فصل چهارم

تحليل تحوالت فناوري
و
روش هاي كار
هدف  هاي رفتاري

 -1روش  هاي دستيابي به فناوري  هاي روز مرتبط با حرفه را تعریف نماید.

 -2نحوه كاربرد فناوري هاي جديد در شغل مربوط را توضیح دهد.
 -3اصول كاربرد فناوري هاي جديد در شغل مربوط را توضیح دهد.

 4-1مقدمه
درسال هاي اخير ،برنامهريزي تكنولوژي به عنوان يكي از اجزاي محوري برنامهريزي كسب و كار شركت ها درآمده
است بهگونه اي كه برنامهريزي تكنولوژي هم در سطح كالن (ملي) و هم در سطح شركت و هم در سطح راهبرد هاي
كسب و كار مورد نياز است .در اين ميان پيشبيني تكنولوژي به عنوان نقطه شروع برنامهريزي تكنولوژي از اهميت و
جايگاه ويژ ه اي برخوردار است .در اين فصل ضمن تبيين چارچوب هاي برنامهريزي تكنولوژي و پيشبيني تكنولوژي
و ارتباط آنها با يكديگر،تعاريف ومفاهيم پيشبيني تكنولوژي وانتخاب روش هاي مناسب پيشبيني تكنولوژي مورد
بحث و بررسي قرار خواهند گرفت.
فصل حاضر با هدف بررسي تأثيرات فناوري اطالعات بر اشتغال تهيه شده است .در اين بخش ،ابتدا به اهميت
اشتغال زايي و وظايف و محدوديت دولت ها در برنامه ريزي اشتغال اشاره شده و سپس چالش هاي جهاني تأثيرگذار
بر مقوله اشتغال ،همچون تغييرات جمعيتي ،تغيير در نياز هاي جامعه ،مهاجرت ،تحول در فناوري اطالعات و ظهور
فناوري هاي نو ،تسهيل در ارتباطات ،پديده جهاني شدن و ظهور مشاغل جديد مورد بررسي قرار گرفته است .در ادامه
نمونه  هايي از مشاغل نوظهور معرفي مي گردند كه از رهگذر ظهور و توسعه فناوري اطالعات ايجاد شده اند .درنهايت،
چشم انداز وضعيت پنج شغل مختلف در سال  2010موردبررسي قرار گرفته و فصل با ارائه چند راهكار پيشنهادي
براي كشورمان ،خاتمه مي يابد.

4-2
فناوري اطالعات
بسیاری فناوری اطالعات را مترادف با کامپیوتر می دانند .این تلقی ،از آنجا که موتور محرکه این فناوری کامپیوتر
است ،چندان بیهوده نیست .اما از آنجا که تنها بیانگر گوشه ای از تغییرات است که در اثر ورود به این مرحله حیات به
وجود آمده (یا خواهد آمد) دور از واقعیت است .اگرچه در حال حاضر بسیاری از افزار های مبتنی بر فناوری اطالعات
مشخص ًا کامپیوتری نیستند ،اما آنچه رشته همه کاربرد های مختلف این فناوری را به هم پیوند می دهد ،جریان اطالعات
و پردازش آن است.
اما به راستی فناوری اطالعات چیست؟ همچنان که اشاره شد خاستگاه اصلی این فناوری ظهور کامپیوتر ،توسعه
شبکه  های مخابراتی و نیاز روزمره به آن ماهیت و ابعاد گسترده تر بخشیده است .همین موضوع تعریف دقیق فناوری
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اطالعات را با مشکل مواجه می کند به طوری که تعاریف مختلفی برای آن ارائه شده که مهمترین آنها به این شرح است:
 -۱فناوری اطالعات تلفیقی از دستاورد های مخابراتی ،روش  ها و راهکار های حل مسئله و توانایی راهبری با استفاده
از دانش کامپیوتری است.
 -۲فناوری اطالعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوری کامپیوتری ،طراحی کامپیوتری،
پیاده سازی سیستم  های اطالعاتی و کاربرد های آن است.
 -3فناوری اطالعات مجموعه ای از سخت افزار ،نرم افزار و فکرافزار است که گردش و بهره برداری از اطالعات را
امکان پذیر می سازد.
 -4فناوری اطالعات عبارت است از همه شکل  های فناوری که برای ایجاد ،ذخیره و استفاده از شکل  های مختلف
اطالعات شامل :اطالعات تجاری ،مطالعات صوتی ،تصاویر متحرک ،داده  های چند رسانه ای و ...به کار می رود.
به هر حال هر یک از تعاریف فوق وجهی از ویژگی  های فناوری اطالعات را بیان می کند که ممکن است حتی نامتجانس
با هم باشد ،اما میتوان گفت :عبارت فناوری اطالعات به کرات در زمینه  های نو و جدید در معانی مختلف به کار میرود.
پاسخ به این سؤال که نیروی کار فناوری اطالعات کیست؟ این است که نیروی انسانی به عنوان سرچشمه مغز افزاری
مهم ترین رکن چنین جوامعی محسوب می شود .ورود موفق به عصر اطالعات بدون توجه به تدارک زیرساخت انسانی
مناسب امری محال محسوب می گردد.
همچنان که می دانید فناوری اطالعات موجب تحوالت شغلی در جامعه خواهد شد به گونه ای که برخی از مشاغل
حذف و فرصت  های شغلی جدید ایجاد می شود .بی گمان اجرای موفق چنین مشاغلی از عهده افرادی برمی آید که از
دانش و مهارت  های الزم در زمینه فناوری اطالعات برخوردار باشند.
فناوری اطالعات و دولت :در گذشته و پیش از انقالب صنعتی ارتباط بین بخش  های حکومتی محدود بود ،بنابراین
حکومت  ها از نوع چند پارچه بودند و حکومت مرکزی نظارت بر حکومت  های محلی را به عهده داشت .با استمداد
از فناوری  هایی که در عصر صنعت خلق شده اند فاصله جوامع کوتاه تر گردیده و اعمال حاکمیت به طور بسیط ممکن
گشت .در گذشته به علل گوناگونی دمکراسی عمومی میسر نبود و تنها در محدوده کوچکی رأی گیری انجام می گرفت.
با ظهور فناوری اطالعات که مولود عصر صنعت است باز هم فاصله  ها کمتر شده و هر کشور به صورت دهکده
کوچکی درمی آید که در آن:

