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چکیده
هدف :مطالعه حاضر در پی بررسی تحوالت در زمينه ايجاد و گسترش زير ساختهای فنآوری
اطالعات در جهان است .به همين منظور مؤلفههايی همچون کاربران اينترنت ،دسترس پذيری،
سرعت و پهنای باند ،ضريب نفوذ ،هزينه استفاده و توزيع وگسترش فناوری های اطالعاتی و
ارتباطی در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شدهاند.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع مروری بوده ،ضمن مطالعه متون و ادبيات اين حوزه از طريق
بررسی و مطالعه پژوهشهای فارسی و انگليسی ،استفاده از اطالعات و آمار پايگاههای اطالعاتی
همچون يونسکو و اتحاديه بينالمللی ارتباطات ) (ITUنيز مد نظر قرار گرفته است.
یافتهها و نتایج :بررسیها نشان میدهد که عوامل مختلف سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در
توسعه و گسترش زير ساختهای اطالعاتی تاثير به سزايی داشته ،اما عامل اقتصادی و مهمترين آن
گران بودن فنآوریهای نوين اطالعاتی که سهم زيادی از توليد ناخالص ملی کشورهای در حال
توسعه را به خود اختصاص میدهد از داليل عمده پائين بودن ضريب نفوذ و عدم گسترش اين
زير ساختها در کشورهای مورد نظر است .نتايج به دست آمده نشان دهنده آن است که هر چند
فاصله ميان کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه در اين زمينه بسيار است ،اما آمارها حاکی از
آن است که در طی سالهای اخير حرکت و جهش خوبی در کشورهای در حال توسعه در جهت
دستيابی به زير ساختهای مورد نظر به عمل آمده است.
كلید واژه :فنآوريهاي اطالعات و ارتباطات ،زیر ساخت ،شاخصها ،ضریب نفوذ
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مقدمه
به موازات استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در تمامی ابعاد حيات بشری ،جهان به
سرعت در حال تبديل به يک جامعه اطالعاتی است .امروزه امکان دستيابی به اينترنت و استفاده از
منابع اطالعاتی در تمامی جوامع بشری روندی تصاعدی را طی مینمايد و جوامع مختلف هر يک

با توجه به زيرساختهای متعدد ايجاد شده ،از مزايای فنآوری اطالعات و ارتباطات ،استفاده می-
نمايند .ايجاد زيرساختهای ارتباطی ،تدوين قانون و تربيت نيروی کار آشنا با فنآوری اطالعات
و ارتباطات ،نمونههائی از تالش انجام شده در اين خصوص است.
اهميت و ضرورت فنآوری اطالعات و ارتباطات به اندازهای است که در عصر حاضر ،داشتن
مزيت نسبی منابع و ذخايرطبيعی -که خاص کشورهای در حال توسعه است ـ ارزش خود را در
برابر مزيت رقابتی ناشی از فنآوری  -که خاص کشورهای توسعه يافته است -از دست داده
است .از اين رو ،سرمايهگذاری دراين بخش ضمن ارزش افزوده بااليی که به دنبال خواهد داشت،
در بهبود فرايندها نقش بهسزايی بازی میکند(قلی پور)313 ،3030 ،
بنابراين صحبت از فنآوری اطالعات ( 3)ITصحبت از توسعه و گسترش در تمامی ابعاد
زندگی بشر اعم از خانواده ،جامعه ،اقتصاد ،فرهنگ ،تجارت ،سياست ،ارتباطات ،روابط بينالملل و
 ...است که در قرن  13و در يک جامعه اطالعاتی باعث اليهبندی و ايجاد روابط جديد انسانها و
تغييرات بنيادين در جوامع شده است .بدين لحاظ کشورها و دولتها درحال رقابت در جهت
دسترسی هر چه بيشتر به فنآوری اطالعات و ارتباطات و ماحصل آن اطالعات ناب هستند تا
بتوانند رفاه ،سالمتی ،ثروت و توسعه  ...را برای مردم خود به ارمغان بياورند .اما الزمه دانش و به
کارگيری فنآوری اطالعات همان تدوين سياستهای ملی در جهت ايجاد و توسعه زيرساختها
است .زيرساختها در اشکال و روشهای مختلف وجود دارد ،از جمله ابزارها و امکانات و
تجهيزات و تکنولوژیهای ارتباطی ،مثل تلفن ،موبايل ،اينترنت و  ....يا در گسترش فرهنگ عمومی
و باالبردن سطح سواد اطالعاتی جامعه ظهور پيدا میکند و يا در تدوين سياستهای ملی در جهت
زمينه سازی و تدوين برنامههای راهبردی از طرف دولتمردان و  ...امور اجرا میشود .چشمانداز

دنيای فراصنعتی با سيطره فن آوری اطالعات در جای جای زندگی نوع بشر ،نياز به برنامهريزی-
. Information technology
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های راهبردی و ايجاد زير ساختهای الزم در جهت پيادهسازی و بهکارگيری اين فنآوریها را
اجتناب ناپذير مینمايد.
لذا بررسی تحوالت فنآوریهای اطالعاتی در عصر حاضر و چگونگی پراکندگی و توزيع اين
فنآوریها در مناطق مختلف جهان ،مسئله اصلی پژوهش حاضر است .به همين دليل ،توجه به
توسعه و گسترش زيرساختهای فنآوری اطالعات ،شناخت انواع زير ساخت فنآوری اطالعات،
پراگندگی آن در سطح جهان ،مقايسه کشورها از نظر توانمندی در زمينه بهکارگيری اين فنآوریها
و نگاهی به رتبهبندی کشورها در نقاط مختلف جهان ،در دايره و محدوده اين تفحص و بررسی
است.
آنچه مسلم است در هياهوی گسترش فنآوریهای اطالعاتی و پديده انفجار اطالعات نقش و
اهميت زير ساختهای مريوطه در سايه قرار گرفته ،به طوری که کشورهای جهان سوم و برخی
کشورهای در حال توسعه بهعلت ضعف در زير ساختها يا از بهکارگيری اين فنآوریها عاجز
مانده و يا اينکه در بهره وری مناسب از اين فنآوریها با مشکالت عديدهای مواجهاند .به همين
دليل پاسخ به سواالت زير می تواند به برخی ابهامات در اين خصوص پاسخ داده و ديد روشنتری
در رابطه با زير ساختهای فنآوری اطالعات و نقش و اهميت آن فرا روی خواننده بگشايد ،از
جمله:
 زير ساختهای فنآوری اطالعات در کشورهای مختلف جهان از چه وضعيتی برخورداراست؟
 زير ساختهای فنآوری اطالعات چه امکانات و ابزارها و زمينههايی را در بر میگيرد وچه شاخصهايی دارد؟
 به ضرورت تغيير در نيازهای کاربران و ارائه خدمات به آنها ،اين زير ساختها چگونه به رفعنيازهای متنوع و روزآمد کاربران کمک خواهند کرد؟
 چه موانع و مشکالتی فراروی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در جهت ايجاد زيرساختهای اطالعاتی وجود دارد؟
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بررسی متون و ادبیات
در زمينه توسعه فنآوری اطالعات و ايجاد زير ساختهای الزم ،مطالعات و پژوهشهای

