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واژه اي است كه در دهه گذشته، و پس از رشـد و تحـول سـريع سيسـتمهاي     فن آوري اطالعات و ارتباطات،
رايانه اي، رواج يافته است. واژه اي كه هنوز پس از نزديك به ده سال از رواج چشمگير آن، هنوز بـه درسـتي، و مطـابق    

مي رود، تعريف نشده و افراد مختلف، تعابير مختلفي از آن دارند. مفهومي كه در تبيين آن بكار 
بكـارگيري اساسـي سيسـتمهاي    نشان دهنده نگرش خاصي است كه بر اثر تحوالت ناشي از در واقع اين واژه،

هاي يهدر سازمان و جامعه ايجاد مي شود. تبيين اين نگرش، و مشخص كردن محدوده و ال،اطالعاتي و ارتباطياي رايانه
آن، تالشي است كه ما در اين مقاله براي تبيين مفهوم فن آوري اطالعات انجام خواهيم داد. سپس بر اساس مفهوم تبيين 

آوري آوري اطالعات و ارتباطات را مورد بررسي مختصر قـرار داده و بـر اسـاس آن، تعريفـي را از فـن     شده، ماهيت فن
اشـاره اي بـه اثـرات نگـرش مـورد بحـث در       انتها با اتكا به تعريف انجـام شـده،  اطالعات و ارتباطات ارائه مي كنيم. در 

ريزي توسعه، به عنوان يك موضوع كليدي، كه مي تواند نظام برنامه ريزي توسعه را متحول سازد، خواهيم كرد. برنامه

١مقدمه -۱

(فـاوا) روشـن   ٣و ارتباطـات  ، و فـن آوري اطالعـات  ٢رسد مفهوم فن آوري اطالعات (فـات) به نظر ميهر چند 
باشد، اما در واقع چنين نيست. تعاريف مختلفي از فن آوري اطالعات توسط افـراد مختلـف ارائـه شـده اسـت. از جملـه       

:٤توان  به تعاريف زير اشاره نمودمي

آوري اطالعات نهاد رياست جمهوري انجام شده است. همچنين از راهنمائي بخشي از پژوهش منجر شده به اين مقاله با حمايت مركز فن-١
شكناني در ويرايش علمي و ادبي، جناب آقاي مهندس سيد هادي سجادي  و جناب آقاي مهندس هاي جناب آقاي دكتر محسن صديقي م

آوري اطالعات، قدرداني جعفري در مباحثات و نقد، و نيز ياري جناب آقاي مهندس رضا درخشان در گردآوري و ترجمه برخي از تعاريف فن
مي شود. 

٢-(IT)Information Technology

٣-Information and Communication Technology  (ICT)

بدون اينكه اين تعاريف و ابعاد مطرح شده در آن توسط نگارنده اين مقاله مورد تائيد باشد.-٤



٢

 مطالعه، طراحي، توسعه و مديريت كليه نرم افزارها و سخت افزارهائي كه در يك شبكه و يك محيط
٥كنند.باطي با هم كار ميارت

 ذخيـره  ي، است که به وسيله آنها عمليـات دسـتياب  يفناوريهمه شکلهافن آوري اطالعات منظور از
انجـام  يصدا و نمايش چنـد رسـانه ا  ، تصوير، گوناگون مثل متنيو مبادله اطالعات به شکلهايساز

.شوديم
 و چگـونگي اطالعـات نيروهـاي حـاكم بـر      هـا  فن آوري اطالعات دانشي است كه به بررسي ويژگـي

جريان اطالعات و ابزار آماده سازي آنها براي به حداكثر رساندن دستيابي به اطالعات و قابل اسـتفاده  
كردن آن مي پردازد. آماده سازي اطالعات شـامل تفكيـك اطالعـات دقيـق، علمـي و مسـتند، جمـع        

ستفاده از آن مي شود (موسسه فن آوري جورجيا آوري سازماندهي، ذخيره، بازيابي، تفسير، اشاعه و ا
).۱۹۷۷-نقل از اترتون–۱۹۶۲–
هائي بكار مـي رود كـه مـا را در ضـبط، ذخيـره      اصطالح فن آوري اطالعات براي توصيف فن آوري

سازي، پردازش، بازيابي، انتقال و دريافت اطالعات ياري مي كند. اين اصطالح، فـن آوريهـاي ماننـد    
ال از طريق دورنگار، ارتباط از راه دور، تلفن، ماشين حساب، چاپ و حكاكي را نيـز در بـر   رايانه، انتق

).۱۹۹۰مي گيرد. (كيت بهان و ديانا هولمز، 
      فن آوري اطالعات به مجموعه به هم پيوسته اي از روشها، سـخت افزارهـا، نـرم افزارهـا و تجهيـزات

تصـوير و مـتن) جمـع آوري، ذخيـره سـازي،     ارتباطي كه اطالعـاتي را در اشـكال گونـاگون (صـدا،     
-بازيابي، پردازش، انتقال و يا عرضه مي كند؛ اتالق مي شـود. (دبيرخانـه شـوراي عـالي انفورماتيـك     

۱۳۷۸.(
     فن آوري اطالعات متشكل از سخت افزار، نرم افزار، نيروي انسـاني، اطالعـات، مـديريت، و توليـد و

ديگرند و فضائي مملو از اطالعات ذخيره شـده بـه صـورت    نگهداري است كه در ارتباط متقابل با يك
نظامدار و با قابليت دسترسي آسان پديد مي آورند. اين فضا در خدمت نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جامعه قرار مي گيرد و سبب بهره وري و افزايش كيفيت برون داد و محصوالت سازمان هاي 

).ESCAPمتبوع مي شود.  (اسكاپ 
ن آوري اطالعات همانند محور و مركـز مجموعـه اي از فعاليتهـاي هـدايت شـده اسـت كـه كنتـرل         ف

مديريت، بهره وري، توليد، آموزش و ارتقاي يك سيستم (اعم از سازمان يا پايگاه اطالعـاتي و ...) را  
رقراري ارتباط با يك مركزيت بر عهده دارد. همه سازمانها، ارگانها، نهادها و وزارتخانه ها ناگزير از ب

با يكديگر و انتقال اطالعات هستند. سازمان فـن آوري اطالعـات مسـئول برقـراري ايـن ارتباطـات در       
اشكال پيشرفته الكترونيكي است و بطور كلي مسئوليت كلي توليـد، حفـظ، ذخيـره، بازيبـاي و انتقـال      

