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تاريخ دريافت ،92/6/12 :تاريخ پذيرش93/10/17 :

چکیده
تحقیـق حاضر با هدف مطالعه و رصد تغییرات آیندهی خدمات حوزهی فناوری
اطالعـات و ارتباطات از طریق آیندهپژوهی و خدمات فضای مجازی قابل ارائه
در ایران ،در فرایند تکنولوژیک جهانی شـدن این کشـور ،انجام شـده است .به
همین منظور ،ابتدا با روش مطالعات اسـنادی و کتابخانـهای ،روندهای موثّر در
آیندهی خدمات فضای مجازی شناسایی گردیدند که عبارتند .1 :اسناد باالدستی
 .2تشـکیل مرکز ملی فضای مجازی ایران  .3تغییـرات فرهنگی و اجتماعی در
بهکارگیری اینترنت  .4رشـد زیرساخت های فناوری و ابزارهای نوین اطالعاتی
و ارتباطی  .5گسـترش سـواد الکترونیکی  .6سهولت اسـتفاده و کاربردپذیری
خدمات فضای مجازی  .7هزینهی نسبت ًا کم خدمات فضای مجازی.
با استفاده از روش آیندهپژوهی دلفی ،آيندهی محتمل خدمات فضای مجازی
در قالـب آينـدهی مطلق ،آيندهی مـوازی ،آيندهی مکمل و آيندهی سـايهاي،
تعریف شـد .بر اسـاس نتایج بدسـت آمده از بررسـی ديدگاههـاي  18نفر از
صاحـب نظران این حوزه و نظر اجماعی خبرگان ،با توجه به روندهای محیطی
و محاطـی بر آن در خصوص آیندههـای محتمل ،ارائهی موازی خدمات فضای
مجـازی برای آیندهی ایران در افق  ،1404با امتیاز اجماعی  ،87.66در اولویت
 .1استادیار دانشکده ی مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی؛r_tavallaei@sbu.ac.ir
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اول قـرار گرفت؛ همچنین آيندهی مطلـوب خدمات فضای مجازی در آیندهی
ایـران ،ارائهی مـوازي خدمات فضای مجازی با امتیـاز اجماعی 92.65درصدی
خبرگان ،تعیین گردید .با توجه به اين آينده نگری ،توصیه میشود سازمانهای
تصمیم گیر در این خصوص ،مانند سازمان فضای مجازی و وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،موارد فوق را در سـناریوها و اولویتهای برنامهریزی خود،
مدنظر قرار دهند.
كليد واژهها :فناوری اطالعات ،فضای مجازی ،خدمات ،آیندهپژوهی ،روش دلفی.

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال پنجم /شماره چهاردهم /زمستان ( 1393پياپی)17

 .1مقدمه

ظهور فناوری اطالعات وارتباطات ( ،) 1ICTدریچهی جدیدی را فراروی جهان
گشـوده و برجنبههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسـانها تاثیر گذاشته
اسـت .انسان سـعی کرده با افزایش دانش خود دراین زمینه ،ازآن به شکلهای
گوناگون استفاده کند .در جهان امروز ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
و نیـز نفـوذ آن در زوایای مختلف زندگی بشـری ،موجب تحوالت بزرگی در
مناسـبات حاکم بر جامعه ی بشـری و انسانی شـده ،که از آن به عنوان انقالب
اطالعات یاد میشـود .توسـعهی روزافزون فناوری اطالعات و اسـتفاده از این
فناوریهـا ،موجب پیدایش عصـر جدیدی گردیده که جامعهی اطالعاتی نامیده
میشود ،و ورود بهاین دوره ،نیازمند تمهیدات و امکانات الزم است.
امروزه ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،جزئی جداییناپذیر از زندگی انسـانها
شـده و پیدایی صور نوین ارتباط ،شبکههاي بزرگ اطالعاتی و ارتباطی ،زمینه
سـاز ایجـاد فضاهاي اجتماعی جدیدی گردیده اسـت؛ فضاهایـی بدون مرز که
روابط ،ابعاد و مهارتهاي اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار داده اسـت .ما در
عصـر گذر از جامعه ي صنعت محـور به جامعه ي اطالعات محور یا به عبارت
دیگر گذر از دنیاي فیزیکی به دنیاي مجازي هستیم .ورود به عصر اطالعات و
زندگی اثربخش در جامعه ي اطالعات محور ،مسـتلزم شناخت ویژگیهاي آن
است .انقالب ارتباطات و اطالعات ،به سرعت ،اقتصاد ،فرهنگ و سیاست جهان
1. Information and Communications Technology
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ً
عملا به «دهکدهی جهانی» تبدیل
را دسـتخوش دگرگونی میکند و جهان را
می نماید (دایی زاده و دیگران.)75-92 :1392 ،
تحول تکنولوژیکی ایجاد شده در کانالهای ارتباطی ،سیستم نوینی را ایجاد نموده
که به زبانی جهانی سـخن میگوید و انسـان با تولید و توزیع رمزها و نشـانههای
دیجیتالی در فضای بین شـبکههای به هم پیوسـتهی کامپیوتری یا همان اینترنت،
با دیگران ارتباط برقرار میکند .گونهای از ارتباط در لحظه که بهدلیل عدم تقابل
و رویارویـی بـا طرف ارتباطـی ،آن را "ارتباط مجازی" میخوانیم .کاسـتلز هم
معتقد است که دنیای برساختهی شبکههای ارتباطی نوین را باید واقعی ترین مجاز
دانست .دنياي مجازی 1شامل اينترنت و شبکهی وسيع جهاني وب 2ميشود.

در دنیای امروز ،تغییرات با آهنگی بسیار پرشتاب رخ میدهند .تغییرات فناوری
و بـه دنبـال آن تغییر در دیگر جنبههای زندگی و سـازمان ،افزایش روزافزون
وابسـتگی متقابل کشـورها و ملل از جنبههای گوناگـون ،تمرکززدایی جوامع
و نهادهای موجود که به دلیل گسـترش فناوری اطالعات و ارتباطات ،شـتاب
بیشـتری یافته ،تمایل روزافزون جهانیشـدن به همراه حفـظ ویژگیهای ملی،
قومـی و فرهنگی و بسـیاری عوامـل دیگر ،لزوم درک بهتـر از "کاربردها"،
"تغییـرات" و "آینده" را برای دولتها ،کسـب وکارها ،سـازمانها و مردم
قطعیت اسـت ،اما با این همه ،آثار و
ایجاب میکند .آینده ،اساسـ ًا دارای عدم ّ
رگههایی از اطالعات و واقعیتها که ریشه در گذشته و اکنون دارند ،میتوانند
رهنمون ما به آینده باشند .تصمیمگیری بر پایهی صرف ًا چندین آیندهی محتمل
بر اساس تجارب گذشته ،غفلت از رصد تغییرات آتی ،پاسخ مناسب و به موقع
را در پی خواهد داشت و با عدم موفقیت روبرو خواهد شد.
گسـترش فزاينـده ی فناوریهـای اطالعاتـی و ارتباطاتی ،بهويژه شـبكهی
جهانی اينترنت و آثار چشـمگير آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ،و لزوم
1. virtual world
2. world wide web
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 .2بیان مسئله و ضرورت آن
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سـرمايهگذاری وسـيع و هدفمند در جهت بهرهگيری حداكثری از فرصتهای
ناشـی از آن در جهت پيشـرفت همه جانبه ی كشور و ارائهی خدمات گسترده
و مفيـد به اقشـار گوناگون مردم از طریـق امکانات فضای مجـازی ،همچنين
ضرورت برنامهريزی و هماهنگی مسـتمر به منظور صيانت از آسيبهای ناشی
از آن ،ضـرورت مطالعـات آیندهپژوهـی و آینده نگاری در حـوزهی فناوری
اطالعـات و ارتباطـات و فضای مجازی را جهت شـناخت آینده و برنامهریزی
کارآمد و اثربخش برای آن ،ایجاب مینماید.
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يكي از مهمترين مقوالت در جامعهی اطالعاتي ،مسئلهی خدمات الكترونيك
است .خدمت الكترونيك به معناي فراهم كردن شرايطي است كه نهادها بتوانند
خدمـات خـود را به صورت شـبانه روزي و در تمـام ايام هفته به شـهروندان
ارائـه كنند .صاحبنظـران بر اين امر توافـق دارند که سـرمايهگذاريهايي که
در خصـوص فنـاوري اطالعات و ارتباطات انجام ميشـود ،بايد به دقت تنظيم،
اندازهگيـري و کنترل شـود .پروژههاي فناوري اطالعـات و ارتباطات ،داراي
ويژگيهاي خاصي از جمله ريسـک باال ،بازگشت سرمايهی محدود ،ناملموس
بودن نتايج ،دارا بودن هزينهها و منافع پنهاناند(محامدپور و ثقفی.)1387 ،
از یک منظر میتوان ارائه ی خدمات با کمک فناوری اطالعات و ارتباطات را
به ترتیب به سـه دستهی اصلی خدمات الکترونیک ،خدمات دیجیتال و خدمات
مجازی ،دستهبندی نمود .خدمات فضای مجازی ،پیشرفته ترین نوع خدمات در
این حوزه اسـت که اشـکال قبلی را نیز در بر میگیرد .بر همین اسـاس برای
سـرمایهگذاری هدفمند در زمینـهی خدمات فضای مجازی ،ابتدا با این مسـئله
مواجه هستیم که آیندهی ارائه ی این نوع خدمات در ایران ،چگونه خواهد بود؟
بنابراین با آیندهپژوهی در این حوزه میتوانیم برنامههای خدمات فضای مجازی
را به دقت تنظیم ،اندازه گیری و کنترل نماییم.