متعددی به عمل آمده که نتيجه و نقطه اشتراک اين تحقيقات نشاندهنده آن است که رشد فن-
آوریهای اطالعاتی در قرن  ،13به خصوص در چند سال اخير از رشد بسيار سريعی برخوردار
گرديده است .از جمله اين پژوهشها میتوان موارد زير را برشمرد:
عرفانی ،اکبرزاده و نوده فراهانی ( ،)3033در پژوهشی اثر فنآوری اطالعات) 3(ICTبر رشد
اقتصادی کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه را مورد مطالعه قرار دادهاند .در اين پژوهش بيان
شده که مطالعات دهه  3335ميالدی در ارتباط با اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی
کشورهای توسعه يافته ،منجر به ارائه و ظهور رابطههای مثبت و قوی بين اين دو شد و با اندکی
تاخير اين رابطه ،در برخی از کشورهای در حال توسعه نيز ظاهرگرديد؛ اما چگونگی تاثير آن در اين
کشورهايی که فضای رقابتی الزم را ندارند و از زير ساختهای ضعيفی برخوردارند ،جای بحث
دارد .مقاله حاضر به بررسی رشد اقتصادی کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه منتخب از طريق
مطالعات پيشين نظر دارد .نتايج ،حاکی از تاثير مثبت و معنیدار بين رشد اقتصادی و فنآوری
اطالعات و ارتباطات در اين دوره میباشد که در کشورهای توسعه يافته اين ارتباط قویتر بوده
است.

زياری و همکاران( ،)3033در تحقيقی تحت عنوان «اهميت توسعه زيرساختهای اطالعاتی و
ارتباطی شهری در روند جهانی شدن شهرها» ،به بررسی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات
( )ICTدر تعريف برنامهريزی شهری با تکيه بر ابعاد کالبدی آن پرداخته و بر مبنای نتايج آن،
تاثير برنامهريزی مبتنی بر توسعه زيرساختهای اطالعاتی و ارتباطی درتسهيل روند جهانی
شدن را بيان میدارد .همچنين با بررسی معيارها و شاخصهای مقايسهای ،به ارزيابی و
رويکردهای جديد برنامهريزی شهری که مبتنی بر توسعه زيرساختهای اطالعاتی و ارتباطی
هستند ،پرداخته شده است (زياری.)3033 ،

همچنين رحمانپور ،لياقتدار و افشار( ،)3033با يک بررسی تطبيقی و مقايسهای وضعيت فن-
آوری اطالعات و ارتباطات و زيرساختهای ايران و جهان را مورد بررسی قرار دادهاند .اين
.Information and Communications Technology
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مقاله با عنوان «بررسی وضعيت توسعه فنآوری اطالعات و ارتباطات در ايران و جهان» ،به
بررسی اين روند پرداخته است .از شاخصهای مربوط به زيرساختهای مخابراتی و اينترنتی
به عنوان معيار بررسی در اين پژوهش استفاده شد .نتايج حاصل از تحليلها نشان داد که از
جمله قطبهای موفق در زمينه توسعه فنآوری اطالعات و ارتباطات در جهان ،امريکا ،اروپا
وآسيای شرقی میباشند .جايگاه ايران نيز در مقايسه با کشورهای همطراز متوسط به پائين
ارزيابی شده است.
مختاری( )3031نيز در پژوهشی تحت عنوان «سياست ملی اطالعاتی مقايسه برخی مناطق و
کشورها با تاکيد بر ايران» ،به سياستهای اطالعاتی برخی کشورها به ويژه ايران پرداخته و
موانع و فرصتهای فراروی آن را تجزيه و تحليل کرده و اشتراکات و افتراقات اين سياستها
را درکشور مد نظر قرار داده است.
از طرف ديگر در بررسی متون و ادبيات خارجی (انگليسی) در میيابيم که در دهه اول
قرن  ،13پژوهشهای متعددی با موضوع فنآوری اطالعات و زير ساختهای مربوطه به انجام
رسيده اما به نظر میرسد به علت عبور کشورهای پيشرفته از اين مرحله و بديهی بودن اين
مبحث در کشورهای مورد نظر ،در حال حاضر و در ميانه دهه دوم قرن  ،13انعطافپذيری اين
زيرساختها و انطباق آن با نيازهای کاربران با ويژگیهای تعاملی ،به عنوان مسئله مهم ذهن
پژوهشگران را به خود مشغول داشته است .در متون علمی انگليسی زبان اين پژوهشها به
عنوان نمونه قابل تأمل است:
در جهت استفاده و توسعه زيرساختهای اطالعاتی ملی و امکانسنجی آن در کشور
امريکا ،کاپور و ويتزنر ،)1535(3پژوهشی تحت عنوان «توسعهی زيرساختهای ملی اطالعات
و ارتباطات » را انجام دادهاند .هدف اين تحقيق پرداختن به موضوع اهميت توسعه يک
زيرساخت ارتباطی و اطالعات ملی است که مناسب نيازهای کوتاه مدت و امکانات باشد .در
اين پژوهش پلتفرم 1باز الکترونيکی پيشنهاد داده شده است.

