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امروزه با نگرش به روند فزاینده اثرگـاار و نقـ فاـا مزـاز در جوامـ متلفـ  ،توجـه بـه
زیرساختها فناور حوزه ارتباطات و اطالعات بهعنوان یکی از پیشروترین زمینهها دان و فنّاور
دارا اهمیت زیاد است .در این پژوه ابلدا وضعیت موجود زیرساختها کشور از طریـ ماـاحبه،
جفسهها طوفان فکر و تکمیل پرسشنامه با برخی خبرگان حوزه فناور ارتباطات و اطالعات کشور و
با اسلفاده از روش «سوات» (قوتها ،ضع ها ،فرصتها ،تهدیدها) سـنزیده مـیشـود ،سـس وضـعیت
مطفوب برا توسعه زیرساختها فناور اطالعات و ارتباطات کشور در اف دهسـاهه آینـده در فاـا
مزاز با اسلفاده از پیشرانها و روندها موجـود ترسـیو و درنهایـت چهـار سـناریو راهبـرد بـرا
دسلیابی به وضعیت مطفوب بر طب روش هفت مرحفها سناریونویسی ارائه و اوهویتبنـد مـیشـوند.
بت ها ارتباطی و بسلر دسلرسی ،بازار و صنعت ،عار اطالعات ،تأمین فناور و پـژوه و توسـعه،
امنیت و ایمنی ،قوانین و مقررات ،نهاد در توسعه زیرساختها موردتوجه قرار گرفلهاند.
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.1مقدمه 

مقام معظو رهبر (حفظه ا ...تعاهی) فاا مزاز را به انـدازه انقـالب اسـالمی بااهمیـت
میدانند و در مقام تشبیه میفرمایند« :این فاا مثل یك رودخانه پر از آب و خروشان است که
میآید و دائماً هو بر آب آن افزوده و خروشانتر میشود .اگر ما برا این رودخانه تـدبیر کنـیو و
برنامه داشله باشیو؛ زهکشی کنیو و هدایت کنیو این رودخانه را تا به سد بریزد ،میشود فرصـت.
اگر رهای کنیو و برنامها برا آن نداشله باشیو ،میشود یك تهدید (شهریار .»)1390 ،
روند فزاینده اثرگاار و نق فاا مزاز در جوامـ متلفـ چنـان اسـت کـه ادبیـاتی
باعنوان «زندگی دوم » بهویژه در بین کاربران اینلرنلی رایج شده است .اینلرنت فاا جدید را
فراهو ساخله که باعـ ایزـاد زنـدگی دیگـر در کنـار زنـدگی واقعـی کـاربران شـده اسـت،
بهطور که برخی کارشناسان از فاا مزاز بهعنوان سبك زندگی یـاد مـیکننـد (حـاف نیـا،
.)1390
فناور ها و امکانات ملعدد فاا مزاز آن را به واقعیلی انکارناپایر در جامعه تبدیل کـرده
است .برا نمونه میتوان به قدرت شبکهساز و سازماندهی اجلماعی ،هـونشـینی امکانـات و
برنامهها کاربرد اینلرنلی با تففنها همراه و حاور نهادها و سازمانها متلف در فاـا
مزاز اشاره کرد .واژه «فاا سایبر» را نتسلین بار ویفیام گیبسون ،نویسنده داسـلان عفمـی
تتیفی در کلاب نورومنسر در سال  19۸4به کار برده است( .تاففر )1370 ،سایبر که در ادامـه از
کفمه «مزاز » بهجا آن اسلفاده میشود ،میتواند برا معرفی گونههـا بـرخ ،،مزـاز یـا
رایانها هر چیز بهکار رود.
توسعه زیرساختها فناور اطالعات و ارتباطات بهعنوان سلون فقـرات فاـا مزـاز
اهمیت بسیار دارد و با توجه به اینکه فعاهیتها صورتگرفله در کشور در ایـن زمینـه دارا
انسزام و یکسارچگی الزم نیسلند و بیشلر بر جنبهها ستتافـزار و تزهیـز مراکـز داده شـده
است؛ بنابراین این پژوه در نظر دارد با نگاهی جام و آیندهنگرانه ،سناریوهایی را برا توسعه
زیرساختها فناور اطالعات و ارتباطات کشور در فاا مزاز ارائه دهد.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

