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 چكیده

 سالهای اخیر با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات، صحنه رقابت جهانی شاهد تغییر و تحول اساسی در زمینهدر 

. بهره برداری کامل از ظرفیتهای حوزه فاوا به منظور ايجاد بوده است و اشتغال  های مختلف از جمله کارآفرينی

تگذاری دقیق در اين حوزه می باشد. با توجه به اشتغال و کمک به توسعه اقتصادی مستلزم  برنامه ريزی و سیاس

اهمیت اين موضوع در مقاله حاضر، اسناد و برنامه های سیاستی چند کشور دنیا در خصوص اشتغال زايی  و 

کارآفرينی در حوزه فاوا مورد بررسی قرار می گیرد. حاصل اين مطالعه تطبیقی   استخراج مهمترين موضوعات مورد 

ساير کشورها در باب اشتغال زايی در حوزه فاوا می باشد که می تواند نتايج ارزشمندی را در  توجه سیاستگذاران

 در حال توسعه ايران قرار دهد.  اختیار سیاستگذاران کشور

 

 .اشتغال ، کارآفرينی، سیاستگذاری، فناوری اطالعات و ارتباطاتکلیدي:  گانواژ
 

 

 
Developing the entrepreneurship and employment in the ICT sector  

 
Abstract  

 

In recent years,  information and communication technology, has created a 

fundamental change in the  various fields of the  international competition context 

such as entrepreneurship and employment. Full utilization of the potential of ICT in 

order to create jobs and contribute to economic development requires planning and 

careful policy in this area. According to the importance of this issue, this paper, 

studies  the policy documents and programs  of several countries on employment 

and entrepreneurship in ICT .This study estracts the most important issues  that the 

policy makers must plan for them . The results of this study can provide the valuable 

results  for  the Iranian policymakers.  

 

 

Keywords: Employment; Entrepreneurship; policy-making;  Information and 

communication technology. 
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 مقدمه  -1

  باشد. در نتیجه توسعه مهارتهای های اقتصاد میيک زير ساخت حیاتی برای همه بخش (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات 

ICTاقتصادی واجتماعی اين فناوری  های ازپتانسیل برداری بهره دنبال و اشتغال يکی از مهمترين اهداف سیاستگذارانی است که  به

، به عنوان يک صنعت در حال توسعه و پیشرفت ، نقش فوق العاده ای در توسعه زير ساخت های  ICT. (OECD, 2112می باشند)

يکی ازاين زير ساخت ها ، حوزه کسب و کار می است. فرهنگی ، اقتصادی و علمی و حتی سیاسی کشورهای مختلف جهان داشته 

تلقی می شود. فناوری اطالعات را می بايست ، قوی ترين  باشد که برای همه کشورهای جهان ، به عنوان يک سمبل رفاه و پیشرفت

صنايع در اشتغال زايی دانست. کم تر صنعتی در دنیا به اندازه اين صنعت ، در کاهش سطح بیکاری در ملل جهان و ارتقای درآمد 

( در جامعه امروزی دنیا ICTbased worksملی نقش تاثیر گذاری داشته است . اشتغال زايی مولدی که کسب و کار الکترونیکی )

ايجاد کرده است ، فرصتی برای به کار گیری افراد مختلف با سطوح دانش و تخصص در نقاط مختلف جهان و در داخل کار گروه های 

تیمی شبکه ای است . اکنون ديگر الزم نیست ، شرکتهای ساختمانی برای مشاوره طراحی و معماری ، مسافت ها را طی کنند. 

لکترونیکی و پايگاه های اطالع رسانی تیم های مشاور طراحی در اقصی نقاط جهان ، زمینه های تبادل ايده ها و افکار را محیط های ا

های گوناگون فراهم می کنند و از طريق پهنه جهانی وب ، تبادل اطالعات ، صورت می گیرد. اين مساله برای  team workدر 

( افق e-learning&e-marketingوزش نیز صادق است . بازاريابی و آموزش الکترونیکی )خريد ، فروش ،مشاوره ، بازاريابی ، آم

و  اشتغال وضعیت بر ICT اثرگذاریبدين ترتیب امروزه ما شاهد خونمايی سريع  های جديدی در اقتصاد و دانش ايجاد کرده است .

و برنامه ريزی،  نگردد ترسیم مناسبی جايگاه ملی ای وسعهت ایھ برنامه در رعدآسا، پديده اين برای چنانچه و  هستیم  کارآفرينی

. بدين ترتیب برود ازدست میشهھ برای فعلی موقعیت و زمان است ممکن ،سیاستگذاری و اقدامات مقتضی برای آن صورت نپذيرد 

ظور راهبری مناسب  فاوا در به من « گذاری جامع و واحدسیاست»پیش روی فاوا،  موضوعترين بايد به اين مسأله توجه داشت که مهم

، نیازمند داشتن يک نگاه راهبردی و بلندمدت صحیح در سطح تحقق اين امرواضح است که . است جهت اشتغال زايی و کارآفرينی 

به  های بسیاری از کشورهای توسعه يافته يا در حال توسعه توجه کرد، اما در نهايت،المللی است. در واقع، بايد به تجربهملی و بین

. در اين راستا مقاله حاضر به بررسی برنامه ها و ايجاد الگوی خالقانه و بومی برای رفع موانع و رسیدن به مقاصد و منافع کشور برسیم

دنیا در خصوص اشتغال زايی  و کارآفرينی در حوزه فاوا می پردازد تا مهمترين حوزه های مورد نظر  اسناد راهبردی چند کشور 

 کشورها به منظور الگوگیری شناسايی شود. سیاستگذارن اين

 

 فناوري اطالعات و ارتباطات-2

 که خدماتی و تولیدی صنايع مجموع از است عبارت ،  (ICT)ارتباطات و اطالعات فناوری OECDتعريف  طبق

 را ICTتعريف،   استفاده  می شود. اين الکترونیکی صورت به اطالعات و داده ها نمايش و انتقال نگهداری، برای

 در آن پردازش و داده کاربرد  و مطالعه که داند می افزاری شبکه و افزار نرم افزار، سخت از ای مجموعه

 ممکن را خودکار آمايی داده و کنترل، سوئیچینگ مبادله، جابجايی، مديريت، انتقال، دستکاری، ذخیره، های زمینه

 ارتباطاتی و اطالعاتی فرايند تکمیل جهت در که ی هستندصنايع تعريف اين در نظر مورد تولیدی می سازد.  صنايع

 يا و اندازه گیری آشکارسازی، منظور به الکترونیکی فرايندهای استفاده در برای و بوده آنها نمايش و انتقال شامل

 راستای در که است خدماتی شامل خدماتی صنايع باشد.  فیزيکی فرايند يا کنترل فیزيکی هایپديده نگهداری

 نمود که تأکید بايد . البته باشد الکترونیکی طريق ابزارهای از ارتباطاتی و اطالعاتی عملکرد فرايند وانمندسازیت

 و نظام فکری يک باشد الگوها از ای مجموعه و افزاری سخت سیستم يک اينکه از پیش اطالعات فناوری

 است.  اطالعات تولید آن زيربنای که است فرهنگی

 سوی از استفاده کننده و برای نهاده سو، يک از دارد،  اقتصاد در ای دوگانه نقش ارتباطات و اطالعات فناوری