 .3فرایند تکنولوژیک جهانی شدن

«جهاني شـدن » 1به معناي شـمولگرايي و فراگير شـدن امري در سطح جهان
و به معناي بينالمللي شـدن ،جهانگسـتري ،فرا قلمروگرايي و تعابيري از اين
1. globalization
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دست تعريف شده است .امانوئل كاستلز ، 1نويسندهی كتاب جامعهی اطالعاتي،
با اشـاره به عصر اطالعات ،جهانی شدن را ظهور نوعي جامعهی شبكهاي ميداند
كه در ادامهی حركت سـرمايهداري ،پهنهی اقتصاد ،جامعه و فرهنگ را در بر
ميگيرد (کاستلز.)130 :1384 ،

امـروزه همهی جهـان جدید به صورت شـبکهای درآمده کـه بافت اصلی و
تاروپـود آن را اطالعـات و نظام ارتباطات دیجیتال و مجازی تشـکیل میدهد.
ریشـه و عوامل شکلگیری جهان نو یا «جهان شبکهای» ،خود موضوعی است
کـه با مناظرات علمی مبسـوطی همراه اسـت؛ اما آنچه که تا انـدازهای مورد
اجماع نظر نسـبی قرار دارد ،این اسـت که در شـکل گیری جهـان نو ،عوامل
متعددی دخیل بوده است.
با یک رویکرد فراتحلیل میتوان دریافت که امروزه سه فرایند مستقل پدیدار
شـده است :انقالب تکنولوژیکی اطالعات ،بحرانهای اقتصادی سرمایه داری و
1. Manuel Castells
2. Mc world
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مقصود از فرایند تکنولوژیک جهانی شـدن نیز به صورت کلی عبارت اسـت
از توسـعه و گسـترش تکنولوژی ارتباط جمعی و به ویژه تکنولوژی اطالعات.
جهانی شـدن ،تکنولوژی اطالعات ،اشـاره به وضعیتی دارد که در اثر کشف و
سـاخت تکنولوژیهـای جدید ارتباطی ،اطالعـات و نیازمندیهای بازرگانی و
تجاری کشورها از طریق شبکههای اینترنت ،ماهواره و نرم افزارهای رایانهای،
قابل تامین اسـت .در عصر جدید ،شـاهد جهانی بی مرز هسـتیم؛ مرزها دیگر
اهمیتی چندان ندارد و همگان به عنوان مصرفکننده ،شناخته میشوند .امروزه،
مردم در هر نقطه از دنیا قادرند که اطالعات مورد نیازشان را به صورت مستقیم
از اکنـاف عالم به دسـت آورند ،و دریابندکه چـه چیزی در زمرهی ترجیحات
سـایر کشـورها قرار دارد .بنابراین ،جهانی شدن تکنولوژی را میتوانیم بهعنوان
توسعهی ابزارهای جدید اطالعاتی به منظور تبادل افکار ،ایدهها و باورها در نظر
بگیریم .برخی از صاحب نظران ،جهانی شـدن تکنولـوژی اطالعات را به عنوان
چهرهی غالب و موثر جهانی شـدن معرفی نموده و از جهان شـبکهای یا دنیای
مکها 2یاد مینمایند.
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دولت ساالر ،تجدید ساختار متعاقب و شکوفایی جنبشهای اجتماعی و فرهنگی
همچون آزادیخواهی ،حقوق بشـر و طرفداری از محیط زیست .بنا به عقیدهی
کاسـتلز ،تعامل میان ایـن فرایندها و واکنشهایی که بـه آن دامن زدند ،یک
سـاختار نوین اجتماعی مسـلط ،یعنی جامعهی شـبکهای ،اقتصـاد نوین (اقتصاد
اطالعاتـی ـ جهانی) و فرهنگ نوین (فرهنگ مجازی ـ واقعی) را به عرصه ی
وجـود آورد .منطـق نهفته در این حوزهها ،زیر بنای کنش و نهادهای اجتماعی
در سرتاسر جهانی به هم پیوسته است (کاستلز.)15 :1384 ،
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یکی از ویژگیهای مهم جهانی شـدن تکنولوژی اطالعات ،سـرعت و شتاب
بی سـابقهی آن است که از این نظر ،سپرهای طبیعی ،فرهنگی و معنوی جوامع
در سراسر سیارهی هستی را در همهی ابعاد در معرض تحوالت بنیادین واساسی
قرار داده است .تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ،امکان ظهور جامعهی شبکهای
را فراهـم آورده و به افراد و جوامع در درون قالبهای تازه ،هویتهایی جدید
میبخشد و تعاریفی نو از انسان عرضه میکند ،و در عین حال ،خود این شبکه،
تحت تاثیر دینامیسم داخلی ،دستخوش تغییرات دایمی و در نتیجه ایجاد الگوی
جدید زیست و حیات در نقاط مختلف قرار دارد.
فـرض بر این اسـت که قطع نظر از آثار و تبعات مثبـت یا منفی تکنولوژی
جدید در عصر جهانی شـدن این پیامدها به طور وسـیع و چشـمگیر در سراسـر
جهان توسـعه مییابـد ،و از مرزهای ملی و قارهای عبـور میکند .این موضوع
درحالـی اسـت که تکنولوژی جدید با پیامدهای مثبـت و منفی آن با مطالعات
آیندهپژوهی قابل شناسـایی اسـت .عدهای از صاحبنظـران ،رویهی تکنولوژی
جهانی شـدن را بـا مفهوم «ظهور تمدن اطالعاتی» چنیـن توضیح میدهند« :در
بالقوهی آدمی پدید آمده
پرتو تکنولوژی جدید ،قلمرو تازهای برای تحقق توان 
و اگر تمدنها بهترین عرضه گاه چنین تحققی باشـند ،تمدن تازهای زاده شـده
است .برخالف تمدنهای پیشین که در حوزهی جغرافیای خاصی از جهان بروز
کردند ،تمدن جدید ،جهان را فروپوشـانیده و همهی بشریت و هر تمدنی را در
خود سهیم ساخته است».
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 .4چارچوب نظری خدمات فضای مجازی

با مطالعات اسـنادی و کتابخانهای که به منظور مروری بر ادبیات نظری تحقیق
انجام شـده ،مهمترین خدمات فضای مجازی که توسـط سـازمانهای دولتی و
غیردولتی ایران قابل ارائه خواهند بود ،به قرار ذیلاند:

