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Abstract 

The primary goal of this research is determination 
of the diffusion situation of ICT in Iranian 
industries in general, and specifically in selected 
sectors based on RAI model and also 
identification and explanation of obstacles to 
adoption of the technology in the industries. The 
research method was a combination of an expert 
group study and a survey of companies by phone 
interview. The results of two methods were cross 
checked and combined.  The outcome shows that 
ICT diffusion in Iranian industries did not reached 
Activity or Impact levels to a serious extent and is 
still in mediate levels of Readiness. Identified 
obstacles are often related to macro or national 
level and challenges of this level were more 
serious than challenges related to micro or 
organizational level. 
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  صنعت ایران: وضعیت انتشار و موانع بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در

  های منتخب مطالعه بخش

 
 *2نوری نائینی رضا قاضی ،1محمدعلی توکل

  شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشیار گروه جامعه -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران  -2

 چكیده

های منتخب به طور خاص و بر  هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان بکارگیری و انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت ایران به طور عام و در بخش

تشکیل گروه است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش  و همچنین شناسایی و تبیین موانع بکارگیری این فناوری در صنعت کشور ما RAIاساس مدل 

ها  آزمایی نتایج دو روش و ترکیب آن های فعال از طریق مصاحبه تلفنی از سوی دیگر و راستی خبرگان و جمع بندی نظرات آنان از یک سو و پیمایش شرکت

به سطوح فعالیت و اثر نرسیده و در دهد که که انتشار فناوری اطالعات در ایران هنوز به طور جدی  با یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از هر دو روش نشان می

های سطح خرد و  تر از چالش های این سطح جدی و چالش ههای میانی سطح آمادگی است. موانع شناسایی شده نیز اغلب از جنس موانع کالن و ملی بود الیه

 سازمانی شناخته شد.

 

RAIمدل  رساخت،یز ،یکیالکترون یآمادگ صنعت، ،ICT :ها کلید واژه

 

 'ـ مقدمه1

فناوری بکارگیری درباره مزایا و منافع  یمبسوط سئابق

 اطالعات و ارتباطات در کسب و کارهای مختلف وجود دارد.

شواهد تجربی، تأثیر مثبت این فناوری ها را بر روی عملکرد 

وری، سودآوری، ارزش بازار و  ها، مقدمتاً از نظر بهره شرکت

های میانی عملکرد همچون  سهم بازار و همچنین در شاخص

ها،  جویی در هزینه ی فرآیند، کیفیت خدمت، صرفهکارای

پذیری سازمانی و فرآیندی و رضایت مشتری نشان  انعطاف

 .]1-5[ دهد می

ICT  سازماندهی مجدد شرکت و تغییرات عمده در تمام

د و به همین سبب کنپذیر می دی آن را امکانرهای کارک حوزه

                                                        
 ghazinouri@gmail.comدار مکاتبات:  نویسنده عهده* 

مدیریت های ارتباطاتی، فروش و  روشبکارگیری آن است که 

 اطالعات را اساساً دگرگون ساخته است.

شوند  ها قبل متذکر می سال ]6[ همان گونه که پورتر و میالر

های اصلی و  سازد تا فعالیت ها را قادر می شرکت  این فناوری

پشتیبانی خود را یا با هزینه کمتر و یا به نحوی صورت دهند 

و از این ها در کیفیت یا قیمت شود  که منجر به تمایز آن

 طریق مزیت رقابتی بالفوه خود را افزایش دهند. 

ها درگیر رقابت با  از حوزه یصنعت ایران نیز که در بسیار

است، بدون تردید نیازمند آن است تا از  رقبای خارجی شده

فناوری اطالعات و ارتباطات بهره گرفته و از طریق بهبود 

ها و  زینهکارایی فرآیند، کیفیت خدمات، صرفه جویی در ه

وری  پذیری، بهره به رقابت پذیری سازمانی و فرآیندی انعطاف

 و سودآوری خود بیافزاید. 

 
 پژوهشی-فصلنامه علمی

 اوریسیاست علم و فن

 

1831 زمستان، 2سال سوم، شماره   
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 ،در ایران به طور کلی و در صنعت ایران به طور خاص

ال است که به وجود دغدغه بکارگیری این فناوری چندین س

اشاعه آن تدوین شده است. البته  برای هایی نیز آمده و برنامه

طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات در  در اولین

ایران)تکفا(، راهبرد خاصی برای اشاعه فناوری در صنعت 

. در پروژه های بعدی اما به تدریج این امر نیز بوددیده نشده 

یکی از  در حال شدت گرفتن است. اطالعات این مقاله از

تدوین برنامه جامع فناوری  "پروژه های ملی با عنوان 

استخراج گردیده است. در این  1ITSMI "ایراناطالعات 

ی تحت عنوان موضوعات عمومی، یاهزیرمجموعه ،طرح

شهروند، مصرف کننده و صنعت طراحی شده بود که بخش 

صنعت آن به ارزیابی آمادگی الکترونیکی صنعت ایران بر 

اساس بررسی اصلی ترین بخشها اختصاص داشت. به دلیل 

زمانی، این اطالعات نه براساس پیمایشی و ایمالحظات هزینه

که  گسترده از شرکتهای مشمول بخش صنایع، بلکه همانطور

در بخش روش بیشتر توضیح خواهیم داد، به صورت 

مصاحبه با خبرگان هر صنعت به عالوه چندین مصاحبه با 

خبرگان کلیت صنعت ایران، در کنار پیمایش محدود از طریق 

ی به دست آمد. به دلیل ماهیت پرسشنامه و مصاحبه تلفن

فرآیند جمع آوری اطالعات، اطالعات به دست آمده به 

ی کمی نیز در مورد یصورت کیفی هستند هرچند تخمین ها

 های کلیدی و بر اساس پیمایش صورت پذیرفته اند. شاخص

در این مقاله، اطالعات گردآوری شده در مورد وضعیت 

و موانع گسترش و در صنعت ایران و چالشها  ICTاشاعه 

تعمیق این فناوری از نظر خبرگان که بعضاً خود سالها 

های اقتصادی در آن حوزه را نیز  مدیریت مهمترین مجموعه

ران دولت بوده اند، جمع بندی ابر عهده داشته اند یا سیاستگذ

 و ارائه شده است. 

آید، روش مطالعه تشریح  در بخش دوم مقاله که در ادامه می

فرآیند به سرانجام رسیدن طرح توضیح داده شده گردیده و 

در  ICTاست. در بخش سوم نیز مدل بررسی وضعیت اشاعه 

ای نیز  که مدل شناخته شده 2RAIصنعت ایران یعنی مدل 

نحوه انتخاب  ،هست تشریح گردیده است. در چهارمین بخش

-جمعیک بخش پنجم نیز در صنایع مورد بررسی تشریح و 

                                                        
1-. Information Technology Strategy Master Planning for Iran  
2- Readiness, Activity and Impact 

اعه فناوری اطالعات و ارتباطات در بندی از وضعیت اش

د. اصلی ترین چالشها و موانع شوصنعت ایران ارائه می

در صنعت ایران که در دو سطح  ICTبکارگیری 

اند در بخش ششم  خرد)سازمانی( و کالن )ملی( بررسی شده

گیری  آمده است. در انتها نیز نتایج اصلی بررسی آمده و نتیجه

 مختصری صورت گرفته است.

های مختلف از  گذاران حوزه تواند به سیاست این مقاله می

جمله حوزه صنعت و حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

کمک کند، تا با برطرف کردن این موانع و عبور از این 

در صنعت ایران و  ICTها، باعث اشاعه بیشتر  چالش

 برداری کشور از منافع آن گردند. بهره

 

 تحقیق روش -2

وضعیت موجود در پروژه تدوین برنامه جامع در بررسی 

، حوزه ای تحت عنوان 1831در سال فناوری اطالعات ایران

مطرح « موضوعات عمومی شهروند، مصرف کننده و صنعت»

گردیده بود که البته بر اساس نحوه تعریف پروژه و به دلیل 

اهمیت بخش صنعت، تأکید اصلی در این حوزه بر روی 

ای که در این رابطه انجام  طالعهدر م بخش صنعت بود.

شد، با نگرش متفاوتی به کل بخش های اقتصادی کشور  می

( درجه و ترتیب 1در درون یک حوزه واحد، سعی شد که: 

های مربوطه در اقتصاد کالن کشور  اهمیت هر یک از بخش

بر اساس معیارهایی چون ارزش افزوده، ارزش تولیدی، 

و عوامل توانمندساز مشخص  انها، تعداد کارکن تعداد شرکت

ها بر اساس موضوعات  ( تعداد ضروری از آن بخش2 شود،

از یکسو  4های خاص هر بخش به منظور تعیین ویژگی 8افقی

که در زیر به  5و موضوعات مشترک و عمومی در بین آنها

از  است، از سوی دیگر، بررسی گردند. آنها اشاره شده

تری  ارائه تصویر دقیقخروجی مطالعات این حوزه به منظور 

د. شاز وضعیت موجود و بیان نقاط ضعف و قوت استفاده 

نتایج مطالعات این حوزه توانست در تعیین وضعیت مطلوب 

 های عملیاتی موثر واقع گردد. ایران و ارائه برنامه

کارگیری  در این مطالعه سعی بر آن بود تا وضعیت موجود به

ICT  در صنایع ایران )به خصوص صنایع انتخاب شده( و نیز

                                                        
3- Horizontal Themes 
4- Sector- specific Issues 
5- Common Issues 
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ها و اقدامات  گذاری ظرفیت این صنایع در جذب سرمایه