فناوری با شاخص های بهبود سريع در کیفیت تجهیزات و نرم  انقالب است. ICT صنايع کنندگان تولید برای ستانده ديگر،

ين ترتیب بنگاه ها که هدفشان حدکثر کردن سود است با به ا (.Pohjola, 2111) افزار به همراه کاهش شديد قیمتها معروف است

جايگزينی تجهیزات، نرم افزار و خدمات  نسبت به اين تغییرات واکنش نشان می دهند تا بتوانند با استفاده از پیشرفت سريع فناوری 

سرعت پردازش داده ها و اطالعات به زمینه را برای باال بردن  منافع خود فراهم کنند.  انقالب فناوری اطالعات و افزايش توان و 

همراه کاهش نسبی هزينه سخت افزار و نرم افزار و گسترش استفاده از سیستم مکانیزه سبب بوجود آمدن نظام های اطالعاتی بهینه 

 و تولیدی صنايع ايجاد کنار در شده و دسترسی مشترک و همزمان به منابع اطالعاتی را امکان پذير ساخته است. اين موضوع

 های بخش محرک عنوان به تواند می ICTبوجود می آورد لذا  را جديدی شغلی فرصتهای اقتصاد در جديد خدماتی
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 می تقسیم پايین مهارت و باال مهارت گروه دو به ICTمربوط به   کارهای و کسب کیفیت.کند عمل ديگر

 جانشینی رابطه غیرماهر نیروی با و یمکمل رابطه ماهر نیروی با ICTگسترش   که است اين بیانگر شوند. شواهد

 (. 1831و اسدی  محمود زاده(دارد

 قبیل از عناوينی با آن از که نوين اقتصاد شد. پديده مطرح 1991 دهه در اقتصادی ادبیات در نوين اقتصاد

 اقتصادی شود می ياد شبکه اقتصاد يا مجازی اقتصاد و الکترونیکی اقتصاد ديجیتالی، اقتصاد محور، دانش اقتصاد

 باشد. ارتباطات می و اطالعات فناوری صنعت بر متکی

 و ارتباطات و اطالعات فناوری بر تأکید مشترکشان وجه که دارد وجود نوين اقتصاد خصوص در بسیاری تعاريف

 بودن فراهم مقررات، دارد. کیفیت نیازهايی پیش و بسترها به نیاز نوين اقتصاد گیری است. شکل آن گسترده آثار

 و کار بازار پذيری انعطاف انسانی، سرمايه توسعه، و تحقیق مالی، بازارهای توسعه تجارت، بودن باز ها، زيرساخت

 است. با نوين اقتصاد منافع شدن آشکار کلیدی برای های نیاز پیش از کالن اقتصاد ثبات و کارآفرينی محصول،

 در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده انجري تا شود فراهم زيرساخت بايست می نیازها اين شدن میسر

 . (1831 محمودزاده، و آيد )کمیجانی بوجود کشور اقتصاد در و اقتصادی روزمره های فعالیت

 هایبه صورت را اشتغال ساختار و می گذارد اثر اشتغال و ی کار نیرو وضعیت بر قطع طور به فاوا گسترش

 الکترونیکی به دنبال ها بانک کار نیروی کاهش مانند مشاغل از خیبر دهد. حذف می قرار تأثیر تحت مختلف

 شغلی فرصتهای ايجاد فاوا سبب همچنین .... و آموزش تجارت، مانند مشاغل برخی در تغییر بانکی، سیستم شدن

 میزان بر را تغییرات اين کلی برايند بايست می که شود می ... و اطالعات کارشناس شبکه، مدير مانند جديد

 دارند عهده بر را اطالعات انتشار و کار تولید، مسئولیت افراد فاوا بر مبتنی مشاغل در .نمود بررسی اشتغال

(Kaushalash, 2111) داده بر مبتنی مشاغل کرد. يکی دسته بندی گروه دو به رو مشاغل اين توان می و  (

تحلیلگران و  مديران، مهندسان، )محققان، دانش بر مبتنی مشاغل ديگری و و....(  دفتردار يا بانک، منشی کارمند

 اصلی مطرح می کند. نیرویITو مشاغل مرتبط با ITکار  اصلی نیروی برای مستقل تعريف دو آمريکا تجارت ....(. وزارت

 رايانه، مهندسان رايانه، دانشمندان شامل و بوده مهم اطالعات فناوری توسعه در که است مشاغلی شامل کار

حرفه است که ارتباط  28شامل   نیز ITبا  مرتبط مشاغل و باشد می کامپیوتر هنويسان برنام و سیستم تحلیلگران

 نزديکی با اين فناوری دارند.

 از آگاهی و دانش ارتقاء نتیجه در شود می مشاغل شدن تر تخصصی و فکری تر سبب فاوا توسعه صورت هر در

) دينی، باشد مشاغل گسترش برای ای زمینه تواند می نیز آموزش اين خود که می باشد افراد شغلی ملزومات

 بايست می همچنان اما شده، انجام فاوا گسترش جهت در ما کشور در که هايی تالش تمام وجود با(. 1839

 شود.  انجام کشور در زمینه اين در بسیاری های تالش

 کارآفرینی-3

 است گرفته شده و اصطالحی Entreprendreاز کلمه فرانسوی  است که Entrepreneurshipواژه  فارسی معادل کارآفرينی

 تاريخ بررسی است. شده تعريف مختلفی های صورت به صاحبنظران و دانشمندان توسط گذشته سال 811 در که

 و مطرح اقتصاددانان توسط و اقتصادی های تئوری در بار نخستین واژه اين که است آن مؤيد کارآفرينی ادبیات

 ارائه کارآفرينی خصوص در که مختلفی تعاريف بین .شد علوم رشته های  ساير های تئوری و کاتبم وارد سپس

 در را رؤيا اين همواره که است کسی است. کارآفرين محققین اجماع و توافق مورد بیشتر شومپیتر تعريف شده،

 های انگیزه به که است کسی کند. کارآفرين تبديل سودآور واقعیت يک به را نظريه يک چگونه که سردارد

 آفرينی ثروت به اقدام تولید نوين و مناسب های زمینه شناسايی از پس مشخص يک هدف داشتن با و گوناگون

 است ممکن است. وی کننده استخدام خود بلکه نیست، شدن استخدام منتظر کند. کارآفرين می ديگران برای

 يا متخصص هنرمند، لزوماً کند. وی می استفاده خوبی به کار ینیرو و سرمايه از اما نباشد، کارگر يا دار سرمايه

 دولت کارآفرينی توسعه برای دارد.  را ديگران تخصص و هنر علم، از مناسب برداری بهره توان اما نیست، مخترع

 و وزشآم شناسايی، نمايد. همچنین کارآفرينی از حمايتی و افزاری نرم تافزاری، سخ بسترهای ايجاد به اقدام بايد

 کرده فعالیت زمینه اين در که کشورهايی باشد. نخستین دولت توجه مورد بايد نیز کارآفرينانه های فعالیت هدايت

 شناسايی و مطالعه (1981-1988و امريکا هستند. در آلمان بین سال های ) انگلیس آلمان، اند، گذاشته پیش قدم و

 منظور همین به شد، آغاز داشتند مالی شديد های محدوديت فاقاًات که ای باانگیزه  افراد و نوآور و جسور افراد
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-1981) سالهای بین ها آموزشکده شد. اين ايجاد آلمان در ها سال آن در افراد اين تربیت برای آموزشکده اولین

