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  4ميثم رجبي، 3سميه قجاوند، 2زاده حميدرضا فرتوك، 1غالمعلي طبرسا

نيـروي   مسئلة، در كشور فناوري اطالعات و ارتباطاتمهم صنعت هاي  چالشيكي از  :چكيده
تعـداد زيـاد    وجـود . گـذارد  انساني است كه به طرق گوناگون بر موفقيـت ايـن صـنعت اثـر مـي     

از يـك طـرف و    فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات    ةهاي حوز يا بيكاري در رشته التحصيالن فارغ
شـده   مهارت عرضه بيانگر دهد كه ميان مي ننشا، نيروي كار مرتبط از سوي ديگر زيادتقاضاي 
مسـئلة  بـا توجـه بـه پويـايي     . تطـابق وجـود نـدارد   ، با دانش و مهارت مورد نياز صنعت در بازار
از روش تحليـل سـه   ، هاي موجود ميـان كنشـگران اصـلي    و گرهمسئله براي شناخت ، پژوهش

ـ   . شد اي استفاده اليه فـرد   23هـايي بـا    برفـي مصـاحبه   ةدر اين راستا بـا اسـتفاده از روش گلول
سـاختار و رفتـار كنشـگران    ، هـا  اي از انگـاره  و تحليل سه اليه صورت گرفتمتخصص و خبره 

و در انتها با توجه شد پژوهش روايت مسئلة ، ها سپس متناسب با يافته. اصلي پژوهش انجام شد
مرتبط با تطابق آموزشي و مهارتي بازار نيروي كـار بـا    هاي اصلي سياست، آمده دست بهبه نتايج 
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  مقدمه
. كنـد  كشورها ايفا مـي  ةنقش مهمي در رشد و توسع، )ICT( امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات

آن را به يـك بخـش پويـا تبـديل     ، كه در فناوري اطالعات رخ داده سريعي اخير و  هاي آوري نو
از ايـن  ). 2014، سـينگ ( كه سهم زيادي در رشد كشورها نسبت به گذشته پيدا كرده استكرده 

 هـاي  گذاري سرمايهبه ، در رشد و توسعة كشورجايگاه خود براي ارتقاي ، اين صنعت در ايران، رو
هـاي   چـالش نيروي انسـاني يكـي از    مسئلة. نياز داردفرهنگي و اجتماعي ، انساني، مختلف مالي

بازار نيـروي كـار   ، هاي مختلف مديريتي زيرا مطابق با آمار و گزارش. اساسي در اين صنعت است
بحـث عـدم تطـابق در بـازار نيـروي كـار يكـي از         .است نوعي عدم تطابق داراي در اين صنعت

 در ادبيات مرتبط با بـازار نيـروي كـار وجـود داشـته اسـت       ههموار اي است كه هاي ديرينه بحث
  ).2012، ؛ ليو و همكاران2015، كاپلي؛ 2013، هوزلر(

هـاي مختلـف در    التحصـيالن را بـه تفكيـك در رشـته     سطح اشتغال و بيكاري فارغ 1 جدول
بيكـاري  ها با سـطح   مطابق با اين جدول علوم كامپيوتر يكي از رشته. دهد نشان مي، ايران ةجامع
و نـرخ بـاالي مهـاجرت در ايـن بخـش       ICT ةهاي حوز سطح باالي بيكاري در رشته. ستا باال

هـاي موجـود در    اما در مقابل روايت .ظرفيت كافي در صنعت براي جذب افراد است نبيانگر نبود
برخي از . نيروي انساني مورد انتظار است نبيانگر تقاضا براي نيروي انساني و نبود، بخش عرضه

 ؛1393، اسـكوئيلر ( كيـد دارنـد  أنيـروي متخصـص در ايـن حـوزه ت     نها در صنعت بر نبود روايت
هـاي خصوصـي از    اندازي آمـوزش  راهبراي ، شده ارائهطبق شواهد و اطالعات ). 1393، عليشاهي

اقـدامات  ، براي بـرآورده كـردن نيازهـاي مهـارتي صـنعت     ، اي رايانهسوي صنعت و نظام صنفي 
بـه نـاتواني نظـام آموزشـي در      چنين اقداماتي). 1394، خبرگزاري مهر(است شده   انجام متعددي

هـاي   افـزايش آمـوزش  . )1394محمـديان  (دارد مين نيازهاي مهارتي و آموزشي صنعت اشـاره  أت
 .)1394، اي گنجـه ( كيـد دارد أبـر ايـن موضـوع ت    هاي خصوصـي نيـز   تخصصي از سوي شركت