)۸۲اطالعات را در يك شبكه پيچيده بر عهده دارد. (محمدي،
عات، نقطه همگرائي الكترونيك، پردازش داده هاو ارتباطات دور، كه شـامل تعـدادي   فن آوري اطال

رايانه قوي، فن آوريهاي ارتباطي و همچنين نرم افزار است، كه نياز به آن بر اثر سـه عامـل ايجـاد مـي     
شود. اول آنكه فات خود صنعتي راهبردي (استراتژيك) و بسيار سود آور در جهان اسـت. دوم آنكـه   

آوري كليدي است و در همه صنايع و خدمات كاربرد دارد. سوم آنكه زير بنائي اساسي است كـه  فن

) نقل شده است.۸۲(محمدي، اول از تعريف ۷-٥
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به همه موسسات و واحدهاي اقتصادي امكان مي دهد تا در استفاده از دانش بشري و انتقال آن سـهيم  
مـد  سبب كاهش هزينه ها مي شود و در نتيجه به افزايش بهره وري و كيفيت محصول مـي انجا شوند؛

)NSIT(سازمان راهبردهاي فن آوري اطالعات آمريكا 
آوري افزار و يا خـدمات وابسـته بـه آنهـا نيسـت. فـن      ها، نرمآوري اطالعات تنها در ارتباط با رايانهفن

توانـد کمکـي بـه    آوري مـي اطالعات ترکيبي از همه اين موارد است با اين نگرش که چگونه اين فـن 
شـود انجـام کارهـاي زيـاد و     آوري اطالعـات باعـث مـي   آن کنـد. ... فـن  سازمان و رسيدن به اهداف 

(Sutter, 2003)طوالني با عمليالت کمي انجام گيرد.

ــن ــن ف ــوعي از ف ــات ن ــام   آوري اطالع ــش انج ــات، و دان ــال داده، اطالع ــه در آن انتق ــت ک آوري اس
هـا بـه عنـوان ابـزاري در     رايانهها نيست، هرچند که امروزه گيرد.اين مفهوم ضرورتا وابسته به رايانهمي

کشـي فنـي، هندسـه تحليلـي،     هـاي بسـيار قدرتمنـد در انجـام امـور هسـتند. نقشـه       گسترش و ايجاد راه
هـاي اطالعـاتي   آوريهـائي از فـن  هاي کپي، تلگراف، تلفـن، فکـس و غيـره بـه خـوبي نمونـه      دستگاه
(Fischiner 2000)هستند.

هـائي کـه بـر مبنـاي     آوري جديـد" کـه از ماشـين   ف است بـا "فـن  براي بسياري از مردم اين واژه متراد
آوري اطالعـات" بـه   شود که "فنکند. به عبارت ديگر گفته ميکنند استفاده ميها کار ميريزپردازنده

هـاي تجـارتي بـه طـور     طور ساده، بيانگر کوششي است براي ممکن نمودن توسعه و پيشرفت محـرک 
Zorkoczy)گونه براي کنترل دسترسي بـه اطالعـات.  تي سياستالکترونيکي و همچنين ايجاد حرک

and Nicholas 1995)
هـائي را بـراي ارتبـاط پژوهشـي و علمـي      ها، راهدر سالهاي اخير، کتابها، مجالت، مقاالت و کنفرانس

آوري اطالعات، در حال تاثيرگذاري بر روي هر يـک  آوري و به ويژه فناند. امروزه، فنايجاد نموده
هاي هاي ارتباطي است. نشر الکترونيکي، متن الکترونيکي، پيام مبتني بر صدا و کنفرانساين سيستماز

هاي جديـدي بـراي   آوري اطالعات به ما راهآوري اطالعات هستند. فنتصويري، چند نمونه از اثر فن
نيز مورد تصحيح و هاي ارتباطي موجودآورد تا سيستمدهد و اساسا اين امکان را بوجود ميارتباط مي

هائي که از تنظيمات دستي رسد که تغيير و تحول از سيستمبهبود قرار گيرند. اين کار آسان به نظر مي
(Karamouzis 1999)هاي الکترونيکي انجام گيرد. کنند به سيستماستفاده مي

اي را در تردهآوري است. اطالعات مفهوم گسـ آوري اطالعات ترکيبي از دو مفهوم اطالعات و فنفن
آوري به ابزارهائي که بـراي دسـتکاري   شود، در حاليکه فنبر دارد و به يک سري محتويات اشاره مي

هـاي پـردازش   آوري يک عنصـر ضـروري در تـراکنش   شود. فنرود، گفته مياين محتويات بکار مي
وردار هسـتند.  اطالعات است که مشاهده، آگاهي، و تجربه از يک رابطـه سلسـله مراتبـي در آن برخـ    

گـردد.  اطالعات منجر به پيدايش آگاهي شده، و از بوجـود آمـدن آگـاهي زيـاد، تجربـه حاصـل مـي       
هـا  گيـرد. هنگـامي کـه داده   هائي که ضرورتا قابل احساس و ادراک هستند نشات مياطالعات از داده

شوند، و سازماندهي ميبندي هائي پردازش دستهها و طبقهبراي استفاده در برخي امور سودمند به دسته
(Chaurasia 2003)گردند. تبديل به اطالعات مي

ها است که براي ثبت، ذخيره، و انتقـال  ها، و رسانهاي از ابزارها، روشآوري اطالعات هر مجموعهفن
بريم، در حقيقت در شود. معموال امروزه هنگامي که اين اصطالح را بکار مياطالعات بکار گرفته مي
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-آوري اطالعات ديجيتالي شبکهکنيم: فنآوري اطالعات صحبت ميرمجموعه خاصي از فنمورد زي

(Willis 2002)اي.

ها و خـدماتي  افزار، ارتباطات مخابراتي، و سرويسافزار، نرمآوري اطالعات عبارت است از سختفن
(Effy Oz 2002)آوري اطالعات.از کارمندان فن

هـاي علمـي ديگـر اسـت. بـا ايـن       بتا جوان در مقابله با اکثـر ديسـيپلين  اي نسآوري اطالعات، حوزهفن
آوري به عنوان بخشي از علم و دانش درآمـده کـه بـه خـوبي قابـل      سال، اين فن۵۰وجود، در حدود 

شناسـي، و يـا   هـاي علمـي سـنتي از قبيـل ادبيـات يـا روان      تر از ديسـيپلين استدالل بوده و تقريبا پيچيده
آوري اي از قبيـل کسـب و کـار يـا قـانون اسـت. در هـر صـورت، فـن         هـاي حرفـه  هتر از حـوز پيچيده