 .4-1دولت الکترونیک 1و حکمرانی الکترونیک
توسـعهی نظام اداري الكترونيك در سياسـتهای كلی نظام اداری ابالغ شـده
توسـط رهبر انقالب ،مورد تاکید قرار گرفته اسـت .دولت الکترونیک در واقع
وامـدار فناوری اطالعات و ارتباطات اسـت .کاربرد شـبکهی اینترنت توسـط
سـازمانهای دولتـی جهت ارائـه ی خدمات و اطالعات به مردم ،شـرکتها و
سـایر سازمانهای دولتی ،یکی از تعاریف دولت الکترونیکی است .متخصصان
و کارشناسـان ،دولت الکترونیکی را سـازمانی مجازی بدون ساختمان و دیوار
توصیف میکنند که خدمات دولتی را بدون واسطه به صورت  24ساعته و هفت
روز هفته به مشتریان ارائه میدهد.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی ،به استفادهی دولت از فناوری اطالعات
1. E-government
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نمودار ( :)1مدل مفهومی تحقیق
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برای جابجایی اطالعات بین مردم ،سـازمانها ،بازار و ارکان دیگر دولتی گفته
میشود .دولت الکترونیک ممکن است توسط قوه ی مقننه ،قوه ی قضائیه یا قوه ی
مجریه مورد اسـتفاده قـرار گیرد ،تا بهره وری داخلی را بهبود بخشـد ،خدمات
عمومی را ارائه دهد یا روندهای مردمگرایی دولتی را برای مردم فراهم کند.
ارتباطات را در دولت الکترونیک میتوان در چهار حوزهی عملکردی شامل
دولت با مردم ( ،) 1G2Cدولت با بخشهای تجاری ( ،) 2G2Bتعامل دولت با
سـایر سـازمانهای دولتی ( ) 3G2Gو دولت با کارمندان ( ،) 4G2Eطبقهبندی
نمود (.)Sharifi and Zarei, 2004: 19-60
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تحقـق دولت الکترونیک در کشـورهای مختلف با توجه به زیرسـاختهای
فنـاوری اطالعـات ،سـواد الکترونیکی 5کاربـران ،قوانین و مقـررات ،قابلیت
عملکرد متقابل سیستمهای اطالعاتی ،مدیریت فرمها و سایر مؤلّفههای اجتماعی
و اقتصـادی ،متفاوت خواهد بود ( .)Almarabeh & AbuAli, 2010: 29-42با
اینکه پژوهشها نشـان میدهد موضوع دولت الکترونیک در ایران چند سالی
اسـت که مطرح شـده ،اما در حال حاضر ،ایران به لحاظ شاخصهای حکومت
الکترونیک ،در میان کشـورهای جهان و حتی منطقه ،جایگاه شایسـتهای ندارد

(.)Shahghasemi and et.al, 2013: 254-262

 .4-2تجارت و کسب و کار دیجیتال
تجارت الکترونیکی و دیجیتالی به عنوان یکی از مباحث مهم فناوری اطالعات
و ارتباطات ،مورد تاکید کارشناسـان بوده و با سـرعت در حال جایگزین شدن
تجارت سـنتی اسـت ،و بسـیاری از کشـورها ،بهرهمندی از آن را سـرلوحهی
استراتژیهای بازرگانی خود قرار دادهاند .خرید و فروش و تبادل هر گونه کاال،
خدمات و یا اطالعات از طریق شـبکههای رایانهای یا انجام مبادالت تجاری در
یک قالب الکترونیکی ،از تعاریفی است که برای تجارت الکترونیکی بیان شده
1. Government to Citizen
2. Government to Business
3. Government to Government
4. Government to Employees
5. E-Literacy
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اسـت .در نظام داد و سـتد الکترونیکی ،سـرعت ،دقت ،صحت ،کنترل آمار و
ارقام و استفاده صحیح از فرمهای استاندارد مربوطه ،بسیار حائز اهمیت است.

بـا توجه به گسـترش كاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در اقتصاد و
بازرگاني در سـطح بينالمللي و اسـتفادهی آن توسط كشورهاي طرف معاملهی
ايران ،و با عنايت به مزاياي آن ،اسـتفاده از اين فناوريها تحت عنوان تجارت
و كسـب و كار الكترونيكي ،اجتنابناپذير اسـت .در اين شـرايط و با دستور
كار قـرار گرفتن عضويت ايـران در  ،WTOبهکارگیری تجارت الكترونيكي
در ايران ،امري حياتي در عرصهی تجارت بينالملل براي شركتهاي صادراتي
اسـت (سـجادی امیری و دیگران)43-56 :1391 ،؛ اما آنچـه بايد مدنظر قرار
گيرد ،آن است كه هر سازماني كه توجه الزم را به تجارت الكترونيكي نداشته
باشـد ،در كوتاه مدت ،با كاهش سـودآوري ،و در بلند مدت با احتمال حذف
حيات خود روبرو ميشود.
 .4-3بانکداری و بیمهی الکترونیکی
بانکـداری الکترونیک عبارت اسـت از فراهـم آوردن امکاناتی برای کارکنان
در جهـت افزایش سـرعت و کارایی آنها در ارائهی خدمـات بانکی در محل
شـعبه؛ همچنین فرایندهای بین شـعبهای و بین بانکی در سراسـر دنیا و ارائهی
امکانات سـختافزاری و نرمافزاری به مشتریان که بتوانند بدون نیاز به حضور
فیزیکی در بانک ،در هر سـاعت از شبانه روز ( ۲۴ساعته) از طریق کانالهای
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كسب و كار الكترونيكي ،مدلهاي جديد كسب و كار را توصيف ميكند و
اجرا و هماهنگي فرايندهاي كليدي كسب و كار را در خالل استفادهی گسترده
از كامپيوترها ،فناوري ارتباطات ،فناوري شبكه وكامپيوتري كردن دادهها ،در
بر ميگيرد  .پذيرش كسـب و كار الكترونيكي ،به شـرکتها اجازه ميدهد تا
فرايندهـاي تجاري خود را جهـت خريد ،فروش و فعاليتهـاي دروني ،بهبود
بخشـند ()EBC, 2005؛ بنابراین كسب و كار الكترونيكي ،اين امكان را براي
كسـب و كار تأمين كرده كه بتوانند در حين تخصصي شـدن امور و تفكيك
زنجيـرهی ارزش ،در قالب يكپارچه سـازي زنجيرهی تامیـن و عرضه ،راهبرد
مشتري محوري و روابط الزم براي آنرا دنبال كنند.
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ارتباطی ایمن و با اطمینان ،عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند .به عبارت
دیگـر ،بانکداری الکترونیکی اسـتفاده از فناوریهای پیشـرفتهی نرمافزاری و
سـختافزاری مبتنی بر شـبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطالعات مالی به
صورت الکترونیکی اسـت ،و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست.
این شـیوه به مشـتریان اجازه میدهد تا معامالت اقتصادی را در یک وبسایت
امـن به طرقی مثـل کارهای خرده بانکی یـا بانک مجازی ،موسسـهی مالی و
اعتباری یا شرکتهای ساخت و ساز انجام دهند.
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يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيك ،وجود
سيستم بانكداري الكترونيك است كه همگام با سيستمهاي جهاني مالي و پولي،
عمـل و فعاليتهـاي مربوط به تجارت الكترونيك را تسـهيل كند .در حقيقت
ميتوان گفت كه پياده سـازي تجـارت الكترونيك ،نيازمنـد تحقق بانكداري
الكترونيك است ،به همين دليل ،استفاده از سيستمهاي الكترونيك در مؤ ّسسات
مالي و اعتباري جهان ،به سـرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفادهكنندگان
از خدمـات بانكداري الكترونيك روز به روز در حال افزايشاند .فناوري جديد
و الكترونيكي شدن بانكداري ،به بانکها و مؤ ّسسات مالی و اعتباری اين امكان
را ميدهـد كه سـرعت ،كيفيت ،دقت ،هزينه و تنـوع خدمات خود را افزايش
دهند (پورزرندی و نجفی.)29-42 :1391 ،
بیمـهی الکترونیک به فراهم سـاختن امکانات دسترسـی مشـتریان به خدمات
بیمهای با استفاده از واسطههای ایمن و بدون حضور فیزیکی اطالق میشود .بنا به
تعریف دیگر(امیرخانی و متقی ثابت ،)1389 ،بیمهی الکترونیکی عبارت است از
بهکارگیـری فناوری اطالعات و طراحی مجدد فرایندهای کاری به منظور ارائهی
خدمات بیمهای به صورت بهینه و همچنین تسهیل تعامل مردم با بیمه.
بیمـهی الکترونیک از جمله مواردی اسـت که تا کنون در ایران کمتر مورد
استفاده قرار گرفته ،در حالی که به علت گستردگی حجم تبادل و ثبت اطالعات
در صنعـت بیمـه ،نیازمند اسـتفادهی بیشـتر از فناوریهای نویـن در عرصهی
اطالعات و ارتباطات در بیمه هستیم .ارزش واقعی این فناوری از آنجا مشخص
میشـود کـه نه تنها به مصرفکننـده امکان خود سرویسـی را میدهد (امکان
دریافت گزارش ،ارسال درخواست ،اطالع از تغییرات ،شرایط سیاستهای بیمه
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و )...بلکـه در کاهـش هزینههای مربـوط به بیمه گران نیز تاثیر گذار اسـت؛
بنابرایـن بهکارگیری بیمهی الکترونیکی ،موجب کاهش چشـمگیر هزینههای
معامالتی ،دسترسـی آسان به اطالعات ،افزایش درصد فروش ،باال رفتن قدرت
انتخـاب بیمهگذاران ،کاهش و حذف محدودیتهای بازار و غیره خواهد شـد
(کاظمی و دیگران.)73 :1387 ،