*رابطه هیأت حاکمه و مردم گسترش می یابد ،لذا مردم سریع تر از فعالیت  های دولت مردان آگاه می شوند.
*مردم به صورت وسیع تری در سیاست گذاری شرکت می کنند.
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دولت و هیئت حاکمه ای که از فناوری اطالعات برای جنبه  های مختلف اعمال حاکمیت استفاده کند ،دولت
الکترونیکی نامیده می شود ،چنین دولتی استفاده سهل و آسان از فناوری اطالعات را برای ارائه خدمات دولتی به
صورت شبانه روزی به شهروندان میسر می سازد .بنابراین می توان گفت که :مردم دولت را بر سرانگشتان خویش
خواهند داشت.
قابلیت  هایی که انتقال از مدیریت عمومی و سنتی به مدیریت الکترونیکی ارائه می کند آنچنان شناخته شده نیست ،اما
می توان به این موارد اشاره کرد.
شکل جدید تحویل اطالعات -روش  های جدید دسترسی شهروندان به اطالعات -روش  های جدید تعامل و مبادله
اطالعات با شهروندان -شکل  های جدید ایجاد انجمن  ها به صورت محلی و عمومی از طریق روش  های -online
شکل  های جدید دخالت مردم در فرایند قانون گذاری و سیاست گذاری -راه  های جدید توسعه مهارت  ها برای
شرکت فعال مردم در دولت الکترونیک روش  های جدید کاهش شکاف دیجیتالی با توسعه خدمات همگانی دسترسی
به اطالعات -خدمات پرداخت  onlineنظیر :پرداخت مالیات ،عوارض و صورت حساب آب ،برق ،گاز ،تلفن و،...
خدمات داللی الکترونیکی ،فرم  های الکترونیکی و نظر خواهی  onlineو بسیاری موارد دیگر که اشاره به آنها در این
مکان نمی گنجد.
در جامعه اطالعاتی آموزش نیز دستخوش تغییر می شود .پیشرفت فناوری شبکه و بستر های مخابراتی نظیر انتقال متن،
صوت و تصویر نوع جدیدی از آموزش به نام آموزش الکترونیکی را پدید آورده است.
آموزش الکترونیکی ،آموزشی مبتنی برفناوری اطالعات است که گستره وسیعی از کاربرد ها ،از جمله آموزش مبتنی
بر وب ،آموزش مبتنی بر کامپیوتر و کالس  های مجازی را دربرمی گیرد .آموزش الکترونیکی تصویری از تکامل
آموزش  های شرکتی و شخصی در مقایسه با آموزش سنتی است.
به عبارت دیگر آموزش الکترونیکی به استفاده از فناوری برای تحویل محتوا اشاره دارد که کارایی و دانش را بهبود
میبخشد.
در این بخش سعی شد مطالبی در شناخت مفهوم فناوری اطالعات و چگونگی تأثیر آن در کار ،آموزش و دولت
بیان شود.
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4-3
روش هاي پيشبيني فناوری
روش هاي سنتي پيشبيني تكنولوژي اكثرا ً متكي به برون نمايي عملكرد گذشته و تعميم آن به آينده است .نقطه ضعف
اساسي اين روش در شرايط رو به تحول و پيچيده دنياي فعلي كه شرايط آينده آن از روند گذشته تبعيت نميكند به
وضوح مشخص ميشود .شرايط آينده به مشخصات و محدوديت هاي فيزيكي تكنولوژي مورد نظر ،عوامل اجتماعي و
زيست محيطي مؤثر بر بهبود آن و شرايط بازار در مقايسه با رقبا بستگي دارد .نگراني هاي زيست محيطي ،شرايط بازار،
سرعت تغييرات تكنولوژي و بطور كليتر شرايط آينده پيشبيني تكنولوژي را مشكل ساخته است و اين به گونه اي است
كه ديگر روش هاي سنتي نميتوانند مطلوبيت مورد نظر را داشته باشد .به همين دليل محققان و تحليلگران با توجه
به شرايط پيشآمده روش هاي جديدي ارائه كرد ه اند .پورتر و همكارانش در نوشته اي كه در سال  1991تحت عنوان
«پيشبيني و مديريت تكنولوژي» منتشر كردند ،پنج روش پيشبيني تكنولوژي را تشريح كردند كه به شرح زير آمده است:
جدول 4-1خالصه روش تحلیل روند تحوالت
تحلیل روند ،از فنون ریاضی و آمار بهره می گیرد تا اطالعات سری های زمانی
شرح

را به آینده تعمیم دهد .فنون تحلیل روند از لحاظ پیچیدگی متفاوتند این فنون
از شکل ساده تطبیق با منحنی ( )curve fittingتا فنون ()box-jenkins
را شامل می شود.

فرضیات
نقاط قوت

شرایط و روندهای گذشته تقریب ًا به همان شکل ،در آینده هم ادامه خواهد
یافت.
پیش بینی محکم (و مبتنی بر اطالعات) از عوامل کمی ارائه می دهد که این
پیش بینی در کوتاه مدت از دقت فراوان برخوردار است.
معموالً برای پیش بینی خوب ،حجم زیادی اطالعات مناسب نیاز است .فقط
در مورد عوامل کمی پاسخ می دهد و در برابر تغییرات ناگهانی بسیار ضعیف

نقاط ضعف

عمل می کند .این پیش بینی برای بلندمدت می تواند بسیار گمراه کننده باشد.
فنون تحلیل روند تحوالت ،نمی توانند مکانیزم های علت و معمولی (سببی) را
به روشنی بیان کنند.

موارد کاربرد

برای رونه یابی عوامل کمی و تحلیل استفاده یا تعویض و جایگزینی تکنولوژی
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-1نظرات متخصصان

اين روش بر اين فرض استوار است كه يك متخصص در زمينه تخصصي خود بهتر ميتواند پيشرفتها را پيشبيني كند.

شرايط الزم براي استفاده از نظرات كارشناسي ،توانايي شناسايي و حضور يك گروه از متخصصان در زمينه مورد نظر است.
چنانچه اين شرايط فراهم نباشد ،اين روش نميتواند مناسب باشد .همچنين بايد توجه داشت كه مشورت با كارشناسان
همواره تضمين كننده يك پيشبيني موفق نيست .روشهاي نظرات متخصصان به دو گروه عمده تقسيم ميشوند:
_ روش هاي جمعآوري اطالعات از متخصصان كه شامل روش هاي دلفي ،گروه اسمي ،مصاحبه هاي ساختاريافته و
پرسشنامه است.
_ روش هاي تجزيه و تحليل ساختار كه شامل تجزيه و تحليل ساز ه اي و درخت همبستگي است.