 در حـالي ، اشاره دارنـد  بسيار زياد ه به وجود فارغ التحصيالنهاي طرف عرض اطالعات و گزارش
 .كيد داردأرغم تقاضاي باال ت هاي مورد نياز اين بخش علي نيرو نكه صنعت بر نبود

، و صـنعت متقاضـي نيـروي كـار نباشـد     بوده التحصيالن يك رشته بيكار  در صورتي كه فارغ
در حالـت دوم زمـاني كـه صـنعت     . ده استصنعت تربيت و آموزش دي بيش از نياز نيروي انساني

نيـروي  ، التحصيل و نيروي كار مورد نياز وجـود نداشـته باشـد    متقاضي نيروي كار باشد ولي فارغ
بيـانگر حـالتي   ، پـژوهش حاضـر  مسئلة . از نياز بازار تربيت و آموزش داده شده استكمتر انساني 

همـان  كـه   هم بيكـاري وجـود دارد  نيروي كار مرتبط دارد و است كه در آن هم صنعت تقاضاي 
از نـوع  ، تحليل. دارد سيستمي ينگاهمسئله پژوهش به اين  .استعدم تطابق در بازار نيروي كار 
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هـاي   ذهنيـت ، تـرين اليـه   سـاختار آن و در زيـرين  ، اي اسـت كـه در آن رفتـار سيسـتم     سه اليه
مطالعـه و  ، استر سيستم مقاومت در برابر تغيير ساختا ةساختار سيستم كه عامل عمد ةدهند شكل
 .شده است بررسي

 91هاي عالي كشور تا پايان سال  التحصيل يا در حال تحصيل دوره وضعيت جمعيت فارغ .1 جدول
  بيكاري درصد  بيكاري  اشتغال التحصيالنتعداد فارغ نام رشته  رديف

  6/41  16572  23223 39795 صنعت و فرآوري  1
  4/30  3388  7740 11129 لوم كامپيوترع  2
  3/30  11200  25766 36967 رسانينگاري و اطالعروزنامه  3
  6/26  28294  77989 106283 علوم حياتي  4
  4/26  23220  64582 87802 هنر  5
  4/25  46862  137788 184650 حقوق  6
  25  44485  133328 177813 علوم فيزيكي  7
  8/24  38040  115335 153376 جنگلداري و شيالت،كشاورزي  8
  1/23  81957  272995 354952 سازيمعماري و ساختمان  9
  2/22  198790  696949 894740 هاي مهندسيمهندسي و حرفه  10
  4/20  60394  235027 295421 علوم رفتاري و اجتماعي  11
  2/20  3388  13375 16763 دامپزشكي  12
  3/20  161590  634102 795693 بازرگاني و علوم اداري  13
  8/19  3833  15574 19408 بهداشتيخدمات  14
  19  23733  100936 124670 رياضيات و آمار  15
  2/15  88818  494038 582856 علوم انساني  16

 )به نقل از مركز آمار ايران( 1392 خبرگزاري مهر  

 پژوهش ةپيشين
زمينـه را بـراي اسـتفاده از دانـش و      توانـد  شـغل تـا چـه انـدازه مـي      مبني بر اينكه، با پاسخ فرد

تواند عملكرد بهتري در  مي، و دانش اضافي داشته باشدها  مهارتاگر  ياكند مهيا  هاي فرد مهارت
، مهـارت ). 2001، آلـن و ولـدن  ( نشـان داد  توان عدم تطـابق مهـارتي را   مي، شغلش داشته باشد

طور كلي  ها به م تطابق در مهارتعد. توانايي انجام دادن يك وظيفه در سطحي از صالحيت است
هايي كه ماهيـت   دانش يا ويژگي و ها صورت انواع گوناگوني از شكاف يا عدم تعادل در مهارت به



ید   ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   172   1396بهار ، 1 شمارة ،9دورة  ،دو
عدم تطـابق مهـارت در سـه دسـته     ). 2012، پيتان و آددجي(شود  نمايان مي، كمي يا كيفي دارند

مـازاد  ( 2»مهـارت بـيش از حـد نيـاز    «، )كمبود مهارت( 1»از حد نيازكمتر مهارت «: گيرد قرار مي
عـدم تطـابق   ، از منظـر بخـش آمـوزش    ).2011، دژاردين و رابنسان( مورد نياز و مهارت) مهارت