 مشخص گردد. ICTمرتبط با 

موضوعات عمومی مورد مطالعه در این گزارش و هدف 

ابعاد  توضیح داده شده است. 1بررسی هر موضوع، در جدول 

لفی چون گروه ، از منابع مخت1مدل ارائه شده در جدول 

فناوری اطالعات مرکز توسعه بین الملل دانشگاه هاروارد 

های  و سازمان همکاری [3]، کیرکمن و همکاران [1]

گردآوری و برای شرایط ایران تطبیق  [9]اقتصادی و توسعه 

در رابطه با سه بازیگر یعنی  بعداین شش اند. داده شده

خص دند. شش شاششهروندان، صنعت و دولت  بررسی 

ده و در نتیجه شبرای کل صنعت ایران مطالعه قرار نیز مذکور 

  صنعت را مشخص کرده اند. 1آمادگی الکترونیکی

برای مطالعه که عنوان  بخش اقتصادی انتخاب شده 12از این 

های  در کارگروه، شد ها تشریح خواهد و نحوه انتخاب آن

 4 ،ایرانتخصصی پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطالعات 

های نفت و گاز، بانکداری  های کارگروه بخش به نام

الکترونیکی و بیمه )خدمات مالی(، و صنعت خودرو در 

بخش صنایع وابسته به فاوا و همچنین صنعت فناوری 

اطالعات و ارتباطات به عنوان صنعت توانمندساز مورد 

اند. نتایج حاصل از  مطالعه مشروح و دقیق قرار گرفته

های  های تخصصی براساس گزارش این کارگروه مطالعات

ها در این گزارش نهایی، مورداستفاده و  خروجی آن

در صنایع غذایی، نساجی، حمل  برداری قرار گرفت. بهره

های امالک و  ونقل، ماشین آالت و تجهیزات فلزی و بخش

مستغالت، خرده فروشی و کشاورزی به دلیل گسترده بودن 

تعداد بسیار باالی بازیگران به طور  حوزه در سراسر کشور و

بود.  ها می قطع نیاز به روش مطالعه متفاوتی با دیگر بخش

زیرا هزینه و زمان الزم برای انجام پیمایش و یا شناسایی 

تقریباً تمامی بازیگران به هیچ وجه در چارچوب پروژه 

 مرتبط اطالعات و آمار تولید گنجید. از سوی دیگر عدم نمی

 از بسیاری واهمه و کشور و اجتناب در ختارمندسا طور به

اطالعات نیز عواملی بودند که  ارائه از ها شرکت و افراد

. با توجه . کردند تر می هایی را مشکل استفاده از چنین روش

به شرایط فوق تصمیم بر آن شد تا وضعیت انتشار فناوری و 

از های حاصل  آمادگی الکترونیکی این صنایع به وسیله داده

                                                        
1- E-readiness 

های تلفنی، بررسی و مطالعه اسناد موجود و جستجو  مصاحبه

های مرتبط با هر صنعت تهیه شده وسپس با  و مطالعه سایت

بررسی و راستی آزمایی  [11] استفاده از نظرات گروه خبرگان

بخش  3ده در این مقاله مربوط به این شاطالعات ارائه گردد. 

ا به یکدیگر ه آنآوری اطالعات در  اخیر است که نحوه جمع

ها قابل  شباهت داشته و اطالعات به دست آمده از از آن

وهش اند. به طور کلی در این پژ بوده همبندی دقیق با  جمع

تالش شد تا اطالعات کمی از طریق پیمایش و اطالعات 

کیفی از طریق گروه خبرگان به دست آید. نحوه تشکیل گروه 

صاحبه قرار گرفته و مجموعه خبرگانی که مورد م خبرگان یا

، فرآیندی نسبتاً پیچیده بوده و در شده سپس نظراتشان تجمیع

 ]11[ انتخاب این افراد معیارهای متفاوتی مد نظر قرار گرفت

 شود. که در ادامه به تفصیل آورده می

های نسبتاً متفاوتی از یک  المکان بخش تالش شد تا حتی 

فاصله صنعت انتخاب شوند تا با تجمیع اطالعات، 

های نهایی با واقعیت کاهش یابد زیرا  و تخمین ها زنی گمانه

باید پذیرفت که نه تنها با این روش بلکه حتی در صورت 

بر نیز امکان  گیر و هزینه انجام یک پیمایش سراسری وقت

پذیر بود. از  اطمینان کامل از دقت باالی نتایج به سختی امکان

ان هم متولی دولتی و سوی دیگر تالش گردید تا در حد امک

هم نماینده بخش خصوصی یک صنعت مورد مصاحبه قرار 

چه باعث شد تا در بعضی از صنایع تا حدی از  گیرند. البه آن

 با و بیشتر به سمت مصاحبه دهاین نظر فاصله گرفته ش

 (و نه باالترین سطح مدیریت صنعت) متخصصین یک حوزه

دیده شده که گرچه  یحرکت کنیم، این بود که در موارد

باالترین سطوح مدیریت و تولی یک صنعت، اطالعات بسیار 

مناسبی از وضعیت کلی صنعت دارند اما متأسفانه توانایی ارائه 

اطالعات تخصصی در زمینه فناوری اطالعات در صنعت در 

که مصاحبه با مدیران  شدهایشان وجود ندارد و مشخص 

تواند  وقات میفناوری اطالعات یک صنعت در اکثر ا

 اطالعات ارزشمندتری در اختیار مجری قرار دهد.

خبره مورد مصاحبه قرار گرفتند که در بردارنده  81در مجموع 

 4های مورد اشاره و  خبره برای هر یک از بخش 8حداقل 

آوری شده و کمک  خبره نیز برای مرور کلی اطالعات جمع

عیین این بندی مطالب بوده است. در مورد نحوه ت در جمع

گیری  ، در نمونه [12]پاتون  بر اساس نظرجحم نیز باید گفت 
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هدفمند و غیراحتمالی، معیار محکمی برای حجم نمونه وجود 

ندارد و این امر از یک سو به حد اشباع نظری و از سوی 

شود. گروه  دیگر به بودجه و زمان پژوهش مربوط می

این عوامل بر روی  یدهنده طرح با در نظر گرفتن هر دو انجام

نفره توافق کردند. افراد مورد مصاحبه  81ای  توقف بر نمونه

 ،جز یک مورد )مدیر کل نساجی وزارت صنایع و معادن(

 بازرگانی اتاق IT کمیسیون مدیر)مورد  8همگی مرد و جز 

 دفتر اطالعات و آمار تحلیل و تجزیه ارشد کارشناس، تهران

 جمهوری کشتیرانی الملل ینب امور و راهبردی ریزی برنامه

 های تشکل انجمن اطالعات فناوری مدیرو  ایران اسالمی

بیش از  سال سن داشتند. 41همگی بیش از  ،(غذایی صنایع

درصد آنان تحصیالت تکمیلی داشتند و همگی دارای  61

 تحصیالت دانشگاهی بودند.

تر  آوری اطالعات دقیق مسأله دیگری که کمک شایانی به جمع

ساعت پیش از  43نامه حداقل  ارسال مصاحبه کرداز خبرگان 

انجام مصاحبه بود که در آماده بودن خبرگان برای پاسخگویی 

مورد که افراد ترجیح  2سزایی داشت و در  به سؤاالت تأثیر به

نامه به انجام مصاحبه  دادند به سرعت پس از دریافت پرسش

.اقدام کنند مشکالتی در زمینه دریافت پاسخ به وجود آمد

 

 موضوعات عمومی مورد مطالعه (1جدول 
 هدف از مطالعه موضوع ردیف

در  ICTکارگیری  پتانسیل و میزان به 1

 های اقتصادی بخش

 ICTکارگیری کاربردهای  دست آوردن آگاهی از میزان به هدف از مطالعه این شاخص به

باشد. این  های تحلیل شده، به شکل خاص، می در صنعت به شکل عمومی و در بخش

را نیز  ICTمطالعه ظرفیت صنعت یا صنایع مطالعه شده برای استفاده از کاربردهای 

 نماید. مشخص می

کارگیری  کارگیری کلی و پتانسیل به آوری شده بینشی در رابطه با به های جمع داده

زنی با کشورهای مرجع،  با محکها و  د.  براساس این دادهکنفراهم می ICTکاربردهای 

 شود. نقاط قوت و ضعف صنعت ایران شناسایی می

 ICTزیرساخت  2

 

حساب  به ICTکارگیری گسترده برای ب 1این شاخص، یکی از مهمترین شرایط چارچوبی

آید. هدف از این مطالعه بررسی میزان دردسترس بودن و درجه پیچیدگی زیرساخت در  می

 ایران است.

