خالل همين سال -2

% 14% كاهش)، رشد 12(حدود  2008عالوه، با وجود ركود در تجارت جهاني در سال  به
  .]77[الت و خدمات صنايع خالق تداوم داشتمحصو

صادرات  2002در سال رشد صنايع خالق صرفاً متعلق به كشورهاي توسعه يافته نيست. 
و اين رقم  به خود اختصاص داد راكشورهاي در حال توسعه % كل صادرات 37 ،كاالهاي صنايع خالق

محصوالت خالق را دارا  % صادرات75بيش از  ي. آسيا سهم]78[% رسيد43به  2008در سال 
صادركننده پيشرو كاالهاي خالق در جهان قرار  20در رأس فهرست  2008در سال . چين ]79[است

. كشورهاي هند، مكزيك، سنگاپور، تايلند و تركيه، از جمله كشورهاي در حال توسعه در آن ]80[داشت
هاي  ت كاالهاي خالق در بين سالعنوان كشوري كه بيشترين رشد را در صادرا هند بهنام ليست بودند. 

  داشت، ثبت شده است. 2003-2008
البته بايد توجه داشت كه آسيا فقط از نظر صادرات در رأس قرار ندارد. گزارش تحقيقات 

UNCTAD-UNDP نوآوري در توليد خالق، با  يداللت بر آن دارد كه كشورهاي آسيايي در لبه پيشرو
محصوالت خدمات محور، مثل تبليغات، يا  هاي جديد، صوتي و تصويري رسانهاز قبيل   تمركز بر فناوري

  .]81[كشاورزي و خدمات ديجيتال، قرار دارند
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گزارش  شود. صرفاً فقط بخشي از صنعت خالق در نظر گرفته نمي فناوري اطالعات و ارتباطات
هاي  دنيا پيشرفت ترين عامل رشد اقتصاد خالق در دارد كه مهم اذعان مي 2010اقتصاد خالق در سال 

  .]82[، بوده استهاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريسريع در حوزه 
  كند: مشخص مي ، را در سه حوزه براي صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات منافعاين گزارش 

براي محصوالت خالق ارائه  ي راهاي توزيع جديد كانال فناوري اطالعات و ارتباطات -1
  دهد؛ مي

وكار سازماني را  هاي نوآورانه كسب امكان تصويب مدل ارتباطاتفناوري اطالعات و  -2
 كند؛ فراهم مي

وكار را تقويت  ارتباط بين خالقيت، هنر، فناوري و كسب فناوري اطالعات و ارتباطات -3
 .]83[كند مي

تواند تأثيرات  مي فناوري اطالعات و ارتباطاتكند كه  اشاره مي چنين همگزارش اين 
دسترسي به مخاطبان و تعامل ، مفهوم، توليد، توزيع اعم از هاي زنجيره توليد گام همهي در توجه قابل

  .]84[كنندگان و بازار، داشته باشد براي گرفتن بازخوردها از شركت
 ميسردهند، بلكه درآمد صادرات را نيز  رش ميگستصنايع خالق نه تنها رشد اقتصادي را 

ت ملي و پرورش تنوع فرهنگي در وب جهان گستر صنايع خالق به تقويت هوي چنين همكنند.  مي
  كنند. كمك مي

 

 

 فناوري اطالعات و ارتباطاتاستراتژي كلي صنعت 

 هاي چيني: راهشانگهاي-چين صنايع خالق
بازي را كليدي  ين شهرداري دولتي نقشآدر كه  يكي از شهرهاي پيشگام در صنايع خالق است شانگهاي

يكي عنوان  ، ترويج و تقويت صنايع خالق بهشانگهاي) شهر 2006- 2010مه پنج ساله (كند. در يازدهمين برنا مي
هاي توليدي در  از قطب شانگهايشود. در گذشته،  موارد كليدي توسعه صنايع خدمات مدرن، در نظر گرفته مياز 

 2007در سال و مالي گرايش پيدا كرده است. در نتيجه  يچين بود، ولي در حال حاضر به سمت صنايع خدمات
جديد با تمركز بر  يچارچوب ت با ديدگاه ايجادايجاد شتاب در توسعه صنايع خالق، جهت اصالح ساختار صنع

، پنج شانگهايمطرح شد. بر اساس راهنماي كليدي براي توسعه صنايع خالق در  اولويتعنوان  اقتصاد خدماتي، به
  حوزه توسعه اين صنعت عبارتند از:

 است و طراحي صنعتي افزار نرم، پويانماييامل تبليغات، ش - تحقيق و توسعه.  
 است شامل مهندسي و طراحي داخلي - طراحي معماري. 
 فيلم، موسيقي و هنرهاي ، چاپ و نشر روزنامه، راديو، تلويزيون، شامل هنر، كتاب - فرهنگ و رسانه

 نمايشي، است.
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 استاي  شامل آموزش و پرورش و خدمات مشاوره - وكارخدمات كسب. 
 استشامل مد، تفريح، گردشگري و ورزش  - شيوه زندگي. 

براي تبديل  وجو جسترا به خود اختصاص داده است. در  شانگهاي توليد ناخالص داخلي% از 7صنايع خالق 
توليد ناخالص % سهم صنايع خالق در 10براي رسيدن به  2010در سال به يك شهر خالق، دولت  شانگهاي

  است.ه كردگذاري  هدف داخلي
  

  شانگهايمراحل توسعه صنايع خالق 
هاي  شاخه -2هاي صنايع خالق؛  پارك-1توسعه صنايع خالق را به سه مرحله تقسيم كرده است:  شانگهاي

  هاي صنعت خالق. پروژه -3صنعت خالق؛ 
  

  هاي صنايع خالق : پارك1مرحله 
ي از انبارهاي قديمي در مركز شهر، براي تبديل مدل انبار كارخانه قديمي به همراه هنرمندان. در مرحله اول بسيار

بعضي از وسايل قديمي خود را نگهداري  كه حاليشدند (در  هاي مدرن اداري بازسازي و مبله  شدن به ساختمان
ي ها بنگاه راه اندازيها را براي  آنكه  هاي بلند) ها معموالً فضاي زيادي داشتند (با سقف كردند). اين ساختمان مي

استفاده ها تا قبل از اين بال ين ساختمانساخت. با توجه به اينكه ا آل مي وسط هنرمندان و كارآفرينان، ايدهخالق ت
هاي خالق و هنرمندان بسيار مطلوب بود. اين مدل  براي شركتكه  ها به نسبت بسيار پايين بود بودند، اجاره آن

  ساخته شد. شانگهاير پارك صنعت خالق د 75، 2007بسيار موفق بود. تا اواسط سال 
  

  هاي صنعت خالق : شاخه2مرحله 
هاي صنايع خالق، براي حمايت  گيرند. پس از مدتي پارك ها بر اساس هنر محلي و منابع فرهنگي شكل مي شاخه

هاي جديد صنايع  ساخت پارك شانگهايو پشتيباني كامل از صنايع خالق، ناكافي تشخيص داده شدند. شهرداري 
ها، دولت  هاي موجود ادامه داد. بر اساس اين پارك عدد از پارك 75نگهداري و توسعه به كرد، اما خالق را متوقف 

هاي هنرها و فرهنگ داخلي، مشخصاً بر  با در نظر گرفتن ويژگيكه  هاي صنايع خالق كرد شروع به بررسي شاخه
ها،  در زنجيره ارزش در اين شاخه ها بنگاهها و  اي از شركت كرد. در نتيجه، طيف گسترده صنايع خاصي تمركز مي

هاي  تئاتر و هنر نمايشي، شاخه فيلم و تلويزيون، شاخه كارتون  متمركز شدند. صنايع اصلي عبارتند از: شاخه
  شاخه مالكيت فكري.و  ها، شاخه گالري كمدي و بازي

  
  هاي صنعت خالق : پروژه3مرحله 
هايي براي ترويج اين  نيز تالش شانگهايگردند. در شهر  ها عمدتاً بر اساس زنجيره ارزش تعريف مي پروژه
كه را تمام عناصري كه  ، يك پروژه خالق2010سال  1گيرد. در اكسپو جهاني ها در صنايع خالق انجام مي پروژه

در سيستم خدماتي قرار  ،مسافرت و سرگرمي)، جذاب بود (شامل لباس، غذا، محل اقامتكنندگان  براي شركت
  دارند. شانگهايهاي خالق در ها پتانسيل بااليي براي ترويج سازماننوع پروژهداد. اين  مي

                                                 
1- World Expo 
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هاي مرتبط  د. يك سياست بلند مدت و استراتژيندولت دارسويهاي سريع نياز به حمايت قوي از اين توسعه
به رساني  اطالع مؤثر براي يكار هاي پنج ساله راه ، برنامهعالوه بهبراي توسعه پايدار صنايع خالق ضروري است. 

عنوان انگيزه اصلي  بايد بهو  اي دارند هاي دولتي نقش برجسته است. طرح  گيري توسعه با جهت ارتباطافراد در 
  در كشورهاي ديگر.تر  يافته خالق توسعه رقابت با صنايعادامه يابند، خصوصاً به هنگام 

تر  تدريج آگاه افراد درباره اين روندها بهو  دگرد براي چين، توسعه صنايع خالق شامل تقريباً تمام صنايع مي
هاي فرهنگ  شامل اكتشاف پتانسيلو  است توليد ناخالص داخلي. اهداف آن نيز بسيار فراتر از افزايش شوند مي

هاي  . ارزششود دار چين براي ساخت محصوالت خالق با استفاده از فرهنگ و ميراث چين مي بسيار ريشه
عنوان يك عنصر اصلي  رفاً محدود به محصوالت نيست، بلكه در ظهور فرهنگ بهفرهنگي و صنايع خالق ص

. البته هنوز پيشرفت زيادي در اين زمينه بايد صورت گيرد، زيرا استهاي صنعتي و اقتصادي، نيز مطرح  فعاليت
ت تبديل به محرك عنوان الگو براي كشورهاي ديگر، خالقي اند. هرچند، به صنايع چين بيشتر تمركز بر توليد داشته

  اصلي كل اقتصاد شده است.
چين با يك وظيفه دو منظوره، در ترويج صنايع جديد و بهبود صنايع سنتي مواجه است. پرورش فرهنگ توسعه 

در شكاف توسعه فعلي در مقايسه با كشورهاي  ينيز از اهميت بااليي برخوردار است. صنايع خالق ديدگاه جديد
گيري از پتانسيل توسعه در يك كشور بزرگ سرشار از منابع فرهنگي؛  براي بهره ييدكار جدراهو  توسعه يافته

 فراهم آورده است.
  

  هايي براي تفكر پرسش 
ها چگونه با رويكردي كه در  را براي صنايع خالق اختيار كرده است؟ آن  ها استراتژي و سياستكدام كشور شما 
هاي كليدي  براي تقويت اقتصاد خالق در كشور شما، كدام حوزه ؟شوند گرفته شد، مقايسه مي به كار شانگهاي

 هاي جديد دارند؟ نياز به سياست
  

  فعاليت 
  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي صنعت  بندي بخش اولويت
دولت كه  ، صنايع خالق)افزارهاي جهاني توسعه نرم(توليد،  فناوري اطالعات و ارتباطاتبندي سه زيربخش  اولويت
 بيان كنيد. ،ايد توسعه دهدشما ب

  توانند با هم كار كنند. اند مي افرادي كه از همان كشور آمده
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  الکترونيکیدولت  ۲- ۴
در  فناوري اطالعات و ارتباطاتد: استفاده از شو تعريف مي صورت اين  به الكترونيكيدولت 

. ]85[شود مقررات مي وسازي   ، شبكهتحكيمكه شامل هماهنگي، جامعه » كاركردهاي هدايتي ضروري«
هم مورد استفاده  جاي به، در بسياري از موارد 2الكترونيكيو حاكميت  1الكترونيكيدولت  كه حاليدر 

استفاده از  هاشاره ب الكترونيكيمتفاوت هستند. دولت با يكديگر گيرند، اما بايد توجه داشت كه  قرار مي
هاي  هاي معتبر در دولت گيري ي و براي تصميمدر ساختار سازماني رسم فناوري اطالعات و ارتباطات

فناوري استفاده از  اين موارد اشاره دارد: به الكترونيكي. از طرف ديگر، حاكميت ]86[مدرن، دارد
 كند كدام تصميم اجرا و كدام اجرا نگردد كه مشخص مي گيري تصميم فرآينددر  اطالعات و ارتباطات

]87[.  
براي خلق ثروت از  فناوري اطالعات و ارتباطاتاز  الكترونيكيت از لحاظ بازيگران و روابط، دول
  كند: ارتباطات جديد ديجيتال، استفاده مي

  درباره يك مسئله پيچيده به روشي هوشمند كه شامل تمام  اجازه تفكر -ارتباط با دولت
  .است حقايق مهم

  ييگو پاسختقويت  -/شهروندان غيردولتيهاي  سازمانارتباط بين دولت و. 
 تحول ارائه خدمات. - شهروندان يا  وكار باط بين دولت و كسبارت 
  و اقدام هماهنگ. اطالعحمايت از  - غيردولتيهاي  سازمانبين و داخل در ارتباط 

  88[توسعه اجتماعي و اقتصادي بناي - ارتباط در داخل و بين جوامع[. 
داشت. اهداف تمركز  رونيكيالكتبر دولت  فناوري اطالعات و ارتباطاتسياست ملي  ،در گذشته
  :عبارتند از بيشتر اين اقدامات

 پذيرش،  جمله از ؛دنشو كه توسط انسان اجرا مي يهايفرآيند كردن جايگزين – خودكارسازي
كاركردهاي موجود سازي  . براي مثال، خودكاريا انتقال اطالعات داد برونسازي، پردازش،  ذخيره
  .دفتري

 عنوان  به ؛دشون كه توسط انسان اجرا ميهاي اطالعاتي رآيندفحمايت از  - 3سازي اطالعاتي
 .اجراي تصميمو  ارتباطات، گيري تصميم هايفرآيندمثال، حمايت از 

                                                 
1- e-Government 
2- e-Governance 
3- Informatization 



  
  
  
 
  

  ها، فرآيندها و حاكميت براي توسعه سياست العات و ارتباطاتفناوري اط: 2سرفصل    68
 

 يا  شوند مي اجرا فناوري اطالعات و ارتباطاتكه توسط  ياطالعات هايفرآيندخلق  -تحول
 هاي نوان مثال، ايجاد روشع د. بهنگرد اجرا مي توسط انساناطالعاتي كه  هايفرآيندحمايت از 

 .]89[جديد ارائه خدمات عمومي
و  الكترونيكيبايد هر دو مورد، يعني دولت  فناوري اطالعات و ارتباطات ، سياست ملي البته

تالش يكساني براي توانمندسازي نهادها بايد به عبارت ديگر، ؛ پوشش دهدرا  الكترونيكيحاكميت 
امكان تحول دولت و حاكميت را  2گيرد. خوشبختانه ظهور وب  ها (حاكميت) انجامفرآيند(دولت) و 

  فراهم آورده است.
ها نيز ترجيح  دولت باز را متولد كرده است (بعضي 2 بر اين اعتقاد است كه وب 1اسكات تپ

  گردد: زير تعريف مي صورت بهكه  استفاده كنند Gov 2.0دهند از اصطالح  مي
خصوصاً با شهروندان نوآوري  مشترك با همه، صورت بهكند؛  باز مي جهان سوي بهدولتي كه درهاي خود را 

گذارد، قدرت همكاري جمعي را به  شد، به اشتراك مي محافظت مي دقت بهند، منابعي را كه پيش از اين ك مي
رفتار مثل يك دستگاه قضايي، يك  جاي بهو  گذارد آورد، شفافيت را در خالل عمليات به اجرا مي كنترل درمي

  .]90[فتار نو، مثل يك سازمان يكپارچه واقعي را خواهد داشتر
  

، بلكه نيستها  آنسازي  نهادها يا شفاف ياتصرفاً براي بهبود عمل الكترونيكياز اين پس، دولت 
نيز مورد استفاده  الكترونيكيهاي  از طريق كانال اشتراك براي توانمندسازي قابليت همكاري و ايجاد

  گيرد. قرار مي
مشاركت  2ها ويكيبا استفاده از  . اين كشوراست مناسبيمثال در اين زمينه كشور زالندنو تالش 

  شهروندان در قانون را افزايش داد.
) را مورد تجديدنظر قرار 1958قانون پليس (مصوب سال  زالندنو، در زماني كه 2007در سال 

. ]91[آورد به دست مي بارهدر اين  نظرات شهروندان را ويكيداد، تيم بازبيني با استفاده از يك  مي
 ويكيشد و اين امكان را براي ارائه نظرات از طريق مقاالت  را شامل مي 1958مفاد قانون سال  ويكي

كرد.  قانون فراهم ميكنندگان  هاي جديد و مشاوره كم هزينه را براي بررسي ايده ويكيكرد.  فراهم مي
 رهرا در فراهم آوردن ابزاري براي بحث دربا 2هاي وب   گذاري، قابليت اين مشاركت اوليه در قانون

  ها نشان داد. ها و نيز توسعه سياست سياست
براي  4مبتني بر وب، متن باز فرم پلتيك كه  است 3يوشاهيدي Gov 2.0يك مثال ديگر 