1
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ايناکرير و اونی نانيا ،)1551( 3نيز در مطالعه به عمل آمده که در سطحی وسيعتر انجام شده،
عواملی را که در توسعه زيرساختهای فنآوری اطالعات در قاره افريقا دخيل بودهاند ،مورد
بررسی قرار دادهاند .اين مطالعه ضمن پرداختن به مفهوم و جايگاه زيرساختهای اطالعاتی،
چالشهای اين پديده را در قاره افريقا مورد بررسی قرارداده است .عواملی همچون ،ارتباطات،
بحرانهای سياسی ،جنگ ،کودتا ،فقر و بيسوادی ،تنوع فرهنگی و اجتماعی ،کمبود امکانات و
تجهيزات ارتباطی و ...ازجمله مسائل دخيل در توسعه فنآوری اطالعات دراين قاره بوده است.
پژوهش فوق از لحاظ پوشش جامعه آماری(کشورهای افريقايی) در برگيرنده کشورهای است که
در فقر اطالعاتی به سر برده و از امکانات و فنآوریهای اطالعاتی کمترين سود را میبرند؛ به
همين لحاظ میتواند ارائه دهنده تصويری واقعی از شکاف اطالعاتی بين اين کشورها و کشورهای
پيشرفته بوده و نشاندهنده بی بهره بودن عميق آنها از فنآوریهای اطالعاتی و زير ساختهای
مربوطه باشد.
در همين راستا ،چانوپاس ،کرايريت ،و

خانگ1

( ،)1552جهت ارائه مدل و چارچوبی در

جهت بهکارگيری زيرساختهای انعطافپذير ،در مطالعهای تحت عنوان «مديريت زير ساختهای
فنآوری اطالعات» ،به بررسی چارچوبهای انعطافپذير و ويژگیهای آن پرداختهاند .هدف از
اين تحقيق ارائه يک تعريف عملياتی از زيرساخت فنآوری اطالعاتی انعطافپذير و تدارک يک
چارچوب برای شناسايی اجزای آن است .توسعه نتايج از چهار اجزای تشخيص(اتصال ،سازگاری،
پيمانهای بودن ،و شايستگی پرسنل فنآوری اطالعات) برای راهکارهائی جهت شفاف کردن پنج
ااجزاء آينده (مقياسپذيری ،پيوستگی ،سرعت ،تسهيالت و نوگرايی) صورت گرفته است .اصالت
و ارزش اين مطالعه در اين است که برای اولين بار به ارائه شواهد تجربی از زمينههای يک کشور
در حال توسعه میپردازد که پر کردن يک شکاف قابل توجه در ادبيات علمی است .اگر چه
پژوهشگر اين مطالعه را گزارش يافتههای مختلف ادبيات میداند ،اما اذعان دارد که نتايج هنوز
جای تکميل تناقضات در چارچوب تحقيقات موجود را میطلبد.

. Enakrire & Onyenania
.Chanopas & Krairit & Khang
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همچنين ،بالنينگ ،)3331( 3در پژوهش خود تحت عنوان «زير ساختهای اطالعاتی ملی در
آسيا  /اقيانوسيه» ،آورده است :اخيراً ،کشورهای زيادی درآسيا  /اقيانوسيه طراحی و تکميل
زيرساخت اطالعاتی ملی خود را شروع کردهاند .به عنوان مثال برنامه فنآوری اطالعات سنگاپور
در سال  1555برتبديل يک شهرايالتی به يک جزيره هوشمند قرارگرفته است و چشم انداز مالزی
در  1515به ايجاد کردن يک راهرو بزرگ چندرسانهای ،معطوف شده است .برنامههای زيرساخت
فنآوری اطالعات در  31کشور آسيا /اقيانوسيه بررسی شده است .آنها کشورهای تازه توسعهيافته-
ی (شيرهای جوان ،شامل :چين ،مالزی ،فيليپين ،تايلند و ويتنام) ،کشورهای سطح متوسط(ببرهای
پيشرفته ،شامل :هنگگنگ ،سنگاپور ،کره جنوبی ،تايوان) و کشورهای بسيار پيشرفته (پلنگان بالغ،
شامل :استراليا ،ژاپن ،نيوزيلند) هستند .همچنين بحث اپکها مورد بررسی قرارگرفته است .اين کار
در تاسيس يک ) 1(APIIدر زيرساختهای آسيا/اقيانوسيه صورت گرفته است.

اهداف پژوهش
هدف پژوهش حاضر نيز با تأسی از ادبيات ارائه شده ،تبين زير ساختهای اطالعاتی و
شاخصهای آن در کشورهای جهان است .در پوشش اين هدف ،چگونگی توزيع و گسترش اين
زير ساختها در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه نيز مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد
گرفت .همچنين تمرکز بر اهداف فرعی زير در کنار هدف اصلی پژوهش مورد توجه واقع خواهند
شد:
 )3ارائه تصويری از وضعيت زير ساختهای اطالعاتی در سطح کشورهای جهان؛
)1معرفی زير ساختهای اطالعاتی در قالب فنآوری ،روشها و سيستمها و دانش مربوطه در
جهت پردازش و تبادل اطالعات؛
 )0ارائه يک تعريف عملياتی از انعطاف پذيری زيرساختهای فنآوری اطالعات؛
 )1ارائه چارچوبی برای ارزيابی اجزای زيرساختهای فنآوری اطالعات انعطاف پذير؛

