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  مقدمه

يط رشد دانش و آگاهي عمومي و گسترش همه جانبه تحوالت در جوامـع ملـي و محـ   
روند توسـعه جهـاني، عصـر    . تري برخوردار گرديده است جهاني از سرعت و وسعت بيش

ني صنعتي را پشت سر گذاشته و درحال گذار به عصر فراصنعتي، جامعه اطالعـاتي و جهـا  
ات در همـه  آوري اطالعـات و ارتباطـ   فـن . باشـد  دن ارتباطات و انفجـار اطالعـات مـي   ش

هاي مبتني  ده و پيشران توسعه خدمات و سيستميدا نموها جنبه كاربردي پ دولتهاي  سيستم
يكي از نمادهـاي چنـين تحـول و    . )5، ص 1386رييس دانا و فيروزآبادي، ( آوري شده است بر فن

 اي و اينترنت در امور تجارت، بازرگاني و ديگر امور هاي رايانه يري شبكهرگكاه پيشرفتي، ب
تـر كشـورهاي    ن ضرورتي، بيشيبنا به چن. )92ص ،1384صالحي صدقياني و دهقان، ( هاست دولت

 آوري اطالعات و ارتباطات فنهاي الزم جهت توسعه  ر ساختتوسعه يافته براي تقويت زي
هاي نظام درحـال تكامـل اطالعـات و ارتباطـات      نند با ضرورترا برداشتند تا بتواهايي  گام

مالون( هماهنگ شوند
1
تـرين بهـره را از آن ببرنـد و     شتا جايي كه توانستند بي. )26، ص2003، 

  .)441، ص 1386جاللي، ( درصد كاربران اينترنت را به خود اختصاص دهند 93نزديك به 
ـ  فن ر جهـان سـوم اسـت و اگرچـه ايـن      اي جديـد د  دهآوري اطالعات و ارتباطات پدي

هـاي اعمـال شـده     تاند، ليكن به دليل محـدودي  را درك كرده آوري ن فنكشورها اهميت اي
كشورهاي پيشرفته و مشكالت خاص خود، دسترسي مطلوب بـه آن هنـوز تضـمين     توسط

آوري بين كشـورهاي توسـعه يافتـه و     ، انتقال فنبه عالوه. )72، ص 1382موويني، ( نشده است
2بارك( شود كشورهاي توسعه يافته مي تر تر توسعه يافته باعث تسلط بيش مك

 ،1998 ،237(.  
ـ    فنورود به حوزه نظري و كاربري  اي  دهآوري اطالعات و ارتباطات در كشـور مـا پدي

هاي تجارت، كسـب و   به لزوم توسعه كاربرد آن در حوزهآيد و با عنايت  نوين به شمار مي
هاي ديگر، همواره پژوهشگران را  در عرصه آفريني روندان و اشتغالروابط دولت با شهكار، 

قلـي  ( ده را مورد نقد و بررسي قرار دهنـد بر آن داشته است تا آثار و ابعاد گوناگون اين پدي

  .)129، ص 1383پور، 
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ملـي،  كننـده آن اسـت كـه مـديريت هماهنـگ       زيابي جايگاه جهـاني كشـورها، بيـان   ار
هاي اساسـي   افزاري، تعيين اولويت افزاري و سخت هاي نرم ساختبسترسازي براي تهيه زير

اي كه به تصـويب مراجـع    اهبردياي اجرايي در قالب اسناد ره برنامه و سازماندهي مناسب
رييس دانا و ( آوري بوده است باشد، عامل اصلي در توسعه اين فندار قانوني رسيده  صالحيت

  .)6، ص 1386فيروزآبادي، 
آوري اطالعات و ارتباطات در دنياي پـر تالطـم امـروز، امكـان      آور فن مبا توسعه سرسا

به عنوان معيار دقيق مقايسـه بـين آنهـا    دسترسي به اطالعات به هنگام از وضعيت كشورها، 
از  اي ، مجموعـه كننـد  المللـي زيـادي تـالش مـي     نهاي بي ، سازمانبا اين حال. وجود ندارد

را شناسايي و آنها را نهادينه سـازند، تـا    ارتباطاتآوري اطالعات و  فنهاي توسعه  شاخص
ن بـه اتحاديـه جهـاني    تـوا  هـا مـي   از جمله اين سـازمان . اي فراهم شود سهامكان چنين مقاي

ها، اطالعـات و آمارهـاي    تر از شاخص در اين مقاله بيش. اشاره كرد 2، و يونسكو1ارتباطات
  .ها استفاده شده است زماناين سا

تواند قطعـي   اي وجود دارد كه استناد به آنها نمي پراكنده ا و آمارهايه ران، شاخصدر اي
ها و آمارهايي كه در سطح بـين المللـي    صشده است تا از شاخ رو، سعي از اين. تلقي شود
در ايران وجود دارد، براي مقايسه با ساير كشورها  آوري اطالعات و ارتباطات فناز توسعه 

آوري  فـن ها و آمارهاي مربوط به سند راهبـردي توسـعه    ن از شاخصچني هم. استفاده شود
برنامه چهارم توسـعه  آوري اطالعات در  ند بخش ارتباطات و فنو س اطالعات و ارتباطات

هاي اتحاديـه جهـاني    در اين مقاله از داده. ه شده استاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استفاد
جهاتي با ايـران قابـل مقايسـه    از  ارتباطات و يونسكو، براي بررسي وضعيت كشورهايي كه

هاي عمـومي اسـت    هاي انتخاب شده از جمله شاخص شاخص. اند، استفاده شده است بوده
كشورهاي منتخب جهت مقايسه با ايران، . رود لب كشورها براي مقايسه به كار ميدر اغكه 

يه ايـران  مصر و تركيه از نظر جمعيتي شرايطي شـب . مصر، تركيه،كره جنوبي، و آمريكا است
كـره جنـوبي كـه    . از نظر اقتصادي، تركيه كمي بهتر، و مصر اندكي بدتر از ماست. را دارند

سال گذشته بوده، اما بـا تحـول اقتصـادي و توسـعه      25د بدتر از آن در رده ايران و شاي هم
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دليل . ، به يكي از كشورهاي موفق در جهان تبديل شده استآوري اطالعات و ارتباطات فن
آوري اطالعات و ارتباطات در جهان مقـام   ا نيز آن است كه از نظر توسعه فنآمريك انتخاب

  .دهد اه اول را نشان ميايران تا جايگ اول را دارد و فاصله

  آوري اطالعات و ارتباطات اهميت و لزوم توسعه فن

ي رفاه و زنـدگ  ،بيني و ديدگاه ايدئولوژيكي به دنبال سعادت امروزه كشورها با هر جهان
ـ  . بهتر براي مردم خود و توسعه فراگيـر هسـتند   تـر   كـارگيري هرچـه بـيش   ه در ايـن راه، ب

ريـيس دانـا و   ( داننـد  اي مـي  ليد اصلي نيل به چنين توسعهرا ك آوري اطالعات و ارتباطات فن

امروزه اطالعات در كنار عواملي مانند نيروي انساني، مـواد اوليـه،   . )423، ص 1386فيروزآبادي، 
انرژي و ماشين آالت، به عنوان يكي از عناصر توليد، نقش مهمي را ايفا و روز بـه   سرمايه،

به عبارت ديگر، اطالعـات  . )116، ص1384نامداري و فقيهي، ( شود مي روز به اهميت آنها افزوده
گـذاري ملـي دارد كـه بـدون      كننده و مركـزي در طراحـي و سياسـت    آن چنان نقش تعيين

موويني( پذير نخواهد بود فرايندي امكان چنيناطالعات صحيح و به روز 
1
  .)72، ص 1384، 

اي است كه در عصر حاضر،  آوري اطالعات و ارتباطات به اندازه اهميت و ضرورت فن
 ـ  كه خاص كشـورهاي در حـال توسـعه اسـت     ـ  ر طبيعييداشتن مزيت نسبي منابع و ذخا

ه خاص كشورهاي توسعه يافتـه  ك ـ  آوري در برابر مزيت رقابتي ناشي از فنارزش خود را 
گـذاري در ايـن بخـش ضـمن ارزش افـزوده       رو، سرمايه از اين. از دست داده است ـ  است

قلـي پـور،   ( كنـد  بود فرايندها نقش بسزايي بـازي مـي  به دنبال خواهد داشت، در به بااليي كه

بـه   گـويي  توسعه و باالخص ايران، بـراي پاسـخ  بنابراين كشورهاي در حال . )129، ص 1383
ت و ارتباطات اصرار ورزيده و يابي به تكنولوژي اطالعا نيازهاي توسعه خود بايد در دست

نرم افزار و سـخت  ( هاي فني اوليه اين فرايند، توسعه زيرساخت اقدامات. نشيني نكنند عقب
بـه ايـن اميـد كـه بتـوان       .باشد ع رساني، علمي و پژوهشي كشور مي، مخابراتي، اطال)افزار

لي اطالعـات  زم را در اين زمينه كسب نموده و ضمن جـذب صـحيح و اصـو   تكنولوژي ال
لـذا در راسـتاي   . ينه تبديل شدر اين زمكننده اطالعات دوارداتي، به يك توليدكننده و صادر

اي توسـعه يافتـه،    سالمي ايران مبتنـي بـر تحقـق جامعـه    انداز بيست ساله جمهوري ا چشم

                                                                                                                                        
1. Mwinyimbegu  



  ����63   ...مدارري در حكومت حقهاي سياسي و اداطراحي مدل منطقي ابعاد تعامل خرده سيستم