در ايـن  . بيش از حد نياز آمـوزش ديـده باشـد   ، براي انجام يك شغل ديدهد كه فر زماني رخ مي
توليـد در اقتصـاد   در بخش آموزش سطح هزينـه را بـراي سـطح معينـي از     ،  عدم تطابق، صورت

، سـاتينجر ( دهـد  داد را كاهش مي يا براي سطح معيني از منابع آموزشي سطح برون، افزايش داده
2012.(  
، انساني از طريق ارتقاي سطح دانـش  ةسرماي ةهاي توسع برنامه كيد برأبا تها  سازمانامروزه  

 در راستاي كـاهش ) 1395، پور بيگي و قلي ؛1395، همكاران و ابيلي(تخصص و مهارت كاركنان 
هاي قابل توجـه   با وجود اين هزينه. اند سطح عدم تطابق مهارتي ميان شاغل و شغل گام برداشته

بسـياري از  ، منابع انساني و همچنين ترس از دست دادن نيروهـاي متخصـص   ةتوسع يها برنامه
  .شته استنگه دا انساني باز ةسرماي ةهاي توسع برنامهكردن را از اجرايي ها  سازمان

 يبه نقش مديريت منابع انساني در ارتقـا ) 1393( موسوي و حسني، حيدري ديگر ةدر مطالع
عنـوان يـك    كاركنـان بـه   ةتوسـع بـه   كه در آن، تأكيد داشتند سطح وفاداري كاركنان به سازمان

. اسـت شـده  هاي شغل توجه  كاركنان با نيازمنديهاي  مهارتميان  راهبرد در ايجاد تطابق بيشتر
هـاي   كيد بر اهميت برنامهأضمن ت )1394( فر حجازي و رضوان، حسيني، اكبري ديگر ر تحقيقيد

بـه  ، هاي توسـعه  كه بايد در بهبود برنامه بيان كردند، هاي انساني توانمندي نيرو يتوسعه در ارتقا
، سـازماني  ةتوسـع ، اي حرفـه  ةتوسـع ، اجتمـاعي  ـ  فرهنگي ةتوسع، فردي ةتوسع عواملي همچون

در ايـن صـورت   . توجـه داشـت  ، داد توسـعه  منابع انسـاني و بـرون   ةيند توسعافر، آموزشي ةتوسع
كـه نقـش مهمـي در    ، انتظار اثربخشـي بيشـتري داشـت   ، كاركنان ةهاي توسع توان در برنامه مي

  .كاهش عدم تطابق شغلي و مهارتي كاركنان دارد
ـ . انـد  توجـه نداشـته   برخي از عوامـل  به، هاي مرتبط با عدم تطابق اغلب تحليل ايـن   ةاز جمل

تجارب كاري و اين واقعيت كـه افـراد درگيـر    ، واقعيهاي  مهارت، توان به نوع آموزش ميعوامل 
، دژارديـن و رابنسـان  (كرد اشاره ، فرايندهاي يادگيري درون و بيرون از محيط كاري خود هستند

، نيروي كار كشورهاي مختلف رعدم تطابق مهارتي در بازا ةهاي متعددي در زمين بررسي ).2011
ها  حدود و ميزان عدم تطابق مهارت) 2012(در يك مطالعه پيتان و آددجي . صورت پذيرفته است

هـاي   يافته. را بررسي كردند شده در بازار كار نيجريه التحصيالن دانشگاهي استخدام در ميان فارغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Underskilled 
2. Overskilled 
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هاي مورد نياز براي كارفرمايـان   تتمام مهار ةهاي بسياري در عرض نشان داد كاستيآمده  دست به
هــاي  درصــد عــدم تطــابق در مهــارت 6/60در ايــن پــژوهش . بــازار كــار وجــود دارد ةو توســع

اي كه در كشـور نـروژ انجـام     نيز در مطالعه )2012( ليو و همكاران. شد التحصيالن مشاهده فارغ
ر از دست دادن دائمي شـغل  مهم كه د هاي يكي از مكانيزم عنوان عدم تطابق مهارتي را به، دادند

وضـعيت   )2016( كاپـت . معرفي كردنـد ، در فارغ التحصيالن در زمان بحران اقتصادي نقش دارد
خطر باال بودن آموزش  كه وي بيان داشت. را بررسي كرد عدم تطابق شغل و آموزش در اوكراين

