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 مقدمه -2

 بانکداری. است گرفته قرار مختلف کشورهای فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه محور ارتباطات، و اطالعات فناوری امروزه

 فناوری انقالب عینی های نمونه از الکترونیکی تجارت و الکترونیکی دولت الکترونیکی، پست الکترونیکی، تجارت الکترونیکی،

 لولهایس و زیستی علوم سازی، شبیه نانو، قبیل؛ از نوین های فناوری دیگر ظهور. است اقتصادی هایعرصه در ارتباطات و اطالعات

 مختلف های حوزه در را درآمد کسب سنتی هایشیوه اخیر هایدهه در آن شدن تجاری و پزشکی علوم و هوافضا مهندسی بنیادی،

 هاشیوه رد انقالبی ، اطالعات فناوری های شاخص از یکی عنوان به الکترونیکی تجارت. است نموده متحول بازرگانی و خدمات تولید،

 الکترونیکی محیط در. است پوشانده عمل جامه وجه بهترین در را جوییصرفه و سرعت و کرده ایجاد گذشته تجاری هایرویه و

 تجارت .شودمی انجام الکترونیکی اطالعات پایه بر تجاری مبادالت و منتفی مکانی و زمانی هایمحدودیت و جغرافیایی هایفاصله

 هایپیامد و مزایا از اطالعات فناوری توسعه. نمایدمی تسریع را جهانی تجارت روند المللبین تجارت فراروی موانع رفع با الکترونیکی

 کار و کسب ظهور مبادالتی، هایهزینه کاهش وری،بهره ارتقای تولید، منابع قیمت کاهش بازار، گسترش قبیل از مهمی اقتصادی

 اقتصادی زایدرون رشد در و بوده برخوردار معنوی و مادی بعد از انرژی مصرف کاهش خصوصا و تورم کاهش ، اشتغال ایجاد نوین،

 دریجیت پذیرش و اقتصادی هایبنگاه توسط آن بکارگیری جهان، در الکترونیکی تجارت حجم روزافزون گسترش.دارد محوری نقش

 شانن تجربی تحقیقات.است تجاری و اقتصادی هایعرصه در اصالعات فناوری بالقوه مزایای بیانگر کنندگانمصرف سوی از آن

 رونیکیالکت بسترهای مناسب شرایط بخاطر ، توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای در الکترونیکی تجارت موفقیت که دهدمی

 قبیل از مناسب تجاری محیط گرو در اقتصادی عرصه در برتر کیفیت با ارتباطات ابزارهای بکارگیری رونق. است کشورها این در

. باشد یم الکترونیکی بسترسازی مصادیق از گذاریسرمایه و تجارت بازبودن درجه نوین، مالیاتی،مدیریت مقررات سیاسی، ثبات

 سایر زا الکترونیکی سواد و ماهر انسانی نیروی قبیل از فرهنگی و اجتماعی هایزیرساخت کنار در کنندگانمصرف و تجار پذیرش

 مصرف قوانین شامل سیاسی و قانونی محیط. شودمی محسوب مختلف های حوزه در اطالعات فناوری گسترش هایشرط پیش

 هایحمایت و گذاریسرمایه و فکری مالکیت و شخصی هایدارائی از حمایت جدید، کارهای و کسب ایجاد بودن آسان ، انرژی

 به نیکیالکترو تجارت توسعه برای بنابراین. است حیاتی الکترونیکی تجارت ترویج و توسعه برای فناوری هایختزیرسا از دولت

 بخش از حمایت تحصیل، و آموزش و سازیآگاه ومقرراتی، قانونی مسائل فنی، زیرساخت هایزمینه در اساسی اقدامات مجموعه

 محوری نقش که هابنگاه و کنندگانمصرف یعنی اقتصادی فعاالن فعالیت ایبر شرایط تا است نیاز دولتی هایحمایت و خصوصی

  .شود فراهم دارند، الکترونیکی تجارت بکارگیری در

 

  اطالعات آوری فن اهمیت -2

 رد دیگر توانمندیهاى و قدرتها و است، قدرت برترین اطالعات آن در که جهانى: است یافته تولد دیگر، جهانى ، امروزی دنیای در

 ربش زندگی اصلی عناصر از آن محصوالت و اطالعات فناوری. یابند مى نشات آن از....  و فرهنگ،سیاست، آموزش، اقتصاد، قلمرو

 هرسپ به دسترسى که کند می پیشنهاد( یونسکو)متحد ملل فرهنگى و علمى آموزشى، سازمان که است این از و شده امروزی

 میمتص این. شود افزوده بشر حقوق جهانى اعالمیه به و آید شماربه انسانها اساسى حقوق از یکی نیز  (Cyber Space) اطالعاتى

