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گذاری توسعه در گذاری ارتباطی در سیاستنقش جایگاه سیاست

 ایران

 1زهره شاه قاسمی

 چکیده
)فاوا(، به عنوان یکی از مباحث  های اطالعات و ارتباطاتبه بعد توسعه فناوری 1223از دهه 

-المللی بوده است. با گسترش كاربرد فناوریای و بینگذاری در سطح ملی، منطقهمهم سیاست

های اطالعات و ارتباطات در همه ابعاد زندگی جوامع، قواعد سیاستگذاری توسعه نیز تحت 
وسعه فاوا در سطح كالن و تاثیر این تحوالت در جهان تغییر یافته است. بر این اساس توجه به ت

های توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور بسیار مهم و ضروری است. در برنامه
های جامعه دیده شود. این مهم این توجه بایستی به صورت موزون و منسجم در همه بخش

ها عف برنامهها و ارزیابی نقاط قوت و ضشناسی آنهای پیشین و آسیبنیازمند بازنگری برنامه
تر آینده است. سوال اصلی این تحقیق این است كه رویکرد های جامعبرای تدوین برنامه

های اطالعات و ارتباطات چگونه بوده است؟ های توسعه بعد از انقالب به توسعه فناوری برنامه
پس  در این پژوهش تحلیل پنج برنامه توسعه از چه منظری به توسعه فاوا نگریسته شده است؟

دهند كه ها نشان میاز انقالب، با استفاده از روش تحلیل محتوای كیفی انجام گرفته است. یافته
ها بیشتر پرداخته افزارانه و گسترش زیرساختساله توسعه به ابعاد سختهای پنجدر همه برنامه
العات، های كیفی و محتوایی نظیر آزادی بیان و قلم، حق دسترسی همگانی به اطشده و جنبه

های تعرفه و قیمت، حریم خصوصی و امنیت و .. كمتر مورد توجه بوده است. همچنین سیاست
های اقتصاد، آموزش، خدمات قضائی بیشتر از سایر ابعاد مورد توجه توسعه فاوا در زیربخش

های جدید علمی و تجربی، این پژوهش، با توجه به همین رویکردها و نیز رهیافت بوده است.
گذاری های اطالعات و ارتباطات را در سیاستهای فناوریگذاریادغام سیاست ضرورت

های توسعه به سمت توسعه پایدار، هماهنگ و گذاریمسیر سیاستكند تا توسعه، پیشنهاد می
 منسجم منتهی شود.

 .های توسعه، تحلیل محتوای كیفیاطالعات و ارتباطات، برنامههای  : فناوریکلیدیهای  واژه
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