آوري هاي مهم بوده، و بنابراين سواد فنها در برخي از نسبتاطالعات، اساسا متفاوت از اين ديسيپلين
(Ralph 1997)هاي ديگر است.اطالعات، ضرورتا متفاوت از سواد در حوزه

ين تعاريف، نتواند ابعاد حقيقي مفهوم فـاوا را بـه درسـتي تبيـين نمايـد. اينهـا واژه       رسد هيچيك از ااما به نظر مي
يكساني را براي مفاهيم مختلف بكار مي برند. الزم به تذكر است كه مفهومي كه مستقل از يك واژه، با توجه بـه معنـاي   

د، ممكن است با مفهـومي كـه ايـن واژه    استنباط مي شولغات و صرفنظر از موارد كاربرد و استدالالت بكاربرندگان آن،
هدف ما در اين مقاله، شناسائي آن مفهوم است. به نظر مي رسد سه ديدگاه متفاوت باشد. در تبيين آن مفهوم رواج دارد،

مفاهيم براي فات و فاوا وجود داشته باشد : -مختلف، و سه دسته مختلف از تعاريف
اطالعات (و ارتباطات) را به نوعي همـان فـن آوري رايانـه و سيسـتمهاي     دسته اول : اين دسته، مفهوم فن آوري 

رايانه اي اطالعاتي و ارتباطي، در وجوه نرم افزار و سخت افزار و شبكه و نظاير آن و مسائل مديريتي مربـوط بـه آن مـي    
دانند. اغلب تعاريف از اين دسته اند. 

طالعات محض آن كه حتي شامل مواردي نظير مستند سازي دسته دوم : اين دسته فن آوري اطالعات را از بعد ا
تمركز بر خود اطالعات است و فـن آوري اطالعـات،  مورد توجه قرار مي دهند. در اين دسته،و كتابداري نيز مي شود،

.  هر گونه استفاده از ابزارها و روشها و تكنيكهائي اسـت كـه مـديريت و سـازماندهي ايـن اطالعـات را فـراهم مـي كنـد         
تعريفهاي اوليه و با سابقه بيشتر از اين دسته اند. و البته اين مفهوم شايد نزديكترين مفهوم به معناي مستقيم واژه فات و فاوا 

باشد. از جمله تعريف موسسه فن آوري جورجيا از اين دسته است.
آوري هـا و كاربردهـا قائـل    دسته سوم : اين دسته، براي فات و فاوا نقشي كليدي و محوري را نسبت به ساير فن 

شود. اين دسته با زاويه اي فراتر از زاويه هاي دو دسته قبلي به فات و فاوا نگاه مي كند. اما مشكل اين دسته آن اسـت  مي
كه به درستي نمي تواند ابعادي را كه براي فات و فاوا از اين زاويه مشاهده مي كند، توضـيح دهـد و در يـك عبـارت و     

) و تعريف آخر از ايـن دسـته   NSITان كند. از جمله تعريف سازمان راهبردهاي فن آوري آمريكا (تعريف مشخص، بي
اند. 

در اين مقاله قصد ما اين نيست كه بگوئيم كداميك از تعاريف فوق درست است يـا درسـت نيسـت. اسـتفاده از     
واژه فاوا در هر يك از سه دسته فوق صحيح است.

هوم جديد و كليدي است كه حدودا يك دهه است كه به شكلي نسبتا واضح تر از بحث ما در گام اول، تبيين مف
گذشته شكل گرفته است. مفهومي كه بيش از همه به دسته سوم مورد بحث نزديك است، اما حتي فراتر از آن به مسـئله  

ت ديگر در هنگام كـاربرد  نگاه مي كند. بنابر اين شايد صحيح تر باشد كه بگوئيم دسته چهارمي هم وجود دارد. به عبار
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واژه هاي فات و فاوا در جوامع علمي و اجرائي، بخصوص در تبيين معماريهاي نظامهاي آينـده، نگـرش ديگـري وجـود     
كنيم. دارد، كه ما آن را در دسته چهارم طبقه بندي مي

بپوشاند. به عبارت ديگـر  مفهوم مورد نظر در دسته چهارم، بتواند مفاهيم سه دسته قبلي را كامالبه نظر مي رسد،
اگر فات و فاوا با اين مفهوم به كار رود، جايگاه سه دسته ديگر كامال مشخص شده و معناي دقيقتري را مـي تـوان بـراي    

واژه هاي بكاررفته در ديدگاه اين دسته ها يافت.  
در نقاط كليدي بـراي  در حقيقت به نظر مي رسد كه مفهوم حقيقي اي كه واژه فن آوري اطالعات و ارتباطات،

تبيين آن بكار مي رود، فراتر از چيزي باشد كه در اين تعاريف ترسيم شده است. لذا ما ابتدا سعي مي كنيم خـود مفهـوم   
سپس تعريفي را با توجه به مفهوم مورد بحث براي آن ذكر كنيم. را به شكلي دقيقتر تبيين كنيم،

است تا بـه تبيـين تفـاوت آن بـا مفهـوم مهندسـي رايانـه هـا و سيسـتمهاي          ابتدا الزم براي درك بهتر مفهوم فاوا،
اي بپردازيم. رايانه

٢-

تغييـرات اساسـي در سيسـتمها و    با ايجـاد و تكامـل رايانـه هـا و بكـارگيري وسـيع آن در كاربردهـاي مختلـف،        
هائي كه رايانه ها در آنها بكار گرفته شدند، ايجاد شد. در واقع اين يك تغيير ساده نبود. تا ده سال پيش بحث بـر  ساختار

دانيم كه بحث تنها به استفاده از يك ابزار سر استفاده از ابزاري به نام رايانه، براي تسهيل و تسريع كارها بود. اما امروز مي
كجا است؟ كند،محدوده تغييراتي كه استفاده از رايانه ها در سازمان ايجاد ميمحدود نمي شود. پس ماجرا چيست؟ 

بر اثر بكـارگيري وسـيع رايانـه هـا، دچـار تحـول       در واقع اليه هاي مختلفي از سازمانها و نظامهاي خرد و كالن،
منجـر بـه انتشـار    رتبـاطي آن)، اي (اعـم از بعـد اطالعـاتي و ا   شوند. به عبارت ديگر ايجاد و تكامل سيسـتمهاي رايانـه  مي

)۱گردد. (شكل اي در اليه هاي مختلف ميتغييرات عمده
اي به عنوان ابزارهاي . سيستمهاي رايانههستندبه عنوان ابزارهااي رايانهسيستمهاي كاربردهاي مستقيم ،اولين اليه