 نو، هانج در. بردارد در نیز را بشر حقوق و ازانسان جدیدى تعریف حال، درعین بلکه دهد، مى خبر نو دنیاى تولد از تنها نه یونسکو



 شدن، گاهآ و دانستن یافتن، اطالع. باشد داشته دسترسى اطالعات به که است کسى آن یافته توسعه انسان کوچک، دهکده این در

 .است حق یک بلکه ضرورت، یک تنها نه

 و میکنند یاد....   و اینترنت، جهان اى، رایانه عصرانقالب اطالعات، انفجار دوران: نامهاى به را بشر حیات تاریخ در جدید دوران این

 دنیای در. تاس اطالعات فناورى انگیز شگفت شکوفایى و پیشرفت و جهانى، ابعاد در اطالعاتى شبکه گسترش آن ویژگى مهمترین

 هک هرکس. پاسخها و پرسشها ودانایى، دانش ها، دانسته و ها داده از فضایی ، ایجادشده عظیمی بسیار  فضای و نو فرصتی امروز

 فرصت پس ، بسیار رشد سرعت و است کوتاه زمان اما ، باز راه. ببرد سهمى فرصت این از خویش همت قدر به تواند مى بخواهد،

 براى ارابز توانمندترین اطالعات فناورى که معتقدند کم دست جهان، دانشمندان و اندیشمندان اکثریت.نیست جایز امحال و سوزی

 در گر،دی ملتهاى از بسیارى چون نیز،  ما اکنون.باشد می توسعه حال در یا نیافته توسعه کشورهاى در پایدار و جانبه همه توسعه

 الزامات و نو گذشته،جهان خطاهاى و غفلتها از آموزى عبرت با باید یا. ایم گرفته قرار ساز سرنوشت و تاریخی گزینش یک آستانه

 هممب راههاى همان آن، هاى بایسته و جدید دنیاى انکار در بااصرار همچنان یا و جوییم سود بیکرانش امکانات از و بپذیریم، را آن

 . باشیم خود اطراف دنیای مند گله دوباره، بعد،  سالها و. کنیم طی پیاده پای با  را گذشته

 تنگناهاى رفع و گذشته ماندگیهاى عقب نسبى جبران و جهش براى ابزارى مثابه به اطالعات، فناورى از گفتن سخن آیا

 ژیاسترات با ایران اسالمی جمهوری دولت راستا همین در. نیست چنین ما گمان به است؟ گویى گزافه و افراطى امروز،خوشبینى

 .نمود تدوین ذیل شرح به را خود الکترونیکی تجارت های راهبرد و شده کار به دست اطالعات فناوری علوم توسعه و طرح

 .الکترونیکی تجارت از استفاده برای نیاز مورد اجرایی و حقوقی هایزمینه و اصلی هایزیرساخت نمودن فراهم .1

 .الکترونیکی تجارت از استفاده فرهنگ ترویج و آموزش توسعه .2

 .رقابت هایزمینه ایجاد و انحصار از جلوگیری و دولتی غیر بخش های فعالیت توسعه از حمایت .3

  الکترونیکی تجارت در آمیزتبعیض محدودیت گونه هر رفع.4

 یاد شبکه اییمحتو بهداشت برای الزم تدابیر اتخاذ و کشور در الکترونیکی تجارت انجام برای اینترنت شبکه از استفاده گسترش .5

 .شده

 و قانونی ساختار و فنی هایزیرساخت کردن فراهم آگاهی، ایجاد راهبرد سه و شده برداشته دولت توسط اول گام رسد می بنظر

 سهیلت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، کار و کسب تشویقی های سیاست از آن موازات به و است شده اتخاذ حدودی تا مقرراتی

 اما. تاس شده استفاده حدودی تا  الکترونیکی تجارت توسعه و ترویج در المللیبین هایسازمان هایفعالیت در مشارکت و تجارت

 خاص توجه نهاآ به بایست می که هستند گذار تاثیر صنعت این توسعه و ترویج مسیر در زیادی عوامل میرسد بنظر. باشد نمی کافی

  : ازجمله نمود

   فرهنگ با  اطالعات فناوری توسعه مواجه های چالش-3

 و هآگاهان پذیرش برای فرهنگی و فکری مناسب های زمینه پیش ایجاد ای، جامعه هر در فناوری توسعه در اساسی مسائل از یکی 

 یاربس کار و تامل جای عمومی بعد از تنها نه فناوری توسعه و کاربری برای سازی فرهنگ رویکرد. است فناوری آن نیاز با مطابق

 چهارچوب اطالعات فناوری عصر در که چرا. است توسعه و فراگیری و توجه نیازمند نیز جامعه کالن مدیریت جنبه از بلکه دارد

 در نیز ما شورک.کرد بررسی باال به پایین و پایین به باال بعد از را آن توان می و گیرد می شکل تعاملی الگوهای بر مبتنی ها فرهنگ