 -2پايش

پايش به معناي تهيه تصوير از محيط با استفاده از اطالعات است كه اين اطالعات امكان دارد به تكنولوژي خاصي مربوط

باشد .پايش را فرايند شناسايي نشانه هاي ممكن در بخشهاي علمي ،اقتصادي ،مديريتي ،سياسي يا نظاميكه ممكن است
منجر به پيشرفتهاي احتمالي در تكنولوژي نيز شود ،تعريف ميكنند.

 -3تحليل روند تحوالت

اين روش بر اين فرض استوار است كه آينده از گذشته تبعيت ميكند .به عبارت ديگر در اين روش فرض ميشود كه
آينده براساس رويداد ها ،روند ها و الگو هاي پيشرفت درگذشته سنجيده ميشود .اين عوامل و نيرو ها در آينده نزديك

تغييرات چشمگيري نميكند و تغييرات گذشته در آينده ادامه خواهد يافت .خالصه روش تحليل روند تحوالت در
جدول  4-1آمده است.

 -4مدلسازي

يكي از روش هايي كه روابط بين رويداد ها را در نظر ميگيرد ،روش مدلسازي است .اين روش در پيشبيني ،يا بر
پايه كامپيوتر (مانند شبيهسازي) و يا بر پايه قضاوت است .عمدهترين روش هاي مدلسازي در پيشبيني شامل تجزيه  و
تحليل اثرات متقابل و ديناميك سيستم ها است.
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 -5سناريو ها

اين روش توصيف آينده پيشرفت ها در طول يك بازه زماني از چند سال تا يك قرن يا بيشتر است .سناريو هايي كه
در حوزه پيشبيني تكنولوژي به كار برده ميشوند ،مفاهيم مختلف تكنولوژي هاي آينده را توصيف كرده و گزينه هاي
تكنولوژي آينده را نشان ميدهند .سناريو ها زماني مفيدند كه اطالعات در دوره هاي زماني گذشته در دسترس نباشد يا
متخصصان در زمينه مربوط ضعيف بوده يا وجود نداشته باشند و هيچ پايه محكمي براي ايجاد مدل وجود نداشته باشد.
خالصه روش فوق در جدول  4-2آمده است.
توئيس( )1992در يك طبقهبندي روش هاي پيشبيني تكنولوژي را به دو گروه اكتشافي و تجويزي تقسيم ميكند .در
روش هاي اكتشافي آينده با استفاده از دانش فراهم شده از گذشته ترسيم ميشود ،در حالي كه در روش هاي تجويزي
ابتدا يك آينده مطلوب تكنولوژيك ترسيم ميشود و سپس برنامهريزي الزم براي آن انجام ميشود.
جدول 4-2خالصه روش سناریو
سناریوها عبارتند از یک سری تصاویر ترسیمی از آینده (با حوادث آینده) که ما را

از زمان حال به آینده رهنمون می کنند .هر مجموعه از سناریوها ،شامل احتماالتی

شرح

منطقی در مورد ابعاد خاصی از آینده است.

در یک سری توصیفات خیالی ،می توان تمامی احتماالت آینده را به نحوی منطقی

فرضیات

گنجاند .با اطالعاتی بسیار محدود ،می توان پیش بینی های مفیدی انجام داد.

سناریو می تواند تصاویر کامل و پیچیده آینده های ممکن را نشان دهد و طیف

نقاط قوت

وسیعی از اطالعات کمی و کیفی که از روش های دیگر پیش بینی به دست آمده
است را با هم ترکیب کند .همچنین یک روش مفید و مؤثر برای ابالغ پیش بینی به

مخاطبان می باشد.
نقاط ضعف

سناریو تخیلی تر از پیش بینی است ،مگر اینکه پیش بینی کننده مبنای محکمی را در
واقعیت حفظ کند.

برای ادغام اطالعات کمی و کیفی ،وقتی که هر دوی آنها حیاتی و مهم هستند.