 موزشآ مدت کوتاه های دوره طی افراد ها دانشکده اين شدند. در داير آمريکا در بعدتر کمی و ( در انگلیس1911

 است وسیع بسیار جامعه بر کارآفرينی تأثیرات دامنه .می گذراندند اقتصادی کارهای برای شروع را الزم های

 می ايجاد جامعه در کارآفرينی که را گوناگونی تغییرات و اخالقی.  محققان فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، تأثیرات

 از عبارتند تأثیرات اين از دهند. برخی می قرار بحث ردمو متفاوت های ديدگاه از را آن آثار و کرده بررسی کند

 کارهای و کسب توسعه يافته در کشورهای کارکنان از نیمی حدود) اشتغالزايی اجتماعی؛ تحرک و اقتصادی رشد

 کسب اين سهم و کنند می ايجاد کوچک کارهای و کسب را جديد مشاغل هستند. بیشتر فعالیت مشغول کوچک

 امروزه است.  حال افزايش در کار بازار در روز به روز است کارآفرينان خالقیت و تالش نتیجه که کارها و

 رابطه خود انسانی منابع کارآفرينی و مديريتی های قابلیت و کمیاب منابع بین که است جوامعی مختص موفقیت

 شتاب با و جلو به رو حرکتی توسعه مسیر در تواند می سازمانی و جامعه ديگر، عبارت سازند. به برقرار معناداری

 تا کند تجهیز مولد کارآفرينی مهارت و دانش به را خود انسانی منابع الزم بسترهای ايجاد با که باشد داشته

 به دستیابی و ارزش ايجاد سوی به را سازمان و جامعه منابع ساير ارزشمند توانمندی اين از استفاده با آنها

 .ندکن هدايت و مديريت توسعه، و رشد

 و اشتغالزایی کارآفرینی با  ارتباطات و اطالعات فناوري بین رابطه-4

 قرون انسانی طی جامعه .است يافته ای فزاينده اهمیت و گسترش ارتباطات و اطالعات فناوری جديد اقتصاد در

 به که عاتیاطال و ارتباط نیازهای ارضای بهICTاست.  پذيرفته فناوری تغییرات از توجهی قابل تأثیرات گذشته

 کند.  می ايجاد اطالعات تبادل برای جديدی امکانات و کند، می کمک دانايی ايجاد

 و ها سازمان مختلف های فعالیت دقت و سرعت افزايش منظور به ارتباطات و اطالعات فناوری اهمیت امروزه

 واقع، است. در شدهص  مشخ روشنی به آنها بهره وری باالترين نتیجه در و يکديگر با آن مختلف اجزای ارتباط

 و اطالعات .آورند می بوجود ارزش هم و دارند ارزش خود هم که باشند می مهم قدرت دو ارتباطات و اطالعات

 نوع و اندازه با متناسب ای افزوده ارزش است. ارتباطات کارآفرينی فعالیت هر نیاز مورد اساسی ابزار دو ارتباطات

 را خود کارهای دارد قويتری و بیشتر متنوع، ارتباطات که فردی ديگر، عبارت کند. به می افراد نصیب ارتباط

 می کارآفرين هر نیاز شناسايی در و است اجتماعی نیاز يک کشف مستلزم می رساند. کارآفرينی نتیجه به زودتر

 قاطن در نیاز آن رفع برای هايی حل راه چه بداند و باشد داشته بصیرت و بینش محیط به نسبت بايست

 نخواهد امکانپذير اطالعات بدون ها حل راه ارائه و نیازها شناسايی قطع طور است. به شده ارائه دنیا از ديگری

 و اطالعات فناوری توسعه است.  کارآفرينی فعالیت هر ملزومات از ارتباطات مانند دانش و اطالعات بنابراين بود،

 از يکی اينترنت پیشرفته کشورهای در است.  شده جهانی سمقیا با اينترنت عظیم شبکه ايجاد باعث ارتباطات

 بهره آن مزايای از و افزوده خود های شبکه بر قابلیت اين طريق از افراد است. اين کارآفرينان ابزارهای ترين مهم

 در همگی که کرده ايجاد مولد اشتغالزايی و کار و کارآفرينی، کسب در نوينی های افق امروزه ICTگیرند.  می

 بشر زندگی در مؤثر های مؤلفه شدن ديجیتالی  .است کرده ايفا مهمی نقش جهانی دهکده در پايدار توسعه

 غیر قابل  واقعیت يک نقل و حمل حتی و ارتباطات و رسانی اطالع آموزش، بازاريابی، تجارت، از اعم امروزی

 قويترين می بايست را اطالعات فناوری هد. می د نويد را ديجیتالی مدرنیسم به سنت از گذار مرحله که است انکار

و  کرده ايجاد امروزی جامعه در را الکترونیکی کار و کسب که مولدی دانست. اشتغالزايی اشتغالزايی در صنعت

 کار داخل در و جهان مختلف نقاط در تخصص و دانش مختلف سطوح با افراد بکارگیری برای است فرصتی

 است کرده ايجاد دانش و اقتصاد در جديدی های افق الکترونیکی آموزش و ريابیای.  بازا شبکه تیمی های گروه

 بانک و الکترونیک تجارت های کنند . فروشگاه می فعالیت وب در اکنون هم بسیاری اينترنتی آموزشی مراکز و

 فرينیکارآ رشد و کشور در الکترونیک تجارت پتانسیل تقويت در الکترونیک پول خدمات دهنده سرويس های

 از اجتماعی های فعالیت تمام بر ارتباطات و اطالعات فناوری شد گونه که بیان  هستند.  همان مؤثر ديجیتالی

 شدت به کارآفرينی امروزه .است آورده بوجود اساسی تحوالت آنها از بسیاری در و گذاشته اثر کارآفرينی جمله

 مدرن کارآفرينی اگر نباشد اغراق شايد  .گیرد می زيادی بهره آن از و است وابسته اطالعات فناوری بسترهای به

 ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه در که تحوالتی ديگر، سوی از .بدانیم غیرممکن امری اطالعات فناوری بدون را

 اطالعات است. کارآفرينان کارآفرينان خالقانه های ايده و تالش مرهون داده شکل را اطالعات عصر و آمده بوجود
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 خود خاص های شیوه با و کرده پیدا خويش کارآفرينی با را آن ملزومات و شناخته خوبی به را حاضر عصر

 از نیز ارتباطات و اطالعات عصر گسترش و ظهور که گفت توان می ديگر، عبارت کنند. به می ايجاد را آنها

 است.  در کارآفرينی از روشن ای نمونه یادن ارتباطی شبکه قويترين و بزرگترين باشد. اينترنت می کارآفرينی نتايج

 تاکنون که آنجايی از و است رسیده ثبت به اينترنت شبکه در کارآفرينی از بسیاری های نمونه اخیر های سال

 و نوآوری برای فرصت و است فراوان آن در زمینه های فعالیت  نداشته وجود بشر تاريخ در عظیمی شبکه چنین

 اينترنتی، مشتريان جذب شیوه های در کارآفرينی شبکه، بر مبتنی نرم افزارهای زمینه در نیکارآفري بسیار.  خالقیت

در عصر حاضر را  کارآفرينی گستردگی همه .... و دور راه از کار و آموزش مجازی، های شبکه اينترنتی، بازاريابی

 نشان می دهد.