، نيسـت به دليل باال بودن دسترسي به نيروهاي كاري ماهر و خوب اً صرف بيش از حد در اوكراين
بـا   و تجارب كاري مـرتبط ها  مهارتكمبود ، دليل تعداد كم مشاغل نيازمند به مهارت باال بلكه به
درك كاركنان نسبت به ارتباط ميان عملكـرد  ) 2014(ديگر ديميان  ةدر مطالع. باال است مشاغل

اصـلي پـژوهش وي    تمركز. بررسي كرد در رومانيرا زار نيروي كار هاي با سيستم آموزشي و نياز
هـاي شـغل و    هاي ميان نيازمندي تفاوت، اجزاي عمومي محيط كاري كاركنان روماني ةبر مطالع

طـي يـك گـزارش    نيـز   وري اسـتراليا  مركز نيروي كار و بهـره . سطح و نوع آموزش كاركنان بود
رغـم تقاضـا    علي، طبق اين گزارش. را بررسي كرد كشوردر اين  ICTوضعيت نيروي كار ، دولتي
 ةپيچيدگي و تغييرات سريع در اين حوزه و نياز بـراي توسـع  ، ICTي باال سطحهاي  مهارتبراي 
ت در  بـا كمبـود مهـار    آموزي رو به كـاهش اسـت و   كار ةحوز گذاري صنعت در سرمايه، ها مهارت

  ). 2013، استراليا وري مركز نيروي كار و بهره(صنعت مواجه هستيم 

 شناسي پژوهش روش
در پژوهش حاضر تحليل روايـت مبتنـي بـر     .كاربردي است نظر هدفكيفي و از ، روش پژوهش
ها  ساختار و انگاره، اي صورت پذيرفته كه در آن رفتار كنشگران در سه سطح رفتار منطق چنداليه

تحليل روايت به پيچيده مسئلة  ةكسب شناخت در زمين). 2008، ريسمن(اند  شدهتجزيه و تحليل 
اي را ايجـاد   ساختار سـاده  CLA1 .ها ريشه دارد اي علت كه در تحليل اليه نياز دارد اي چند اليه

اي كـه در   سه اليـه كردن تا با گشودن و تحليل دهد  اين توانايي را ميها  يادگيرندهبه  كند كه مي
تـر را رمزگشـايي كننـد     مربوط به معاني عميقهاي  اليه، اند زير سطح ظاهري شرايط قرار گرفته

و  شــود مــي اســتفاده، اي مســائل ايــن تكنيــك بــراي شناســايي علــل ريشــهاز  ).2016، هايــت(
 ،همكـاران  و لدرواش(كند  هاي سازنده و زيربنايي را نمايان مي ها و استعاره اسطوره، ها بيني جهان
اي  اي را تحـت عنـوان منطـق سـه اليـه      تحليل چنداليـه ) 1392( و وزيري زاده فرتوك ).2011

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Casual layered analysis 



ید   ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   174   1396بهار ، 1 شمارة ،9دورة  ،دو
وجود  تفاهم و توافق به، فهم هايي كه در پيرامون مغالطهگو و استدالل و گفت، فضايي براي كشف

  :پذيرد اي طي سه گام اساسي صورت مي تحليل روايت سه اليه. كند معرفي مي، آيد مي
ر جلسات مصاحبه دمسئله محقق با كنشگران : مسئله ها و حكايات از آوري داستان جمع .1

  ).2004، كاالهان(كند  ميآوري  را جمعمسئله هاي افراد درگير در  قرار گرفته و داستان
هـا   سـاختار و انگـاره  ، ها در سه سـطح رفتـار   در اين مرحله حكايت: اي تحليل چند اليه .2

 ةالي. كنند مي پيدا ظهورها  مسئلهجايي است كه ، نخست ةالي. شود مي تجزيه و تحليل
، پيامـدها ، دسـتاوردها ، يافته و قواعد نهادي است كه بر نمودهـا  دوم ساختارهاي عينيت

ـ . گـذارد  ثير مـي أتنخست  ةهاي انضمامي الي واقعيتحوادث و  هـا و   سـوم انگـاره   ةالي
 ). 1392، و وزيري فرتوك زاده(هاي ذهني است  چارچوب

ي غنـي از درون  هـا  كسـب داده  كيفـي در هـاي   پـژوهش ها بـه   روايت: ساختن روايت .3
، كنند تعريف ميداستان  ها وقتي راوي ).2003، ميشل و اگادو( كند ها كمك مي داستان

ــه   ــه را ارائ ــه آنچــه رخ داده حــس ، دادهروايتــي از يــك تجرب و آن را بخشــند  مــيب
 ).2012، بامبرگ. (كنند سازي مي تصوير