 ناخواسته و خواسته و است نبوده  نصیب بی ارتباطی و اطالعاتی گوناگون های فناوری سریع بسیار توسعه  و رشد از اخیر های سال

 اعثب که است گشته مواجه نیز هایی چالش با طبیعتا مسئله این نتیجه در که است شده مند بهره وارداتی های فناوری مواهب از

 در ای فناوری نتیجه، در و نماییم عمومی و اصولی استفاده شاید و باید که چنان دنیا روز های فناوری از نتوانیم گاه هیچ ما شده

 نبهج دو از را موضوع توان می شرایطی چنین در.است شده ختم زیرزمینی گاه و غیرمعقول مصارف به یا مانده باقی نخبگان حوزه



 آن ویژگی و است فرهنگی گذاران سیاست و دولت اختیار در که است اجتماعی کالن مدیریت بعد از اولی داد، قرار کاو و کند مورد

 چالش های بحث در آن نمونه که است شده تایید منافع و اطمینان از ای درجه به رسیدن تا آن کاربرد و فناوری ورود با مقابله

 و است ملموس 85 دهه سالهای در اینترنت و 75 دهه سالهای در ماهواره ،05 دهه سالهای در ویدئو از استفاده همچون برانگیزی

 هب کشور به ورود بدو در فناوری گونه هر آموزشی -فرهنگی مناسب توسعه عدم علت به که است اجتماعی -عمومی بعد از دومی

 المللی بین استانداردهای با مطابق که مطلوب و انتظار مورد تاثیر نتیجه در و گیرد نمی قرار استفاده مورد کامل یا صحیح صورت

 نزدیک یا داشت خواهند همراه تلفن ایرانی میلیون پنج و بیست به قریب زودی به که خوانیم می خبرها در. افتد نمی اتفاق است

 ارسال کوتاه یامپ میلیون چندین مناسبت یک تبریک برای ایران مردم یا کرد خواهند پیدا دسترسی اینترنت به نفر میلیون پانزده به

 است کمی گزارشهای از ای نمونه خبرها این.  است شده تبدیل آسیا همراه تلفن بازارهای بزرگترین از یکی به ایران یا و اند کرده

 رب مبنی اطالعاتی ایشان های گزارش در هیچگاه اما کنند می استفاده آنها از خود های فعالیت تشریح برای مختلف مدیران که

 توسعه آیا.تاس نشده ارائه کشور فرهنگی مهمتر همه از و اجتماعی و اقتصادی پیکره بر فناوری این از استفاده( منفی یا)مثبت تاثیر

 کاهش نوید تواند می( بیشتر یا) میلیون پانزده مرز تا اینترنت به دسترسی توسعه یا خط میلیون پنج و بیست تا همراه تلفن شبکه

 خصوصی و دولتی های شرکت و ها سازمان اقتصادی کارایی و رسانی اطالع افزایش باعث آیا باشد؟ شهری ضروری غیر سفرهای

 راهمف ای گونه به را شرایط پاسخ بی های پرسش این ؟...آیا است؟ آمده اشتغالزایی کمک به فناوری توسعه است؟آیا شده کشور

 مردم و داند نمی کشور همراه تلفن نامطلوب کیفیت پاسخگوی را خود مسئولی هیچ هنوز سال چند از پس امروز مثالً که کند می

 سیدنر در فناوری هر فرهنگی توسعه کلید که کرد استنباط توان می بنابراین. باشند ایشان متعدد های وعده منتظر باید مدام

 نیازهای اساس بر و کالن دید با مردم به فناوری توسعه و ارائه در دولت که دیدگاه این با است سویه دو تعامل به دولت و مردم

 و نشگزی نیاز یک مثابه به را فناوری نیز مردم و بپردازد آن کاربری و آموزشی ابعاد به فناوری توسعه از پیش و کند اقدام جامعه

 در (فرهنگی کار بدون) فناوری توسعه آفت بزرگترین این واقع در که روز، مد و تجملی ابزار یک عنوان به نه کنند برداری بهره

 .است ایران

 ملی وری بهره در  اطالعات فناوری نقش -4

 عنوان هب مسئولین. است پذیر امکان مسئولین و مردم نقش مهم بعد دو به توجه با زمینه این در اصولی ریزی برنامه یک داشتن

 رد انکاری قابل غیر نقش ها سیاست این واقعی مجریان عنوان به مردم و اجتماعی اقتصادی فرهنگی، های عرصه گذاران سیاست

 نظام فحذ استناد قابل اطالعات و آمار بر تکیه با سیاستگذاری در سنتی های چهارچوب از مسئولین خروج. دارند ریزی برنامه  این

 استفاده کاربردی اصول پذیرش و ها برنامه در ضروری غیر های هزینه کردن کم موازی ساختارهای رفتن بین از بروکراتیک های