اینـگل برچـت ( )Engelbrecht, 2005: 219-229معتقـد اسـت ،مهمترین
ویژگیهـای نظـام آمـوزش مجازی عبارتند از سـهولت و سـرعت در به روز
رسـانی ،ذخیره ،بازیابی و به اشـتراكگذاري اطالعات مبتنی بر شـبکه ،انجام
فرآیند یادگیري و ارتباط مستقیم با فراگیران از طریق رایانه و اینترنت ،تمرکز
بر دیدگاه جامع در یادگیري ،ایجاد سیسـتم فراگیر محور به جاي اسـتاد محور،
قابلیـت انعطاف پذیـري در فراگیري ،روشهاي نوین و مناسـب فراگیري ،و
قابلیت تکرارپذیري و جبران مشکالت.
 .4-5سالمت الکترونیکی و رفاه اجتماعی
سلامت الکترونیکی به اسـتفاده از فناوری اطالعات و تکنولوژیهای ارتباطی
برای فراهم آوردن مراقبت سالمت و خدمات و حمایت از بیمار یا امداد شونده
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 .4-4آموزش و یادگیری الکترونیک
آموزش الکترونیکی ،حوزهی جدیدی است که از پیدایش اینترنت و گسترش
ایـن پدیدهی فناوری و اسـتفاده از قابلیتهـای آن ایجاد گردیده و در حقیقت
تکامل شیوهی آموزش از راه دور و برطرفکنندهی نیاز انسانهای پرسوجوگر
و خواهان یادگیری با توجه به اختیاری بودن زمان و مکان اسـت .در آموزش
الکترونیکی ،فرایند آموزشـی بر روی بسـتر ارتباطات الکترونیکی و همچنین
بهرهگیـری از فناوری شـبکه برای طراحی ،ارائه و توسـعهی آموزش ،صورت
میپذیـرد که شـامل فراگیران ،کارشناسـان و تهیه کنندگان مطالب و اسـاتید
میشـود .در آموزش الکترونیکی میتوان از ترکیب نمودن شـیوههاي مختلف
یادگیـري از قبیل متن ،صـوت ،تصویر و غیره به حداکثر بـازده در یادگیری
دست یافت (.)Ellis and et.al, 2009: 303-318
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در زمانـی کـه فاصلهای بین دو گروه پزشـکی و گیرنده ی خدمات پزشـکی
وجود داشـته باشد ،تعریف میشـود که میتواند منجر به ارتقای رفاه اجتماعی
گردد .سلامت الكترونيكي ،روش تازه اى در مراقبتهاى بهداشتى ،تشخيصى
و درمانى اسـت كه با فرآيندهاى الكترونيكى و ارتباطى پشتيبانى ميشود .اين
سـاز و كار جديد پزشكى ،شـامل كليهی خدمات بهداشتى درمانى است كه در
چارچوب پزشكى ،سالمت و فناورى اطالعات قابل حصول است ،و هدف آن،
دسترسـى آسـان به مراقبتهاى بهداشـتى درمانى ،باال بردن كيفيت خدمات و
بهينه سازى شبكههاى بهداشتى درماني در سالمت الكترونيكي است (عباسی و
دیگران.)157-188 :1392 ،
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از جمله اهداف سلامت الکترونیکی ،بهبود مراقبت از بیمار ،بهبود دسترسی
و مراقبت پزشـکی برای نواحی روسـتایی و محروم ،دسترسی بهتر به پزشکان
جهت مشـاوره ،در دسـترس قرار دادن امکانات برای پزشـکان جهت هدایت
معاینـات خـودکار ،کاهـش هزینههای مراقبتهای پزشـکی ،ایجـاد خدمات
مراقبت پزشـکی (در سطح جغرافیایی و جمعیتی وسیع) ،وکاهش نقل و انتقال
بیماران به مراکز درمانی اسـت  .سلامت الکترونیک از شبکهها و سیستمهای
اطالعاتی متعددی استفاده میکند که برخی از آنها شامل سیستمهای ذخیرهی
اطالعـات بیمار ،سیسـتمهای اطالعات دارویی ،سیسـتمهای درمانی و جراحی،
سیسـتمهای پیگیری درمان ،سیسـتمهای درمان از راه دور ،سیستمهای راهبری
پرستار ،رباتهای جراح و سیستمهای پذیرش بیماراند.
امروزه ،سلامت الکترونیکی تا حدی پیشـرفت کرده که امکان انجام عمل
جراحـی از راه دور نیـز بـه وجود آمدهاسـت؛ یعنـی یک جـراح در منطقهای
دورتر از بیمار در یک کشـور با بهره گیری ازارتباطات اینترنتی بسـیار قوی
و زیرسـاختهای فنـی دقیق ،این امـکان را مییابد که در یـک اتاق جراحی
درکشوری دیگر ،به وسیلهی رباتها ،عمل جراحی را انجام دهد.
براسـاس طرحـی پژوهشـی کـه در مرکـز پژوهشهـای مجلـس شـورای
اسلامیبا عنوان بررسی وضعیت سلامت الکترونیک در کشـور انجام گرفته
(پوراسـماعیل و فقیهی ،)1387 ،برنامهریزی و اجرای سلامت الکترونیک در
ایـران با محدودیت های متعددی مواجه اسـت که مهمتریـن آن ها عبارتند از:

آیندهپژوهی ،روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانیشدن با روش دلفی | 105

محدودیتهای مالی و سـرمایهگذاری ،محدودیتهای مربوط به حریم شخصی
و محرمانگی ،عدم دسترسی به فناوری مناسب ،فقدان استانداردهای مدون برای
سیسـتمهای الکترونیک ،بی عالقه بودن جامعهی پزشـکی برای استفاده از این
سیسـتمها ،عدم وجود خطمشـیهای حمایتکننده و فقـدان برنامهی مدون در
حوزه ی سالمت الکترونیک.

شـهر الكترونيكي عبارت از شـهري اسـت كه ادارهی امور شهروندان شامل
خدمات و سرويسهاي دولتي و سازمانهاي بخش خصوصي به صورت برخط
و بـه صورت شـبانه روزي و در هفت روز هفتـه باكيفيت و ضريب ايمني باال
و بـا بهره گيري از ابزار فنـاوري اطالعات و ارتباطات و كاربردهاي آن انجام
ميشـود .شـهر الكترونيكي ما را از دنياي تك بعدي شهرهاي سنتي و امروزي
خارج كرده و به دنياي جديدي راهنمايي میکند ،دنيايي دو بُعدي كه دستاورد
فناوريهـاي نويـن اطالعـات و ارتباطات اسـت .در گذر اين زمـان و در اين
حركت رو به جلوي فناوري ،ما در آينده اي نه چندان دور دنياي سـه بعدي را
شاهد خواهيم بود.

