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Abstract 

In recent years utilizing Information 
Technology (IT) has had major advantages in 
countries’ development plans. Having investigated a 
set of national policies and action plans from other 
countries can help Iranian policymakers to 
propose a proper model for the country. 
In this paper, first we review the main 
national IT documents of neighboring 
countries, then gathering the main 13 Iran’s 
national IT documents; a few major 
evaluation criteria have been proposed. 
To do this choosing the STEEPLV 
framework, all the documents have been 
investigated based on the framework’s 
constructs and the strengths and weaknesses 
of each document have been emphasized. 
The results show the main aspects which the 
policymakers should note in the new national 
plans. 
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Policymaking, STEEPLV framework, National 
Plans, Content Mining 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1393 و زمستان  پاییز، 4سال ششم، شماره 

 

کاوي اسناد ملی فناوري اطالعات درایران محتوا  
 

   2شادي ضیغمی، 1 غالمعلی منتظر

  دانشگاه تربیت مدرس ،دانشیار گروه مهندسی فناوري اطالعات -1
  دانشگاه تربیت مدرس  ،تفناوري اطالعامدیریت  کارشناس ارشد -2

  دهیچک
در اختیـار  . اي یافته است اهمیت ویژه ،ویژه کشورهاي در حال توسعه اطالعات براي همه کشورها به فناوريبرداري از مزایاي  هاي اخیر استفاده و بهره در سال

از آنجـا کـه   . جهشی کشورهاي در حال توسعه داشـته باشـد   تواند نقش مؤثري در حرکت هاي قانونی و اجرایی در این حوزه می اي از سیاست داشتن مجموعه
شوند، در این مقاله تالش شده است با شناسایی، گردآوري و تحلیل محتواي  گذاري محسوب می هاي هر فرایند سیاست ترین خروجی اسناد، همواره یکی از مهم

ا و تعارضات این اسناد مشـخص شـده و نتـایج حاصـل از آن مبنـایی بـراي       ه پوشانی اطالعات در یک دهه اخیر، نقاط قوت و ضعف، هم فناورياسناد ملی 
اطالعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته  فناوريترین اسناد ملی مرتبط با موضوع  مورد از مهم 13بدین لحاظ محتواي . هاي آینده قرار گیرد گذاري سیاست

استفاده شـده اسـت کـه     STEEPLV، در تجزیه و تحلیل و مقایسۀ اسناد با یکدیگر، از رویکرد گذاري نگري در فرایند سیاست با توجه به اهمیت جامع. است
دهد یکپارچگی میان اسناد در  محتواکاوي اسناد نشان می. گیرد می محیطی، سیاستی، قانونی و ارزشی را در بر ، اقتصادي، زیستفناورانه تمامی عوامل اجتماعی،

المللی، ایجاد فناوري ملـی یـا    افزاري، استانداردهاي داخلی یا بین افزاري یا نرم  نی یا مدیریت آن، تولید محصوالت سختخصوص تمرکز بر توسعه منابع انسا
ضمن اینکه توجه به اسناد پیشین، تامین مـالی  . گذار در حوزه فناوري اطالعات، حفظ نشده است توسعه فناوري یا تبادل دانش و فناوري و نیز مرجع سیاست

  .محیطی، در بسیاري از اسناد، مغفول مانده است ها و موضوعات زیست سیاست
  

  ، اسناد ملیSTEEPLVاطالعات، سیاستگذاري، رویکرد  فناوري: کلیدي هاي واژه
  
  'ـ مقدمه1

هاي تحول  ترین محور یکی ازاصلیبه عنوان  اطالعات فناوري
، نقش بسیارمهمی را در ایجـاد تغییـرات   سوم ههزار هو توسع

ی در زندگی، آموزش، اشـتغال، نحـوه حکومـت و اداره    اساس
 نیمواجه شدن با ا يبرا. کند ها و صنایع بازي می جوامع، بنگاه

مدت  بلند يهابرنامه اهداف روشن، ازمندین هاکشور ،راتییتغ
کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست  .هستند نمدو نیقوانو 

اند با ی تالش کردهگذشته، سیاستگذاران ملو در طی یک دهۀ
منـدي  تدوین اسناد مختلف، مسیر حرکت جامعه را براي بهره

                                                
   montazer@modares.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده* 
  

اي که از  آشکار و هموار سازند به گونه فناورياز مزایاي این 
سند مختلـف در   38کنون در حدود  پس از انقالب اسالمی تا

مورد از آنها مربـوط بـه یـک     32این حوزه تصویب شده که 
ا و تعارضات این طیـف گسـترده از   تضاده. اند دهۀ اخیر بوده

توانـد منجـر بـه سـردرگمی و ناکارآمـدي اجـراي        اسناد، می
ها شود، ضمن اینکه قطعاً هر یک از آنها نقـاط قـوت    سیاست

  . فراوانی نیز در کنار نقاط ضعف خود دارند
هدف اصلی مطالعه آن اسـت کـه مشـخص شـود یـک سـند       

د به چه مسائلی اطالعات بای فناوريگذاري در حوزه  سیاست
بپردازد و چرا انبوه سندهاي تولیدشده در این حوزه نـه تنهـا   
کارایی الزم را ندارند بلکه گاهی در تضاد و تقابل با یکدیگر 
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همچنین اگر یک سند جـامع بخواهـد در ایـن    . گیرند قرار می
  .هایی بپردازد حوزه تدوین شود باید به چه عوامل و مولفه

دهد که براي  طالعه، مدلی را ارائه میماین ، خروجی به عالوه
گذاري به ویژه در حـوزه فنـاوري    تحلیل هر نوع سند سیاست

 . تواند مورد استفاده قرار گیرد اطالعات می

آوري  بدین منظور الزم است تا اسناد مختلف این حوزه جمع
رو   از ایـن  .شده و مورد تجزیه و تحلیل موشکافانه قرارگیرند

  :تحقیق اقدامات زیر صورت گرفته استدر راستاي انجام 
با توجه به ماهیت یک  :جستجو در منابع و مراجع مختلف -1

گذاري و لزوم تصویب آن توسط نهادهاي اصلی  سند سیاست
اطالعـات و ارتباطـات، اسـناد     فناوريگذار در حوزه  سیاست

مصـوبات  : مختلف این حوزه، از منابع رسمی مختلف شـامل 
ظام، روزنامۀ رسمی کشور، سامانۀ مجمع تشخیص مصلحت ن

هاي مجلس شوراي اسـالمی،   قوانین و مقررات مرکز پژوهش
مصــوبات شــوراي عــالی انقــالب فرهنگــی، مصــوبات       

ایـران،   ملـی کتابخانـۀ   وزیران، مصـوبات قـوة قضـاییه،    هیئت
اطالعـات، مصـوبات شـوراي     فناوريمصوبات شوراي عالی 

نفورماتیک،گردآوري عالی اداري و نیز مصوبات شوراي عالی ا
 .شده است

با جسـتجو در   :اطالعات فناوريشناسایی اسناد مرتبط با  -2
سـند مختلـف شـامل     38 مراجع و منابع مختلف، در نهایـت 

ها، اسـناد راهبـردي و    نامه هاي کلی نظام، قوانین، آیین سیاست
ترین و  مقررات و ضوابط شناسایی شده است که برخی از مهم

ها به عنوان اسناد مورد مطالعـه ایـن تحقیـق    تأثیرگذارترین آن
کلی نظـام   هاي سیاست«: این اسناد عبارتند از. اند  انتخاب شده

هاي کلی  سیاست«، »اي رسانی رایانه هاي اطالع در بخش شبکه
، »نظــام در بخــش امنیــت فضــاي تولیــد و تبــادل اطالعــات 

سـند  «، »اي رسـانی رایانـه   هاي اطالع مقررات و ضوابط شبکه«
هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و   رنامهب

سیاسـت  «، »برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک«، »فرهنگی
قانون تجـارت  «، »تجارت الکترونیکی جمهوري اسالمی ایران

اطالعـات و   فنـاوري سند توسعه کاربري «، »الکترونیکی ایران
طالعـات  ا فنـاوري سـند راهبـردي نظـام    «، »)تکفا(ارتباطات 

سند راهبردي امنیت فضـاي تبـادل اطالعـات کشـور     «، »ایران
 .»سند نقشۀ جامع علمی کشور«و » )افتا(

با توجه  آنهاکلیۀ  پس از شناسایی اسناد، :بندي اسناد دسته -3
بنـدي اسـناد بـر     دسته: بندي شدند به دو رویکرد مختلف طبقه

براسـاس  . بندي براساس مرجع تصویب حسب ماهیت و دسته
بـه  . ماهیت، اسناد به دو دستۀ عام و خاص قابل تقسیم هستند

عبارت بهتر از میان سندهاي مورد مطالعه چهـار مـورد اسـناد    
که یکی از آنها  پردازند عامی هستند که به مباحث مختلفی می

اطالعات است و نُه مـورد نیـز اسـناد خـاصِ حـوزة       فناوري
: عبارتنـد از  اطالعات هستند بدین ترتیب اسـناد عـام   فناوري

هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه و نیز سند نقشـۀ   اسناد برنامه
جامع علمی کشور و سایر اسناد در قالب اسـناد خـاص قـرار    

مطابق رویکرد دوم نیز اسناد بـه مصـوبات مجلـس    . گیرند می
وزیـران، مصـوبات مجمـع     شوراي اسالمی، مصـوبات هیئـت  

نقـالب  تشخیص مصلحت نظام و مصـوبات شـوراي عـالی ا   
ها،  بندي شایان ذکر است این تقسیم. شوند فرهنگی تفکیک می

از آن رو حائز اهمیت است که تصویر بهتري بـراي تجزیـه و   
 .دهد تحلیل اسناد در اختیار قرار می

ترین اسناد انتخاب شده براي مطالعه را به همراه  مهم 1جدول 
مرجع تصـویب، ماهیـت سـند و زمـان تصـویب آنهـا نشـان        

  .دهد می
: دهی شده اسـت  بدین ترتیب ادامۀ مقاله به شکل زیر سازمان

پس از مرور مختصري بر موضـوع و فراینـد انجـام کـار، در     
اطالعـات در سـه کشـور     فنـاوري بخش دوم به اسـناد ملـی   

در بخش سوم نیز هر یک از اسـناد  . منتخب اشاره خواهد شد
اطالعات کشور به طور خالصـه مـرور خواهنـد     فناوريملی 

در بخش چهارم مدل کـاربردي تجزیـه و تحلیـل اسـناد     . شد
تـرین نکـات    شود و در ادامه در بخش پنجم به مهم معرفی می

بخش ششم . شود هاي مدل اشاره می هر سند در راستاي مؤلفه
به مقایسه و ارزیابی اسناد اختصاص یافته است و در ادامه در 

شـده  ترین نقاط قوت و ضعف اسناد عنـوان   بخش هفتم، مهم
گیري نهایی را ارایه  بندي و نتیجه بخش پایانی نیز جمع. است

  .دهد می
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  اطالعات فناوري ملیترین اسناد  مهم )1جدول 

ف
ردی

  

  عنوان سند
مرجع 
  تصویب

  سال  ماهیت

1  
سیاست کلی نظـام در بخـش   

ــبکه ــالع  ش ــاي اط رســانی  ه
  اي رایانه

ــع  مجمـــ
تشــخیص  
مصــلحت  

  نظام

  1377  خاص

قتصـادي،  ا برنامه سوم توسعه  2
  اجتماعی و فرهنگی

ــس  مجلــ
ــوراي  شــ

  اسالمی
  1379  عام

هـاي   مقررات و ضوابط شبکه  3
  اي رسانی رایانه اطالع

ــوراي  شــ
عــــــالی 
انقــــالب 

  فرهنگی

  1380  خاص

4  

نامه اجرایی نحوه اجـراي   آیین
ــت ــه    فعالی ــخص ب ــاي مش ه

 فناوريمنظورگسترش کاربرد 
  ارتباطات و اطالعات کشور

هیـــــات  
  1381 خاص  وزیران

سیاست تجـارت الکترونیکـی     5
  جمهوري اسالمی ایران

هیـــــات  
  1381 خاص  وزیران

ــی    6 ــارت الکترونیک ــانون تج ق
 ایران

ــس  مجلــ
ــوراي  شــ

  اسالمی
  1382 خاص

اقتصادي،  توسعه چهارمبرنامه   7
  اجتماعی و فرهنگی

ــس  مجلــ
ــوراي  شــ

  اسالمی
  1383  عام

برنامه جامع توسـعه تجـارت     8
  الکترونیک

هیـــــات  
  1384 خاص  وزیران

ــاوري     9 ــامع فن ــام ج ــند نظ س
  اطالعات کشور

هیـــــات  
  1387 خاص  وزیران

سند راهبردي امنیـت فضـاي     10
  )افتا(تبادل اطالعات کشور 

هیـــــات  
  1387 خاص  وزیران

11  
ــام در  سیاســت هــاي کلــی نظ

بخش امنیت فضـاي تولیـد و   
  تبادل اطالعات

ــع  مجمـــ
تشــخیص  

  مصلحت 
  1389 خاص

اقتصـادي،   توسعه پنجمبرنامه   12
  جتماعی و فرهنگیا

ــس  مجلــ
ــوراي  شــ

  اسالمی
  1389  عام

  