 يک هر در و است پذير انجام ارتباطات و العاتاط افزار، نرم افزار، سخت مختلف سطوح در اطالعات کارآفرينی

 تالش و گذاری سرمايه مراکز حمايت نیازمند که دارد وجود کارآفرينی برای بسیاری های فرصت سطوح اين از

 ها حوزه ساير در فرينی کارآ از تر و عملی ساده تر بسیار اطالعات حوزه در کارآفرينی اما است کارآفرينانه های

 و کسب برایICTو  اينترنت همچون تکنولوژيک جديد ابزارهای از آن در که کارآفرينی از وزهح اين به .است

 ابزارها همین از که است کسی نیز ديجیتال کارآفرين .شود می گفته ديجیتال کارآفرينی شود می استفاده کار

 گسترش کند. امروزه می استفاده شرکاء و مشتری با همکاری و اطالعات مبادله تجاری، فرصتهای ايجاد برای

 شده وب بر مبتنی کارهای و کسب برای خوبی زمینه ساز الکترونیکی بازی بورس سرمايه، بازارهای الکترونیکی

 آن شمار بی های ظرفیت و گسترش به رو ابزار اين اهمیت درک با يافته توسعه کشورهای حاضر حال است.  در

 صرف را خود داخلی ناخالص تولید درصد چهار تا دو معادل هايی بودجه اشتغال، افزايش و کارآفرينی توسعه در

 رقابت رشد جامعه، در اقتصادی تعادل ايجاد اشتغال، افزايش توجه اين نتیجه و کنند می توسعه و پژوهش امور

 اکوسیستم .است جهان اقتصادی کالن ساختارهای به دهی شکل توانايی نهايت، در و کاالها و محصوالت پذيری

 و توسعه حال در کشورهای در اما دارند، نیاز حمايتی و مکمل عوامل از ای مجموعه به ديجیتال تجارت های

 به خصوصی و کارهای کسب ناکافی رشد باعث حمايتگر و مکمل عوامل فقدان نیز و موانع انواع نیافته توسعه

 اقدامات کارايی اما اند، کرده را آغاز تیاقداما ظاهر در ها دولت کشورها است. دراين شده ديجیتال کارآفرينی ويژه

مهیا نیست لذا موفقیت در اين امر مستلزم برنامه ريزی  خصوصی بخش رشد برای اولیه عناصر زيرا است پايین دشده يا

 و سیاستگذاری دقیق می باشد.

  مطالعه تطبیقی سیاستگذاري و برنامه ریزي براي کارآفرینی و اشتغال زایی حوزه فاوا -5 

های اخیر جايگاه و اهمیت سرمايه انسانی در مرکز توسعه کشورها قرار گرفته و نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه ر دههد

از اين نظر بازارکار به عنوان يکی از چهار بازار . دهدبه عنوان محور اساسی توسعه و تعالی، پايه اصلی ثروت ملل را تشکیل می

کننده ای را در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغال دارد. پیامدها و آثار مثبت اقتصادی نقش تعیین 

اقتصادی و اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که همواره مورد توجه سیاستمداران و اقتصاددانان قرار داشته است . از 

اشتغال به عنوان متغیر .  ر هزينه و مخارج ايجاد شده و درنتیجه کاهش بیکاری استجويی دپیامدهای مستقیم چنین تعادلی صرفه

شود. به عبارت ديگر، برای تغییر اشتغال کشور بايد از تغییر ساير متغیرها مثل های آن وارد میوابسته در مباحث اقتصادی و تحلیل

کار، تنظیم دستمزدها و رابطه بین عرضه و تقاضا در بازارکار و ... وری نیروی گذاری، صادرات، مبارزه با قاچاق کاال، بهرهسرمايه

تر درآمدها، حفظ کرامت و عزت نفس انسان ، استفاده کرد. همچنین اشتغال به عنوان عامل مؤثر در رشد اقتصادی، توزيع عادالنه

صادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات های اقتها و بیکاری به عنوان ريشه بسیاری از ناهنجاریافزايش ابتکارها و اختراع

از اين رو ، مساله اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان، زنان و فارغ التحصیالن   .اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد

هاست که به برای دولت ایهايی، در تمام کشورها به ويژه در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت ويژهدانشگاهی با شدت و ضعف

ها های کوتاه مدت ، میان مدت و درازمدت خود، به سیاستگذاری در اين حوزهمنظور توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه

های ها و خط مشیز آنجا که تعیین اهداف دست يافتنی و متناسب با شرايط اقتصادی ، طراحی و تدوين سیاستا  .پردازندمی

های های اجرايی کارآ، چهار رکن اساسی استراتژیها و مؤسسههیل کننده ، منابع و امکانات الزم و کافی و سازمانکارآمد و تس

به صورت دقیق و منسجم لحاظ نشده بودند در عمل اهداف و  کشور ايران  های اول و دوم توسعهزايی هستند که در برنامهاشتغال

اگرچه در برنامه سوم توسعه رشد چشمگیری در ايجاد اشتغال در   .مه در حاشیه قرار گرفتندزايی در اين دو برناهای اشتغالسیاست

شود اما با عملکرد نه چندان موفق اهداف کیفی های اول و دوم مالحظه میهای شغلی در برنامهمقايسه با عملکرد کمی ايجاد فرصت
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ها و های بازارکار مانند زنان، جوانان و به ويژه دانش آموختگان دانشگاههبرای اصالح ساختار بازارکار مواجه هستیم و در برخی از حوز

وری نیروی کار در سطحی مناطق کشور عدم تعادل وجود دارد و همچنین گسترش پديده چندشغلی و پرکاری موجب شد که بهره

 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی(. پايین باشد

نیز در بسیاری از مواد، به موضوع اشتغال و رفع بیکاری پرداخته است . اين برنامه با تنفیذ مواد در متن قانون برنامه چهارم توسعه 

در   .اصلی فصل ششم )اشتغال زايی( برنامه سوم توسعه، سعی در ارتقای جايگاه اشتغال در مباحث برنامه و بودجه را داشته است

طی سال اول برنامه چهارم توسعه، تدوين آيین نامه اجرايی اعطای تسهیالت به  های انجام شدهترين اقداماز مهمبرنامه چهارم توسعه 

) قانون آن را به تصويب رساند 19/3/1831های کوچک کارآفرين و زودبازده اقتصادی است که هیات وزيران در جلسه مورخ بنگاه

 برنامه چهارم  توسعه اقتصادی(.

 همگی که کرده ايجاد مولد اشتغالزايی و کار و کارآفرينی، کسب در ینوين های افق ICT با توجه به اينکه امروزه 

، لذا برنامه ريزی ، سیاستگذاری و راه بری آن در اين سمت است کرده ايفا مهمی نقش جهانی دهکده در پايدار توسعه در

ستگذاران کشور جهت الگو گیری به  و سو از اهمیت فراوانی برخوردار است در اين راستا، اين بخش از مقاله به منظور کمک به سیا

 مطالعه تطبیقی برنامه های سیاستی  چند کشور دنیا  در رابطه با اشتغال زايی و کارآفرينی در حوزه فاوا  می پردازد. 