پردازد. این شرایط امکان  گذاری می این مطالعه به بررسی شرایط حقوقی و سیاست ICTمحیط حقوقی و سیاستی برای  8

 کنند. را تعریف می ICTهای معین  حل سازی راه های مشخص اقتصادی برای پیاده بخش

نیاز به  ICT، رابطه آن با نوآوری و پژوهش است. استفاده از ICTهای  یکی از ویژگی پژوهش، توسعه و نوآوری 4

نیاز به  ICTسازی موفق  تالشهای تکمیلی در حوزه نوآوری و پژوهش دارد. همچنین، پیاده

پژوهش و نوآوری دارد. به همین منظور، بخشی از این مطالعه به بررسی پژوهش و نوآوری 

 پردازد. درصنعت ایران می

توسط دولت و  ICTدر این مطالعه، ظرفیت جامعه ایران در جذب اقدامات مرتبط با  ICTننده برای استفاده از ک آمادگی مصرف 5

 شود. همچنین ارتباط با صنعت ایران بررسی می

جامعه ایران در  ICTهای  شود. مهارت جامعه ایران بررسی می ICTدر این مطالعه، سواد  (ICTها )سواد  مهارت 6

 امری اساسی است. ICTو توسعه کاربردهای  ICTجذب اقدامات 

                                                        
1- Framework conditions 
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13 

نامه برای هر صنعت  پرسش 51)حدود نامه  پرسش 811حدود 

نیز با ایمیل و به جز خرده فروشی و امالک و مستغالت( 

ارسال گردید که به دلیل تخصصی بودن  ها فاکس برای شرکت

نامه از یک سو و عدم امکان ایجاد الزام یا انگیزش  پرسش

نامه از سوی دیگر، تعداد اندکی از این  برای تکمیل پرسش

 ها تکمیل گردیده و به مجری بازگشت داده شد. نامه پرسش

های تلفنی نیز با بحث  آوری اطالعات از طریق مصاحبه جمع

آوری اطالعات  های جمع تیم علمی پروژه به تکنیکو بررسی 

افزوده شد که علیرغم مشکالت و عدم پاسخگویی اکثر 

ها به دالیل مختلف، نتایج مثبتی داشت. به طور تقریبی  تماس

دقیقه به  9الی  1برای انجام هر مصاحبه که چیزی حدود 

تماس تلفنی بود که با  6انجامید نیاز به برقراری  طول می

مصاحبه انجام شده، عددی نزدیک  411ظر گرفتن حدود درن

عدد از  2111تماس برقرار شده است )نتیجه حدود  2411به 

ها اعم از عدم پاسخگویی به تماس و عدم پاسخگویی به  آن

 .سؤاالت بوده است(

های مختلف از جمله  اطالعات به دست آمده با روش

تلفنی با هم  های مصاحبه با خبرگان، اسناد موجود و مصاحبه

آزمایی گردید. آنچه در این مقاله به  بررسی متقابل و راستی

عنوان وضعیت انتشار فناوری اطالعات در صنعت ایران 

است  RAIبندی مربوط به هر سطح از مدل  آید تنها جمع می

صنعت  3و ذکر اطالعات به دست آمده در مورد هر یک از 

 .نبوده استپذیر  به دلیل گستردگی حجم مطالب امکان

 

 (RAIمدل آمادگی فعالیت و اثر ) -8

توجه در بررسی استفاده از  ها و موضوعات مورد شاخص

فناوری اطالعات و ارتباطات در صنایع منتخب، براساس مدل 

اند. براساس این مدل،  دهی شده آمادگی، فعالیت، اثر سازمان

توان در سه الیه )سطح(  انتشار فناوری اطالعات را می

Readiness  ،Activity  وImpact  یک شرکت، صنعت

و به طور کلی سیستم، مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. این 

 [18] اند: سه الیه در ادامه معرفی شده

: این الیه در بررسی انتشار فناوری اطالعات و آمادگی

های فنی،  گر میزان فراهم بودن زیرساخت انشارتباطات، ن

های مربوط  الزم و همچنین توسعه مهارتتجاری و اجتماعی 

کارگیری آن در صنعت  به این فناوری در منابع انسانی برای به

 .است

: این شاخص کالن نشان دهنده میزان استفاده از فعالیت

فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت مورد بررسی است. 

در بررسی شاخص فعالیت، میزان توفیق فعالیت مد نظر 

های انجام شده در زمینه  فعالیت 2بسامد و 1شدت نیست، بلکه

که  کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات، فارغ از این به

فناوری اثر مناسب و مورد انتظار را داشته یا نداشته است 

 .گیرد میمورد توجه قرار 

: الیه آخر بررسی انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات، اثر

انجام شده در زمینه استفاده از این های  نتایج حاصله از فعالیت

دهد. این الیه در واقع برآیندی است از  فناوری را نشان می

کارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات هایی که اثر ب شاخص

  .دهند ها نشان می را بر روی دیگر شاخص

از طریق افزایش آمادگی ، موجب افزایش توانند  میها  بنگاه

های مربوط به  زایش و بهبود فعالیتها و از طریق اف فعالیت

فناوری اطالعات و ارتباطات،  موجب افزایش اثر این فناوری 

در بنگاه شوند. به عبارت دیگر، اثر فناوری اطالعات و 

ست و باالبردن آن هدف نهایی از ارتباطات متغیری وابسته ا

 .تگیری این فناوری در یک بنگاه اسکارب

های متعددی  تواند ابعاد و مؤلفه هر یک از این سه الیه می

هایی سنجیده شود. این  داشته باشد و به وسیله شاخص

 اند. ها در ادامه معرفی شده شاخص

 های انتشار فناوری اطالعات در صنعت ابعاد و مؤلفه 8-1

های مرتبط با آمادگی، فعالیت و اثر  در این بخش ابعاد و مؤلفه

شود.  ت بیان میو ارتباطات برای صنع فناوری اطالعات

های مربوط به هر  است که توافق قطعی بر سر شاخصطبیعی 

بسته به و  یک از سطوح انتشار فناوری اطالعات وجود ندارد

های فوق برای  ساختار رقابت و ماهیت صنعت، شاخص

صنایع مختلف و در کشورهای مختلف به صورت گوناگون 

این شود. یک ویژگی مهم که باید در تعریف  تعریف می

ها با دیگر  ها مد نظر قرار گیرد، قابلیت مقایسه آن شاخص

صنایع و دیگر کشورها است. بنابراین ممکن است در عمل 

                                                        
1- Intensity 
2- Frequency 
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ها کمی کلی و در برخی موارد کیفی باشند. از طرف  شاخص

دیگر، وضعیت انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت 

، در های مربوطه مؤثر است. برای مثال در تعریف شاخص

صنعتی که در مرحله ایجاد آمادگی الکترونیک قرار دارد، 

های مربوط به فعالیت و اثر تولید نخواهد  اطالعات شاخص

 .[14]شد

 [15]آمادگی 8-2

همانطور که بیان شد، برای بررسی وضعیت انتشار فناوری 

اطالعات و ارتباطات در صنعت، ابتدا باید آمادگی الکترونیک 

بررسی قرار داد. آمادگی الکترونیک میزان آن صنعت را مورد 

های الزم برای افزایش فعالیت الکترونیک و  فراهم بودن زمینه

  کند. اثرگذاری آن بر صنعت را بیان می

های الزم برای توسعه آمادگی الکترونیک،  منظور از زیرساخت

افزاری برای برقراری ارتباط  فراهم بودن امکانات سخت

اء مختلف سیستم است. این امکانات الکترونیکی بین اجز

های  ها، مشخصات شبکه های موجود در سازمان شامل رایانه

ها به شبکه جهانی اینترنت و  داخلی سازمان و اتصال رایانه

 .های اینترانت و اکسترانت است نحوه و دامنه عملکرد سیستم

گذاری صنعت در حوزه فناوری اطالعات و  میزان سرمایه

های بررسی نحوه عملکرد  دیگر از مؤلفهارتباطات یکی 

سازمان در راستای ارتقاء آمادگی الکترونیک است. 

های مالی برای انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات  زیرساخت

 .گیرد در سازمان با این مؤلفه مورد بررسی قرار می

یکی دیگر از عوامل با اهمیت در گسترش کاربرد فناوری 

صنعت ارتقاء سطح دانش پرسنل در  اطالعات و ارتباطات در

 .زمینه استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات است

در راستای توسعه کاربرد فناوری  موضوعات دیگراز 

وضع قوانین و مقررات خاص در این  ،اطالعات و ارتباطات

سازی  حوزه و طراحی ساختار سازمانی مناسب جهت پیاده

 .ن شده استهای از پیش تعیی رنامهب

ها و ساختارهای سازمانی، به دلیل  مهارتباید توجه داشت که 

تر مورد توجه  ماهیت غیرملموس خود، مواردی هستند که کم

 گیرند. قرار می

 

 فعالیت 8-8

پس از فراهم آوردن زمینه مناسب جهت استفاده از امکانات 

کارگیری و نحوه  فناوری اطالعات و ارتباطات، باید میزان به

استفاده از این امکانات مورد ارزیابی قرار گیرد. آمادگی 

الکترونیک حالت ایستای یک سیستم از نظر نفوذ فناوری 

که تأکید در ، در حالی دارداطالعات و ارتباطات را مد نظر 

 فعالیت الکترونیک بر پویایی در استفاده از فناوری است.

استفاده از  شدت ،دو عامل مهم در تعیین فعالیت الکترونیک

استفاده از آن است.  بسامدفناوری اطالعات و ارتباطات و 

های الکترونیک و اهمیت آنها  عامل شدت، به میزان تراکنش

ها  بسامد، تکرار این تراکنشکند. در حالی که عامل  اشاره می

 .[18] کند را بیان می

های  کارگیری سیستم به طور کلی فعالیت الکترونیک شامل به

ریزی منابع  های برنامه برخط فروش، استفاده از سیستم

( و CRM(، مدیریت ارتباط با مشتری )ERPسازمانی )

. البته این [15]( استSCMمدیریت زنجیره عرضه )

 به نوع صنعت متغیر خواهد بود.ها بسته  سیستم

 اثر 8-4

گیری اثر فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت به سایر  ندازها

تر مورد توجه قرار گرفته  کمها )آمادگی و فعالیت(  شاخص

های مرتبط  چرا که به دلیل ساختار پیچیده نوآوری [18] است

گیری اثر فناوری در صنعت نسبتاً  با فناوری اطالعات، اندازه

 . [14]دشوار است 

گیری اثر فناوری اطالعات این  اولین مساله موجود در اندازه

کارگیری فناوری باید چگونه سنجیده شود.  است که اثر به

هنوز توافقی بر سر این مساله که اثر فناوری باید بر چه چیزی 

ها و  دشواریسنجیده شود وجود ندارد. عالوه بر این، همه 

ابهامات موجود در ارزیابی تکنولوژی در مورد فناوری 

اطالعات نیز وجود دارد. یکی از این موارد تعیین بررسی 

فناوری در بنگاه به عنوان یک کل یا به عنوان یک جزء است. 