در این بت ابلدا تعری ها ضرور ارائه و در ادامه پیشینه پژوه بیان میشود.
آیندهنگار  :فریند تالش سامانمند برا نگاه به آینـده بفندمـدت عفـو ،فنّـاور  ،محـی،زیسـت،
اقلااد و اجلماع است که باهـد شناسـایی فنّـاور هـا عـام نوظهـور و تقویـت حـوزههـا
پژوه ها اسلراتژیکی صورت میگیرد که احلماالً بی ترین مناف اقلااد و اجلماعی را بـه
همراه دارند (ناظمی.)13۸5 ،
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فناور اطالعات و ارتباطات :عفو اسـلفاده از ابزارهـا و روشهـایی نظیـر :پـردازش ،نگهـدار ،
جم آور  ،ذخیره ،توزی  ،انلقال و امنیت که بر رو اطالعات اعمال میشود و سه محـور اصـفی
ستتافزار ،نرمافزار و فکرافزار را دربرمیگیرد (کرایمر.)2012،
فاا مزاز  :دنیا رایانهها و جامعها که از آنها اسلفاده مـیکنـد و دارا فرهنـ خاصـی
مبلنی بر شبکهها ارتباطی اهکلرونیکی هسلن (تاففر.)1370 ،
فعاهیتها کشور درزمینه توسعه زیرسـاختهـا فنـاور اطالعـات و ارتباطـات کشـور در
سالها اخیر بی تر بر جنبهها ستتافزار و تزهیز مراکز داده تأکید داشله و شـاید بلـوان
گفت« :مهوترین کار انزامشده در این زمینه که در این پژوه نیز از آن بهرهها فراوان بـرده
شده ،پژوهشی است که در شرکت فناور اطالعات و ارتباطات کشـور بـاعنوان "پـروژه تـدوین
سند زیرساختها فناور اطالعات با محوریت دانشگاه تربیت مدرس" صورت گرفلـه و در آن
نیازمند ها پایها زیرساختها فناور اطالعات تبیین و معمار وض مطفوب طراحیشـده
است» (حمیدیان.)1391 ،
فرضیههاومدلمفهومی 

.3توسعه

فاقد فرضیه بوده و در نظر دارد به سؤالها اساسی در این زمینه به شـر زیـر

این پژوه
پاسخ دهد:
ـ وضعیت فعفی زیرساختها فناور اطالعات و ارتباطات در کشور چگونه است؟
ـ آینده توسعه زیرساختها فناور اطالعات و ارتباطات کشور باید بر چـه اسـاس پـی بینـی
شوند؟
ـ سناریوها توسعه زیرساختها فناور اطالعات و ارتباطات در کشور کدامند؟
مدل مفهومی پژوه طی فرایند سهمرحفها زیر است (شکل :)1
مرحفه اول :مشتصکردن وضعیت فعفی زیرساختها فناور اطالعات و ارتباطات کشور؛
مرحفه دوم :ترسیو وضعیت آینده توسعه زیرساختها فناور اطالعات و ارتباطات کشور؛
مرحفه سوم :ارائه سناریوها پیشنهاد برا توسعه زیرساختها فناور اطالعات و ارتباطات
کشور؛
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ترسیو وضعیت آینده توسعه
زیرساختها فاوا کشور

وضعیت فعفی
زیرساختها فاوا کشور

سناریوها پیشنهاد برا توسعه
زیرساختها فاوا کشور

شکل  .1مدل مفهومی پژوه

دادهها 
روششناسیوتحلیل 

.4

روشها مورداسلفاده برا هریك از مراحل پژوه

به شر زیر است:

زيرساختهای فناوریاطالعاتوارتباطاتدر

مرحله اول:مشخصکردن وضعیتفعلی

سطح کشور .در این مرحفه ابلدا قوتها ،ضع ها ،فرصتها و تهدیدها از طری مااحبه با 20
نفر از خبرگان حوزه فناور اطالعات و ارتباطات کشور و برگزار جفسهها طوفان فکر
تعیین شدهاند:
قوتها 


 .1بهرهبردار از انواع تزهیزات رایانها و شبکها پیشرفله؛
 .2تهیه و توهید سامانهها نرمافزار موردنیاز نظیر سامانهها پردازش تراکن
مدیریت اطالعات؛
 .3تشکیل نهادها مدیریلی نظیر شورا عاهی فاا مزاز ؛
 .4توسعه و تقویت مراکز داده در بت ها متلف کشور؛
 .5راهانداز پفی فلا در کشور؛
 .6تاویب قوانین مناسب نظیر قانون جرائو رایانها ؛
 .7گسلرش سواد رایانها در سطح کشور؛
 .۸توهید باز ها رایانها در کشور؛



و سامانهها
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ضعفها


 .1وابسلگی به فنّاور ها ستتافزار خارجی؛
 .2ناپایدار وضعیت اینلرنت و پایینبودن سرعت اینلرنت؛
 .3ضع عمفکرد و ناهماهنگی بین نهادها مسئول در مدیریت فاا مزاز کشور؛
 .4اسلفاده از اینلرنت در کشور بهعنوان سرگرمی؛
 .5توهیدنشدن سامانهها خبره و مغفولماندن روشها دادهکاو و هوش تزار در توهید
سامانهها نرمافزار ؛
 .6توهید نشدن محلوا مناسب در فاا مزاز
 .7افزای جرائو رایانها فاا مزاز در سطح کشور و عدمبرخورد قاط با مزرمان و
هکرها اینلرنلی؛
 .۸گسلرش اسلفاده از باز ها آنالین رایانها در کشور؛
 .9ضع در شناسایی و روشها مسدودساز سایتها غیرمزاز؛
 .10عدمپشلیبانی از نرمافزارها امنیلی بومی نظیر آنلیویروس در کشور.

فرصتها 


 .1حرکت کشور به سمت توهید ابررایانهها پیشرفله؛
 .2مواجهه فعال نهادها مسئول با نبردها مزاز عفیه کشور؛
 .3فرهن ساز و دفاع از هویت اسالمی در فاا مزاز ؛
 .4وجود ملتااان و کارشناسان خبره فاا مزاز در کشور؛
 .5افزای تعداد کاربران اینلرنلی کشور؛
 .6اسلفاده از امکانات آموزش اهکلرونیکی در فاا مزاز ؛
 .7امکان اسلفاده از روشها کنلرل امنیت نرمافزار ؛
 .۸توهید و تقویت شبکهها اجلماعی داخفی در کشور.
تهديدها 

 .1افزای حمالت مزاز عفیه کشور در سالها اخیر؛
 .2قرارگیر میزبانی برخی سایتها مهو در خارج از کشور؛
 .3افزای فعاهیتها و جریانات ضددینی در فاا مزاز ؛
 .4هونشینی برنامهها کاربرد با امکانات تففن همراه؛
 .5عاویت نداشلن در قانون تزارت جهانی؛
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 .6امکان عمفیات روانی گسلرده عفیه کشور در فاا مزاز ؛
 .7امکان جاسوسی از فعاهیتها مزاز نهادها متلف کشور از طری نرمافزارها جاسوسی
و ماهوارهها؛
 .۸گسلرش اسلفاده از شبکهها اجلماعی خارجی؛
 .9تهدیدها نوین فاا مزاز نظیر محاوالت هوشمند و پوشیدنی و اینلرنت چمدانی؛
 .10وابسلگی به نرمافزارها پایه نظیر سیسلوعاملها و بانكها اطالعاتی و امکان قط
فعاهیتها مزاز .
نلایج ماتری ارزیابی عوامل داخفی (قوتها و ضع ها) نشاندهنده نمره  2/49بود که این
نمره بیانگر وضعیت میانه در عوامل درونی جامعه است و نشان میدهد که شرای ،داخفی کشور
نه دارا قوت زیاد است و نه ضع مفرطی دارد؛ بنابراین امکان کار در آن زیاد است .نلایج
ماتری ارزیابی عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) نشاندهنده نمره  2/56بود که این نمره
نشان میدهد ،شرای ،خارجی کشور واکن ملوس ،روبه جفویی داشله است؛ وهی ظرفیت بهبود
زیاد دارد و باید از فرصتها بهرهبردار بیشلر کرده و با اتتاذ راهبردها مناسب تهدیدها را
خنثی و حلی آنها را به فرصت تبدیل کرد.