شـود.  تغييرات اساسي در اين كاربردها فراهم ميمختلف در كاربردهاي مختلف قابل استفاده اند، و بر اثر استفاده از آنها 
شود كه قبال انجام نمي شد. بدين ترتيب رايانه ها مستقيما بـر ايـن كاربردهـا اثـر گذاشـته و      كاربردها با سرعتي انجام مي

شوند. منجر به تغيير آنها مي
غيير يافته بر اثر بكـارگيري رايانـه   اما همه ماجرا در اين تغيير خالصه نمي شود. سازماني كه در آنها كاربردهاي ت

ها شكل گرفته است، ديگر نمي تواند با همان روشهاي قديمي، مديريت شود. مديران الزم است تا شيوه هاي مديريت و 
اي را بهاجراي خود را تغيير داده و از شيوه هاي نويني استفاده كنند، تا بتوانند استفاده و بهره برداري از سيستمهاي رايانه

درك كرده، و هدايت آن را به نحو مـوثري  حداكثر رسانده و مسائل سازمان را در شرايط جديدي كه ايجاد شده است،
تغيير شيوه هاي مديريت، دومين اليه از انتشار اثر تغيير بكارگيري سيستمهاي رايانه است.بر عهده گيرند. 

اي شود. استفاده از سيستمهاي رايانهتغيير و تحول ميو اما چيزي فراتر از روشهاي مديريت وجود دارد كه دچار 
گـذارد.  تنها به عنوان يك ابزار در همان ساختارهاي كهنه قديمي سيستم و سازمان، اثر چنداني را بر كارائي سازمان نمي

ل شـده و  شود كه حتي سيستمهاي دستي و در حقيقت كل ساختار سازمان، از بنيان دچار تحـو اثر واقعي وقتي آشكار مي
اي بـه  و مبتني بر قواعد و ساختار جديدي سازماندهي شود، تا بتواند از سيستمهاي رايانهشكل جديدي را به خود بگيرد،

نحو موثري استفاده كند. بر اثر بكارگيري رايانه ها در سازمان، روشها، ساختارها و حتي فراروندها و چرخه حيات تجزيه 
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و شكل جديدي از مهندسي سيستم بوجـود آمـده اسـت.    دسي سيستم دچار تحول شده و تحليل و طراحي سيستم، و مهن
مورد بحث است. اين سومين سطح از انتشار تغيير

چيـزي فراتـر از سيسـتم اسـت. اثـرات      اليـه بعـدي  و اين انتشار تغيير به مهندسي سيستم نيـز محـدود نمـي شـود.     
و ايـن  شـود، ط و ابعاد مسائل محيطي (محيط بـا مفهـوم عـام آن) مـي    منجر به تغيير شرايبكارگيري سيستمهاي رايانه اي،

. تا چند سال پيش، برنامه ريزان ماموريت، استراتژيها و سياستهاي سازمان دچار تغيير شودكه اصول،شود منجر به آن مي
انديشـيدند كـه   نستند. آنها مـي داراهبردي، رايانه ها را به عنوان يك ابزار براي اجراي استراتژيهاي تعيين شده سازمان مي

و آنگـاه اسـتراتژيهاي   به صورتي مستقل انجـام شـود،  تواند بدون در نظر گرفتن نقش رايانه ها،برنامه ريزي راهبردي مي
ولي امروز اثـرات ناشـي از سيسـتمهاي    اعمال شود. تواند با بكارگيري سيستمهاي رايانه اي،ميسازمان، هر چه كه باشد،

كنند. برنامه ريزي استراتژيها و حتي اصول و ماموريت سازمان ايفا مياي را در تبيين سياستها،اي  نقش تعيين كنندهرايانه
فرصتها و نقاط قوت، بلكـه  رفتارها،كاربردها،نه فقط به عنوان ارزشها،كه در آن اثرات سيستمهاي رايانه اي،راهبرديي

ضعف، در پارامترهاي تحليلي آن دخالت داده نشده باشد، از اعتبار كافي براي نجـات  حتي بعضا به عنوان تهديد و نقاط
سازمان از شرايط كنوني و هدايت آن به سوي اهداف تعيين شده، برخوردار نيست. 

، دهـد آخرين اليه از انتشار تغييرات نيست. تغييرات نه تنها در  استراتژيها و اصول، رخ ميو اما اليه مورد بحث،
تحصيل، مدرك، . مفاهيمي كه قبال براي چيزهائي مثل كار،گيردميمفاهيم است كه شكل جديدي را به خودبلكه اين 

بتدريج اعتبار خود را در سالهاي گذشته از سازمان، سند و دهها چيز ديگر تعريف شده بود،مبادله،پول، بانك، تجارت،
و نظريات علمـي هـم  گيرند. ند. هر يك از اينها مفهوم جديدي را به خود ميو يا در حال از دست دادن هستدست داده،

مهندسـي  معتبر شدن هستند. بسياري از نظريات اقتصـادي، به سرعت در حال ناكه بر اساس اين مفاهيم  شكل گرفته بود،
بتوانند شرايط جديـدي را كـه بـر    شوند، تااجتماعي، امنيتي و .... كنار رفته و نظريات جديدي جايگزين آنها ميسيستم،
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توضيح دهند. تغيير بكارگيري اين سيستمها، گريبـان مفـاهيم و   اي ايجاد شده است،اثر استفاده وسيع از سيستمهاي رايانه
نظريات علمي را نيز گرفته است. 

شـود،  نها منتشر مـي اي كه بر اثر بكارگيري وسيع سيستمهاي رايانه اي، تغييرات در آاليه۵در يك جمع بندي،
عبارتند از :

كاربردهاي مستقيم سيستمهاي رايانه اي.۱
روشهاي مديريت .۲
مهندسي سيستم.۳
اصول، استراتژيها، ماموريت و سياستها.۴
مفاهيم و نظريات علمي.۵

تبيين و توضيح ابعاد و درك نظـري مسـائل و تغييراتـي كـه اتفـاق      شويم،هر چه به اليه هاي عميق تري وارد مي
شود. اين مشكلي است كه بخصوص در دهـه گذشـته تشـديد    دشوارتر ميبه صورتي مستقل،فتد، توسط علم رايانه،امي

شويم، سنخيت مفاهيم، اصـوال از سـنخ مسـائل فنـي سيسـتمهاي      شد. مخصوصا وقتي به اليه هاي چهارم و پنجم وارد مي
اي مستقيم با مسـائل و تكنيكهـائي كـه در علـم مهندسـي      ونهشوند.  اليه هاي اول تا سوم، به گاي به كلي خارج ميرايانه