  ((OECDسازمان همكاري ها و توسعه اقتصادي  سیاستها و برنامه هاي دولتهاي عضو-5-1

می باشند. اغلب اين ICTاز سیاستها برای حمايت از اشتغال و مهارتهای مرتبط با  دارای طیف گسترده ای OECDدولتهای عضو 

 باشند:دولتها  دارای سیاستها و برنامه هايی نظیر موارد زير می

 محورITالف( پیشبرد آموزش و پرورش 

  ارتقای مهارتهایICT.در آموزش عالی 

  ارتقای مهارتهایICTر.از طريق کارآموزی و آموزش در محل کا 

  ارتقای مهارتهایICT.رای گروه های خاصی از کاربران  به خصوص زنان و جوانان 

  ارتقای مهارتهایICT.در آموزش ابتدايی و متوسط 

 چند نمونه:

خود يک ستاد راهبری را برای توسعه  يک شبکه  پیشرفته اطالعات و ارتباطات از راه  2111ژاپن بر اساس استراتژی  -

 ، محتوی ديجیتال و پهنای باند را در همه سطوح آموزشی توسعه داد.ICTین نظام دور ايجاد کرد و  همچن

میلیون يورو را برای ايجاد نوآوری های ديجیتالی  211خود نزديک به  2112 ايتالیا بر اساس استراتژی دولت الکترونیک  -

در مدارس سرمايه گذاری کرد و اقداماتی نظیر: گسترش اينترنت برای همه مدارس، تابلوهای ديجتالی برای آموزش و 

 خدمات ديجیتالی برای تعامل با والدين را به کار گرفت.

 بهبود اطالعات بازار کار (ب

ابطه در بسیاری  از کشورها، دولتها پورتال های مبتنی بروب را برای مشاغل ايجاد نموده اند که امکان جستجو در در اين ر

انجمن اروپايی که اطالعات مربوط به مشاغل، و خدماتِ پیشنهاد شغل را دراختیار  EURESآنها وجود دارد. مثل پورتال

 ر آن پورتال بر اساس شغل، کشور، سال و تجربه وجود دارد.کارگران و کارمندان قرار می دهد و امکان جستجو د

 ICTترویج منبع گزینی بین المللی مهارتهاي  (ج

اشاره دارد به اتخاذ سیاستهای مناسب برای شناسايی شايستگی ها و مهارهای کارگران خارجی و استفاده از آنها در 

 .(OECD, 2112)جهت آموزش نیروی کار داخلی  

 2213تا  2212دولت استرالیا ICTیک نیروي کار طرح استراتژ -5-2

در اين طرح  مجموعه ای از سیاستها و استراتژی ها برای مقابله  با شکاف ها و مسائل پیشروی اين کشور شناسايی شده   

، است . کل فعالیتها و استراتژی های دولتی موجود در اين طرح در قالب سه تم اصلی  دسته بندی می شود: زمان مناسب

مکان مناسب و مهارتهای مناسب. به اين ترتیب می توان بیان نمود که اين  استراتژی ها طیف وسیعی از فعالیتهای مشخص، 

شامل مسئولیتها و  فريم های زمانی است که برای مقابله با چالش های کلیدی، شناسايی شده اند. در زير به اين استراتژی ها 

 :((Australian Public Service Commission., 2111 اشاره می شود

 

 برنامه ریزي براي آینده :-الف( زمان مناسب
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مهمترين چالش بنگاه های محدوده خدمات دولتی استرالیا برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا  و تضمین دارا بودن 

ر زمان مناسب ضرورت دارد. پويا، منعطف و اثربخش در آينده می باشد.  لذا انجام برنامه ريزی برای اقدام د ICTنیروی

 مجموعه استراتژی های  مربوط به اين تم به شرح زير می باشد:

  توسعه ارتباطات میان بخش آموزش عالی و بخش حرفه ای برای اطمینان از تامین و عرضه  نیروی کار با مهارتهای

 مناسب.

  تسهیل برنامه ريزی نیروی کارICT 

 دربنگاه ها به منظور توانمند سازی آنها برای پیاده سازی برنامه نیروی کار  ايجاد قابلیت برنامه ريزی نیروی کارICT. 

 ایجاد نیروي کار چابک و سیار -مكان مناسب ب(

 مجموعه استراتژی های  مربوط به اين تم به شرح زير می باشد:

  بهبود رويکردهای استخدام، حفظ و مشغولیت کارمندانICT. 

  بهبود تحرک نیروی کارICT. 

 ایجاد ظرفیت و قابلیت -( مهارتهاي مناسبج

 مجموعه استراتژی های  مربوط به اين تم به شرح زير می باشد:

  ها.و اولويت یسازمان قابلیتهای نیروی کار فعلی برای شناسايی و مقابله با شکاف های بالقوه مربوط به  داده های  تولید 

  اولويت دادن به يادگیری و توسعه کارمندانICT. 

  .ICTناسايی و توسعه برنامه های يادگیری و توسعه کارمندان ش

فرصتهاي دیجیتالی: راه حل هاي نوآورانه براي  -( در کشور سوئیسIUT)1گزارش اتحادیه بین المللی مخابرات -5-3

    اشتغال جوانان

برای اشتغال و کارآفرينی جوانان پرداخته در بخش از اين گزارش  به بررسی نقش دولت و سیاستها، برنامه ها و استراتژی های دولت 

 حوزه ذيل مورد  بررسی قرار گرفته است: 1شده است . در اين گزارش نقش دولت در 

 در آموزش و پرورش.ICTتلفیق  .1

 حمایت از کانال هاي غیررسمی یادگیري. .2

 حمایت از سیستم مجوز رسمی جایگزین. .3

 توسعه مشارکت بخش خصوصی و دولتی. .4

 نال هايی برای گفتگوی باز میان سیاستگذاران، صنايع، دانشگاهیان و جوانان.فراهم آوردن کا 

 .فراهم اوردن امکانات و برنامه هايی برای کاريابی و شغل يابی برای جوانان 

 تصویب سیاستهاي توسعه فرصتهاي اشتغال و کارآفرینی. .5

ردارنده نوآوری، توسعه شخصی،  مهارتهای عملی توسعه فرهنگ کارآفرينی از طريق فراهم آوردن آموزش های مناسبی که درب

 کسب و کار و رهبری می باشد. فرصتهای آموزشی می تواند از طريق کانال های رسمی و يا غیر رسمی باشد

(International Telecommunication Union, 2111). 

 آفرينان جديد در مراحل اولیه توسعه فراهم آوردن امکان دسترسی به اطالعات قانونی و کسب و کار که می تواند به کار

 کسب و کارشان کمک نمايد.

 .ساده سازی فرآيندها و سازو کارهای ثبت نام کسب و کار 

  فراهم اوردن مشوق های مالی برای کارآفرينان:  دسترسی به وام ها با بهره اندک، اعطای گرندها، کاهش مالیاتها و تعرفه

 ها، کاهش هزينه های اليسنس.

  وردن فرصتهای مشاوره برای کارآفرينان جوان.فراهم آ 

  حمايت و توسعه فضاهای نوآورانه همکارانه. فضاهای کاری جمعی، انکوباتورهای تجاری. چنین فضاهای امکان ايجاد محل

را هايی برای توسعه نرم افزار و ساير فعالیتها فراهم می کند و امکان بقای کسب و کارهای جديد را در دوره آغازين خود 

 فراهم می کند. 