 ودوج مسئولین و مردم بین تنگاتنگ ارتباط آنها در که...  اجتماعی و اقتصادی های نظام شدن هماهنگ و مردم توسط اطالعات از

 غیر خدمات از استفاده به ایشان کردن عادت همچنین مسئولین توسط مردم برای عمومی آموزش و سازی فرهنگ طرفی از دارد

 کاربرد  فناوری شک بدون و آورد می پدید ایرانی جامعه هرم مختلف سطوح در را وری بهره  و کارایی افزایش موجبات حضوری

 .دهد قرار پیشرفته های کشور زمره در را ما کشور تواند می که  بود خواهد هرم این  سطوح واسط حلقه اطالعات

   ملی های رسانه و اطالعات فناوری -5

 بیت)عمومی امکانات تمامی خاطر همین به و گیرد صورت کالنی راهبردهای و اهداف با باید کشوری هر در فناوری و دانش توسعه

 مورد هدف این به رسیدن برای ابزاری عنوان به...و فرهنگی اقتصادی، های ارگان و ها سازمان مدرسه، دانشگاه، همچون( المال

 و صدا پردازد می فعالیت به انحصاری صورت به که ایران در ملی های سرمایه و ها ثروت بزرگترین از یکی. گیرند می قرار استفاده

. است فرهنگی و آموزشی تبلیغاتی، رسانی، اطالع اقتصادی، مختلف کارکردهای دارای خود خاص ماهیت به بنا که است سیما

 مباحث توسعه در را مهمی نقش تواند می جامعه روز های مقوله در کارکردها این از یک هر عملی پوشش برای مدیران بندی اولویت



 انواع .کند نمی نفی اجتماعی مهندسی در را ها رسانه عظیم توان و قدرت هیچکس امروزه. کند باز کشور توسعه نهایت در و مختلف

 می الذ و هستند گوناگون موضوعات در ملی توجه ایجاد در عمیقی کارکردهای دارای تصویری و صوتی مکتوب، های رسانه مختلف

 های بخش تالش آغاز با و 1552 سال از.نمایند هدایت مشخصی سوی و سمت به را کشور در موجود های پتانسیل و افکار توانند

 در رویکردی گرفتن پیش برای مشخصی استراتژی تدوین به اقدام سیما و صدا اطالعات فناوری توسعه برای کشور در مختلف

 ،آموزشی های مقوله در تواند می سازمان این حالیکه در نبوده موفق گذشته های سال در الوصف مع نموده اطالعات فناوری توسعه

 به ممکن زمان حداقل ؟اختصاص...اما باشد داشته بسزائی تاثیر کشور اطالعات فناوری حوزه مدیریتی و اقتصادی سازی، فرهنگ

 دارند ارک و سر اطالعات فناوری با مختلف انحاء به که مخاطبانی میلیونی بازار برای اطالعات فناوری با مرتبط مختلف های برنامه

 از را اطالعات فناوری های رویداد و اخبار تمامی و بدانند اینترنت را خود اول رسانه حوزه این به مند عالقه افراد است شده باعث

 بسیار عفض مخاطبانی چنین دادن دست از بود خواهد و بوده سیما و صدا گریبانگیر همیشه که ضعفی کنند دنبال اینترنت طریق

 ویژگی  ای لحظه صورت به تصویری صوتی، متنی، های تراکنش امکان و سویه دو اطالعاتی تعامل با اینترنت که چرا است بزرگی

 فکر هب طویل و عریض سازمان این مسئولین امیدواریم.بگیرد را سیما و صدا جای توانسته خوبی به و دارد را رسانه یک کامل های

 رد زیستن حیاتی نیاز که اطالعات فناوری عمومی توسعه جهت در المال بیت از برداری بهره برای را تری جدی رویکرد و افتاده

 مسئولین ممدا پیگیری و جدیت با انشاءاله که شده برداشته خصوص این در بلندی های گام البته و.کنند گزینش است امروز دنیای

 . نشست خواهد ثمر به سازمان اهداف

  واحد متولی یک وتعیین اطالعات فناوری -6

 درایران فناوری این گسترش راه سر بر موجود مشکالت ترین مهم از یکی درایران اطالعات فناوری متعددمتولی نهادهای وجود

 ایه رسانه و اطالعات فناوری مرکزتوسعه انفورماتیک، عالی شورای اطالعات، فناوری عالی شورای رسانی، اطالع عالی شورای. است

 کمیته جمهوری، ریاست وفناوری علمی معاونت اطالعات، فناوری و ارتباطات وزارت اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت دیجیتال

 ایه پژوهش مرکز بنیادی، های دانش پژوهشگاه  فرهنگی، انقالب عالی شورای فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت اطالعات، فناوری

 می سازماندهی و هدایت را درایران اطالعات ازفناوری هایی بخش یک هر دیگر ارگان و نهاد چندین و اسالمی شورای مجلس