. Blanning
)APII (Asia Pacific Information Infrastructure

1

2
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نگاهی به گستره فنآوري اطالعات در سطح جهان
مجمع جهانی اقتصاد آخرین ویرایش گزارش خود مبنی بر «فناوری اطالعات در جهان» را منتشر
کرده است .1این گزارش 1۱۱ ،کشور جهان را بر اساس رشد و رضایت مربوط به فنآوری اطالعات و
ارتباطات رده بندی میکند .جدول شماره ،1ده کشور برتر این لیست را نشان میدهد.
جدول .6ده كشور برتر اقتصادي توسعه یافته در زمینه فنآوري اطالعات()2169
0

نام کشور
فنالند

رتبه

امتیاز
89.5

رتبه سال 2102
3

2

ستگاپور

89.5

2

3
4

سوئد
هلند

89.1
8951

1
5

5

نروژ

8955

7

6

سویس

8955

8

7

انگلستان

895۱

11

8

دانمارک

8985

۱

9

امریکا

89۱7

5

01

تایوان

89۱7

11

در اين گزارش نگاه ويژهای به  1معيار اصلی شده است :زيرساختهای فنآوری اطالعات؛
استفاده فنآوری اطالعات در دولت ،تجارت و اشخاص؛ محيط تجاری و نوآوریها؛ و تاثيرات
اقتصادی ناشی از فنآوری اطالعات .همچنبن متن گزارش و دادههای آماری مويد اين مطلب
است که فنآوریهای ديجيتال ،تاثير قابل مشاهدهای بر رشد اقتصادی و اشتغالزايی گذاشته است.
البته در اين گزارش گفته میشود که فاصله ديجيتالی ميان کشورهای توسعه يافته و کشورهای در
حال توسعه در حال افزايش است که اين به خاطر عدم وجود محيطی سالم برای رقابت و نوآوری
است.

. http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2013/

1
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19

جدول شماره .2شاخصهاي هسته دسترسی استفاده از  ICTخانگی و شخصی براساس اطالعات
سالهاي پیش ()2111-2162

در جدول شماره  ،1شاخص دسترسی به امکانات ارتباطی و اطالعاتی در کشورهای مختلف
آسيايی طی سالهای  ،1531-1553آورده شده است .در اين ميان تالش شده که توزيع کشورها
بر اساس کشورهای توسعه يافته ،در حال توسعه و عقب مانده کشورهای آسيايی باشد .اطالعات
جدول نشاندهنده آن است که کشورهای سنگاپور و ژاپن و کره از نظر دسترسی به امکانات
استفاده از  ICTاز موقعيتی به مراتب بهتر نسبت به کشورهايی همچون عراق و ويتنام در جدول
برخوردارند .ايران نيز از موقعيتی مناسب برخوردار نيست ،اما نسبت به کشورهای عراق و ويتنام
در مقام بهتری قرارگرفته است.
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زیر ساخت فنآوري اطالعات
پاپوال ،)1551( 3بيان میدارد که زيرساختهای اطالعات منعکسکننده ابزار فنآوری ،روشها
و مدلهای دسترسی مورد نياز برای تسهيل مديريت دانش کارآمد بوده و امروز در جريان انتقال
عظيم اطالعات از منابع مختلف ،اهميت فوقالعادهای دارد.آنها سيستمهای اطالعاتی و ارتباطاتی
مورد نياز برای به اشتراکگذاری گسترده و استفاده از اطالعات يا منابع مانند کامپيوتر ،نرمافزار و
تمام اجزای زيرساختهای مخابراتی برای پردازش دادهها و اطالعات هستند .بزرگراه اطالعات به
عنوان بخشی جدايی ناپذير از زيرساخت اطالعات در نظر گرفته شده است .او نتيجه گرفت که
اعتقاد بر اين است که زيرساختهای اطالعات بايد به عنوان وسيلهای برای حمايت از اهداف
توليد ناخالص ملی ) 1(GNPدر سراسر جهان خدمت کنند ،بنابراين میتواند به عنوان طيف وسيعی
از تجهيزات ،از جمله فنآوریهای کامپيوتری ،برنامههای کاربردی ،فنآوریهای اساسی و برای
کمک به پردازش اطالعات ،به کار رود که همين نيز در توسعه( (GII

0

به اوج خود میرسد

).(Enakrire, Onyenania, 2007
زيرساختهای اطالعات به عنوان «مقررات انسانی ،ارتباطات راه دور ،فنآوری اطالعات،
حمايت دولت و ديگر موسسات اطالعات برجسته» مشخص هستند .آنها زير ساخت فنآوری
اطالعاتیاند که در معماری سيستمهای متمرکز مانند سرورهای وب هستند .اين به عنوان فنآوری
اطالعات و زير ساختهای اساسی در دريافت ،پردازش ،ذخيرهسازی و انتشار يا انتقال اطالعات با
استفاده از کامپيوتر ،ماشينهای اداری و ارتباطات از راه دور مورد نياز ،شناخته میشود .رايانهها،
پردازش ،خواندن ،ذخيره سازی و امکانات بازيابی را فراهم میکنند؛ در حالی که ارتباطات از راه
دور ،تسهيالتی برای انتقال يا ارتباط دادهها و اطالعاتی که بيشتر استفاده از بزرگراه اطالعات
(اينترنت) را تسهيل میکند ،ارائه میدهد .شبکهای از اطالعات مستقل و فنآوریهای ارتباطات
(خطوط تلفن و تلويزيون ،کابل ،ماهوارههای ارتباطی ،رايانهها ،فرستنده اطالعات و غيره) است که
همگرا به يک سيستم يکپارچه میباشد ).)Enakrire,Onyenania,2006

1

.Popoola
. Gross National Product
3
. Global Information infraStructure.
2
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چيسنگا  ،)3333(3معتقد است که اين وب يکپارچه ،شبکههای ارتباطی ،رايانهها ،پايگاه دادهها
و لوازم الکترونيکی مصرفی را شامل میشود ،که مقادير زيادی از اطالعات را در نوک انگشتان
کاربر قرار میدهد .از طريق ( )GIIکاربران در سراسر جهان قادر خواهند بود به کتابخانهها ،پايگاه
دادهها ،ادارات دولتی ،و سازمانهای خصوصی در هر نقطهای در جهان دسترسی داشته باشند
). ( Enakrire&Onyenania,2006