موارد کاربرد

همچنین ادغام منابع و روش های مختلف برای رسیدن به یک تصویر یکسان و

انجام یک پیش بینی ،زمانی که اطالعات برای استفاده در روش های دیگر ناکافی
و ضعیف است همچنین سناریوها برای پیش بینی و ابالغ موقعیت های پیچیده و
غیرقابل اطمینان به مخاطبان مفیدند.
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4-4
انتخاب روش مناسب
مطالعات نشان ميدهد يكي از مؤثرترين روش هاي پيشبيني ،تركيب روش هاي رياضي با روش هاي قضاوتي است.
يكي از مزيت هاي اصلي اين روش اين است كه تعداد عواملي كه متخصصان بايد به كار گيرند كاهش مييابد .تركيب
روش هاي رياضي و نظرات كارشناسي باعث حذف خطا هاي آشكار خواهد شد .بنابراين مشخص كردن يك راهبرد
پيشبيني ،هنري است كه شامل انتخاب ،هماهنگي ،به كارگيري و تغيير روش هاي كمي و كيفي است .براي انتخاب
شيوه مناسب پيشبيني تكنولوژي نبايد به يك روش ،محدود شد ،بلكه بايد بر حسب موضوع ،هدف و منابع موجود،
روش هاي مختلف را به كار گرفت .در اين زمينه معيار هاي زيادي ارائه شده است .متخصصان اين رشته از جمله
سليوان( ،)1997مليت(  ،)1991هان ( )1995و مشيرا( ،)2002معيار هاي زير را براي انتخاب روش يا روش هاي مناسب
پيشبيني تكنولوژي ذكر كرد ه اند:
 ميزان دسترسي به اطالعات. درجه اعتبار اطالعات. عدم اطميناني كه بر موفقيت رشد تكنولوژي احاطه دارد. دوره زماني كه پيشبيني انجام ميشود. هزينه و ارزش پيشبيني براي تصميمگيران. تعداد متغير هايي كه بر توسعه تكنولوژي تأثير ميگذارند.برخورداري از شغل مناسب يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده حقوق شهروندي است كه اهميت آن از حضور در
صحنه انتخابات كمتر نيست .روند تحوالت جهاني مانند تغييرات چشمگير در وضعيت جمعيتي ،استقبال از مهاجرت،
ظهور فناوري هاي جديد و طرح ديدگاه هاي نوين در مديريت و سازمان افق هاي تازه اي را فراروي برنامه ريزان امور
اشتغال قرار داده است .فناوري اطالعات هم موجب توليد موقعيت هاي جديد شغلي و هم زمينه ساز تغييرات بنيادي
در بسياري از مشاغل ديگر بوده است .جهاني شدن ،تسهيل در ارتباطات و تغييرات اقتصادي موجب پيدايش بازار
كار تازه اي شده است كه نيروي كار آن نياز به مهارت و آموزش هاي جديد دارد .تا سال  2010ميالدي مشاغل كنوني
به چالش طلبيده مي شود و حرفه  هاي ارزشمندي به وجود خواهد آمد .در سال هاي آينده اجزاي فناوري اطالعات
از هماهنگي بيشتري برخوردار مي شود و اثرگذاري آن بر وضعيت اشتغال و ارتباط بين كشور هاي توسعه يافته و
درحال   توسعه خودنمايي خواهدكرد.
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البته اين نظريه قديمي كه روند مكانيزه شدن امور موجب افزايش بيكاري خواهدشد ،هنوز در جهان طرفداراني دارد.
ولي به راستي ،آيا فنــاوري اطالعـات اشتغال زاست يا اشتغال زدا؟ تغييرات جمعيتي چه تأثيري بر آمـار بيكاري داشته
است؟ آيا عصر اطالعات مي تواند موجب ظهور موقعيت هاي شغلي جديدي گردد؟ آيا در فضاي جديد ارتباطات،
مي توان افراد متقاضي شغل را با موقعيت هاي شغلي موجود در آن سوي جهان مرتبط ساخت؟ آيا ارتباطات مردم
در دهكده جهاني تأثيري بر روند مهاجرت نخبگان خواهد داشت؟ آيا روند حركت فناوري اطالعات و تأثير آن بر
موقعيت هاي شغلي ملت ها قابل پيش بيني است ،يا اينكه مسافران سوار بر اين موج ،به سوي مقصدي نامشخص و
مبهم درحركت اند؟ و نهايت ًا ،آيا فناوري اطالعات مي تواند پاسخي براي حل بحران بيكاري جوانان و تحصيلكرده  هاي
كشور داشته باشد؟

4-5
چالش هاي جديد جهاني
با گذشت زمان و روند تحوالت جهاني ،فعاليت هاي روزمره جوامع با سرعت غيرمنتظره اي درحال مكانيزه شدن
هستند .به طوري كه در منزل و در محيط كار و تجارت ،آثار انقالب ريزپردازنده  ها به وضوح نمايان است .انقالب اخير
درحال متحول كردن روش ها و سرعت فكر كردن ،ارتباطات ،همكاري ،طراحي و ساخت ،شناسايي و بهره برداري از
منابع ،به كارگيري تجهيزات ،هدايت تحقيقات ،تجزيه ،تحليل و پيش بيني آينده ،بازاريابي ،جابجايي محصوالت ،نقل و
انتقال اعتبارات و در يك كالم ،متحول كردن روش زندگي و تجارت است .عوامل ديگري همچون تغييرات اقتصادي،
جمعيتي ،جهاني شدن ،تسهيل در ارتباطات ،تحوالت شگرف در فناوري و ظهور مشاغل جديد ،موجب پيدايش بازار
كار تازه اي شده است كه نيروي كار آن نياز به مهارت و آموزش هاي جديدي دارد.

رشد اقتصادي

افزايش آمارنيروي كار موجب افزايش قدرت خريد افراد جامعه شده و در افزايش تقاضاي جامعه نمود پيدا مي كند.
بنگاه هاي تجاري نيز فعاليت هاي خود را توسعه داده تا پاسخگوي تقاضاي جامعه باشند .ازطرفي فعال شدن تجارت
بين الملل نيز موجب رشد و توسعه اقتصاد جهاني خواهد شد .زنجيره تحركات اقتصادي پيش گفته ،زمينه ساز پيدايش
مشاغل جديد در همه حرفه  ها مي گردد.
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تغييرات جمعيتي

ويژگي هاي جمعيتي مانند سن ،جنسيت ،پيشينه فرهنگي و سطح تحصيالت در جامعه ،مي تواند در تعيين نياز هاي

جامعه مؤثر باشد .يك جامعه جوان نياز به مربيان آموزشي و مدارس بيشتري دارد در صورتي كه يك جامعه پير ،نياز
به خدمات بهداشتي بيشتر و در نتيجه پزشك و پرستار بيشتر دارد.

جهاني شدن

انقالب فناوري اطالعات ،كاهش هزينــه  هاي مخابراتي و ظهور پديده وب جهان گستر(،)WORLD WIDE WEB

موجب ورود رايانه  هاي پرقدرت شخصي به منازل و دفاتر كار افراد شد .به تدريج نياز زندگي و تجارت ،افراد جامعه
را در سراسر جهان به هم پيوند داده و مرز هاي جغرافيايي را پشت سر گذاشت .چرخش سريع اطالعات و سرمايه بين
كشور ها و افراد جامعه به روند جهاني شدن سرعت بخشيده و اين امر نيز تأثير بسزايي بر وضعيت اشتغال داشته است.