 . است نموده فراهم را صنعت این پشتی الک حرکت نهایتا و ملی منابع رفتن هدر عث با واحد متولی نداشتن که.کنند

 آزاد تخصصی های آموزش و اطالعات فناوری  -7

 ییک به آکادمیک، های آموزش ضعف و جوان جمعیت باالبودن بیکاری، باالی نرخ همچون مختلفی دالیل به ایران در آموزش بازار

 آموزش محور حول سو یک از ایران در غیرآکادمیک های آموزش اصلی چالش. است شده تبدیل ها بازار ارزشترین پر و بهترین از

 لفمخت اقشار بین در زیادی جدیت و هیجان شده ذکر دالیل به بنا که است آموزشی مختلف مقاطع کنکورهای برای آمادگی های

 رایب باالیی بسیار تقاضای رو این از و  دارد وجود اطالعات فناوری تحصیلی مختلف مقاطع در تحصیل برای جوانان ویژه به جامعه

 زمینه در ویژه به اطالعات فناوری های تخصص آموزش دیگر سوی از شود می دیده آن به مربوط آموزشی های دوره در شرکت

 التحصیالن فارغ را ها دوره این مشتریان از بسیاری که ای گونه به. است برخوردار خوبی رونق از افزاری سخت و افزاری نرم های

 آن زا منفی. کرد تلقی مثبت هم و منفی هم توان می را موضوع این و دهند می تشکیل اطالعات فناوری های رشته مختلف مقاطع

 می که جهت آن از مثبت و است آزاد های کالس به مراجعه به نیاز هم باز دانشگاه در مشابه های دوره طی رغم علی چرا که جهت

 های ضعف رغم علی که چرا داد نسبت اطالعات فناوری جدید علوم به نسبت بودن روز به برای مردم توجه به را موضوع توان

 با حاضر حال در. هستند دانشگاهی دروس از تر کاربردی و تر روز به ها دوره این محتوای غیرآکادمیک های آموزش در ساختاری

 ناوریف پیشرفته تا پایه مراحل از مختلف دوره از که پردازند می فعالیت به آموزشگاه هزار از بیش کشور سراسر در رسمی غیر آمار

 شناخته آموزش اصلی آفت عنوان به که) گرایی مدرک موج توان می ها آموزشگاه این توسعه دالیل از. دهند می آموزش را اطالعات



 ازیاند راه که اینجاست تامل و توجه قابل نکته اما.برد نام را دنیا روز تحوالت با همگامی برای ها سازمان و افراد تالش و( شود می

 سنجیده و تعیین ضوابطی و معیارها چه اساس بر آموزشی استانداردهای و محتوا تدوین موضوع و اطالعات فناوری های آموزشگاه

 تحصیل های هزینه باالبودن همچنین و افراد همه برای دانشگاه به ورود دشواری دلیل به که است شرایطی در این شود؟ می

 دلیل به و کنند می استفاده غیرآکادمیک روشهای از اطالعات فناوری های آموزش متقاضیان از بسیاری حجم ایران در آکادمیک

 رحش به غیردانشگاهی های آموزش زمینه در توجه قابل مسائل از برخی. شوند می مواجه مشکالتی با مناسب شناخت و آگاهی عدم

 :هستند زیر

 اساتید گزینش نحوه  -1-7

 فارغ اوقات گاهی و ندارد وجود موسسات در آموزش جهت اساتید تربیت یا انتخاب برای استانداردی هیچگونه حاضر شرایط در

 وریکتئ های جنبه بر فقط یا ها آموزشگاه این در فعال اساتید از بسیاری. شود می بعد ترم در دوره همان مدرس دوره یک التحصیل

 .ندارند را درس ارائه و آموزش قابلیت باال فنی تسلط رغم علی یا و هستند ضعیف عملی کار در و هستند مسلط

 آموزشی محتوای تدوین -2-7

 در و نیست دانشپذیران تمامی نیازهای طبق و مشخص معیارهای اساس بر دانشگاهی غیر های دوره در آموزشی محتوای تدوین

 .بود نخواهد برخوردار مناسب کیفیت از آموزش که چرا رود می هدر به معنوی و مادی های سرمایه از بسیاری نتیجه

 آموزش ارائه ابزار و روشها  -3-7

 فادهاست آموزشی مناسب روشهای و های فناوری از توانند نمی ها آموزشگاه از بسیاری فناوری با آموزش تلفیق ضرورت به توجه با

 .شود می دنبال کارا غیر و تئوریک رویکرد با بیشتر ها کالس و کنند

 ارزیابی های شیوه -4-7

 .است کاربردی و دقیق استانداردهای فاقد ها دوره این ارزیابی آموزش به کیفی نگرش عدم و شده اشاره های ضعف دلیل به