 

 

هاي اسالمي، حفـظ هويـت    و ارزشول اخالقي متناسب با مقتضيات فرهنگي، متكي بر اص
آوري  فـن  ني و عـدالت اجتمـاعي، سـند جـامع    ساالري دي أكيد بر مردماسالمي با ت ـ  ايراني

هجـري شمسـي    1404انداز  ، به اين اميد كه اهداف چشمآيد اطالعات كشور به اجرا درمي
  .)18، ص 1386رييس دانا و فيروزآبادي، ( كشور محقق شود

  آوري اطالعات و ارتباطات توسعه فنبر  ثرعوامل مؤ

قتصادي هاي تجاري، ا آوري اطالعات و ارتباطات، زيربناي بسياري از فعاليت اگرچه فن
ي الزم ها فاقد كاراي اهدي مبني بر اينكه برخي نوآوريدهد، ليكن شو و دولتي را تشكيل مي

كلـگ ( آيد، در دست است هستند و استفاده اندكي از آنها به عمل مي
1
مـرور  . )859، ص 2000، 

در  آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن ها و مطالعات موردي انجام شده درباره كاربرد  گزارش
آوري در ايـن   اي در حال توسعه، حاكي از نرخ بـاالي ناكـامي در كـاربرد ايـن فـن     كشوره

هيكس(كشورهاست 
2
كـه  هـايي باعـث شـده اسـت      وجـود چنـين واقعيـت   . )110، ص 2002، 

آوري اطالعـات و   فـن هايي در رابطه با عوامل كاميابي و ناكامي توسعه  و پژوهشمطالعات 
  :ز ساختن پنج دسته كلي از اين عوامل استانجام گيرد كه حاصل آن متماي ارتباطات

هاي مشترك در يـك   و سنت ها، عادات، عقايد اي از ارزش فرهنگ مجموعه :فرهنگ. 1
كـورپال ( اي ديگر، قابل تمايز اسـت  گ جامعهشود كه از فرهن ميگروه يا جامعه گفته 

3
 ،2001 ،

ت و ارتباطـات اسـت   آوري اطالعا وم اصلي و مركزي در ارتباط با فنفرهنگ، مفه. )33ص 
تـر از خـود ايـن     آوري دارد، بـيش  كه به خاطر نقش مهمي كه در پـذيرش يـا رد ايـن فـن    

آويزان و مايرز( آوري مهم هستند فن
4
آوري به يك  فن ثر اينؤمعرفي م به منظور. )47، ص 2001، 

جامعــه بــه خصــوص كــاربران و جامعــه يــا كشــور، مطالعــه ديــدگاه و فرهنــگ افــراد آن 
گ آنان بتوان ميـان فرهنـگ   كنندگان از آن، ضرورت دارد تا با شناسايي و درك فرهن استفاده
. )62، ص 1385حـري و ناخـدا،   ( ها پلي ايجاد كرد آوري كنندگان و فرهنگ الحاقي اين فن استفاده

مان، بـاالخص ايـران، از اهميـت    اين امـر در كشـورهاي جهـان سـوم و كشـورهاي مسـل      
هاي دين اسالم به عنوان ايدئولوژي حاكم اين كشورها،  آموزه. اي برخوردار است العاده فوق
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 ـ  به خصوص اينترنـت ت ـ آوري اطالعات و ارتباطا فندر بسياري موارد با فرهنگ الحاقي 
آوري اطالعـات و ارتباطـات،    ها، به منظور توسعه فن لذا گام اول در اين دولت. مغاير است

ــا     ــب ب ــحيح و متناس ــتفاده ص ــگ اس ــوزش فرهن ــا و   آم ــن ابزاره ــومي از اي ــگ ب فرهن
اين هدف نيازمنـد همكـاري و   . هاست و نه اعمال محدوديت در دسترسي به آنها تكنولوژي

خصـوص   آموزشـي، بـه  ـ   اي پژوهشـي هـ  تگزاران و مسؤوالن دولت و سازمانتعامل سياس
  .باشد ها مي دانشگاه

كننـده ميـزان    تعيينها، يكي از پنج عامل بسيار مهم و به نوعي  ساختزير :زيرساخت .2
جاللـي،  ( اسـت  آوري اطالعات و ارتباطات فنها در جهت توسعه  آمادگي الكترونيكي دولت

  :ارد زير خالصه كردتوان در مو ها را مي ساختبه طور كلي زير. )453، ص 1386
ها ابزارهـاي مهـم نشـر اطالعـات در يـك جامعـه        اين رسانه: هاي جمعي رسانه ـ الف

روزنامـه،  . بنـدي كـرد   در سه نوع انتشاراتي، ديـداري و شـنيداري دسـته   توان  هستند كه مي
هـاي   پژوهشي، از نوع انتشاراتي، و تلويزيون، شبكه ـ  هاي خبري و علمي مجالت و بولتون

فـرج پهلـو،   ( هاي ديداري و شـنيداري هسـتند   هايي از رسانه ، ماهواره و راديو، نمونهتصويري

  .)80، ص 1377
ترين ابزارهاي اطالعاتي و ارتباطي است كه در  زه كامپيوتر از اساسيامرو: ب ـ كامپيوتر 

كامپيوترهاي . رود هاي مختلف اعم از گردآوري، پردازش و اشاعه اطالعات به كار مي زمينه
ثير مسـتقيمي بـر نـوع و كيفيـت     أقدرت و پرسرعت، پهناي باند اينترنت و سرعت آن، تپر

  .)همان( ارتباطي دارد خدمات اطالع رساني و
آوري  اي ازفـن  وجود امكانات پيشرفته مخـابراتي در يـك جامعـه نشـانه     :مخابرات ـ  ج

اخت و توسـعه  هر قدر ملتي در توليد و س. اطالعاتي و ارتباطي پيشرفته در آن جامعه است
هـاي مربـوط بـه     ريزي تري در برنامه تر باشد، استقالل عمل بيش تجهيزات مخابراتي مستقل

هـاي ديگـر    صورت ناچـار اسـت از برنامـه    در غير اين. و ارتباطات دارد آوري اطالعات فن
  .)همان( جوامع پيروي كند

بـه   ات و ارتباطـات آوري اطالع فناهميت بعد منابع انساني در توسعه  :منابع انساني .3
مين و تربيت نيروي انساني متخصـص، مـاهر و خبـره بـه عنـوان زيـر       أحدي است كه از ت
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از مفـاهيم نسـبتا جديـد و    . )17، ص 1386منتظـر،  ( شـود  در اين زمينه ياد ميلفه ؤترين م بنايي
تن، ها، درياف منظور از اين مهارت. هاي سواد اطالعاتي است بسيار مهم در اين زمينه، مهارت

 باشـد  هاي مورد نيـاز مـي   ثر اطالعات و ابزارهاي ارتباطي در زمينهؤكارگيري مه ارزيابي و ب
كارال(

1
بنابراين وجود نيروي انساني كارشناس، متخصص و مجهـز بـه انـواع    . )26، ص 2008، 
هـاي خـوبي را جهـت توسـعه      هاي سواد اطالعاتي، فرصـت  خصوص مهارته ها، ب مهارت

امـا درصـورت   . دهد ها قرار مي در اختيار دولت اطالعات و ارتباطات آوري فنهرچه بيشتر 
  .و خواهند بودل جدي روبرها با مساي ود در اين زمينه، دولتكمب

گذاري مـالي هنگفـت و    به سرمايه آوري اطالعات و ارتباطات فنتوسعه  :منابع مالي .4
هزينـه   رخالف تصور بسـياري، ب. )458، ص 1386جاللي، ( مين منابع مالي درازمدت نياز داردأت

فزارها، خدمات نصب و تعمير افزارها و سخت ا هاي پيچيده مخابراتي، خريد نرم زيرساخت
دهـد كـه    دي از هزينه را به خود اختصاص مي، سهم زيا...اندازي، توسعه پهناي باند و اهو ر

سفانه در أمت. )15، ص 1386منتظـر،  ( كند ه يافته را نيز با مشكل مواجه ميحتي كشورهاي توسع
رفتـه اسـت و بـه همـين دليـل،      گـذاري مناسـب در ايـن زمينـه صـورت نگ      ن سـرمايه ايرا

. د ساير كشـورهاي جهـان در كشـورمان بـه دسـت نيامـده اسـت       هاي وسيعي مانن موفقيت
هـاي دخيـل در امـر     ها و شـركت  دولت و تخصيص بودجه براي سازمان هاي مالي حمايت
  .باشد ر در اين زمينه ميثؤ، يك راهكار مباطاتآوري اطالعات و ارت فنتوسعه 

طالعـات و  آوري ا فـن ها در توسعه زيرساخت و مديريت كالن توسعه  دولت :دولت .5
 دهد كه موفقيت آنها در اين تجربه كشورهاي موفق نشان مي. اي دارند نقش عمده ارتباطات

. )459، ص 1386جاللـي،  ( اسـت  دريغ سران آن كشور داشته زمينه بستگي مستقيم به حمايت بي
آوري  فـن هاي ملي دولت در زمينـه   يكي از موارد بسيار مهم در اين زمينه قوانين و سياست

ي اسـت و نيـز   يباشد؛ چراكه اجراي آن مستلزم پشتوانه قوي اجرا مي عات و ارتباطاتاطال
ورد بـا  ل اخالقي و نيز چگونگي برخيوري از اطالعات در جامعه، مسا كيفيت انتقال و بهره