زيرساختهایفناوریاطالعاتوارتباطات

مرحلهدوم:ترسیموضعیتمطلوبتوسعه

کشور.آینده فاا مزاز وابسله به آینده فناور اطالعات است .ازآنزاکه فناور اطالعات
همواره روند پیشرفت و تکامل را پی رو داشله است ،بهویژه در دههها اخیر که بهواسطه
شکلگیر فناور ها نوپدید مانند اینلرنت و نانو فناور  ،هر ماه و هر روز پدیدهها فناورانه
تازها پا به عرصه دنیا «صفر و یك» و یا بهاصطال «دیزیلال» میگاارند ،پی بینی دقی
آینده این فاا کار چندان آسانی نیست.
یکی از سازمانها پیشرو درزمینه پی بینـی فنـاور هـا گونـاگون« ،اندیشـکده حـال و
آینده» است .این مؤسسه تاکنون برآوردها جاهبی از آینده فناور ها متلف ارائه کرده اسـت
که یکی از آنها گاهشمار روندها فناور است که دربرگیرنده  16روند دانشی و فناورانه از سال
 2010تا  2060میالد است و در نوع خود یك روند نما  50ساهه منحاربهفرد است .فنـاور
اطالعات در قاهب روند چهاردهو در این نقشه بررسی شده است .در این روند بـه مـوارد اشـاره
شده است که وقوع آنها درمدت  50سال آینده محلمل به نظر میرسد (حزاز ( )13۸9 ،شـکل
.)2
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شکل  .2روندها برجسله فناور اطالعات از  2010تا 2060

پیشینه اینگونه برآوردها به یکی از نظرسنزیها مؤسسه «ارزیابی فنـاور تـك کسـت»
بازمیگردد که نلایج آن در سال  2006در مقاهها با عنوان «نوید فناور در نشریه آیندهپژوهـی
فیوچریست» انلشار یافت که در ارتباط با فناور اطالعات به پیدای موارد زیر اشاره شده اسـت
(حزاز :)13۸9 ،
 .1فناور ها نوین بیسیو؛  .2زیستسنزی؛  .3گوشیها تففن هوشمند؛  .4اینلرنت پهنبانـد؛
 .5رایانهها شبکها ؛  .6مناظره بـه کمـك میـانزی هوشـمند؛  .7رایانـههـا چنـدمنظوره؛ .۸
شبکهها فراگیر؛  .9رایانهها نور ؛  .10زیسترایانه؛  .11رایانهها کوانلومی؛  .12واقعیت.
زيرساختهای فناوریاطالعاتو

مرحلهسوم:ارائهسناريوهایپیشنهادیتوسعه

ارتباطاتکشور.بهطورکفی برا ساخت سناریو مراحل زیر اجرا میشوند:
 .1مشتصکردن موضوع اصفی سناریو؛  .2مشتصکردن عوامل کفید ؛  .3مشتصکردن
نیروها پیشران؛  .4مشتصکردن میزان عدمقطعیت عوامل کفید ؛  .5شناسایی و تعیین منط
سناریو؛  .6داسلانسرایی؛  .7بررسی و اوهویتبند سناریوها (خوشدهان.)13۸۸ ،