ممكن اسـت سـاختارمند و بـا    مصاحبه . مصاحبه است، ها در اين پژوهش آوري داده ابزار جمع
اي  يا موضع واسطه باشد غيررسمي و غيرساختارمند تواند مي، استاندارد باشند ةاستفاده از پرسشنام

و  است ساختارنيافتهباز و ، پژوهش حاضر ةمصاحب. )1388، الواني و آذر، دانايي فرد( را در بر گيرد
سرايي به  شونده از طريق داستان صاحبهتا مفراهم شود يند مصاحبه فضايي اسعي شده در طول فر

 ICTمختلف صـنعت  هاي  بخشفرد خبره و فعال در  23در اين پژوهش با . بپردازدمسئله تبيين 

ـ   نمونه. مصاحبه شد  2جـدول   .برفـي ادامـه يافـت    ةگيري پژوهش نظري است كه بـا روش گلول
درج شوندگان  اطالعات مصاحبهمشخصات و  ،نيز 3دهد و در جدول  را نشان مي االت مصاحبهؤس

  .شده است

 سؤاالت مصاحبة پژوهش. 2جدول 

 االت اصليؤس االت فرعيؤس

اي از تجربيـات  بيان كنيد و نمونـه رامسئله اثرگذارها بر
 .كنيدخود را در اين خصوص مطرح 

،هـاو توانمنـديICTهاي صـنعتآيا ميان نيازمندي .1
ايـن بخـش عـدم     هاي نيروي كار در و آموزشها  مهارت

 تطابق وجود دارد؟

 .كنيدتجربيات خود را در اين خصوص بيان 
سيسـتم آموزشـي و،ICTثيرگذاري متقابل صـنعتأت .2

 ؟استدولت به چه صورت 

 .كنيدتجربيات خود را در اين خصوص بيان 
  ؟آيا كنشگران ديگري هم در اين تعارضات نقش دارند

راICTةدر حـوزهاموجود ميان اين بخشهاي چالش .3
 .دهيد شرح
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  شوندگان پژوهش مشخصات مصاحبه. 3جدول  
  كار مرتبطةسنوات سابق شوندهمصاحبه  رديف

 13 گذارسياستمشاور اشتغال و كارآفريني يك نهاد  1
 15 گذارسياستمدير اشتغال و كارآفريني يك نهاد  2
 ICT 15ةحوزگذارسياستيك نهادمعاون آموزش  3
  ICT 7 ةحوزگذار  سياستيك نهاد  ةتوسع ومدير آموزش   4
 ICT 8ةحوزنيروي انساني شركتةمدير آموزش و توسع  5
 ICT 25ةحوزگذارسياستمدير منابع انساني يك نهاد  6
 20 افزاريمدير عامل شركت نرم  7
 13 افزاريمدير منابع انساني شركت نرم  8
 ICT 24ةمعاون فني شركت حوز  9
 10 مدير منابع انساني شركت فناوري اطالعات بانكي  10
 15 شركت فناوري اطالعات بانكيةمدير شبك  11
 20 شركت فناوري اطالعات بانكيةمعاون شبك  12
 ICT 10ةمدير منابع انساني شركت حوز  13
 28 گذارسياستاشتغال و كارآفريني يك نهادةمدير حوز  14
 ICT 20ةحوزگذارسياستمشاور فناوري اطالعات نهاد  15
 ICT 30گذارقانون مشاور فناوري اطالعات نهاد  16
 ICT 30ةدر حوزعضو هيئت علمي  17
 IT 25افزاري و عضو صنفمدير عامل شركت نرم  18
 IT 28افزاري و عضو صنفمدير عامل شركت نرم  19
 ICT 25ةدر حوزعضو هيئت علمي  20
  ICT 15 ةاي حوز مدير عامل شركت آموزش حرفه  21
 ICT 30گذارقانون مشاور فناوري اطالعات نهاد  22
 ICT 10ةمدير عامل شركت حوز 23

  اعتبارسنجي
هـدف  . از طريق گروه كـانوني صـورت پـذيرفت   طور عمده  به، هاي پژوهش اعتباربخشي به يافته
 كننـدگان گـروه   خاص از نگرش مشاركتمسئلة از  بتوان دركي براي اينكه، نخست گروه كانوني

، شناسـي  نظـر روش  از نقطـه  .اسـت ، شده معاني و تفاسير گروه انتخاب توصيف و درك، كرد ايجاد
هاي فرهنگي و اجتماعي  اراي پيشينهفرد است كه د 8- 6ل گروهي متشكل از شام گروه كانوني