  .)83ـ  82، ص 1377فرج پهلو، ( گيرد بر مي مشكالت احتمالي در اين زمينه را در

                                                                                                                                        
1. Carrall  
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  ت و ارتباطات در جهانآوري اطالعا وضعيت توسعه فن

ارتباطـات بـه سياسـتگذاران،    آوري اطالعـات و   شناسايي روندهاي جهاني توسـعه فـن  
اي جهـان را درك نمـوده و   هـ  كند تا واقعيـت  گيران كمك مي ريزان، مديران و تصميم برنامه

د و رويكردهاي حاكم و آوري به دست آورن هاي مختلف فن كافي و الزم را از عرصهدانش 
ريـيس دانـا و   ( آوري ارزيـابي نماينـد   اني را از دو ديدگاه مديريت و فـن آوري جه ر فناثرگذا

منظور بررسي  بانك جهاني، يونسكو و اتحاديه جهاني ارتباطات، به. )15، ص 1386فيروزآبادي، 
يـه  هايي را ارا ارتباطات در كشورهاي مختلف شاخص آوري اطالعات و سعه فنوضعيت تو

جهـانگرد،  ( باشد اي، اينترنتي و ارتباطي مي ها معرف سه زيرساخت رايانه اين شاخص. اند داده

هاي ارتباطي، ضريب نفوذ اينترنت  ها معرف ميزان توسعه شبكه اين شاخص. )520، ص 1386
هـاي   رعت آن، تعداد كاربران اينترنـت، تعـداد كامپيوترهـاي شخصـي، تعـداد دسـتگاه      و س

بـر  . )453، ص 1386جاللـي،  ( باشـد  اي مـي  خدمات رايانـه  دهنده يهتلويزيون، و تعداد مراكز ارا
  :گروه عمده طبقه بندي كرد 5توان به  هاي مزبور، كشورهاي جهان را مي صاساس شاخ

  گروه اول

كشورهاي جهان است كه بـه  % 13اين دسته از كشورها شامل  ):بازان اسكيت( پيشتازان
هاي هنگفـت در   گذاري ، با سرمايهطاتآوري اطالعات و ارتبا فنقراوالن توسعه  عنوان پيش

اي  هاي پيشـرفته  اين كشورها كه از زيرساخت. )4، ص 1386منتظر، ( كنند اين مسير حركت مي
گيـري از   ردارند، در موقعيت قوي براي بهـره اطات برخودر سه حوزه رايانه، اينترنت و ارتب

سه حوزه زيرساخت رايانـه،  كه در هر  آوري اطالعات و ارتباطات قرار دارند؛ چرا منابع فن
از جملـه  . )520، ص 1386جهـانگرد،  (انـد   اي را مهيا كرده ترنت و ارتباطات امكانات پيشرفتهاين

  .، انگلستان، آلمان، سنگاپور، ژاپن و كانادا اشاره كردتوان به آمريكا، استراليا اين كشورها مي

  گروه دوم

ثر در راه ديجيتـالي شـدن   ؤبلنـد و مـ  هـاي   اين دسته با گـام : )گام زنندگان(تندروندگان
خود در اين زمينـه را فـراهم   هاي  كنند و بخش مهمي از زير ساخت جامعه خود حركت مي

اي  شوند با برنامـه  ورهاي جهان را شامل ميكش% 11كه  كشورهاي مذكور. )همـان ( اند ساخته
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. )5، ص 1386، منتظـر ( انـد  پي كشورهاي گروه اول در حال حركتخير در أمدون و با اندكي ت
  .ايتاليا، تايوان، كره جنوبي، كويت، فرانسه، واسپانيا از جمله اين كشورها هستند

  گروه سوم

جمله امارات  كشورها، از% 20كشورهاي اين گروه شامل  ):قهرمانان پرسرعت( آيندگان
درك  اين دسته با. )2008يونسـكو،  ( متحده عربي، آرژانتين، شيلي، روسيه، مالزي و تركيه است

هاي كالني را براي بـه دسـت    ريزي ، برنامهآوري اطالعات و ارتباطات فنموقعيت راهبردي 
  .)5، ص 1386منتظر، ( اند گرفتن اين فرصت آغاز كرده

  گروه چهارم

تر كشورهاي ايـن گـروه در ابتـداي حركـت بـه سـمت        بيش ):قدم زنندگان( گرانآغاز
ر برخي از اعضاي ايـن گـروه، محـدوديت    د. هستند آوري اطالعات و ارتباطات فنتوسعه 

 منابع مالي و جمعيت زياد باعث شده است كه حركت آنها كند، ناپايدار و غير استوار باشـد 
كشـورها هسـتند،   % 19وه كـه حـدود   شورهاي ايـن گـر  از جمله ك. )522، ص 1386جهانگرد، (

  .اشاره كرد توان به چين، اندونزي، مصر، فيليپين، ايران، اردن، هند و پاكستان مي

  گروه پنجم

تر شامل كشورهاي آسيايي و آفريقايي از جملـه   اين دسته بيش ):تازه واردان(بازماندگان
درصـد كشـورهاي    40تـا   37اشد و تقريبا ب عراق، ويتنام، سومالي، نيجريه، غنا و آنگوال مي

 هــاي الزم بــراي در ايــن كشــورها زيرســاخت. )2006يونســكو، (شــوند  جهــان را شــامل مــي
هاي مدوني در ايـن   ايجاد نشده است و برنامه آوري اطالعات و ارتباطات فنبرداري از  بهره

  .)5، ص 1386منتظر، ( زمينه ندارند
كشور ديگـر در   150اند و  رد عصر ديجيتال شدهكشور جهان وا 60به طور كلي، حدود 

درصـد از   4هـا  درصد جمعيـت دنيـا و تن   40دسته اخير حدود . اين زمينه تازه وارد هستند
آوري  فـن دهند و سهم آنـان از مخـارج جهـاني     ناخالص داخلي جهاني را تشكيل مي توليد

توليـد  % 97روه اول، كشور چهار گ 60در حالي كه . است% 1تر از  كم اطالعات و ارتباطات
جهـانگرد،  ( را دارنـد  آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن مخارج % 99ناخالص داخلي جهاني و 

  .شود ورهاي منتخب از هر گروه اشاره ميدر زير به برخي از كش. )522، ص 1386
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  آمريكا

آوري  راي رتبـه نخسـت در زمينـه توسـعه فـن     آمريكا به عنوان ابرقدرت جهـان كـه دا  
هر ايـاالت داراي راهبـرد و   . ميليون جمعيت دارد 300رتباطات است، بيش از اطالعات و ا

خطـوط  . باشـد  مـي  اطالعـات و ارتباطـات  آوري  فـن قوانين خاص خود در زمينـه توسـعه   
پهناي باند اختصاص يافتـه بـه هـر كـاربر      .مخابراتي از وضعيت بسيار مطلوبي برخوردارند

ميليـون   172، داراي 2006ن كشور در پايان سال اي. )2006، يونسكو( باشد مي mb/s10حدود 
ن بـا داشـتن   چنـي  ايـن كشـور هـم   . ميليون مشترك همراه بوده است 233خط ثابت تلفن و 

ي در ايسـتگاه پخـش تلويزيـون    21218راديويي و نيز  FMموج  961/8و  AMموج  789/4
 210بـيش از   ، بـه هـزار مركـز   950ميليـون و   3تعداد  .برد موقعيت بسيار خوبي به سر مي
  .)2008يونسكو، ( كنند ميليون كاربر خدمات رساني مي

  استراليا

ر زمينـه توسـعه   دهـاي زيـادي را    ر، فعاليـت ميليـون نفـ   21عيتي حـدود  استراليا با جم
اين كشور بـا همكـاري يونسـكو    . در كشور انجام داده است آوري اطالعات و ارتباطات فن

ميليـارد دالر در طـي    2و بـيش از   2001اي سـال  ميليون دالر بـر  382اي در حدود  بودجه
تصـاص داده  اخ آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن به امر توسـعه   2006تا  2002چهار سال 

، 94/9ه ترتيـب  تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه در اين كشور ب. )24، ص 2003مالون، ( است
، 2007در سـال  . اي است كننده د كه به نسبت جمعيت آن آمار خيرهباش ميليون مي 76/19و 
ميليـون كـاربر در ايـن     3/15ه دهنده خـدمات اينترنتـي، و   هزار مركز اراي 458ميليون و  9

  .)2008يونسكو، ( گزارش شده استكشور 

  چين

ر بـا ورود بـه   ايـن كشـو  . ميليارد جمعيت اسـت  4/1چين كشوري كمونيستي با حدود 
گيگابيـت   8سرعت ( تباطي مناسب خودها را درك كرده و با بستر ار عرصه جديد نيازمندي

هـاي   تلفـن تعداد . )2003زهو، ( از موقعيت خوبي برخوردار است) بر ثانيه در نقاط پر ظرفيت
در پايـان  . ميليـون بـوده اسـت    461و  368، به ترتيـب  2006ثابت و موبايل در پايان سال 

ر حـالي اسـت كـه    ميليون بوده است و اين د 137همين سال تعداد كاربران اينترنت حدود 
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هـزار   637ميليـون و   10، 2007ه دهنده خدمات اينترنتي در اين كشور در سـال  يمراكز ارا
  .)2008يونسكو، ( ه استمركز اعالم شد