زيرساختهای فنآوری اطالعات در چارچوبی يکپارچه است که اساس آن بر شبکههای
ديجيتال است .اين زيرساخت شامل مراکز دادهها ،رايانهها ،شبکههای کامپيوتری ،دستگاههای
مديريت پايگاه داده ،و يک سيستم نظارتی است .در حال حاضر کسب و کار جهانی به محيطی
پوياتر و پيچيدهتر تبديل شده است ،رقابت ميان شرکتها و در ميان محدوديتهای بودجه
هميشگی ،به طور فزايندهای تشديد و تنگتر شده است .اين تنش ،سازمانها را به مديريت تمام
منابع خود به عنوان يک اولويت مهم مجبورکرده است .بهبود بهرهوری ،زمان چرخه ،خدمات به
مشتريان و پاسخهای ارائه شده تا به حال بسيار مهم بودهاند .اما در عين حال انتظار میرود مديران
تجاری تصميمگيری سريع اما دقيق -که به نوعی فرصتهای در حال ظهور است  -را سرلوحه
کار خود قرار دهند .بنابراين ،آنها شروع به درک اهميت فنآوری اطالعات و نقش خود به عنوان
مجری تغيير و بهبود شرايط تجارت وکسب و کار میکنند (Chanopas, Krairit, Khang,
)2006

همچنين ،فن آوری به عنوان يک ابزار مهم در رسيدن به رشد و رقابت در تجارت امروز مد
نظر است ،اما ممکن است بخش عمدهای از سرمايهگذاری يک سازمان را هم تشکيل دهد (
آلشاوی1

و

ديگران1550 ،؛کومار،0

1551؛هيوانگ1

و

ديگران1552،؛

نقل

در:

.(chanapas,krairit&khang,2006
به طور متوسط هزينههای اعالم شده در گزارش هفتگی  055کمپانی اطالعاتی در طی سال-
های  1550-1553در حدود  055ميليون دالر آمريکا در سال بوده است (کونئو .)1550 ،عالوه بر
اين ،هزينه  ITدر اقتصاد اياالت متحده از سال  3315بيش از  155درصد افزايش يافته
1

.Chisenga
. Alshawi.
3
.Kumar
4
. Huang
2
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است(ميستری .)1552 ،سرمايهگذاری فنآوری اطالعات و بازده آن همواره برای مديران مهم بوده
است ،اما در حال حاضر موضوع ديگری است که به طور فزايندهای تحت شرايط نگرانکننده و
هميشه در حال تغيير محيط تجارت وجود دارد .سوال اين است ،در يک سرمايهگذاری بزرگ،
چگونه میتوان زيرساختهای فنآوری اطالعات را جهت دستيابی به اهداف تجاری امروز اداره

کرد که به عنوان پاسخی به تقاضا در آينده هم باشد؟ پاسخ ساده اين است که زيرساختهای فن-
آوری اطالعات بايد به اندازه کافی انعطاف پذير باشند که بتواند خود را با تغييرات سازگار سازد )
.(chanapas, krairit&khang,2006

زيرساخت ،يکی از پنج عامل بسيار مهم و به نوعی تعيين کننده ميزان آمادگی الکترونيکی
دولتها در جهت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات است(جاللی ،100 ،3032 ،نقل در :رحمان
پور.)21 ،3031 ،

موانع عمده در پیاده سازي زیرساخت اطالعات
ايجاد زيرساخت و پيادهسازی فنآوری اطالعات درکشورهای جهان سوم و در حال توسعه با
موانع و مشکالت عديدهای روبروست .اين مشکالت پيامد شکاف ديجيتالی در جهان که بين
کشورهای شمال و جنوب پديد آمده از يک طرف و از طرف ديگر ،مشکالت داخلی و بومی اين
دسته از کشورها ،ايجاد زيرساختها و توسعه فنآوری اطالعات را با تاخير و حرکت کند ،مواجه
ساخته است .اين عوامل در رتبهبندی کلی در عوامل اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرهنگی
گنجانده میشوند .اما در زير مجموعههای اين عوامل اصلی میتوان فقر اطالعاتی -فقر فرهنگی،
مشکالت اقتصادی و باال بودن هزينههای اتصاالت  ،ITسطح سواد اطالعاتی ،کشمکشهای
سياسی و ناهمگونیهای اجتماعی ،عدم برنامه ريزی راهبردی و سياست ملی در زمينه به کارگيری
فنآوری و  ...را بر شمرد.

اينا کرير و اونی نانيا ،در بررسی و مطالعه خود در کشورهای افريقائی که نمونهای از کشور-
های فقير جهان سوم و در برخی موارد کشورهايی که در حال توسعه هستند را در برمیگيرد،آن

دسته از عوامل را که در توسعه زيرساختهای فنآوری اطالعات در قاره افريقا دخيل بودهاند را
مد نظر قرار دادهاند .عواملی همچون ارتباطات ضعيف ،بحرانهای سياسی ،جنگ ،کودتا ،فقر و
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15

بيسوادی ،تنوع فرهنگی و اجتماعی ،کمبود امکانات و تجهيزات ارتباطی و  .....از جمله مسائل
دخيل در توسعه فنآوری اطالعات در اين قاره بوده است). (Enakrire&Onyenania,2006

اما به طور کلی موانع عمده کشورهای جهان سوم درعدم دسترسی به فنآوری اطالعات در
نداشتن برنامه مدون در اين خصوص ،شامل موارد زيراست:
.3عدم اهتمام مسئوالن امر به اطالعات و اطالع رسانی و توليد و پردازش اندک اطالعات؛
.1جلوگيری از جريان آزاد اطالعات درکشورهای استبدادی و ديکتاتوری و تمرکز اطالعات در
نزد حاکمان و

دولت؛

 .0نبود حقوق شهروندی و عدم دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات؛
 .1نگاه امنيتی به اطالعات به عنوان يک تهديد نه يک فرصت؛
 .0کمبود نيروی انسانی متخصص؛
 .2فقدان زيرساختهای کافی برای شبکه سازی؛
 .1فقر ،کم سوادی و بیسوادی؛
 .3جنگ ،کودتا ،انقالب و اختالفات قومی و فرقهای و به تبع آنها عدم ثبات سياسی؛
 .3شکاف اطالعاتی بين کشورهای شمال و جنوب؛
 .35و عدم ديدگاه مثبت و اقتصادی نسبت به اطالعات به عنوان يک ثروت.