تفکیک اثر فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح بنگاه، بازار 

برشمرده ابی فناوری و اقتصاد نیز از دیگر مشکالت ارزی

 .[16] اند شده

 
 [7] ارتباطات و اطالعات انتشار فناوری مدل های مؤلفه و سطوح (2جدول 

طح
س

 

 مؤلفه
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گی
ماد

آ
 

 زیرساخت -

 شبکه  -         

 اینترنت -         

 دسترسی به شبکه از بیرون شرکت -         

 سیم دسترسی بی -          

 ها مهارت - 

مهارت کاربران فناوری )مدیران، کارکنان،  -         

 مشتریان(

)کارکنان فعال در  ICTفعال بودن واحد  -         

 زمینه توسعه فناوری اطالعات(

ها و  گذاری در توسعه زیرساخت سرمایه -         

 ها مهارت

 قوانین، مقررات و نهادها -         

ت
عالی

ف
 

 میزان استفاده از اینترنت -

های اطالعاتی )مانند  استفاده از سیستممیزان  -

ERP, CRM, SCM) 

 های آنالین میزان خرید -

 اثر

 عملکرد -

 افزایش کارایی درونی -         

 افزایش فروش -         

 بهبود جایگاه رقابتی -         

 گسترش محدوده بازار -          

 تغییر ساختار صنعت و رقابت -          

 

عاملی  روابط علت و معلولی معموالً مستقیم و تکهمچنین 

نیست و پویایی و پیچیدگی دارد. به عنوان مثال زمانی که قرار 

پذیری صنعت  است اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رقابت

سنجیده شود، الزم است تا اثر عواملی مانند افزایش تقاضا، 

های دولت  های اقتصاد، تغییر در سیاست بهبود در سایر بخش

های وارداتی( و مواردی از این دست  )مثل تغییرات تعرفه

پذیری سنجیده شود.  حذف شده و سپس اثر فناوری بر رقابت

تفکیک اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بسیار مشکل  پس

. همچنین عاملی مانند نوآوری در فرآیند و افزایش [14]است 

اطالعات ممکن است به کارگیری فناوری  وری ناشی از به بهره

های  کاهش تعداد پرسنل مورد نیاز  و در نتیجه حذف حمایت

تواند  دولت برای ایجاد اشتغال منجر شود. این اثر در کل می

به کاهش رشد بنگاه در اثر قطع شدن منابع مالی ناشی از 

شود.  های دولت منجر شود که نامطلوب تلقی می حمایت

اطالعات بر صنعت ممکن است یعنی اثر غیر مستقیم فناوری 

دهد انتشار  ها نشان می در برخی حاالت مثبت نباشد. این مثال

های زیادی دارد که  فناوری در یک بنگاه یا صنعت پیچیدگی

 و سطوح 2جدول  کند. گیری اثر فناوری را دشوار می اندازه

 .دهد های مدل را نشان می مؤلفه

 

 ارزيابی سطح انتشار فناوری -4

مدل ارایه شده، میتوان وضعیت صنعت را از نظر  بر اساس

سه سطح آمادگی،  ه وانتشار فناوری مورد ارزیابی قرار داد

 نشان داد. 1فعالیت و اثر را به صورت شکل 
 

 
 [7] سطوح انتشار فناوری( 1 شكل

 

پوشانی دارند و  البته باید توجه کرد که این سطوح با هم، هم

رفتن به سطحی باالتر به معنی سلسله مراتبی نیستند. یعنی 

پشت سر گذاشتن سطح قبل و پایان آن نیست. بلکه به معنی 

های انجام شده در سطح قبل، در سطح  این است که تالش

باالتر به ثمر خواهد نشست. همچنین الزم است که تغییرات 

نیز مدنظر قرار گیرد. با توجه به این دو نکته وضعیت  فناوری

هر سه سطح آمادگی، فعالیت و اثر باید  فناوری اطالعات در

به طور مداوم مورد بررسی قرار گیرد و برای بهبود وضعیت 

 صنعت در هر سه سطح تالش نمود. 
کارگیری نکته دیگر این است که در هر مرحله از بلوغ به

های خاصی اهمیت  فناوری اطالعات در صنعت شاخص
صنعتی  میتوان گفتترتیب  . بدین[14]کنند  بیشتری پیدا می

که در مرحله ایجاد آمادگی الکترونیک قرار دارد باید بر 
های مربوط به این سطح تمرکز کند. در مورد سایر  شاخص

از دیگر سو از تولید . سطوح نیز وضع به همین صورت است
اطالعات مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات در یک 

ری در آن صنعت صنعت، میتوان در مورد سطح انتشار فناو
زنی انجام داد. به عنوان مثال زمانی که در یک صنعت  گمانه

اطالعات مربوط به فعالیت بیش از سایر سطوح مورد توجه 
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است، میتوان حدس زد که صنعت مورد نظر در مرحله 
 فعالیت الکترونیک قرار دارد.

 های عملیاتی ارزيابی سطح انتشار شاخص 4-1

ارزیابی، چند نکته شایان ذکر های  در مورد طراحی شاخص

ها باید به گونه طراحی  وجود دارد. نخست آنکه این شاخص

های تلفنی و  شدند که امکان سنجش آنها در مصاحبه می

داشت و این امر سادگی و  وجود می های پستی پرسشنامه

طلبید. اگر قرار بود  ها را می پیچیده نبودن آن این شاخص

ا خبرگان مورد ارزیابی قرار ها تنها در مصاحبه ب شاخص

به شدند.  سازی نمی ها تا این حد ساده گیرند احتماالً شاخص

های  های نخستین و به خصوص در مصاحبه در ارزیابی عالوه،

صورت گرفته با خبرگان دارای اشراف به کلیت صنعت، 

مشخص گردید که احتماالً صنعت ایران هنوز به شدت درگیر 

های  است و تنها اندکی از بخش مرحله اول یعنی آمادگی

پیشرو هستند که به طور جدی وارد فعالیت شده اند. از این 

های برای سنجش سطح آمادگی طراحی شده  رو اکثر شاخص

و تعداد کمتری نیز به سنجش سطح فعالیت اختصاص یافت. 

شد  های طراحی شده به سطح اثر مربوط می کمترین شاخص

صنعت ایران در  که رسید ر نمیزیرا نخست به هیچ وجه به نظ

این سطح از انتشار باشد و سپس اینکه ارزیابی این سطح 

تر از آن است که به دقت در چارچوب یک مطالعه  پیچیده

های سطح اثر  پهنانگر قابل ارزیابی باشد. همان معدود شاخص

ای آتی تشریح خواهد شد، به ه طور که در بخش نیز همان

صنایع صفر یا بسیار ناچیز بوده و یا دلیل آنکه یا در اکثر 

اطالعات آن قابل دستیابی و سنجش نبوده از فرآیند پژوهش 

 د.ان حذف شده

برای  [11]های عملیاتی به کار رفته در این پژوهش شاخص

ارزیابی وضعیت صنایع در رابطه با هر یک سطوح در ادامه 

ها به تفکیک برای  آمده است. گفتنی است اکثر این شاخص

 اند. های کوچک و بزرگ هر صنعت ارزیابی گردیده رکتش

 

 های عملیاتی سطح آمادگی: شاخص

 دسترسی به رایانه -

، Dial up ،ADSLدسترسی به اینترنت و نحوه آن) -

wireless )و غیره 

 (LANاستفاده از شبکه داخلی ) -

  WANاستفاده از  -

  استفاده ازاینترانت -

  اکسترانتاستفاده از  -

 سایت( پایگاه الکترونیک )وبداشتن یا نداشتن  -

 و استفاده مداوم از آن داشتن پست الکترونیک -

 فناوری اطالعات در داخل سازمان ینوجود متخصص -

 استفاده از متخصصان فناوری اطالعات خارج سازمان -

 افزارهای عمومی استفاده از نرم -

 افزارهای تخصصی حوزه فعالیت استفاده از نرم -

گذاری در  رف سرمایهدرصدی از درآمد سازمان که ص -

 شود فناوری اطالعات می

 های عملیاتی سطح فعالیت: شاخص

 استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه تولید  -

 ت یارتباطات در بخش مدیر اطالعاتو استفاده از فناوری -

های  استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فعالیت -

 بازاریابی 

 اینترنتیبکارگیری خرید  -

 بکارگیری فروش اینترنتی -

 CRMافزاری  های نرم استفاده از بسته -

  ERP افزاری های نرم استفاده از بسته -

  SCM افزاری های نرم استفاده از بسته -

 استفاده از پرداخت الکترونیک -

 های عملیاتی سطح اثر: شاخص

 درصد افزایش سرعت فرآیندهای تولید -

 کاهش موارد معیوبدرصد بهبود نظام کنترل کیفیت و  -

 گیری تصمیم و مدیریت فرآیندهای سرعت درصد افزایش -

 درصد افزایش فروش -

 ها درصد کاهش هزینه -

 سطح تأثیر بروی جایگاه رقابتی -

 مطالعه موردهای  معیارهای انتخاب بخش -5

دراین مطالعه، تعدادی از صنایع ایران که دارای اهمیت 

 معیار 5براساس اقتصادی بیشتری نسبت به سایرین هستند، 

 :انتخاب شده و مورد مطالعه قرار می گیرند زیر

 ارزش افزوده  -

 ارزش تولید  -

 ها  تعداد سازمان -

  شاغلینتعداد  -

  ICTتوانمندساز بودن  -
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 1838سال براساس آمار موجود در کتاب اطالعات آماری 