4-6
تأثیر فناوري بر بازار كار
فناوري اطالعات تشكيل شده است از علوم رايانه ،ارتباطات و شبكه سازي .امروزه كاربرد هاي متنوع و گسترده اي
از اين علم درمحيط كار مطرح شده است .ازجمله سيستم  هاي خبره ،١پردازش تصويري ،اتوماسيون ،٢علم روبات ها،
فناوري حساسه  ها ،٣مکاترونیک ٤و . ...كاربرد هاي ميان رشته اي فوق طي دهه  هاي گذشته اثرات تحول زايي بر روش
زندگي و امرار معاش انسان داشته اند .آثار اين تحوالت بر نيروي كار و زندگي بشر چنان چشمگير بوده است كه به
سختي مي توان سرعت و ابعاد آن را مورد ارزيابي قرار داد .شايد گذري اجمالي به روند چند دهه گذشته ،ما را در
ترسيم اين تحول ياري سازد.
در دهه  1950ميالدي صنعت كام ً
ال جديدي تحت عنوان صنعت رايانه  هاي بزرگ متولد شد .كمپاني  هاي پيشرو و
صاحب نام در ايــن صنعت عبــارت بــودنـد از آي بي ام ،٥آر سي اي  ،٦هاني ول ٧و يوني وك .٨صنعت رايانه  هاي

 -4تلفیقی از الکترونیک و مکانیک
8- Uniyace

3- Sensors

		2- Automation

		١- Expert systems

		7- Honey well

		6- RSI

			٥- IBM
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بزرگ ،مشاغل جديدي همچون توليد ،تعميرات و نگهداري و خدمات رايانه اي را به بازار كار معرفي كرد .در مدت
زمان كوتاهي ،مشاغل جانبي اين جريان صنعتي ،ماننـد برنامه نويسي ،كاربران رايانه اي ،تكنسين  هاي تعميرات و
كارشناسان بازاريابي و فروش به آمار بازار كار اضافه شدند .در ادامه اين روند ،ميليون ها موقعيت شغلي جديد در
زمينــه  هاي مختلف دانش نـرم افزار و سخت افزار ايجاد گرديد.
با رشد و توسعه فناوري ،به تدريج به قدرت رايانه  ها افزوده شده و متقاب ً
ال ابعاد و قيمت آنها كاهش يافت .در
دهه  ،1980ظهور و رشد شگفت آور رايانه  هاي شخصي حتي صنعت رايانه را غافلگير كرده و تهديدي براي بقاي
رايانه  هاي بزرگ به شمار آمد .رايانه  هاي شخصي اين ويژگي را داشتند تا وارد منزل و دفاتر كارافراد شوند .رفته
رفته اين نياز به وجود آمد تا افراد در يك سازمان بتوانند با يكديگر ارتباط ايجاد كرده و از ابزار هاي موجود به طور
مشترك بهره بگيرند .لذا شبكه  هاي محلي شكل گرفت و اين دستاورد تنها يك گام با تلفن و مودم و ايجاد ارتباط
با ديگر شبكه  هاي محلي فاصله داشت .امكان دسترسي رايانه  هاي شخصي به اطالعات موجود در رايانه  هاي بزرگ،
بي بي اس  ها و ديگر شبكه  هاي محلي ،به زودي موجب ارتقاء كاربرد و توان آنها شد .اكنون نياز بود تا رايانه  ها با
يكديگر به تبادل اطالعات بپردازند.
قابليت هاي رايانه  هاي شخصي و زبان استاندارد شده جديد ،تلفيق شده و موجب شد تا ميليون ها انسان در اطراف
كره زمين با يكديگر ارتباط ايجاد كنند .به طوري كه امروزه شبكه جهاني اينترنت داراي بيش از  513/400/000عضو
فعال است .مؤسس كمپاني اينتل در اين رابطه نظريه اي دارد كه معتقد است قدرت پردازش رايانه  ها هر  18ماه دو
برابر شده و هزينه رايانه  ها به طور ميانگين ساالنه  %25كاهش مي يابد .پيش بيني مي گردد در سال  2019ميالدي ،يك
رايانه شخصي  1000دالري ،قادر به انجام  1020عمل رياضي در ثانيه بوده و ازنظر پيچيدگي در معماري ،شبيه به مغز
انسان باشد .اگر قدرت فناوري فوق و سرعت كاهش قيمت آن را با روند گسترش اينترنت و كاهش مستمر هزينه  هاي
مخابراتي تلفيق سازيم ،به يكي از عوامل مهم در پديده جهاني شدن اقتصاد ،پي خواهيم برد.
تحول در رايانه  ها و فناوري اطالعات ،موجب تغييرات وسيعي در صنايع و بنگاه هاي تجاري مختلف شده است.
به عنوان نمونه ،يك صنعت توليدي امروزه مي تواند با تعداد معدودي تكنسين و مهندس هدايت كننده روبات ها،
خط  توليد خود را اداره كند .قطعه سازان بزرگ مي توانند قطعات موردنياز صنايع را به موقع و آماده استفاده در خط
مونتاژ تحويل دهند .برخي از بنگاه هاي بين المللي ،بين دفاتر طراحي خود در چند كشور جهان ايجاد ارتباط كرده و
از منابع انساني مليت هاي مختلف و اختالف ساعات جغرافيايي بهره مي جويند.
تحول در فناوري هاي پيش گفته همچنين موجب ظهور صنايع و مشاغل جديدي شده است كه تا يك دهه قبل نامي از

 0-84/80/1/3/4فصل چهارم

50

مهارت عمومی برنامه نویسی

اين مشاغل در ميان نبود .به عنوان مثال پيشرفت هايي كه در زمينه  هاي بيوتكنولوژي ،ويروس شناسي ،تحقيقات سرطان و
عصب شناسي ایجاد شده است ،مستقيم ًا متكي به دستاورد هاي انسان در زمينه علوم رايانه و سيستم  هاي اطالعاتي بوده است.
بنابراين ،پديده  هاي جديد مانند رشد اقتصادي ،تغييرات جمعيتي ،جهاني شدن و تحوالت عظيم در فناوري اطالعات
و ارتباطات ،ازجمله عوامل اثرگذار بر وضعيت مشاغل بوده اند.