چارچوبهاي انعطافپذیر در زیر ساختهاي فنآوري اطالعات
در عصر ارتباطات و اطالعات کاربران نظامهای اطالعاتی رويکردهای نوينی را در زمينه
جستجو و بازيابی اطالعات برگزيده و چالشهای مهمی را در مقابل مديران نطام در زمينه دريافت
خدمات و محصوالت با کيفت باال و اطالعات ناب قرار دادند .اين رويکردها از ارتقاء کمی و

کيفی سواد اطالعاتی ،تنوع در نيازهای روزآمد و تغيير در رفتارهای اطالعاتی کاربران ،نشأت می-

گرفت .پيامد موج جديد ،بهکارگيری و گسترش زير ساختهای انعطافپذير را که بتواند نيازهای
روزافزون کاربران را در حال و آينده پاسخگو باشد ،اجتناب ناپذير مینمود .تهیگاه اطالعاتی و
پژوهشی در اين زمينه پژوهشگران را به سمت مطالعاتی رهنمون ساخت که دستيابی به مدلها
و چارچوبها در زمينه گسترش و توسعه زير ساختهای انعطافپذير در ذهن آنان به مسئله مهم
مبدل گشت.
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رابرتسون و اسريبر ،)1551(3در زمينه ضرورت انعطاف پذيری زير ساختهای فنآوری
اطالعات چنين میگويند:
«انعطافپذيری مهم در هر زمينهای از مديريت ،و کسب و کار به طور فزايندهای به  ITوابسته
است ،انعطافپذيری در زيرساختهای فنآوری اطالعات به نگرانی بزرگ تيمهای مديريت تبديل
شده است .چالش تصميم در مورد سرمايهگذاری در انتخاب زيرساختهای فنآوری اطالعات
است که قادر به پشتيبانی از هر دو برنامههای حال و آينده است .انعطافپذيری در سيستمهای فن-
آوری اطالعات به توسعه محصوالت و خدمات مقرون به صرفه جديد ،کمک میکند(ويل و
برادبنت .)3333 ،1رشد و رقابت ،بستگی به انعطاف پذيری زيرساخت فناوری اطالعات دارد،
دليلش هم آن است که به سازمان اجازه میدهد به توسعه طرحهای جديد به سرعت مبادرت
ورزد (موری و لين3331 ،0؛ بات .)1555 ،1برعکس ،عدم انعطاف مشکلی است که توسعه دهندگان
اغلب با خواستههای کاربری که مستلزم فنآوریهای اطالعاتی است ،روبرو میشوند که برای آن
طرحی پياده نشده است (دانکن .)3330 ،0زيرساختی که يک کسب و کار را پشتيبانی نمیکند،
بالفاصله میتواند به فروشهای از دست رفته و همچنين حسن نيتهای فی مابين منجر
شود»).(chanapas, krairit&khang,2006

پس از آن ،بسياری از محققان ( سائر و ويلکوکس1550 ، 2؛ شيسر1550 ،1؛ بيلی و ترنر1550 ،3؛
پاالنيسمی،1550 ،3

پتن35

و همکاران1550 ،؛ اخوان و همکاران )1552 ،نيز به طور مشخص

ويژگیهای « تطبيقی /پاسخگو /انعطاف پذيری /پويايی زيرساختهای فنآوری اطالعات» که پايه
و اساس سبک جديد مديريت  ITمیباشد ،ارائه نمودهاند .با اين حال ،اغلب در اوايل مطالعات،
1

. Robertson and Sribar
. Weill and Broadbent
3
. Murray and Lynn
4
. Bhatt.
5
. Duncan
6
. Sauer and Willcocks
7
. Schiesser
8
. Bailey and Turner
9
. Palanisamy
10
.Patten
2
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مزايايی از زيرساخت  ITانعطافپذير توصيف شده ،اما آنها در حقيقت تعريف واقعی نيست.
تعريف دقيق از انعطافپذيری زيرساختهای  ITبه ندرت در ادبيات فنآوری اطالعات ارائه شده
است . (chanapas, krairit&khang,2006) .بايلی و ترنر )1555( 3تعريف زير را ارائه میدهند:
«انعطافپذيری زيرساختهای فنآوری اطالعات ،توانايی راحت و آسان پراکنده ،و يا پشتيبانی
گسترده انواع مختلف سختافزار ،نرمافزار ،فنآوریهای ارتباطات ،دادهها ،برنامههای هسته،
مهارتها ،شايستگیها ،تعهدات ،شاخصها بر پايه فيزيکی فنی و اجزاء انسانی ،از زيرساختهای
موجود فنآوری اطالعات است»(همان).
بايرد ( ،)1553حتی يک تعريف جامعتر را ثابت کرد:

«انعطافپذيری زيرساختهای فنآوری اطالعات توانايی زيرساخت برای پشتيبانی از طيف
گستردهای از سخت افزار ،نرمافزار و فنآوریهای ديگر است که به راحتی میتوانند در سراسر
بسترهای نرم افزاری فنآوری  ،پخش شده ،به توزيع هر نوع اطالعات (داده ،متن ،صدا،
تصوير ،ويديو) به هر نقطه در داخل سازمان و فراتر از آن منجر شود ،و برای حمايت از
طراحی ،توسعه و پيادهسازی از يک ناهمگونی برنامههای کاربردی کسب و کار کاربرد داشته
باشد»(همان).