                                                 
1-International Telecommunication Union 
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   با بازيگران ديگر مانند سازمان های تقويت نوآوری از طريق مسابقات و رقابت ها. اين امر می تواند با مشارکت و همکاری

 تحقق يابد.در سطح ملی يا منطقه ای  کمک کننده، کسب و کار شرکت ها، و سازمان های غیردولتی

 می تواند تقاضای الزم را برای آنها ايجاد نمايد. مثال نوشتن برنامه  تحريک و تشويق تولید محتوی و محصوالت محلی

 های نرم افزاری به زبان بومی .

   .استفاده از خريدهای دولتی برای خريد محصوالت و خدمات از کارافرينان و شرکتهای کوچک 

 در ایرلند ICTبرنامه اقدام مهارتهاي -5-4

و خلق شغل می باشد و همچنین از قابلیتهايی ICTادی در حوزه توسعه مهارتهای ايرلند کشوری است که دارای نقاط قوت زي

برخوردار است. اين   در حال رشد، سیستم آموزش و پرورش با کیفیت و نیروی کار با استعداد و منعطف ICTنظیر پايگاه 

لند برای تبديل شدن به جذابترين برنامه بر اساس اين نقاط قوت فراهم شده است و هدفش تحقق بخشیدن به رويای دولت اير

 تهیه شده است.  ICTمکان دنیا در زمینه مهارتهای 

  کارشناس   1211تامین ساالنه بالغ برICT.در سال توسط نهادهای آموزش عالی 

  انجام اقدامات اضافی در ادامه فعالیتهای نهادهای آموزش عالی به منظور افزايش نرخ حفط دانشجويانICT. 

  2111دوره های جديدی از برنامه های آموزش مهارتهای جديد در سال راه اندازی. 

  ارائه برنامه های توسعه شبکه های مهارتهایICT. 

  2112تا  2111پیاده سازی چارچوبهای عملکرد برای سیستم های آموزش عالی از سال. 

 اين امر می تواند به جستجوگران کار  کمک به توسعه و تسهیل کارآموزی از طريق راه اندازی پورتا های مبتنی بر وب که

 و استخدام آنها کمک نمايد.

 . انجام اقداماتی جهت باال بردن آگاهی های نظام آموزش عالی 

 .پیاده سازی برنامه هايی برای اصالح سیکل زمانی دوره های تحصیلی 

 .تجديد نظر در علوم 

 اده از تکنولوژی های ديجیتال در آموزش، يادگیری و راه اندازی و پیاده سازی استراتژی ديجیتال برای مدارس: استف

 ارزيابی.

  توسعه های حرفه ای مستمر در حوزهICT  برای معلمان: مثال برگزاری دوره های جديد آموزشی برای معلمان جديد

 آموزش مهارتهای کارکردن با ابزار و وسايل ديجیتالی نظیر ابزارهای تبلت.

 استخدامی به منظور دستیابی به مهارتهای سطح باالی حوزه  افزايش کارآمدی سیستم صدور مجوزICT  :در خارج کشور

مثل ارائه فرم های الکترونیکی، استفاده از طرح ثبت نام همکار معتمد، استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی، 

را به صورت  ها و پروانه اشتغال  ی صدور مجوزاه مزايای استفاده از سیستم جذابیت وهايی که  بروشور طراحی و انتشار 

 برجسته ای نمايان می سازد.

  اجرای مديريت استعداد های پیشرفتهICT  ،گذاری  بهترين اقدامات  مديريت برگزاری سمینارهای برای به اشتراک

 استعداد منابع انسانی و  توسعه مهارتهای آنها در میان شرکتها. )

Irish Department of Education and Science, 2111)) 

 در کشور مصرICTاستراتژي توسعه -5-5

 :کشور مصر استراتژی کارآفرينی و نوآوری خود را بر اساس شش رکن اصلی ذيل توسعه داده است

(Arab Republic of Egypt Ministry of Communications and information Technology, 2111) 

 رکت.(تشويق فرهنگ نوآوری در سطح نوآوری و ش1

 و تجلیل از نوآوری و کارآفرينی. ICT(برند سازی برای بخش 2

 ( تسهیل مديريت مالکیت فکری و توانمند سازی تبادل مالکیت فکری.8

 (استقرار خوشه های نوآورانه و پیشنهاد زيرساختهای مشترک.1

 (ايجاد محیط تجاری که تسهیل کننده نوآوری و کارآفرينی است.1

 بود منابع.(سرمايه گذاری و به2

ای از اقدامات  استراتژيک می همچنین کشور مصر در راستای تحقق استراتژی توسعه اشتغال و کارآفرينی خود دارای مجموعه

 باشد که در زير به هر کدام از اين اقدامات و فعالیتهای ذيل آنها پرداخته می شود: 
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 : ارزیابی نوآوري و صدور گواهی نامه1اقدام

 واهی نامه برای نوآوریپیشنهاد صدور گ-

 : پلتفرم کارآفرینی و نوآوري در مصر2اقدام

 .ICTايجاد مخزنی از بهترين اقدامات در نوآوری  -

 .ICTتدوين شبکه ای از شرکتها، فناوری ها و افراد مشغول به کار در بخش -

 ايجاد تعامالت اجتماعی و مبتنی بر پروژه در بین خوشه ها و اجتماع های محلی.-

 سعه شبکه های ملی، منطقه ای و بومی از ذينفعان برای حمايت از استارت آپ ها.تو-

 :ایجاد ظرفیت از طریق آموزش وپرورش3اقدام

فراهم آوردن دوره های آموزشی در مورد نوآوری، کارآفرينی  و تکنولوژی های  در حال ظهور برای مقاطع کارشناسی و -

 و درس ها.کارشناسی ارشد بر اساس بهترين اقدامات 

 از بین بردن شکاف میان عرضه و تقاضا برای فارغ التحصیالن واجد الشرايط.-

 پیشرفته.ICTاز بین بردن شکاف کیفیت به خصوص در مورد آموزش و پرورش  مقاطع تحصیالت تکمیلی در حوزه -

 برای جوانان.ICTارتقای جذابیت آموزش و پرورش و مشاغل مربوط به-

 برای برنامه ها و دوره های آموزشی مربوط به پتنت، اليسنس . مديريت مالکیت فکری.جذب متخصصان منطقه -

که بايد به طور ICTايجاد مکانیسم هايی برای سرمايه گذاری در توسعه مهارتهای دولت ، کسب و کار و دانشگاه ها در حوزه -

 ت گردند.مشترک جهت سرمايه گذاری  در تولید مهارتهای مورد نیاز برای توسعه تقوي

 :شتاب و حمایت سیاست4اقدام

 انجام اصالحان قانونی 

 توسعه قوانین انعطاف پذير استخدامی برای استارت آپها.-

 مدرن کردن و تقويت قوانین مالکیت فکری، قوانین رقابت و قوانین حمايت از مشتری.-

 ساده سازی و استاندارد کردن سیاستهای در میان شرکتها و استارت آپها. -

 ساده سازی رويه های جمع آوری مالیات. -

 مشوق هايی برای نوآوری 

 اجرای سیاستهای مالیاتی  مشوق برای شرکتهای نوپا به منظور توسعه جديد ترين فناوری ها.-