4-7
فناوري اطالعات و اشتغال زايي
سخن گفتن از آثار فناوري اطالعات بر مجموعه مشاغل ،امر دشواري است .چرا كه فنــاوري اطالعات درعين
اشتغال زايي ،اشتغال زدا هم بوده است .شواهد حاكي از آن است كه فناوري اطالعات به عنوان يك كاتاليزور براي رشد
اقتصادي و اشتغال زايي ،عمل مي كند .هنگامي كه فعاليت هاي روزمره مكانيزه مي شوند و بهره وري افزايش مي يابد،
هزينه  هاي توليد و تحويل كاال كاهش مي يابند .به عبارت ديگر ،قيمت تمام شده كاال براي خريدار كاهش يافته و به
تبع آن ،تقاضا براي خريد افزايش مي يابد .همچنين فناوري اطالعات موجب شده تا اطالعات دقيق و روزآمد همواره
در دسترس متقاضيان قرار گرفته و آنها را قادر به تصميم گيري يا تصميم سازي بهتر و به موقع كند .اين امر به سهم
خود هزينه  ها را كاهش داده ،سود را افزايش مي دهد و رشد اقتصادي را تسهيل مي سازد .اين يك واقعيت است كه در
اثر ماشيني شدن فعاليت ها ،تقاضاي برخي از صنايع براي نيروي كار كاهش مي يابد .ولي ازطرفي ،مشاغل جديدي وارد
بازار كار مي گردند .از جمله اين مشاغل عبارت اند از طراحي صفحات وب ،كارشناس نگهداري و مديريت پايگاه هاي
تحت وب ،كارشنـاس سيستم  هاي چندرسانه اي ،تكنسين ماهواره اي فرستندگي ،تكنسين سيستم  هاي موقعيت ياب
جهاني و متخصصين تجارت الكترونيكي ،اين مشاغل نياز به دانش ،مهارت و توانمندي هايي دارند كه بعض ًا در شرح
مشاغل قبلي يا حتي كنوني برخي كشور ها وجود ندارد.
يكي از كشور هاي منطقه كه در اشتغال زايي از رهگذر فناوري اطالعات به موفقيت هاي جهاني دست يافته ،كشور
هندوستان است .اين كشور صدور محصوالت نرم افزاري خود را ابتدا از اياالت متحده ،اروپا و ژاپن آغاز كرد .در
سال  1984درآمد هند از اين صنعت تنها  10ميليون دالر و در سال  89يعني  5سال بعد ،به  8ميليارد دالر رسيد .در
تحقيقي كه يكي از شركت هاي بزرگ مشاوره مديريت ،به نام مك كنزي انجام داد ،پيش بيني شده است كه چنانچه
صنعت نرم افزار هند روند كنوني را ادامه دهد ،تا پايان سال  ،2012درآمدي بالغ بر  87ميليارد دالر نصيب اين كشور
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شده و 2/200/000شغل جديد در هند ايجاد خواهدشد .به عنوان نمونه به مواردي از موقعيت هاي شغلي ايجاد شده
جديد كه متأثر از رشد فناوري اطالعات بــوده اند ،اشاره مي گردد:

 - 1مراكز

تلفن( )CALL CENT RES

فناوري ارتباطات اين امكان را ايجاد كرده است تا ارتباطات تلفني  24ساعته ارزان قيمت با هر نقطه اي از جهان،

مقرون به صرفه بوده و بازاريابي از راه دور و خدمات پس از فروش به راحتي صورت پذيرد .به عنوان نمونه ،با
تجهيزات پيشرفته مخابراتي نصب شده در اياالت متحده اين امكان ايجاد شده است تا فعاليت هايي همچون صدور
صورت حساب ،حسابرسي و خدمات پشتيباني فروش ،ازطريق  30مركز مخابراتي در آمريكا و استخدام حدود
 30/000کارمند آسيايي ،به راحتي صورت پذيرد .براي مثال شعبه مركزي كمپاني جنرال الكتريك ،ايستگاهي در
نزديكي شهر دهلي ايجاد كرده و خدمات از راه دور اين كمپاني را پشتيباني مي كند.

 - 2مديريت اسناد پزشكي

خدماتي همچون اطالعات پرونده بيماران و گزارش هاي پزشكي ازطريق اينترنت به شركت هاي خدماتي در هند و
فيليپين ارسال شده و اين اطالعات در آنجا ،پس از سازماندهي الزم و تبديل به قالب هاي متني ،به كشور سفارش دهنده
منتقل مي گردد ،تنها در سال هاي  1999تا  ،2000نزديك به  70شركت جديد در هند ايجاد شده تا به خدمات اسناد
پزشكي از راه دور بپردازند.

 - 3خدمات پشت صحنه شركت ها

انواع فعاليت هاي اداري مانند ورود اطالعات به رايانه ،پردازش و تحليل اطالعات ،از راه دور صورت مي پذيرد.

سازمان هايي همچون راه آهن ،ناشران ،دانشگاه ها و شركت هاي مسافربري هوايي ،ازجمله سازمان هايي هستند كه از
خدمات فوق بهره گرفته اند .خطوط هواپيمايي بريتانيا و سنگاپور ازجمله شركت هايي هستند كه اطالعات پرواز و
رزرو بليت خود را به بنگاه هاي مستقر در كشور هند واگذار مي كنند .كمپاني ( )AOLدرحال حاضراز همكاري 600
كارمند فيليپيني بهره گرفته است .اين افراد موظف هستند به سؤال هاي فني و مالي مشتريان آمريكايي پاسخ دهند كه
بالغ بر حدود  12/000پيام پست الكترونيكي در روز هستند.
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 - 4خدمات بيمه

شركت هاي بزرگ بيمه كه روزانه وظيفه پاسخگويي به ميليون ها مراجعه را دارند ،نياز به خدمات كارشناسي و پزشكي

گسترده اي پيدا مي كنند .اين شركت ها قوانين جاري خود را براي كشور هاي آسيايي ارسال كرده و ساعات مطالعات
كارشناسي پرونده  ها را به اين كشور ها واگذار كرده اند.

 - 5بررسي هاي حقوقي

در بررسي پرونده  هاي قطور حقوقي ،سـاعات كار بسياري صرف مي گردد .بنگاه هاي حقوقي غربي با شناسايي

شركت هاي حقوقي مناسب در آسيا كه داراي وكالي ورزيـده ،تسلط به زبان انگليسي و هزينه  هاي اندك باشند،
فعاليت هاي مطالعاتي خود را به اين كشور ها واگذار مي كنند .در اين رهگذر ،نبايد نسبت به مشاغل جانبي ايجاد شده،
كم توجه بود .مشاغلي همچون ايجاد پايگاه هاي هوشمند از قوانين كشور ها ،ايجاد پايگاه موضوعي از پرونده  هاي
حقوقي ،سابقه جرايم و. ...

 - 6انجام فعاليتهاي كارگزيني

پردازش فيشهاي حقوقي كاركنان و رسيدگي به ديگر آمار كارگزيني كه مشخص و تكراري است ،نيز در زمره مشاغل از راه

دور قرا رگرفته است .كمپاني نفتي كال تكس ( )CALTEXاز مركزي در شهر مانيل ،فعاليتهاي كارگزيني شعب خود را كه در
پنج كشـور مختلف جهان مستقر شدهاند ،اداره ميكند.