و  غيردولتيهاي  سازمان. يوشاهيدي ارتباط ديجيتالي بين و در داخل استهاي عمده  هماهنگي
  تواند به موارد عميق از اراده منجر شود. ميو  كند ها را فراهم مي بين و در داخل انجمن ينچن هم

                                                 
1- Tapscott 
2- Wiki 
3- Ushahidi 
4- Open-Source 
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 الكترونيكييوشاهيدي و دولت 

 وبالگدادند، مطلب زير را در  هاي بعد از انتخابات را پوشش مينويسان كنيا كه خشونتالگوب 2008در سال 
 Google Mapsتواند از  ، مياستبع خشونت در كدام مناطق خواهد بداند كه من ثبت كردند: هر كس كه مي

به نام يوشاهيدي معروف شد كه  وب فرم پلتمتن باز و در  صورت بهافزاري  نرم ،استفاده كند. در خالل چند روز
هايي  در مكان فرم پلتدهد كه چگونه اين  مشخص توضيح مي صورت بهبراي اين منظور توسعه داده شد. اين نام 

  گيرد. يل غزه، افغانستان، هائيتي و حاال در شيلي مورد استفاده قرار مياز قب
ها،  كند تا اطالعات را از منابع مختلف، از جمله پيامك اي را براي داوطلبان فراهم مي برنامه يوشاهيدي زمينه

. اين بنگارندنقشه  درصورت بالدرنگ  بهو تقريباً كرده آوري  ها، جمع هاي تلفني، عكس ها، ويدئوها، تماس وبالگ
قديمي انواع تواند براي همه موارد، از بالياي طبيعي تا جنگ، مورد استفاده قرار گيرد. بر خالف  تكنيك مي

داد و در  بهتري از وقايع ارائه مي بود و ديد تر تر و دقيق ، يوشاهيدي بسيار پيشرفته1افزارهاي نگاشت بحران نرم
  ن بود.بسيار آسااز آن استفاده  ،عين حال

شود. حتي در  رسانان (در مواقع اضطراري و بحراني) فراهم مي بحراني است كه براي كمك اي نتيجه نهايي نقشه
تواند در مواقع  ناقص وجود دارد، يوشاهيدي مي صورت بهفناوري در بهترين حالت كه  كشورهايي مثل هائيتي

لرزه، توسط  دو ساعت پس از وقوع يك زمينهاي بسياري را نجات دهد. يوشاهيدي هائيتي  اضطراري زندگي
هاي دريافتي ايجاد و توسط  ) براي پيامك4636ايجاد شد. چند ساعت بعد، كد كوتاه ( 2داوطلبان در دانشگاه تافتز

 پيامداشتند. اگر را  مشاهدات خودباره ، دراطالعات متنيامكان ارسال  شاهدانملي به اطالع عموم رسيد.  يراديو
، در »اند افرادي در زير يك ساختمان گير افتاده«عنوان مثال،  ود (نياز به يك كار عملياتي داشت)، بهب تعقيب قابل

آن را نگاشت و اطالعات را به تيم نجات ارائه  ياب جغرافيايي سيستم مكان آن زمان يك داوطلب مختصات
داوطلب (از  000,10استفاده از حدود  شد، اما يوشاهيدي با هاي مختلف ارسال مي ها اغلب با زبان داد. پيامك مي

مديريت  3كردند. كارول واترز ها را ترجمه مي دقيقه پيامك 10آمريكا و هائيتي در سراسر آمريكا) در ظرف 
تا  »ام من در زير آوار گرفتار شدم ولي هنوز زنده«هاي زيادي با مضمون  پيامارتباطات و مشاركت، گزارش داد كه 

گزارش را نگاشت كرد. يكي از  2500يوشاهيدي هائيتي بيش از و  شد زله دريافت ميروز پس از وقوع زل 25
 .كه يوشاهيدي فراهم كردرا توانم ارزش كاري  من نمي«كرد نوشت كه  تيم كه در عمليات نجات كار مي يااعض

 دربارهترين تفاوت  زبان بيان كنم. اين سيستم هر روز زندگي بسياري را نجات داد ... شما در حال ايجاد بزرگ اب
  .»ايد هستيد هر چه تا كنون ديده

و  متن باز براي اولين بار در هائيتي براي نجات زندگي افراد مورد استفاده قرار گرفت فرم پلتاين فناوري در 
داوطلب از دانشگاه  60لرزه شيلي بيش از  اي را فراهم كرد. در زمين لرزه در شيلي دانش پايه براي زمين چنين هم

لرزه نگاشت كردند. در خالل اين  ساعت پس از زمين 48گزارش يوشاهيدي شيلي را ظرف  100كلمبيا بيش از 

                                                 
1- Crisis-Mapping Software 
2- Tufts 
3- Carol Waters 
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توزيع  هايسايتهاي مواد غذايي و  هاي پزشكي، فروشگاهها توانستند نيازهاي حياتي، مانند مكان ساعت، آن 48
آورده بودند توانستند كار چند هفته را در  دست بهها از تجاربي كه از هائيتي  رسم كنند. آنرا آب و مواد غذايي 

  عرض چند روز انجام دهند.
 ,”Jessica Ramirez, “‘Ushahidi’ Technology Saves Lives in Haiti and Chile اقتباس شده از منبع:

Newsweek, 3 March 2010, http://www.newsweek.com/blogs/techtonic-shifts/2010/03/03/ushahidi-
technology-saves-lives-in-haiti-and-chile.html. 

  
اين نكته بسيار مهم است كه اتصال ديجيتالي (بين شهروندان و دولت، بين  تأكيد چنين هم

، اما براي استها) با وجود اينكه مهم  و بين انجمن غيردولتيهاي  سازمان/هاي جامعه مدني سازمان
كنندگان  هاي ارتباطي براي شركت نيست. وجود كانالدر هدايت اجتماعي كافي  جمعي دستههمكاري 

ها نيست. محيط سياسي، قانوني و حتي فرهنگي براي مشاركت عمومي  لزوماً به معناي استفاده از آن
هايي مثل محدود كردن استفاده از زبان  سياستو  . قوانيني از قبيل آزادي اطالعاتشودبايد بررسي 

  .هستندتا حد زيادي تأثيرگذار  دريملي و تشويق استفاده از زبان ما
  
  هاي باز دولتي داده

گذرد آگاهي نداشته باشند، امكان مشاركت آگاهانه را  شهروندان در صورتي كه از آنچه مي
  نخواهند داشت. در حقيقت استدالل شده است كه:

ها با  . دولتودش كند ارزيابي مي هايي كه براي شهروندان فراهم مي موفقيت يك دولت در نهايت با فرصت
هاي نوآورانه و  ايده دربارهرا مجدد باشند، شهروندان خود  استفاده قابلي كه آزاد، باز و صورت بهها  انتشار داده

  .]92[كنند ها با دولت، تقويت و حمايت مي آندهي  چگونگي ارتباط
  

راكز دولتي دسترسي به اطالعات كه توسط م« شوند هاي باز دولتي به اين صورت تعريف مي داده
از اشخاص حقيقي،  يروهگ. ]93[»فرمت شده و همه حق استفاده از آن را براي هر منظوري دارند

  است.  ارائه شده 6 كادردر جزئيات آن  .اند توسعه داده كند،تصحيح ميكه اين مفهوم را  ياصول مجموعه
  

  1»دولتیباز های  داده«هشت اصول  - ۶ کادر
  هاي ذيل در دسترس عموم قرار گرفته باشند:شود كه با روشوان باز در نظر گرفته ميعنهاي دولتي زماني به داده

  ها بايد كامل باشند داده - 1
عنوان مثال  كه به شوند ذخيره مي الكترونيكي صورت بهها  هاي عمومي بايد در دسترس باشند. داده تمام داده

هايي هستند كه  هاي عمومي داده صدا، اشاره كرد. داده ضبط تصويري وو  توان به مستندات، پايگاه داده، متون مي
                                                 
1- Open Government Data 
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  نباشند. هابرخي مصونيتامنيت يا،هاي حفظ حريم خصوصي معتبردر معرض محدوديت
  ها بايد اصلي يا اوليه باشند داده - 2

را داشته و حالت  1عمدتاً بيشترين سطح تكه تكه بودنكه  منتشر شوندآوري از منبع  ها به محض جمع داده
  بودن يا تجميعي را ندارد. تغيير قابل

  باشند موقع بهها بايد  داده - 3
  ها بايد در اسرع وقت در دسترس قرار گيرند. حفظ ارزش، داده منظور به
  ها بايد در دسترس باشند داده - 4

  ترين طيف از افراد قرار گيرند. ترين طيف از كاربران و وسيع ها در دسترسي وسيع داده
  د قابليت پردازش توسط كامپيوتر را داشته باشندها باي داده - 5

  صورت منطقي ساختاردهي شوند تا امكان پردازش خودكار را داشته باشند. ها به داده
  آميز باشد دسترسي بايد غير تبعيض - 6

  باشد. نام ثبتاطالعات در دسترس همه، بدون نياز به 
  باشد غيراختصاصيها بايد  فرمت داده - 7
  اي روي آن نداشته باشد. هيچ هويتي كنترل ويژهكه  ي در دسترس قرار گيرندمتبه فرها  داده 

  ها نبايد به مجوز خاصي احتياج داشته باشند داده - 8
قانون اسرار تجاري، قرار نداشته باشند. حفظ يا  ، حق ثبت اختراع، عالمت تجاريكپي حقها در معرض  داده

تواند  شود)، مي هاي دسترسي (كه با توجه به شرايطي تعيين مي تمعقوالنه حريم خصوصي، امنيت، اعمال محدودي
  وجود داشته باشد.

  نهايتاً، انطباق و رعايت موارد بايد مرور گردد.
  ، بايد مشخص گردد.ها دادهيي به عموم در تالش براي استفاده از گو پاسخ، براي شماره تماسيك 
  .عايت اصول، بايد مشخص گردديي به شكايات و عدم رگو پاسخ، براي شماره تماسيك 

  شوند، بايد ايجاد گردد. اجرا مي درستي بهقضايي براي تعيين اينكه آيا اصول  تيك دادگاه قضايي يا اداري با قدر
  منبع:

8 Principles of Open Government Data, http://www.opengovdata.org/home/8principles. 
  

مريكا است، با هدف فراهم كردن دسترسي شهروندان به كه متعلق به دولت آ Data.govسايت 
نهادهاي داخلي از  . هدف اصلي آن تقويت]94[و مستقيم دولتي ايجاد شده است ههاي بدون واسط داده

هاي كاربردي  در عين حال پرورش توسعه برنامهو  شفاف، مشترك و مشاركتي است فرم پلتطريق يك 
  .]95[است رمدنظنيز  شخص ثالثو تحليل از طريق 

                                                 
1- Level of Granularity 
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هاي  ، ليست طرحGoogle Mapsدولتي در باز هاي  دادههاي  نوآوري دربارهيك نقشه جهاني 
  دهد: زير نشان مي صورت بهها را  دولت تملي با هدايت و محوري

 ) استرالياdata.australia.gov.au(  
  كانادا(Open Data Pilot Project) 
 ) دانماركDigitaliser.dk( 
 ) فنالندApps4Finland( 
 ) يونانgeodata.gov.gr( 
 ) كنياopendata.gov.ke( 
 ) هلندwww.datzouhandigzijn.nl( 
 زالندنو )data.govt.nz( 
 ) نروژdata.norge.no( 
 ) اسپانياAporta Project( 
 ) سوئدopengov.se( 
 ) انگلستانdata.gov.uk( 

 ) آمريكاdata.gov( ]96[ 
و نيوسوث ولز ولتي (در پاريس، لندن، تورنتو، اي د طرح داخلي و منطقه 35سايت گوگل ليست 

اي خصوصي (در منچستر، برلين و كولورادو)، اقدامات خصوصي ملي  هاي داخلي و منطقه غيره)، طرح
ابتكاري شامل چهار طرح  چنين همدهد. اين ليست  ارائه ميرا  غيره)و  (روسيه، بلژيك، ايتاليا، آلباني

 UNdata)، سازمان ملل (data.reegle.info( 1انرژيكارايي از: كاتالوگ عبارتند كه  استباز فراملي داده 

API international سازمان توسعه و همكاري بانك جهاني) و باز داده  ابتكاري)، بانك جهاني (طرح
  ).OECD iLibrary( اقتصادي
  

  و متن باز رايگان افزارهاي نرم
دليل آن نيز  .روي آوردند 2»و متن باز رايگاني افزارها نرم«ها در ابتدا به سمت  بسياري از دولت

 رايگانافزار  صرفاً يك نرم افزارهاي رايگان و متن باز نرماما ؛ افزار است نرم براي خريدكاهش هزينه 
و  پذير است و توسعه تعميم قابل چنين همكه كد آن باز و در دسترس و  هستندافزاري  ، بلكه نرمندنيست

كنند كه ويژگي باز بودن منجر به كارآمدي  . طرفداران آن استدالل مياست يعتوز قابلآزاد  صورت به
نهايتاً منجر به و  را به دنبال خواهد داشت ها آزمونها و  افزايش سرعت بررسيو  بيشتر خواهد شد

                                                 
1- Energy Efficiency Catalog 
2- Free And Open Source Software 



  
   

  
  
  

  73  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتعناصر يك سياست ملي / دوم فصل
 

 

ن و افزارهاي رايگا نرمگردد. براي اطالعات بيشتر در رابطه با  افزار مي اعتماد نرم يتافزايش ثبات و قابل
براي رهبران دولتي  فناوري اطالعات و ارتباطات الزاماتآكادمي  APCICT چهارم سرفصلبه  متن باز

منافع براي كشورهاي در حال توسعه  افزارهاي رايگان و متن باز نرماستفاده از مراجعه كنيد. 
  .دنبال داردرا بهاستراتژيك، اقتصادي و اجتماعي 

  
  منافع استراتژيك

 اي داخلي و صنعته توسعه ظرفيت  
 كاهش واردات و حفظ ارزهاي خارجي 
 افزايش امنيت ملي 
  كپي حقكاهش تخلفات 
  سازي بوميتوانمند ساختن 

 
 منافع اقتصادي

 افزايش رقابت  
 كاهش هزينه كل مالكيت 
 افزايش امنيت 
 دستيابي به استقالل فروشنده 

 
  منافع اجتماعي

 97[افزايش دسترسي به اطالعات[  
 

هاي  سياستكامبوج، اندونزي، مالزي و ويتنام، چون همجنوب شرقي آسيا،  بعضي كشورهايدر 
هاي متن باز را براي  . سنگاپور سياست]98[وجود دارد افزارهاي رايگان و متن باز نرمبا  ي مرتبطدولت

كرده  تأييدهاي دولتي  را در تمام سازمان LINUXتايلند استفاده از  كه حاليها ندارد، در  همه بخش
افزارهاي متن باز  . در نقطه ديگر ، فيليپين قرار دارد كه سياست مشخصي براي استفاده از نرماست
افزاري دارند كه براي ايجاد يك  ، تعداد زيادي برنامه آموزشي و پروژه نرم1يكشورهااما تمام اين ؛ ندارد

  يي برخوردار است.، از درجه اهميت باالافزارهاي رايگان و متن باز نرممحيط مساعد براي پذيرش 
كشور مالزي يك مدل سياست متن باز جالب را فراهم كرده است كه در ادامه بخش بررسي 

  خواهد شد.

                                                 
1- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
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  افزار متن باز مالزيطرح جامع نرم
سازي اين  گرفته است. مسئوليت پياده 1افزارهاي متن باز سازي نرم دولت مالزي تصميم به تشويق، توسعه و پياده

  سازي و مديريت مالزي، واگذار شد. ريزي اداره نوين به واحد برنامهطرح در بخش عمومي 
  اهداف
 .كاهش هزينه كل مالكيت  
 افزار. افزايش آزادي انتخاب استفاده از نرم 
  ها. بين سيستمعملكرد چند محيطي افزايش 
  فناوري اطالعات و ارتباطاتافزايش رشد صنعت. 
  افزارهاي متن باز نرمافزايش رشد صنعت. 
 افزارهاي متن باز نرم دهندگان و توسعه كاربرانانجمن يش رشد افزا. 
 .كاهش شكاف ديجيتالي 

  اصول راهنما
 .مناسب براي هدف  
 .حداقل اختالل در عمليات 
 هاي موجود. زيستي با سيستم هم 
 هاي كنوني. افزارها و مهارت افزارها، نرم استفاده بهينه از ابزارها، سخت 
 افزار فروشنده. افزار يا سخت رمكنترل يا هدايت نشدن توسط ن 

  افزارهاي متن باز نرمبخش عمومي طرح جامع 
 .ايجاد چارچوب و مسير استراتژي  
 سازي و نقشه راه. توسعه يك برنامه پياده 
 در بخش دولتي. افزارهاي متن باز نرمسازي  ايجاد يك مركز حمايت متن باز، براي حمايت از پياده 
 ها. و دستورالعمل ها، استانداردها تنظيم سياست 

  بخش دولتي مالزي افزارهاي متن باز نرمچارچوب 
انداز و اهداف بخش عمومي يا دولتي  كار براي رسيدن به چشم عنوان يك راه به افزارهاي متن باز نرمچارچوب 

  افزارهاي متن باز نرم
  فناوري اطالعات و ارتباطاتانداز بخش عمومي  چشم

  .فناوري اطالعات و ارتباطاتت از طريق استفاده از ارائه خدمات كارآمد و با كيفي
 افزارهاي متن باز نرمانداز  چشم

بخش عمومي،  فناوري اطالعات و ارتباطاتدر چارچوب  افزارهاي متن باز نرمخلق و افزايش ارزش با استفاده از 
  در فراهم آوردن خدمات كارآمد، امن و با كيفيت.