شود، در ارتباط بودند. اما اليه چهارم و پنجم خير. مسائلي كه در اين ميـان مطـرح بـود، نـه بوسـيله علـم       رايانه مطرح مي
بل توضيح نبودند. و نه بوسيله علم برنامه ريزي راهبردي در اليه چهارم و ساير علوم در اليه پنجم، قامهندسي رايانه،

همين موضوع باعث شد تا بتدريج اين نكته در ذهن افراد صاحبنظر در اين مقوله هـا شـكل گيـرد كـه آنچـه در      
اي نيست، بلكه نوعي جديد از بكارگيري و نگرش به ساختارهاي اطالعاتي، و اينجا مطرح است، ديگر سيستمهاي رايانه

جديد از كنترل بشر بر ساختارهاي اطراف خود بـر اثـر ايـن بكـارگيري     مفهومي جديد در حال شكل گيري است. نوعي 
شود. و اين كنترل را شايد بتوان در چهارچوب واژه فن آوري مورد بحث قرار داد. ايجاد مي

براي تبيين مفهوم مورد بحث، شـكل گرفـت. و پـس از    اينجا بود كه استفاده جديد از واژه فن آوري اطالعات،
اي نيز بيشتر روشن شد، اين واژه بـه صـورت فـن آوري اطالعـات و     ثر جنبه ارتباطي سيستمهاي رايانهمدتي كه نقش و ا

و مفهـوم آن را  دانسـتند بـه آن نيـاز دارنـد،    اي كه افراد مبدع بكارگيري جديد آن، مـي ارتباطات تغيير شكل يافت. واژه
را به درستي تعريف كنند. و البته بسياري از كساني كردند، اما بدليل سرعت شكل گيري آن، نمي توانستند آن درك مي

دانند كه اين واژه به چه مفهـومي  دانستند، و بعضا نميمتاسفانه نميكه به تقليد از مبدعان اين واژه آن را بكاربرده بودند،
را بـه اسـتفاده از   شود؛ و اين موضوع تعاريف و بكارگيري اشتباهي را از ايـن واژه ايجـاد نمـود كـه عمـدتا آن      اتالق مي

كند. اي محدود ميسيستمهاي رايانه
توانيم نگاه دقيق تـري را نسـبت بـه ايـن واژه داشـته      با توجه به اينكه ما امروز در شرايط زماني قرار داريم كه مي

يم. كنشايد بتوانيم تعريف نسبتا دقيقتري از اين واژه ارائه كنيم. چيزي كه در اين بخش بر آن تالش ميباشيم،
الزم به تذكر است كه اين تنها يك تعريف واژه نيست. اين تعريف اهميت كليدي را در درك ما از مفهـوم فـن   

درك مفـاهيمي كـه در   كند. به عبـارت ديگـر،  آوري اطالعات و ارتباطات، و زاويه نگرش ما به اين پديده مشخص مي
م فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات، نـه بـه معنـاي       شـود، مسـتلزم درك مفهـو   رويكردها و پديده هاي نـوين مطـرح مـي   

شود. سيستمهاي رايانه اي، بلكه با معنائي است كه در اين مقاله بيان مي
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اي نهفته است. اما همه مفهوم را ريشه آن در رايانه ها و سيستمهاي رايانهو البته بديهي است كه ريشه اين مفهوم،
اليه مختلف شده اسـت، كـه بخصـوص تغييـرات     ۵ر به انتشار تغيير اساسي در اي منجتشكيل نمي دهد. سيستمهاي رايانه

دهد. ما را به مفهوم فن آوري اطالعات و ارتباطات سوق ميايجاد شده در اليه هاي چهارم و پنجم،

٣-
ل از آنكه به ماهيت فن آوري اطالعات و ارتباطات بپردازيم، بايد ببينيم كه اصوال فن آوري چيست و بـه چـه   قب

شود؛ تفاوت آن با علم چيست. معنائي استفاده مي
اي است كه به فراروندي كه انسان به واسطه ايجاد ابزارها و مكانيزه كردن، براي افزايش كنترل و "فن آوري واژه

كنيم : . ما فن آوري را اينگونه تعريف مي٦شود"دهد، اتالق ميمادي خود انجام ميدرك محيط
قابل ٧محيط مادي و معنويطبيعت و فن آوري شناسائي روشها، قوانين و ابزاري است كه  براي كنترل "

." اعمال است
. به عبارت ديگر علم، استد،محيط مادي و معنوي وجود دارطبيعت و شناسائي قوانين آنچه در ،علمدر حاليكه 

علـم بـه مخلـوق و    توانـد باشـد.  يزي است كه ميچآنولي فن آوري در مورد ؛وجود دارديزي است كهچآندر مورد 
.يا صنع صنع (ساخته هاي انسان)كند؛ و فن آوري به مخلوق مخلوق،صنع خداوند متعال اشاره مي

ن آوري، الزم است تا به تبيين ماهيت فن آوري اطالعات و ارتباطـات  حال با تبيين اين نگرش به مفهوم و واژه ف
بپردازيم. با توجه به مواردي كه در صفحات قبل، در مورد زاويه نگاه ما به مفهوم فن آوري اطالعات و ارتباطات مطرح 

تبيين ماهيت فن آوري اطالعات بايد شامل سه بخش اساسي باشد. شد،
 چه گونه موجوديتي است. ابزار اسـت؟ نظريـه   فن آوري اطالعات و ارتباطات اوال بايد تبيين شود كه

علمي است؟ روش است؟ ... 
  برنامـه ريـزي اسـت؟   ثانيا بايد مشخص شود كه هدف آن چيست. توليد است؟ ارائه خـدمات اسـت؟

توضيح و تبيين است؟ كنترل است؟ سازماندهي است؟ ...
عتبار و اثر آن كجاست؟ آيا سيستمهاي نرم افزاري است؟ شبكه و ثالثا بايد مشخص شود كه محدوده ا

اي است؟ سازمانها است؟ دولت است؟ اجتماع است؟ ...هاي رايانه
در ادامه به صورت مختصر به تبيين اين سه بخش خواهيم پرداخت. 

نيست. اما همـه  اول : فن آوري اطالعات و ارتباطات ابزار نيست. مستقيما يك نظريه علمي هم نيست. روش هم
كند. فاوا يك بستره است براي اينكه مفـاهيم نظـري، سـاختارهاي سيسـتمي و ابزارهـا در آن      اينها را به نوعي حمايت مي

قابل تفسير و توضيح باشند. فاوا فقط محملي را براي توجيه و توضيح اتفاقاتي كه در حال رخ دادن است، و مسـائلي كـه   
نيست. همه علوم به نوعي به تدريج بـه  هم يك رشته علمي مشخص اواحتي فكند. ميفراهم در حال شكل گيري است،

براي همين مسـئله اسـت كـه مـا     كنند.شوند و مسائل خود را در محدوده آن طرح و تبيين ميميمحدوده اين بستره وارد
و نظـاير آن  e-learning ،e-government ،e-healthing ،e-commerceشاهد شـكل گيـري واژه هـائي نظيـر     

هستيم. 