برای صنایع مطرح در گروههای  شاخصهای فوقایران، مقادیر 

A  تاK نسخه سومبندی  طبقه ISIC  صنعت ایران محاسبه و 

 :اند به دست آمدهبا روش ذیل 

 انتخاب براساس معیار ارزش افزوده -1

در اولین گام، صنایع مختلف براساس ارزش افزوده مرتب و 

 حاصل)بر مبنای تصمیم  انتخاب شده اند نخست سه صنعت

از بحث میان گروه پژوهش، بر اساس هر یک از دو شاخص 

 2های بعدی  صنعت و بر اساس هر یک از شاخص 8نخست، 

 شود. دیده می 8نتایج در جدول  کهد( ش صنعت انتخاب می
  

 صنايع انتخاب شده براساس ارزش افزوده (8جدول

 ارزش افزوده

 )میلیارد ریال( 
 نام صنعت

 نفت و گاز 241148

 خرده فروشی 66381

 امالک و مستغالت 51616

 

 انتخاب صنایع باقیمانده براساس ارزش تولید  -2

در این گام، بعد از حذف سه صنعت انتخاب شده در گام 

اول، صنایع باقیمانده براساس ارزش تولید مرتب و سه 

  (4جدول )اند. دهشصنعت ابتدای فهرست مرتب شده انتخاب 
 

 صنايع انتخاب شده براساس ارزش تولید (4جدول 

 نام صنعت تولید)میلیارد ریال(ارزش 

 کشاورزی 168155111

 خودروسازی 52146156

 صنایع فلزی و ماشین آالت 49151841

 های موجود  انتخاب صنایع باقیمانده براساس تعداد سازمان -8
در این گام، بعد از حذف سه صنعت انتخاب شده در گام 

موجود های  دوم، صنایع باقیمانده براساس تعداد سازمان

مرتب و دو صنعت ابتدای فهرست مرتب شده انتخاب 

 شود. دیده می 5نتایج در جدول  اند. گردیده
 

 های موجود صنايع انتخاب شده براساس تعداد سازمان (5جدول 

 نام صنعت های موجود تعداد سازمان

 نساجی 112442

 صنایع غذایی 31161

 

 کارکنان موجودانتخاب صنایع باقیمانده براساس تعداد  -4
در این گام، بعد از حذف دو صنعت انتخاب شده در گام 

چهارم، صنایع باقیمانده براساس تعداد کارکنان موجود مرتب 

اند.  و دو صنعت ابتدای فهرست مرتب شده انتخاب گردیده

 شود. دیده می 6نتایج در جدول 

 
 صنايع انتخاب شده براساس تعداد کارکنان موجود (6جدول 

 نام صنعت کارکنان موجود تعداد

 ساخت و ساز 1651111

 حمل و نقل 911111

 

و بانکداری نیز به عنوان صنایع توانمندساز  ICTدو صنعت 

اند. در مجموع، به منظور مطالعه موضوعات  انتخاب گردیده

اند. این صنایع و  صنعت انتخاب گردیده 12فرابخشی 

 اند.  نشان داده شده 1معیارهای گزینش آنها در جدول 

 
 صنايع انتخاب شده براساس تمام معیارها (7جدول 

ارزش 

 افزوده

ارزش 

 تولیدی

تعداد 

 کارکنان

تعداد 

 ها شرکت

عامل 

 توانمندساز

ساخت و  کشاورزی نفت و گاز

 ساز

 فاوا نساجی

صنایع  حمل ونقل خودروسازی امالک

 غذایی

 بانکداری

خرده 

 فروشی

    آالت ماشین

 
 

بكارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در  -6

 های منتخب بخش

ها بر اساس مدل معرفی  و انتشار فناوری در بخشبکارگیری 

شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سطوح آمادگی و 

 حاصلبندی کیفی و کلی که غالباً  فعالیت، نخست یک جمع

ی ها ده و سپس تخمینشاز نظرات گروه خبرگان است، ارائه 

بر اساس مورد ارزیابی های عملیاتی  کمی مربوط به شاخص

ها و پرسشنامه بازگشته از  های تلفنی با شرکت نتایج مصاحبه

از آنجا که تمامی آمار و اند.  دهشدر جدولی ارائه ها  سوی آن

اطالعات این بخش توسط محققین گردآوری شده، مطالب 

 ذیل مستند به منابع دیگر نیستند.
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 آمادگی 6-1

 زيرساخت فناوری اطالعات در صنايع ايران
با  مصاحبهبه نظرات خبرگان صنایع مختلف و  توجهبا 

های فعال در هریک از صنایع مورد بررسی، در مورد  شرکت

های فناوری اطالعات و ارتباطات موجود  وضعیت زیرساخت

ها  بندی میتوان دست یافت که شرکت در صنعت به این جمع

افزار  دارای دسترسی نسبی به سختو واحدهای صنعتی 

کامپیوتر و اینترنت هستند ولی کیفیت این دسترسی مطلوب و 

باشد، در واقع زیرساخت در این  ها نمی مورد رضایت شرکت

 گردد. سطح استفاده عامل محدود کننده اصلی محسوب نمی

ضعف زیرساخت از نظر خبرگان صنعت بیشتر مربوط به 

این امر در  باشد. نای باند ناکافی میمقوله سرعت اینترنت و په

  نیز به خوبی مشهود است. 3جدول 

همان طور که از مقایسه وضعیت صنایع با مشابه آن صنایع در 

برمی آید از نظر کیفیت زیرساخت و  [11]کشورهای اروپایی

 هاتفاوت بین کشور ما و این کشور ،مقوله اینترنت پرسرعت

 ینه وجود دارد. کیفیتجدی است و شکافی مهم در این زم

دسترسی نیز یکی از دیگر مواردی است که هم از نظر 

گرفتند  خبرگان و هم از نظر افرادی که مورد مصاحبه قرار می

 گردید. به عنوان یک نقطه ضعف تلقی می

 ها نیز در صنعت میتوان گفت به جز از لحاظ وجود شبکه

LAN  ندارد.سایر انواع شبکه در صنعت کاربرد زیادی 

 3این وضعیت گفته شده بیشتر بیانگر وضعیت زیرساخت در 

صنعتی است که در ابتدا آورده شدند در حال که وضعیت در 

چهار صنعت خودرو، فاوا، نفت وگاز و بانکداری و بیمه تا 

 حد زیادی متفاوت است.

در صنعت خودرو بر خالف صنایعی که در ابتدا بررسی شدند 

ها رنج  چندان از ضعف زیرساخت توان گفت که صنعت می 

برد و همانطور که در متن گزارش زیرساخت بخش  نمی

های  ها با وضعیت شرکت خودرو نیز گفته شد گرچه شاخص

 اروپایی متفاوت است اما این تفاوتی بنیادین نیست.

در مورد زیرساخت در صنعت فاوا نیز باید گفت که 

صنایع  های مورد بررسی در این صنعت با دیگر شاخص

ها در  متفاوت است ولی در مقایسه با همین شاخص

کشورهای تراز روشن است که کشور ما در این بخش از یک 

 برد. شکاف دیجیتالی جدی رنج می

های صنعت نفت و گاز نیز باید گفت به  در مورد زیرساخت

گذاری نسبتأ مناسب، این صنعت از وضعیت  دلیل سرمایه

 گر صنایع برخوردار است.تری در مقایسه با دی مناسب

صنعت بانکداری کشور نیز گرچه هنوز در بحث زیرساخت 

دهد  با کشورهای توسعه یافته فاصله دارد اما آمارها نشان می

ز رشد استفاده های اخیر بیش ا ها در سال که رشد زیرساخت

ها بوده و به طور کلی دغدغه مسائل مرتبط با زیرساخت  از آن

 .[13]زه به وجود آمده است به شدت در فعاالن حو

برخالف صنعت بانکداری اما صنعت بیمه از وضعیت مناسبی 

برخوردار نیست و علیرغم تأثیرات جدی و مهمی که 

تواند برای این صنعت به همراه  گسترش فناوری اطالعات می

داشته باشد اما هنوز حتی در بحث زیرساخت مشکالت 

 متعددی وجود دارد. 

کلی میتوان گفت بین صنایع خودرو، بندی  در یک جمع

، نفت وگاز و بانکداری و بیمه و رتباطاتا وطالعات اناوری ف

های فناوری  دیگر صنایع از نظر دسترسی به زیرساخت

 اطالعات تفاوت جدی وجود دارد.
 