                                                 
1- Open Source Software (OSS) 
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 افزارهاي متن باز نرماهداف 
 افزار. هاي انتخاب نرم ش گزينهافزاي  
  عملكرد چند محيطيافزايش قابليت. 
 افزار. افزايش قابليت نگهداري و حمايت از نرم 
 هاي كل مالكيت. كاهش هزينه 
 .كاهش امكان قفل شدن به يك فروشنده خاص 
 .افزايش امنيت و اعمال حاكميت 
  حل هاي راه حوزه

تواند در بخش  ميكه  فناوري اطالعاتدر سراسر زنجيره ارزش  افزارهاي متن باز نرمهاي اثبات شده  حل راه
  سازي گردد. عمومي پياده

  سازي فازهاي پياده
  و بلند مدت.مدت ، ميان مدت براي بخش عمومي در كوتاه افزارهاي متن باز نرمسازي  ارائه نقشه راه پياده

  بانك دانش
  ها. ن سازمانو تجربه بي افزارهاي متن باز نرمحمايت از اشتراك دانش 

  سازي محيط توانمند
 افزارهاي متن باز نرمسازي  (براي اطمينان از موفقيت پياده افزارهاي متن باز نرمها و ابتكارات  عناصري كه در طرح

  .هستنددر بخش عمومي) تأثيرگذار 
  

  هايي براي تفكر پرسش 
داليل خود را توضيح اشته باشد؟ دخاصي سياست بايد افزارهاي آزاد و متن باز  آيا يك كشور براي نرم -1

   دهيد.
افزارهاي متن باز و آزاد وجود دارد؟ ارزيابي شما از كارآمدي و مناسب  در كشور شما چه سياستي براي نرم -2

  بودن اين سياست چيست؟
 

  پذيري چندمحيطي تعامل
عنوان  به 1»متصل حاكميت«، 2008سازمان ملل در سال  الكترونيكيدر بررسي دولت 

اقدام «عنوان  به حاكميت متصل، تشخيص داده شد. الكترونيكيهاي نسل دوم ابتكارات دولت  شاخصه
خالق از همه اقشار جامعه  هاي تالش كردنجمعي دولتي كه براي ارتقاي منفعت عمومي، با درگير 

                                                 
1- Connected Governance 
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 نه تنها به افزايشمتصل حاكميت كند كه  مي تأكيد. اين گزارش شود تعريف مي ]99[»گيرد انجام مي
و  و تعامل با شهروندان مؤثردارد، بلكه شامل مشاوره فعال و اشاره هاي دولتي  همكاري ميان سازمان

  .]100[گردد المللي، نيز مي اي و بين عمده منطقه نفعان ذيبيشتر با  تعامل
در تبادل اطالعات و استفاده از جزء توانايي دو يا چند سيستم يا «يا  1پذيري چندمحيطي تعامل

كند. بدون  پذير مي را امكان حاكميت متصلچيزي است كه  »تي كه رد و بدل شده استاطالعا
مواردي و  تر خواهد شد هاي دولتي دشوار ، تبادل اطالعات بين سازمانپذيري چندمحيطي تعامل

دور  پنجره اشتباهي وجود نخواهد شد و احتمال استفاده راه، تر خواهد شد مشكل واحد نام ثبت همچون
  تال يكپارچه دولت الكترونيكي بعيد خواهد بود.از پور

اهداف  پذيري چندمحيطي تعامل گيچگونكه  است ارائه داده مورددر اين  يبرزيل نمونه جالب
  كند. را برآورده مي حاكميت متصل

 

 

 در برزيل پذيري چندمحيطي تعاملامنيت عمومي از طريق 

 پذيري چندمحيطيتعاملاصول پيشنهاد شده توسط چارچوب بخش امنيت عمومي در برزيل، اولين نهادي بود كه
سازي اطالعات امنيتي  يكپارچهاي به نام سيستم ملي براي  را عملياتي كرد. براي اين منظور پروژه 2دولت برزيل

سيستم  اطالعات امنيتي قضايي و عمومي، براي وزارت دادگستري برزيل تعريف شد. پروژه 3قضايي و عمومي
به اطالعاتي از قبيل مالكين وسايل نقليه سريع ي برزيل را يكپارچه كرد. اين سيستم قابليت دسترسي امنيت عموم

  كند. فراهم ميهاي نظامي و غيرنظامي،  راي بازرسان سازمانب ،و افرادي كه سابقه دستگيري دارند
مكن است در يك ايالت امكان رديابي مجرمين كه م تم امنيت عمومي در اياالت مختلف،سازي سيس با يكپارچه

ارجاعات  اطالعات امنيتي قضايي و عمومي. سيستم شده استپذير  مرتكب جرم شده باشند، در تمام اياالت امكان
هاي دفتر ملي ثبت مالكيت اتومبيل، دفتر ملي ثبت گواهينامه، سيستم ثبت  متقابل سيستم امنيت عمومي را با داده

دهد. شبكه ملي  اند (دفاتر پليس)، انجام مي عنوان مجرم تشخيص داده شده ليست افرادي كه بهو  اطالعات نظامي
شده است.  گنجانده اطالعات امنيتي قضايي و عموميامنيت عمومي و آمار جنايات قوه قضائيه نيز در 

و  IP هاي آدرس ،4وبهاي  سرويس، XMLانجام شده است.  اعتماد قابلاي سريع، امن و  سازي به شيوه يكپارچه
  هستند. اطالعات امنيتي قضايي و عموميتفاده از مرورگرها، ابزارهاي اصلي دسترسي به اس

 5/8هاي امنيت عمومي در ساير ايالت برزيل) حدود  (ارتباط با سيستم اطالعات امنيتي قضايي و عموميهزينه 
ساخت يك سيستم يكپارچه كار جايگزيني بود كه براي  راه  % هزينه1ميليون رئال برزيل بود. اين مبلغ كمتر از 

رساني  روز ه، فقط چهار ايالت ب2003، در اواخر سال اطالعات امنيتي قضايي و عموميتخمين زده شده بود. قبل از 

                                                 
1- Interoperability 
2- Brazil’s Government Interoperability Framework (e-PING) 
3- National System for the Integration of Judicial and Public Security Information (Nosegay) 
4- Web Services 
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بيش  در اطالعات امنيتي قضايي و عمومياطالعات را در سيستم عمومي امنيتي فراهم آورده بودند. امروزه جزئي
  كاربر ثبت شده دارد. 000,30 حدودنهاد فدرال و ايالتي  200از 

 UNDP, e-Government Interoperability: Guide (Bangkok, UNDPتلخيص شده از منبع:
Regional Centre, 2007), p. 2, http://www.apdip.net/projects/gif/GIF-Guide.pdf.  

  

  هايي براي تفكر پرسش 
  دهد؟ يچگونه امنيت عمومي را بهبود م پذيري چندمحيطي تعامل -1
  ؟شود ايجاد مي پذيري چندمحيطي تعاملچه منافعي از  -2
كدام مورد است، خصوصاً در  پذيري چندمحيطي تعاملسازي  ترين چالش براي پياده به نظر شما بزرگ -3

  كشور شما؟
  

  ايجاد شود. ساختارهاتواند از طريق استانداردها يا  مي پذيري چندمحيطي تعامل
پذيري  تعاملنيازمند تنظيم و قبول چارچوب  پذيري چندمحيطي تعاملرويكرد استاندارد براي 

ها را، براي مشخص كردن  اي از استانداردها و دستورالعمل مجموعهكه  است 1دولت چندمحيطي
پذيري  تعاملكند. يك  كنند، تعريف مي ها، شهروندان و شركا با يكديگر تعامل مي هايي كه سازمان روش

  :شود امل موارد زير ميمعموالً ش دولتدر چندمحيطي 
  هاي سطوح باال؛ اظهارات سياست -1
  مفاد فني؛ -2
  ها؛فرآيند  مستند -3
  و سازي؛ پياده -4
  پيروي. هاي رژيم -5

 دولتي يا ملي است. سازمانيمعماري از طريق معماري، نيازمند  پذيري چندمحيطي تعامل
فناوري هاي  معنوان يك چارچوب مشترك كه انسجام عمومي بين سيست بهدولتي  معماري سازماني

. تعريف ديگري كه براي معماري ملي شود كند، تعريف مي در بخش دولتي را تضمين مي اطالعات
عنوان چارچوب يا چتري براي توضيح روابط  ارائه شده، آن را به 4و مادسن 3توسط جانسن 2سازماني

معماري . ]101[كند ميدولت و براي مديريت تغيير، تعريف  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  بين پروژه
كند، بلكه از اتالف منابع  كمك مي پذيري چندمحيطي تعاملسازي  ايمننه تنها به  ملي سازماني

                                                 
1- Government Interoperability Framework (GIF) 
2- National Enterprise Architecture (NEA) 
3- Janssen 
4- Madsen 
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به همراه  در رشد اقتصادي، اشتغال و درآمد يطوالني مدتمثبت كند. در نتيجه اثرات  جلوگيري مي
  دارد.

معماري، بر اساس اهداف  يا هااز طريق استاندارد پذيري چندمحيطي تعاملانتخاب دستيابي به 
  گذاري شده است. هاي فردي پرسنل دولتي پايه و نيز قابليت الكترونيكيدولت 

  
  اخطار خريداران

 هاي گذاران بايد از نرخ باالي شكست پروژه ، سياستالكترونيكيدولت  هاي در طراحي برنامه
هاي  % از طرح15، فقط برآورد كلي در يك در كشورهاي در حال توسعه، آگاه باشند.  الكترونيكيدولت 
هاي جزئي  يا شكست بيشتر اين كشورهااند.  ، در كشورهاي توسعه يافته، موفق بودهالكترونيكيدولت 

گذاران براي افزايش پتانسيل موفقيت خود،  . سياست]102[اند %)، داشته35%) يا شكست كامل (50(
  ، اجتناب كنند.رونيكيالكتهاي شكست خورده دولت  بايد از اشتباهات پروژه

  
  خورند شکست می الکترونيکیهای دولت  چرا پروژه - ۷ کادر

شود، بدون هيچ  فشار صرفاً از طريق فروشندگان فناوري اطالعات اعمال مي-داخليهاي محركنبود  -1
  .الكترونيكياز دولت  يمالكيت يا درك

، عدم هدايت، نبود ارتباط بين نتيجه نهايي و ابزار گونه ديد دراز مدت نبود هيچ -انداز و استراتژي نبود چشم -2
ها و  ها ممكن است در نتيجه جابجايي بيش از حد پرسنل ارشد يا در نتيجه تغييرات زياد سياست رسيدن. اين

  محيط سياسي، حاصل شده باشد.
ها، فقدان يا ضعف  هها به علت وجود مالكان متعدد براي پروژ پراكنده بودن مسئوليت -ها مديريت ضعيف پروژه -3

  اثر. كنترل، خريدهاي بي
منفي  پيامفقدان حمايت از جانب مقامات ارشد (كه منجر به عدم تخصيص منابع و  -مديريت ضعيف تغييرات -4

  شود). (منجر به فقدان مالكيت مي اننفع ذيشود)؛ عدم مشاركت  هاي ديگر مي به گروه
معموالً به سياست كه  ها و اهداف شخصي ن اصلي در نيازمنديتمركز بازيگرا -تسلط سياسي و منافع شخصي -5

هايي مانند درگيري داخلي، مقاومت (زماني كه ترس از دست دادن قدرت در ميان  شود، با نشانه ها مربوط مي بازي
و تأثير در انتخابات  موردبراي افزايش اعتبار شخصي، وسواس در  الكترونيكيهاي دولت  حل است)، كپي كردن راه

  فساد.و  كوتاه مدتشهرت 
نهايتاً منجر كه  كليدي داخلي است اننفع ذيعمدتاً به خاطر فقدان ورودي از جانب  -طراحي ضعيف يا خيالي -6

 و با محيط محلي (فرهنگ نامنطبقيا و  كه بيش از حد فني، بيش از حد بلند پروازانه شود هايي مي به طراحي
ها و مشاوران خارجي در ميان  كنندگان، شركت افتد كه پاي اهدا ماني اتفاق ميها) و نيازهاي واقعي باشند (ز ارزش

  ها هستند. عدم تطبيق با ساختار سازماني، از ديگر مشكالت طراحيو  فقدان هدايت مناسب چنين همباشد). 
امات و ، مقدهندگان توسعههاي فناوري اطالعات در بين  فقدان دانش و مهارت -هاي الزم فقدان شايستگي -7
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 دهندگان.كاربران؛ فقدان دانش محلي در بين توسعه
  هاي كافي. نبود كامپيوترها و شبكه -زيرساخت ناكافي فناوري -8
  هاي كامپيوتري در تبادل اطالعات. عدم توانايي سيستم - ناسازگاري فناوري -9

 Richard Heeks, “eGovernment for Development: Success and Failure in تلخيص شده از منبع:
eGovernment Projects –Evaluation”, Institute for Development Policy and Management, 
University of Manchester, http://www.egov4dev.org/success/evaluation/factormodel.shtml. 

  

  هايي براي تفكر پرسش 
  خارجي كدام است؟داخلي و  الكترونيكيهاي دولت  عوامل شكست پروژه -1
بر اساس مواردي كه با  ،توضيح داده شد 7 كادركه در  الكترونيكيهاي دولت  داليل شكست پروژه -2

  بندي كنيد. ، رتبهدارد يبيشتر انطباقشرايط كشور شما 
  

  فعاليت 
  :الكترونيكيهاي دولت  شكست پروژه دربارهبحث 

داليل شكست،  دربارهبراي بحث  ،ت مواجه شده استبا شكسشما در كشور را كه  الكترونيكييك پروژه دولت 
  انتخاب كنيد.

انجام دهند (افرادي از يك كشور  ي از يك كشورهاي توانند اين كار را در گروه ، مي كنندگان در اين فعاليت مشاركت
  هستند، با هم كار كنند).

  

  خودآزمايي 
  كند؟ هاي در حال توسعه، مشاركت ميدر رشد اقتصادي در كشور فناوري اطالعات و ارتباطاتچگونه  -1
  ؟چيستهاي همراه در رشد اقتصادي  نقش تلفن -2
 توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتدو موضوع كلي در توسعه سرمايه انساني كه مربوط به  -3

  است، كدامند؟
ر حال در آموزش، در كشورهاي د فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  سازي موفق پروژه شش معيار پياده -4

  توسعه، كدامند؟
  تبديل كرد؟ فناوري اطالعات و ارتباطاتچه چيزي چين را به قدرت برتر توليد  -5
  افزار تبديل كرد؟ چه چيزي هند را به يك قدرت جهاني در توسعه نرم -6
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  وجود دارد؟ فناوري اطالعات و ارتباطاتچه ارتباطي بين صنايع خالق و  -7
و استراتژي  مشي خطچيست؟ اين تفاوت چگونه در  كترونيكيالو حاكميت  الكترونيكيتفاوت بين دولت  -8

  شود؟ منعكس مي
  مهم است؟باز هاي دولتي  چرا داده -9

  سهيم هستند كدامند؟ الكترونيكيموفق دولت هاي  پروژه درعواملي كه  -10
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  ومسفصل 
 فناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت 

  
  اهداف اين بخش عبارتند از:

  فناوري اطالعات و ارتباطاتتعريف حاكميت  
  فناوري اطالعات و ارتباطاتتوضيح چارچوبي براي حاكميت  
  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  اصول حاكميت سرمايه دربارهبحث  
  

هاي متوسط و بزرگ  ، تمام سازمانطالعات و ارتباطاتفناوري ابدون حاكميت درست و مناسب 
ها نيز  . اين مورد براي دولت]103[پرسنل)، خود را در معرض خطرات قرار خواهند داد 20(بيش از 
فناوري اطالعات و ، انجمن مديران 1كند. بر اساس نظر انجمن مديريت فناوري اطالعات صدق مي
در دولت انگلستان منجر به  فناوري اطالعات و ارتباطاتبخش دولتي، عدم وجود حاكميت  ارتباطات
  .]104[هاي هنگفت شده است نيز هزينهو  ناسازگارو تكراري ، تكهچند هاي  سيستم

). حاكميت 8 كادرارائه شده است ( فناوري اطالعات و ارتباطاتتعاريف زيادي براي حاكميت 
مشخص كردن چارچوب «گونه تعريف شود:  تواند اين كلي مي صورت به فناوري اطالعات و ارتباطات

فناوري اطالعات و يي براي تشويق رفتار مطلوب در استفاده از گو پاسختصميمات درست و 
ي كه فرآيندرا معادل  فناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت  ،. يك تعريف محدود]104[»ارتباطات
اما ؛ ]105[گيرد گيرد، در نظر مي ام ميهاي فناوري اطالعات در آن انج گذاري سرمايه درباره يتصميمات