  هند

اين . است آوري اطالعات و ارتباطات فن هند يكي از كشورهاي موفق در توسعه سريع
آوري اطالعـات و ارتباطـات    فن ريزي براي توسعه وع به برنامهشر 1990كشور كه در سال 

د ميليـار  6بـه   1991ميليـون دالر در سـال    128كرد، توانست صادرات نرم افزار خود را از 
شـود   بيني مـي  پيش برساند و 2001ميليارد دالر در سال  10، و به حدود 2000دالر در سال 

از . )482 ، ص1383 صادق عمل نيـك، ( ميليارد دالر برساند 87آن را به  2008كه تا پايان سال 
ميليـون   166كنند و  يليون نفر از اينترنت استفاده ميم 60ميلياردي هند، حدود  3/1جمعيت 

تعداد خطوط تلفن ثابت در اين كشور در سال . باشند هزار نفر داراي تلفن همراه مي 100و 
 2، 2007ل دهنده خدمات اينترنتي در سـا  هزار، و تعداد مراكز ارايه 750ن و ميليو 49، 206

  .)2008يونسكو، ( هزار مركز گزارش شده است 306ميليون و 

  سودان

تر توسعه يافته در زمينه مخـابراتي را در خـود    كشور كم 49كشور از  35قاره آفريقا كه 
مراكز اينترنتي دنيا را به خود اختصاص داده % 1از خطوط تلفن و % 2، فقط داده استجاي 

 تـر از شـهر توكيـوي ژاپـن اسـت      تلفن در اين قاره كم است، به طوري كه مجموع خطوط
جـونز (

1
كشـورهايي اسـت كـه از     در ميان كشورهاي افريقايي، سودان يكي از. )146، ص2003، 

اين كشور بـا توجـه   . ، وضعيت نسبتا بهتري داردآوري اطالعات و ارتباطات فننظر توسعه 
اطالعات و ارتباطات را يكـي  آوري  مين و مناطق دور دست روستايي، فنبه گستردگي سرز

و بـه ايـن منظـور ضـمن      دانـد  ق روستايي و تشكيل جامعه واحد مياز راههاي اتصال مناط
توانسـت در  ) 1998تا  1994( سازي كردن مخابرات، ظرف يك برنامه چهار ساله يخصوص

اي، و تبـديل   مـاهواره  ـ  دستگاه زمينـي  36سيس أكيلومتر فيبر نوري و ت 2500زمينه نصب 
عثمان( هايي كسب كند الي موفقيتمه مراكز تلفني به ديجيته

2
 5/3اين كشـور داراي  . )2003، 

                                                                                                                                        
1. Jones  
2. Osman  
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هاي ثابـت در سـال    تعداد تلفن. باشد ز ارايه خدمات اينترتي ميمرك 21000ميليون كاربر و 
 ميليون بـالغ بـوده اسـت    683/4خط، و تعداد مشتركين همراه نيز  900هزار و  236، 2006
راهبرد اصلي توسعه ) 2003تا  1999( در برنامه چهارساله دوم كشور سودان. )2008يونسكو، (

رساني، توسـعه منـابع انسـاني و     خدمات اطالع ، كاهش بهايآوري اطالعات و ارتباطات فن
، ص 1386منتظر، ( اي به بزرگراه ارتباطي بين المللي بوده است اتصال خطوط مخابراتي و داده

7(.  

  ازبكستان

داراي درآمد  ،درصد 2/4ميليون و رشد اقتصادي  28ان با جمعيتي حدود كشور ازبكست
درصد جمعيـت آن   25ر باسواد هستند و مردم اين كشو% 99. دالر آمريكاست 2790سرانه 

زيـادي در زمينـه   شور و كشورهاي توسعه يافتـه فاصـله   بين اين ك. سال سن دارند 25زير 
درصد از كسـاني كـه بـراي     40ارد و حدود وجود د آوري اطالعات و ارتباطات فنتوسعه 

فئـودوروا ( گردنـد  شوند، به كشور بـاز نمـي   آوري به كشورهاي ديگر اعزام مي فنكسب اين 
1
 ،

ميليـون و   5مـراه نيـز   ن هاهزار، و مشـترك  793ميليون و  1ميزان پوشش تلفن ثابت . )2004
ار نفـر جمعيـت را   هـز  700 ميليـون و  1كاربران دراين كشـور حـدود   . باشد هزار مي 800

  ).2008يونسكو، ( مركز اينترنتي بهره مند هستند 833هزار و  11دهند كه از  تشكيل مي

  سنگاپور

هاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه، سنگاپور را يك كشـور توسـعه    ن توسعه همكاريماساز
ه ميليون، داراي نظام حكـومتي پيشـرفت   6/4اين كشور با جمعيتي حدود . است يافته خوانده

ميليـارد   200ميليارد دالر و ميـزان مبادلـه تجـارت     85اين كشور با درآمد ساليانه . باشد مي
 هزار دالر، در جايگاه نهـم كشـورهاي ثروتنمـد قـرار دارد     22سرانه  دالر و ميانگين درآمد

ميليون و  1، اين كشور با دارا بودن 2006بر اساس آمارهاي . )479 ، ص1386صادق عمل نيك، (
مركـز خـدمات    475هزار و  954هزار مشتر همراه،  789ميليون و  4زار تلفن ثابت، ه 854

آوري اطالعات  فنربر، از جايگاه خوبي در زمينه توسعه هزار كا 717ميليون و  1اينترنتي و 
  .)2008يونسكو، ( برخوردار است و ارتباطات

                                                                                                                                        
1. Fyodorva  
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  نيجريه

تـري   هاي اخير توجه بيش كشور افريقايي است كه در طي سال ترين نيجريه پر جمعيت
آوري اطالعـات و   فـن ترين طرح  مهم. آوري اطالعات و ارتباطات مبذول داشته است ه فنب

اين طرح كـه  . ريزي شد پايه 1995باشد كه در سال  مي NUNETدر نيجريه، طرح  اتارتباط
هـاي   تأسـيس شـبكه  : د شـامل سـه مرحلـه بـود    با حمايت مالي بانك جهاني به اجرا درآمـ 

 66000اي، استفاده از خطوط استيجاري براي خدمات رساني و ارتقـاي شـبكه بـراي     هرايان
اين كشور داراي . )478 ، ص1386صادق عمل نيك، ( اينترنتيمين ارتباط كامل أاتصال به منظور ت

. باشـد  هزار مشترك همـراه مـي   322يليون و م 32هزار خط ثابت تلفن، و  688ميليون و  1
ميليون كاربر در اين كشور، نشان از توسعه نـه چنـدان    8اينترنتي و  مركز 1968وجود تنها 

ـ . )2008يونسـكو،  ( مطلوب اين كشـور دارد  آوري  ايسـه بهتـر و ضـعيت توسـعه فـن     راي مقب
  .آمده است 1اطالعات و ارتباطات در جهان، جايگاه برخي ديگر از كشورها در جدول 

  

  كشور
  جمعيت

  )ميليون(
  تلفن ثابت

  )هزار(

تلفن 
  راههم

  )هزار(

ضريب 
  نفوذ

  تلفن ثابت

ضريب 
نفوذ تلفن 

  همراه

كاربران 
  اينترنت

ضريب نفوذ 
  كاربران

  )host( مراكز اينترنتي
 10000به ازاي هر (

  )نفر

  30950  %70  21000  %77  %57  233000  172000  14/301  امريكا

  94581  %75  15300  %97  %49  19760  9940  4/20  استراليا

  10637  %10  137000  %35  %27  46100  368000  5/1328  چين

  369/18  %16  4700  %70  %16  19663  4500  7/27  عربستان

  5/954  %37  1717  %99  %40  4589  1854  7/4  سنگاپور

  338  %45  11292  %78  %17  19464  4342  8/24  مالزي

  512/0  %2  370  %12  0/%5  2253  3/100  1/18  كامرون

  363/5  %8  6000  %24  %14  18001  10808  7/75  مصر

  33333  68%  87540  %79  %43  101700  55155  45/127  ژاپن

  4196  %66  22000  %51  %62  17017  20780  4/33  كانادا

  2159  %20  8184  %78  %23  31510  9460  3/40  نتينآرژا

  2084  %88  4074  %109  %44  5041  2055  6/4  نروژ

  50500  %50  247000  %95  %48  466000  238000  43/490  اتحاديه اروپا

  %33  %19  2168435  1263368  3/6602  نجها
101805

8  
15%  ___  

  85/0  14/25  18000  7/30  07/19  21981  13659  71  ايران

  )2008يونسكو، ( در برخي از كشورهاي منتخب فن آوري اطالعات و ارتباطاتوضعيت توسعه  :1 جدول
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ارتباطـات در  وري اطالعات و آ هاي فن دهد كه از جمله قطب هاي جدول نشان مي داده

براي مثـال، آمريكـا بـه    . جهان، اياالت متحده، اتحاديه اروپا و كشورهاي شرق آسيا هستند
ترنت جهـان را بـه خـود اختصـاص داده     كاربران اين) حدود يك پنجم(% 20تنهايي نزديك 

ايـن در حـالي اسـت كـه     . باشد مي) اروپا( است كه اندكي بيش از كاربران در اتحاديه اروپا
اگرچه كـاربران اينترنـت در كشـور    . از توليد جهاني به اين دو قطب تعلق دارد% 57حدود 
. جمعيت جهان را در خود جـاي داده اسـت  % 20است، اما اين كشور به تنهايي % 10چين 