1

بسياري از فعاليتهايي كه در شهرهاي عادي انجام ميشود ،از قبیل فعاليتهاي
بانكی ،فعاليتهاي اداري شهرداریها ،فعاليتهاي تجاری ،فعاليتهاي تفريحي،
كسـب اطالعات و فعاليتهاي علمي عمومی ،فعاليتهاي آموزشي شهروندان،
1. online
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 .4-6شهروند و شهر و عدالت الکترونیکی
با گسترش استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی به موازات شهروندی در جهان
واقعی ،شـهروندی الکترونیک به عنوان مقولهای جدید مطرح شـده اسـت .در
دهـهی اخیر ،محققـان و نظریه پـردازان حوزهی ارتباطـات ،اهمیت زیادی به
شـهروندی الکترونیک (رابطهی میان جهان مجازی ،دولت و شهروندان) نشان
دادهاند .به طور مشـخص ،محققان زیادی با تاکید بر مفاهیم شهر الکترونیک و
شهروند الکترونیک ،ویژگیها و مزایای شهروند الکترونیک را مطالعه کرد هاند
(عاملی و دیگران.)101-130 :1391 ،
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فعاليتهاي سياسی ،فعاليتهاي مسافرتي ،كاريابي و درخواست كار ،فعاليتهاي
درماني و فعاليتهاي تصميمگيري وغیره ،1قابلیت پیادهسـازی و اجرا در شـهر
الکترونیکـی را دارد .بـه جرأت ميتوان گفت كه اين فعاليتها در شـهرهاي
الكترونيكي ،بسيار راحتتر از نمونههاي فيزيكي آن است.

 .5آیندهپژوهی 2روندها
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تالش هاي علمي بشـر براي شناخت آينده ،نخسـتين بار با پديدهی پيش بيني
شـروع شـد و در برنامهريزي مورد اسـتفاده قرار گرفت؛ همچنين مشـاهدهی
تكرار در وقوع رويدادها ،اين پيش فرض را به وجود آورد كه ميتوان نتايج و
تبعات آن را به كليه ي رويدادهايي از آن جنس ،تعميم داد (البرزی و دیگران،
 .)1391مافی معتقد اسـت« :پیشبيني سعي داشت تا با توسل به مشاهدات قبلي
و براسـاس وضعيت گذشـته و حال ،آينده را پيشگويي نمايـد .ناگفته نماند،
درك و فهـم دنيـاي آينده به معني پيشگويي دقيق جزييات آن نيسـت .توان
ما در پيش بيني اغلب رويدادهاي آينده ،بسـيار محدود اسـت ،و هر قدر بتوانيم
پيش بيني كنيم ،براي موفقيت ما در آينده ،حياتي است» (مافی.)11 :1390 ،
میتـوان گفت ،آیندهپژوهی ،مشـتمل بـر مجموعه تالشهایی اسـت که با
تجسـم انـواع آیندهی بالق ّوه
واکاوی منابـع ،الگوها و عوامل تغییر یا ثبات ،به ّ
و برنامهریزی برای آنها میپـردازد .آیندهپژوهی ،بازتاب دهندهی ،چگونگی
واقعیـت «فـردا» از دل تغییر -یا ثبـات« -امروز» اسـت؛ البته از نگاه
زایـش
ّ
سـطحي مي توان آيندهپژوهي را نوعی پيش بيني دانسـت ،اما از نگاه عميق ،در
معناي کشف آینده ای مطلوب است كه شکل بخشیدن به آن را موجب مي شود.
در یکی از این تعاریف سـاده و در عين حال بسـيار ژرف« ،آينده پژوهی» علم
و هنر کشـف آينده و شکل بخشـيدن به دنياي مطلوب فردا عنوان شده است»
(ملکي فر.)1385 ،
تعاریـف متعـددی بـرای آینده پژوهی وجـود دارد ،كه همهی آنهـا تقريب ًا
 http://www.itdevelopteam.com/پايگاه تخصصي توسعه فناوري اطالعات 1.
2. Future Study
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داراي نقـاط اشـتراكي از قبيـل مـوارد ذيـل اسـت -1 :تأكيد بـر علمي بودن
آينده پژوهي -2بهبود آينده و شكل دادن به آن  -3تاكيد بر شناسايي و كشف
آينده  -4تقسیم بندی انواع آينده  -5هنر کشف آینده.

آینده های باورکردنی
آینده های محتمل
آینده ی مطلوب

تصوير( :)1انواع آینده در علم آینده پژوهی
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در دانـش آيندهپژوهـي ،آينـده را ميتوان به چهار دسـته تقسـيم كرد که
عبارتنـد .1 :آینـدهی ممکـن .2 ،آینـدهی بـاور کردنی .3 ،آینـدهی محتمل،
 .4آیندهی مطلوب .مهمترين موضوع در تقسـيمبندي آينده پژوهي اين است كه
آينـدهی ممكن دربردارندهی همهی انواع آيند ه اسـت ،آيندهی باورپذير ،زير
مجموعه ی آيندهی ممكن است ،وآيندهی محتمل هم جزئي از آينده ی باورپذير
اسـت ،اما آينـدهی مطلوب ،زير مجموعهی مشـتركي از همه ی آن ها اسـت.
تصویر زیر نشان دهندهی انواع آینده در ارتباط با یکدیگر است.
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 .5-1پیشرانها در آیندهپژوهی
پیشرانها 1مجموعه ای از نیروهای شکل دهندهی آیندهاند که به صورت جهانی
یا محلی بر انواع مختلف آن تأثير میگذارند .پیشـرانها به صورت غیرمسـتقیم
بـر آیندهی حوزههای اجتماعی ،فناورانه ،اقتصادی ،زیسـت محیطی و سیاسـی
تأثيرگذارند (هاشـمیان اصفهانـی .)33 :1389 ،پیشـرانها را میتوان از درهم
کنـش چهـار مؤلفهی ذیل شناسـایی کرد :الـف) روندهـا ، 2ب) رویدادها، 3
ج) تصاویر ، 4د) اقدامها. 5
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روندها و رویدادها ،شـناخته شـده ترین واژههـای آینده پژوهی اند که بر دو
ویژگی آینده ،متمرکزند .روندها اشـاره به پیوسـتگی تاریخـی و زمانی دارند
و رویدادها بر گسسـتگیهای تاریخی تاکید میورزند .روند تغییرات منظم در
دادهها یا پدیدهها در خالل زمان اسـت که ازگذشـته آغاز میشـوند و تا آینده
ادامـه مییابند ،امـا رویدادها برخالف روندها ،حاصل اتفـاق یا حادثهاند که به
شدت بر روندها و به طور کل ،برآینده ،تأثير میگذارند .شناسایی روندها یکی
از گامهـای بی بدیل مطالعات آینده پژوهانه و به ویژه پروژههای آینده نگاری
اسـت .روندها ،وقتی در کنار هم قرار بگیرند ،میتوانند تصویر نسـبتا کاملی از
آیندهی محتمل حوزه یا سـازمان مورد نظر به دسـت بدهند (آلسـتین:1391 ،
.)۱۶۴
تصاویر ،حاصل برداشـت یا درخواست افراد و گروههای گوناگون در مورد
آینـده اسـت .تصاویر بـه صورتهای گوناگونی انتشـار مییابـد ،از جمله در
استعارههایی که بازیگران به کار میگیرند ،سخنرانیها ،گفتگوها و سناریوهایی
که از طرف اشـخاص و بازیگران مختلف تهیه میشود .در نهایت ،اقدامات نیز
متأثر از تصاویر ذهنی بازیگران مختلف از آینده ،شکل میگیرد.