زيرمجموعه حاكميت سازماني  فناوري اطالعات و ارتباطات  توافقي مبني بر اينكه حاكميت طوركلي به
ها و كاركردهاي  كارآمد فعاليت صورت بهبراي حصول اطمينان از اينكه سازمان يا واحد سازماني  و است

  .تبه وجود آمده اسدهد،  خود را انجام مي
  

  فناوري اطالعات و ارتباطاتتعريف حاكميت  -8 كادر
 صورت به فناوري اطالعات و ارتباطاتها كه از ارائه منافع مورد انتظار فرآيندساختار، نظارت و مديريت 

  كند. كنترل شده اطمينان حاصل كرده و به موفقيت پايدار در سازمان كمك مي
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  هيئت مديره و مديران اجرايي سازمان است. حاكميت مسئوليتفناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت
از حاكميت سازمان است و شامل رهبري، ساختار  اي بخش يكپارچه فناوري اطالعات و ارتباطات

 صورت بهسازمان  فناوري اطالعات و ارتباطاتها براي حصول اطمينان از اينكه بخش فرآيندسازماني و 
 دهد. را گسترش ميها و اهداف سازماني  پايدار استراتژي

  رسيدن به اهداف سازماني، با ايجاد ارزش افزوده، هدايت  منظور بهها كه سازمان را فرآيندساختار روابط و
ي هافرآيندو  فناوري اطالعات و ارتباطاتها در مقابل  در عين حال تعادلي بين ريسكو  كند و كنترل مي

 كند. ، برقرار ميآن
 فناوري يي براي تشويق رفتار مطلوب در استفاده از گو پاسخت و مشخص كردن چارچوب تصميمات درس

 .اطالعات و ارتباطات
 است  ارتباطدر موضوع با اين شود نيست، بلكه بيشتر  حاكميت مرتبط با اينكه چه تصميماتي گرفته مي

 شوند. گيرد و تصميمات چگونه گرفته مي كه چه كسي تصميمات را مي
  مديريت يك كه  ياصطالحي است براي شرح اينكه چگونه افراد باطاتفناوري اطالعات و ارتحاكميت

، كنترل و پايشبراي نظارت،  فناوري اطالعات و ارتباطات، از است شدهها گذاشته  به عهده آننهاد 
در  توجهي قابلتواند تأثيرات  مي فناوري اطالعات و ارتباطاتاينكه چگونه و  كنند هدايت نهاد استفاده مي

 داشته باشد. استراتژيك اهداف ياانداز، مأموريت  نهاد به چشمآن رسيدن 
  منبع:

Adapted from Richard Brisebois, Greg Boyd and Ziad Shadid, “What is IT Governance? and why is it 
important for the IS auditor”, p. 31, http://www.intosaiitaudit.org/intoit_articles/25_p30top35.pdf. 

  
فناوري ، در بخش خصوصي اهداف كلي حاكميت 1فناوري اطالعاتبر اساس انستيتو حاكميت 

  ، عبارت است از:اطالعات و ارتباطات
سازمان بتواند تداوم عمليات و  كه نحوي بهدرك مسائل و اهميت استراتژيك فناوري اطالعات، 

هاي خود را در آينده، تضمين كند.  فعاليت هاي الزم، براي توسعه سازي استراتژي پيادهو  ها فعاليت
و انتظارات فناوري اطالعات  نبرآورده شدحاكميت فناوري اطالعات براي حصول اطمينان از 

  .]108[شود گذاري مي ها، هدف كاهش ريسك
   

در  فناوري اطالعات و ارتباطاتكه حاكميت  دهدنشان مي انجمن مديريت فناوري اطالعات
 گردد: ارد ذيل ميبخش دولتي شامل مو

 اننفع ذيو بازنمايي  اشتغال  
 گذاري فناوري، تهيه و استقرار ريزي استراتژيك براي اطالعات و سرمايه برنامه 
 ها و توافقات توسعه سياست 

                                                 
1- IT Governance Institute 
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 ها ارائه برنامه يسطح باال پايش 
 »عملكردپايش ، 1»معمول صورت بهوكار  كسب 
 سازي استانداردها ها و پياده انتخاب 
 سكمديريت ري 

 109[استفاده درستو  ها، استانداردها، انطباق با قانون كنترل سياست[ 
  

فناوري اطالعات و انستيتو حاكميت فناوري اطالعات پنج حوزه را براي تمركز بر حاكميت 
  كند: مشخص مي ارتباطات

 فناوري اطالعات و ارتباطاتوكار و  ارتباط بين كسب -راستايي استراتژيك هم 
  با هم كار كنند. وبيخ به كه نحوي به
 را يالزامات فناوري اطالعات و ارتباطاتحصول اطمينان از اينكه واحدهاي  -ارائه ارزش 

 دهند. گذاري در پروژه مشخص شده، انجام مي كه براي ارائه منافعي كه در آغاز سرمايه
 پرسنل دهي  سازمان، تر اثربخش صورت بهت منابع ييك راه براي مدير -مديريت منابع

وكار. اين  خطوط كسب جاي بهها  مثال، توجه به مهارت عنوان به. استكارآمدتر  صورت به
سازد تا كاركنان را در واحدهاي  ها اين امكان را فراهم مي رويكرد براي سازمان

 ها به كار گيرند. وكار بر اساس نياز كسب
 با دقت زيادي كه  يك چارچوب رسمي براي ريسك دهي سازمان -مديريت ريسك

و  گيري، قبول ها را اندازه چگونه ريسك فناوري اطالعات و ارتباطات اينكه درباره
در  فناوري اطالعات و ارتباطاتمديريتي كه  دربارهگزارش  چنين همو  كند مديريت مي

 رابطه با ريسك انجام داده است.

 110[وكار كسبعملكرد براي سنجش  يايجاد ساختار -هاي عملكرد سنجه[. 
فناوري براي پنج حوزه تمركز حاكميت  كليدي موفقيت هدايت عامليازده  3وساو ر 2نوفكا

را براي  كليدي موفقيت هدايت عواملليست  3-1. جدول ]111[پيشنهاد كرد اطالعات و ارتباطات
  دهد. نشان مي فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي حاكميت  حوزه

  
  

                                                 
1- “Business As Usual 
2- Nfuka 
3- Rusu 
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  کليدی موفقيت هدايت املعوو  فناوری اطالعات و ارتباطاتحاکميت  ۳-۱جدول 
 كليدي موفقيت هدايتيعوامل حوزه تمركز

راستايي  هم
 استراتژيك

توسط  فناوري اطالعات و ارتباطاتوكار و مشاركت  درك اهداف كسب -1
  مديران.سازي  آگاهو  فناوري اطالعات و ارتباطاتمديريت 

  حمايت مديران ارشد. جلبمشاركت دادن و  -2
فناوري اطالعات و وكار و  ارتباط و مشاركت كسب تشويق و حمايت از -3

  .ارتباطات
  كليدي. اننفع ذيدرگير كردن  -4
با  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  راستا كردن استراتژي تعريف و هم -5

  ها در سازمان اعمال آنو  استراتژي سازمان
و حصول اطمينان از  فناوري اطالعات و ارتباطاتساختارهاي  ادغام -6
 يي سازمان.گو اسخپ

ارائه ارزش و
 مديريت ريسك

ها براي  ها و دستورالعمل ، برقراري ارتباط و اجراي سياستادغام -7
 در سراسر سازمان. فناوري اطالعات و ارتباطاتبودن استفاده از  صرفه به مقرون

 مديريت منابع

و  طاتفناوري اطالعات و ارتباسازي، مديريت زيرساخت  ، استانداردادغام -8
  هزينه و جريان اطالعات در سراسر سازمان.سازي  ها براي بهينه سيستم

آموزش و  فناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت  دربارهفراهم آوردن آگاهي  -9
  .فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي استفاده بهينه از 

 .فناوري اطالعات و ارتباطاتاي  جذب، توسعه و نگهداري افراد حرفه -10
 عملكرد براي پيگيري و نشان دادن موفقيت.هاي  ها و محك سنجه ادغام -11 عملكردديريت م

 Edephonce Ngemera Nfuka and Lazar Rusu, “Critical Success Factors تلخيص شده از منبع:
Framework For Implementing Effective IT Governance In Public Sector Organizations In A 

Developing Country”, AMCIS 2011 Proceedings – All Submissions. Paper 365,p. 9, 
http://aisel.aisnet.org/amcis2011_submissions/365).  

  

  فناوری اطالعات و ارتباطاتچارچوب حاکميت  ۳- ۱
وسعه دستيابي به اهداف ت و فناوري اطالعات و ارتباطاتاز  ياكثر حداستفاده ها به دنبال  دولت

. اين چارچوب معموالً شامل هستند فناوري اطالعات و ارتباطاتنيازمند ايجاد يك چارچوب حاكميت 
  :استموارد زير 

  اصول؛ مجموعه -1
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  گيري؛ تصميم هيك سلسله مرتب -2
 .]112[گيري و تصميمدهي  گزارش فرآيندسفارشي براي  اي مجموعه -3

  
  اصول

استفاده از  دربارهسطح باال از اسناد  اي عهمجمومتشكل از  فناوري اطالعات و ارتباطاتاصول 
  است. فناوري اطالعات و ارتباطات

اصول «كند:  گونه بيان مي حاكميت سازماني فناوري اطالعات را اين، ISO/IEC 38500استاندارد 
از فناوري اطالعات در  قبول قابلو  استفاده مؤثر، كارآمد دربارهها  هدايت براي مديران سازمان

  .]113[»اي خوده سازمان
اصول مجموعه  درباره ياستراليا، مثال مناسب فناوري اطالعات و ارتباطاتاصول حاكميت 

  گردد: ل موارد زير ميمشاكه  است فناوري اطالعات و ارتباطاتچارچوب حاكميت 
اطمينان  -فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي  درك قابلهاي روشن و  برقراري مسئوليت -1

فناوري  دربارههاي خود  ها در داخل سازمان، مسئوليت كه افراد و گروهحاصل كردن از اين
  كنند. را درك و قبول مي اطالعات و ارتباطات

هاي سازمان به  از نيازمندي فناوري اطالعات و ارتباطاتريزي براي حمايت  برنامه -2
زهاي فعلي و مناسب با نيا فناوري اطالعات و ارتباطاتاطمينان از اينكه برنامه  -بهترين نحو

هاي ديگر سازمان  از برنامه فناوري اطالعات و ارتباطاتبرنامه  چنين همو  مداوم سازمان بوده
  كند. حمايت مي

اطمينان حاصل كردن از اينكه  -فناوري اطالعات و ارتباطاتآوردن اعتبار  دست به -3
سب (كه بايد هاي منا براي داليل درست و با روش فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از 

از تعادل بين هزينه،  چنين همگيرد.  هاي مناسب و مستمر باشد)، انجام مي مبتني بر تحليل
  ريسك، منافع كوتاه مدت و منافع بلند مدت، بايد اطمينان حاصل شود.

 -موردنيازهاي  در زمان فناوري اطالعات و ارتباطاتحصول اطمينان از عملكرد خوب  -4
براي اهداف تعيين شده، از قبيل  فناوري اطالعات و ارتباطاتنكه اطمينان حاصل كردن از اي

 ازحمايت  و وكار هاي كسب غييرات در نيازمنديبودن به ت گو پاسخحمايت از سازمان، 
  وكار در هر زماني كه نياز باشد، مناسب است. كسب

نكه اطمينان حاصل كردن از اي -فناوري اطالعات و ارتباطاتحصول اطمينان از مطابقت  -5
هاي داخلي،  ها و شيوه با تمام مقررات بيروني و نيز با سياست فناوري اطالعات و ارتباطات

  مطابقت دارد.
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فناوري اطالعات و حصول اطمينان از احترام به عوامل انساني در استفاده از  -6
نيازهاي فعلي و در  فناوري اطالعات و ارتباطاتاطمينان حاصل كردن از اينكه  -ارتباطات

  كند. هاي انساني برآورده ميفرآيندتحول را در حال 
  

  فعاليت 
  بندي كنيد را رتبه فناوري اطالعات و ارتباطاتاصول حاكميت.  
  آن در كشور سازي  استراليا را بر اساس مشكل بودن پياده فناوري اطالعات و ارتباطاتاصول حاكميت

 بندي كنيد.خودتان اولويت
  

  گيري مراتب تصميم سلسله
گيري است.  مراتب تصميم سلسله فناوري اطالعات و ارتباطاتدوم چارچوب حاكميت عنصر 

براي بخش عمومي مثال خوبي را براي  ]113[2و روسز 1تطبيق الگوي حاكميت فناوري اطالعات ويل
عبارتند  فناوري اطالعات و ارتباطاتالگوي حاكميت  ياكند. اجز فراهم مي گيري مراتب تصميم سلسله

  از:
 كار و مديران  و مديران كسب ي(يا همتاي دولت دبير كلوزير/ دبير يا  -3وكار كسب سلطنت

  كنند. را اتخاذ مي فناوري اطالعات و ارتباطاتاجرايي) تصميمات 
 در دولت (از قبيل  فناوري اطالعات و ارتباطاتكارشناسان  -4سلطنت فناوري اطالعات

 دهند. را انجام ميي گير ) تصميم5دولتي مديران ارشد فناوري اطالعات
 فناوري اطالعات و ها) تصميمات  رئيس واحد عملياتي (دفاتر، ادارات يا بخش -6فئودال

 كنند. را اتخاذ مي ارتباطات
 كه  دهند ها را انجام مي گيري ها تصميم مقامات ارشد در وزارتخانه و مديران بخش -7فدرال

 كنندگان ديگر نيز شود. ممكن است شامل مديران ارشد فناوري اطالعات و شركت
 هاي ديگر  و گروهدولتي فناوري اطالعات مديران ارشد  -8محاوره دو به دو فناوري اطالعات

 كنند. را اتخاذ مي فناوري اطالعات و ارتباطاتها) تصميمات  (دفاتر خدمات و بخش
 

                                                 
1- Weill 
2- Ross 
3- Business Monarchy 
4- IT Monarchy 
5- Government Chief Information Officer (GCIO) 
6- Feudal 
7- Federal 
8- IT duopoly 
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 كند. ميگيري  مستقل تصميم صورت بههر كاربر  - 1نظمي بي 
 

  فعاليت 
  ؟كندتصميم گيري مي فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزهچه كسي  
 در سازمان خود را بر اساس مدل باال ارزيابي  فناوري اطالعات و ارتباطاتگيري  ساختار فعلي تصميم

  كنيد.
  

جديدي براي مسئوليت  فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي گيري  تصميم هايجاد سلسله مرتب
اند.  ايجاد كرده فناوري اطالعات و ارتباطات يك نهاد ملي را براي ها قبالً دولت نيست. بسياري از دولت

اند: وزارتخانه يا  گيري تشخيص داده شده با توجه به رويكردهاي كنوني، چهار نوع نهاد مختلف تصميم
فناوري هاي نهادهاي  اي از ويژگي خالصه 3-2ها. جدول  هاي مربوطه، كميسيون، ادارات و انجمن بخش

  دهد: نشان مي ،اين انواع استدهنده  در آسيا كه نشان ارتباطات اطالعات و
  

فناورياسم نهاد 
اطالعات و 
 ارتباطات

 حكم/كاركرد
هاي ملي دولتي  ارتباط با سازمان

 ديگر

  وزارت
  

بخش فناوري 
  اطالعات

وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات 

 (هند)

هايي كه به فناوري اطالعات،  سياست
اينترنت (همه موارد ي و الكترونيكموارد 

به نامه  گواهيبه غير از دادن 
خدمات اينترنت)، مربوط دهندگان  ارائه
  .شود مي
  

 و ترويج اينترنت، فناوري اطالعات
  فناوري اطالعات.مبتني بر  خدمات

  
ها در ترويج دولت  كمك به ديگر بخش

، تجارت الكترونيكي، الكترونيكي
داروهاي الكترونيكي، زيرساخت 

بخش، اين هاي  يكي از كشش
هاي  تسهيل و تسريع تصويب بسته

در مراكز دولتي الكترونيكي دولت 
عنوان يك آژانس ويژه  ، بهاياالت

سازي برنامه عملياتي ملي  براي پياده
  است.الكترونيكي دولت 

  
عنوان بخشي از  در حال اجرا به

  اي: ماده 10دستور كار 
  و به مديريت آوردن شفافيت

ايجاد دولت كارآمد و شهروند 
سازي  بخش بر پيادهاين محور، 

                                                 
1- Anarchy 
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فناورياسم نهاد 
اطالعات و 
 ارتباطات

 حكم/كاركرد
هاي ملي دولتي  ارتباط با سازمان

 ديگر

  غيره.و  رونيكيالكت
  

ترويج آموزش و پرورش مبتني بر 
فناوري اطالعات، آموزش فناوري 

  اطالعات.
  