 001/0باشد، حتي  نفوذ كاربران اينترنت را دارا ميدر مقابل، كشور نروژ كه باالترين درصد 
% 20از سويي، كشور چين به همراه ژاپن و كره جنوبي حـدود   .جمعيت جهان را نيز ندارد

ريافـت كـه وضـعيت ايـران     توان د أمل در جدول ميبا ت. توليدات جهاني را در دست دارند
اي جهـان در وضـعيت   ولي نسبت به  اكثـر كشـوره   ،تنها از كشورهاي معدودي بهتر است

  .)1نمودار (  برد خوبي به سر نمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي  ي از كشورهاي منتخب بر اساس شاخصدر برخ آوري اطالعات و ارتباطات فنوضعيت توسعه  :1نمودار 

  .تلفن همراه و ضريب نفوذ تلفن ثابت ضريب نفوذ كاربر، ضريب نفوذ
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در برخي از كشورهاي منتخب بر اساس شاخص تعداد  آوري اطالعات و ارتباطات فنوضعيت توسعه : 2نمودار 

  .نفر جمعيت 10000رنتي به ازاي هر مراكز اينت

 

 از نظر ميزان درصد نفوذ تلفن همراه و ثابت نيز بين كشورهاي مختلف تفـاوت وجـود  
تـوان   أمل در جـدول مـي  با ت. دارد و كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه نيز پيشتاز هستند

ا، اتحاديـه  همـراه در كشـورهاي آمريكـ    مشـتركان % 60هاي ثابت، و  تلفن% 68دريافت كه 
، در %62براي مثال، درصد تلفـن ثابـت در كانـادا    . باشد اروپا، چين، ژاپن و كره جنوبي مي

، در سـودان  %005/0در حالي كه اين درصد در كـامرون . است% 48ر اروپا ، و د%57آمريكا 
، در %100درصـد نفـوذ تلفـن همـراه نيـز در نـروژ بـاالي        . اسـت % 6، و در ازبكستان % 2

، در نيجريـه  %12باشـد، در صـورتي كـه در كـامرون      بالغ مي% 95، و در اروپا %99سنگاپور
  .)1نمودار ( است% 20، و در ازبكستان14%

ه دهنده خدمات اينترنتي در نقـاط مختلـف جهـان حـاكي از اخـتالف      داد مراكز ارايتع
نـده  ده يـه در استراليا نسبت مراكز ارا. گير بين كشورهاي پيشرفته و جهان سومي دارد چشم

. باشـد  مـي  7/9بـه   1، و در اروپا، 2/2به  1، در نروژ، 1/2به  1خدمات اينترنتي به جميت، 
  .است 73به  1، و در مالزي، 1507 به 1، در عربستان، 35351به  1اين نسبت در كامرون، 
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گير بين كشورهاي توسعه يافته و در حـال توسـعه در زمينـه     هاي چشم با وجود تفاوت
در . اند هايي داشته شرفت، كشورهاي دسته اخير نيز پيطالعات و ارتباطاتآوري ا فنتوسعه 

قابـل   آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن وسعه ميانه و شمال آفريقا، رشد سريع تمنطقه خاور
 11، به 2001ميليون در سال  8/1براي مثال، مالزي تعداد كاربران خود را از . مالحظه است

در كشور مذكور، نسـبت مراكـز   . ، افزايش داده است2006 هزار نفر در سال 292ميليون و 
، اين نسبت، 2006ر سال ، بوده است، اما د10000به  1، 2001اينترنتي به جمعيت در سال 

طي همين دوره، عربستان سعودي تعـداد كـاربران خـود را از    . )2نمودار ( بوده است 73به  1
در  است، عالوه بـر آن  ، افزايش داده2001ميليون در سال  6/1، به 1999در سال  100000

فه ميليون دستگاه رايانـه شخصـي اضـا    8/1ميليون مشترك همراه و  2/4ها،  طي همين سال
تعداد كاربران اينترنت در اين كشور در پايـان سـال    .)43، ص 1383تميزي و اكبري، ( كرده است

قابـل توجـه بـوده     طي دوره مورد بررسي، عملكرد مصـر نيـز  . ميليون رسيد 7/4، به 2006
ميليـون كـاربر    6، به 2001ميليون در سال  3/1اين كشور كاربران اينترنتي خود را از . است

 8/1در همين زمان توانسته است خطـوط تلفـن خـود را از    . داده است ارتقا 2006در سال 
ـ  18ميليون بـه   4ن همراه خود را از ميليون، و تعداد مشتركا 27ابت به ميليون خط ث ون ميلي

  .برساند
تـر بـوده    لكرد نيجريه و سودان قابل مالحظهدر منطقه زير مجموعه صحراي آفريقا، عم

ن همراه خـود  ، مشتركا2006تا پايان  2001ن سال در فاصله بي ،ستنيجريه توانسته ا. است
سودان كه در . اي بوده است كننده ميليون برساند كه پيشرفت خيره 3/32ميليون به  6/1را از 
 5/3اين رقم را بـه   2006كاربر اينترنتي بوده است، در سال  79000، تنها داراي 2001سال 

بـه طـور كلـي، رونـد     . دهـد  درصدي را نشان مـي  4004كه يك رشد ميليون رسانده است 
ايـن رونـد   . ، قابل توجه بوده است2006تا  1994هاي  فزايش كاربران اينترنت در طي سالا

 .ده كردمشاه. 2توان در جدول  مي را

  2006  2004  2003  2001  2000  1998  1994  سال

 تعداد كاربران
  )ميليون(

3  147  361  399  676  812  1018  

  )2008يونسكو، ( 2006ـ1994هاي  ه سالعداد كاربران اينترنت در جهان در فاصلت :2جدول 



  ����75   ...مدارري در حكومت حقهاي سياسي و اداطراحي مدل منطقي ابعاد تعامل خرده سيستم

 

 

  
 3تنهـا   1994تعداد كاربران اينترنـت در جهـان در سـال     ،شود يهمانطور كه مالحظه م

ايـن تعـداد در   . برابر شده اسـت  49سال،  4در حالي كه بعد از گذشت  ،ميليون بوده است
ضـريب   .برابر شده اسـت  340گذشته است، يعني تقريبا  ميليارد 1از مرز  2006پايان سال 

  .مشاهده كرد 3توان در جدول  هاي ذكر شده را مي نفوذ اينترنت در فاصله سال
  2006  2004  2003  2001  2000  1998  1994  سال

ضريب 
  نفوذ

05/0  4/2  09/6  11/7  07/11  7/12  4/15  

   2006ـ1994ضريب نفوذ اينترنت در جهان در فاصله سال هاي  :3جدول

  )2008( ، يونسكو)2006( هاي جهاني ارتباطات رساني شاخص پايگاه اطالع: منبع

  
نشانگر آن است كه رشد كابران اينترنـت همچنـان رو    3 و 2مربوط به جدول هاي  داده

 05/0، 1994ضريب نفوذ اينترنـت در سـال    ،شود ظه ميهمانطور كه مالح. به افزايش است
درصـد   4/15، بـه  2006ر حالي كه اين ضريب در پايـان سـال   د. جمعيت جهان بوده است

  .تري افزايش يابد مچنان با سرعت بيشاين روند هكه شود  پيش بيني مي. رسيده است

  آوري اطالعات و ارتباطات در ايران توسعه فن

آوري اطالعات و ارتباطات و نگرش نوين به اين توسعه از طريـق مكانيسـم    توسعه فن
تغيرهاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول چند دهه اخير اينترنت و وب م

ـ   نامهديد آورده كه بر استراتژي برپ ثير أهاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسـالمي ت
در كشور، بايـد در   آوري اطالعات و ارتباطات فنتوسعه . )3، ص 1384شعباني، ( گذاشته است
تباطات در سطح آوري اطالعات و ار انداز فن چشم. شوداندازهاي ملي تدوين  راستاي چشم

ـ  انداز بيست ساله نظام مبني ملي در راستاي چشم ه جايگـاه اول اقتصـادي،   بر دست يافتن ب
آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، تدوين يافتـه اسـت، داراي دو سـند     علمي و فن

يكي برنامه چهارم توسعه و . در كشور است آوري اطالعات و ارتباطات فندر مورد توسعه 
رشـد پايـدار   برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگـي و اجتمـاعي، بـر    . ديگري طرح تكفا

در . )445، ص 1386جاللـي،  ( باشـد  ن ميكيد دارد و شامل دوازده مضموأاقتصاد دانايي محور ت
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 و ارتباطاتآوري اطالعات  فنگانه برنامه چهارم و نقش كاربردي  مضامين دوازده. 4جدول 
  .براي سرعت بخشيدن به اين مضامين آورده شده است

 باطاتآوري اطالعات و ارت فنراهكار   برنامه

 EGونيك، بازاريابي الكترونيك، قوانين رتجارت الكت  رشد اقتصادي سريع، مستمر و پايدار ـ1

  آموزش الكترونيكي، توليد دانش، توسعه اينترنت  توسعه مبني بر دانايي ـ2

 Online، توسعه خريد و فروش WTOشركت در   تعامل فعال با اقتصاد جهاني ـ3

  پذير كردن اقتصاد ـ رقابت4
  انش محورتوسعه اقتصاد د

  )استراتژي + آوري اطالعات و ارتباطات فنانتگرال (

  آزادي دسترسي به اطالعات، اينترنت رايگان يا ارزان  ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي ـ5