 

 . درصد استفاده از موارد مرتبط با سطح آمادگی در صنايع منتخب3جدول 
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 های فناوری اطالعات در صنايع ايران دسترسی به مهارت
های  بندی نظر خبرگان صنایع و مصاحبه توان از جمع آنچه می

های فناوری  تلفنی انجام شده در خصوص وضعیت مهارت

مطالعه نتیجه گرفت، این مطلب  اطالعات در صنایع مورد

 (مرتبط با کیفیت متخصصین)بیشتر است که گرچه مشکالتی 

در زمینه دسترسی به متخصصین فناوری اطالعات در صنایع 

های عمومی  مشکل جدی صنایع، مرتبط با مهارت، وجود دارد

ان است. به عبارت دیگر در صنایع بیش از آن که از کاربر

لحاظ ارائه خدمات فناوری اطالعات مشکل وجود داشته 

، ناتوانی در استفاده از خدمات ارائه شده یا قابل ارائه از  باشد

سوی کاربران است. از این رو است که اکثریت خبرگان مورد 

مدت  های کوتاه مصاحبه اعتقاد داشتند که برگزاری دوره

تواند نقش مهمی در پیشبرد  ضمن خدمت برای کارکنان می

 .های فناوری اطالعات در صنایع داشته باشد استفاده از قابلیت

 گذاری بر روی فناوری اطالعات در صنايع ايران سرمايه
به طور کلی وضعیت سرمایه گذاری برروی فناوری اطالعات 

صنایع کوچک  در .کند در ایران از الگوی مشابهی پیروی نمی

ها چندان جدی نبوده است و به  گذاری و متوسط این سرمایه
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ها از این دست  های آن گانه که اکثر شرکتتهمین صنایع هش

. البته در بین خود این [19] هستند وضیت مناسبی ندارند

های جدی وجود دارد. به طور مثال به نظر  صنایع نیز تفاوت

شین آالت و تجهیزات  ماگذاری صنعت  میرسد میانگین سرمایه

فلزی از میانگین صنایع غذایی باالتر باشد. وضعیت سرمایه 

تر از دیگر صنایع  گذاری در صنعت نفت وگاز نیز مناسب

های هنگفتی  بوده است. گرچه که در صنعت خودرو نیز هزینه

 بر روی این مسأله صرف شده است.

ها  به طور کلی میتوان اظهار کرد که در اکثر بخش

های صورت گرفته کمتر از یک درصد درآمد  گذاری رمایهس

 ا هستند.ه شرکت

های کمی صنایع در  در ادامه نیز جدول مربوط به تخمین

 های عملیاتی سطح آمادگی آمده است. رابطه با شاخص

در مورد جدول باید نکاتی را مد نظر داشت. نخست اینکه 

ارائه های عملیاتی بررسی شده در این جدول  تمام شاخص

ها به تصویر کشیده شده اند.  ده اند و تنها مهمترین شاخصشن

که برای  اکسترانتو  WANبکارگیری هایی چون  شاخص

اکثر قریب به اتفاق صنایع صفر یا ناچیز بوده اند ارائه نشده و 

صنعت تری که به نحوه دسترسی  های جزئی همچنین شاخص

یا عدم  نه خود دسترسیبه متخصصان فناوری اطالعات )

اند. از ارائه  اند نیز در جدول نیامده پرداخته دسترسی( می

ها بر روی فناوری  گذاری شرکت یه شاخص درصد سرما

اطالعات نسبت به درآمد نیز از آنجا که تقریباً در تمامی موارد 

 زیر یک درصد بوده است، صرف نظر شده است.

به هر دلیل د پژوهش ها که در فرآین نکته دیگر آنکه برخی داده

ه یا قابلیت اطمینان نداشته اند در جدول با به دست نیامد

 اند. مشخص شده –عالمت 

یا پرسرعت  Dial Upدر مورد دسترسی به اینترنت به صورت 

نیز سه نکته را باید در نظر داشت. نخست آنکه درصد ارائه 

های دارای دسترسی  شده نسبت نوع دسترسی به کل شرکت

ها و این بدان معناست که مجموع دو  است و نه به کل شرکت

خواهد بود. دوم آنکه  111عدد ارائه شده در تمام موارد 

است  Dial Upیر های غ منظور از اینترنت پر سرعت، دسترسی

و نه اینترنت پرسرعت به معنای رایج آن در کشورهای در 

حال توسعه. در نهایت نیز باید در نظر داشت که درصدهای 

ذکر شده برای اینترنت پرسرعت، مجموع درصدهای دو نحوه 

 بوده است. سیمبیو  ADSLدسترسی 

 فعالیت 6-2

بندی کلی در مورد  در صورتی که بخواهیم یک جمع

های مرحله فعالیت در صنعت کشور ارائه دهیم  اخصش

گرچه استفاده از خرید و فروش و بازاریابی میتوان گفت 

 در نیامده ولی در اکثر افزار الکترونیکی به صورت یک نرم

های پیشرو به طور محدود از این  صنایع بعضی شرکت

ها نیز این  گیرند که البته در همین شرکت ها بهره می قابلیت

ارقام در مقایسه با ارقام گردش مالی شرکت به هیچ وجه 

ارقام قابل توجهی نیستند. برخالف تصوری که در مورد ارقام 

دریافت و پرداخت الکترونیکی وجود دارند بین این دو رقم 

ای وجود دارد. از آنجا که پرداخت الکترونیکی  تفاوت عمده

ها به صورت یک  دستمزد کارکنان در بسیاری از شرکت

پذیرد،  فرآیند درآمده و اشاعه آن نیز با سرعت صورت می

پرداخت الکترونیکی رقم بزرگتری از دریافت الکترونیکی 

وجوه است. البته موارد خاصی نیز وجود دارد. به طور مثال 

درصد  51شرکت خدماتی کاالی شهروند اخیراَ حدود 

کند که  یافت میدر POSهای  دریافتهایش را از طریق دستگاه

نباید نادیده  ماا کامال حالت استثنائی دارد. موردالبته این 

های  گرفت که سرعت رشد بانکداری الکترونیکی در سال

دهنده این مطلب است که  اخیر در ایران باال بوده و این نشان

گذاری در این مبحث وجود  پتانسیل باالیی برای جذب سرمایه

افزاری،  ها اعم از سخت ساختدارد و در صورت اینکه زیر

حقوقی و قانونی و فرهنگی محقق شود احتمال پیشرفت 

 بیشتر نیز در این حوزه وجود دارد.

همانطور که در جدول  در مورد استفاده از ایمیل نیز باید گفت

ها دارای ایمیل هستند  اگرچه اکثر شرکت مشخص است، 9

به دست آمده  گیر نیست. ارقام ولی استفاده از آن چندان همه

ها  مربوط به استفاده از ایمیل به طور کلی است و طبق بررسی

تر  درصدهای مربوط به استفاده تخصصی تا حد زیادی پایین

و  IS, CRM, SCMاز این ارقام است. در مورد استفاده از 

ERP  همانطور که نمودارها به خوبی گویاست باید گفت که

ها  ایی کاربردی از این سیستمتقریباَ جز در موارد کامالَ استثن

مشاهده نشده است. البته باید گفت که مواردی نیز وجود 

داشت که شرکت پیشرو به سمت استفاده ازسیستمی همچون 
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ERP های گزافی نیز پذیرفته بود ولی در  و هزینه حرکت کرده

البته در صنعت  سازی آن نشده بود. نهایت موفق به پیاده

هم خودروسازی ایران به سمت خودروسازی هر دو قطب م

هایی را نیز در این زمینه  و موفقیت  پیش رفته ERPاستفاده از 

 اند.  آوردهدستبه

 ،صورت گرفته  گذاری دلیل سرمایهوگاز نیز بهصنعت نفت

 به طور کلی رشد مناسبی از لحاظ فعالیت الکترونیکی داشته و

در صنایع  ها ن غالب فعالیتاتوان گفت جری می گرچه

 های فناوری اطالعات نیستند هنوز بر اساس قابلیت هشتگانه

و  شوند( ها هنوز به صورت دستی انجام می )یعنی اکثر فعالیت

)از مراحل سه  فعالیت مرحلهرا در  ایعصن این نمیتوان کلیت

اما با در نظر گرفتن  بندی کرد طبقهگانه آمادگی، فعالیت و اثر( 

و، بانکداری و بیمه و فاوا و در صنایع نفت وگاز، خودر

صورتی که دیگر صنایع نیز از این صنایع الگوبرداری کنند 

توان گفت صنعت ایران تا حد زیادی به مرحله فعالیت  می

  نزدیک شده است.

 اثر 6-8

ها )آمادگی و  نسبت به سایر شاخص فاواگیری اثر  اندازه

که به دلیل . چرا [18]ت( کمتر مورد توجه قرار گرفته فعالی

های مرتبط با فناوری اطالعات،  ساختار پیچیده نوآوری

 . [15]گیری اثر فناوری در صنعت نسبتاً دشوار است  اندازه

کارگیری فناوری بر چه  اولین مساله موجود این است که اثر به

چیزی باید سنجیده شود. هنوز توافقی بر سر این مساله که اثر 

 یده شود وجود ندارد. عالوه برفناوری باید بر چه چیزی سنج

در  فناوریهاها و ابهامات موجود در ارزیابی  این، همه دشواری

بررسی  آنهایکی از  که مورد فناوری اطالعات نیز وجود دارد

 فناوری در بنگاه به عنوان یک کل یا به عنوان یک جزء است. 

جمله در سطح بنگاه، بازار و اقتصاد  نیز از  فاواتفکیک اثر 

 .[14] دیگر مشکالت ارزیابی فناوری است

گیری اثر  عالوه بر دالیل ذاتی که منجر به دشواری در اندازه

های  آمیختگی آن با شاخص )نظیر ،شود در صنعت می فاوا

اقتصادی و مالی صنعت و یا مرتبط بودن آن وضعیت رقابت 

در هر مرحله از این است که دیگر نیز  مشکل ،(در صنعت

های  کارگیری فناوری اطالعات در صنعت شاخصبلوغ به 

. شواهدی که در این [15]کنند  خاصی اهمیت بیشتری پیدا می

در صنعت  فاوادهد انتشار  گزارش آورده شده است نشان می

آمادگی ، هنوز در مراحل میانی RAIکشور بر اساس مدل 

این شواهد از یک سو آمار به دست آمده از صنایع  است.