مواردي كه به قوانين مجازي مربوط 
شود، اداره كل قانون فناوري اطالعات  مي

  قوانين مرتبط ديگرو  2000
  

و ساخت ادوات  ارتقامسائل مربوط به 
تمام امور  استثناي بهدر كشور  هادي نيمه
. مدارهاي هادي نيمهوط به مجتمع مرب

، قانون طراحي هادي نيمهمجتمع 
  2000چيدمان 

  
مربوط  فناوري اطالعاتتعامل در امور 

المللي،  ها و نهادهاي بين به سازمان
وكار،  عنوان مثال اينترنت براي كسب به

هاي آموزشي در جامعه اطالعاتي  سازمان
  المللي. و انجمن مقررات بين

  
شش شكاف ديجيتال: مسائل ابتكار در پو

  اي آسيا. مربوط به آزمايشگاه رسانه
  

و كيفيت در  آزمونتوسعه استاندارد، 
فناوري اطالعات و استانداردسازي 

الكترونيكي سريع برنامه دولت 
  دارد.تأكيد 

 به پروتكل اينترنت  قالانت
 يارائه چارچوب - IPv6 جديد

و گذاري  براي سياست
  تمهيدات براي توانمندسازي

خدمات شبكه دهندگان  ارائه
 .IPv6به  انتقالبراي 

 الكترونيكي ياامنيت و امض- 
براي تمركز روي حفاظت از 
زيرساخت مجازي و ترويج 
استفاده از امضاي ديجيتالي در 

 آموزش بخش مالي، قضايي و
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فناورياسم نهاد 
اطالعات و 
 ارتباطات

 حكم/كاركرد
هاي ملي دولتي  ارتباط با سازمان

 ديگر

هاي فناوري  ها براي سيستم روش
  ها. اطالعات و فعاليت

  
صادرات الكترونيكي و شوراي ترويج 

  افزار كامپيوتر. نرم
  

  مركز ملي اطالعات.
  

راي توسعه صنايع ابتكارات ب
هاي  افزار، شامل سازمان افزار/سخت نرم

مبتني بر دانش، اقدامات براي ترويج 
صادرات فناوري اطالعات و رقابت در 

  صنعت.
  

مسائل مربوط به پرسنل تحت كنترل 
 ها. بخش

كميسيون 
  العمل) (حق

  
كميسيون سطح 

فناوري باال براي 
اطالعات و 

 (نپال) ارتباطات

هاي ملي  نظارت بر اجراي سياست
ارائه و  فناوري اطالعات و استراتژي

هاي استراتژيك و حمايت  جهت سياست
  از دولت.

  
ايفاي نقش كليدي در تدوين ابزار 

فناوري سياست مناسب در بخش 
منظور  ، بهرتباطاتاطالعات و ا

هاي اطالعاتي و  فناوريبرداري از  بهره
براي توسعه، رشد اقتصادي و  ارتباطي

 كاهش فقر.

ارائه بازخوردهاي مرتبط با سياست 
و حمايت مستمر از دولت نپال براي 
حفظ ارتباط تنگاتنگ با بخش 

هاي  ها و بخش ه خصوصي، دانشگا
  مالي.كنندگان  حمايتو  آموزشي
يباني به دولت براي كنترل ارائه پشت

بندي و اعمال  صلفكيفيت، با كمك 
فناوري اطالعات و استانداردهاي 

هاي  بنگاه مرتبط با ارتباطات
 آموزشي كه توسط بخش خصوصي

گذاري خارجي  دولتي با سرمايه و
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فناورياسم نهاد 
اطالعات و 
 ارتباطات

 حكم/كاركرد
هاي ملي دولتي  ارتباط با سازمان

 ديگر

  اند. ايجاد شده
  

ايجاد، توسعه، كمك و مديريت 
هاي فناوري اطالعات مجازي و  پارك

  .آينده وفيزيكي فعلي 
  

هاي ملي فناوري اطالعات در  برنامه
راستاي همكاري با كميسيون ملي 

دولتي،  هاي وزارتخانهريزي،  برنامه
بخش خصوصي، بخش حمايتي و 

اي،  هاي حرفه گذار، سازمان سرمايه
ها و مؤسسات تحقيقاتي،  دانشگاه

سازي  و نيز از پياده شودبايد آماده 
 آن اطمينان حاصل گردد. كمك به

سازي اسناد حقوقي، در شكل  آماده
قوانين و مقررات در حوزه رشد و 

 فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه 
 در كشور و فراتر از آن.

  اختيارات
توسعه به باني 

كمك فناوري 
اطالعات و 
 ارتباطات

1)NIDA (
  (كامبوج)

تدوين و تنظيم چگونگي ترويج فناوري
هاي مربوطه  اطالعات و توسعه سياست

براي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند 
  مدت.

  
هاي فناوري اطالعات  سازي سياست پياده

براي اطمينان از رشد حداكثري 
  اقتصادي.

اتصال مجازي به دولت مركزي. 
 -مرحله بعدي اتصال به دولت محلي

 صورت بهپردازش مستندات 
الكترونيكي و در دسترس بودن 

عنوان  آنالين: به صورت بهخدمات 
  ثال ثبت اطالعات خودروها.م
  

ها/ سمينارهاي  ارائه آموزش
                                                 
1- National Information Communications Technology Development Authority 
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فناورياسم نهاد 
اطالعات و 
 ارتباطات

 حكم/كاركرد
هاي ملي دولتي  ارتباط با سازمان

 ديگر

  
هاي مرتبط با  و مميزي تمام پروژهپايش 

  فناوري اطالعات در كامبوج.
  

NIDA كننده  گذار و هم ترويج هم قانون
و  ها تناقضي با هم ندارند است. اين نقش

عنوان يك رويكرد يكپارچه  بهبيشتر 
براي اطمينان از اينكه نقش تنظيم 

، استراستا  مقررات با اهداف توسعه هم
 شود.در نظر گرفته مي

 براي مقامات دولتيسازي  آگاه
 فناوري اطالعات. درباره

  شورا
  

 شوراي فناوري
 اطالعات

دارالسالم 
 (برونئي)

فناوري اطالعات و ايجاد و ارائه رهبري 
  گيري در سطح ملي. و جهت ارتباطات

  
برقراري ارتباط و تعامل بين توسعه 

در بخش  وري اطالعات و ارتباطاتفنا
  دولتي و خصوصي.

  
 ها ها، ابتكارات، پروژه سازي طرح يكپارچه

فناوري اطالعات و هاي اصلي  برنامهو 
هاي مختلف  كه توسط سازمان ارتباطات

دسترسي امكان و  شود دولتي اجرا مي
 بخش خصوصي.

ها و پيشرفت  بررسي استراتژي
در فناوري اطالعات و نفوذ مؤثر آن 

از طريق تحقيق و توسعه و برونئي 
  .آن انتشار

  
براي  ييها ارزيابي و بررسي پيشنهاد
هاي دولت  توسعه بيشتر برنامه

  در دفاتر دولتي.الكترونيكي 
  

هاي مرتبط، تنظيم  از طريق سازمان
ها (در زماني كه الزم و  سياست

مناسب باشد) و تعيين چارچوبي 
 هاي توسعه براي اقدامات و فعاليت

راهبردي استفاده از فناوري 
 اطالعات.
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دارند،  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي تعريف شده  اصلي براي كشورهايي كه نمايندگي مسئله
 يها براي كشورهايي كه نمايندگي ؟است قبول قابلها  اين است كه آيا مديريت فعلي براي نيازمندي

كار مناسب براي  اصلي يافتن يك راه مسئلهنشده،  تعريف ها در آن هنوز فناوري اطالعات و ارتباطات
  است. فناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت مؤثر 

  
  پايشو دهي  گزارش هايفرآيند

 فرآينديك مجموعه سفارشي از  فناوري اطالعات و ارتباطاتسوم چارچوب حاكميت  عامل
  است. پايشو دهي  گزارش

تنها براي هدايت اصالحات الزم است، بلكه  و حاكميت مؤثر نه پايش«پيشنهاد شده است كه 
خود، باعث تقويت حاكميت و افزايش اعتماد  نوبه بهيي و شفافيت كه گو پاسخبراي توسعه فرهنگ 

  .]116[»، نيز ضرورت داردشود عمومي به نهادهاي دولتي مي
اره كه توسط اد فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  فهرست عملكرد بهتر براي مديريت دارايي

سوم چارچوب حاكميت  عاملبراي  يثالم عنوان به، گسترش يافتمديريت اطالعات دولت استراليا 
  . اين فهرست در زير ارائه شده است.شود شناخته مي فناوري اطالعات و ارتباطات

  
  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  مديريت دارايي -فهرست عملكرد بهتر

 
 كليات

 كنيد؟ ها را درك مي دارايي آيا شما چرخه حيات مديريت  
 ها آشنا هستيد؟ آيا شما با اصول مديريت دارايي 

 
  توسعه
 ايد؟ توسعه داده فناوري اطالعات و ارتباطاتها را براي پوشش مديريت منابع  آيا شما سياست  
 ايد؟ هاي تهيه و حذف مرتبط كردهفرآيندها را به  آيا شما ثبت دارايي 
 ايد؟ را در نظر گرفته زيست محيط هاي سازگار با آيا شما گزينه 
 ايد؟ را توسعه داده حمل قابلتاپ و ساير ابزارهاي  هاي استفاده از لپ آيا شما سياست 
 ايد؟ آيا شما مسائل امنيت سيستم را در نظر گرفته 
 فناوري اطالعات و بهبود مديريت دارايي  منظور بههاي پيشرفته  آيا شما استفاده از سيستم

 ايد؟ نظر گرفته دررا  ارتباطات
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 در نظر  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  آيا رويكردهاي نوآورانه را براي تسهيل مديريت دارايي
 ايد؟ گرفته

 ايد؟ آيا شما يك چارچوب كنترل كارآمد ايجاد كرده 
 

  ها ايجاد و مديريت ثبت دارايي
 ايد؟ ها را شناسايي كرده آيا شما مسئول مديريت ثبت دارايي  
  فناوري هاي ملموس و ناملموس  ها براي سوابق تمام دارايي ثبت دارايي فرآينديك آيا شما

 ايد؟ را ايجاد كرده اطالعات و ارتباطات
 هاي اطالعاتي و مالكيت  دارايي جز بهرا  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  آيا شما تمام دارايي

 ايد. ثبت كرده معنوي
 ايد؟ افزار را ايجاد كرده نرم هاي آيا شما سيستم يكپارچه ثبت دارايي 
 ايد؟ آيا شما سيستم ثبت مسائل شخصي را ايجاد كرده 
 ايد؟ ايجاد كردهرا  حمل قابلهاي  هاي استفاده براي دارايي آيا شما سياست 
 ايد؟ ها را توسعه داده آيا شما روند پيگيري براي نگهداري و تطبيق ثبت دارايي 

 
  ارتباطات فناوري اطالعات وهاي  مميزي دارايي

  ايد؟ كردهرا پايش ها و قوانين  طابق با سياستتآيا شما 
 ايد؟ كرده پايشافزار را  آيا شما تطابق نرم 

 
فقط يك مثال از انواع  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  فهرست عملكرد بهتر مديريت دارايي

فناوري سازي يك چارچوب مؤثر حاكميت  ها براي پياده است كه دولت پايشدهي و  گزارش هايابزار
  بايد توسعه دهند. اطالعات و ارتباطات

مند و پايدار براي حاكميت  و ارزيابي نظام پايشهاي  مند به توسعه برنامه هايي كه عالقه دولت
  هستند بايد: فناوري اطالعات و ارتباطات

 د.بر سر يافتن نتايج كليدي توافق كنن  
 هاي كليدي اين نتايج را انتخاب كنند. شاخص 
 آوري كنند. هاي پايه را جمع داده 
 ها انتخاب كنند. بينانه را براي بهبود اين شاخص اهداف واقع 
 را ثبت كنند. ها و تغيير در شاخصآوري كرده  جمعمستمر (در طول زمان)  صورت بهرا ها  داده 
 را گزارش كنند. ها فتهو ياتحليل را اهداف  به دستيابي يت قابل 

 را ارزيابي كنند ]118[ها پيامدهاي سياست. 
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فناوری اطالعات و های  گذاری سرمايهحاکميت بر  ۳- ۲
  ارتباطات

فناوري هاي  گذاري بندي سرمايه اولويت فناوري اطالعات و ارتباطاتمهم حاكميت  مسئلهيك 
فناوري هاي ضروري و مفيد در حوزه  تعداد زيادي از پروژه طوركلي بهاست.  اطالعات و ارتباطات
وجود مها  ، ولي منابع كافي براي انجام همه آنشودكه بايد انجام  وجود دارد اطالعات و ارتباطات

عين حال قوانين كلي است، ولي در  فرد منحصربهروشن است كه هر شرايطي براي خود  هرچند. نيست
  ورد استفاده قرار گيرند.توانند م د كه براي حل و فصل مسائل مينيز وجود دار

استفاده از  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  هاي سرمايه يك راه براي مشخص كردن اولويت
طور كه قبالً توضيح داده شد،  گذاري است. همان سرمايه عواملبراي تعيين  1معماري ملي سازماني
 فناوري اطالعات و ارتباطاتلتي هاي دو براي توضيح ارتباط بين پروژه يچارچوب معماري ملي سازماني

گونه شرح  را در آن كشور اين معماري ملي سازماني. دولت دانمارك ]118[و مديريت تغييرات است
در بخش دولتي  فناوري اطالعاتهاي  يك چارچوب مشترك كه انسجام عمومي بين سيستم«دهد  مي
. در ]120[»كند ي كاربران، تضمين ميها ها براي تأمين نيازمندي با بهبود مستمر سيستم زمان همرا، 

معماري ملي راستا با  كه هم فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  دسته از پروژه  اين رويكرد فقط آن
  .شوند باشند تأمين مالي مي سازماني

كند،  را مشخص مي فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  هاي هزينه اولويت كه كاري ديگر راه
ن بودجه تأمي فرآيندكه معيارها و است  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  ايهكارگيري اصول سرم به

دولت  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  مجموعه اصول سرمايه«. كند ها را مشخص مي پروژه
هاي بهتر براي  كه به دنبال يافتن راهاست گذاراني  براي سياست يراهنماي مفيد 2»استراليا
  هستند. فناوري اطالعات و ارتباطاتها در  بندي هزينه اولويت

  
  دولت استراليا فناوری اطالعات و ارتباطاتگذاری  مجموعه اصول سرمايه - ۹ کادر

دفاتر نمايندگي دولت بايد اطالعات الزم و كافي را براي قادر ساختن دولت در ارزيابي تخصيص بودجه  :1اصل 
وكار،  در كسب فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي تحوالت  رنامهو ب فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  براي پروژه
  فراهم كنند.

هاي دولت هستند.  اخالقي از منابع براي تأمين نيازمنديو  دفاتر نمايندگي مسئول استفاده مؤثر، كارآمد :2اصل 
  د.پيشرفت و كنترل، اطمينان حاصل كنن پايشهاي الزم براي فرآينددفاتر نمايندگي بايد از وجود 

                                                 
1- National Enterprise Architecture (NEA) 
2- Australia’s Whole-of-Government ICT Investment Principles 
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 فناوري اطالعات و ارتباطاتوكار كه شامل استفاده از  هاي جديد كسب گذاري در ايجاد قابليت سرمايه :3اصل 
  .شودها توجيه  شود، بايد براي منافع حاصل و هزينه مي

حاصل  فناوري اطالعات و ارتباطات از دفاتر نمايندگي مسئول ارزيابي و سنجش نتايجي كه با استفاده :4اصل 
ها در  گذاري آموخته به اشتراك چنين همو  گيرد هايي كه در اين رابطه صورت مي گذاري دد و بازگشت سرمايهگر مي

  سراسر دولت در نقاط كليدي چرخه حيات هر پروژه است.
بخش مالي دولت مسئول توسعه (با استفاده از مشاوره داخلي با دفاتر نمايندگي دولت) چارچوبي است : 5اصل 

(توسط دولت استراليا)،  فناوري اطالعات و ارتباطاتاز  مؤثرنمايندگي در دستيابي و استفاده كارآمد و كه به دفاتر 
، به عملكرد چند محيطيكند. بخش مالي دولت اين كار را از طريق تسهيل استفاده مجدد، قابليت  كمك مي
فناوري گذاري  به دولت در سرمايهها و مشاوره  هاي راهبردي براي سازمان و همكاري، راهنماييگذاري  اشتراك

  دهد. ، انجام مياطالعات و ارتباطات
با  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  دفاتر مركزي از دفاتر ديگر در افزايش مهارت در مديريت سرمايه: 6اصل 

  كنند. هماهنگي ارائه اطالعات، ارائه ابزارها و آموزش، حمايت مي
 Australian Government Information Management Office, ICT Investment تلخيص شده از منبع:

Framework (Commonwealth of Australia, 2006), http://www.finance.gov.au/budget/ict-investment-
framework/index.html. 