 Cities ـE، گسترش  ـ healthـEگسترش  ارتقاي سالمت و بهبود كيفيت زندگي ـ6

 culture ـVirtual Education ،Eگسترش   توسعه فرهنگي ـ7

  )Government ـE(گسترش دولت الكترونيكي  كارآمد كردن اداره كشور ـ 8

  )WarـE(افزارهاي امنيتي توسعه نرم  امنيت ملي ـ9

 آوري اطالعات و ارتباطات فنكاربردهاي توسعه   حفظ محيط زيست 10

 CourtـE  توسعه فضايي ـ11

 GPSو GIS. اي ديجيتاليه گسترش نقشه  آمايش سرزمين ـ12

 آوري اطالعات و ارتباطات فنمضامين دوازده گانه برنامه چهارم توسعه و نقش  :4 جدول

  .)446، ص 1386 ،آباديدانا و فيروز رئيس( ، مرور چهارمآوري اطالعات و ارتباطات فنسند راهبردي توسعه : منبع

  
باشـد كـه در    در كشور، طرح تكفـا مـي   آوري اطالعات و ارتباطات فنسند دوم توسعه 

ايـران  شـود و در قالـب    طالعات و ارتباطات تلقي مـي آوري ا نواقع منشور برنامه توسعه ف
ويژگي خاص بومي  اين سند با توجه به. نمود پيدا كرده است مقتدر در قرن بيست و يكم،

بـه   1382ل هاي ملي ترسيم و در سا ها و خط مشي جغرافيايي و بر حسب اولويتو محيط 
آمارهاي مربوط به نتيجه اجراي اين طرح نشان داد كـه  . )5، ص 1382گوي آبادي، ( اجرا درآمد

ماه اجراي آن، وقـت اكثـر دسـت انـدركاران      18طرح مذكور اثر چنداني نداشته و در طي 
اي در توسـعه   العـاده  بعضي از كشورها سرعت فوق در حالي كه در همين مدت،. ه شدگرفت
آوري  اين امر وزارت ارتباطات و فـن . نددر كشور خود داشت طالعات و ارتباطاتآوري ا فن

ـ    ريزي كالن توسعه فـن  عات را بر آن داشت كه جهت برنامهاطال ه آوري اطالعـات اقـدام ب
ريزي  كشور به سازمان مديريت و برنامه آوري اطالعات فن پيشنهاد طرح تدوين طرح جامع

وزارت ارتباطـات و  ( طرفين اي به امضا نامه ي طي موافقتاز بررسي كارشناسنمايد كه بعد 
تـدوين  : پروژه اصلي 5رسيد و شامل ) ريزي و سازمان مديريت و برنامهآوري اطالعات  فن
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، )افتا( يي وظايف وزارت در حوزه امنيتآوري اطالعات، تدوين برنامه اجرا طرح كالن فن
آوري  وين چـارچوب كاربردهـاي فـن   عات، تدآوري اطال ايجاد بانك اطالعاتي وضعيت فن

بـراي تـدوين طـرح    . انوني بـود اطالعات در كشور تهيه و پيش نويس لوايح و مقـررات قـ  
مديريت  به در زمينهداراي دانش و تجر اننظر و متخصص اي متشكل از اساتيد صاحب كميته

 آوري تشـكيل گرديـد   ت و دست اندركاران مـديريت ايـن فـن   آوري اطالعا راهبردي و فن
  .)7، ص 1386رييس دانا و فيروزآبادي، (

هاي  سياست: اين خصوص، از جمله اسناد اين كميته  با مطالعه كليه اقدامات گذشته در
، برنامـه توسـعه   )1387انيك، شوراي عالي انفورم( آوري اطالعات براي برنامه سوم استراتژيك فن

، سند راهبردي توسعه فن آوري )1381رساني،  شوراي عالي اطالع( آوري اطالعات تكفا كاربرد فن
آوري اطالعات و ارتباطـات   ، نظام ملي فن)1381مركز تحقيقات مخابرات، ( اطالعات و ارتباطات

 افتـا ـ ادل اطالعات كشورـ ، سند امنيت فضاي تب)1384مركز تحقيقات مخابرات، ( و چارچوب آن
هاي فـن   دفتر همكاري( عات كشورآوري اطال ، بيانيه راهبرد ملي توسعه فن)1384شوراي عالي افتاـ(

، پيش نويس نظام جامع )1384وزارت بازرگاني ـ  ( متا ـ  ، مطالعات تجارت الكترونيك)1384آوري ـ 
و فـاز اول پـروژه    )1386ي ـ  آوري رياسـت جمهـور   هاي فـن  دفتر همكاري( آوري اطالعات كشور فن

با عناوين بررسـي   گروه تخصصي، اقدام به تشكيل كار)1384رساني ـ   شوراي عالي اطالع( 2تكفا 
ور كشـ  10آوري اطالعات در ايران و جهان، بررسـي اسـناد راهبـردي     وضعيت موجود فن

 آوري اطالعات در جهـان، بررسـي سـناريوهاي آينـده     منتخب جهان، بررسي روندهاي فن
وري اطالعـات در ايـران و   آ جهان، بررسي نظام جامع مـديريت فـن  آوري اطالعات در  فن

نظران، اساتيد، كارشناسان و مديران فعال در حوزه  صاحب يرسنجي و بررسي آراجهان، نظ
ها و فرايندهاي تهيه سند راهبردي،  هاي دولتي و خصوصي، بررسي مدل خشدانشگاهي و ب

ز تحقيقـات  آوري اطالعـات، مركـ   در وزارت ارتباطـات و فـن  عات كشور بررسي كليه مطال
رياسـت جمهـوري و طـرح تكفـا و فراينـد اداره      آوري  هاي فـن  مخابرات و دفتر همكاري

  .)7، ص 1386رييس دانا و فيروزآبادي، ( جلسات و تلفيق نتايج حاصله از مذاكرات بود
سـه مشـترك و ده   ي به هزار و دويست نفر ساعت فعاليت، طـي سـي جل  دكميته راهبر

سـي،  هزار نفر ساعت فعاليـت تخصصـي و كارشنا   21جلسه هماهنگي بين كارگروهها و با 
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ـ و اراآوري اطالعات تهيه، تنظيم  ش نويس سند راهبردي نظام جامع فنپي ايـن   .ه نمودنـد ي
اين سند در جلسـه  . باشد راهكار مي 132راهبرد و  29بردي، حوزه راه 7نويس شامل  پيش

بـه   آوري اطالعـات كشـور ارايـه و    كميسيون راهبردي شـوراي عـالي فـن    19/8/86مورخ 
ب هيـأت  مـورد تصـوي   15/10/86در  در نهايت،سيد و ون رتصويب اعضاي محترم كميسي

  .محترم وزيران قرار گرفت
  درصد  )هزار ريال( مبلغ ابالغ  طرح راهبردي

  %59  67600000  دولت الكترونيكي

در آموزش و پرورش و  ارتباطات آوري اطالعات و فنگسترش كابرد 
  توسعه مهارت ديجيتالي نيروي انساني كشور

34978300  20%  

  %5  6148000  در آموزش عالي و پزشكي آوري اطالعات و ارتباطات فنترش كابرد گس

  %2  2475000  در توسعه خدمات اجتماعي آوري اطالعات و ارتباطات فنگسترش كابرد 

در اقتصاد، بازرگاني و  و ارتباطات آوري اطالعات فنگسترش كابرد 
  تجارت

1556000  1%  

در قلمرو فرهنگ و هنر  تباطاتآوري اطالعات و ار فنگسترش كابرد 
  ايراني

2936000  3%  

  %91  115693300  جمع كل

  )452، ص 1386جاللي، ( هاي انجام شده طرح تكفا در برنامه مشاركت منابع سهم ريالي هزينه :5جدول 

  
هاي انجام شده، مربوط  هزينه% 80رسيم كه حدود  ين نتيجه ميبه ا 5 دولبا دقت در ج

تـر   آن به گسترش اقتصاد و تجارت، و كم% 1زش و دولت الكترونيكي و فقط به بخش آمو
تـر   ورهاي توسـعه يافتـه، بـيش   در حـالي كـه در كشـ   . به آموزش عالي مربوط است% 5از 

، در ايـن  آوري اطالعـات و ارتباطـات   فن سازي توسعههاي اوليه جهت بستر گذاري سرمايه
آوري  فـن هايي، نمايـانگر وضـعيت    ا و طرحه تشريح چنين برنامه. گيرد ها صورت مي بخش

طـالع از جايگـاه كشـور در سـطح     به منظـور ا . در داخل كشور است اطالعات و ارتباطات
، با عملكرد تآوري اطالعات و ارتباطا فنالمللي، بايستي عملكردهاي مربوط به توسعه  بين

لـه، بـر اسـاس    در ايـن مقا . شـود طراز و موفق در ايـن زمينـه مقايسـه     ساير كشورهاي هم
كـه توسـط    آوري اطالعـات و ارتباطـات   فنهاي توسعه  هاي مربوط به زيرساخت شاخص

اتحايه جهاني ارتباطات و يونسكو، انتشار يافته است، و ضعيت ايران با كشورهاي تركيـه و  
معيتي به ما نزديك هستند، و با كره جنوبي و آمريكـا كـه در چنـد دهـه     مصر كه از نظر ج
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انـد، و   داشـته  آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن سيار خوبي از نظر توسعه گذشته وضعيت ب
قبل از انجام اين مقايسه، نگاه اجمالي بـه وضـعبت   . گردد ايسه ميسرانجام با كل جهان، مق