ــناد  -2 ــر اس ــروري ب ــیم ــاوري مل ــات در  فن اطالع
  سایرکشورها 

در راستاي انجام مطالعه، الزم است تاحد امکـان اسـناد ملـی    
. حوزه فناوري اطالعات در سایر کشورها نیـز مطالعـه شـوند   

اهمیت این مطالعه در تعیـین معیارهـایی بـراي مـدل اصـلی      

در این بخش تمرکز . است) هاي اصلی مدل زیرمولفه(لعه مطا
برکشورهایی بوده است که ضمن داشـتن قرابـت و نزدیکـی    

هـاي مختلـف، از منظـر شـاخص      بیشتري با ایـران در حـوزه  
آمادگی الکترونیکی، نسبت به ایـران برتـري داشـته باشـند و     
اطالعات موردنیاز در خصوص اسناد باالدستی آنان در حـوزه  

فرض اصلی در ایـن   پیش. اطالعات در دسترس باشد ريفناو
هاي موثر و کارآمد در  گذاري بخش آن است که قطعاً سیاست

توانـد بـه نتـایج بهتـري نیـز       مـی ) اسناد فرادستی(این حوزه 
نظیــر بهبــود در وضــعیت شــاخص آمــادگی     (بیانجامــد 
  .)الکترونیکی

سه در که هر (به این ترتیب سه کشور هند، پاکستان و مالزي 
، در نظـر  )زمرة کشورهاي آسیایی در حال توسعه قـرار دارنـد  

نیز مشخص است هـر   1 شکلگونه که در همان. اند گرفته شده
سه این کشورها نسبت به ایـران از لحـاظ شـاخص آمـادگی     

  ].7[الکترونیکی وضعیت بهتري دارند 
  

  ]1،2،3[ روند تغییرات در امتیاز آمادگی الکترونیکی) 1شکل

  
 
  وستانهند 2-1

از کل تجارت کاالیی این  1سهم صادرات و واردات کاالهاي فاوا
درصـد و سـهم صـادرات     9و  4، به ترتیب 2009کشور در سال 

درصـد   52خدمات فاوا نیز ازکل صادرات خدمات ایـن کشـور   
نفـر   100در همین سال سهم کاربران اینترنت در هـر  . بوده است

اینترنتی امن نیز بـه ازاي هـر   نفر و سهم کارسازهاي  4/5برابر با 
تـرین قـوانین ایـن     مهـم ]. 30[یک میلیون نفر دو عدد بوده است 

  :اطالعات عبارت است از فناوريکشور دربارة 

                                                
1- ICT 
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میالدي بـه   2000که در سال  1»اطالعات فناوريقانون « -الف
هاي  بخش. اصالح شده است 2008تصویب رسیده و در سال 

ارة امضاي الکترونیکی، دولـت  اصلی این قانون به مباحثی درب
ها، تصدیق و ارسال سـوابق الکترونیکـی،    الکترونیکی، ویژگی

ها، تصدیق امضـاي دیجیتـالی،    مقررات مراجع صدور گواهی
ها و نظام قضایی رسـیدگی   وظایف مشترکان، جرایم، مجازات

  ].4[ به جرایم سایبري اشاره دارد
  

ارتباطـات و  نیـز توسـط وزارت    2»راهبرد امنیت سـایبر « -ب
ایـن سـند در   . اطالعات هند به تصویب رسیده اسـت  فناوري

آگاهی  راستاي توجه به موارد مهمی نظیر سیاست امنیت، پیش
هـاي   و واکنش نسبت به رویدادهاي امنیتی، آمـوزش مهـارت  

کننـدة نهـایی،    هـا و آگـاهی مصـرف    امنیتی، توسعه شایستگی
داشـتن   نگـاه تحقیق و توسعۀ مسایل امنیتـی بـه منظـور امـن     

ها و در نهایـت تبلیـغ و    فناوريها و توانمندسازي  زیرساخت
ــاوري،   ــدهاي فن ــت، تــدوین شــده اســت و رون ــرویج امنی ت

هـاي   سناریوها، رویکردهاي راهبردي و نقـش دولـت، بخـش   
  ].5[ دهند اصلی آن را تشکیل می

، 2000اطالعات سـال   فناوريهمچنین در راستاي مفاد قانون 
هاي مختلفی نیز به تصـویب رسـیده    عملالرها و دستو سیاست

هـاي گسـترده دولتـی،     هایی دربارة ایجاد شبکه سیاست. است
ــه  ــت دامن ــی، ثب ــز داده دولت ــی  مراک ــاي اینترنت ــا .) in(ه و ی

هـاي   هـا و چـارچوب   هایی دربارة ایجاد ظرفیـت  دستورالعمل
نهادي الزم براي حکمرانی الکترونیکی، برخی از این موارد به 

  ].6[آیند  شمار می
 

  پاکستان 2-2
سهم صادرات و واردات کاالهاي فاوا از کل تجارت کـاالیی  

درصـد و سـهم    4و  0، بـه ترتیـب   2009این کشور در سـال  
صادرات خدمات فاوا از کل صادرات خدمات این کشور نیز 

سهم کاربران اینترنت این کشور در سال . درصد بوده است 12
ــز،  100در هــر  2009 ــر نی ــوده اســت 6/16نف ــر ب ســهم . نف

کارسازهاي اینترنتی امن نیز به ازاي هر یک میلیون نفـر یـک   

                                                
1-IT Act 
2- Cyber Security Strategy 

تـرین قـوانین ایـن     مهـم ]. 30[بوده اسـت  2009عدد در سال 
  :اطالعات عبارت است از فناوريکشور در حوزة 

  

» 3اطالعات و برنامۀ اقدام پاکستان فناوريسیاست «سند  -الف
ین کشـور  به تصویب دولت فدرال ا 2000در سال » 3پاکستان

رسیده است و نقش دولت را به عنوان توانمندساز براي آیندة 
. اطالعـات ترسـیم کـرده اسـت     فنـاوري اقتصادي مبتنـی بـر   

تـوان در   هاي مورد توجه در ایـن سـند را مـی    ترین حوزه مهم
، )هـا  آموزش و پرورش و توسعۀ مهارت(توسعۀ منابع انسانی 

هاي  ، پایگاهوريفناهاي  مخابرات، پارك(ها  توسعۀ زیرساخت
توسـعۀ صـنعت   (افـزار   ، توسـعۀ صـنعت نـرم   )داده و سکوها

افزارها مبتنی بر زبان اردو و محلی،  افزار داخلی، توسعۀ نرم نرم
افــزار  ، توســعۀ صــنعت ســخت)افــزار توســعۀ صــادرات نــرم

توسـعۀ  (، اینترنت )و تحقیق و توسعه فناوريساخت، انتقال (
هـاي مـالی و    ، مشـوق )IPیل هاي تحو بازار اینترنت، مکانیزم

 فناورياطالعات، کاربردهاي  فناوريمالیاتی، آگاهی و ترویج 
اطالعات در حکومت، اقتصاد و تجارت، تـدوین و تصـویب   

هـاي   هـا و اسـتانداردها و در نهایـت هزینـه     نامـه  قوانین، آیین
  ].16[ها، خالصه کرد موردنیاز اجراي طرح

 

ۀ دولـت الکترونیکـی   راهبردها و برنامـه پـنج سـال   «سند  -ب
بـه   2005، سـند دیگـري اسـت کـه در سـال      »4دولت فـدرال 

. اطالعـات پاکسـتان رسـیده اسـت     فنـاوري تصـویب وزارت  
ــت    ــت دول ــدي موفقی ــل کلی ــی، عوام بررســی وضــعیت فعل

هاي  ها و مزیت الکترونیکی، راهبرد دولت الکترونیکی، ریسک
که در ترین موضوعاتی است  برنامۀ دولت الکترونیکی، از مهم
  ] .10[این سند بدانها اشاره شده است

  

قـانون آزادي  «، )2002(» 5مقررات مبادالت الکترونیکـی « -ج
ــات مقـــررات جلـــوگیري از جـــرایم   «، )2004(» 6اطالعـ

هـــاي  قـــانون حمایـــت از داده «، )2009(» 7الکترونیکـــی
 قانون سیستم پرداخـت و انتقـال  «و نیز ) 2005(» 8الکترونیکی

                                                
3- IT Policy and Action Plan 
4- E-Government Strategy and 5-Year Plan for the Federal 
Government  
5- Electronic Transactions Ordinance 
6- Freedom Of Information Rules 
7- Prevention of Electronic Crimes Ordinance 
8- Electronic Data Protection Act 
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، برخی دیگر از قـوانین مصـوب   )2007( »1الکترونیکی وجوه
     .]22[شوند اطالعات محسوب می فناورياین کشور در حوزه 

  

  مالزي 2-3
سهم صـادرات و واردات کاالهـاي فـاوا از کـل صـادرات و      

 32و  38، به ترتیب 2009واردات کاالهاي این کشور در سال 
درصد و سهم صادرات خدمات فاوا از کل صادرات خدمات 

سهم کاربران . درصد بوده است 7ر نیز در همین سالاین کشو
 9/55نفـر نیـز،    100در هر  2009اینترنت این کشور در سال 

ضمن اینکه سهم کارسازهاي اینترنتی امن نیـز  . نفر بوده است
تـرین   مهم]. 30[عدد بوده است 33به ازاي هر یک میلیون نفر 
  :ت ازاطالعات عبارت اس فناوريقوانین این کشور در حوزة 

، کـه در سـال   2»اطالعـات مـالزي   فنـاوري برنامه ملی « -الف
اطالعات این کشـور آغـاز    فناوريتوسط شوراي ملی  1996

 فنـاوري شده است، اساس و چـارچوبی را بـراي اسـتفاده از    
یافتـه در   اطالعات در جهت تبدیل مالزي به یک کشور توسعه

ن سند بـر  تمرکز اصلی ای. کند ، بیان می2020انداز  قالب چشم
شـامل  (توسعۀ جامع منـابع انسـانی، سـاختارهاي اطالعـاتی     

هـا در راسـتاي خلـق     و برنامـه ) هاي نرم و سـخت  زیرساخت
 فنـاوري ارزش، ایجـاد عـدالت و دسترسـی عمـوم مـردم بـه       

اي مبتنـی بـر    اطالعات و تبدیل کیفی جامعۀ مالزي به جامعـه 
  ].21[است2020ِ دانش در افق  ارزش

بـه تصـویب    1997در سـال  » 3دیجیتـالی  قانون امضـاي « -ب
در این سند به مواردي نظیـر چگـونگی صـدور    . رسیده است

نامـه،   هـا، الزامـات صـدور گـواهی     نامه مجوز فعالیت، گواهی
وظایف مراجع صدور گواهینامه و مشـترکان آن اشـاره شـده    

 ].27[است

بـه   1997مـالزي نیـز در سـال    » 4اي قانون جرایم رایانـه « -ج
ده است؛ در این سند به جرایم و احکام عمـومی  تصویب رسی

هایی را براي  این قانون مجازات. و فرعی آنهااشاره شده است
اي بدون مجوز،  هاي رایانه  ورود یا تالش براي ورود به سامانه

                                                
1- Payment Systems and Electronic Fund Transfers Act 
2- The National IT Agenda (NITA) 
3- Digital Signature Act  
4- Computer Crimes Act 

ها با استفاده از  ها و یا اطالعات در رایانه تخریب یا تغییر داده
 ] .28[ه است هاي دیگر تعیین کرد ها یا ابزار ویروس

 2007نیز در سـال  » 5هاي دولت الکترونیکی قانون فعالیت« -ر
به تصویب رسیده است؛ در این سند به مواردي نظیر شناخت 

هاي الکترونیکـی، انجـام الزامـات قـانونی توسـط       قانونی پیام
هاي الکترونیکـی،   ابزارهاي الکترونیکی و ارتباط از طریق پیام

  ].23[اشاره شده است
، سـند دیگـري اسـت کـه در     »6یاست امنیت ملی سایبرس« -ه

این سند بر اساس . به تصویب دولت رسیده است 2006سال 
چارچوب امنیت ملی سـایبر و بـا در نظـر گـرفتن قـوانین و      

هـاي   هاي بخش دولتی و خصوصی و جنبه مقررات، همکاري
هدف اصلی این سند، مقابله بـا  . المللی تدوین شده است بین

ایـن  . هاي اطالعات ملی مـالزي اسـت   یرساختهاي ز ریسک
داري و تـأمین   امنیت و دفاع ملـی، بانـک  : ها عبارتند از بخش

مالی، اطالعات و ارتباطات، انرژي، حمل و نقل، آب، خدمات 
. سالمت، دولت، خدمات اضطراري و نیـز غـذا و کشـاورزي   

حکمرانـی مـؤثر،   : هاي اجراي این برنامـه عبارتنـد از   سیاست
 فنـاوري گذاري و تنظیم مقررات، چـارچوب   انونچارچوب ق