 - 7متحـرك سازي

صنعت متحرك سازي رايانه اي تا پايان سال  2001ميالدي 35 ،ميليارد دالر از سهم بازار كار را به خود اختصاص داده است.

طراحي و توسعه سيستم  هاي متحرك سازي رايانه اي به طور قابلتوجهي هزينه توليد انيميشين  هاي ويدئويي ،فيلمها و   CDهاي
پزشكي ،فيلمهاي آموزشي ،مستندهاي علمي ،بازيها و آگهيهاي تجارتي را كاهش داده است .كاربري وسيع اين حرفه و هزينه
گزاف توليد آن در كشورهاي غربي ،موقعيت شغلي بسيار مناسبي را براي كشورهاي درحال توسعه ايجاد كرده است.

 - 8خدمات مهندسي

برخي از شركتهاي غربي ،اقدام به ايجاد مراكز طراحي در آسيا كرده و از خدمات مهندسي اين منطقه بهره گرفتهاند .كمپاني
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بزرگ مهندسي بچ تل ( )BECHTELبا ايجاد يك مركز طراحي در شهر بنگلور و استخدام  500مهندس طراح ،خدمات پشتيباني
فني كمپاني فوق را در سطح جهاني تأمين كرده است .بهره گيري از منابع خارجي و انجام فعاليتهاي خدماتي با استفاده از
فناوري اطالعاتي و ارتباطي ،هنوز در آغاز راه است .لذا به سختي ميتوان عمق و دامنه اين زمينه جديد اشتغال زايـي را مورد
ارزيابي قرار داد .صاحب نظران بر اين باورند كه در ازاي هر شغل جديدي كه در صنعت نرم افزار ايجاد ميگردد ،حدود 75
موقعيت شغلي ميتواند ازطريق كاربرد فناوري اطالعات در زمينه  هاي ديگر پديد آيد .چنانچه اين پيش بيني صحيح باشد ،طي
 10سال آينده ،تنها از گذر مشاغل مرتبط با فناوري اطالعات  100ميليون موقعيت شغلي جديد ايجاد خواهدشد.

4-8
چشم انداز آينده
انجمن آينده شناسي جهان در هفتمين نشست عمومي خود ،طي گزارشي پيش بيني كرده است كه تا سال 2020ميالدي،
مشاغل متعارف فعلي وارد چالش جديدي شده و حرفه  هاي ارزشمندي به وجود خواهد آمد .هرچند كه فضاي
پيش  بيني شده ،بسياري از مشاغل امروزي را از بين خواهد برد .در آن برهه ،بسياري از فرمان ها و تصميم گيري ها
ازطريق سيگنال  هاي ديجيتالي و فيبرنوري كه به وسيله ماهواره و فناوري بي سيم پشتيباني مي شوند ،مخابره خواهد
شد .بديهي است كه شعاع گسترش اين فناوري ها بستگي به برنامه ريزي هر كشور و صالحديد رهبران آن دارد .براي
درك بهتر از وضعيت آينده ،تعدادي از مشاغل از بين حرفه  هاي مختلف انتخاب شده و تصوير سال  2020اين مشاغل
به طور اختصار ترسيم خواهد شد:

 - 1كشاورزي

كشاورزان بيشتر به عنوان مديران مزرعه و عمدت ًا در داخل ساختمان فعاليت خواهندكرد .اطالعات محيطي ازطريق
حساسه  هاي هوشمند به رايانه و دفتر كار كشاورز مخابره شده و كشاورزان به راحتي به تحليل وضعيت خاك ،سالمت
گيا هان و درختان ،حد آماده بودن محصول براي برداشت ،تلفيق كود و غذاي موردنياز خاك ،رطوبت و بسياري عوامل
ديگر خواهند پرداخت .در آن زمان كشاورزان بايد بتوانند خود به تحليل وضعيت بازار پرداخته و با پيش بيني وضعيت
جوي ،بهره وري كشت و برداشت را ارتقاء دهند .آنها داده  هاي موردنظر را وارد رايانه كرده و رايانه پس از پردازش
اطالعات ،فرمان هاي الزم را براي تجهيزات و سيستم  هاي نصب شده در مزرعه مخابره خواهد كرد.
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 - 2پليس مجهز به فناوري اطالعات

در سازمان هاي پليس آينده ،مكاتبات اداري و ارسال و دريافت پيام ها به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد.
افسران پليس و كارآگا هان ،با بهره گيري از پايگاه هاي اطالعات هوشمند به دنبال سرنخ خواهند بود ،تا اينكه

به صورت فيزيكي به جستجو در شهر بپردازند .احتماالً يكي از اين پايگاه ها ،حاوي نمونه  هاي  DNAشهروندان
بوده و لذا بررسي پرونده يك مظنون به راحتي انجام مي پذيرد .با امكان ثبت صورت افراد ،به جاي احكام
اداري امروزي ،مأموران پليس با فرمان هاي گفتاري براي انجام مأموريت يا حضور در دادگاه آماده خواهند شد.
خودرو هاي پليس بيشتر شبيه به آزمايشگاه هاي كوچك جنايي شده و ازطريق ارتباط مستمر با مركز تشخيص هاي
جنايي ،در تشخيص جرم و دستگيري متخلفان نقش بسزايي ايفا خواهندكرد .چنانچه شهروندي مرتكب يك جرم
رايانه اي گردد ،نوع جرم و موقعيت وي سريع ًا مشخص شده و دستور جلب مجرم به نزديك ترين گشت پليس
اعالم خواهد شد.

 - 3كارگران صنعتي

اتوماسيون در محيط كار باعث منسوخ شدن مشاغل غيرهوشمند ،مانند خواندن كنتورهاي آب ،برق ،گاز و تلفن خواهد

شد .اطالعات كنتورها از طريق ارتباطات رايانهاي بين هر ساختمان و وزارت نيرو ،تبادل ميگردد .با بهرهگيري از واقعيت
مجازي ،نظارت بر فعاليتهاي مكانيزه شده و خطوط توليد ،صورت ميپذيرد .در فعاليتهاي تعميرات و نگهداري،
كارگر ناظر قطعات موردنظر را بهصورت تصويري مشاهده كرده و فرمان تعويض يا تعميرات براي روباتهاي مربوطه
مخابره خواهدكرد .تعميرات ميداني مانند لوله  هاي نفت ،گاز و خطوط انتقال نيرو ،به وسيله تكنسين  هاي مجهز به تلفن
همراه و رايانه كيفي انجام خواهد شد .اين افراد با بهره گيري از اطالعات فني و استانداردهاي موردنياز ،به خوبي انجام
وظيفه خواهندكرد .پيش بيني ميگردد كه فعاليتهاي ميداني اضطراري ،با يك يا دو روز فعاليت ميداني در هفته به خوبي
انجام پذيرند.