  .مداري 2006اقتصادي اين كشورها در سال 
مشخص است، وضعيت متفاوتي در پارامترهاي اقتصـادي در   6طور كه از جدول  همان

آن كشـور   آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن ورهاي مختلف وجود دارد كـه در توسـعه   كش
امكان مقايسه قطعي و قابل اتكا، بـه دليـل تفـاوت زيـاد در ايـن       ،رو از اين. گذار استتأثير

ام شده در اينجـا فقـط يـك مقايسـه اجمـالي بـراي تحليـل        مقايسه انج. زمينه وجود ندارد
در ابتـداي مقايسـه،    .ايسه با ساير كشورهاي منتخب استموقعيت نسبي كشور ايران در مق

ايـن وضـعيت كـه مربـوط بـه      . شـود  مـي  به وضعيت تلفن در كشورهاي مـذكور پرداختـه  
  .باشد قابل مالحظه مي 7است، در جدول  2006هاي سال  شاخص

  )ميليون( عيتجم  كشور
 درآمد سرانه

  )دالر(
ميليارد ( توليد ملي

  )دالر
  تورم

رشد 
  اقتصادي

  6/4  7/14  170  2400  6/71  يرانا

  3  5/6  77  1030  7/75  مصر

  3/4  5/19  304  4150  15/71  تركيه

  9/4  5/2  730  15050  5/48  كره جنوبي

  2/3  5/2  12280  41530  14/301  آمريكا

  )2008يونسكو، ( 2006اي مورد مقايسه در سال وضعيت اقتصادي كشوره :6 جدول

  

  

  
ضريب نفوذ تلفن   )هزار( تعداد تلفن ثابت  )هزار( تعداد تلفن همراه  كشور

  همراه
ضريب نفوذ تلفن 

  ثابت

  7/30  07/19  21981  13659  ايران

  3/14  24  10808  18001  مصر

  6/25  5/59  18978  43609  تركيه

  4/55  9/82  26866  40197  كره جنوبي

  1/57  4/77  172000  233000  آمريكا

  9/1  3/3  1263368  2168435  جهان

  )همان( 2006كشورهاي مورد مقايسه در سال وضعيت تلفن در  :7 جدول
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  2006كشورهاي مورد مقايسه در سال وضعيت تلفن در : 3نمودار 

  
اما از  ،صر بهترشود، ايران از نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت، از م طور كه مشاهده مي همان

دهد كـه ايـران از تمـامي     مورد تلفن همراه، ضرايب نشان مي در. ب استساير كشورها عق
 3تركيه با جمعيتي حدود جمعيت ايـران، بـيش از   . ِتر است شورهاي مورد مقايسه ضعيفك

اين در حالي است كه كره جنوبي از نظر ضريب نفـوذ  . برابر ايران مشترك تلفن همراه دارد
 ،البته نبايد فراموش كرد كه ايران توانسته است. است همراه از آمريكا نيز پيشي گرفتهتلفن 

، و به 2003درصد در سال  1/5، به 2001درصد در سال  5/2ضريب نفوذ تلفن همراه را از 
هـا، توانسـته اسـت كـه      در فاصله همـين سـال  . ، افزايش دهد2006درصد در سال  07/19

، و 2003درصـد در سـال    2/22، به 2001درصد در سال  7/6از ضريب نفوذ تلفن ثابت را 
  .)3نمودار ( برساند 2006درصد در سال  7/30به 

فـوذ  هاي ضـريب ن  نترنت در كشورهاي منتخب، از شاخصبه منظور مقايسه وضعيت اي
نفـر، اسـتفاده شـده     10000دهنده خدمات اينترنتي به ازاي هـر   كاربران و تعداد مراكز ارايه

 8در جـدول   2006تـا   2003هاي  فاصله سال اين شاخص ها درطالعات مربوط به ا. است
  .آمده است

  سال
  
  

  كشور

2003  2006  

  تعداد كاربران
  )هزار(

ضريب نفوذ 
  كاربران

مراكز اينترنتي 
به ازاي هر 

10000  

  تعداد كاربران
  )هزار(

ضريب نفوذ 
  كاربران

مراكز اينترنتي به 
  10000ازاي هر 
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  85/0  14/25  18000  76/0  5/6  4300  ايران

  71/0  9/7  6000  49/0  93/3  2700  مصر

  2/30  7/16  12284  6/56  05/8  5500  تركيه

  06/65  35/70  34120  3/55  34/60  29220  كره جنوبي

  36/1024  7/69  210000  13/60  13/55  159000  آمريكا

  ____  5/1  1018057  99/88  07/11  676677  جهان
   2006تا  2003تي در فاصله سال هاي و مراكز ارائه دهنده خدمات اينترنوضعيت كاربران  : 8 جدول

  )2008( ، يونسكو)2006( هاي جهاني ارتباطات رساني شاخص پايگاه اطالع: منبع

  
ها، وضعيتي بهتـر از   دهد كه در بعضي از شاخص در جدول نشان مي اطالعات موجود 

 نكتـه قابـل  . ديگر وضع خـوبي نـداريم  هاي  صر داريم، اما در بسياري از شاخصتركيه و م
ضـريب نفـوذ اينترنـت و مراكـز     ، ايران از نظر 2003مل در جدول اين است كه در سال، أت

لـيكن در سـال   . تـر از تركيـه بـوده اسـت     ييندهنده خدمات اينترنتي، بهتر از مصر و پا ارايه
كـره  . يه جلو بزنـد ، توانسته است از نظر تعداد كاربران و ضريب نفوذ كاربران از ترك2006

مراكـز   امـا از نظـر  . ريب نفوذ كاربران همچنـان از آمريكـا پيشـتاز اسـت    جنوبي از نظر ض
برابـر شـده    17سـال،   3به طوري كـه در طـي   . العاده بوده است اينترنتي، رشد آمريكا فوق

  .المللي همين باشد وامل پيشتازي آمريكا در صحنه بينترين ع شايد يكي از مهم. است
ايـم،   هاي اخير داشـته  كرد نسبتا خوبي در سالرچه ما عملدهد كه اگ باال نشان ميموارد 

آوري  فـن ه تـري در زمينـه توسـع    تر و نظام و راهبرد مشخص ليكن نياز به اقدامات گسترده
ـ   . وجود دارد اطالعات و ارتباطات ن زمينـه  چنانچه بخواهيم در كشور برنامـه مـوفقي در اي

 .باشد راه مي و موانع سرها  فع چالشهاي اساسي شناسايي و ر داشته باشيم، يكي از گام

  در ايران آوري اطالعات و ارتباطات فنهاي فراروي توسعه  چالش

آوري اطالعات و ارتباطات در نقاط مختلف جهان، اين توسـعه   با وجود رشد سريع فن
له حاضر، اين ها و آمارهاي بررسي شده در مقا شاخص. ن با كندي انجام گرفته استدر ايرا
و خنثـي   مسـأله ها يـا موانـع بازدارنـده ايـن      توانايي شناسايي چالش. ندك تأييد مي را مسأله

در  آوري اطالعات و ارتباطات فننمودن اين عوامل، از جمله گام اوليه براي بسط و توسعه 
موانع اصلي ايـن توسـعه   دو دسته عوامل خارجي و داخلي از  ،رسد به نظر مي. كشور است

توان به ممانعـت از جريـان آزاد اطالعـات و     رجي ميه عوامل خااز جمل. روند ه شمار ميب
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آوري پيشرفته بـه واسـطه مالحظـات سياسـي و اقتصـادي توسـط        جلوگيري از صدور فن
كشورهاي توسعه يافته و نيز اعمال محدوديت دسترسي به اطالعات توسط ايـن كشـورها،   

در زيـر  . كننـد  مي تري ايفا يهاي داخلي نقش اساس الشبا اين وجود، موانع و چ. كرد اشاره
  .شود ترين آنها اشاره مي به مهم
اولـين و   :آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن عدم درك صـحيح از ماهيـت و اهميـت     .1

، شناخت كامل و جامع ماهيت آن آوري اطالعات و ارتباطات فنترين گام براي توسعه  مهم
و اراده جـدي و ملـي    وجود چنين اعتقاد و التزامي، عـزم  اما در كشور به خاطر عدم. است

آنچه در اينجا . )537 ، ص1386اصل خادمي و اسفنجاني، ( اي انجام نگرفته است براي چنين توسعه
از  آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن به عنوان يك چالش اساسي مطرح است، اين است كه 

ر ان كشـو والن و مـدير ؤتر مس ست و بيشجايگاه مناسبي در بين مردم و دولت برخوردار ني
نبـود  . )2، ص 1385كمـالي،  ( آوري، آگـاهي و آشـنايي كـافي ندارنـد     هاي اين فن نيز از قابليت

از  ، يكيآوري اطالعات و ارتباطات فنتعريفي مورد توافق از مفاهيم اصلي مورد كاربرد در 
، صرفا به ظواهر رنگـين  بسياري ،باشد كه باعث شده است مشكالت ديگر در اين زمينه مي

، 1386منتظـر،  ( ي آن بسنده كرده و از ماهيت اين پارادايم نوين فكري غافل شوندو نمايشگاه

  .)11ص 
ريـزي بـراي    سـي در زمينـه برنامـه   يكي از مشـكالت اسا  :نبود سياست ملي و جامع .2

زمينـه  آوري اطالعات و ارتباطات در كشور، نبود سياست ملي و جامع در ايـن   گسترش فن
كـاري   د كالن به اين مقوله و نيز مـوازي ثر از عدم ديأين خود متا. )10 ، ص1386منتظر، ( است