هـا، تحقیـق و    امنیت سایبر، فرهنگ امنیـت و ایجـاد ظرفیـت   
توسعه در راستاي اعتماد به نفس، پـذیرش و اجـرا، آمـادگی    

  ] .19[المللی هاي بین اضطراري امنیت سایبر و نیز همکاري
اطالعـات و ارتباطـات    فنـاوري نقشۀ راه و راهبرد ملـی  « -و

و  فنـاوري به تصـویب وزارت علـوم،    2007در سال » 7مالزي
این سند که توسط شـوراي ملـی   . نوآوري مالزي رسیده است

اطالعات مطرح شده است در برنامۀ نهـم مـالزي نیـز     فناوري
ایـن سـند سـه حـوزة تمرکـز      . مورد توجه قرار گرفته اسـت 

توانـد منجـر بـه پیشـرفت      کند که مـی  را شناسایی می فناوري
فنّاورانۀ مالزي در ده سال آینده شود و بـه تحقـق   اقتصادي و 

: ایـن سـه حـوزه عبارتنـد از    . ، کمـک کنـد  2020انـداز   چشم
و  9بینی شـده  ، تجزیه و تحلیل پیش8سیم هاي حسگر بی شبکه

بر همین اسـاس ایـن سـند سـه راهبـرد      . 10اینترنت سه بعدي

                                                
5- Electronic Government Activities Bill 
6- National Cyber Security Policy 
7- National Strategic ICT Roadmap 
8- Wireless Sensor Networks (WSN) 
9- Predictive Analytics (PA) 
10- 3-D Internet (3-DI) 
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، ترتیبـات نهـادي   فناوريرهبري جهانی در سه حوزة کلیدي 
گیـري از   تسریع اکوسیستم مبتنی بر دانش و نیز بهره منطقی و

ها را  ها و ریسک اندازي براي مدیریت فرصت هاي چشم حوزه
سالۀ هفتم تا  هاي پنج شایان ذکر است برنامه]. 19[دهد ارایه می

 .انـد  اي داشـته  اطالعات توجه ویـژه  فناوريدهم مالزي نیز به 
هـاي   که حـوزه  دهد مطالعه اسناد کشورهاي مختلف نشان می

  .است 2مورد تمرکز آنان در هر سند به شرح جدول 
  

  
  هاي تمرکز  اسناد فناوري اطالعات کشورهاي منتخب حوزه: 2جدول 

  حوزه تمرکز در اسناد مختلف  کشور

  هند

یجیتالی، وظایف مشترکان، ها، تصدیق امضاي د امضاي الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تصدیق و ارسال سوابق الکترونیکی، مراجع صدورگواهی
هاي امنیتی،  آگاهی و واکنش نسبت به رویدادهاي امنیتی، آموزش مهارت ها، سیاست امنیت، پیش ها و نظام قضایی رسیدگی به آن جرایم، مجازات

ها،  فناوريا و توانمندسازي ه داشتن زیرساخت کنندة نهایی، تحقیق و توسعۀ مسایل امنیتی به منظور امن نگاه  ها و آگاهی مصرف توسعه شایستگی
هـاي نهـادي الزم    ها و چارچوب ظرفیت هاي اینترنتی، ایجاد هاي گسترده دولتی، مراکز داده دولتی، ثبت دامنه تبلیغ و ترویج امنیت، ایجاد شبکه

  براي حکمرانی الکترونیکی

تان
کس

پا
  

، توسعۀ )هاي داده و سکوها ، پایگاهفناوريهاي  مخابرات، پارك( ها ،توسعۀ زیرساخت)ها آموزش و پرورش و توسعۀ مهارت( توسعۀ منابع انسانی
، توسـعۀ صـنعت   )افـزار  افزارها مبتنی بـر زبـان اردو و محلـی، توسعۀصـادرات نـرم      افزار داخلی، توسعۀ نرم توسعۀ صنعت نرم( افزار صنعت نرم

هاي مالی و مالیاتی، آگاهی  ، مشوق)IPهاي تحویل اینترنت، مکانیزم توسعۀ بازار( ، اینترنت)و تحقیق و توسعه فناوريساخت، انتقال ( افزار سخت
هـا و اسـتانداردها،     نامـه  اطالعات درحکومت، اقتصاد و تجارت، تدوین و تصویب قوانین، آیین فناورياطالعات، کاربردهاي  فناوريو ترویج 

هـاي برنامـۀ دولـت الکترونیکـی، مقـررات مبـادالت        و مزیـت هـا   عوامل کلیدي موفقیت دولت الکترونیکی، راهبرد دولت الکترونیکی، ریسـک 
  هاي الکترونیکی، سیستم پرداخت و انتقال الکترونیکی وجوه الکترونیکی، آزادي اطالعات، جلوگیري از جرایم الکترونیکی، حمایت از داده

زي
مال

  

ها در راستاي خلق ارزش، ایجاد عدالت و دسترسی  برنامهو ) هاي نرم و سخت شامل زیرساخت( توسعۀ جامع منابع انسانی، ساختارهاي اطالعاتی
هـاي   اي، فعالیـت  ِدانش، امضاي دیجیتالی، جرایم رایانه  اي مبتنی بر ارزش اطالعات و تبدیل کیفی جامعۀ مالزي به جامعه فناوريعموم مردم به 

هاي  المللی، زیرساخت هاي بین ولتی و خصوصی و جنبههاي بخش د دولت الکترونیکی، چارچوب امنیت ملی سایبر، قوانین و مقررات، همکاري
داري و تأمین مالی، اطالعات و ارتباطات، انرژي، حمل و نقل، آب، خدمات سالمت، دولت، خـدمات   ، امنیت و دفاع ملی، بانکملیاطالعات 

امنیت سایبر، فرهنگ امنیت و ایجاد  ناوريفگذاري و تنظیم مقررات، چارچوب  اضطراري و نیز غذا و کشاورزي، حکمرانی مؤثر، چارچوب قانون
  المللی هاي بین ها، تحقیق و توسعه در راستاي اعتماد به نفس، پذیرش و اجرا، آمادگی اضطراري امنیت سایبر و نیز همکاري ظرفیت

  
تـرین   تـوان گفـت مهـم    با توجه به مـوارد مطـرح شـده، مـی    

لعـه  هایی که در اسناد باالدستی کشـورهاي مـورد مطا   موضوع
محتواي الکترونیکی، قوانین : است عبارتند از  قابل توجه بوده

ها، امنیت، آموزش، منابع انسانی،  و مقررات، جرایم و مجازات
هـاي سـخت و نـرم، تـرویج و      تحقیق و توسـعه، زیرسـاخت  

افزار و  هاي نهادي، توسعۀ صنعت نرم سازي، چارچوب فرهنگ
ها، عـدالت،   ، هزینهافزار، اقتصاد و تجارت، استانداردها سخت

  المللی هاي بین نهادهاي دولتی و خصوصی و همکاري
  

  ایران  فاوا در ملیترین اسناد  مروري بر مهم -3
سـند مختلـف در حـوزة     38در طی ربع قرن گذشـته حـدود   

 مـورد  13اطالعات در ایران تصویب شده اسـت کـه    فناوري
  میان این  از. تر، انتخاب شدند براي مطالعه و بررسی عمیق هاآن
  

  
اسناد به استثناي برخی اسناد مهم نظیـر نقشـه جـامع علمـی     

مورد، سندهایی بودنـد کـه    5کشور و سندهاي توسعه کشور، 
اختصاص به یک نهاد خاص داشتند و در بخشی از آنـان بـه   

این اسناد عبارتند از . حوزه فناوري اطالعات پرداخته شده بود
اطالعات و ارتباطات در دستورالعمل توسعه کاربري فناوري «

، »افزار مـدیریت قضـایی پـروژه    دستگاه قضایی و استقرار نرم
قـانون  «، »قانون ساختار نظام جامع رفـاه و تـامین اجتمـاعی   «

مـاده  » م«نامـه اجرایـی بنـد     آیین«، »مدیریت خدمات کشوري
و » قانون ساختار نظـام جـامع رفـاه و تـامین اجتمـاعی     » 16«
  .»رسانی قوه قضاییه طالعنامه نظام جامع ا آیین«

برخی اسناد، تنها به یک حوزه خاص اختصاص یافته بودند و 
فراگیر نبودند، لذا در این مطالعـه در مقایسـه بـا سـایر اسـناد      

نامه  آیین«این اسناد عبارتند از . منتخب اهمیت کمتري داشتند
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، »هاي فرهنگی دیجیتال ها و فعالیت ساماندهی و توسعه رسانه
ــانون ح« ــرم  ق ــدگان ن ــوق پدیدآورن ــت از حق ــاي  مای افزاره

رسانی  هاي اطالع نامه ساماندهی فعالیت پایگاه آیین«، »اي نه رایا
هـاي   هاي پایگـاه  ضوابط فعالیت«، »اینترنتی ایران) هاي سایت(

، »اي قـانون جـرایم رایانـه   «، »هاي اجرایی رسانی دستگاه اطالع
طرح ایجاد مراکز «، »نامه اجراي تحقق دولت الکترونیک آیین«

نامـه   آیـین «، »هاي پیشرو خدمات رسانی الکترونیکی در استان
نقشـه  «، »بـرداري از خـدمات پـول الکترونیکـی     گسترش بهره

قانون انتشار و دسترسـی آزاد بـه   «و » جامع دولت الکترونیک
 .»اطالعات

ها و یا اسنادي بودند که قانون باالدستی  نامه برخی اسناد، آیین
ــان جــزو ســ ــا آن ــود و ی ندهاي مــورد بررســی آورده شــده ب

هاي راهبردي بودند که اسناد بر مبنـاي آنـان تـدوین     سیاست
 32نامـه اجرایـی مـاده     آیـین «این موارد عبارتنـد از  . شده بود

هاي راهبردي برنامه سوم  سیاست«، »قانون تجارت الکترونیکی
سند ملی توسعه بخـش فنـاوري   «و » توسعه فناوري اطالعات

 .»ت برنامه چهارم توسعهاطالعا

هاي مربوط به  ها و قانون برخی دیگر از اسناد، شامل اساسنامه
الیحـه قـانونی تشـکیل    «اند؛ ماننـد   تشکیل نهادي خاص بوده

نامـه شـوراي عـالی     آیـین «، »شوراي عالی انفورماتیک کشـور 
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و «، »رسانی اطالع

نامه تشـکیل کـارگروه مـدیریت     تصویب«، »فناوري اطالعات
ــت آن  ــات و امنی ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــنامه «و » فن اساس

 .»شوراي عالی فناوري اطالعات

برخی اسناد، اسناد باالدستیِ مواردي بودند کـه جـزو لیسـت    
تایی به آنان اشاره شده بود که به دلیـل جامعیـت بیشـتر و     13

به سند باالدستی خود، بهتر و پرداختن به ابعاد بیشتري نسبت 
نامـه اجرایـی نحـوه     براي مثال آیـین . آن اسناد انتخاب شدند

هاي مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوري  اجراي فعالیت
اطالعات و ارتباطات کشور، بر اساس سند راهبـردي توسـعه   
کاربري فناوري اطالعات و ارتباطات و خـود ایـن سـند بـر     

به .، تدوین شده بود1381 قانون بودجه سال 13اساس تبصره 
  :سند، انتخاب شد که عبارتند از 13این ترتیب در مجموع، 

  

ــبکه  سیاســت 1–3 ــی نظــام در بخــش ش ــاي کل ــاي  ه ه
  اي رسانی رایانه اطالع

 فنـاوري  هیکی از اولین اسناد فرادستی کشور در حوزاین سند
 بـه تصـویب   1377شـودکه در سـال    اطالعات محسـوب مـی  

هـاي   ام رسـیده اسـت و حـوزه   مجمع تشخیص مصلحت نظـ 
در این سند بـه  . دهد فرهنگی و اقتصادي کشور را پوشش می

رسـانی اشـاره    هـاي اطـالع   اهداف مشخصی در رابطه با شبکه
  .شده است

  

  سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  سند برنامۀ 2–3
به تصویب مجلس شوراي اسالمی  1379این سند که در سال 

اي است که بـه تعیـین راهبـرد در     مۀ توسعهرسیده، اولین برنا
همچنین این سند براي . اطالعات پرداخته است فناوريحوزة 

هاي جهانی را  هاي اتصال کشور به شبکه اولین بار ایجاد زمینه
  .مورد توجه قرار داده است

  

  اي رسانی رایانه هاي اطالع شبکه مقررات و ضوابط 3–3
مجمـع تشـخیص    بـه تصـویب   1380که در سـال  ایـن سـند   

هـاي   مصلحت نظام رسیده، اهدافی نظیر انتظام امور و فعالیت
رسانی و توسعۀ خدمات دسترسی به اینترنت در کشور،  اطالع

اي بـا مـدنظر    رسانی رایانه هاي اطالع مقررات و ضوابط شبکه
قرار دادن نکات اساسی، نظیـر حـق دسترسـی آزاد مـردم بـه      