  

  هايي براي تفكر پرسش 
  كدامند؟ تباطاتفناوري اطالعات و ارگذاري  مزاياي رويكرد كل دولت براي سرمايه -1
  دولت خود را توضيح دهيد. فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  هاي سرمايه سياست -2

  
ها  ، متأسفانه فقط تعداد اندكي از دولتفناوري اطالعات و ارتباطاتبا وجود اهميت حاكميت 

اي هو فرآيند گيري تصميم مراتب سلسله(اصول،  فناوري اطالعات و ارتباطاتيك چارچوب حاكميت 
براي  مسئلهاند. اين  كار گرفته ها، پذيرفته يا به نظارت و ارزيابي) را در سطح دولت و سطوح نمايندگي

  نيز صادق است. فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  اصول سرمايه
در نتيجه هدايت و  فناوري اطالعات و ارتباطاتيك نكته كليدي: حاكميت خوب و مناسب 

  .شود رين سطوح ايجاد ميمديريت كارآمد در باالت
فناوري در ايجاد يك چارچوب حاكميت  يگذاراني كه به دنبال ايفاي نقش هدايت سياست

فناوري اصل اول حاكميت  10، در كشورهاي خود هستند، بايد با در نظر گرفتن اطالعات و ارتباطات
صول كه با شرايط بخش كه توسط ويل و روسز ارائه شده است، آغاز كنند. اين ا اطالعات و ارتباطات

  اند، در ادامه اين بخش ارائه خواهد شد. عمومي تطبيق داده شده
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  فناوري اطالعات و ارتباطاتده اصل اول رهبري حاكميت 
  
 ها حاكميت طراحي فعاليت -1 

را حول اهداف كلي  فناوري اطالعات و ارتباطاتفعال طراحي حاكميت  صورت بهمديران بايد 
  كرد، سوق دهند.سازمان و اهداف عمل

طراحي فعاالنه حاكميت شامل ايفاي نقش رهبري توسط مديران ارشد سازمان در خصوص 
  .شود ها مي فرآيندرسيدگي و حمايت از  چنين همو  تخصيص منابع

  
  آگاهي از زمان طراحي مجدد -2

  است. موردنيازتغيير در حاكميت، با تغيير در رفتار مطلوب، 
هاي جديد و  ساختار كلي حاكميت، نياز به يادگيري نقش رتبط باماما به خاطر اينكه تفكر 

  صورت گيرد. ندرت بهروابط توسط افراد دارد، طراحي مجدد حاكميت بايد 
  
  مشاركت مقامات ارشد -3

  مديران ارشد بايد لزوماً در تصميمات استراتژيك مشاركت داشته باشند.
بايد در حاكميت فناوري اطالعات درگير  1اطالعات فناوريبراي اطمينان از موفقيت، مديران 

  ها و ارزيابي عملكرد، مشاركت داشته باشند.فرآيند تأييدها،  باشند. ديگر مديران ارشد، بايد در كميته
  
  ها ايجاد گزينه -4

عمالً وجود  فناوري اطالعات و ارتباطاتامكان رسيدن به همه اهداف تعيين شده حاكميت 
كند. با افزايش  مشخصراستا) را براي بحث و مذاكره  همغير (ند اهداف متضاد توا ندارد، اما حاكميت مي

  .شودتر مي ها، حاكميت پيچيده گزينه
  
  2استثناهابه رسيدگي  فرآيندسازي  روشن -5

هاي  . از منظر فناوري اطالعات، استثناها چالششوندها  سازمان آموزشتوانند باعث  استثناها مي
ها براي استثناها  د. بعضي از درخواستنده عماري سازمان را نشان ميوضعيت موجود، خصوصاً م

ت أوكار نش ها از يك اشتياق واقعي براي برآوردن نيازهاي كسب غيرمنطقي هستند، اما بيشتر آن

                                                 
1- Chief Information Officer 
2- Exception-Handling 
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در  يوكار پيشنهاد شده، داراي ارزش باشد، تغيير گيرند. اگر استثنا كه توسط يك واحد كسب مي
  د منافعي را براي كل سازمان دربر داشته باشد.توان معماري سازمان مي

  
  هاي مناسب ارائه مشوق -6

هاي  راستايي سيستم عدم هم فناوري اطالعات و ارتباطاتيك مشكل متداول در حاكميت 
براي تشويق آن طراحي  فناوري اطالعات و ارتباطاتانگيزه و پاداش با رفتارهايي است كه حاكميت 

وكار است. اگر  افزايي و همكاري واحدهاي كسب راستايي، هم حاكميت و هماصلي  مسئلهشده است. يك 
وكار  كسب افزايي يا استقالل (يا تركيبي از اين دو) واحد حاكميت فناوري اطالعات براي تشويق هم

  راستا باشد. هاي مديران نيز بايد با اين هم طراحي شده باشد، مشوق
  هاي مالي اهميت دارد. مطلوب، به اندازه مشوقاجتناب از بازدارندگي مالي براي رفتار 

  
  فناوري اطالعات و ارتباطاتپذيري براي حاكميت  اختصاص مالكيت و مسئوليت -7

، رئيس در نهايتداشته باشد.  يمالكو  گو  پاسخبايد  فناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت 
فناوري يك شخص (وزير  جمهورمسئول تمام موارد مرتبط با حاكميت است، اما رئيس  جمهور

فناوري اطالعات يا شوراي هماهنگي  فناوري اطالعات و ارتباطات) يا گروه (وزارت اطالعات و ارتباطات
سازي، تعيين  پيادهو  يي و مسئوليت طراحي حاكميت فناوري اطالعاتگو پاسخ) را براي و ارتباطات

بيشتر فناوري اطالعات در  مالكيت حاكميتمدير فناوري اطالعات كند. در بخش خصوصي،  مي
  هاي بزرگ را بر عهده دارد. سازمان

  عبارتند از:كه بايد مورد توجه قرار گيرد اصلي  مسئلهسه 
  تواند در انزوا يا جدا از منابع كليدي ديگر  نمي فناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت

  دولت (انساني، مالي، ...) انجام گيرد.
 انجام دهند.  تنهايي بهرا  فناوري اطالعات و ارتباطاتاكميت توانند ح ها نمي افراد و گروه

ها موظف به مشاركت در حاكميت  رئيس دولت بايد روشن سازد كه تمام وزارتخانه
طور كه بايد در كنترل منابع مالي و ديگر  هستند، همان فناوري اطالعات و ارتباطات

 ها مشاركت داشته باشند. دارايي
 در حال  روز روزبهها  براي عملكرد دولت ري اطالعات و ارتباطاتفناو يها اهميت دارايي

 افزايش است.
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  طراحي حاكميت در چندين سطح سازماني -8
كه  است فناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت  1»يك مجموعه صورت بهدولت «نقطه شروع 

فناوري ا به حاكميت ه شود. وزارتخانه ها و اهداف دولتي هدايت مي توسط تعداد كمي از استراتژي
تر حاكميت تحت تأثير  دارند. سطوح پاييننياز مجزا، ولي در عين حال مرتبط  اطالعات و ارتباطات

مجموعه  به عنوان مسئول كليبا دولت شروع هاي طراحي شده در سطوح باالتر قرار دارد.  سازوكار
  .خواهد بودنيز سطوح ديگر حاكميت نقش  مستلزم فناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت 

  
  شفافيت و آموزش را فراهم كنيد -9

 غيرممكنتقريباً  فناوري اطالعات و ارتباطاتبا حاكميت  مرتبطارائه شفافيت و آموزش زياد 
به معني ايجاد شفافيت بيشتر  يگر هستند، به عبارت ديگر، آموزشاست. شفافيت و آموزش اغلب با يكد

حاكميت  فرآيندحاكميت، منجر به افزايش اعتماد به  ندفرآيشفافيت بيشتر در  ،بالعكساست و 
  .شود مي
  
  كليدي  شش داراييهر مشترك در  سازوكاريك سازي  پياده - 10

، هاي فيزيكي دارايي، هاي مالي هاي انساني، دارايي شش دارايي كليدي عبارتند از: دارايي
  روابط.و  مالكيت معنوي، اطالعات و فناوري اطالعات

هاي استفاده شده براي  سازوكار، بررسي فناوري اطالعات و ارتباطاتكميت در طراحي حا
ها (شايد با يك كميته فرعي) و گنجاندن  هاي ديگر و در نظر گرفتن گسترش منشور آن كنترل دارايي

، فناوري اطالعات و ارتباطاتجديد و مستقل  سازوكارايجاد يك  جاي به فناوري اطالعات و ارتباطات
  باشد. مدنظربايد 

براي هدايت بيش از يكي از شش دارايي كليدي،  سازوكارها با استفاده از همان  سازمان
  توانند حاكميت بهتري داشته باشند. مي

هاي بيشتري  گذاري كه سرمايه شود تر مي فقط زماني مهم فناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت 
قرار گيرد  موردتوجهكليدي كه در اين بخش بايد گيرند. نكته  انجام مي فناوري اطالعات و ارتباطاتدر 

فناوري اطالعات و مناسب براي حاكميت ي اين است كه رهبران بايد نقش رهبري در ايجاد محيط
  ، ايفا كنند.ارتباطات
  
  

                                                 
1- Government-As-A-Whole 
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  فناوری اطالعات و ارتباطاتمناسب برای حاکميت  یايجاد محيط - ۱۰ کادر
. حفظ شوددنبال آن بهمناسب ايجاد و  يمحيطبايد،رتباطاتفناوري اطالعات و ابراي پرورش حاكميت موفق

  ها بايد موارد زير را پوشش دهند: فعاليتاين 
 شود شامل اصول راهنمايي نيز ميكه  گنجاندن راهنمايي مناسب و نظارت.  
 راستا هستند هايي كه با اهداف سازمان هم دهي و كنترل فعاليت فراهم آوردن تعهد كافي، جهت. 
 در حال  فناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت  مؤثرهاي  ها و شيوه سازي وردن پايه و اساس پيادهفراهم آ

 .فرآيندهاي بهبود  با فعاليت مرتبطاجرا، 
فناوري اطالعات و يي براي حاكميت گو پاسخچارچوب و  گيري كميته اجرايي بايد اصول هدايت، حقوق تصميم

 :، عبارتند ازقرار گيرند موردتوجهمهمي كه بايد  را طراحي و مشخص كند. موارد ارتباطات
 .لحن را در ابتدا مشخص كنيد  
  را براي حمايت از اهداف سازمان تشويق  فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از مرتبط با فرهنگ كنترل

 .كنيد
 تخصيص  فناوري اطالعات و ارتباطاتبهبود برنامه حاكميت و براي هدايت  را ها ها و مسئوليت نقش

 دهيد.
يعني ، فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  گيري فعاليت جهت در موردبراي نظارت در سطح وزارت  ي راسازوكار
  .آماده كنيد فناوري اطالعات و ارتباطات  استراتژي

  را قبول و ابالغ كند. فناوري اطالعات و ارتباطاتوزير بايد حكم چارچوب حاكميت 
  ها  و روش فرآيندها، ساختارهاشامل اصول، سياست، سازمان، شوند، گنجانده مواردي كه در چارچوب بايد

  .هستند
 ناپذير از حاكميت سازمان (وزارت) باشد. چارچوب بايد بخشي جدايي 
 اطمينان  با چارچوب مديريت ريسك سازمان فناوري اطالعات و ارتباطاتراستايي مديريت ريسك  از هم

 .حاصل كنيد
فناوري حاكميت  كه نحوي به، شوندو بهينه  بندها بتوانند توسعه يافرآيندين است كه هدف يك محيط مناسب، ا

فرهنگ حمايت از آن وجود و  بخشي از كار سازمان اجرا گردد عنوان بهكارآمد و  صورت به اطالعات و ارتباطات
  د.شو اثباتبا تعهد فعال مديران و  داشته باشد

 Adapted from John W. Lainhat, “IT Governance Implementation Guide, Third تلخيص شده از منبع:
Version”, pp. 6-7, https://isaca-washdc.sharepointsite.net/resources/Event%20Presentations/jun2009-

session1.pdf.  
  

  خودآزمايي 
  ؟اهميت دارداين مسئله را توضيح دهيد. چرا  فناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت  -1
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  كدامند؟ فناوري اطالعات و ارتباطاتعناصر چارچوب حاكميت  -2
  استراليا را بيان كنيد؟ فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  اصول سرمايه -3
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  خالصه
توسعه به كمك فناوري هاي  توسعه سياست فرآيندشامل سه بخش بود. بخش اول  سرفصلاين 

توسعه به كمك فناوري هاي ملي  بخش دوم عناصر كليدي سياست .را تشريح كرد اطالعات و ارتباطات
فناوري بخش سوم حاكميت و  نمودها را برجسته  هاي آن اتژيسازي استر و پياده اطالعات و ارتباطات
  و بررسي قرار داد. موردبحثرا  اطالعات و ارتباطات

توسعه به كمك فناوري اطالعات و هاي  و استراتژي ها هاي تنظيم سياست در بخش اول گام
گذاري شرح  ستسيا فرآيندنقش دولت، بازار و جامعه مدني در  چنين همو  تشخيص داده شد ارتباطات

فناوري اطالعات و اصالحات در قوانين با توجه به توسعه به در اين بخش نياز  چنين همداده شد. 
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قرار گرفت. برخي از نكات كليدي  موردبحثها،  گرايي فناوري فناوري اينترنت و هم بخصوص، ارتباطات
  بخش اول عبارتند از:

 توسعه به كمك فناوري اطالعات و هاي  مداخلهها و تأثيرات بالقوه  گذاران بايد زمينه سياست
  را براي به حداقل رساندن عواقب ناخواسته، مورد ارزيابي قرار دهند. ارتباطات

 براي مشاركت دولت،  و مناسب صحيح يبايد تعادل فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاران  سياست
 سازي، برقرار كنند. گذاري و پياده بازار و جامعه مدني در سياست

 تفاوت باشند، زيرا مشكل از  توانند در برابر تغييرات فني در گذر زمان بي گذاران نمي سياست
 گيرند. هاي جديد مورد استفاده قرار مي كه قوانين قديمي براي فناوري شود آنجا آغاز مي

 هاي  قوانين و مقررات از گسترش فناوريممانعت  گذاران بايد ميزان اران و قانونگذ سياست
 ارزيابي كنند. راي جديد ها بنگاهو توسعه جديد 

توسعه به كمك فناوري اطالعات و بخش دوم مسائل مربوط به چهار عنصر در سياست جامع 
و رشد اقتصادي، توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطاترا برجسته كرد. اين عناصر عبارتند از:  ارتباطات

  .الكترونيكيو دولت  باطاتفناوري اطالعات و ارتسرمايه انساني، ايجاد صنعت 
رشد كننده  محرك اصلي و هدايت فناوري اطالعات و ارتباطاتدهد كه  شواهد نشان مي

در رشد اقتصادي  ت و خدمات مرتبط با آن، اين روندبا گسترش تلفن همراه و محصوالو  اقتصادي است
  داشته است.توجهي  قابل تأثيربسياري از كشورهاي در حال توسعه 

قرار گرفت:  موردبحث فناوري اطالعات و ارتباطاتگسترده در توسعه ظرفيت  دو موضوع
و  هاي اوليه براي موفقيت در عصر اطالعات هستند اطمينان از اينكه همه شهروندان داراي صالحيت

 فناوري اطالعات و ارتباطاتبخش  كه نحوي به، فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي تخصصي  توسعه مهارت
  پايدار توسعه يابند. صورت به، بتوانند طوركلي بهصاد كشور و اقت

فناوري ها توليد  ها و استراتژي ، سياستفناوري اطالعات و ارتباطاتبا توجه به ساخت صنعت 
افزار  توسعه نرم فرامرزي سپاري برونهاي مختلف اتخاذ شده،  كه توسط دولت اطالعات و ارتباطات

، الكترونيكيدولت  همچونموارد ديگر  چنين همار گرفتند. صنايع خالق، مورد بررسي قرو  جهاني
دستيابي به قابليت و  و متن باز رايگانافزار  نقش دولت در توسعه سياست نرمو  دولتيباز هاي  داده

  بررسي شدند. بعضي از نكات كليدي اين بخش عبارتند از:عملكرد چند محيطي 
 مناسب براي بخش ين از فراهم كردن محيطها براي اطمينا در اقتصاد جهاني امروزي، دولت 

منظور شكوفايي و بازي كردن نقش خود در هدايت اقتصاد،  بهو  فناوري اطالعات و ارتباطات
  سرعت و قاطعانه عمل كنند. جامعه و توسعه فرهنگي، بايد به

 يك هدف مهم سياست براي هر كشوري است  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  توسعه ظرفيت
 براي توسعه است. فناوري اطالعات و ارتباطاتدنبال استفاده از توان  كه به
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 و با فنون دارند، تمركز در برنامه آموزشي كه صرفاً بر فناوري  فناوري اطالعات و ارتباطات
 احتماالً با شكست مواجه خواهد شد. شوند،آموزشي مناسب پشتيباني نمي

  دولتي اشاره دارد، بلكه به مشاوره  يها سازمان ، نه تنها به افزايش همكاري بينمتصلحاكميت
المللي نيز  اي و بين عمده منطقه نفعان ذيبيشتر با  مشاركتو  و تعامل با شهروندان مؤثرفعال و 

 مرتبط است.
براي  يقرار گرفت و چارچوب موردبحث فناوري اطالعات و ارتباطاتدر بخش سوم حاكميت 
، توضيح داده شد. فناوري اطالعات و ارتباطاتدر استفاده از يي گو پاسخمشخص كردن تصميم درست و 

مجموعه سفارشي ساخته شده از و  گيري تصميم مراتب سلسلهاصول، از  اي مجموعهچارچوب شامل اين 
فناوري اطالعات و گذاري در  بندي سرمايه اولويتبه . نياز شود پايش ميدهي و  هاي گزارشفرآيند