صفر بودن اکثر ارقام مربوط به سطح فعالیت مختلف است. 

و متوسط بودن ارقام مربوط سطح آمادگی )جدول  9()جدول 

شاهدی بر این مدعا است. از سوی دیگر خبرگان نیز در  (3

ا چه به صورت ضمنی و جه به تصریح چنین نظری ه مصاحبه

که برای بروز اثرات و نتایج  است در حالی اند. این ارائه نموده

 باید منتظر رسیدن به حد باالیی از فعالیت بود.

به مرحله بازدهی  فاوااین موضوع بیانگر این است که انتشار 

های دیگری در  گیری اثر نرسیده است و شاخص و اندازه

 آمادگی و فعالیت اهمیت بیشتری دارند. 

 

طات در موانع بكارگیری فناوری اطالعات و ارتبا -7

 صنعت ايران

های صورت پذیرفته با  اساس موانع شناسایی شده، مصاحبه

ها،  خبرگان است اما به علت کیفی بودن این جنس تحلیل

صحه ها  بندی آن محققین باید بر نقش قضاوت خود در جمع

. با این حال تالش شده تا از طریق چک کردن [21] گذارند

ای افزایش اعتبار ه ترین روش که از اصلی 1کنندگان با مشارکت

بر کیفیت کار و صحت  [21]ای است  در تحقیقات مصاحبه

فناوری اطالعات را به طور بکارگیری موانع آن افزوده شود. 

های  موانع و چالش :بندی کرد توان در دو دسته طبقه کلی می

ها را موانع سطح سازمانی نیز  توان آنکه می)سطح خرد 

 موانع سطح کالن یا ملی.  و (نامید

                                                        
1- Member-checking 
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 فاده از موارد مرتبط با سطح فعالیت در صنايع منتخبت. درصد اس1جدول 
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 )سازمانی( موانع سطح خرد 7-1

بکارگیری ای از متغیرها که به طور معکوس با  دسته

بینی شده  اطالعات ارتباط دارند، به موانع پشفناوری 

موضوع، پنج  سوابقکارگیری مربوط هستند. با مرور  به

اند. نخستین دسته از این متغیرهای بازدازنده شناسایی شده

گذاری و شرايط  هزينه سرمايهمتغیرهای مربوط بهدسته، 

)هزینه باالی فناوری، نیازمندی به  مالی نامطلوب

و  تأمین مالی های بزرگ، موانع مربوط به گذاری سرمایه

گذاری به طور عام  یه ند که موانع بالقوه سرماهستغیره( 

توان به  گذاری را می هستند.  همین موانع عام سرمایه

گذاری در حوزه فناوری اطالعات نیز تعمیم داد.  سرمایه

ها بر روی  برای مطالعه یک تحلیل تجربی از تأثیر قیمت

پژوهش  توان از به طور مثال می وریفنابکارگیری 

و برای نقشی که شرایط مالی  [22]و استونمن  کارشناس

های  گذاری در پروژه در تصمیمات مربوط به در سرمایه

های فناوری اطالعات بازی  نوآورانه همچون پروژه

در  اما. نام برد [28] ش گوداکر و تانکسپیمای کنند از می

های  مورد ایران میتوان گفت که به طور کلی، اکثر بخش

های اخیر در شرایط  ایران از نظر مالی در سال صنعت در

مناسبی نیستند. گرچه آمارها در این زمینه متناقض هستند 

ها، باالتر رفتن نرخ  ها به بانک های معوق شرکت اما بدهی

باالتر رفتن به ها و اخراج مداوم کارگران که  ورشکستگی

هایی از این امر  نرخ بیکاری انجامیده است خود نشانه

است. اما آنچه که نباید از نظر دور داشت این است که 

موانع مالی حداقل برای صنایع بزگتر مهمترین مشکل 

های  ها اغلب بخش بزرگی از هزینه نیستند زیرا این هزینه

 سازمان نخواهند بود.

کارگیری نند به سطح بتوا ی که میمتغیرهای دوم دسته

های  محدوديتمتغیرهای مربوط به د، نفناوری صدمه بزن

کمبود کلی کارکنان ماهر، عدم همچون )سرمايه انسانی

دسترسی به متخصصان فناوری اطالعات، ناکافی بودن 

( های مربوط به فناوری و مواردی از این دست آموزش

به  [24]. مطالعات زیادی همچون پیمایش لئو هستند

های فناوری اطالعات و مطالعاتی نیز  کمبود مهارت

به مشکالت مربوط به  [25] همکارانهمچون لینج و 

 های های این فناوری اشاره داشته اند. درسازمان آموزش

خورد. بخش  ایرانی نیز این مشکل به شدت به چشم می

مهمی از این مشکل نه مربوط به عدم وجود متخصصان 

به عدم وجود متخصصانی است که  رایانه بلکه مربوط

های فناوری و نیازهای حوزه مربوطه  بتوانند بین مهارت

پیوند ایجاد کنند. به طور مثال خبرگان حوزه امالک بر 

لزوم تربیت نیروهای تخصصی فناوری اطالعات در حوزه 

 امالک تأکید داشتند.

اغلب  را کارگیریدسته سوم متغیرهایی هستند که فرآیند ب

شود. از میان این موانع  کند می موانع اطالعاتیت به عل

های مرتبط با عملکرد  توان به طور مثال به عدم تعین می

های آتی در این فناوری اشاره کرد. در  فناوری یا پیشرفت

الکترونیکی، نقشی که عدم تعین بازی  های مورد تراکنش

 [26]کرده است در پژوهش کمیسیون آمار اتحادیه اروپا 

بررسی قرار گرفته است. در ایران نیز سرعت باالی  مورد

تغییر در فناوری و نامشخص بودن آینده تغییرات به ترس 

ها، خواه دولتی یا خصوصی منجر شده  مدیران سازمان

فایده  است. بسیاری از مدیران اظهار داشته اند که از بی

هایشان در صورت ایجاد تغییرات  گذاری شدن سرمایه

ی هراس دارند. این امر به طور خاص در جدی در فناور

کشوری مانند ما که شاید ترس از فناوری هنوز در آن باال 

 باشد، شدت بیشتری یافته است.

)همچون ناکافی بودن آگاهی مدیران از موانع مديريتی

تفکر راهبردی در زمینه  فقداندستاوزدهای بالقوه فناوری، 

مدیرت فناوری و مواردی از این دست( نیز دسته بعدی 

فناوری اطالعات اثر بکارگیری متغیرهایی هستد که بر 

بر اهمیت درگیر  [21] ادر و ایگباریا گذارند. منفی می

گیری  شدن مدیران و تفکر راهبردی در سطح تصمیم

یکی از موانع اند. این موضوع نیز در کشور ما  تأکید کرده

جدی به خصوص در مورد صنایع کوچک است. دلیل این 

تر  امر نیز باال بودن نسبی سن مدیران این صنایع، پایین

های فراوان از  ها، گذشتن سال بودن سطح تحصیالت آن
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التحصیلی آنان و موارد اینچنینی است. قطعاً  زمان فارغ

ری نسل جدید و تحصیکرده بدبینی کمتری نسبت به فناو

 دارد. 

ای است  های حاشیه آخرین دسته، موانع مربوط به هزینه

ها  های جابجایی زیادی را به شرکت که ممکن است هزینه

برای تشدید استفاده از فناوری اطالعات تحمیل کند. به 

توان از قابلیت تطابق  عنوان مثالی از این موانع می

دید های ج ی فناوری اطالعات موجود با فناوریها سیستم

های  و سازمان همکاری [23] نام برد. لینک و کاپور

به ترتیب بر مشکل تطابق میان  [29] و توسعه اقتصادی

فناوری نوین و فناوری جدید و تنگناهای سازمان تأکید 

ایران در  یها اند. این دسته موانع در بسیاری از بخش کرده

مقایسه با کشورهای توسعه یافته شاید کمتر باشد زیرا در 

های جدی  ها هنوز فاقد سیستم کشور ما بسیاری از شرکت

 فناوری اطالعات)حتی قدیمی( هستند.

 )ملی( موانع سطح کالن 7-2

ها و موانع سطح کالن و ملی نیز خود به دو دسته  چالش

دسته اول چالش های عمومی فناوری  :قابل تقسیم هستند

اطالعات و ارتباطات هستند که به طور غیر مستقیم فضای 

سازند. دسته دوم نیز چالشهایی هستند  صنعت را متأثر می

رغم این  شوند. علی  که مستقیماً به صنعت مربوط می

ها تا حد زیادی  مطلب از آنجا که هر دو دسته این چالش

بتوان مجادله  شایدشود  ط میهای دولت مربو به سیاست

نمود که این دو دسته چندان از یکدیگر قابل تفکیک 

 نیستند.

های کلی فناوری  مهمترین موارد دسته اول یا چالش

اطالعات و ارتباطات در ایران را مختصراً میتوان شامل 

 موارد زیر دانست:

 فوبیا ICTنگاه ايدئولوژيک به فناوری و 
 سرعت یتدمحدو رسما که است کشوری تنها ایران شاید

 خانگی کاربران برای را( ثانیه در بیت کیلو 123) اینترنت

 و اینترنت پاالیش سیستم در نابسامانی .کند می اعمال

 موجود مشکالت دیگر از سرعت پر اینترنت توسعه کندی

بیان  [81]راد و همکاران  چنان که رشیدی آناست. 