1. Drivers
2. Trends
3. Events
4. Images
5. Actions
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 .6روش شناسی تحقیق

براي رسـيدن به روندهاي موثر بر خدمات فضای مجازی ،محقق با اسـتفاده
از روش اسـنادي و كتابخان های سـعی کرده تا اين روندها را با کمک اسـناد و
ادبیات نظری ،شناسـايي نموده و پرسشـنامهی دلفي بر اساس آن طراحي شود.
پس از طراحی پرسشـنامهی دلفی ،به منظور اعتباریابی و روایی سـنجی آن ،از
روش روایی صوری استفاده گردید .به همین منظور ،پرسشنامه در اختیار  5نفر
از خبرگان دانشگاهی و  3نفر از خبرگان حوزهی فناوری اطالعات (که دارای
تحصیالت دکتری تخصصی مرتبط با  TIو حداقل  10سـال سـابقه کار در این
حوزه بودند) قرار گرفت ،و نظرات آنها بر روی پرسشنامه اعمال شد .جامعهی
آماری این تحقیق ،خبرگان حوزهی مدیریت فناوری اطالعات در دانشگاههای
تهران و شـرکتهای فناوری مسـتقر در مراکز رشد دانشگاهی میباشند .بدین
منظـور ،محقق طبـق مراحل اجرای یک مطالعهی دلفی ،موارد زیر را انجام داده
است:
 .1انواع آيندهی محتمل فرضي فضای مجازی؛
 .2بهکارگیری تكنيك دلفی به منظور برقراری یک تعامل صحیح بین نظرات
واقعی افراد که از جمع آوری نظرات کارشناسـان در دفعات متعدد با اسـتفاده
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ایـن تحقیق بـا توجه به هدف آن ،از نـوع تحقیقات کاربردی اسـت ،زیرا در
جهت دستیابی به اطالعاتی در مورد آیندهی خدمات ارائه شده در فضای مجازی
بـوده و برای سـازمانهای متولی این موضوع در زمینـهی تصمیم گیری ،مفید
خواهد بود .روش انجام پژوهش ،توصیفی و اکتشـافی اسـت؛ بنابراین به دنبال
کشف انواع آینده ی پیش روی خدمات در فضای مجازی است .از لحاظ مبنای
پژوهشی نیز این تحقیق از نوع آمیخته (كیفي -کمی) محسوب ميگردد؛ زیرا
در عین اسـتقرایی و تفسـیری بودن ،در پایان ،از اسـتدالل قیاسـی برای تحلیل
یافتهها اسـتفاده میکند .برای گردآوری اطالعات نیز از دو شـیوهی مطالعات
اسنادی و کتابخانهای وتکنیک دلفی استفاده گردیده است.
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متوالی از پرسشـنامهها به دسـت ميآید ،و برای نمایانـدن همگرایی نظرات و
تشـخیص اختلاف عقیدهها یا واگرایی آرا به کار مـيرود ،و هر تکرار ،یک
دوره را تشـکیل ميدهد .در واقع ،پرسشـنامه ،وسیلهاي برای برقراری ارتباط و
اثرگذاری کارشناسـان بر یکدیگر اسـت ( . )Dagenais, 1987: 307-308در
این مرحله ،سؤاالت پرسشنامهی دلفی در تحقیق حاضر طراحي شد.
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 .3پرسشـنامهی تهیه شـده ،به صورت حضوری در اختیار  81نفر از خبرگان
حـوزهی فضـای مجازی به صـورت انتخابی و قضاوتی قرارگرفـت و از آنها
خواسـته شـد كه نظر خود را در مورد موضوع ابراز كنند ،سـپس انواع آیندهی
محتمـل خدمات در فضای مجازی اولويـت بندي ،و آيندهی محتمل آن از نظر
هر كدام از خبرگان ،شـناخته شـد ،و با شـروع توزيع مرحلهی دوم پرسشنامه،
مرحلهی بازخورد نيز شروع گردید.
 .4بازخـورد در تجزیه و تحلیل پرسشـنامهی اول کـه در مورد انواع آیندهی
محتمل و مطلوب خدمات فضای مجازی اسـت ،صورت گرفت ،و برای رسیدن
بـه توافق در مـورد اختالفات کارشناسـان در مورد مزبور و به دسـت آوردن
آیندهی مطلوب ،مورد استفاده واقع شد.
 .5وفاق یا تکرار مرحلهی بازخورد ،براي ارائهی نتايج داليل موضع گيريهاي
افراطي و درخواست ارزيابي مجدد مورد استفاده قرار ميگيرد .در روش دلفي،
اين داليل ،مقابل شـركت كنندگاني كه در نخسـتين مرحله پاسخگو بوده اند،
قرار داده ميشـود و از آن ها درخواسـت ميگردد كه پاسخهاي قبلي خود را با
توجـه به نظرهاي افراطي ،مورد بازنگري قرار دهند (عالي زاده .)48 :1385 ،از
آنجا که پژوهش دلفی به دنبال اجماع و وفاق بین خبرگان و متخصصان است،
پس از جمع آوری پاسخها ،به بررسی و تحلیل نظرات پاسخ دهندگان پرداخته
شـد .در این تحلیل و بررسی ،از فرمولهای شـاخص اولویت و شاخص اجماع
اسـتفاده گردید ،تا پس از تجزیه و تحلیل پرسشـنامههاي رسـیده در دور اول،
پرسشـنامههاي دور دوم با توجه به مـوارد اختالفی صاحب نظران ،تهيه و اجرا
شود.آنگاه با توجه به نتايج بررسي اين پرسشنامه و نتيجه گيري آن ،یافتههای
پژوهش تدوين شده است.
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 .6-1استفاده از فرصتهای ناشی از جهانی شدن
بـه رغم تهدیدات ناشـی از جهانی شـدن ،نباید از فرصتهایی که به واسـطهي
گسترش و تسهیل ارتباطات ،تخصصی شدن رشتهها و زمینههای مختلف و افزایش
اطالعات صورت گرفته ،غافل ماند .جهانیشـدن ،فرايندي گريزناپذير است كه
به دليل مسـائلي چون توسعهي ماهوارهها ،گسـترش رایانهها ،افزایش رسانهها و
بهویژه ازدیاد کانالهای تلویزیونی ،صورت گرفته است (التوش.)110 :1379،

منبع عمیق حقوق به طور عام و حقوق خانواده به طور خاص ،در کشـور ما،
فقه اسلامی اسـت که با ابزار فقه پویای شیعه ،قابلیت انطباق با تحوالت جهانی
و پاسـخ گویی به نیازهای نوظهور را دارد .در واقع با مصون نگه داشـتن حقوق
خانواده از آسـیبها ،و کارآمد و روزآمد کـردن حقوق خانواده بر مبنای فقه
پویای شیعی و ابزار اجتهاد ،در فرصتهای به وجود آمده ی ناشی از جهانی شدن
 همچون تسـهیل ارتباطات و تبادل سـریع و آسان اطالعات  -میتوان حقوقخانوادهي اسالمی را در سطح بینالمللی عرضه نمود.