 آموزشی استانداردهای و ضوابط  -5-7

 تراتژیاس اطالعات فناوری حوزه غیرآکادمیک آموزشهای توسعه برای نیز کالن رویکرد در رسد می نظر به مشکالت این به توجه با

 بهسازی و بازآموزی در غیرآکادمیک های آموزش اهمیت به توجه با و تفاسیر این با.است نشده انجام و تعیین مناسبی سنجی نیاز و

 های پتانسیل هدایت برای هدفمندی نظام است الزم است کشور در اطالعات فناوری دانش جریان به بخشیدن پویایی برای آموزش

 .گردد اجرا و تدوین موجود

 ایران اسالمی جمهوری کشور های دانشگاه و اطالعات فناوری -8

 نتخابا الگوهای از را کشور های دانشگاه عمیق پذیری تاثیر توانیم می بکنیم اخیر دهه سه در کشور توسعه های مدل بر مروری اگر

 شعار ،خودکفایی تفکر همچنین و کشور جنگی شرایط و المللی بین های تحریم دلیل به شصت دهه های سال در کنیم درک شده

 سیاریب های دانشگاه توسط پزشکی حدودی تا و کشاورزی های رشته ها سال آن در شد می شنیده بسیار "توسعه محور کشاورزی"

 و جنگ پایان از پس. شود رفع داخل از جامعه نیازهای تا شد سعی ها رشته این در دانشجو زیادی تعداد جذب با و شد اندازی راه

 دانشگاهی های رشته صنعتی، توسعه بر مبتنی الگوهای به کشور اقتصادی توسعه گرایش و هفتاد دهه در سازندگی های سال آغاز با

 اه رشته این داوطلبان سوی به دانشگاهها پذیرش درهای و گرفتند قرار توجه مورد بسیار آن مشابه و صنایع عمران، به مربوط

 بود دهش طراحی محوری دانایی الگوی بر مبتنی که کشور توسعه چهارم برنامه قانون تصویب با و هشتاد دهه اوایل از. شد گشوده

 های دوره اندازی راه برای کشور مختلف های دانشگاه سوی از بسیاری اقدامات ایران در اطالعات فناوری توسعه به همزمان و

 موثر هدور سه این فرایند عنوان به توان می آنچه. گرفت صورت ارشد کارشناسی و کارشناسی مقاطع در اطالعات فناوری تخصصی

 است نگری کیفی جای به نگری کمی همیشگی مشکل و مناسب گیری نتیجه عدم کرد عنوان ایران آکادمیک آموزشهای روند بر



 ، عهجام نیازهای بین مستقیمی رابطه نتوانست هیچگاه آکادمیک های آموزش زمینه در قدرت بزرگترین عنوان به دولت که چرا

 در زمال تخصص فاقد یا بیکار التحصیل فارغ هزاران با اکنون هم نتیجه در آورد وجود به التحصیالن فارغ تعداد و آموزش کیفیت

 .آمد خواهد نیز اطالعات فناوری حوزه های رشته سراغ به زودی به رشد می نظر به که مشکلی. هستیم مواجه مختلف های رشته

 های حل راه یافتن قطعاً که هستیم مواجه اساسی مشکل چند با اطالعات فناوری آکادمیک های آموزش زمینه در حاضر حال در

  خوب مسیری به را کشور اطالعات فناوری تواند می آنها برای مناسب

 نخواهیم معنوی و مادی های سرمایه رفتن هدر و گذشته تلخ های تجربه جز چیزی صورت این غیر در و کند هدایت مناسب و

 :از عبارتند مشکالت این از برخی. داشت

  ها دوره ساختاری ضعف -1-8

 طراحی و تدوین دقیق کارشناسی مطالعات بدون و سریع بسیار نیاز و شرایط اساس بر اطالعات فناوری آموزش های دوره از بسیاری

 .نیستند برخوردار الزم کارایی از وجه هیچ به عملی جنبه از نه و محتوایی جنبه از نه شرایطی چنین در اند شده

 دانشجویان آگاهی عدم -2-8

 ایشان اصلی هدف و انگیزه توانید نمی گزینند می بر خود تحصیلی رشته عنوان به را اطالعات فناوری که افرادی اکثر با مواجه در

 ینا در. است اطالعات فناوری رشته به نسبت شده ایجاد موج از متاثر بلکه آگاهی روی از نه آنها گزینش که چرا نمایید درک را

 پس و تحصیل هنگام دانشگاه، به ورود از ناآگاهی این سازد هماهنگ استاندارد اصول با را خود انتظارات تواند نمی دانشجو شرایط

 .سازد می عاجز عملی و علمی مسائل ترین ساده درک از را او و بود خواهد همراه وی با التحصیلی فارغ از