در داخـل كشـور    آوري اطالعـات و ارتباطـات   فنگيري و مديريت  ريزي، تصميم در برنامه
گيري باعث شده است كـه   ود مراكز متعدد و موازي در تصميموج. )1 ، ص1385كمالي، ( است

 تـدوين  آوري اطالعـات و ارتباطـات   فنز گيري ا مشخصي براي توسعه بهرهن و برنامه مدو
ربـط   هـاي اجرايـي ذي   كـاري در دسـتگاه   هدفي و دوباره نشود و پراكندگي، ناهماهنگي، بي

  ).575، ص 1386خادمي و اسفنجاني،  اصل( همچنان به قوت خود باقي بماند

سـفانه در كشـور   أمت :و ارتباطـات آوري اطالعـات   فـن هزينه باالي ملزومات توسعه  .3
افزارهـا و   افزارها، نـرم  هاي مربوط به خريد سخت أمين هزينهگذاري مناسب جهت ت ايهسرم
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آوري اطالعـات و   ترين گام جهت گسترش و بومي كردن فن ديگر ملزومات، به عنوان مهم
سـياري  نگي بـراي ب امروزه، هزينه تهيه حتي يك رايانه خـا . ارتباطات صورت نگرفته است

هاي باالي استفاده از اينترنت نيز مزيد بر علت شـده   ويي تعرفهاز س. باشد هزينه سنگيني مي
بر  اي و مخابراتي و نيز هزينه هوارههاي ما هزينه باالي توسعه شبكه. )3 ، ص1385كمالي، ( است

 باشـد  مـي جمله موانع ديگر در اين زمينه هاي اطالعاتي، از  بودن اتصال به اينترنت و پايگاه
  .)35 ص، 1383اخوان و همكاران، (

آوري  فـن ترين ركن توسعه  اگرچه منابع انساني مهم :كمبود نيروي انساني متخصص .4
رود، امـا متاسـفانه در كشـور، كمبـود نيـروي انسـاني        بـه شـمار مـي    اطالعات و ارتباطات

يـك چـالش    آوري اطالعات و ارتباطـات  فنهاي مربوط به  متخصص در زمينه انجام پروژه
نيروي انساني اندكي نيز كه وجود دارد، بـه خـاطر   . )523 ، ص1386جهانگرد، ( باشد عمده مي

هاي توليد نـرم افـزار    نداشتن دانش و تجربه روز، تسلط كافي در زمينه ابزارها و تكنولوژي
ن نويسـا  گـران و برنامـه   براي مثال، بسـياري از تحليـل  . )2، ص 1385كمالي، ( برخوردار نيستند
هـاي الزم را در   ري آشنايي ندارند و كاربران نيز آمـوزش هاي جديد كامپيوت كشور، با محيط

عدم تسلط به زبـان انگليسـي در   . )494 ، ص1386صادق عمل نيك، ( اند اين زمينه دريافت نكرده
  .باشد هاي ديگر در اين زمينه مي كشور از جمله چالش

  نتيجه

ن، هاي مختلـف جهـا  و ارتباطات در كشـور  وري اطالعاتآ توسعه فن بررسي وضعيت
هاي بين المللي، نشان داد كه بين كشـورهاي   هاي ارايه شده توسط سازمان راساس شاخصب

ي از جهـان بـه داليـل زيـاد     بخشـ . توسعه يافته و در حال توسعه فاصله زيادي وجود دارد
آوري  فـن در زمينـه   هـاي الزم  ها و ظرفيـت  ها، بنيان اند با ايجاد و توسعه زيرساخت توانسته

اي از بازارهـاي   ستمري برخوردار باشند و سـهم عمـده  ، از پيشرفت ماطاتاطالعات و ارتب
باقيمانده جهـان  . را به خود اختصاص دهند آوري اطالعات و ارتباطات فنتوليد و مصرف 

نـد  نه توانـايي آن را دار  سهمي دارند، و آوري اطالعات و ارتباطات فن نه از بازارهاي توليد
نتايج . هاي خود بهره بگيرند مسايل و توسعه قابليتي حل كه از توليدات ديگر كشورها برا

 آوري اطالعـات و ارتباطـات   فنهاي عمده  چنين حاكي از آن بود كه قطب اين پژوهش هم
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ي بررسـي شـده   ها شاخص. باشد ان آمريكا، اتحاديه اروپا و كشورهاي شرق آسيا ميدر جه
كـاربران  % 70ن ثابـت و سـيار،   خطوط تلفـ % 65ها به تنهايي حدود  بنشان داد كه اين قط

ايـن در حـالي اسـت كـه ايـن      . باشـند  مي از مراكز اينترنتي را دارا مياينترنت، و بيش از ني
اين بدان دليل است كه كشورهاي . دهند جمعيت جهان را تشكيل مي% 35ر از ت كشورها كم

باشند و از نظر يد ناخالص داخلي بيشتري برخوردار مذكور از آنجا كه از درآمد سرانه و تول
نيـز در موقعيـت    آوري اطالعات و ارتباطات فناقتصادي قوي هستند، از نظر سرانه مخارج 

دليل ديگر اينكه، انتقال تكنولوژي بين كشورهاي توسعه يافته منجر بـه  . برند خوبي بسر مي
در مقابل، در كشـورهاي  . ودآور استها س ابل بين آنها شده و براي همه طرفوابستگي متق

جهان سوم به دليل جمعيت زياد و توليد ناخالص داخلي پـايين، از رشـد اقتصـادي پـاييني     
شـايد  . آينـد  بر نمي آوري اطالعات و ارتباطات فناز عهده مخارج  ،برخوردارند و در نتيجه

و اطالعـات،  گيري بازار رقابتي به دليل خصوصي نبـودن بخـش ارتباطـات     دليل عدم شكل
  .اين كشورها، از جمله ايران استيكي از معضالت اقتصاد 

در ايران و كشورهاي مورد مقايسـه   آوري اطالعات و ارتباطات فنهاي  بررسي شاخص
نشان داد كه بين ايران و كشورهاي پيشرفته و حتي برخـي از كشـورهاي درحـال توسـعه،     

دنيـا،  مندي از اينترنت در سـطح   ي و بهرهاز لحاظ فضاي الكترونيك ايران. فاصله وجود دارد
خود، از تركيـه  طراز  ايران در ميان كشورهاي هم. تقريبا از شاخص متوسط برخوردار است

هـاي   چنين از لحـاظ زيرسـاخت   ايران هم. تر و تنها از مصر باالتر است و كره جنوبي پايين
متوسـط و   ،رنتي، به ترتيـب اطالعاتي، همانند ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه، و مراكز اينت

ميانـه، تنهـا از   ت به كشورهاي شمال آفريقا و خاورشود، و نسب ابي ميپايين ارزي متوسط به
  .نظر ضريب نفوذ تلفن ثابت داراي رتبه باالتر است

آوري  فـن هـاي در دسـت انجـام ايـران در زمينـه توسـعه        داد كه برنامهها نشان  مقايسه
ـ ، جوابگوي اطالعات و ارتباطات ه جهـان پـر رقابـت    نياز جمعيت زياد كشور براي ورود ب

آوري  فـن هاي عظيم  ي با در دست گرفتن و هدايت پروژهفردا نيست و بايد بخش خصوص
سـهم   ،چنين الزم اسـت  هم. و البته با حمايت دولت وارد رقابت شود اطالعات و ارتباطات

شدت افزايش يافته و قوانين در كشور به  آوري اطالعات و ارتباطات فنهزينه براي توسعه 
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باطات در راسـتاي  آوري اطالعات و ارت هش يابد، تا بتوانيم در توسعه فننده دولتي كابازدار
از آنجا كه نبود باني مشخص و برنامه ملي درازمـدت،  . آوري موفق باشيم توليد دانش و فن

رود،  شمار مـي در كشور به  آوري اطالعات و ارتباطات فنمشكل اساسي در سر راه توسعه 
. حمايت شود دركشور مشخص و از آن آوري اطالعات و ارتباطات نفبايستي باني توسعه 

آوري  فـن هـاي   ريـزي  العات و ارتباطات كه مرجع برنامـه آوري اط سندهاي ملي توسعه فن
ربط ارسال و نقـد شـود تـا     هاي اجرايي ذي ر است، براي دستگاهكشو اطالعات و ارتباطات

نكتـه  . كشور نشـان دهنـد   و ارتباطاتآوري اطالعات  فنخود را در توسعه جايگاه و نقش 
بسيار مهم اينكه، بايد ديدگاه مردم و دولت تغيير محسوسي پيدا كند تا عزم و اراده الزم در 

 ن و مـديران بــه وجـود آيــد و جامعـه را بـه ســوي جامعـه اطالعــاتي مطـابق بــا      والؤمسـ 
  .استانداردهاي جهاني هدايت كنيم

امات، اطالعـات كشـور در فـاز دوم، اقـد    آوري  ، مطـابق بـا سـند جـامع فـن     است اميد
آوري  در قالب برنامه عملياتي كـالن فـن   هاي توسعه شاخصو راهكارها و متوليان مربوطه 

ري اطالعـات در  آو ردد و با اجراي دقيق آن توسعه فناطالعات كشور تدوين و تصويب گ
ـ  اهداف چشموده و بتواند ما را به جه پيدا نممند شتاب شايان تو كشور به صورت نظام داز ان

 .جمهوري اسالمي ايران نايل گرداندساله نظام مقدس  بيست
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