حقـوقی افـراد در قبـال     اطالعات و دانش، مسؤولیت مدنی و
هاي خود، رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگـی   فعالیت

و فنی کشور در این قلمرو، ایجاد حـداکثر سـهولت در ارایـه    
رسـانی و اینترنـت بـه عمـوم مـردم، را دنبـال        خدمات اطالع

  .کند می
  

کلی نظام در بخش امنیت فضاي تولیـد و   هاي سیاست 4–3
  تبادل اطالعات

توسـط مجمـع تشــخیص    1389کـه در ســال   سـندي اسـت   
هـا بـه    ایـن سیاسـت  . مصلحت نظام به تصویب رسیده اسـت 

، تقنینــی و نظــارتی،  هــاي اجرایــی عنــوان راهنمــاي دســتگاه
  .کنند هاي نظام را بیان می گیري ها و جهت مشی خط
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سند برنامـۀ چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و       5–3
  فرهنگی

جلس شوراي اسـالمی رسـیده   به تصویب م 1383که در سال 
داري الکترونیکـی در   هایی نظیر ترویج بانک است، به موضوع

هـاي اینترنتـی    راستاي تحقق دولت الکترونیکی، ایجاد پایگـاه 
ارتباطـات و اطالعـات در    فناوريمختلف و گسترش کاربرد 

  .اقتصاد، بازرگانی و تجارت پرداخته است
  

  اجتماعی و فرهنگی پنجم توسعه اقتصادي،  سند برنامۀ 6–3
به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسـیده   1389که در سال  

خدمات ۀ سران شیافزاهاي مختلفی از جمله  است، به موضوع
فصل چهارم برنامه ضمن اینکه . است ی توجه کردهکیالکترون

 .استاطالعات  فناوريمربوط به حوزه  ،)50تا  46 مواداز (
  

  لکترونیکیبرنامۀ جامع توسعه تجارت ا 7–3
این سند بر اساس قانون تجارت الکترونیکی و برنامۀ چهـارم  

به تصویب رسـیده   1384وزیران در سال  توسعه، توسط هیئت
ــت ــ  . اس ــایف و مس ــه وظ ــن برنام ــاس ای ــاي  ولیتؤبراس ه
هاي اجرایی براي توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی  دستگاه

  .اند در کشور، مشخص و تبیین شده
  

  ارت الکترونیکی جمهوري اسالمی ایرانسیاست تج 8–3
ـ در ا. به تصویب هیات وزیران رسیده است 1381در سال   نی

ها و نهادها، شـرکت مخـابرات، مجمـع عمـومی      مان، سازسند
ــک بانــک ــالی بان ــک مرکــزي، شــوراي ع ــا، بان ــه ه ــا، کلی ه

-هاي دولتی  موظف بـه راه  ها، مؤسسات و شرکت وزارتخانه

رونیکی در مبادالت خود با در نظر اندازي سیستم تجارت الکت
  . اندهشد یتیامن هاي رساختیز گرفتن

  

  قانون تجارت الکترونیکی ایران 9–3
به تصویب مجلس شوراي اسـالمی رسـیده    1382که در سال 

ـ    . است راي این قانون مجموعه اصول و قواعـدي اسـت کـه ب
هاي الکترونیکـی و بـا    مبادله آسان و ایمن اطالعات در واسط

این قانون . رود هاي ارتباطی جدید به کار می اده از سامانهاستف
ضمن درنظرگرفتن ارتباط هماهنگ بین کشورها بـه مقـررات   

هـا و   عمومی، صدور گواهی الکترونیکی، جـرایم و مجـازات  
  .پردازد ها می جبران خسارت

  

هاي مشخص به  نامۀ اجرایی نحوة اجراي فعالیت آیین 10–3
ارتباطات و اطالعات کشور  وريفنامنظورگسترش کاربرد 

  )برنامۀ تکفا(
بینـی شـده در    در راستاي تحقـق اهـداف پـیش   نامه  این آیین

بـه   1381هاي ویـژة توسـعۀ کشـور در سـال      ها و پروژه طرح
 فنـاوري مند  گسترش نظام. تصویب هیئت وزیران رسیده است

ارتباطات و اطالعات، توسعۀ منابع انسانی، توسـعه فرهنگـی،   
هاي  زیرساختی و بخش خصوصی، از جمله موضوعتمهیدات 

  .اند موردتوجه این سند بوده
 

  اطالعات ایران فناوريسند راهبردي نظام  11–3
 و در آنبه تصویب هیئـت وزیـران رسـیده     1387که در سال 

هاي راهبردي، اهداف راهبردي و راهکارهاي سـند در   اولویت
وکـار،   کسـب  اسالمی، منابع انسـانی، -شهروندان ایرانی مورد

، فنـاوري اطالعات، دولت، پژوهش و نوآوري  فناوريصنعت 
  .المللی تعیین شده است هاي محلی و بین شبکه

  

سند راهبردي امنیت فضاي تبادل اطالعـات کشـور    12–3
  )افتا(

 يهـا برنامـه  يمند و نظام ییهمگرا نیمنظور تضماین سند به 
به  1387ل در سا تبادل اطالعات يفضا تیامن ۀنیکشور در زم

صـنعت و   ،ییربنـا یامـور ز  ونیسـ یعضـو کم  رانیوزتصویب 
 یـۀ کل يبـرا  یعنـوان سـند باالدسـت   به  ورسیده  ستیز طیمح

  .دگرد یم یحوزه تلق نیا یو فرابخش یبخش يهابرنامه
  

  علمی کشورسند نقشۀ جامع  13–3
بـه تصـویب شـوراي عـالی انقـالب       1389این سند در سال 

قشه در پنج فصل تدوین شده کـه  این ن. فرهنگی رسیده است
هـاي متفـاوت علـم و     هـا و حـوزه   هر فصل مشتمل بر بخش

اطالعـات و ارتباطـات بـه     فناوريدر این سند، .است فناوري
کشور درنظر گرفته شده » الف«هاي رتبۀ عنوان یکی از اولویت

  .و راهبردها و اقداماتی نیز براي این حوزه مطرح شده است
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  ه و تحلیل اسنادمدل کاربردي تجزی -4
تر عوامـل مختلـف مـؤثر در     براي مطالعۀ آسان و درك عمیق

بنـدي   هاي مختلفی تقسـیم  توان آنها را به گروه یک حوزه، می
بندي این عوامل وجـود   رویکردهاي مختلفی براي تقسیم. کرد
» رویکرد شش بخشـی «براي مثال در رویکرد موسوم به : دارد
: را در قالـب عوامـل  هـاي مختلـف اسـناد     تـوان شـاخص   می

ــت« ــناختی جمعی ــادي«، »ش ــی«، »اقتص ــی«، »حکمران ، »محیط
در چـارچوبی  ]. 26[ ، بـه نظـم درآورد  1»فناورانـه اجتماعی و«

، »سیاسـی «تـوان ایـن عوامـل را در قالـب عوامـل       دیگر مـی 
 2»محیطی«و » قانونی«، »فناورانه«، »شناسانهجامعه«، »اقتصادي«
ترین رویکردها  ومیکی از مرس]. 15[بندي کرد طبقه 2»محیطی«

کـه  ] 18[اسـت   STEEPرویکردها براي تحلیل محیط روش
یکی از رویکردهاي مفید براي ایجاد قالبی مشخص در جهت 

با استفاده ]. 29[شود شناسایی موضوعات مختلف محسوب می
شـده را در پـنج گـروه     توان عوامل شناسـایی  می ،از این ابزار

، »صـادي اقت«، »فناورانـه «، »عوامـل اجتمـاعی  «: مختلف شامل
در ] . 17[بندي کرد طبقه» قانونی«و » سیاسی«، »محیطی زیست«

تر، عالوه بر موارد باال، عوامـل دیگـري نیـز     هاي جامع تحلیل
توان به افزودن عوامل ارزشی  شوند که براي مثال می لحاظ می
و جدا کردن عوامل قانونی از سیاسی و  )STEEPV(به مدل 

شـناختی بـه مـدل      اضافه شـدن عوامـل اخالقـی و جمعیـت    
)STEEPLED (کرد اشاره .  

 STEEPVمعتقد اسـت کـه رویکـرد تحلیلـی     ) 2004( 3پوپر
 گیـري  تواند در حل مسـایل و مشـکالت جدیـد، تصـمیم     می

، )توجه بـه روابـط چندبعـدي   ( ریزي ، برنامه)شناسایی نیازها(
، شرایطی با عدم قطعیت )ارتباط با سایر ابعاد( مدیریت بحران

هـاي سـناریونگاري مفیـد واقـع      و فعالیت )اف آثاراکتش( باال
و  STEEPهـاي تحلیلـی نظیـر     اسـتفاده از چـارچوب  . شود

PEST هاي مرسوم در تدوین اسناد مختلـف و   یکی از روش
تـوان بـه    براي نمونه مـی . نگاري است به ویژه مطالعات آینده
ــرد ــتفاده از رویک ــت   STEEPVاس ــناد سیاس ــدوین اس در ت

اشاره ] 12[زیست پاکستان  و یا آیندة محیط ]11[نوآوري اروپا
                                                
1- Demographic,Economic, Governance, Environmental, Societal, 
Technological (DEGEST) 
2- Political, Economic, sociological, Technological, Legal, 
Environmental (PESTEL) 
3- Popper 

هاي بهتـر و جدیـدتر،    حل یابی به راه عالوه بر این دست .کرد
تعریف بهتر مسایل و مشکالت و کمک به کاهش تعارضـات  

ــق  ــم از طری ــراي     ایجــاد چش ــر و جدیــدتر ب انــدازي بهت
هـاي مختلـف، برخـی از     کننـدگان در درك دیـدگاه   مشارکت

محسـوب   STEEPVستفاده از رویکرد هاي ا ترین مزیت مهم
  ].24[شوند می

در مطالعۀ حاضر تالش شده است تا با استفاده از موارد مطرح 
 فنـاوري  ملـی شده و ضـمن در نظـر گـرفتن ماهیـت اسـناد      

اطالعات، مدل تحلیلی نسبتاً مناسبی براي مطالعـه و مقایسـۀ   
، در STEEPLVمطابق رویکـرد اسـتاندارد   . اسناد، ارائه شود

مدل، کلیه مسایل مطرح شده در اسـناد در قالـب عوامـل     این
محیطـی،   ، اقتصـادي، زیسـت  فناورانـه کالنِ ارزشی، اجتماعی،

از طرف دیگر . سیاستی و قانونی مورد توجه قرار گرفته است
اطالعـات، در هـر یـک از     فنـاوري با توجه به ماهیت اسـناد  

آنها هاي باال معیارهایی مشخص شده است تا به واسطۀ  مقوله
تري  عوامل جزیی. تري از هر سند ارایه شود تحلیل موشکافانه

انـد   که در تحلیل هر یک از اسناد مـورد بررسـی قـرار گرفتـه    
هــا و هنجارهــا، عــدالت، آمــوزش، منــابع  ارزش: عبارتنــد از

هـاي   هـاي ارتبـاطی، زیرسـاخت    انسانی، فرهنگ، زیرسـاخت 
اعم  فناورانه تجهیزاتی، محتواي الکترونیکی، کاالها و خدمات

افزار، امنیت، منابع مالی، بـازار، نهادهـاي    افزار و نرم از سخت
المللی، قوانین  اقتصادي، مدیریت، تحقیق و توسعه، مسایل بین

  .زیست و استانداردها و حفاظت از محیط
  

  
  

نماي کلی مدل استفاده شده براي تحلیل اسناد مرتبط با ) 2شکل 
  اطالعات فناوريموضوع 
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 :خاب عوامل جزیی مدل، مالحظات ذیل وجود داشتدر انت

 تر  شکستن ماهیت عوامل کالن اصلی به عوامل جزیی  
 ها  مطالعه اسناد کشورهاي منتخب و تحلیل محتواي آن

  از منظر پرداختن به موضوعات مختلف
  مطالعه اسناد حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات کشور

  ها  و کدگذاري مطالب موجود در آن
 سیاستگذاري در سطح کالن کشور تجارب  

 هاي فناوري اطالعـات   نظرخواهی از متخصصان حوزه
 و سیاستگذاري

بدین ترتیب مجموعۀ نسبتاً کاملی از عوامل و معیارهـا بـراي   
ایـن  . اطالعات در نظر گرفته شده اسـت  فناوريتحلیل اسناد 

عوامل شامل هفت عامل اصلی است که ذیل هر یـک از آنهـا   
بـه   3جـدول  . عوامل فرعی قرار گرفتـه اسـت   اي از مجموعه

  .کند تر در مدل اشاره می تعریف هر یک از عوامل جزیی
  

  ملیبراي تحلیل محتواي اسناد STEEPLV عوامل فرعی مدل  )3جدول
  عوامل فرعی  عوامل اصلی