گاماول :مشخصکردنموضوعاصلیسناريو.در این گام با طر سؤالها مناسب و با
توجه به دو ملغیر اهمیت و عدمقطعیت با اجماع نظر پژوهشگران ،موضوع اصفی و چهار طر
سناریو به شر زیر انلتاب شدند:
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موضوع اصفی :آیندهنگار توسعه زیرساختها فناور اطالعات و ارتباطات کشور در فاا
مزاز با تأکید بر روش سناریو.
سناریو اول :تقویت زیرساختها ارتباطی و بسلر دسلرسی و توجه به بت خاوصی؛
سناریو دوم :آموزش مهارتها فناور اطالعات و ارتباطات ،پژوه و توسعه و تأمین
فناور ؛
سناریو سوم :تقویت امنیت و ایمنی زیرساختها؛
سناریو چهارم :تأکید بر قوانین و مقررات و ایزاد زیرساختها نهاد و مؤسسها .
گامدوم:مشخصکردنعواملکلیدی.در این گام طی جفسهها ملعدد اقدام به جم آور
اطالعات و تبادلنظر دربارۀ عوامل کفید و سس جدول ارتباط کمّی عوامل کفید تأثیرگاار بر
هر سناریو مطاب با جدولها  3 ،2 ،1و  4ترسیو میشوند (میزان نفوذ و مداخفه سازمانی در
پنج وضعیت بسیار قو  ،قو  ،ملوس ،،ضعی و بیاثر تقسیوبند میشوند).
جدول  .1جدول ارتباط کمّی عوامل کفید تأثیرگاار سناریو اول
طرحسناريویاول:تقويتزيرساختهایارتباطیوبستردسترسیوتوجهبهبخشخصوصی 

ردی
1
2
3
4

عوامل کفید
اسلفاده از زیرساختها متابراتی و انلقال داده
حداکثر اسلفاده از زیرساختها موجود و
بهروزرسانی آنها
حمایت از بت خاوصی و بازار
رقابت عادالنه و رضایت مشلریان
جم

نسبت تأثیر

میزان نفوذ و مداخفه سازمانی

%25

ملوس،
قو

%40

ملوس،
ضعی

%25
%10
100

جدول  .2جدول ارتباط کمّی عوامل کفید تأثیرگاار سناریو دوم
مهارتهایفناوریاطالعاتوارتباطات،پژوهشوتوسعهوتأمینفناوری 

طرحسناريویدوم:آموزش

ردی

1
2
3
4

عوامل کفید
دان و مهارت تتاای و حرفها کاربران
توهید و توزی خدمات و محاوالت
هوافزایی و مشارکت بت ها متلف
نظام ماهکیت داراییها دانشی و فاوایی
جم

نسبت تأثیر

میزان نفوذ و مداخفه سازمانی

%45
%25
%20
%10
100

قو
ملوس،
ضعی
ضعی

آيندهپژوهی انتخابات ايران و تحوالت قدرت ...

141

جدول  .3جدول ارتباط کمّی عوامل کفید تأثیرگاار سناریو سوم 
زيرساختها 

طرحسناريویسوم:تقويتامنیتوايمنی
ردی

1
2
3
4

عوامل کفید
محی ،امن و ایمن برا کفیه شهروندان
دفاع کشور در برابر تهدیدات و حمالت
قدرت اصال و واکن

مناسب

ایزاد قوانین و اسلانداردها الزم
جم

نسبت تأثیر

میزان نفوذ و مداخفه سازمانی

%25
%40

ملوس،
قو

%20

ضعی

%15
100

ضعی


جدول  .4جدول ارتباط کمّی عوامل کفید تأثیرگاار سناریو چهارم 
مؤسسهای 

زيرساختهاینهادیو

طرحسناريویچهارم:تأکیدبرقوانینومقرراتوايجاد
ردی

1
2
3
4

عوامل کفید
توسعه قوانین و مقررات مطاب با تغییرات فاوا
هوپوشانی ساخلارها و نهادها مرتب ،فاوا
رف تزاحو وظای نهادها و جایگاه اصنا
سیاستگاار کالن دوهت و وض اسلانداردها فنی
جم