قرار گرفت اين بود كه  موردتوجهگرفت. يك نكته كليدي كه در اين بخش  قرار موردبحثنيز  ارتباطات
 در باالترين سطح است. مؤثرنتيجه رهبري  فناوري اطالعات و ارتباطات درستحاكميت 

  
  



 

  نامه واژه
  
 Capacity  ظرفيت

  ها و جامعه به عنوان يك كل براي مديريت موفق امور. توانايي افراد، سازمان
  

 Capacity development توسعه ظرفيت

انگيزند،  ها و جامعه به عنوان يك كل ظرفيت را در طي زمان برمي فرآيندي كه به وسيله آن، سازمان
  كنند. دهند و حفظ مي تطبيق مي نمايند، كنند، ايجاد مي تقويت مي
  
 Civil Society Organizations ينهاي جامعه مد سازمان

براي به دست آوردن اهداف اجتماعي ويژه يا سرويس دادن كه داوطلب  انتفاعييك انجمن يا گروه غير
  شوند. ها شناخته ميNGOبيشتر تحت عنوان ها اين سازمان؛ است  دهي شده به موكالن سازمان

  
 Communications and Multimedia Act اي مالزي انون ارتباطات و چندرسانهق

(CMA) of Malaysia 
گذاري را بنا نهاده كه صريحاً براي  تصويب شده است، يك چارچوب قانون 1999اين قانون كه در سال 

 اي مالزي سانهقانون ارتباطات و چندراست. به ويژه، گرايي طراحي شده  انعكاس دادن و سازگاري با هم
كه است و سرويس براي مخابرات و پخش همگاني  به فناوريبدون توجه نامه  يك رژيم اعطاي گواهي

دهد.  ها كاهش مي نامه كشور را به چهار دسته عمومي از گواهي 31هاي خاص سرويس  نامه گواهي
  )گرايي را هم ببينيد. هم(
  

 Connected governance حاكميت متصل

اشاره  فناوري اطالعات و ارتباطاتتي از طريق استفاده از لهاي دو بهبود همكاري بين سازماننه تنها به 
نفعي كه به  بيشتر با افراد ذي مشاركتشهروندان و  تعامل، بلكه به مشاوره فعال و اثربخش و دارد

 .شودكنند، مربوط مي المللي عمل مي اي و بين هصورت منطق
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 Convergence گرايي هم

اي مورد استفاده  هاي مخابراتي نوظهور و معماري شبكه طالح مورد استفاده براي توصيف فناورياص
عيب و  براي انتقال چندين سرويس ارتباطي به يك شبكه واحد. بخصوص اين اصطالح شامل روش بي

هاي  هاي مشترك در دستگاه اي در رابط نقصي از رسانه متمايز قبلي از قبيل ارتباطات تلفني و داده
تواند كانال تحويلي براي متن، صدا، ويدئو،  واحد است. ابزار مخابراتي مشابه (يعني، تلفن همراه)، مي

  و مرور اينترنت باشد.پيام كوتاه ايميل، 
  

 Copyright  حق كپي

به خالق يك البته براي زماني محدود ها تصويب شده است و  يك مفهوم قانوني كه توسط بيشتر دولت
  .دهد حقوق انحصاري آن را مياصلي، كار 

  
 Creative industries صنايع خالق

صنايعي كه در خالقيت، مهارت و استعداد انفرادي داراي منشأ خود هستند كه داراي پتانسيلي براي 
  برداري از مالكيت فكري است. روت و كار از طريق توليد و بهرهثايجاد 

  
 Digital economy اقتصاد ديجيتال

اي  اقتصاد شبكه ،»اقتصاد دانشي«تحت عنوان شده و ها مشخص  از توليد كاالها به ايجاد ايده با انتقال
  شود. يا اقتصاد جديد شناخته مي

  
 Digital signature امضاي ديجيتال

طور  شونده الكترونيكي پيوست شود تا فرستنده را به تواند به يك پيام منتقل يك كد ديجيتال كه مي
كند. شبيه امضاي مكتوب، هدف امضاي ديجيتال تضمين اين مسأله است كه فرد  انحصاري شناسايي

كند. امضاهاي ديجيتال بخصوص براي تجارت  كننده پيام، واقعاً همان كسي است كه ادعا مي ارسال
  .باشند ميالكترونيكي مهم هستند و مفهوم كليدي بيشتر الگوهاي احراز هويت 

  
 e-Governance حاكميت الكترونيكي

ها و شهروندان از ابزارهاي الكترونيكي براي  كند كه مؤسسات دولتي، بنگاه هايي را تعريف مي روش
و براي دستيابي به ارائه بهتر خدمات عمومي برطبق  صحيحبهبود فرآيندهاي حاكميتي مردمي 

كي شامل كنند. خدمات حاكميت الكتروني سازوكارهاي شفاف، پاسخگو و با بازخورد عمومي استفاده مي



  
   

  
  
  

  107  نامه واژه
 

 

هاي بازخورد، ثبت  گيري الكترونيكي، سيستم رأي اي مردمي از قبيلتعامل بين شهروندان و فرآينده
  گيري هستند. هاي امضا و مشاركت در تصميم شكايت، كمپين

  
 e-Government دولت الكترونيكي

  ش عمومي.هاي بخ هاي سازمان هاي اطالعاتي و ارتباطي براي بهبود فعاليت استفاده از فناوري
  

 Global Software Development افزارتوسعه جهاني نرم

 وشود  هاي جغرافيايي مجزا در مرزهاي ملي به الگويي هماهنگ انجام مي افزاري كه در مكان كاري نرم
  زمان است. زمان (بالدرنگ) و غير هم شامل تعامل هم

  
چارچوب قابليت عملكرد چند محيطي

 دولتي
Government Interoperability Framework 

يك دولت براي مشخص كردن روش ارجحي استفاده در ها كه  اي از استانداردها و دستورالعمل مجموعه
ها شامل اسناد سياسي  ها، با يكديگر تعامل دارند. اين ها، شهروندان و شركاي آن د كه سازماننشو مي

  سازي هستند. و پياده هاي تطابق سطح باال، محتواي فني، مستندات فرآيندي، رژيم
  

 ICT governance فناوري اطالعات و ارتباطاتحاكميت 

گويي براي تشويق رفتار مطلوب در استفاده از  گيري و چارچوب پاسخ مشخص كردن حقوق تصميم
كند چه كسي تصميمات  تعيين مي فناوري اطالعات و ارتباطات. حاكميت فناوري اطالعات و ارتباطات

  گيرد. در سازمان مي فناوري اطالعات و ارتباطاتد نهايي را در مور
  

فناوري اطالعات وچارچوب حاكميت
 ارتباطات

ICT Governance Framework 

در دنبال  فناوري اطالعات و ارتباطاتها براي كمك كردن به حداكثرسازي استفاده از  راهنمايي از دولت
 كند؛ سلسله مرتبه ي از اصول استفاده ميا كردن اهداف توسعه. اين چارچوب معموالً از مجموعه

  گيري و پايش فرآيندها. افزاري سفارشي در مورد گزارش گيري؛ و يك مجموعه نرم تصميم
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 ICT Investment Principle فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري اصل سرمايه

كند.  مشخص مي ت و ارتباطاتفناوري اطالعاهاي  هاي پروژه سازي بودجه معيار و فرآيندي را براي ايمن
  است. فناوري اطالعات و ارتباطات ن در حوزهكرد ها براي هزينه اين روش ديگري براي تعيين اولويت

  
 ICT principles فناوري اطالعات و ارتباطاتاصول 

 ICT Governance. فناوري اطالعات و ارتباطاتمجموعه مرتبطي از اسناد سطح باال درباره استفاده از 

Framework .را هم ببينيد  
  

 Interoperability قابليت عملكرد چند محيطي

از فروشندگان مختلف براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  هاي كاربردي و سيستم توانايي برنامه
هاي مختلف. اين امر شامل توانايي مبادله اطالعات و استفاده از  فرم برقراري ارتباط با يكديگر در پلت

  اند. اطالعاتي است كه مبادله شده
  

 Liberalization تسهيل قوانين

المللي  جارت بينكند. در ت هاي دولتي كه فعاليت اقتصادي را كمتر محدود مي گذاري فرآيند سياست
اي است. در مخابرات، مربوط به خاتمه انحصار  ها و حذف موانع غيرتعرفه معموالً به معني كاهش تعرفه

  هاي مخابراتي است. سازي سرويس در فراهم
  

 Market-based reforms اصالحات مبتني بر بازار

تعداد و كيفيت و در برخي  ها، هايي كه به نيروهاي بازار اجازه تنظيم قيمت طور كلي، سياست به
ها معموالً اصالحات را به سه روش شروع  دهد. دولت ها، تعيين خدمات فراهم شونده را مي نمونه
  سازي، تسهيل قانوني يا تركيبي از اين دو روش. كنند: خصوصي مي
  

 National Enterprise Architecture ملييمعماري سازمان

دولت و مديريت  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ط بين پروژهچارچوب يا چتري براي تشريح رواب
  تغيير.

  
 National Information Infrastructure زيرساخت اطالعاتي ملي

اي) را در  ها، متن، تصوير و ويدئو (چندرسانه يك شبكه پهن باند كه توانايي حمل اطالعات صدا، داده
  دهد. يك كشور سرويس ميحالتي تعاملي دارد كه به نيازهاي اطالعاتي 
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 NGOs 

Civil society organizations .را ببينيد  
  

 Offshoring برونسپاري فرامرزي

  شوند. تر در خارج از كشور واگذار مي تمايلي كه كاركردهاي كاري به مراكز با هزينه پايين
  

 Open government  باز  دولت

بهتر و استفاده از اطالعات نگهداري شده توسط  هاي دسترسي امكان، تعامليدولتي كه برطبق فرهنگ 
است (توسط دولت استراليا مورد استفاده قرار گرفته پايدار دولت و به واسطه استفاده نوآورانه از فناوري 

  است).
  

 Open source منبع باز

گر در دهندگان دي اي كه كد منبع آن براي استفاده يا اصالح برطبق تناسب كاربران يا توسعه برنامه
شود. اين جوامع، از  گير مي اي همه گيرد. كد منبع باز از طريق همكاري جامعه دسترس قرار مي

  شوند. هاي خيلي بزرگ تشكيل مي نويسان انفرادي و شركت برنامه
  

 Outsourcing برونسپاري

با يك شد)  وكار (كه معموالً به صورت درون سازماني انجام مي شامل عقد قرارداد يك كاركرد كسب
هاي  گيري از مهارت ها يا بهره جويي در هزينه كننده خارجي است. هدف اين كار، معموالً صرفه تأمين

هايي از خدمات برونسپاري شده عبارتند از: مديريت امكانات (براي مراكز داده  نهادي ديگر است. نمونه
  ها)، مديريت فناوري اطالعات و مديريت منابع انساني. يا شبكه

  
 Policy مشي ، خطسياست

اي از تصميمات به هم مرتبط توسط يك بازيگر  طور رسمي به عنوان مجموعه كه به عملياتييك طرح 
ها و ابزارهاي دستيابي به  درگير انتخاب آرمانشوند. اين افراد  گروهي از بازيگران گرفته ميسياسي يا 

  ل در توان آن بازيگران باشد.ها در موقعيتي خاص هستند كه حصول آن تصميمات بايد در اص آن
  

 Privatization سازي خصوصي

  هاي تحت كنترل يا مالكيت دولت به افرادي با مالكيت خصوصي. فرآيند تبديل سازمان
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 Public policy سياست عمومي

. اين سياست در قوانين، مقررات، يك پاسخ دولتي به مسائل مربوط به رفاه و مصلحت عمومي
ها مجسم شده و به عمل در  شود. اين مسأله توسط دولت ت دولت گنجانده ميصميمات و اقدامات

  را هم ببينيد. Policyآيد.  مي
  

  Rapid Appraisal of Agricultural هاي دانشي كشاورزي ارزيابي سريع سيستم
Knowledge Systems 

و مشاركتي توسعه يافته  مند ها به روشي نظام هاي آن نفعان و شبكه يك روش عامل كه براي ارزيابي ذي
  است.

  
 Regulation تنظيم مقررات

شود كه داراي نيروي اجراي  اي اجرايي از دولت صادر مي قانون يا سفارشي كه توسط نماينده شاخه
تر از  قانون است. مجوز اين كار بايد قانوني باشد و معموالً جزئيات بيشتري را در مورد موضوعي خاص

  كند. هم مياعطاي مجوز قانوني فرا
  

 Service-neutral licensing نامه فارغ از سرويس اعطاي گواهي

ها بيشتر تقاضا  هايي از بازاري كه كدام سرويس نامه براي گرفتن نشانه اجازه دادن به دارندگان گواهي
  دارند يا از نظر هزينه كارآمدتر هستند.

  
 Stakeholders نفعان ذي

ها داراي عاليق متفاوتي هستند  مند هستند. آن كه به تدوين سياست عالقه هايي ها يا سازمان افراد، گروه
  آورند. و دستور كارهاي متفاوتي را به روي ميز مي

  
 Stakeholder analysis نفع تحليل ذي

ها مربوط به  ها، روابط و عاليق آن نفعان بر اساس ويژگي طيفي از ابزارها براي شناسايي و توصيف ذي
  عي معين.مسأله يا منب
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گذاري بدون توجه بهتعيين مقررات يا قانون
 فناوري

Technology neutral legislation or 
regulation 

ديگري   به فناورينسبت مندي به يك نوع فناوري  قوانين و احكام صادره دولتي كه مانع از عالقه
شود، بلكه مانع از رده خارج شدن  يك فناوري در بازار ميمحبوبيت شود. اين مسأله نه تنها مانع  مي

  شود. استفاده مي شود كه احتماالً هنگام بهبود تكنولوژيك، بي قانون خاص يك فناوري يا سفارشي مي
  

 Washington Consensus گتنناجماع واش

بر  وو بانك جهاني بوده است  IMFيك استراتژي توسعه كه پس از نام شهري آمده كه ميزبان جلسه 
سازي  دولت در اقتصاد از طريق حذف نظارت دولت، تسهيل قانون و خصوصيشدن تر  نقش كوچك

  تأكيد دارد.
 

 Post-Washington Consensus گتنناجتماع پس از واش

اع واشنگتن كه بر اهميت تعيين مقررات با تماس سبك و مشاركت جامعه مدني به صورت متالي اج
  كارآمد تأكيد دارد.

 
 21st century skills يكمهاي قرم بيست و مهارت

هاي  ها عبارتند از: خالقيت، توانايي يابند. اين مهارت هايي كه در يك جامعه اطالعاتي توسعه مي مهارت
  هاي تفكري سطح باال. هاي ارتباطي و ساير مهارت حل مسأله، سواد اطالعاتي، مهارت

  
  



 



 

  ها پيوست
  

 برای مربياننکاتی 

و ساير   سرفصلبيان شد، اين  »ها سرفصلدرباره مجموعه «با عنوان  يبخشدر طور كه  همان
هاي مختلفي از مخاطبان در   كه براي مجموعه اند به نحوي طراحي شده ها در اين مجموعه ها سرفصل 

است  به نحوي طراحي شده چنين هم  سرفصلشرايط ملي متفاوت و در حال تغيير، ارزشمند باشد. اين 
حضوري يا آنالين، ارائه گردد.  صورت به هاي مختلف ، در حالتبخش كامل يا بخش صورت بهبتواند كه 
ها يا ادارات دولتي  توسط آموزشگاهو  قرار گيرد موردمطالعهها  تواند توسط افراد يا گروه مي  سرفصلاين 

طول مدت جلسات آموزشي ميزان جزئيات و مفاد  چنين هم كنندگان و زمينه شركت ارائه گردد. پيش
  كند. ها را تعيين مي ارائه

دهد.  را به مربيان مي هايي پيشنهادها و  ايده ،ها  ارائه مؤثرتر سرفصل درموردها،  اين يادداشت
ها در كتابچه طراحي آموزشي  رويكرد آموزش و استراتژي دربارههاي بيشتر ييراهنماامكان دانلود 

براي  فناوري اطالعات و ارتباطات الزاماتهاي آكادمي   سرفصلمجموعه يك ماده همراه براي  عنوان به
  :وجود داردمديران دولتي، در سايت زير 

http://www.unapcict.org/academy 
  

   سرفصل اين استفاده از
ت سؤاال  مجموعهاهداف آموزشي شروع و با مورد با يك جمله درحاضر   سرفصلبخش هر 

عنوان يك مرجع براي  توانند با استفاده از اهداف و سؤاالت، به يابد. افراد مي خودآزمايي خاتمه مي
هر بخش شامل سؤاالت چنين  هم، خود را ارزيابي كنند.  سرفصلارزيابي پيشرفت در خالل گذراندن 

، مورد استفاده قرار ربيفردي يا توسط م صورت بهتواند  ميكه است  هاي عملياتي براي مباحثه و تمرين
 زني محتوا ها براي قادر ساختن مخاطب به استفاده از تجارب فردي و محك . اين سؤاالت و تمرينگيرد

  اند. گردد، طراحي شده مطالبي كه ارائه مي دربارهتفكر و 
ها براي بحث و  دهد. اين را تشكيل مي  سرفصل يمحتوااز  توجهي قابلمطالعات موردي بخش 