  عوامل
  ارزشی

هنجار نیز، قانون یا ] . 25[ها بنا نهاده شده است  ي آن ها، همان باورهاي اساسی هستند که یک جامعه بر پایه ارزش: ها و هنجارها ارزش
بخش هنجارها هسـتند و هنجارهـا ریشـه در     ها الهام در واقع ارزش] . 1[شود اصلی است که راهبري یا هدایت یک رفتار را موجب می

  .ها دارند ارزش
اضر در نظر گرفتن مواردي چون جلوگیري از تبعیض و برانگیز است که مقصود از آن در مطالعه ح عدالت از جمله مفاهیم چالش :عدالت

  .اطالعات و ارتباطات بوده است فناورياهمیت دسترسی عموم جامعه به 

 عوامل

 اجتماعی

  

تـوان افـراد جامعـه را ملـزم بـه       هاي مکانیزه نمی حضوري و فرایند اندازي خدمات غیر با راه): اختصاصی( و سازمانی )عمومی( فرهنگ
ین خدمات کرد بلکه این امر نیازمند سیاستگذاري در راستاي ترویج راهکارهایی براي لزوم استفاده دقیق و درست از خدمات استفاده از ا

ها به عموم افراد جامعه  سازي الزام به این تغییرات مثالً از طریق رسانه هاي قدیمی، و درونی هاي جدید، معایب شیوه نوین، مزایاي شیوه
  .شود ها نیز این نیاز دیده می ها و بنگاه تر در سازمان طحی تخصصیاست ضمن اینکه در س

توسـعه منـابع انسـانی بـه     . شود اي شناخته می منابع انسانی مهمترین سرمایه هر جامعه :)عمومی وکارشناسی و اختصاصی(منابع انسانی 
ع همچنین بر بهبـود رفتـار افـراد اشـاره دارد کـه      این موضو. گردد ها برمی ها و شایستگی اي در دانش، مهارت پیشرفت شخصی و حرفه

توسعه مـداوم منـابع انسـانی از    . اي منابع انسانی درون سازمان است دهنده تمرکز بر فرد و داشتن تعهدي فلسفی به پیشرفت حرفه نشان
هاي دستی  استفاده و تبدیل فرایند باید توجه داشت که .]13[ رساند ها منفعت می تر به سازمان هاي اثربخش طریق کارایی بیشتر و فعالیت

هـاي ارتبـاطی، تـدوین و اجـراي      افزارهـا، نگهـداري از شـبکه    ها، نـرم  افزارها، تعیین زیرساخت اندازي سخت به فرایندهاي مکانیزه، راه
گذار در تدوین سند، بدین ترتیب الزم است سیاست. برداري از نیروي انسانی ماهر است فرایندهاي تغییر، مستلزم دسترسی، آموزش و بهره

  .ها مورد توجه قرار دهد منابع انسانی را به عنوان یکی از مولفه

مقصود از آموزش و پرورش، رویکردي است که هدف اصلی آن تغییر و یادگیري آدمی و کمک به رشد او و نیز تواناتر کردن : آموزش
، یکـی از  )کاربردي-علمی(اي  حرفه و هاي فنی سمی در کنار آموزشهاي ر ش آموز] . 2[فرد براي ایفاي نقشی کارآمدتر، در جامعه است
  .مهمترین الزامات ورود به جامعه اطالعاتی است

 عوامل

 فناورانه

  

هاي  هاي ارتباطی با فناوري هاي مناسب شبکه کشور نیازمند زیرساخت در تغییر ساختار و مکانیزه شدن فرایندها،: هاي ارتباطی زیرساخت
اي طراحی و اجرا شوند که قلمرو کشور را پوشـش داده و   گونه این زیرساخت باید به. قابلیت اعتماد باالیی داشته باشندنوینی است که 

هـاي   در تدوین اسناد فرادستی حوزه فناوري اطالعات توجه به زیرساخت. شبکه ارتباطی مناسبی را به طور دایم در دسترس قرار دهند
  .محورهاي اصلی توسعه، امري ضروري است و الزم است به آن توجه شودشبکه ارتباطی به عنوان یکی از 

هـاي فنـاوري    افزاري مناسب، امکان استفاده از تمامی قابلیـت  هاي تجهیزاتی و سخت بدون وجود زیرساخت: هاي تجهیزاتی زیرساخت
با موضوع فناوري اطالعات و ارتباطات، تاکید رود در یک سند مرتبط  بدین ترتیب انتظار می. اطالعات و ارتباطات وجود نخواهد داشت

  .اي بر این موضوع شده باشد ویژه
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  عوامل فرعی  عوامل اصلی

حوزه فناوري اطالعات از پنج بخش دولت الکترونیکـی، یـادگیري الکترونیکـی، تجـارت الکترونیکـی، سـالمت       : محتواي الکترونیکی
  .پردازد د، میشوها باید ارایه  از این حوزهیک بیین آنچه در هر محتواي الکترونیکی به ت کهشده الکترونیکی تشکیلهاي و رسانهالکترونیکی

تـرین   محصوالت و خـدمات حاصـل از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، یکـی از مهـم       ): افزاري افزاري و سخت نرم(کاالها و خدمات 
  .ها پرداخته شود شود که الزم است در اسناد باالدستی بدان دستاوردهاي این صنعت محسوب می

... هـا، فـروش و    نگاري ها، نامه هاي مالی، استعالم ها، تراکنش امنیت در دسترسی به اطالعات، احراز هویت در نقل و انتقال داده: امنیت
هـاي   بینی راهبردهاي که موجب افـزایش ضـریب امنیـت در شـبکه     شدن، پیشدر گذار به سمت اطالعاتی . کند سزایی بازي می نقش به

ها و  کاري هاي ناشی از ناامن بودن شبکه، دوباره نجر به گسترش امکان استفاده از حوزه فناوري اطالعات و کاهش هزینهاطالعاتی گردد م
  .دشو اتالف زمان می

 عوامل

 اقتصادي

  

. رسد طقی به نظر میهاي اجراي پروژه، امري غیرمن کننده هزینه اي، بدون توجه به منابع مالی تامین ها در هر حوزه اجراي برنامه: منابع مالی
هاي هر سند باید  ترین مولفه کننده و درآمدهاي حاصل از اجراي راهکارهاي سند به عنوان یکی از مهم بنابراین توجه به منابع مالی تامین

  .گیرد مورد توجه قرار
پویایی . طالعات و ارتباطات دارندنهادهاي اقتصادي به ویژه نهادهاي بخش خصوصی تاثیر بسزایی در حوزه فناوري ا: نهادهاي اقتصادي

بازده درایـن   هاي زود هاي موجود این بخش درحوزه فناوري اطالعات، کارآفرینی از طریق بنگاه و تخصص بخش خصوصی، توانمندي
  .ها پرداخته شود محور بودن فناوري اطالعات، موضوعاتی هستند که الزم است در اسناد باالدستی این حوزه، بدان حوزه و تخصص

براي جلوگیري از . گیرد اي است که خرید و فروش کاالها و خدمات در آن صورت می مقصود از بازار شبکه...): رقابت، صادرات، (بازار 
  .گیرد را نیز دربرمی... کثرت عوامل مورد بررسی، این مقوله کلیه عوامل مرتبط نظیر رقابت، واردات و صادرات و 

 عوامل

 سیاستی

  

جدید، ابداع، اختراع، بهبود کمی و  فناورياي را از تکوین  هاي گسترده تحقیق و توسعه، اصطالح عامی است که فعالیت: هتحقیق و توسع
هـا را بـه منظـور تـامین نیازهـاي روزافـزون جوامـع بشـري          کیفی محصوالت و خدمات تا کاربردهاي صنعتی، اقتصادي، اجتماعی آن

کند که  می  ر محرکه توسعه فناوري اطالعات در هر یک از اجزاي مرتبط با آن است و تضمینتحقیق و توسعه، موتو] . 3[گیرد دربرمی
به همین دلیل الزم است در هر . کند تا در مرداب سکون درنیافتد تغییرات اولیه پدید آمده در نظام، راه خود را به سمت نوآفرینی بازمی

  .جلوي آن را تضمین کند هاي وجود داشته باشد تا حرکت روب  نظامی، چنین مولفه
ریزي، سازماندهی، بسیج منـابع و امکانات،هـدایت و    مدیریت، فرایند بکارگیري موثر و کارآمد منابع مادي و انسانی در برنامه: مدیریت

رل اهداف، گذاري، اجرا و کنت هدف. گیرد کنترل است که براي دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی موردقبول صورت می
در این راستا، سیاستگذار ملزم به تعیـین راهکارهـاي   . هاست مستلزم استفاده بهینه از منابع موجود و نظارت بر عملکرد اجرایی سیاست

  .ها و توجه ویژه به نقش کلیدي مدیریت است کنترلی در عرصه اجراي سیاست
المللی و  المللی، روابط با سایر کشورها، ورود به بازارهاي بین هاي بین کهالمللی، حضور فعال در شب هاي بین همکاري: المللی مسایل بین

  .ها توجه شده باشد رود در اسناد باالدستی به آن از جمله مسایل و موضوعاتی است که انتظار می ،...

 عوامل

 قانونی

  

الزامات اجرایی اسناد، به صورت قوانین و مقرراتی این . هاي تدوین شده نیازمند الزامات اجرایی هستند تمامی سیاست: قوانین و مقررات
هاي مصوب را به عهده داشته و برخی دیگر عوامل بازدارنده از ارتکـاب بـه    برنده سیاست ها نقش پیش شوند که برخی از آن تعریف می

تدوین اسناد منجر به قوام و  توجه به حوزه قوانین و مقررات در. هاست اعمالی هستند که در تعارض با منافع عمومی و اجراي سیاست
  .شود قدرت اجراي اسناد مصوب می

هاي بشـري کـه بـه صـورت قواعـد، مقـررات و        استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه: استانداردها
جویی در اقتصاد ملی و  ، توسعه صنعت، صرفههایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات نظام

کم وکیف مسیر رسیدن به اهداف را  سیاستگذار در دورنماي اهداف با تعیین استانداردها، .رود حفظ سالمت و ایمنی عمومی به کار می
  .کند بازگو می

عوامل 
  محیطی زیست

هـاي   ظهـور چـالش  . الیل مختلفـی افـزایش یافتـه اسـت    هاي اخیر به د محیطی در سال توجه به مسایل زیست: زیست حفاظت از محیط
هـاي   محیطـی، ازیکسـو، وکـاهش سـطح آب     هاي اخیر و پدیده گرمایش جهانی به عنوان مسایل جهانی زیسـت  محیطی در سال زیست

به آن شـده  هایی از مسایل بومی و محلی محیط زیستی، ازسوي دیگر، منجر  محیطی محلی به عنوان نمونه هاي زیست زیرزمینی،آلودگی
توجه به نقش فناوري اطالعات در این حوزه و تاثیرات متقابـل   .گذاران قرارگیرد محیطی درکانون توجه سیاست است که مسایل زیست

   .پرداخته شده باشد  رود در اسناد باالدستی بدان این دو عامل بر یکدیگر، از جمله مسایلی است که انتظار می
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اطالعـات بـر اسـاس مـدل      فناوريسناد واکاوي ا -5
  پیشنهادي

اطالعات  فناوري ملیترین اسناد  در این بخش به ارزیابی مهم
  :پردازیم براساس مدل ارائه شده در بخش قبل می

رسـانی   هاي اطالع سیاست کلی نظام در بخش شبکه -الف
این سند بدون توجه به مباحـث عـدالت، محتـواي     :اي رایانه

محیطی، بـر مـواردي نظیـر     ار و مسایل زیستالکترونیکی، باز
و اندیشه اسالمی و هویـت و فرهنـگ ملـی، نیـروي      فرهنگ

هـا،   انسانی متخصص، ساماندهی، تقویت و توسعه زیرساخت
تولید و عرضۀ اطالعات و خدمات، مسایل امنیتی، حمایت از 

هاي دولتی و غیردولتی، توسعۀ کمی، تقویت و نظـارت   بخش
کـرده   المللـی تأکیـد   سانی ملی و مسایل بـین ر بر شبکه اطالع

  .است
قـانون برنامــۀ ســوم توســعه اقتصــادي، اجتمــاعی و   -ب

این سند بدون توجه به عوامل ارزشی، منابع انسانی،  :فرهنگی
المللـی، اسـتانداردها و    آموزش، تحقیق و توسعه، مسایل بـین 

محیطـی، بـر مـواردي نظیـر تـرویج اسـتفاده از        عوامل زیست
افـزاري، محتـواي    هاي ارتبـاطی و سـخت   زیرساخت ،فناوري

الکترونیکی، عرضه و تولید کاالها و خدمات مختلف و مسایل 
گذاري، بخـش   امنیتی، تعیین و پیشنهاد منابع موردنیاز، سرمایه

خصوصی، تقویت توان رقابتی محصوالت صادراتی و تشویق 
و حمایت صادرات، تشکیل شوراي عـالی اداري، طراحـی و   

ندازي نظام جامع اطالعات مالیاتی کشور، تفکیک وظایف، ا راه
  هاي  سازماندهی و تقویت صنایع الکترونیک موجود در بخش

گذاري، تصویب قوانین مشـخص و   مختلف از طریق سیاست
  .هاي موردنیاز، تأکید کرده است نامه آیین