قانونی همچون موارد مربوط به -کنند، الزامات سیاسی می

ای و  های داده های مربوط به ارتباطات جریان محدودیت

دیگر موارد این چنینی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر 

 گذارند. های اطالعاتی تأثیر می های مرتبط به سیستم حوزه

رشد چنین تصمیمات و رفتارهایی از یک سو به شدت به 

های آنها به عنوان یکی از  کاربران عمومی و قابلیت

بکارگیری فناوری اطالعات و های اصلی  زیرساخت

های آن همچون تجارت الکترونیک  ترین قابلیت اصلی

صدمه می زند و از سوی دیگر به دلیل غیر قابل اطمینان 

نمودن خدمات فناوری، از عالقه مندی و تمایل مدیران 

کاهد. به طور  رآیندها بر این خدمات میبرای بنانهادن ف

حالی در 33سالمثال قطع نمودن سیستم پیام کوتاه در

ها در ایران شروع به  صورت گرفت که به تازگی بانک

 .اند نموده sms-bankingارائه امکانات 

 تعدد نهادهای متولی فناوری اطالعات و ارتباطات:
 ایران در اطالعات فناوری متولی متعدد نهادهای وجود

 این گسترش راه سر بر موجود مشکالت ترین مهم از یکی

 .است ایران در فناوری

 اطالعات، فناوری عالی شورای رسانی، اطالع عالی شورای

 و اطالعات فناوری توسعه مرکز انفورماتیک، عالی شورای

 اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت دیجیتال های رسانه

 و علمی معاونت اطالعات، فناوری و ارتباطات وزارت

 و تحقیقات علوم، وزارت جمهوری، ریاست فناوری

 پژوهشگاه فرهنگی، انقالب عالی شورای فناوری،

 شورای مجلس های پژوهش مرکز بنیادی، های دانش

 هایی بخش یک هر دیگر ارگان و نهاد چندین و اسالمی

 سازماندهی و هدایت را ایران در اطالعات فناوری از

 .کنند می

 تبادل فضای امنیت عالی شورای درجالب است که 

 عالی شورای رسانی، اطالع عالی شورای اطالعات،

 15 ،21 ،11 ترتیب به انفورماتیک عالی شورای و ارتباطات

 وجود زیاد مشترکات با حقیقی و حقوقی شخصیت 12 و

 .دارد
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های بزرگ به  های اقتصادی و عدم تمايل شرکت تحريم

 همكاری با ايران
تحریم های اقتصادی نیز پیامدهای ناگواری هم برای 

اطالعات در صنعت  صنعت ایران و هم برای فناوری

ت. مهمترین شرکتهای ارائه دهنده بسته ایران داشته اس

به دلیل مسائل سیاسی و  SAPهای نرم افزاری از جمله 

های  های اقتصادی حاضر به همکاری با شرکت تحریم

أله البته در ظاهر بیشتر گریبان ایرانی نیستند. این مس

گیرد زیرا تنها  های بسیار بزرگ و مهم ایرانی را می شرکت

توانند مشتری چنین بسته  های بزرگ در ایران می شرکت

های نرم افزاری و خدمات پشتیبانی آنها باشند اما اگر به 

های شیوع همچون سرریز فناوری توجه کنیم، روشن  مدل

 گذارد. بر کل صنعت تأثیر میخواهد شد که این امر 

ها و موانع کالن، مواردی هستند که  دسته بعدی از چالش

 می گذارند:ت تأثیر مستقیماً بر روی صنع

 تخريب فضای رقابت
رقابتی بودن فضای صنعت یکی از مواردی است که از آن 

به عنوان عامل دارای اثر مثبت بر اتخاذ فناوری اطالعات 

  .[81] شود میو ارتباطات نام برده 

دولت با تصدی گری و دخالت گسترده در صنعت و 

اعمال وسیع سیاستهای حمایت از صنایع داخلی عمالً 

فضای رقابت را تخریب می کند و این امر به طور جدی 

بر روی اتخاذ فناوری توسط صنعت ایران تأثیر منفی می 

 گذارد.

  مربوطهعدم اتخاذ جدی فناوری توسط نهادهای دولتی 
بی تأثیر   این امر نیز به نوبه خود در عدم گسترش فناوری

یادآور  [81]موریونس و لوپز بیو نیست. همان طور که 

فناوری اطالعات توسط دیگر اعضای بکارگیری شوند  می

تواند بر  های یک بخش( می )جز خود شرکت یک شبکه

های آن بخش تأثیر  روی اتخاذ فناوری توسط شرکت

به خاطر ماهیت ذاتی حاکمیت،  مثبت داشته باشد.

های مربوط به دولت الکترونیک که اغلب شکلی  برنامه

های مختلفی همچون واحدهای  همکارانه دارند، بخش

های غیر دولتی و  دولتی، بخش خصوصی، سازمان

نفعان کلیدی گردهم آورده و  شهروندان را به عنوان ذی

چنین  و به همین ترتیب عدم اتخاذ [82]کنند  درگیر می

ماندگی خود دولت، به  تواند عالوه بر عقب هایی می برنامه

 درگیر نشدن صنایع و بخش خصوصی نیز منجر شود.

البته در اوائل دهه گذشته گامهایی به این سمت به 

خصوص در وزارت صنایع برداشته شد و به طور مثال 

اتوماسیون اداری جامعی طراحی و راه اندازی شد که 

 تغییر و تحوالت سیاسی متوقف گردید. متأسفانه پس از

 

 گیری نتیجه -3

سطح سؤاالت اصلی این پژوهش نخست آن بود که 

وضعیت انتشار فناوری اطالعات در صنعت بکارگیری و 

ایران به چه صورت است و دوم آن که در صورت عدم 

مطلوبیت این وضعیت، دالیل اصلی آن و موانع اصلی 

ارتباطات در ایران چیست. فناوری اطالعات و بکارگیری 

نخست بر اساس متغیرهایی،  ،برای پاسخ به این سؤاالت

های صنعت انتخاب گردیده و سپس این  مهمترین بخش

ها در چارچوب مدل آمادگی، فعالیت و اثر سنجیده   بخش

های عملیاتی  های مدل به شاخص شدند. ابعاد و مؤلفه

ها با دو روش همزمان  شکسته شده و این شاخص

های  های تلفنی با شرکت )در شکل مصاحبه پیمایش

آوری نظرات گروه خبرگان)در  ها( و جمع لف بخشمخت

شکل انجام مصاحبه با آنان( مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

اهمیت این پژوهش از آن رو بود که پیش از این تقریباً 

هیچ اطالعات مدونی از وضعیت فناوری اطالعات در 

های بخشی  صنعت ایران وجود نداشت و تنها گزارش

د. این نکته اگرچه امتیاز مثبتی اندکی تولید گردیده بو

شود اما از آنجا که این  برای این پژوهش محسوب می

بایست به  سابقه بوده و می پژوهش یک مطالعه تقریباً بی

پرداخته و در این راه نیز از  سطح و پهنای بسیار زیادی می

زمان و هزینه بسیار محدودی برخوردار بوده است قطعاً 

فای اطالعات به دست آمده باعث شده است تا از ژر

های تحقیق  کاسته شود. حتی شاید بتوان نقدهایی به روش
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به کار رفته وارد دانست از آن جمله که فرآیند انتخاب 

خبرگان از پایایی الزم برخوردار نیست و در صورت 

تکرار پژوهش ممکن است، افراد دیگری انتخاب شوند 

دهی به یک  اما نباید از نظر دور داشت طراحی و شکل

نفره از خبرگان صنعت و فناوری  81گروه بیش از 

های اجرائی نیز هستند،  اطالعات که اغلب دارای پست

بسیار مشکل بوده و البته باعث تولید اطالعات ارزشنمدی 

گردیده که تا کنون تقریباً اصالً وجود نداشته است. نتایج 

در  حاصل از گروه خبرگان و پیمایش هر دو این نتیجه را

پی داشت که وضعیت انتشار فناوری اطالعات در صنعت 

های میانی و باالی میانی سطح آمادگی است  ایران در الیه

کند.  که این امر به نشان دادن اعتبار پژوهش کمک می

ده و طراحی فرآیندی که اطالعات توسط پیمایش تولید ش

شود،  یا تکمیل ردسپس توسط گروه خبرگان تأیید، 

ی به نوع کند تشریح می ]21[ آنگونه که یین تواند می

محسوب گردد که   براساس منابع داده 11سازی سویه سه

. در مورد سؤال بعدی کند قطعاً به اعتبار پژوهش کمک می

فناوری در صنعت نیز باید بکارگیری پژوهش یعنی موانع 

های کالن و  بندی نظر خبرگان، چالش گفت بنابر جمع

هستند. اقدامات دولت گاه نه تنها ها  ملی مهمترین چالش

ده بلکه بخشی از ربه بهبود وضعیت و رفع موانع کمک نک

موانع بوده است. ایجاد محدودیت در دسترسی به 

ها و گاه سلب این امکان در یک بازه زمانی  زیرساخت

خاص و همچنین تخریب فضای رقابت در صنعت با 

ای ه های غیر اصولی و یا حمایت گری، دخالت تصدی

جا از صنایع داخلی در برابر رقابت بین المللی از بنا

های  های چنین اقداماتی هستند. به طور کلی پژوهش مثال

به طور تجربی و به  ]88[ مهمی همچون مطالعه کاستلز

اند که اقتصادهای دولتی در گذار از عصر  خوبی نشان داده

صنعت به عصر اطالعات دچار مشکالت جدی هستند و 

 وهش حاضر تأییدی بر این نظر باشد.شاید پژ

 

                                                        
11- Triangulation 
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