نسبت تأثیر
%20
%25

میزان نفوذ و مداخفه سازمانی
ضعی
ملوس،

%40

قو

%15
100

ضعی



گام سوم :مشخصکردن نیروهای پیشران .نیروها پیشران ،موتورها تغییر عوامل
کفید هسلند موضوعی که همواره میتواند عوامل کفید را تحتتأثیر قرار داده و تغییرات
موردنیاز را درباره آنها بهوجود آورد ،واقعه و یا رویداد را سری تر از زمان خود و یا کندتر از
زمان واقعی ،با شدت و قدرت ملفاوت ایزاد کند همان نیروها پیشران هسلند( .عطار )1393،
نیروها پیشران تأثیرگاار بر عوامل کفید در جدول  5آورده شده است.
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جدول  .5نیروها پیشران 
نیرویپیشران 
پیشرانها اقلااد
تتایص بودجه مسلقل دفاع مزاز سازمانها
مهندسی ماهی (مدیریت بودجه)
تأمین اعلبارات عمومی زیرساختها ارتباطی و متابراتی
توسعه بت خاوصی
پیشرانها سیاسی
انلتاب مدیران آگاه
ایزاد جامعه اطالعاتی
عاویت در پیمانها امنیلی-مزاز منطقها
تشکیل سازمان مسلقل دفاع مزاز مفی
پیشرانها مربوط به جامعه (مسائل فرهنگی ،ماهبی ،اجلماعی ،زیستمحیطی ،آموزش ،رشد جمعیت ،رفاه عمومی و )...
آموزش عمومی و تتاای نیرو انسانی
شبکهها اجلماعی بومی
ارتقاء سطح فرهنگی رسانه مفی
مرجعیت دینی
پیشرانها دان و فناور
سیسلوعامل بومی
رشلهها کاربرد
ستتافزار و نرمافزار بومی
پژوهشات عفمی و صنعلی

پ ازاین مرحفه ماتری میزان ارتباط و تأثیر نیروها پیشران بر عوامل کفید ترسیو
میشود که به منظور اخلاار فق ،جدول سناریو دوم آورده میشود (جدول .)6
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ارتباط کمّی نیروها پیشران با عوامل کفید

مهارتهایفناوریاطالعاتوارتباطات،پژوهشوتوسعهوتأمینفناوری 

طرحسناريویدوم:آموزش

3

پیشرانها

جامعه

13

9

7

11

31

4

پیشرانها
فناور

5

7

9

7

21

3۸

24

2۸

34

100

ردی

نیروها
پیشران

2

پیشرانها

سیاسی

11

5

7

9

27

املیاز

عوامل
کفید

دان و مهارت تتاای
و حرفها کاربران

توهید و توزی خدمات و
محاوالت

هوافزایی و مشارکت
بت ها متلف کشور

نظام ماهکیت داراییها
دانشی و فاوایی

جم

1

پیشرانها

اقلااد

9

3

5

7

21

دان

و

گامچهارم:مشخصکردنمیزانعدمقطعیتعوامل کلیدی اصلیسناريو.در چهارمین
قدم اوهویتبند عوامل کفید بر اساس میزان عدمقطعیتها انزام میشود .هد این است که
چهار یا پنج عامل کفید بااهمیتتر مشتص شود .درواق این عوامل کفید معیارها تفاوت
سناریوها هسلند .اوهویتبند باع جفوگیر از تعدد بی ازحد سناریوها میشود.
جدول  .7عوامل کفید مهو بر اساس درجه اهمیت و عدمقطعیت
عواملکلیدیمهمبراساسدرجهاهمیتودرجهعدمقطعیت 
ردی
1
2
3
4