 حوزه این در ای حرفه اساتید نبود -3-8

 حوزه این در متخصص اساتید وجود عدم رغم علی اطالعات فناوری های دوره اندازی راه برای ها دانشگاه زیاد بسیار تعجیل

 و یسع با همراه فراگیری و شوند نمی ارائه شاید و باید که آنطور دروس شرایط این در. است ما اطالعات فناوری مشکل مهمترین

 .آموزشی مشخص قاعده و اصول روی از نه خطاست

 کیفیت جای به کمیت به توجه -4-8

 فزایشا یا ها دوره افزایش صدد در مدام کنند فکر آموزشی های دوره از یک هر کیفیت افزایش به اینکه از پیش کشور های دانشگاه

 التحصیالن فارغ علمی سطح و ها آموزش کیفیت روی شدت به مسئله این. هستند آزاد های دوره در ویژه به  دانشجویان تعداد

 .بود موثرخواهد

 انگلیسی زبان -5-8

 شدید ضعف خاطر به که است حالی در این است انگلیسی اطالعات فناوری حوزه علوم درصد 80 خصوص به و علم دنیای زبان

 .برخوردارند انگلیسی زبان در تخصص کمترین از اطالعات فناوری دانشجویان از بسیاری زبان ای پایه آموزش

 آموزشی مناسب منابع نبود -6-8

 این. ستا آموزشی استاندارد و مناسب منابع وجود عدم است اطالعات فناوری اساتید و دانشجویان گریبانگیر که مشکالتی از یکی

 زیادی بسیار پویایی دلیل همین به و است ماه 21 حدود اطالعات فناوری حوزه علوم عمر بدانیم که شود می تر پررنگ وقتی مشکل

 .است دشوار بسیار منابع تولید و دارد وجود حوزه این در

 نوین کارهای و کسب در آفرینی ارزش و اطالعات فناوری -9

 و کسب در آفرینی ارزش مورد در خود تحقیق در(Christoph Zott)زوت کریستوف و (Raphael Amit)آمیت رافاتل آقایان

 را  الکترونیکی کار و کسب 53 مورد در  خود تحلیل و تجزیه از حاصل های یافته ، روشها و ها داده بخش در الکترونیکی کارهای

 و لتکام پشتکار، بدعت،:  است الکترونیکی کار و کسب در ارزشی عامل چهار موید ما تحلیل و تجزیه: اند داشته بیان چنین



 تحلیل و تجزیه بر خود تحقیق ادبیات گرفتن نظر در با ، مجازی بازارهای در آفرینی ارزش بالقوه توان بر تاکید با آنان.اثربخشی

 معامالت های ههزین اقتصادی اصول و استراتژیک های شبکه نظریه شرکتها، منابع بر مبتنی نگرش شومپیتر، نوآوری ، ارزشی زنجیره

 پیشنهادهای نماینگر شده، بحث نظری هرچارچوب: مینمایندکه گیری نتیجه چنین را خود تحقیقات خالصه و شده متمرکز

 راتژیک،است مدیریت و کارآفرینی مورد در تحقیق از حاصل های نگرش از بسیاری. است آفرینی ارزش احتمالی منابع باره در ارزشمند

 را رسشپ این اند، شده بیان تحقیق ادبیات در که ارزشی گوناگون عوامل البته،. هستند الکترونیک کار و کسب در کاربرد قابل

 هب منحصر عوامل میتوان آیا و برخوردارند الکترونیکی کارهای و کسب در ای ویژه اهمیت از ارزش، منابع کدام که کنند می مطرح

 نظری چارچوب هر که پرداختیم حقیقت این به ما همچنین. خیر یا کرد مشخص الکترونیک کار و کسب محیط در را ارزش فرد

 مواجه تهایمحدودی با ، پیوسته هم به شدت به الکترونیکی دربازارهای استفاده هنگام به نماید، تشریح را آفرینی ارزش میتواند که

 ما. کند یم تقویت را الکترونیکی کار و کسب در آفرینی ارزش منابع بندی اولویت و شناخت به نیاز امر این که معتقدیم ما. است

 کسب دارای های بنگاه اطالعات از استفاده با و الکترونیک کار و کسب در آفرینی ارزش منابع از مدلی تعیین اساس بر را فرایند این

 و زمان  لطو در کاری کسب هر  برای آفرینی ارزش میرسد نظر به ، فوق تحقیقات نتایج به توجه با. نمودیم آغاز الکترونیک کار و

 ما  است بدیهی. بگیریم نظر در جهان نقاظ تمام و زمان طول کل برای واحدی نسخه توانیم نمی ما و بود خواهد متغییر مکان

  .دهیم ارتقاء را ها حوزه تمام در آفرینی ارزش تبیین سرعت ، نوین علم و تکنولوژی ظهور و رشد تناسب به بایستی