 .7یافتههای تحقیق

بـه منظور تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شـده با روش دلفی ،از شـیوه ی
تحلیل محتوا اسـتفاده شـده تـا نظرات کلیهی خبرگان در قالـب مثلث آیندهی
خدمـات فضـای مجازی ،جمع بنـدی شـود .بنابراین یافتههای ایـن تحقیق در
مرحلهی اول با توجه به مثلث آیندهی خدمات فضای مجازی در سه بخش ارائه
میشـود .ابتدا گذشـته خدمات ارائه شده مورد بررسـی قرار میگیرد ،سپس به
شـناخت وضعیت فعلی خدمات فضای مجـازی میپردازیم و به تأثیر روندهای
محیطی و محاطی بر آیندهی خدمات فضای مجازی یعنی “فشار حال” مینگریم.
در نهایـت با تعریف تصویرهای رقیب از آینده ،یعنی “انواع آیندهی محتمل”،
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به نظر میرسـد ،ظرفیتهای ناشـی از جهانی شدن که تنوع فرهنگی و امکان
عرضـهي افکار و پارادیمهای مختلـف را فراهم میکند ،امکان عرضهي حقوق
خانوادهي اسلامی را در سطح بینالمللی فراهم مینماید؛ بنابراین ضروری است
که ابتدا ظرفیتهای غنی منابع خود را بشناسیم ،و اشکاالت و نواقص داخلی را
مرتفع نموده ،آنگاه به ارائهي آن در سطح بینالمللی بپردازیم.
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بـه بررسـی نظر خبرگان و متخصصان در مورد تأثیـر روندهای خدمات فضای
مجازی بر موضوع مذکور میپردازیم.
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تصویر( :)2مثلث آیندهی خدمات فضای مجازی

 .7-1وزن گذشتهی خدمات فضای مجازی
وضعیت گذشته كه به ويژه خود را در قالب واقعيتهاي امروز نشان ميدهد،
اغلـب به عنـوان مانعي فرا روي حركت به سـمت تصويرهـاي مطلوب آينده
(خاصه چشم انداز) آشكار ميشود .وزن گذشته ،همان نيروي مقاومت در برابر
تغيير اسـت .انسـان از منظر بيولوژيك ،طوري ساخته شده كه در برابر هر نوع
تغيير مقاومت ميكند .گذشته از اين ،زيرساختها و ساختارهاي اجتماعي و يا
سـازماني موجود نيزكه محصول گذشـته اند ،تغيير را برنميتابند و با آن مقابله
ميكنند .اين همه در حالي است كه تحقق تصويرهاي مطلوب و حتي نامطلوب
آينده (نامطلوب از نظر ما و مطلوب از نظر رقبا) نيازمند تغيير است (ملكي فر،
.)16 :1391
گذشتهی ارائه ی خدمات در بخشهای دولتی و غیردولتی ایران به شکل سنتی
صورت گرفته است .با ورود کامپیوتر به ایران و بهکارگیری آن در سازمانها،
برخی از فرایندهای کاری و خدمات ارائه شـده توسـط کامپیوتر و به صورت
الکترونیـک صـورت پذیرفت .این موضـوع با ورود اینترنت به ایران ،شـکل
گسـتردهتری یافته است .پیش از ایجاد شـبکهی اینترنت ،نسل قبلی شبکههای
رایانهای جهانگستر به نام “بیتنت” در دنیا به کار میرفت .مرکز (پژوهشگاه)
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دانشهـای بنیادی در سـال  ۱۳۶۸برای اولین بار در ایران به شـبکهی بیتنت
متصل شـد؛ هدف از این کار ،ارتباط علمی و پژوهشی با دانشگاههای دنیا بود.
شبکهی بیتنت با شبکهی اینترنتی که امروز استفاده میشود،تفاوتهای بسیار
داشت و استفادهی اصلی که از آن صورت میگرفت ،دریافت و ارسال نامههای
الکترونیکی بود .این مرکز ابتدا از طریق اتصال با شـمارهگیری و با استفاده از
خط تلفن به دانشـگاهی در اتریش متصل شـد و پس از آن یک خط استیجاری
با دانشگاه وین برقرارگردید.

 .7-2فشار حال خدمات فضای مجازی
فشـارحال ،شـامل وضعیت فعلی خدمات فضای مجازی و روندها یعنی الگوهای
پایدار تغییر اسـت که بر این خدمات ،تأثیر دارند و نقش نیروهای پیشران را به
سـمت آینده ،بازی ميکنند .مهمترین خدمـات الکترونیکی که در حال حاضر
در ایران مطرح شده ،در بخش ادبیات نظری این مقاله مرور شد .در حال حاضر،
بهرهگیری از فناوری اطالعات در دسـتگاههای دولتی آن چنان که باید و شاید
مورد توجه قرار نگرفته و به نوعی استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی مغفول مانده
اسـت .هر چند اقدامات بسیار خوبی در برخی سـازمانهای دولتی و غیر دولتی
در این زمینه برداشته شده ،ولی نیاز تداوم این حرکت همچنان احساس میشود.
بر اسـاس مطالعات اسـنادی و کتابخانـهای ،مهمترین روندهـای تاثیرگذار بر
خدمات فضای مجازی به قرار ذیل است:
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اینترنت به صورت عمومی از حدود سـال  ۱۳۷۲برای استفادههای دانشگاهی
وارد ایران شد ،و پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،این بار نیز اولین مرکزی بود که
از طریق دانشگاه وین به اینترنت متصل شد (شهشهانی .)1385 ،در ابتدا خدمات
اتصال به اینترنت فقط به کاربران دانشـگاهی داده میشـد .استفادهی عمومی از
اینترنت برای اولین توسـط شـرکت ندا رایانه فراهم شد .از آن به بعد ،به مرور
زمان ،شـرکتهای دولتی و غیردولتـی ،بخشهای کوچکی از خدمات خود را
همزمان با کمک شبکه اینترنت و به صورت الکترونیک ارائه نمودند.
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تصوير( :)3روندهای محیطی و محاطی موثر بر آیندهی خدمات فضای مجازی

همانطور که در مدل فوق مشـاهده میشـود ،مهمتریـن روندهای محیطی و
محاطی موثر بر آیندهی خدمات فضای مجازی عبارتند از .1 :اسـناد باالدسـتی
(قوانین و مقررات و سیاسـتهای ابالغی مقام معظم رهبری) .2 ،تشکیل مرکز
ملـی فضـای مجازی ایـران  .3تغییرات فرهنگـی و اجتماعـی در به کارگیری
اینترنت  .4رشد زیرساخت های فناوری و ابزارهای نوین اطالعاتی و ارتباطی .5
گسترش سـواد الکترونیکی  .6سهولت استفاده و کاربردپذیری خدمات فضای
مجازی  .7هزینهی نسبت ًا کم خدمات فضای مجازی.
 .7-3کشش آینده (تصويرهاي رقيب از آينده) خدمات فضای مجازی
تصویرهـای آینـده یا همان آیندههای محتمل ،اثر کششـی دارنـد و از طریق
ایجاد نیرویی به نام کشـش آینده ،وضع موجود را به سمت جلو سوق ميدهند.
بدیهی اسـت آینده به سـود تصویری شـکل ميگیرد که کشش بیشتری ایجاد
کند (ملکی فر .)15 :1391 ،انواع آيندهی محتمل(تصویرهای آینده) و خدمات
فضای مجازی ،طی ده سال آینده در ایران بدین قرارند:
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سناریوی الف) ارائهی مطلق خدمات فضای مجازی

کلیهی خدمات مورد نیاز شـهروندان و مردم ایران در ده سـال آينده ،در فضای
مجازی ارائه خواهد شـد و روشهای سـنتی و فیزیکی ارائه ی خدمات ،حذف
میشـوند .به عبارت دیگر ،با استفاده از تکنولوژی و ابزارهای نوین ارتباطی و
اطالعاتی ،کلیهی خدمات مورد نیاز شهروندان و مردم ارائه میگردد.