عوامل کفید
حداکثر اسلفاده از زیرساختها موجود و بهروزرسانی آنها
دان و مهارت تتاای و حرفها کاربران
دفاع کشور در برابر تهدیدها و حمفهها
رف تزاحو وظای نهادها و جایگاه اصنا

گام پنجم :شناسايی و تعیینمنطق سناريو .در پنزمین قدم برا شناسایی منط سناریو،
پ از کسب اطالع از زمان ،چگونگی و میزان تأثیر نیروها پیشران بر یکدیگر با اسلفاده از طر و
پاستگویی به سؤالها مناسب برا هر یك از عوامل کفید اوهویتبند شده یك ماتری
اثرگاار و اثرپایر نیروها پیشران بهوجود آمده و درنلیزه برا هر سناریو به تعداد عوامل
کفید  ،ماتری اثرگاار و اثرپایر نیروها پیشران تهیه میشود.
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داستانسرايی.در ششمین قدم منط کفی و اسکفلی که تا مرحفه قبل بهعنوان

گامششم :
اسلتوانبند اصفی سناریو مشتص شده بود بهصورت داسلانی برا هر سناریو مطر میشود.
این موضوع بهمنزهه درک عمی تر و شفا ترشدن بهلر ارتباطات و تعامالت در محلوا سناریو
به شمار میرود .برا داسلانسرایی از جفسهها ذهنانگیز اسلفاده شده است که در ادامه
داسلان اصفی هر سناریو به شر زیر مطر میشود:
زيرساختهای ارتباطی و بستر دسترسی و توجه به بخش

سناريوی اول  :تقويت 

خصوصی.در این سناریو زیرساختها ارتباطی (انواع فناور ها متلف بیسیو و باسیو) برا
کفیه رسانهها و انواع محی ،بهگونها بهرهور و با کیفیت مناسب و با قیمت منافانه در اخلیار کفیه
ارکان جامعه قرار میگیرد .در این سناریو بت خاوصی کشور مطاب با نیازها بت ها متلف
کشور ،خدمات و محاوالت مناسب با کیفیت مطفوب را ضمن ایزاد قیمت منافانه ،توسعه و ارائه
میدهد .رقابت عادالنه بهگونها تنظیو و تحتکنلرل است که هو سبب رشد بت خاوصی و هو
جفب رضایت مشلریان و مار کنندگان میشود و بهاینترتیب از افراط در رقابت جفوگیر شده و
حمایت از مار کننده نیز انزام میشود.
مهارتهای فناوریاطالعاتوارتباطات،پژوهش وتوسعهو

سناريویدوم:آموزش

تأمین فناوری.در این سناریو کفیه شهروندان ،ملناسب با جایگاه ،نیاز و ویژگیها خود ،مهارت،
دان و تتاص و خبرگی حرفها و کاربرد الزم در حوزه فناور اطالعات و ارتباطات را
بهصورت اثربت داشله و بهطور مسلمر بهروز میشوند .دان تتاای و فناور روز حوزه فناور
اطالعات و ارتباطات در دسلرس نهادها متلف کشور قرار گرفله و از آن در توهید و توزی خدمات،
محاوالت و کاربردها متلف در سطح جامعه اسلفاده میشود .سازوکار تأمین دان و فناور و
انزام پژوه ها مرتب ،در این راسلا نهادینه شده است؛ همچنین ایزاد نظام ماهکیت داراییها
دانشی و فاوایی مطاب با اسلانداردها جهانی ضرور است.


زيرساختها.در این سناریو وجود محی ،امن برا

سناريویسوم :تقويتامنیتوايمنی
تمامی ارکان جامعه و کفیه شهروندان برا بهرهمند از خدمات ،محاوالت و کاربردها فناور
اطالعات و ارتباطات بهگونها پایدار و مطاب با شرای ،روز بهطور که تامینکننده اهدا و مناف
مفی و عمومی باشد ،تدارک دیده میشود؛ همچنین دفاع کشور در برابر تهدیدها و حمفهها ،قدرت
پیشگیر و بازدارندگی یا قدرت اصال و یا واکن مناسب و الزم مدنظر است .از طرفی دوهت
فاا امنیلی و ایمنی موردنیاز را با تنظیو قوانین و مقررات و اسلانداردها مناسب ایزاد خواهد کرد.
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زيرساختهای نهادی و