 توسعه تامین مالی های مشوق برای تجاری سازی پژوهش های دولتی و  چند ملیتی.-

 زی فناوری های دانشگاه ها از طريق استارت آپ های کارآفرين.توسعه تامین مالی های مشوق برای تجاری سا -

 فراهم آوردن گرنت ها و برنامه های تامین مالی برای تجهیز نمودن تحقیق و توسعه.-

 مالیات و قوانین و مقررات برای حمايت از تامین مالی کارآفرينان 

 وزه هايی نظیر اکتساب، خريد، ادغام.توسعه قوانین و مقرات مناسب حمايتی برای شرکتهای کارآفرين در ح-

 توسعه قوانین و مقررات مناسب برای ورشکستگی، ايجاد تعادل میان بهره کارآفرينان و سرمايه و اعتبارات ريسکی.-

 کاهش مالیات برای سرمايه گذاران در استارت آپ ها.-

 : حمایت از استارت آپها5اقدام

 یان متخصصان دارای شغل و کسانی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند.راه اندازی مسابقات طرح کسب و کار  در م-

 برقراری دوره های آموزشی برای انکوباتورهای بالقوه.-

 توسعه يک برنامه جامع و تکامل يافته برای انکوباتوری.-

 .حمايت از  بازگشت کارآفرينان و مهاجران به منظور باز نمودن فرصتی برای عملیات توسعه فناوری-

 ارتقا و توسعه برنامه های رقابتی طرح کسب و کار در میان فارغ التحصیالن و اعضای هیئت علمی دانشگاهی. -

 : پشتیبانی از نوآوري براي کسب و کار6اقدام

 .ICTفراهم آوردن مشوق ها، سیاستها، و فرآيندهايی برای ايجاد کسب و کارهای نوآور -

 يدهای دولتی.حمايت از شرکتهای نوآور از طريق خر-

 فراهم آوردن مشوق هايی برای سرمايه گذاری نوآوری.-
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 ارتقا و گسترش حمايت ها از صنعت و دانشگاه ها.-

 ايجاد دوره های آموزشی نواوری برای کسب و کارها.-

 خصوص-: تامین مالی دولتی7اقدام

 ی با ريسک باال.ايجاد طرح های جذاب جهت تامین مالی از جانب حامیان مالی برای  پروژه هاي-

 سازماندهی رويدادهای سرمايه گذاری در محل های انتخاب شده .-

 ايجاد يک مجموعه و اجتماع از منابع سرمايه گذاری ريسکی که بر خوشه های خاص متمرکز می شوند.-

وسط کارکنان آنها تشويق شرکتهای بزرگ محلی به تامین مالی های ريسکی برای ايده های نوآورانه و شرکتهای نوپايی که ت-

 .ايجاد می شود

 .ICTهای نوآور در حوزه SMEفراهم آوردن وسايل و ابزاری برای شهروندان جهت سرمايه گذاری در-

 افزايش تامین مالی برای ازبین بردن شکاف های مالی در طی فرآيند نوآوری. -

ايه گذاری در مراحل اولیه سرمايه گذاری های های ريسکی شرکتهای جهانی در مصر برای سرمهدف قرار دادن سرمايه گذاری-

 بومی و محلی. 

فراهم آوردن پلتفرم هايی برای گردهم آوردن گروه های متنوعی نظیر )کارآفرينان، سرمايه گذاران ريسکی و دانشگاهیان( برای -

 بحث و کاتالیز فعالیتهای کارآفرينانه.

 : خوشه هاي خاص فناوري و رصد خانه فناوري 8اقدام

 تمرکز هر خوشه روی مجموعه ای  از فناوری ها و تقويت تخصص هر خوشه.-

 ايجاد شبکه ای از خوشه های به هم مرتبط برای به اشتراک گذاری مفاهیم در سطح ملی.-

ايجاد يک رصدخانه فناوری برای پايش و شناسايی روندهای کلیدی آينده و تکنولوژی های مخرب برای توسعه صنعت -

ICT.کشور مصر 

 ها.NGOتشويق و حمايت از تشکیل انجمن های تجاری خاص خوشه و -

 :مبادله مالكیت فكري 9اقدام

 برای پتنت کردن تولیدات دانشی خود.ICTکمک به شرکتهای حوزه -

 تبادل مالکیت فکری.-

 ايجاد خطوط آموزشی که بر مديريت مالکیت فکری، اليسنس و پتنت متمرکز می شود.-

و سرمايه ICTت ها و شايستگی های مصر در مديريت پتنت و مالکیت فکری برای شرکای خارجی برجسته کردن صالحی-

 گذاران.

 ها و شرکتهای بزرگ در مورد ارزش حمايت از مالکیت فکری.SMEآموزش کارآفرينان، -

 : شرکتهاي چند ملیتی: جذب و تشویق همكاري ها12اقدام     

 فناوری های مهم از اتحاديه های استراتژيک قوی. افزايش توانايی شرکتهای محلی برای جذب-

 FDIپیروی از رويکرد خوشه در جذب-

 از طريق فراهم نمودن مشوق هايی که در طول زمان به دست می آيند. FDIهدايت سیاستهای -

 : نام تجاري 11اقدام

 توسعه و تداوم روابط با سازمان های کلیدی جهانی.-

 هبود و ارتقای وجهه.ايجاد برند های نوآوری برای ب-

 ايجاد يک استراتژی برند برای هر کدام از خوشه ها.-

 .ICTبرای استراتژی برند نوآوریICTاستفاده از يک مخزن نوآوری -

 انتشار مقاالتی در مورد داستان های موفقیت نوآوری .-

 .ICTدر حوزه  همکاری با دانشگاه ها برای شناسايی کسب و کارها و دانشگاه های موفق فعلی و آتی-

 : تجلیل از نوآوري و کارآفرینی12اقدام 

 در شرکتهای بزرگ و کوچک و موجوديت های دولتی.ICTفراهم آوردن جوايزی برای تجلیل از نوآوری های -
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 فراهم آوردن جوايز نوآوری برای تشويق نوآوری.-

 تشويق نوآوری در حوزه های منتخب.-

 در دانشگاه ها )احتماال در تعامل با شرکتهای جهانی(ICTهای  ايجاد جوايزی برای تجلیل از نوآوری-

 : آگاهی 13اقدام

 .ICTسازماندهی يک کمپین برای به نمايش گذاشتن نواوری های موفق به عنوان مدل های نقش -

 .2درگیر نمودن اجتماع در کمک به ايده های نوآورانه از طريق فراهم نمودن پلتفرم های وب-

 نوآور با هدف آموزش و تشويق استفاده و کاربرد در دولت مصر.ICTن ايجاد يک کمپی -

 بر تولید شغل و رشد اقتصاديICTدر فرانسه: اثر اینترنت و  (ICCگزارش اتاق بازرگانی بین المللی)-5-6

یه های در ايجاد شغل و رشد اقتصادی متمرکز می شود و توص ICTاتقاق بازرگانی بین المللی بر نقش مثبت  اينترنت و 

منجر به  ترويج يک  به دولت  کهICCسیاستی خود را بر اين اساس ارائه می نمايد. در اينجا به مهمترين اقداماتی پیشنهای 

 :(ICC Commission on the digital economy, 2112)فضای کسب و کاری می شود اشاره شده است

 تامین زیرساختهاي پهناي باند: .1

 .تضمین يک بازار رقابتی 

 مین فرآيندهای مديريت و تخصیص کارآمد و اثربخش.تض 

 محروم. و افتاده دور روستايی، مناطق در دسترسی ترويج 

 تقاضاي زیرساختهاي پهناي باند:.2

  آزاد سازی تجارتWTO.محصوالت و خدمات پهنای باند 

 رشد ارتقاء منظور سرويسها بهتامین کنندگان محتوی و  الزامات ساير و مجوز صدور که حذف کننده قانونی ايجاد چارچوب 

 خارجی. گذاری سرمايه های محدوديت برای نمونه پهنای باند است. ناشی از تقاضا برای که خدماتی و محتوا

  دولت بايدبه تقاضای بازار کمک کند. مثال از طريق خدمات و راه حل های دولت الکترونیک و يا به وسیله تشويق به توسعه

 محتوی محلی.