 بندی جمع

 سترشگ و توسعه به توجه با رسدکه می نتیجه این به خود تحقیق سواالت به پاسخ در شده اشاره موارد  های بررسی از پس محقق

 هکلی در بشر دانش. است ضرورت یک  کاربردی و تخصصی های مهارت کسب و آموزش مدرن، های تکنولوژی ظهور و فنون و علوم

 در آکادمیک های آموزه صرف. است اطالعات فناوری دانش موارد این از یکی و است تحول و تغییر حال در روز هر ها زمینه

 مین کفایت حوزه این در حرفه و شغل یک تصدی یا و وکار کسب یک آغاز برای  اطالعات فناوری های رشته در خصوصاً دانشگاهها

 باریاج ، دولتها گذاری سرمایه. نیست پوشیده برکسی( کاربردی تخصصی، خصوصاً) آموزشی های دوره عملی نتایج و آثار. کند

 همین به. ادعاست این مبین و گواه مؤسسات، و سازمانها در ، کاربردی های دانشکده اندازی راه و آموزش بودجه اختصاص کردن

 رفتنگ ، دولتی انحصار. نماید می پیشنهاد موثر عامل و موفق استراتژی یک عنوان به را تخصصی و کاربردی آموزش محقق، دلیل

 معتبر های شرکت فعالیت برای مناسب بسترسازی عدم واحد، متولی وجود عدم ، خصوصی بخش از خالقیت و نوآوری فرصت

 و نادرست های سیاست برخی اعمال و اقتصادی تحریم ، شرکتها قبیل این توسط نمایندگی و شعب ایجاد امکان عدم و خارجی

 از کالکترونی تجارت قانون و  معنوی و فکری مالکیت قانون  خصوصا مقررات و قوانین از بسیاری در ابهامات برخی وجود ناکارآمد،

 کارهایو کسب به کمک اینترنت، گسترش خصوصی، بخش تقویت. اند شده صنعت این توسعه راه سد که باشند می مواردی جمله

 و حقوقی ، فنی هایزیرساخت) سازی،آگاه و آموزش زمینه در فراوان گذاریسرمایه دولت، نقش کردن محدود ، متوسط و کوچک

 فراهم قمحق منظر از را صنعت این توسعه راه الکترونیکی، تجارت جایگاه ارتقای در توسعه و تحقیق به ویژه توجه ،(انسانی منابع

 ینا نامدار متولیان.  است صنعت این توسعه راه مسیر بخش نوید رسانی،اطالع فناوریهای از گسترده استفاده لزوم. نمود خواهد

 عهتوس کشورهای در را فناوریها این از موثر و بهینه استفاده ترویج راه سر بر موجود موانع رفع برای را پیشنهادهایی همواره حوزه

 ، حوزه این مدعیان.  است صنعت این توسعه برای یافته توسعه کشورهای رغبت و تمایل از نشان  مهم این که نمودند ارائه نیافته

 جوامع.کنند می یاد جهانی صلح و کشورها سیاسی ثبات حفظ دموکراسی، تحکیم جهت بالقوه نیروی عنوان به اطالعات فناوری از

 از ایعمده بخش کند، تأمین را خود صنایع و شهروندان نیاز مورد اطالعات نتواند کشوری اگر که دانند می نیک یافته توسعه

 ارتباطی، کانالهای محدودیت توسعه، حال در جوامع در متأسفانه که است حالی در این. داد خواهد دست از را خویش استقالل

 بلکه  اسیسی استقالل فقط نه گشته باعث نیاز، مورد فنی و علمی اطالعات به بموقع دسترسی امکان عدم نتیجه در و رسانیاطالع



 سیارب نکته این به توجه میان، این در. گیرند قرار جدی خطر معرض در و کرده پیدا تزلزل شدت به اجتماعی و اقتصادی وضعیت

 رهایکشو در آنها سرچشمة که اطالعاتی از توسعه حال در کشورهای تشخیص بدون و رویهبی استفاده که است ضروری نیز ظریف

 به که زیانی در آن، بر افزون و باشد داشته دنبال به تکنولوژیکی و علمی وابستگی دقت، عدم صورت در تواندمی است، یافته توسعه

 فرصتها هاینک سخن کوتاه.باشد مؤثر آید، وارد کشورها این سیاسی استقالل نهایت، در و تاریخی و اجتماعی ارزشهای فرهنگی، هویت

 ستد از که باالست قدری به صنعت این در نوین تکنولوژیهای ظهور سرعت اطالعات فناوری حوزه در خصوصا داد دست از نباید را

 نبود دارا بر عالوه که داشت خواهند دست در کشورهایی را پایدار توسعه کلید. باشد نمی جایز ساعت یک برای حتی زمان دادن

 .باشند برخوردار نیز اطالعاتی کارآمد سیستمهای و ارتباطی نوین امکانات از علمی، تحقیقات گسترده نظام
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