٦-Encarta- 2001

.يز تاثير بگذاردتواند بر محيط معنوي و روحي نتصور ما بر اين است كه فن آوري مي-٧
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در واقع اين واژه ها در حال اعالم اين مسئله هستند كه نوع جديدي از آموزش، دولت، بهداشت، تجارت، ... در 
حال شكل گيري است. اينها نه تنها شيوه كاري جديد هستند. بلكه علومي جديد نيز هستند، كه نظريات و مفاهيم علمـي  

)، e-learning) و علم آموزش الكترونيـك( learning(٨كيك بين علم آموزشجديدي در آنها مطرح مي شود. و تف
تنها به دليل نشان دادن تفاوتهائي است كه در علم جديد در حال شكل گيري، با علـم سـابق وجـود دارد. و بتـدريج كـه      

الكترونيـك  دامنه نظريات و كاربردهاي علم جديد وسعت يابد، قطعا كليـه زمينـه هـاي علـم آمـوزش در علـم آمـوزش       
پوشش داده خواهد شد و علم آموزش الكترونيك به علم آموزش تغيير نام خواهد داد. منتهي اين علـم آمـوزش، نـه آن    
علمي خواهد بود كه در كتابهاي آن،  فصلي براي آموزش الكترونيك اختصاص داده شود. بلكه آموزش الكترونيك در 

ان گفت كه به عنوان مبنـاي اجرائـي، كـاربردي و عمليـاتي آن علـم      همه جاي آن علم رسوخ كرده و حتي به جرات بتو
محسوب مي شود. به عبارت ديگر نظريات مطرح در علم جديد به تمام ابعاد علم اوليه داخل شده و آنهـا را تحـت تـاثير    

قرار مي دهد. 
مانيم؛ زيرا چنين سـنخ  مياگر بخواهيم سنخيت و نوع وجودي فاوا را با ساير فن آوريها و علوم مقايسه كنيم، در 

رسـد  و نوعي تا كنون وجود نداشته است. فن آوري اطالعات و ارتباطات ماهيتا و نوعا از سنخ جديدي است. به نظر مي
اي براي فن آوريها و علوم ديگر. چه همان واژه "بستره" باشد. بسترهتواند اين سنخيت را تبيين كند،اي كه ميبهترين واژه

، و چه از بعد عملي. اين بستره هم در بعد نظري، هم در بعد سيستمي و هم در بعد ابـزاري وجـود دارد. هـم    از بعد نظري
دهد كه نظريات رشته هاي علوم و فن آوريهاي مختلف، از علم اقتصاد گرفته تا علم آمـوزش، و از فـن آوري   اجازه مي

. هم ساختارها و اصول جديدي را در مهندسي ٩رح شوددر آن با شكل جديدي مطاتومبيل گرفته تا فن آوري مخابرات،
آورد.و البته هم امكان شكل گيري و ايجاد ابزارهاي جديدي را فراهم ميكند،سيستم ايجاد مي

دوم : هدف فن آوري اطالعات و ارتباطات چيست؟  بستره مورد بحث در پاراگراف قبلي براي چه كاري ايجاد 
اي است؟ در حقيقت خيـر! بـا توجـه بـه     ه، توليد و نگهداري و بكارگيري سيستمهاي رايانهآيا قصد اين بسترشده است؟

فراهم هدف اول فاوا با توجه به نوع و سنخيت آن به عنوان يك بستره،توضيحات قبلي كه در مورد مفهوم فاوا ارائه شد،
دهـد تـا در آن از   اي است كـه امكـان مـي   سترهاست. به عبارت ديگر فاوا ب،فاهيم و بنيانهاي نظريآوردن امكان درك م

مخـابرات و ... )  آمـوزش، زاويه خاصي به مفاهيم و نظريات در علوم و رشته ها و فن آوريهـاي مختلـف (نظيـر اقتصـاد،    
با توجه به مسائل و تحوالت جـاري فـراهم گـردد. فـاوا     و امكان تفسير و توضيح رفتارها در اين زمينه ها،نگريسته شود،

كنـد، و  كنند) فـراهم مـي  پارادايمي جديد را براي تقريبا كليه علوم (بخصوص علومي كه به نوعي با آن سروكار پيدا مي
آورد. اين هدف در واقع اثر انتشار تغيير بـه  امكان تبيين علمي مفاهيم و نظريات را از زاويه اين پارادايم جديد بوجود مي

ن صحبت كرديم. اليه پنجم است كه در صفحات قبلي از آ
استراتژيها، ماموريت و سياستها بر اما هدف فاوا تنها اين نيست. دومين هدف فاوا به اليه چهارم يعني اليه اصول،

سازد. در صورتي كه اي است كه امكان سازماندهي، كنترل و هدايت را در سطح راهبردي فراهم ميگردد. فاوا بسترهمي
كنـد و  سـته شـود، سـازماندهي، كنتـرل و هـدايت راهبـردي آن شـكل ديگـري پيـدا مـي          به سـازمان در بسـتره فـاوا نگري   

گيرد. برنامه ريزي راهبردي سازوكارها، مفاهيم و قواعد جديدي براي اين منظور در اين بستره در اختيار سازمان قرار مي
در بستره فاوا، شكل و خصوصياتي متفاوت با آنچه كه قبل از آن وجود داشت، دارد. 