این :اي رسانی رایانه هاي اطالع مقررات و ضوابط شبکه -ج
به عواملی نظیر عـدالت، فرهنـگ، تحقیـق و     بدون توجه سند

محیطی،  المللی، استانداردها و عوامل زیست توسعه، مسایل بین
هاي ملی و اسـالمی، منـابع انسـانی و     به مواردي نظیر ارزش
هــاي ارتبــاطی و تجهیزاتــی موردنیــاز،  آمــوزش، زیرســاخت

گـذاري   محتواي الکترونیکی و ارایۀ خدمات، امنیـت، سـرمایه  
المللی، ممنوعیت تولیـد و عرضـۀ    جاد نقطۀ تماس بینبراي ای

موارد ممنوع، همکـاري نهادهـاي مختلـف، تاسـیس اتحادیـۀ      

دفاتر خدمات حضـوري اینترنـت، فعالیـت تحـت ضـوابط و      
قــوانین مشــخص شــده، رعایــت قــوانین مالکیــت معنــوي و 

  .ها، اشاره کرده است  مجازات
 :یـران سیاست تجارت الکترونیکی جمهوري اسـالمی ا  -د

هـا و هنجارهـا، اسـتانداردها و     این سند بدون توجه به ارزش
هـاي   محیطی، بر مواردي نظیر رفـع محـدودیت   عوامل زیست

کـارگیري نیروهـاي متخصـص     آمیز، ترویج فرهنگ، به تبعیض
افزاري، انجـام   هاي ارتباطی و سخت داخلی، ایجاد زیرساخت

کترونیکـی،  حداقل نیمی از مبادالت نهادها به روش تجارت ال
افـزار الزم، امنیـت، کـاهش     افـزار و نـرم   ایجاد و تأمین سخت

گذاري، بخش خصوصی، جلوگیري  ها و تشویق سرمایه هزینه
 فناوريهاي رقابت، حمایت از ایجاد  از انحصار و ایجاد زمینه

هـاي اجرایـی مـورد نیـاز، تقویـت       ملی، فـراهم آوردن زمینـه  
هـاي حقـوقی    ن زمینـه المللی و فـراهم آورد  هاي بین همکاري

  .مورد نیاز تمرکز یافته است
هاي مشـخص بـه    نامۀ اجرایی نحوة اجراي فعالیت آیین -ه

اطالعـات و ارتباطـات    فنـاوري منظور گسـترش کـاربرد   
این سند بدون توجه به عواملی نظیر عدالت، کاالها و  :کشور
، محتواي الکترونیکی و استانداردها، به مواردي فناورانهخدمات
اهمیت خط و زبان فارسـی، توسـعۀ فرهنگـی، تقویـت      چون

افزایی ملی و فرهنگ و هنر، توسعۀ منـابع   محیط و فضاي هم
اطالعات  فناوريانسانی و جذب نیروهاي متخصص، توسعۀ 

ــت     ــعه و تقویـ ــوزش، توسـ ــش آمـ ــات در بخـ و ارتباطـ
هاي ارتباطی و تجهیزاتی، امنیت، تـامین اعتبـارات    زیرساخت

تقویت بخش خصوصی، ایجاد مراکز رشد و ها،  موردنیاز طرح
منـد فـاوا در راسـتاي اقتصـاد      ، توسعۀ نظامفناوريهاي  پارك

هـاي اجرایـی و    جانبـۀ دسـتگاه   محـور، همکـاري همـه    دانایی
 .ها اشاره کرده است نظارت، قوانین، مقررات و دستورعمل

سند بدون توجـه بـه   این : قانون تجارت الکترونیکی ایران -و
، نهادهاي اقتصادي، فناورانه عی، کاالها و خدماتعوامل اجتما

تحقیق و توسعه، استانداردها و محیط زیست، به مواردي نظیر 
هاي عقیدتی، مذهبی، قومی و نژادي، رقابت عادالنه و  دیدگاه

مشروع، به تأسیس دفاتر خدماتی صدور گواهی الکترونیکـی،  
هـا،   تهـا و جبـران خسـار    محتواي الکترونیکی، امنیت، هزینه
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کنندگان و تبلیغات، ایجاد مرکزي در وزارت بازرگانی  مصرف
ــت ــت از فعالی ــه منظــور حمای هــاي تجــارت الکترونیکــی،  ب

ها و قوانین موردنیاز،  نامه المللی، تدوین آیین هاي بین همکاري
  .ها اشاره کرده است و مجازات فکريحقوق مالکیت 

ند بـدون  این سـ :برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی -ز
محیطی، به مواردي نظیر اهمیـت زبـان    توجه به عوامل زیست

سازي، منابع انسانی، آمـوزش،   فارسی، عدالت کیفري، فرهنگ
هاي ارتباطی و تجهیزاتی، محتواي الکترونیکی، بـه   زیرساخت

افزارهـاي   افزاري و کاربردي، نرم هاي نرم ارتقا و توسعۀ واسط
افـزار،   صنعت مهندسی نرم باز، حمایت از ایجاد و توسعۀ متن

گـذاري، تـأمین اعتبـارات،     امنیت، تشـویق و تسـهیل سـرمایه   
مؤسسات آموزشی خصوصی، ایجاد سیستم خرید الکترونیکی 

منــد و  و بــورس الکترونیکــی نفــت، انجــام تحقیقــات نظــام 
هماهنگ، تدوین و اجراي نظام پرداخت الکترونیکی، ارزیابی 

مبــارزه بـا جــرایم در ســطح  ســازي فراینـدها،   اي، بهینـه  دوره
المللی، تدوین قوانین و مقررات مشخص و همـاهنگی بـا    بین

  .المللی اشاره کرده است استانداردهاي بین
در  :برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی -ح

زیسـت، بـه    این سند بدون توجه به عوامل عـدالت و محـیط  
دیـن، تـاریخ و   مواردي نظیر اهمیت زبان و خط فارسی و نیز 

علم، توسعۀ فضـاهاي مجـازي فرهنگـی و هنـري و اهمیـت      
ــان،      ــوزش کارکن ــانی و آم ــروي انس ــاریخ، نی ــگ و ت فرهن

هاي ارتباطی و تجهیزاتی، محتواي فارسی و ارایـۀ   زیرساخت
 فنـاوري خدمات الکترونیکی، ارایۀ خدمات پایـۀ ارتبـاطی و   

  به  روندانشه  ارزان  دسترسیگذاري،  اطالعات، امنیت، سرمایه
و اعطاي تسـهیالت، بخـش خصوصـی و     موردنیاز  اطالعات

هـاي شـغلی، صـادرات، بازارهـاي مجـازي،       تعاونی، فرصت
  هـاي  دسـتگاه   ییگو پاسخ  افزایشهاي پیشرفته،  فناوريتوسعۀ 

  مشـارکت   جلـب ، تعامـل فعـال بـا اقتصـاد جهـانی،       ییاجرا
  تدوینردنیاز و نیز ، تدوین اسناد، قوانین و لوایح مو المللی بین

  .، تأکید شده است المللی و بین  ملی  استانداردهاي و تصویب 
در ایـن سـند   :کشـور  اطالعات فناوريسند نظام جامع  -ط

-برمواردي نظیر کرامت انسانی، اصول اخالقی، هویت ایرانی
ساالري دینی، عدالت اجتماعی و  اسالمی، زبان فارسی و مردم

اسالمی، توسعه و -نه، فرهنگ ایرانیهاي برابر و عادال فرصت
برآورد منابع انسانی، آمـوزش عمـومی و تخصصـی، توسـعه     

افزاري، تقویت مراکـز تولیـد    هاي ارتباطی و سخت زیرساخت
محتواي فرهنگی، تقویت مراکـز تولیـد محصـوالت فنـاوري     

گذاري و حمایت مالی،  افزارها، امنیت، سرمایه اطالعات و نرم
هـاي کوچـک    ویـژه بنگـاه   وکارهـا بـه   توسعه و تقویت کسب

محور، تقویـت بخـش خصوصـی، تولیـد و صـادرات،       دانش
رقابت و تشکیل بازارهاي ترکیبی، تحقیق، پژوهش و نوآوري، 
دولت، تنظیمات نهادي، مـدیریت نـوآوري، ریسـک، دانـش،     
کیفیت و تحول اداري، ارزیابی، چگونگی تعامل محیط ملی و 

هـا، قـوانین و مقـررات،     نامـه هـا، بر  ملی، تدوین سیاسـت  فرا
استانداردســـازي و فعالیـــت در چـــارچوب اســـتانداردهاي 

  .المللی تمرکز شده است بین
در  :سند راهبردي امنیت فضاي تبادل اطالعات کشـور  -ي

زیسـت،   این سند بدون توجه به عواملی نظیر عدالت و محیط
هـاي   به مواردي نظیر شهروندان، هویت ملـی، دینـی و ارزش  

سازي اخالقی، نیروهاي  اخالق و زبان فارسی، فرهنگ انسانی
متخصص داخلی، آموزش و ارتقاي سـطح آگـاهی، دانـش و    

هاي ارتباطی و تجهیزاتی، سالمت محتوا  ها، زیرساخت مهارت
و تولید و عرضۀ محتوا، تقویت صنعت و توسـعۀ خـدمات و   
محصوالت افتا، امنیت، اعتبارات موردنیاز و تخصیص بودجه، 

اي غیردولتی و تجاري، توسـعۀ صـادرات و گسـترش    ه بخش
هـاي پژوهشـی،    و توسـعه و حمایـت از فعالیـت   بازار، تحقیق

گذاري و  وکارایی، تمرکز در سیاست  توازن میان امنیت، هزینه
هـاي   المللی، زیرسـاخت  هاي بین مندي در اجرا، همکاري نظام

هـاي   حقوقی و مالکیت فکري و معنوي، ایجاد و توسعۀ نظـام 
ده شـ هـا اشـاره    فنی فرابخشی و اسـتانداردها و دسـتورالعمل  

  .است
هاي کلی نظام در بخش امنیت فضاي تولید و  سیاست -ك

در این سند بدون توجه به عوامل اقتصادي و  :تبادل اطالعات
-محیطی، به مواردي نظیـر فرهنـگ و هویـت اسـالمی     زیست

هــاي اخالقــی، اســتمرار خــدمات عمــومی،   ایرانــی و ارزش
هــاي  ســازي، آمــوزش و افــزایش آگــاهی و مهــارت هنــگفر

هاي تخصصی داخلی، ارتقاي سطح دانـش   عمومی، توانمندي
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کشـور، توسـعۀ    هـاي علمـی، پژوهشـی و آموزشـی     و ظرفیت
ــاي   زیرســاخت ــی، امنیــت محتواه ــاطی و تجهیزات هــاي ارتب

مربـوط بـه امنیـت فضـاي      فنـاوري الکترونیکی، تولید علم و 
هاي بومی و  فناوريیق و توسعه، تکیه بر ، تحق)افتا( اطالعاتی

، پـایش،  فناوريهاي دانش و  گذاري مشترك در حوزه سرمایه
پیشگیري، دفاع و ارتقاي توان بازدارندگی در مقابـل هرگونـه   

کننده به منظـور هـدایت،    تهدید، تعیین نهاد متولی و هماهنگ
 اي و جهانی، نظارت و تدوین استانداردهاي الزم، تعامل منطقه

نویس قوانین موردنیاز و تدوین اسـتانداردهاي الزم،   تهیه پیش
  .تأکیدکرده است

  

این سند بـدون توجـه بـه مبحـث     :نقشۀ جامع علمی کشور - ل
عدالت، محصوالت و خدمات و اسـتانداردها، بـه عـواملی نظیـر     
تعلیم و تربیت اسالمی و اخـالق اسـالمی، بـه تـأمین و جـذب      

ــوزش،    ــه، آم ــص و نخب ــاي متخص ــت   نیروه ــعه و تقوی توس
افزاري، رعایت اخالق، امنیت و  هاي ارتباطی و سخت زیرساخت

ــام ســالمت الکترونیکــی و       ــی در ایجــاد نظ ــریم خصوص ح
ها، حمایت از ایجـاد   گذاري هاي مجازي، هدایت سرمایه کتابخانه

نهادهاي مالی، وهدایت منابع و اعتبارات دولتی و عمومی، ایجـاد  
بازارهاي عمـومی و    دهی فن سامان ،فناورينهادهاي رصد علم و 

هـاي   گذاري بخـش  بازارهاي تخصصی، افزایش سرمایه ایجاد فن
، تحقیـق و توسـعه و   ملـی هـاي کـالن    صنعت و بـازار در طـرح  

، »ایـده تـا بـازار   «حمایت از ایجاد مراکز ارایه خـدمات پشـتیبان   
اي، دستیابی به توسـعۀ علـوم و    رشته  سازي و تحقیقات بین شبکه
هـاي نسـبی    هـا و نیازهـا و مزیـت    ها متناسب با اولویـت  يفناور

کشور، اصالح و ایجاد ساختارها و فراینـدها، تنظـیم و تـدوین و    
ها و ضوابط تشویقی خاص براي رشـد سـریع،    تصویب سیاست