 - 4پژوهشگران

دانشمندان و پژوهشگران در سال  2020با بهره گيري از فناوريهاي اطالعاتي ،در گروههاي بزرگ فعاليت كرده و

عالقهمندان به يك موضوع تحقيقاتي خاص ،به راحتي با يكديگر هماهنگ خواهند شد .گردهمايي مجازي آنها نه تنها
از پژوهشهاي تكراري در كشورهاي مختلف خواهد كاست ،بلكه موجب پيشرفتهاي سريع در دانش بشري ميگردد.

فصل چهارم

55

بررسی نگهداري و پشتيباني سیستم

گروههاي كار از نقاط مختلف جهان ،ميتوانند از تجهيزات و منابع گران قيمت و ارزشمند يكديگر ،بهصورت مشترك
بهره بگيرند .يكي از دستاوردهاي فعاليت گروهي عبارت است از پرداختن پژوهشگران كشورهاي مختلف به يك مشكل
تحقيقاتي خاص و تقسيم حجم كار بين گروههاي پژوهشي در كشورهاي مختلف.

 - 5آموزش

مدرس سال  2020عمدت ًا بهعنوان يك مربي و راهنما فعاليت خواهد كرد تا اينكه يك روز كامل از وقت خود را صرف

آموزش كند .دانشآمــوزان بـا هدايت مدرس و بهره گيري از درسهاي ويديويي ،برنامه  هاي آموزشي تلويزيوني و
سيستم  هاي هوش مصنوعي ،به دانش تعيين شده در طرح درس دست خواهند يافت .سيستم هوش مصنوعي در مراكز
آموزشي ،به عنوان يك دستيار و مشاور با ارزش براي مدرسان عمل خواهدكرد .به طوري كه براي هر دانش آموز ،متناسب
با استعداد و توانمندي فردي وي ،توصيه  ها و دستورات آموزشي ويژه صادر شده و دراختيار مدرس قرار ميگيرد .مدرس
تنها در موارد نادري مجبور به تدريس برخي از مفاهيم شده و عمدت ًا وقت خود را صرف بهبود برنامه درسي يا تدريس
موردي بعضي از دانش آموزان خواهدكرد.
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خالصه فصل

خاستگاه اصلی فناوری اطالعات ظهور کامپیوتر ،توسعه شبکه  های مخابراتی و نیاز روزمره به آن ماهیت و ابعاد
گسترده تر بخشیده است .همین موضوع تعریف دقیق فناوری اطالعات را با مشکل مواجه می کند به طوری که تعاریف
مختلفی برای آن ارائه شده است.

پورتر و همكارانش در نوشتهاي كه در سال  1991تحت عنوان «پيشبيني و مديريت تكنولوژي» منتشر كردند ،پنج روش پيشبيني
تكنولوژي را تشريح كردند كه به صورت نظرات متخصصان ،پایش ،تحلیل روند تحوالت ،مدل سازی و سناریوها میباشد.
مطالعات نشان ميدهد يكي از مؤثرترين روش هاي پيشبيني ،تركيب روش هاي رياضي با روش هاي قضاوتي است.
يكي ازمزيت هاي اصلي اين روش اين است كه تعداد عواملي كه متخصصان بايد به كار گيرند كاهش مييابد .تركيب
روش هاي رياضي و نظرات كارشناسي باعث حذف خطا هاي آشكار خواهد شد.
تحول در فناوري هاي پيش گفته همچنين موجب ظهور صنايع و مشاغل جديدي شده است كه تا يك دهه قبل نامي از
اين مشاغل در ميان نبود .به عنوان مثال پيشرفت هايي كه در زمينه  هاي بيوتكنولوژي ،ويروس شناسي ،تحقيقات سرطان
و عصب شناسي شده است ،مستقيم ًا متكي به دستاورد هاي انسان در زمينه علوم رايانه و سيستم  هاي اطالعاتي بوده
است .بنابراين ،پديده  هاي جديد مانند رشد اقتصادي ،تغييرات جمعيتي ،جهاني شدن و تحوالت عظيم در فناوري
اطالعات و ارتباطات ،ازجمله عوامل اثرگذار بر وضعيت مشاغل بوده اند.
بنابه اظهار صاحب نظران و عالقه مندان به مبحث فناوري اطالعات ،انقالب فناوري اطالعات در ابتداي راه بوده و هنوز
دوران طفوليت خود را طي مي كند .بديهي است كه در سال هاي آينده ،اجزاي اين فناوري به مراتب از يكپارچگي و
هماهنگي بيشتري برخوردار شده و اثرگذاري آن بر وضعيت اشتغال و ارتباط بين كشور هاي توسعه يافته با كشور هاي
درحال توسعه به شدت خودنمايي خواهد كرد .چنانچه بــراي اين پديده رعدآسا ،در برنامه  هاي توسعه اي ملي جايگاه
مناسبي ترسيم نگردد ،ممكن است زمان و موقعيت فعلي نيز براي هميشه از دست برود.

خودآزمایی

 -1فناوری اطالعات را تعریف کنید .تعریف  های ارائه شده چه وجه اختالفی با هم دارند؟
 -2روش  های پیش بینی فناوری را نام برده و هریک را به اختصار توضیح دهید.
 -3چه عواملی موجب پيدايش بازار كار تازهاي شده است كه نيروي كار آن نياز به مهارت و آموزشهاي جديدي دارد؟

 -4فناوری چگونه بر بازارکار تأثیر می گذارد؟
 -5آیا میتوانید یک نمونه مناسب دیگر (بجز کشور هندوستان) در ارتباط با فناوری اطالعات و اشتغالزایی را تحلیل کنید؟
 -6چشم انداز آینده با تغییرات سریع فناوری چگونه خواهد بود؟

فصل چهارم

57

بررسی نگهداري و پشتيباني سیستم