 اند از طريق تمرکز بر دولت می توSME.ها به تقاضای بازار کمک کند 

  وقتی که تقاضا زياد نیست دولتهای بومی و منطقه ای می توانند برای تحکیم تقاضا مورد استفاده قرار بگیرند. البته اين

 سیاستها نبايد باعث تحريف بازار شوند و يا موانع ورود به بازار را ايجاد کنند.

  از طريق تحريک آموزش و پرورشدولتها می توانندIT.به بازار کمک کنند 

 مسائل مربوط به سیاست عمومی در ارتباط با استفاده از پهناي باند-3

 .دولتها بايد فرهنگ امنیت و انعطاف پذيری شبکه را در بخش پهنای باند ترويج دهند 

 بری تضمین کنند.دولتها بايد قوانین و مقررات مناسب را برای برخورد با جرم و جنايت ساي 

  دولتها بايد حمايت کارا و اثربخش از تولید محتوی و آزادی بیان را تضمین دهند و به کابران اهمیت حمايت از حقوق

 مالکیت فکری و منافع آن برای جامعه را آموزش دهند.

 دسیاستهای دولتی بايد سرمايه گذاری در نسل های بعدی تکنولوژی های پهنای باند را ترويج دهن. 

 

 نتیجه گیري -6

هدف از انجام اين تحقیق بررسی و مطالعه برنامه ها، سیاستها و استراتژی های چند کشور مطرح دنیا در خصوص کارآفرينی و 

اشتغال زايی می باشد از جمله برنامه های مورد بررسی واقع شده در اين تحقیق عبارتند از: سیاستها و برنامه های دولتهای عضو 

OECD)ح استراتژيک نیروی کار (، طرICT 2118تا  2111دولت استرالیا(گزارش اتحاديه بین المللی مخابرات ،IUT در )

در کشور مصر وگزارش اتاق بازرگانی بین ICTدر ايرلند، استراتژی توسعه  ICTکشور سوئیس، برنامه اقدام مهارتهای 

طبیقی  می توان  الگوهايی را در اختیار سیاستگذران کشور قرار به اين ترتیب از طريق  اين مطالعه ت . در فرانسه (ICCالمللی)

را  جهت برنامه ريزی ، سیاستگذاری و  ICTداد تا حوزه های حائز اهمیت در خصوص اشتغالزايی و کارآفرينی در صنعت 

( در توسعه CSFsراهبری شناسايی نمايند. از طريق اين مطالعه تطبیقی می توان بیان نمود که مهمترين عوامل موفقیت )

 به شرح ذيل است:ICTنوآوری و کارآفرينی  در حوزه 
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  تعهد دولت به توجه و ارتقای استراتژی نوآوری و کارآفرينی به عنوان يک اولويت ملی و فراهم آوردن حمايت ها و تامین

 مالی های الزم برای پیاده سازی آن.

 دولت، بخش خصوصی، دانشگاه( و  تعهد گروه های مختلف ذينفعNGO.،برای پیاده سازی استراتژی ) 

  اخذ رويکردهای بازار محور که به بخش خصوصی در شناسايی فرصتهای نوآورانهICT که قابلیت تجاری سازی دارد کمک

 می کند.

  حمايت دولت در فراهم آوردن چارچوب مناسب قانونی و محیط اجرايی نوآوری در بخشICT. 

 .جذب همکاری های بین المللی 

 بر روی روندها و حوزه های فناورانه خاص  و فراهم آوردن مشوق هايی برای نوآوری در محدوده آنها. تمرکز 

 .تعهد دولت برای غنی سازی ارزش های اصلی توانمند ساز نوآوری و کارآفرينی در میان ساير بخش ها 

رکز سیاستگذاران به منظور برنامه ريزی و همچنین به عنوان نتیجه ديگری از اين مطالعه، در جدول ذيل مهمترين حوزه های تم

 اقدام در زمینه کارآفرينی و اشتغال زايی در حوزه فاوا مورد اشاره واقع شده است:

 

 حوزه هاي مورد تاکید در  برنامه ها و سیاستهاي مورد مطالعه)1 (جدول

 OECD  طرح

استراتژیک 

نیروي کار 

ICT  دولت

تا  2212استرالیا

2213 

اتحادیه بین 

المللی 

مخابرات 

(IUT در )

کشور 

 سوئیس

برنامه اقدام 

مهارتهاي 

ICT  در

 ایرلند

استراتژي 

توسعه 

ICT در

 کشور مصر

اتاق بازرگانی 

بین 

 (ICCالمللی)

 در فرانسه

 

ايجاد ظرفیت از طريق 

 آموزش عالی

* * * * *  

توسعه برنامه ها و انجام 

اقدامات در جهت توسعه 

 ICTمهارتهای 

* * * * *  

توسعه همکاری های بین 

 المللی 

*      

توسعه مشارکت بخش 

 خصوصی و دولتی 

  *    

ساده سازی و تسهیل 

قوانین و  مقررات مربوط 

به توسعه کسب و 

 کارهای جديد

  *  *  

فراهم اوردن مشوق های 

مالی برای کارآفرينان و 

 نوآوران

  *  *  

حمايت از ايجاد 

انکوباتورها و موسسات 

  *  *  

برنامه ها و سیاستهاي 

 مورد مطالعه

حوزه هاي مورد 

 تاکید
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 بنیاندانش 

تقويت نوآوری از طريق 

مسابقات و رقابت ها، 

 بازی ها 

  *    

تحريک و تشويق تولید 

محتوی، برنامه های نرم 

افزاری  و محصوالت 

 محلی

  *    

استفاده از خريدهای 

دولتی برای خريد 

محصوالت و خدمات از 

کارافرينان و شرکتهای 

 کوچک.

  *    

برند سازی برای بخش 

ICT  و تجلیل از نوآوری

 و کارآفرينی.

    *  

تسهیل مديريت مالکیت 

فکری و توانمند سازی 

 تبادل مالکیت فکری

    *  

استقرار خوشه های 

نوآورانه و پیشنهاد 

 زيرساختهای مشترک.

    *  

سرمايه گذاری و بهبود 

 منابع.

    *  

حمايت از استارت آپ ها 

 ها SMEو 

    *  

 -ولتیتامین مالی د

 خصوصی 

    *  

انجام اقدامات در زمینه 

بهبود اطالعات و اگاهی 

 از  بازار کار و نوآوری ها

*    *  

 *      توسعه زيرساختها 
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