كه البته به تحصيل هم ترجمه مي شود. منتهي در Educatoinو ترجمه صحيح آموزش، يادگيري است،Learningترجمه صحيح -٨
.يمبه آموزش ترجمه شده كه ما نيز از اين موضوع تبعيت مي كنLearningواژه اغلب متون موجود،

در اين بستره و مبتني بر آن، نگاه كنيد به: يري نظريات جديد مربوط به نظام آموزشي و علم آموزش،به عنوان مثال براي مشاهده شكل گ-٩
).۸۰(مجيدي،
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اي اسـت؟ سـازمانها   محدوده اعتبار و اثر فاوا كجاست؟ آيا سيستمهاي نرم افزاري است؟ شبكه هاي رايانهسوم :
شـود. اعـم از   است؟ دولت است؟ اجتماع است؟ در واقع قلمرو فاوا شامل كل سيستمهاي كاربردي موجود در جهان مي

ه به نحوي از رايانه ها استفاده كرده انـد. حتـي بـه جـرات     اي، يا سيستمهائي كسيستمهاي رايانهسيستمهاي كالن و خرد،
توان ادعا كرد كه نظامهاي خرد و كالن و حتي كشورهائي كه رايانه ها به شكل اساسي در آن استفاده نشده است نيز مي

رار گرفتـه انـد، ارتبـاط    به نحوي با نظامهائي كه در اين بستره قزيرا اين نظامها و كشورها،در قلمرو بستره فاوا قرار دارد،
اي كه در دو بند قبلي به آن اشاره شد، و مفاهيم و نظرياتي كه در آنهـا  تنگاتنگ دارند. به عبارت ديگر، پارادايم و بستره

گيرد. و البته به مطرح است، به  شكلي شمول، نسبت به اغلب سيستمهاي كاربردي انسانها اشراف دارد و آنها را در بر مي
ي نظامهـاي خـرد و كالنـ   فراوان ناشي از توجه به واژه "اغلب"، در شناسائي خـود  قلمـرو ايـن بسـتره را بـه      جهت احتياط

به صورت اساسي در آنها به كار رفته است.،اطالعاتي و ارتباطياي كه سيستمهاي رايانهكنيم محدود مي
به صورت خالصه عبارتند تباطات،به عنوان جمع بندي، سه بخش اصلي در تبيين ماهيت فن آوري اطالعات و ار

از:
است  در ابعاد :اي بستره.۱

 نظري
 سيستمي
ابزاري

هدف آن  :.۲
درك مفاهيم و بنيانهاي نظري
سازماندهي راهبردي
كنترل راهبردي
هدايت راهبردي

اطالعاتي و ارتباطي به صـورت اساسـي   اي در محدوده نظامهاي خرد و كالن ،كه سيستمهاي رايانه.٣
ها به كار رفته است.  در آن

كننـد. بـر اسـاس مفـاهيم مطـرح شـده در       اينها تعريف فن آوري اطالعات و ارتباطات را براي مـا روشـن مـي   
عبارت خواهد بود از :تعريف فن آوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)صفحات قبل،

هي، كنترل و هـدايت  بستره نظري، سيستمي و ابزاري براي درك مفاهيم و بنيانهاي نظري، سازماند"
"اطالعاتي و ارتباطي.اي راهبردي نظامهاي خرد و كالن بهره مند از بكارگيري اساسي سيستمهاي رايانه

٤-
توسـعه و  كنـد، شايد مهمترين جائي كه ما را به بكارگيري اصطالح فاوا با توجه به تعريف ارائه شده هدايت مـي 

سعه؛ چه در سطح سازمان و چه در سـطح كشـور باشـد. بـا توجـه بـه مفهـوم و تعريفـي كـه از فـن آوري           برنامه ريزي تو
رسد كه مسئله برنامه ريزي توسعه نيز بايد به نوعي در بستره فاوا ديده شده و از به نظر مياطالعات و ارتباطات ارائه شد،

به بحث اليه هاي انتشار تغيير بر اثر بكارگيري سيسـتمهاي  زاويه اين بستره تبيين شود. براي روشن تر شدن اين موضوع، 
) ۲گرديم. (شكل اي باز ميرايانه
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شـود. نـوع   اليه مختلف منتشـر مـي  ۵اي در ديديم كه تغييرات حاصل از بكارگيري رايانه ها و سيستمهاي رايانه
در اليـه اول يعنـي كاربردهـاي مسـتقيم     كنـد متفـاوت اسـت.   تغييراتي كه اين بكارگيري در هر يك از اليه ها ايجاد مي

كنند. محدوده اثر شود. در اين اليه، اين ابزارها هستند كه تغيير ميسيستمهاي رايانه، تغييرات مستقيما در ابزارها ايجاد مي
ه از آيـد كـ  در حوزه محلي استفاده از اين سيستمها است. به عبارت ديگر تغييرات در همانجائي بوجود مـي اين تغييرات،

شود. سيستمها استفاده مي
كند، روشهاي هدايت و اجرا است. و در اليه سوم يـا  آنچه تغيير مييعني اليه شيوه هاي مديريت،در اليه دوم،
شود. اما تغييرات در اين دو اليه تنهـا بـر   اين ساختارها و مكانيزمها است كه دچار تغيير و تحول مياليه مهندسي سيستم،

بكارگيري سيستمهاي مربوطه اثر نمي گذارد. بلكه محدوده اثر سيستم، شامل كل حوزه سـازمان و دسـتگاه   حوزه محلي
گردد. گيري و هدايت اين تغييرات به كل سازمان و دستگاه باز ميشود. به عبارت ديگر  تصميممي

ختارها و قـوانين كـالن اجتمـاعي و    اين سـا اما در اليه چهارم، يعني اليه اصول، استراتژيها، ماموريت و سياستها،
نظريـات  كند. و در اليه پنجم يا اليه مفـاهيم، شود، و معادالت سازمان را دچار تحول ميمحيطي است كه دچار تغيير مي

در اين اليه به شكل تغيير نظريات شود. به عبارت ديگر، اثر استفاده از سيستمهاي رايانه اي،علمي دچار تغيير و تحول مي
شود. محدوده اثر تغييرات در اين دو اليه، هم از حوزه محلـي و هـم از حـوزه سـازمان و دسـتگاه، پـا را       مي نمايان ميعل

شود. فراتر گذاشته و به قلمرو كل نظامهاي كالن و دولت و فراتر از دولت منتشر مي
دوده بسـتره فـاوا بهتـر تبيـين     محبا توجه به نگرش خاص مفهوم فن آوري اطالعات و ارتباطات به دو اليه اخير،

اي كنيم، ديگر بحث بر سر استفاده يك واحد يا حتي يك سازمان از سيسـتمهاي رايانـه  شود. وقتي از فاوا صحبت ميمي
دولت و نظامهاي كالن به اين مقولـه اسـت. بخصـوص وقتـي پـاي برنامـه ريـزي        نيست. بلكه بحث بر سر نگرش جامعه،

اي نيست. بلكه بحث بر سر مبنا قرار گرفتن فاوا (بـا  ديگر بحث از ايجاد چند سيستم رايانهد،شوتوسعه به ميان كشيده مي
خواهد بود. بدين ترتيب نگرش در بستره مفهوم تعريف شده براي آن به شكل يك بستره) براي كل برنامه ريزي توسعه،