گنجانده مفاهيم كليدي و اصولي كه منظر اين از  بخصوصاند،  گنجانده شده  سرفصلر در تحليل بيشت
بايد توجه  چنين همهايي واقعي كاربرد دارند.  ها و پروژه در برنامهتا چه ميزان ،  سرفصلدر اين شده 

رايط خاص بايد با توجه به ش فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مبتني بر   سرفصلداشت كه رويكردها و 
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هاي ديگر  كنندگان را در ارائه مثال توانند شركت . مربيان ميشوندو منطبق كنند ها تغيير  داخلي كشور
  د.ن، تشويق كن سرفصلمحتواي مشاهدات و تجارب خود، در راستاي اثبات  بارهدر

  
  ساختار جلساتتعيين 

تواند  مي  سرفصلواي محتتنظيمات و شرايط محلي، و  با توجه به مخاطبين، زمان در دسترس
هاي مشخص ارائه گردند  هاي متفاوت ارائه گردد. مواردي كه بايد در جلسات با زمان در ساختار و زمان

اند. مربيان با توجه به شرايط و دركي كه از مخاطبان كشور خود  خالصه ارائه شده صورت بهدر زير 
  توانند تغييراتي در آن اعمال كنند. دارند، مي

  
  اي دقيقه 90جلسه براي يك 

اي كه در هر بخش وجود  را فراهم كنيد. با استفاده از خالصه و مقدمه  سرفصليك نماي كلي از 
داشته  تأكيد، كنندگان مرتبط با شركت بر مسائلو  دارد، محتواي كارگاه آموزشي خود را تدوين كنيد

  سرفصلها (مثالً  ي از زيربخشبه تمركز روي بعضكنندگان  با توجه به عالقه شركتباشيد. ممكن است 
در  فناوري اطالعات و ارتباطاتيا ايجاد يك صنعت  1در بخش  فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه 
  داشته باشيد. بيشتري نياز)، ، 2بخش 

  
  براي يك جلسه سه ساعته

روي براي فراهم آوردن تمركز بيشتر كه  اي است دقيقه 90اين گسترش ساختار جلسه 
كلي از  يتوانند مرور كنندگان، مربيان مي زمينه شركت گردد. با توجه به پيش خاص انجام ميهاي  بخش

متعدد  اننفع ذي همچونسپس در يك يا دو بخش با تمركز بيشتر، در مواردي و  داشته باشند  سرفصل
ت و فناوري اطالعاهاي  ، توسعه ظرفيت1در بخش  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  در توسعه سياست

  ، ادامه دهند.3در بخش  فناوري اطالعات و ارتباطاتچارچوب حاكميت يا  2در بخش  ارتباطات
اي تقسيم گردد. در اولين جلسه خالصه  دقيقه 90تواند به دو جلسه  جلسه سه ساعته مي

هاي گروهي اختصاص خواهد  شود و جلسه دوم به تمرين ها و مطالعات موردي پوشش داده مي بخش
  استفاده كنيد. »فعاليت«هاي گروهي از  اي تمرينيافت. بر

  
  ساعته) 6براي جلسه يك روز كامل (

كلي از هر بخش  ياستفاده كنيد. مرور  سرفصلساعته براي پوشش سه بخش  2از سه جلسه 
مطالب تمركز كنيد (زيرا زمان كافي براي پوشش همه  زيربخشارائه دهيد و روي مواردي در يك يا دو 
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تواند از  تواند متفاوت باشد. در جلسه اول، مربي مي ساعته، روش ارائه مي 2براي هر جلسه  را نداريد).
توسعه به كمك فناوري اطالعات و گذاران  كه براي سياسترا هايي  بخواهد چالشكنندگان  تمام شركت

سازي  بي مستندافراد يا مريك از تواند توسط هر  ميكار بررسي كنند. اين  ،با آن روبرو هستند ارتباطات
را به بحث بگذاريد (براي همه كالس يا  2توانيد مطالعه موردي در بخش  شود. براي بخش دوم، مي

نحوه مقابله با و  توانيد يك تمرين گروهي را براي كالس تعيين كنيد ها). براي جلسه سوم، مي گروه
  كنيد.اند، ارزيابي  در بخش اول تشخيص دادهكنندگان  هايي را كه شركت چالش

تمركز كند. سه   سرفصلبخش از تواند صرفاً روي يك  صورت ديگر، جلسه يك روزه مي به
قسمت دو  زيربخشتواند در سه جلسه دو ساعته پوشش داده شود؛ چهار  قسمت اول مي زيربخش

د در جلسه سه نتوان هاي قسمت سوم مي اي پوشش داده شود؛ بخش دقيقه 90تواند در چهار جلسه  مي
  ها، تشويق كنيد. هاي عملي را بين ارائه هاي گروهي و تمرين پوشش داده شوند. انجام مباحثهساعته 

  
  روزه 3براي يك جلسه 

در روز آخر  3در روز اول شروع و با بخش  1براي هر بخش يك روز را اختصاص دهيد. با بخش 
روز كار را خاتمه دهيد. در بندي در آخر  كلي شروع و با جمع يكار را خاتمه دهيد. در هر روز با مرور

 مورددررا تجارب خود كنندگان  تا شركت دقيقه نهايي را به بحث گروهي اختصاص دهيد 90روز آخر، 
هاي  تواند ترتيب داده شود تا بحث ها به اشتراك بگذارند. يك بازديد براي روز دوم مي  سرفصلمحتواي 

  .شوندتكميل  3و  2بخش 
  

  براي يك جلسه پنج روزه
ها اختصاص دهد.  تواند زمان الزم را براي پوشش بيشتر بخش بندي، مربي مي ي چنين زمانبرا

سپس وارد مباحث هر بخش شويد. براي حفظ عالقه و  شروع كنيد  سرفصلباره در كلي مروريبا 
ها،  هاي عملياتي براي ايجاد تنوع در بين ارائه مخاطب در خالل پنج روز، از تعامل مخاطبان و تمرين

استفاده كنيد. يك  »هايي براي تفكر پرسش«و  »فعاليت«توانيد از  ستفاده كنيد. براي اين منظور ميا
  تواند براي روز دوم يا سوم ترتيب داده شود. بازديد عملي نيز مي

  
  مواد آموزشي

 APCICT سايت وبشود تا خود را با استفاده از اساليدهاي موجود در  به مربيان توصيه مي
  .(http://www.unapcict.org/academy)د انطباق دهن
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هاي  سايت در مستندات و وب وجو جستو  مطالعه بيشتر هاي فهرستمربيان با استفاده از 
استفاده از مطالعات موردي نيز پيشنهاد  چنين همتوانند آمادگي خود را افزايش دهند.  مرجع، مي

  .شود مي
  

  درباره نويسنده
سازماني غيرانتفاعي و مستقل است. او  2آيداكورپ ر اجراييمدي 1امانوئل سي. الالنا دكتر

و  فيليپينرا در  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي تحقيقاتي و آموزشي  تعدادي از پروژه
 عنوان بهالالنا ، دكتر 2007تا  2004در سراسر مناطق آسيا و اقيانوسيه راهنمايي كرده است. از سال 

كميسيون خدمت كرد.  فيليپيندولت در كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات  رتبه عاليمأمور 
سازي، تنظيم مقررات و راهبري  ريزي، هماهنگي، پياده نهاد سياستي، برنامهفناوري اطالعات و ارتباطات 
  بود. 2011تا  2004هاي  در طي سال فيليپينشاخه اجرايي ابتدايي دولت 

  
UN-APCICT/ESCAP  

 توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتآسيا و اقيانوسيه سازمان ملل براي مركز آموزش 
)UN-APCICT/ESCAP يك سازمان تابعه كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي آسيا و ،(

فناوري براي استفاده از  ESCAPهاي كشورهاي عضو  اقيانوسيه است. اهداف اين سازمان تقويت تالش
هاي سازماني و انساني است. كار  در توسعه اقتصادي و فرهنگي از طريق ظرفيت اطالعات و ارتباطات

UN-APCICT/ESCAP :بر سه ركن تمركز دارد  
گذاران و  سياست فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  دانش و مهارت ارتقاي منظور بهآموزش.  -1

هاي  و آموزشگاهدهندگان  يت ظرفيت آموزشو تقو فناوري اطالعات و ارتباطاتكارشناسان 
  .فناوري اطالعات و ارتباطات

فناوري اطالعات و در  منابع انسانيتحقيقات. براي درك مطالعات تحليلي مرتبط با توسعه  -2
 .ارتباطات

و  ESCAP يابه اعض منابع انسانيهاي توسعه  برنامه دربارهاي  مشاوره. ارائه خدمات مشاوره -3
 وابسته. يااعض

  .است جنوبي كرهون ئدر اينچ UN-APCICT/ESCAPكز مر
http://www.unapcict.org 

  

                                                 
1- Emmanuel C.Lallana 
2- Ideacorp 
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ESCAP  
ESCAP مركز توسعه اقتصادي و  عنوان بهاي سازمان ملل است و  يك بازوي توسعه منطقه

آن ترويج و توسعه  وظيفه و كند آسيا و اقيانوسيه فعاليت مي اجتماعي براي سازمان ملل در منطقه
ها در سطوح  ارتباط استراتژيك برنامهاين مركز عضو وابسته است.  9كشور عضو و  53همكاري بين 

كمك ها  به دولت كشورهااي  در تحكيم موقعيت منطقهو  كند المللي و در سطح كشورها فراهم مي بين
منطقه، در  فرد منحصربههاي اجتماعي و اقتصادي  اي در مقابله با چالش از رويكردهاي منطقهو  كرده
  در شهر بانكوك در كشور تايلند قرار دارد.اين موسسه كند. دفتر مركزي  جهاني حمايت مي سطح

http://www.unescap.org 
 

  براي رهبران دولتي فناوري اطالعات و ارتباطاتآكادمي الزامات 
است  سرفصلفراگير براي دوره آموزشي كامل با ده  فناوري اطالعات و ارتباطاتاين آكادمي 

هاي  هاي ضروري تجهيز شوند و بتوانند فرصت با دانش و مهارتها گذاري ند تا سياستك كه كمك مي
برطرف كردن يابي به اهداف توسعه و  دسترا براي  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريارائه شده از سوي 

  ت:اين آكادمي آورده شده اس سرفصلتوضيح كوتاهي از ده  ادامه. در استفاده كنندشكاف ديجيتالي 
  
  هدفمندو توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطاتارتباط بين كاربردهاي  -1 سرفصل

 كه براي را هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريدر كاربرد  گيري مسائل كليدي و نقاط تصميم
  .كندبرجسته ميسازي  مشي تا پياده خطمرحله ، از اندمشخص شده اهداف توسعه هزارهدسترسي به 

  
فناوري براي توسعه سياست، فرآيند و حاكميت  وري اطالعات و ارتباطاتفنا -2 سرفصل

 اطالعات و ارتباطات

تمركز دارد و  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري و حاكميت  بر سياست
توسعه به كمك هاي ملي ارتقاي  ها و چارچوب ها، استراتژي هاي سياست اطالعات مهمي درباره جنبه

  دهد. ارائه مي العات و ارتباطاتفناوري اط
  
  كاربردهاي دولت الكترونيكي -3 سرفصل

كند.  هاي كاربردي را بررسي مي هايي از برنامه اصول و مفاهيم دولت الكترونيكي و نمونه
  پردازد. هاي دولت الكترونيكي و شناسايي مالحظات طراحي مي چنين به بحث پيرامون تهيه سيستم هم
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  دولتي مديران ارشدبراي  اوري اطالعات و ارتباطاتفن روند -4 سرفصل
هاي آتي آن ارائه  گيري و جهت فناوري اطالعات و ارتباطاتجاري  روندهايهايي درباره  نگرش

توسعه به كمك گيري براي  چنين به مالحظات كليدي تكنيكي و سياسي در هنگام تصميم دهد. هم مي
  نگرد. مي فناوري اطالعات و ارتباطات

  
  نظارت بر اينترنت -5 صلسرف

ناظر بر استفاده از اينترنت  يالملل بين هايها و دستورالعمل ث پيرامون توسعه سياستبه بح
  پردازد. مي

  
  اطالعات ه بودنامنيت و محرمان -6 سرفصل

امنيتي و فرآيند تدوين استراتژي امنيت اطالعات ارائه  روندهاياطالعاتي پيرامون مسائل و 
  دهد. مي

  
  در عمل و نظر فناوري اطالعات و ارتباطاتمديريت پروژه  -7 سرفصل

ها،  شامل روش توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  مفاهيم مديريت پروژه
  كند. هاي دانشگاهي مديريت پروژه را معرفي مي فرآيندها و رشته

  
 ات و ارتباطاتتوسعه به كمك فناوري اطالع منظور بهبندي  هاي بودجه گزينه -8 سرفصل

و دولت  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  بندي پروژه هاي بودجه گزينه
بندي  بودجهمفيد گزينه  عنوان بههاي خصوصي و دولتي  كند. به شراكت بخش الكترونيكي را بررسي مي

  شود. در كشورهاي در حال توسعه تأكيد مي
  
  راي مديريت ريسك بالياب فناوري اطالعات و ارتباطات -9 سرفصل

دارد و در عين حال به شناسايي فناوري  آن نياز موردمروري بر مديريت ريسك باليا و اطالعات 
  پردازد. ها مي جهت كاهش ريسك باليا و پاسخ به آن دسترسي قابل

  
  ، تغييرات اقليمي و رشد سبزفناوري اطالعات و ارتباطات -10 سرفصل

گذاري اطالعات،  در مشاهده و پايش محيط، به اشتراك ارتباطيهاي اطالعاتي و  فناورينقش 
  دهد. و كاهش تغييرات اقليمي را نشان مي زيست محيطاقدام به تجهيز، ترويج پايداري 
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  كمك رسانه اجتماعي توسعه به -11 سرفصل
هاي اجتماعي  اين سرفصل به معرفي مفهوم رسانه اجتماعي و كاربردهاي متنوع آن در پيشرفت

  پردازد. مشي رسانه اجتماعي مي پردازد. اين سرفصل همچنين به هدايت خط اقتصادي ميو 
شوند.  سازي مي سفارشيموردي محلي توسط شركاي آكادمي ملي مطالعات ها با  سرفصلاين 

گذاران در كشورهاي  ها مرتبط هستند و نياز سياست سرفصلكنند كه اين  شركاي آكادمي تضمين مي
اند تا تضمين كنند كه اين  هاي مختلف ترجمه شده ها به زبان سرفصلسازند. اين  ه ميمختلف را برآورد

كند.  بررسي مي كمك فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه به را ها روندماند و  برنامه مرتبط باقي مي
APCICT دهد. هاي جديد را توسعه مي سرفصلها را بازبيني و  سرفصلمنظم اين  طور به  
  

 APCICTجازي آكادمي م
سازي  در پياده APCICTبخشي از سازوكار ارائه چندكاناله است كه  APCICTآكادمي مجازي 

فناوري اطالعات و آكادمي الزامات  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي  برنامه ظرفيت
  رود. دولتي به كار مي مديران ارشدبراي  ارتباطات

دهد تا به دروس آنالين دسترسي داشته باشند و دانش خود  مي اين آكادمي به فراگيران امكان
هاي  فناوريبرداري از پتانسيل  از جمله بهره فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مهم  را در تعدادي از زمينه
براي رسيدن به اجتماعات دورافتاده، افزايش دسترسي به اطالعات، بهبود ارائه  اطالعاتي و ارتباطي

اهداف اي يادگيري در طول عمر و باالخره ايجاد پل بين شكاف ديجيتالي و دسترسي به خدمات، ارتق
  افزايش دهند. توسعه هزاره

هستند و به  پيگيري قابل سادگي بهمجازي  آزمونتدريس و  صورت بهتمام دروس آكادمي 
به زبان  ها سرفصلشود. تمام  مشاركت در تكميل موفق دروس اعطا مي APCICTكاربران گواهينامه 

عالوه،  اينترنت قابل دسترسند. به در Bahasaهاي محلي شده به زبان روسي و  انگليسي هستند و نسخه
  .استدر دست اقدام  سازي بوميو ارتباطات توسعه  كردن بيشتر ي برايهاي طرح

  
  الكترونيكي مساعي تشريكمركز 

اي به اشتراك گذاشتن بر APCICTفرم آنالين مختص  الكترونيكي پلت مساعي تشريكمركز 
از طريق دسترسي آسان به منابع مرتبط و فضاي  ؛ واست توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات

توسعه به كمك فناوري اطالعات و هاي  ها و تمرين اينترنت جهت به اشتراك گذاشتن بهترين درس
  دهد: وارد زير را ارائه ميكند. اين مركز م به افزايش تجربه يادگيري و آموزش كمك مي ارتباطات
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 توسعه به كمك فناوري اطالعات و گذاري دانش و پورتال منابع براي  يك شبكه به اشتراك
  ارتباطات

  سرفصلدسترسي آسان به منابع از طريق  
 مساعي تشريكهاي آنالين و تبديل شدن به بخشي از جامعه تمرين آنالين مركز  فرصت بحث 

توسعه به گذاري و توسعه دانش مبتني بر  به اشتراكاين امر ه ككند را فراهم ميالكترونيكي 
  كند. كمك مي كمك فناوري اطالعات و ارتباطات
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