. Byrd and Turner

1
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شکل شماره ،6مدل ویل و برودبنت در زمینه زیر ساختهاي فنآوري اطالعات

مدل ويل و برودبنت ،)3333(3در برگيرنده  0سطح است .چيدمان اين طرح (هرم) زيرساخت،
از اجزای فنآوری اطالعات تشکيل شده و در راس هرم به برنامههای محلی ختم میشود .همان-
طور که ديده میشود سه سطح پايينی هرم شامل اجزای فنآوری اطالعات ،زير ساختهای منابع
انسانی ،خدمات فنآوری اطالعات اشتراکی ،در يک قالب در نظر گرفته شدهاند .قالب ميانی هرم،
اشتراک استانداردهای برنامههای فنآوری اطالعات است که در يک کنش و واکنش و ارتباط با
سطح بااليی هرم و سطح پائينی آن قرار دارد؛ و در نهايت راس هرم که شامل برنامه های محلی
است که در زمره زير ساختهای اطالعاتی منظور نمیشود؛ اما از اين زير ساختها تاثير گرفته و
بر آنها تاثير میگذارد .اين برنامهها شامل برنامههای کاربردی کسب و کارمحلی( برنامههای وام

1

. Weill and Broadbent
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بانکی ،بيمه ،و امور بازرگانی و )...است .در قسمت سمت راست شکل نيز مصداقهای اين سطوح
آورده شده است.
با توسعه روزافزون فنآوری اطالعات و ارتباطات در دنيای پرتالطم امروز ،امکان دسترسی به
بههنگام از وضعيت کشورها ،به عنوان معيار دقيق مقايسه بين آنها وجود ندارد .با اين

اطالعات

حال ،سازمانهای بينالمللی زيادی تالش میکنند که مجموعهای از شاخصهای توسعه فنآوری
اطالعات و ارتباطات را شناسائی و آنها را نهادينه سازند ،تا امکان چنين مقايسهای فراهم شود.
ازجمله اين سازمانها میتوان به اتحاديه جهانی ارتباطات 3و يونسکو اشاره کرد.
در جدول شماره ،0ضريب نفوذ شاخصهای توسعه فنآوری اطالعات در کشورهای توسعه
يافته ،در حال توسعه و کل دنيا مورد مطالعه قرار گرفته است .با نگاهی به اطالعات جدول میتوان
نتيجه گرفت که ضريب نفوذ شاخصهای کليدی فنآوری اطالعات در کشورهای توسعه يافته
نسبت به کشورهای در حال توسعه و حتی کل دنيا از وضعيت بهتری برخوردار است.
جدول شماره .9شاخص هاي كلیدي فناوري اطالعات وارتباطات دركشورهاي جهان

(مجموع و ضریب نفوذ) در سال 2162
-

تعداد برحسب ميليون نفر محاسبه شده

 -خانه های با خط تيره به معنی فقدان آمار دقيق است

. Inernational Telecommunication Union

1
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جدول شماره  ،1وضعيت مشترکين فنآوری اطالعات را در قارهها و تقسيمات جغرافيايی مورد توجه

قرار داده است .در اين جدول عالوه بر تقسيمات قارهای ،کشورهای مشترک المنافع و اتحاديه عرب نيز به
طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتهاند .اطالعات جدول فوق نشان میدهد که قاره اروپا در اکثر شاخصها
از قارهها و مناطق ديگر جدول فاصله بسيار دارد و از ضريب نفوذ بااليی در زمينه استفاده از فنآوری
اطالعات برخوردار میباشد .تنها در زمينه شاخص موبايل سلولی اتحاديه کشورهای مشترک المنافع از
ضريب نفوذ باال نسبت به اروپا و کل جهان برخوردار هستند.
جدول شماره .1شاخصهاي كلیدي فنآوري اطالعات و ارتباطات در نقاط مختلف جهان ()2162

 -تعداد براساس ميليون است

 -ضريب نفوذ به ازاء هر  355نفر جمعيت محاسبه می شود

 -خانه های با خط تيره آمار در دسترس ندارد

 -اتحاديه کشورهای مشترک المنافع

بحث و نتیجهگیري
زير ساختهای فنآوری اطالعاتی همچون :مقررات انسانی ،ارتباطات راه دور ،فنآوری
اطالعات ،حمايت دولت و ديگر موسسات اطالعات و سياستهای کالن ملی اطالعات ،الزمه
تحول و توسعه در هر کشور است .اهميت اين زير ساختها تا بدان حد است که میتوان آن را به
عنوان وسيلهای برای حمايت از اهداف توليد ناخالص ملی هر کشور بر شمرد و آن را از عوامل

مهم تغيير و بهبود شرايط تجارت و کسب و کار دانست .همين امر باعث شده که جهت سرمايه-
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گذاریهای قدرتهای مهم اقتصادی و شرکت های بزرگ تجاری در جهان به سمت اطالعات و
فنآوری اطالعات و زير ساختهای الزم سوق پيدا کند .اما آنچه که مهم است و با توجه به

تحوالت پی در پی در زندگی بشر ،به کارگيری زير ساختهای فنآوری اطالعات را با چالش-

هايی مواجه میکند مقتضيات زمان و نيازهای اطالعاتی جديد و روز افزون کاربران است .به همين
دليل عنوان شده که سرمايهگذاری در جهت زير ساختهای فعلی بايد پاسخگويی برای تقاضاهای
آينده باشد .در بطن پژوهش حاضر آورده شده بود که الزمه موفقيت در سرمايهگذاری دراز مدت و
برنامهريزی راهبردی در زمينه ايجاد زير ساختهای اطالعات همانا انعطافپذير بودن اين زير
ساختها است .به شکلی که پشتيبانی از هر دو برنامههای حال و آينده باشد .انعطاف پذيری در
زير ساختها میتواند باعث پاسخگوئی به نيازهای اطالعاتی و ناشناخته کاربران در آينده شود ،به
توسعه طرحهای جديد سرعت بخشد ،و پشتيبانی طرحهای کسب و کار را در جهت تجارت و
فروش و ايجاد حسن نيت مشتری مدار تضمين نمايد .لذا بسياری از محققان ويژگیهايی همچون
تطبيق ،پاسخگوئی ،انعطاف پذيری ،پويايی برای زير ساختهای فنآوری اطالعات بر شمردهاند که
بايد پايه و اساس سبک جديد مديريت فنآوریها باشد .از وجوه مشترک تعاريف ارائه شده در
زمينه انعطاف پذيری میتوان چنين استنباط نمود که انعطافپذيری در مفاهيمی همچون پشتيبانی از
سخت افزار و نرم افزار فنآوری اطالعات که به توزيع و انتقال اطالعات در هر شکلی منجر شود
و در طراحی و توسعه و پياده سازی برنامههای کسب و کار توانا باشد و بر پايهها و شاخصهای
فيزيکی فنی و اجزای انسانی منطبق گردد ،پوشش داده شده است.