هاي کشورهاي جهان اسالم،  تقویت و توسعه همکاري با دانشگاه
ــی    ــناد مل ــویب اس ــوقی، تص ــط حق ــاي واس ــت از نهاده  حمای

دار توسط شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی و     هاي اولویت فناوري
  زیست و الگوي صحیح مصرف، اشاره کرده است حفظ محیط 

  

 ایـن  :ۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیپنجم توسع ۀبرنام -م
سند بدون توجه به عوامل اجتماعی، موضوع عدالت و مسایل 

یجـاد و  المللی به عواملی مانند رعایت مـوازین شـرعی، ا   بین
هــاي ارتبــاطی و تجهیزاتــی، محتواهــاي  توســعه زیرســاخت

الکترونیکی، ارایه خدمات الکترونیکی، حمایت از بخش تولید 

هـا، تـأمین    افزار، امنیت و رعایت مقـررات امنیتـی، هزینـه    نرم
هـاي   توانمندسـازي شـرکت  وجوه موردنیاز و حمایت مـالی،  

هـا،   بکه، حمایت مالی و تشـویق توسـعه شـ   غیردولتی داخلی
هـاي تولیـدي، ایجـاد پیونـد مناسـب بـین        ها و زنجیره خوشه
هـاي   حمایـت از بخـش   هاي کوچک، متوسط و بـزرگ،  بنگاه

، ایجاد اشتغال پایـدار،  عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی
اي و توسعۀ مشاغل  توسعۀکارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه

ریـابی در  نو، انجـام تمهیـدات الزم بـراي تقویـت تـوان بازا     
سـازي و هوشمندسـازي    مـدرن هاي کوچک و متوسـط،   بنگاه

هاي  هاي نوین و هوشمند و سامانه فناوري يارتقاو  تجهیزات
وري،  ی، افزایش بهرهبسط خدمات دولت الکترونیک، اطالعاتی

ــین    ــت، تــدوین آی ــازي دول ــه بسترس ــی و   نام ــاي اجرای ه
هـا   مل، رعایت دستورالعفکريها، حقوق مالکیت  دستورالعمل

و استانداردها و تدوین اسـتانداردهاي الزم و توسـعه پایـدار،    
  .اشاره کرده است

هر یک از سندها به عوامل مختلف در  توجهمیزان  3در شکل 
  .راداري نشان داده شده استبراساس نمایش 

  
  ارزیابی کلی اسناد در قیاس با یکدیگر -6
  

  از منظر عوامل ارزشی 6-1
چهار سند عـام و  (سند مورد بررسی  13ن در یک نگاه کلی از میا

هـا،   ارزش(، تنها شش سند به همۀ عوامل ارزشی )نُه سند خاص
اي  گونه اشاره اند و یک سند نیز، هیچ اشاره کرده) باورها و عدالت

سند دیگر هم تنهـا بـه یکـی از ایـن      6. است به این موارد نداشته
ها و  ناد به ارزشدرصد اس 85به طور کلی . اند عوامل اشاره داشته

. انـد  درصد اسناد به موضوع عدالت توجـه داشـته   54هنجارها و 
همچنین مقایسه محتواي اسناد از لحاظ توجه به عوامل ارزشـی،  

انـد،   که در اسنادي که بـه ایـن عامـل توجـه کـرده      دهد نشان می
هـاي ملـی و اسـالمی، عـدالت و برابـري و       مواردي نظیر ارزش

  .مورد تأکید قرار گرفته است اهمیت خط و زبان فارسی
  

  از منظر عوامل اجتماعی 6-2
فرهنـگ،  ( از دیدگاه عوامل اجتماعی، نُه سند به همـۀ عوامـل  

انـد و تنهـا یـک سـند هـیچ       پرداخته) منابع انسانی و آموزش
مانـده نیـز    است، سه سند بـاقی   اي به این عوامل نداشته اشاره



 

  1393، پاییزو زمستان 4فصلنامه سیاست علم و فناوري، سال ششم، شماره  ،شادي ضیغمی  ،غالمعلی منتظر

61 

درصد  77عبارتی دیگر به  .اند تنها به یک یا دو عامل پرداخته
درصد به عوامل منابع انسانی و  85از اسناد به عامل فرهنگ و

همچنین مقایسه محتواي اسناد نشـان  . اند آموزش توجه داشته
دهد که در رابطه با عامل فرهنگ، برخی اسناد بـه فرهنـگ    می

 فنـاوري سـازي اسـتفاده از    ملی و اسالمی، برخی به فرهنـگ 
در رابطه . اند هر دو مورد توجه کرده اطالعات و برخی نیز به

با منابع انسانی برخی اسناد به توسعۀ منابع انسـانی و برخـی   
دیگر به مدیریت منابع انسانی و برخی از اسناد نیز به هـر دو  

  .اند عامل توجه کرده
  
  فناورانه از منظر عوامل 6-3

سند مـورد بررسـی، نُـه     13، از میان فناورانه از دیدگاه عوامل
هـاي ارتبـاطی و تجهیزاتـی،     زیرسـاخت ( د به همۀ عواملسن

ــرم  ــی، ن ــواي الکترونیک ــت، محت ــخت امنی ــزار و س ــزار اف ) اف
چهار سند دیگـر نیـز تنهـا بـه برخـی از عوامـل       . اند پرداخته
هـاي   به عبارت دیگر همـۀ اسـناد بـه زیرسـاخت     .اند پرداخته

 85ضـمن اینکـه   . اند ارتباطی، تجهیزاتی و امنیت توجه داشته
درصد نیز به کاالها و  77درصد آنها به محتواي الکترونیکی و 

همچنین مقایسۀ محتواي اسـناد  . اند اشاره کرده فناورانهخدمات
افـزاري و   دهد که در رابطه با تولید محصـوالت نـرم   نشان می

نظر میان اسناد وجود ندارد، به طوري کـه   افزاري اتفاق سخت
د راهبـردي امنیـت   سند سیاست تجارت الکترونی کـی و سـن  
افـزار   افزار و سـخت  فضاي تبادل اطالعات کشور بر تولید نرم

اند در حالی که اسناد برنامۀ سوم توسعۀ اقتصـادي،   تأکیدکرده
اجتماعی و فرهنگی، برنامۀ جامع توسعه تجارت الکترونیکی، 

اطالعات کشور و برنامۀ پنجم توسـعۀ   فناوريسندنظام جامع 
هنگــی بیشــتر بــر تولیــد و عرضــۀ اقتصــادي، اجتمــاعی و فر

  .اند  افزار تأکیدکرده نرم
  

  از منظر عوامل اقتصادي 6-4
سند مـورد بررسـی، ده    13از دیدگاه عوامل اقتصادي، از میان

) منابع مالی، نهادهـاي اقتصـادي و بـازار   ( سند به همۀ عوامل
اي  گونـه اشـاره   اند و تنها یک سند به این عوامل هیچ پرداخته
مانـده نیـز تنهـا بـه برخـی از عوامـل        دو سند باقی. اند نداشته

درصد اسناد به منـابع مـالی و    92به عبارت دیگر  .اند پرداخته
. انـد  درصد نیز به نهادهاي اقتصادي و بازار توجـه داشـته   85

دهـد کـه تنهـا برخـی از      البته مقایسۀ محتواي اسناد نشان می
این . اند ه کردهها اشار اسناد به نحوة تأمین مالی اجراي سیاست

  :اسناد عبارتند از
   قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی 

  )تعیین و پیشنهاد منابع موردنیاز توسط دولت(
      سیاست تجـارت الکترونیکـی جمهـوري اسـالمی ایـران 

لحاظ کردن اعتبارات موردنیاز در الیحه بودجـه توسـط   (
  )ریزي سازمان مدیریت و برنامه

 قـانون بودجـۀ    13 اعتبارات از محل تبصـرة  صرف( تکفا
  )1381 سال

     اسناد برنامۀ جامع توسعۀ تجـارت الکترونیکـی و برنامـۀ
ــنجم توســعۀ اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی ــأمین ( پ ت

شـده در بودجـۀ    بینـی   ها از طریـق اعتبـارات پـیش    هزینه
  )ها سنواتی دستگاه

 تهیه طرح و تخصـیص بودجـه آن توسـط معاونـت     ( افتا
 )ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري امهبرن

  

، اختصاص و هـدایت صـحیح   1388 شایان ذکر است در سال
نامـۀ تشـکیل کـارگروه مـدیریت      منابع مالی، مطابق تصـویب 

اطالعات، ارتباطات و امنیت آن، برعهدةکارگروه فـاوا   فناوري
همچنین درکلیۀ اسنادي که به موضوع بخش  .نهاده شده است

هاي اجرایـی بـه    اند، بر واگذاري فعالیت جه کردهغیردولتی تو
ریـزي   بخش خصوصی و غیردولتی و واگذاري نقـش برنامـه  

  .وکارفرمایی به دولت، تأکید شده است
  

  از منظر عوامل سیاستی 6-5
تحقیـق  (از دیدگاه عوامل سیاستی، هشت سند به همۀ عوامل 

نج سند اند و پ پرداخته) المللی و توسعه، مدیریت و مسایل بین
بـه عبـارت   . انـد  مانده نیز تنها به برخی از عوامل پرداخته باقی

 77اند، ضـمن اینکـه    دیگر همۀ اسناد به مدیریت توجه داشته
درصـد بـه مسـایل     69درصد اسـناد بـه تحقیـق و توسـعه و     

همچنـین مقایسـۀ محتـواي اسـناد     . اند المللی توجه داشته بین
ق وتوسعه برخی اسناد دهد که دررابطه با عامل تحقی نشان می

سیاسـت تجـارت   ( ملـی  فناوريبه موضوع حمایت از ایجاد 
 فناوري، برخی به توسعۀ )الکترونیکی جمهوري اسالمی ایران

قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی،    (
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برنامۀ پنجم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی و نقشـۀ     
سـند  ( فنـاوري ل دانش و و برخی به تباد) جامع علمی کشور

  .اند اشاره کرده) اطالعات کشور فناورينظام جامع 
  
  از منظر عوامل قانونی 6-6

قـوانین و  (سند به همۀ عوامل  از دیدگاه عوامل قانونی، هفت
اند و شش سـند نیـز تنهـا بـه      پرداخته) مقررات و استانداردها

ـ    . اند برخی از عوامل پرداخته ه به عبارت دیگـر همـۀ اسـناد ب
درصـد   54اند ضمن اینکه تنهـا   قوانین و مقررات توجه داشته

مقایسۀ محتواي اسناد نشـان  . اند ها به استانداردها، پرداخته آن
  دهد که؛ می
    ــت ــوایح، سیاس ــدوین ل ــه ت ــا ب ــناد تنه ــی اس ــا،  برخ ه

اسـناد  (انـد   ها و ضوابط موردنیاز اشاره کـرده  دستورالعمل
رسـانی،   اطالع هاي هاي کلی نظام در بخش شبکه سیاست

سیاست تجارت الکترونیکی ایـران، نقشـه جـامع علمـی     
  ).کشور و تکفا

     هـا و   نامـه  برخی اسناد به طور مشـخص بـه عنـوان آیـین
اسناد برنامـۀ سـوم،   (اند  کرده قوانین و اسناد موردنیازاشاره

چهارم و پنجم توسعه، افتا، قانون انتشار و دسترسـی آزاد  
سعۀ تجـارت الکترونیکـی و   به اطالعات، برنامۀ جامع تو

  .)قانون تجارت الکترونیکی ایران
  اسنادي که به اصالح قوانین و مقررات پیش از خود تأکید

اطالعـات و   فنـاوري سند نظام جامع : اند عبارتند از کرده
  .سند برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی

     درحالی که نهادهاي مختلفی در این حـوزه بـه تـدوین و
د مشــغولند، نقشــۀ جــامع علمــی کشــور، تصــویب اســنا

فنــاوري ( دار هــاي اولویــت تصــویب اســناد ملــی حــوزه
را بر عهده شوراي عالی انقالب ) اطالعات با اولویت الف

  .فرهنگی نهاده است
نیـز ذکـر چنـد نکتـه ضـروري بـه نظـر        » استانداردها«دربارة 

  :رسد می
      ــانی ــتانداردهاي جه ــتفاده از اس ــر اس ــناد ب ــی اس برخ

نظیر اسناد سیاست کلی نظام در بخش : مانند(اند دهتأکیدکر
اي و برنامـۀ جـامع توسـعه     رسانی رایانـه   هاي اطالع شبکه

  .)تجارت الکترونیکی

   انـد   برخی اسناد بر تدوین داخلی اسـتانداردها تاکیـدکرده
اطالعات کشـور و برنامـۀ    فناوريمانند سند نظام جامع (

  ).پنجم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
   اسناد برنامۀ چهارم توسعه و افتا نیز بر هر دو مورد یعنـی

ــتفاده از     ــی و اس ــتانداردهاي مل ــویب اس ــدوین و تص ت
  .اند المللی اشاره کرده استانداردهاي بین