سناريوی چهارم :تأکید بر قوانین و مقررات و ايجاد 

مؤسسهای .در این سناریو قوانین و مقررات موردنیاز مطاب با پیشرفتها و تغییرات کاربردها

فناور اطالعات و ارتباطات کشور تعری  ،ماوب و اجرایی میشوند؛ همچنین سازوکار مناسب
برا بهبود قوانین و مقررات موجود پی بینی میشود .در این سناریو مزموعه ساخلارها و نهادها
دوهلی و غیردوهلی بدون تناقض و هوپوشانی ،کفیه نیازمند ها حاکمیلی و مدیریلی فناور
اطالعات و ارتباطات کشور را پوش داده و سازوکارها بهبودپایر و اثربت برا انزام فعاهیتها
فاوا کشور ایزاد میشوند .برا این منظور دوهت وظیفه توهیگر را با اثربتشی انزام داده و
سازوکارها نظارت عاهیه امور فاوا را مشتص میکند و امور اجرا و تاد گر به بت غیردوهلی
سسرده میشوند.
گامهفتم .بررسیواولويتبندیسناريوها.در هفلمین قدم به بررسی پیامدها و نلایج هر
یك از سناریوها پرداخله میشود .در این گام تعیین جایگاه موضوع اصفی در سناریوها اهمیت
زیاد دارد و سناریوهایی که فال مشلرک بی تر و مؤثرتر داشله و به موضوع اصفی
نزدیكتر باشند ،بهعنوان سناریوها برتر انلتاب میشوند .با توجه به مزموع مطاهب ارائهشده
اوهویتبند سناریوها مطر شده در این پژوه به شر زیر است:
سناریو دوم با عنوان «آموزش مهارتها فناور اطالعات و ارتباطات ،پژوه و توسعه
و تأمین فناور » ،اوهویت اول ،سناریو اول باعنوان «تقویت زیرساختها ارتباطی و بسلر
دسلرسی و توجه به بت خاوصی» ،اوهویت دوم ،سناریو چهارم باعنوان «تأکید بر قوانین و
مقررات و ایزاد زیرساختها نهاد و مؤسسها » ،اوهویت سو و درنهایت سناریو سوم
باعنوان «تقویت امنیت و ایمنی زیرساختها» ،اوهویت چهارم را کسب کردند.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

.4

سنز وضعیت موجود زیرساختها فاوا کشور از طری مااحبه ،جفسهها طوفان
فکر و تکمیل پرسشنامه با برخی خبرگان حوزه فاوا کشور و با اسلفاده از روش «سوات»
(قوتها ،ضع ها ،فرصتها ،تهدیدها) از نلایج این پژوه بود که نشان داد کشور ازهحاظ
عوامل داخل ،نه دارا قوت زیاد است و نه ضع مفرطی دارد؛ بنابراین امکان کار در آن زیاد
است و ازهحاظ عوامل خارجی کشور واکن ملوس ،روبهجفویی داشله وهی ظرفیت بهبود زیاد
دارد.
ترسیو وضعیت مطفوب توسعه زیرساختها فاوا کشور در اف دهساهه آینده در فاا
مزاز با اسلفاده از پیشرانها و روندها موجود و ارائه چهار سناریو راهبرد برا دسلیابی
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به وضعیت مطفوب بر طب روش هفتمرحفها سناریونویسی ارائه و اوهویتبند آنها از نلایج
عمده این پژوه است.
فراهوساخلن شرای ،الزم برا عمفیاتیکردن سناریوها ارائهشده از سو سازمانها
مسئول در کشور و احاا چاه ها امنیلی سناریوها باال از پیشنهادهایی اجرایی
پژوهشگران برا تکمیل پژوه حاضر است.
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