پيامهای آماری زير ساختهای اطالعات نيز حکايت از آن دارد که گستره و پوشش اين فن-
آوریها در سطح جهان از قاعده و اصول خاصی پيروی میکند و در عصر فرا صنعتی شکاف
طبقاتی ناشی از فقر اقتصادی در ميان کشورها به شکاف ديجيتالی ناشی از فقر اطالعات منجر شده

است .با تفحص و دقت در جدولهای آماری ارائه شده ،میتوان چنين استنباط نمود که بيشتر
کشورهای افريقايی ،برخی کشورهای آسيايی و عربی ،در عين داشتن ثروت در قالب ذخائر و
معادن طبيعی و پتانسيل جمعيتی باال و جوان ،و برخورداری از شرايط جغرافيايی مناسب ،به علت
فقر اطالعات و فقدان و يا کمبود زير ساختهای اطالعاتی ،همچنان در ورطهی جهان سومی
گرفتارند و برای برآوردن نيازها و مايحتاج روزمره مردمان خود با مشکالت عديدهای مواجهند .اما
عمده کشورهای جهان به خصوص قدرتهای اقتصادی با بهکارگيری اين فنآوریها و زير
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ساختهای الزم در عصر فراصنعتی به عنوان قدرتهای اطالعاتی ظهور پيدا میکنند .نتايج
پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که موج به کارگيری فنآوری اطالعات و ارتباطات در تمامی
کشورهای دنيا ايجاد شده است.

پیشنهادات

 .1به منظور کاهش شکاف ميان کشورهای در حال توسعه با کشورهای پيشرو در زمينه فن-

آوری اطالعات و زير ساختهای مربوطه ،تخصيص منابع مالی برای سرمايه گذاری در اين مهم و
فراهم نمودن ظرفيتهای جديد در کشورهای در حال توسعه ضروری است؛
 .2دسترسی پذيری به رايانه و اينترنت در مراکز آموزشی و ساير مراکز در کشورهای در حال
توسعه الزم و حياتی است؛

 .3هموارکردن بسترهای فرهنگی و اجتماعی و سياسی در زمينه ايجاد و به کارگيری فن-

آوریهای اطالعاتی در کشورها مد نظر قرار گيرد تا جايگاه و اهميت زير ساختهای اطالعاتی
برای جامعه استفاده کننده از آن روشن و آموزشهای فرهنگی الزم در اين خصوص ارائه شود.
ارتقاء سطح سواد اطالعاتی جوامع و آشنائی آنان با ابعاد فنی و تخصصی اين فنآوریها میتواند
دولتها را در پياده سازی و گسترش زير ساختها توانمند سازد.
 .4برنامهريزی راهبردی در زمينه بهکارگيری زير ساختهای فنآوری اطالعات بايد به گونهای
باشد که اصل انعطاف پذيری زير ساختها در کاربرد و سودمندی آنان در حال و آينده مورد
غفلت واقع نشود.

فهرست منابع

جعفرخانی ،الهه ( .)3033برنامه ريزی استراتژيک فنآوری اطالعات :نگرش زيرساختی به فن-
آوری اطالعات درسازمان .نشريه مشتری مداری ،شماره  ،11آبان .10-02 ،33

حسينی ،سيد مهدی( .)3033مفاهيم و چارچوب سياست ملی اطالعات .فصلنامه کتابداری و
اطالع رسانی ،جلد  ،30شماره.322-311 ،1
رحمان پور ،محمد ،لياقتدار ،محمد جواد ،افشار ،ابراهيم .)3033(.بررسی وضعيت توسعه فنآوری
اطالعات و ارتباطات در ايران و جهان .فرهنگ مديريت ،سال هفتم ،شماره نوزدهم .33-03،
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زياری ،کرامتاهلل و ديگران .)3033(.اهميت توسعه زير ساختهای اطالعاتی و ارتباطی شهری در
روند جهانی شدن شهرها .فصلنامه علمیـ پژوهشی جغرافيای انسانی ،شماره.31-3 ،1

سلطانی ،پوری ،راستين ،فروردين .)3013(.دانشنامه کتابداری واطالع رسانی ،تهران :فرهنگ
معاصر.
عبدالهی نيا ،علی و همکاران .تدوين چارچوبی برای برنامه ريزی راهبردی فنآوری اطالعات در
سطح ملی .دسترس پذير در:
http://www.ensani.ir/fa/content/94368/default.aspx

عرفانی ،عليرضا ،اکبرزاده تبريک ،سعيده ،نوده فراهانی ،محمد .)3033(.مقايسه اثر فنآوری
اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه يافته و توسعه نيافته منتخب .مجلة
اقتصاد و توسعه منطقهای ،سال نوزدهم ،دوره جديد شمارة .10-02 ،0
فرج پهلو ،عبدالحسين ،گيلوری،عباس .)3010(.مروری بر زيرساخت تکنولوژی اطالعات در
ايران .فصلنامه اطالع رسانی ،دوره  ،35شماره3-3 ،1
قلیپور ،رحمتاهلل .)3030(.تاثير فنآوری اطالعات بر ساختار سازمانی و ساختار نيروی کار.
مجله مديريت فرهنگ سازمان ،شماره301-311 ،1
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