كند. فاوا، ما را به نگرش بنيادي جديدي در برنامه ريزي توسعه هدايت مي
كنيم، بحث به شكل وقتي در اليه هاي اول و دوم از بكارگيري فن آوري اطالعات صحبت ميبه عبارت ديگر،

بكارگيري ابزارها و حداكثر تغيير در روشهاي هدايت و اجرا خالصه شده؛ و اين ما را به خريد و تهيه ابزارها، و حداكثر 
گـوئيم،  در اليه دوم و سوم از بكارگيري فن آوري اطالعات سخن مـي كند. و وقتي ايجاد زير ساختهاي فني هدايت مي

و ايـن مـا را بـه اصـالح     بحث به شكل تغيير در روشهاي هـدايت و اجـرا و تغييـر سـاختارها و مكانيزمهـا خالصـه شـده؛       
)۳كند. (شكل ساختارها هدايت مي
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ث بـر سـر خريـد و تهيـه ابـزار و ايجـاد زيـر        شود، ديگر بحاما وقتي مسئله به اليه هاي چهارم و پنجم كشيده مي
اصالح ساختارها و بسترهاي اجتماعي و محيطي و قوانين، مبتني بر ساختهاي فني و حتي تغيير ساختارها نيست. بلكه ما به 

شويم. هدايت مينظريات علمي
اصـالح سـاختارها و   يـاز بـه   ندر واقع براي اينكه بتوانيم در بستره فاوا به مقوله برنامـه ريـزي توسـعه فكـر كنـيم،     

داريـم. ايـن چيـزي اسـت كـه نگـرش مـا را بـه مقولـه          بسترهاي اجتماعي و محيطي و قوانين، مبتنـي بـر نظريـات علمـي    
كند. و البته اين دگرگوني دو وجه دارد. ريزي توسعه، نسبت به نگرشهاي موجود دگرگون ميبرنامه

ارتباطات در برنامه ريزي توسعه است. وجهـي كـه برنامـه    يك وجه آن محور قرار گرفتن فن آوري اطالعات و 
ريزان توسعه را در كشور ما، در سالهاي اخير به چالش وادار كرده، و اين وجه را به عنوان يك هدف اوليـه در فرارونـد   

مبتني بر پديـده  تدوين برنامه چهارم توسعه كشور قراردادند؛ اين يعني پيش بيني اوليه برنامه چهارم، به عنوان يك برنامه 
فن آوري اطالعات و ارتباطات؛ و البته چيزي كه ظاهرا در مراحل بعدي تدوين برنامه چهارم، به بوتـه فراموشـي سـپرده    

شد. 
اما اين همه ماجرا نيست. مسئله وجه دومي نيز دارد. وجه دوم آن است كه براي اينكه بتوان يك برنامه توسعه را 

الزم است تـا بنيانهـاي نظـري و    عات و ارتباطات بنا نمود (و نه صرفا به شكل يك شعار)،حقيقتا مبتني بر فن آوري اطال
علمي الزم براي اين كار فراهم آيد. به عبارت ديگر الزم است تا مقدمات شـكل گيـري نظريـات علمـي در زمينـه هـاي       

عريـف يـك دسـتگاه علمـي نيـاز دارد.      در بستره فن آوري اطالعات و در اين پارادايم، ايجاد شـود. و ايـن بـه ت   مختلف،
گيرد را، در كنار هم و در يك سيستم علمـي  دستگاهي كه نظريات علمي را كه در بستره فاوا معنا پيدا كرده و شكل مي
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به هم پيوسته سامان دهد.يك دستگاه يا سيستم علمي، سازماندهي منسجم نظريات، ايده ها و آموزه ها است كه نبايد در 
. ١٠كاف، ناسازگاري و تعارضي وجود داشته باشدآن هيچ نوع ش

كند كه زمينه هاي مختلف كاربردي اي را ايجاد ميگوئيم كه فاوا بسترهبه عبارت ديگر وقتي ما از اين سخن مي
خورنـد، و ايـن بسـتره را بـه اليـه مفـاهيم و       اي جديد تعريف شده و به هم پيوند مـي و علمي و فن آوري در آن به گونه

گـوئيم كـه طـرح آنهـا مـا را بـه زمينـه هـاي         در واقع از مسائلي در اين بستره سخن ميدهيم،ت علمي نيز تعميم مينظريا
تبيين دهد. اين به معناي آن است كه هر مسئله بايد بتواند از ابعاد و ديدگاههاي گوناگون علمي،مختلف علمي پيوند مي

مينه ها به شكلي متفاوت و به صورت مجزا مورد تحليل قرار گيرد. نه آنكه اين مسئله از زاويه هر يك از زشود،
تبيين كننده در بستره فاوا مسائل بايد به صورت يك شي چند بعدي تبيين شود كه هر يك از ابعاد و اضالع آن،

شد. و ايـن  در عين اينكه كل شي داراي پيوستگي و انسجام قابل تشخيصي بانگرش از زمينه علمي و نظري خاصي باشد؛
كه بايد در بطن و شالوده معماري نظام در حال توسعه قرار داشته باشد. مستلزم ايجاد يك دستگاه فكري و علمي است،

اي در سازمانها و جامعه فن آوري اطالعات و ارتباطات، پديده اي است كه از بكارگيري وسيع سيستمهاي رايانه
رگيري، بوجود آمده است. تغيير حاصل از بكارگيري سيستمهاي رايانه اي، در اليـه هـاي   و تحول عميق ناشي از اين بكا

در محدوده هاي مختلفي مي شـود. نـوع نگـرش بـه ايـن      منجر به بروز اثرات مختلف،مختلفي ايجاد شده، و در هر اليه،
هـاي سـازماندهي،  كنتـرل و هـدايت     پديده با تعريفي كه ارائه شد، ما را به تفكـر و بنيانهـاي نظـري جديـدي در مقولـه     

به عنوان مثال نگاه كنيد به دستگاه فلسفي حكمت متعاليه مالصدرا، بخصوص در بعد سيستمي آن. براي توجه به اين بعد نگاه كنيد به : -١٠
.  ۱۰۵-۱۰۰ص ص. -)۷۹ه اي، ) و (خامن۷۸(آچيك گنج،

۳



١٤

يكي از مهمترين اثرات ايـن موضـوع را شـايد بتـوان در مقولـه برنامـه ريـزي        .راهبردي نظامهاي خرد و كالن مي كشاند
لزوم وجود برنامه ريزي توسـعه در پـارادايمي نـو    منشاء اثر تحول اساسي دانست. شايد مهمترين وجه اين تحول،توسعه،

ستگاه نظري در بطن معماري نظام باشد. مبتني بر يك د
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