سناریوی ب) ارائهی موازی خدمات فضای مجازی

سناریوی ج) ارائهی مک ّمل خدمات فضای مجازی

خدمات مورد نیاز شهروندان و مردم ایران در ده سال آينده ،به صورت استفادهی
تکمیلی در فضای مجازی و به عنوان تکمیلکننده و پوشـش دهندهی خدمات،
با روشهای سـنتی و فیزیکی خواهد بود؛ به عبارت دیگر ،برنامهریزی و توجه
اصلی به روشهای سنتی و فیزیکی و خدمات در فضای مجازی به عنوان مکمل
و پوشش دهنده خواهد بود.
سناریوی د) ارائهی سايهاي خدمات فضای مجازی

خدمات مورد نیاز شهروندان و مردم ایران در ده سال آينده نیز مانند وضعیت فعلی
ارائه خواهد شد .به عبارت دیگر ،سازمانها گوشهی چشمی به ارائهی خدمات در
فضای مجازی داشته و حضور سایهای در آن دارند؛ يعني سازمانها تصميم قطعي
به نحوهی استفاده از آن ندارند و در بعضي بخشها به صورت پررنگ و در بعضي
قسمتها به صورت كمرنگ مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
 . 7-4تأثیر مجموع روندها بر آینده ی خدمات فضای مجازی
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خدمات مورد نیاز شهروندان و مردم ایران در ده سال آينده ،در کنار روشهای
سنتی و فیزیکی ،به صورت مستقل و یکسان در فضای مجازی نیز ارائه خواهد
شـد .به عبارت دیگر ،ميزان توجه به خدمات فضاي مجازي از لحاظ تخصیص
نيروي انساني و بودجه و ساير موارد مورد نياز ،مانند روشهای سنتی و فیزیکی
ارائهی خدمات خواهد بود.
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بر اساس دستهبندی فوق ،از خبرگان مورد مطالعه با روش دلفی خواسته شد تا نظر
خود را در خصوص تأثیر مجموع روندها بر آیندهی خدمات فضای مجازی بیان
نمایند که نتایج بهدست آمده در نمودار زیر آمده است:
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نمودار شماره ی ( :)2تأثیر مجموع روندها بر آیندهی خدمات فضای مجازی

همان طور که در نمودار فوق مشـاهده میشود ،انواع آیندهی ارائهی خدمات
فضای مجازی در ایران ،طی ده سـال آينده با توجه به مجموع روندها (به طور
كلي) با نظـر اجماعی تمامي خبرگان و متخصصان جامعهی آماری این تحقیق
به قرار ذیل مورد اولویت قرارگرفته است:

 .1ارائـهی موازی خدمات فضـای مجازی در ایران با امتیاز اجماعی (())87.66
خبرگان در اولویت اول؛

 .2ارائـهی مکمل خدمات فضای مجـازی در ایران با امتیاز اجماعی (())69.23
خبرگان در اولویت دوم؛
 .3ارائـهی مطلـق خدمات فضای مجازی در ایران بـا امتیاز اجماعی (())41.25
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خبرگان در اولویت سوم؛

 .4ارائهی سـایهای خدمات فضای مجازی در ایران با امتیاز اجماعی (())32.12
خبرگان در اولویت.
 .7-5آیندهی مطلوب خدمات فضای مجازی
در بخش دیگری از تحقیق ،از خبرگان مورد مطالعه با روش دلفی خواسته شد تا
نظـر خود را در خصوص آیندهی مطلوب خدمات فضای مجازی (مطلوب ترین
تصویر از آینده) بیان نمایند که نتایج بهدست آمده در نمودار به قرار ذیل است:

همانطور که در نمودار فوق مشاهده میشود ،آيندهی مطلوب خدمات فضای
مجازی در ایران ،طی ده سال آينده با نظر اجماعی تمامي خبرگان و متخصصان،
ارائه ی موازي خدمات فضای مجازی با امتیاز اجماعی  92.65درصدی خبرگان
می باشد .به جز ارائه ی موازی خدمات فضای مجازی که به صورت تقریبی قاطع
اولویت آینده مطلوب را داشـته اسـت ،تنها ارائه ی مکمل نیز در رده ی دوم با
امتیاز اجماعی  7.35درصد قرار دارد و ارائه ی مطلق و سـایه ای خدمات فضای
مجازی ،مورد توجه خبرگان برای آینده ی مطلوب نبوده اند.
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نمودار شمارهی ( :)3آیندهی مطلوب خدمات فضای مجازی
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نتیجهگیری
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تحـوالت پیچیده و سـریع تکنولوژی و فناوری اطالعـات در چند دههی اخیر
و نیز شـتابگیری روند جهانی شـدن ،موجب گردیده تا جوامع تالش نمایند تا
بیـش از پیش خود را برای پذیرش تغییرات و تحوالت ،آماده کنند .آنچه که
تا چند دهه ی پیش به عنوان یک امتیاز برای سـازمانها تلقی میشـد ،عبارت
بود از برپایی و فعال نگه داشـتن سـازمانهای بزرگ .چنین استدالل میشد که
هرچه این س�ازمانها بزرگتر باشند ،اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر میگرد د (�Ak
 ،)kermans, 2004: 445-457اما با توسعهی شبکههای مخابراتی و رایانهای به
ویژه در دههی اخیر ،اسـتفاده از فناوری اطالعـات در تمام عرصههای زندگی
بشر رواج یافت .
با روند موجود ،تا چند سـال آینده ،بخش اعظم از وقت و زندگی انسانها در
فضای مجازی سپری خواهد شد .از همین رو در حال حاضر ،ارائهی خدمات در
فضای مجازی به عنوان یک اسـتراتژی محوری مورد توجه کلیهی کشـورهای
پیشـرفته و در حـال توسـعه قرار گرفته اسـت .اگـر در ایجاد زیرسـاختها،
توانمندیهـای الزم وگامهـای سـریع و اساسـی برداشـته نشـود ،در آینده با
چالشهایی جدی مواجه خواهیم شـد؛ بنابراین الزم است عوامل و موانع موجود
را در مسـیر بهکارگیری و توسـعهی مقولهی مزبور ،مورد بررسـی قرار داد و
اولویت بندی نمود ،سـپس بر اسـاس آن ،موانع مذکور را رفع ،و الگویی جامع
جهت پیاده سازی و ارائهی خدمات در فضای مجازی تبیین کرد.
سـازمانهای دولتی و غیردولتی کشـور با در نظر گرفتـن كليهی تهديدهاي
محتمل ،بـه منظور همراهی با فرایند تکنولوژیک جهانی شـدن ایران و توانایی
همـکاری و رقابـت در عرصههای بیـن المللی ،در آینـدهی نزدیک ناگزیر به
اسـتفاده از خدمـات فضای مجازی بـراي افزايش و كارايـي ارائهی خدمات و
محصوالت خود میباشـند .در چنین شـرایطی ،شناسایی آیندهی خدمات فضای
مجازی میتواند سازمانهای ما را در جهت برنامهریزی و سرمایهگذاری هدفمند،
هدایت نماید .در همین راستا با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقيق ،انواع
آينـدهي محتمل و آينـده ی مطلوب خدمات فضای مجـازی در آیندهی ایران،
برای افق سال  1404در تصویر زیر نشان داده شده است:
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همانطور که در تصویر فوق نشـان داده شـده ،مي توان گفت كه با توجه به
انتخاب ارائهی موازي خدمات فضای مجازی به عنوان اولويت اول انواع آيندهي
محتمل و آيندهی مطلوب ایران در افق  1404و با توجه به اينكه ارائهی سایهای
در فضـاي اينترنت در اولويت چهارم از سـوي خبرگان انتخاب شـده ،به طور
كلي مي توان گفت كه هدفمندترین مسـیر برای برنامهریزی و سـرمایهگذاری
سازمانهای دولتی و غیردولتی ایران در حوزهی خدمات فضای مجازی ،ارائهی
موازی این خدمات در آینده اسـت .بر همین اساس ،تصوير زير ،انواع آيندهي
محتمـل و مطلـوب خدمات فضـای مجازی را نشـان ميدهد و بـر همین مبنا،
پیشنهادات کاربردی تحقیق حاضربه قرار زیر ارائه میگردد:
 .1برنامه ریزی در سـازمان و شـرکتهای دولتی و غیردولتـی برای ارائهی
مـوازی خدمات در فضای مجازی صورت گیـرد؛ بدین معنا که ميزان توجه به
خدمات فضاي مجازي از لحاظ تخصیص نيروي انسـاني و بودجه و سـاير موارد
مورد نياز ،مانند روشهای سنتی و فیزیکی ارائهی خدمات باشد.
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 .2متناسـب بـا مأموریتهـا و فرایندهـای کاری هـر کـدام از سـازمانها،
عرصههایی که قابلیت و پذیرش ارائهی موازی خدمات در فضای مجازی وجود
دارد ،شناسایی شده و در اولویتهای سرمایهگذاری سازمان واقع شود.
 .3توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی متخصص در عرصهی فضای مجازی
چـه در آموزش حین خدمت و چه دانشـجویان دانشـگاههای کشـور ،توسـط
بخش های متولی پیگیری شود.
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