    اصالح استانداردهاي موجود نیز در اسنادي نظیـر برنامـۀ
تجـارت الکترونیکـی و سـند نظـام جـامع       جامع توسـعۀ 

 .مورد تأکید قرار گرفته است اطالعات کشور فناوري

  
  محیطی از منظر عوامل زیست 6-7

محیطی، تنها چهار سند به ایـن مـورد    از دیدگاه عوامل زیست
اي بـه ایـن مسـئله     گونـه اشـاره   اند و نُه سند هیچ اشاره داشته

درصد اسناد به ایـن عامـل    31به عبارت دیگر تنها . اند نداشته
دهـد کـه    سناد نیز نشـان مـی  مقایسۀ محتواي ا. اند توجه کرده

هایی را  اند، سیاست اسناد معدودي که به این عامل توجه داشته
با مضامین حفظ محیط زیست، الگوي صحیح مصرف، کاهش 
مصرف منابع انرژي، ترافیک و فشار بر منابع طبیعی و توسعۀ 

ایـن درحـالی اسـت کـه بسـیاري از      . انـد  پایدار، مطرح کرده
اي به این عامـل دارنـد و برخـی     هکشورهاي جهان توجه ویژ
توسعۀ پایـدار دولـت اسـترالیا در    «کشورها نظیر استرالیا سند 

را تدوین » )2010-2015(اطالعات و ارتباطات  فناوريحوزة 
اند و در آن به راهبردهایی همچون بهبود فراینـد کـاربرد    کرده

با اقداماتی نظیـر تعیـین و کـاربرد اسـتانداردهاي     (پایدار فاوا 
، بهبود مدیریت کربن و انرژي فاوا و استفاده از فـاوا  )بارياج

  .] 14[در جهت توسعۀ پایدار، اشاره شده است
  
  بندي  تحلیل و جمع -7

شـود   هاي قبل مشاهده مـی  با توجه به نکات مذکور در بخش
هر یک از این اسناد داراي نقـاط قـوت و نیـز نقـاط ضـعفی      

ـ   توان هیچ هستند و نمی ه طـور مطلـق کامـل    یک از آنهـا را ب
سازد که  این نقاط قوت و ضعف، الزاماتی را نمایان می.دانست

ها  در تدوین سندهاي جدید باید مدنظر قرار گیرند و یا از آن
 فناوري ملیترین نکات مثبت و منفی اسناد  مهم. اجتناب شود

  :توان در بندهاي زیر خالصه کرد اطالعات را می
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  STEEPLVاطالعات براساس مدل  فناوري ملیارزیابی محتواي اسناد  )3شکل 

  
 

                                
  برنامه سوم توسعه سند  )ب                                        هاي اطالع رسانی  در شبکهسیاست کلی نظام سند ) الف            

                                    
      کیسند سیاست تجارت الکترونی )د                                                     هاي اطالع رسانی مقررات شبکهسند  )ج                

                                 
  تجارت الکترونیکی سند قانونی )و                                                                          تکفاسند  )ه                                    
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  STEEPLVاطالعات براساس مدل  فناوري ملیارزیابی محتواي اسناد ) 3ادامه شکل 
  
  

 

 

                                
  سند قانون برنامه چهارم توسعه) ح                            سند برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی              ) ز              

                                
  جامع علمی کشورسند نقشه ) ك                     ظام جامع فناوري  سند ن-سند راهبردي امنیت فضاي تبادل اطالعاتی) ط     

                                
  سند  -كتوسعهپنجم سند قانون برنامه  )م                                                    هاي نظام در بخش امنیت سیاستسند  )ل            
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  نقاط قوت اسناد 7-1
یکی از نکات قوت اسناد، اشاره دقیق به نهادهـاي مجـري و   

بـدیهی  . هاي سند اسـت  برنامهها و  همکار در اجراي سیاست
استعدم تعیین مجري، اجراي سند را با مشکل و ابهام مواجـه  

 .سازد می
 
هـاي   برخی اسناد بـه منظـور حفـظ یکپـارچگی در حـوزه     . 1

زیرمجموعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و اجـراي بهتـر      
هاي سند، بـه ایجـاد نهادهـاي مشـخص و      ها و برنامه سیاست

 .اند کرده ، اشارهمرتبط با موضوع سند

هـا و وضـعیت موجـود و مطلـوب      برخی اسناد به چـالش . 2
اند که از نکـات مهـم    کرده  حوزه مرتبط با موضوع سند اشاره

ــت  ــد سیاس ــی  در فراین ــوب م ــذاري محس ــش   گ ــود و نق ش
آمیز سـند در آینـده خواهـد     اي در اجراي موفقیت کننده تعیین
 .داشت

ــدوین . 3 ــه ت ــور مشــخص ب ــه ط ــوانین و  برخــی اســناد ب ق
هاي الزم براي اجرایی کردن بنـدهاي مختلـف سـند     نامه آیین
 .اند کرده  اشاره

یکی دیگر از نکات مثبت اغلب اسناد توجه آنها به بخـش  . 4
بخش دولتـی و غیردولتـی از     خصوصی و لزوم تفکیک نقش

 .یکدیگر بوده است

اند تا رویکردهاي مختلف مدیریتی  اغلب اسناد تالش کرده. 5
ــهرا  ــت   در برنام ــردن سیاس ــی ک ــزي، اجرای ــاد   ری ــا، ایج ه

هاي الزم و نظارت و کنترل بر اجراي بندهاي سـند،   هماهنگی
 .درنظر داشته باشند

  نقاط ضعف اسناد 7-2
گذاري، وجود نهادهاي متعدد و متفاوت  در حوزة سیاست. 1

ها و عدم یکپارچگی  کاري، تداخل فعالیت که منجر به موازي
شود، یکی از مسایل اصلی در حـوزة   میها  گذاري در سیاست

هـر چنـد برخـی قـوانین سـعی در      . اطالعات اسـت  فناوري
براي مثال بـا تصـویب قـانون    (اند  اصالح این وضعیت داشته

اطالعات، وضعیت برخی  فناوريتشکیل وزارت ارتباطات و 
،امـا  )انـد  شوراهاي عالی در این حـوزه تعیـین تکلیـف شـده    

ة مرجع اصـلی تصـویب اسـناد بـه     تضادهایی میان آنها دربار
 .خورد چشم می

ترین مشکالت اغلب سندهاي این حوزه، عدم  یکی از مهم. 2
ها و راهبردهاي اسناد قبلـی و در نتیجـه    توجه آنها به سیاست

تنهـا تعـداد   . هاسـت  عدم توجه به تأثیر سـند بـر آن سیاسـت   
معدودي از اسناد به لزوم بازنگري در قـوانین پـیش از خـود    

 .اند کرده توجه

گـذاري بایـد    ترین موضوعاتی که در سیاسـت  یکی از مهم. 3
اطالعات بـه   فناوريبدان توجه شود و اسناد اندکی در حوزة 

هـا و   اند، مکانیزم تغییر و بـازبینی در سیاسـت   آن توجه داشته
بنابراین الزم است تا . کردن آنهاست  هاي سند و روزآمد برنامه

 .د به این منظور درنظر گرفته شوندهایی در این اسنا مکانیزم

هاي هر سند، که تضمینی بـراي   ترین پشتوانه یکی از اصلی. 4
آمیز آن است، لحاظ کـردن منـابع مـالی سـند      اجراي موفقیت

است که تنها معدودي از اسناد ایـن حـوزه بـه تـأمین منـابع      
ها به طور مشـخص   ها و برنامه موردنیاز اجرایی کردن سیاست

 .اند اشاره کرده

اطالعـات و   فنـاوري تقویت توان رقابتی کشور در حـوزة  . 5
حضور فعال کشور در بازارهاي جهانی، موضوعی اسـت کـه   

شایان ذکر است کـه همـۀ   . اند تنها برخی اسناد به آن پرداخته
اي دربارة تولید کاال و خـدمات اتخـاذ    اسناد رویکرد یکپارچه

در همۀ اسناد به ضمن اینکه نقش فناوري اطالعات . اند نکرده
عنوان یک صنعت و یا بـه عنـوان یـک توانمندسـاز، نیـز بـه       

 .درستی مشخص نیست

و مشخصـی را دربـارة     هاي یکپارچـه  اغلب اسناد، سیاست. 6
ملـی، توسـعۀ    فناورياند، ایجاد  تحقیق و توسعه اتخاذ نکرده

هاي متفاوتی  از جمله سیاست فناوريو تبادل دانش و  فناوري
 .کنند سندها دنبال میاست که این 

ــوزه . 7 ــی در ح ــث مهم ــتانداردها مبح ــاربردي و  اس ــاي ک ه
شوند که در نیمی از  اطالعات محسوب می فناوريزیرساختی 

 .اسناد مورد بررسی به آنها توجهی نشده است

با توجه به اهمیـت توسـعۀ پایـدار و مطـرح شـدن آن در      . 8
زم اسـت  اطالعات در سطح جهان، ال فناوريهایی نظیر  حوزه
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محیطی  اي به عوامل زیست سندهاي این حوزه نیز توجه ویژه
 .خصوص اتخاذ کنند  داشته و رویکرد مشخصی را در این

  
  گیري  نتیجه -8

در این مقاله تالش شد با ارائـۀ مـدلی تحلیلـی و جـامع بـه      
 فناوريمرتبط با موضوع  ملیترین اسناد  واکاوي محتوایی مهم

ین طریق نقاط قوت و ضعف و نیـز  اطالعات بپردازیم و از ا
این . مشخص شود ملیهاي  هاي سیاست پوشانی تضادها و هم

هاي کلـی نظـام، قـوانین و     اي از سیاست اسناد شامل مجموعه
ها و اسناد ملی این حوزه هستند که توسط نهادهـایی   نامه آیین

مانند مجلس شوراي اسالمی، هیئت وزیران، مجمع تشـخیص  
ي عالی انقالب فرهنگـی، بـه تصـویب    مصلحت نظام و شورا

نگـري در فراینــد   بــا توجـه بـه ضــرورت جـامع   . انـد  رسـیده 
گذاري، براي تجزیه و تحلیل محتواي اسـناد از مـدل    سیاست

STEEPLV   ــل ــۀ عوامـ ــه کلیـ ــت کـ ــده اسـ ــتفاده شـ اسـ
محیطی، سیاستی، قانونی و  ، اقتصادي، زیستفناورانهاجتماعی،

اد شـده در ایـن مقالـه بـا     مدل پیشـنه . گیرد ارزشی را دربرمی
دهد  کندوکاو محتواي اسناد فناوري اطالعات کشور، نشان می

گذاري در حوزه فناوري اطالعات الزم  که در هر سند سیاست
ها و هنجارهـا در   هایی از قبیل عدالت، ارزش است به موضوع

قالب عوامل ارزشی، فرهنگ، منابع انسانی و آموزش در قالب 
هـاي   هـاي ارتبـاطی، زیرسـاخت    ساختعوامل اجتماعی، زیر

تجهیزانی، محتواي الکترونیکی، کاالها و خـدمات فناورانـه و   
امنیت در قالب عوامل فناورانه، منابع مالی، نهادهاي اقتصادي 
و بازار در قالب عوامل اقتصادي، تحقیق و توسعه، مدیریت و 

المللـی در قالـب عوامـل سیاسـتی، اسـتانداردها و       مسائل بین
ن و مقررات در قالب عوامل قانونی و در نهایت موضوع قوانی

اسناد   همچنین بررسی. زیست، پرداخته شود حفاظت از محیط
مـدیریت منـابع   «هایی مانند دهد که در حوزة موضوع نشان می

، »افـزاري  افـزاري یـا نـرم     تولید محصوالت سـخت «، »انسانی
بـومی یـا    فناوريایجاد «، »المللی استانداردهاي داخلی یا بین«

ــعۀ  ــاوريتوس ــرون  فن ــرد ب ــا رویک ــرا ب ــز » گ ــع «و نی مرج
عدم «. هایی جدي میان اسناد وجود دارد تعارض» گذار سیاست

مکـانیزم بـازنگري   «و نیز » توجه به تأثیر اسناد بر اسناد پیشین
توجه به استانداردها «، »ها نحوة تأمین مالی سیاست«، »در اسناد

جمله موضوعاتی هسـتند کـه   ، نیز از »محیطی و عوامل زیست
اشـارة دقیـق بـه    . انـد  در اغلب اسناد به درستی تبیـین نشـده  

توجه به قـوانین  «و » نهادسازي«و » نهادهاي مجري و همکار«
نیز از جمله نقاط قوت اسناد محسـوب  » و مقررات مورد نیاز

توجه به نقاط قـوت و ضـعف اسـناد بـه ویـژه در      . شوند می
  .حوزه، حایز اهمیت استتدوین اسناد جدید در این 

  
 سپاسگزاري -9

بخشی از اطالعات این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی است 
که با پشتیبانی سـتاد توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري اجرا شـده اسـت،   

دانند که از همکـاري   به همین دلیل نگارندگان برخود الزم می
   .یمانه سپاسگزاري کننداین نهاد صم
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