هـاي   گـروه كـانوني يكـي از روش   . )2011، ليام پاتونگ( هستند مشابه و همچنين تجارب مشابه
هاي  روه يافتهاين گدر ، هاي پژوهش است و يافتهمسئله تكميل شناخت و درك محقق نسبت به 

 پرداخته و بحث و گفتمان، افراد در آن به تبادل نظر .شد تكميلمسئله پژوهش و درك محقق از 



ید   ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   176   1396بهار ، 1 شمارة ،9دورة  ،دو
مسـئله  كنشـگران  ، اي سه اليـه  خروجي اين گروه. ادامه يافت به اجماعاين تبادل نظر تا رسيدن 

نيـز اعتبـار    5در جـدول  . دهـد  نشـان مـي   اطالعات گروه كانوني پژوهش حاضـر را  4جدول .بود
 كه لينكن و 4و قابليت وابستگي 3قابليت انتقال، 2قابليت اعتبار، 1ييدأاز چهار بعد قابليت ت، پژوهش

  . شد ارزيابي، كردندمطرح  هاي ارزيابي اعتبار پژوهش كيفي عنوان معيار به) 1985( گوبا

 مشخصات گروه كانوني پژوهش. 4جدول

  نفرساعت
 تخصيص يافته 

  ميانگين سابقة
 كار مرتبط 

 تخصص تعداد افراد

 ICTمدير عامل شركت حوزة  1 11  2

 ICTگذاري  مشاور حوزة سياست 1 10 3

 مشاور شركت فناوري اطالعات بانك دولتي 1  25 1

  ICTگذار حوزة  مشاور فناوري اطالعات نهاد سياست  1  20  1
 ICTعضو هيئت علمي دانشگاه در حوزة   1  30  2

  عضو هيئت علمي دانشگاه در حوزة مديريت  3  30  2
 

  نتايج ارزيابي اعتبار پژوهش. 5جدول
 معيار كيفيت شده از سوي محقق كارگرفته هاي به روش

 ها و جلسات گروه كانوني ضبط اطالعات برخي از مصاحبه ها و ثبت و يادداشت جزئيات تمامي مصاحبه •

هاي پژوهش در هر يك ازجلسات گروه كـانوني   يافته. ها و تفسيرها در جلسات گروه كانوني بررسي كيفيت يافته •
 .مطرح و از نظر قابليت تأييد بررسي شدند

 قابليت تأييد

 آوري اطالعات  استفاده از مصاحبه و مشاهده در فرايند جمع •

هاي پژوهش و كسب اطالعات بيشتر در خصوص متغيرهاي  سازي يافته استفاده از گروه كانوني در راستاي غني •
 پژوهش 

اطالعـات مصـاحبة قبلـي در مصـاحبة ديگـر مجـدد       ، طي فرايند مصاحبة افرادي كه از يك كنشگر واحد بودند •
 .شدند بررسي مي

ضاي گروه كانوني افراد متخصص و با تجربه در رابطـه بـا   اع. بازبيني از طريق گروه كانوني نيز صورت پذيرفت •
 . كنشگران پژوهش بودند

 قابليت اعتبار

 ها كدگذاري مصاحبه •

ها و گروه كـانوني و تجميـع اطالعـات در     برداري در طول پژوهش و بايگاني تمامي مستندات مصاحبه يادداشت •
 .يك فايل اكسل

 قابليت انتقال

تمـام اطالعـات   . شـد  انجام مـي  مرحله بحث شده و در صورت نياز اصالحات الزمدربارة فرايند پژوهش در هر  •
 .اند شده براي پژوهش ذخيره شده مربوط به تغييرات مستند شده و در پايگاه داده فراهم

 قابليت وابستگي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Confirmability 
2. Credibility 
3. Ransferability 
4. Dependability 
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 هاي پژوهش يافته
مسـئلة  شـده از   ها و حكايات ارائـه  آمده داستان دست هبر اساس اطالعات ب، پس از انجام مصاحبه

  . اند نشان داده شده 6 هاي مصاحبه در جدول نتايج در قالب گزاره. شدند بندي طبقه، پژوهش

 هاي مصاحبة پژوهش گزاره. 6 جدول

 هاي مصاحبهگزاره  رديف

1  

كـه   دارد بيـان مـي  ، هاي اطالعاتي فناوري اطالعات و سيستمةمدير منابع انساني يك شركت فعال در حوز
انـد و   اساتيد دانشگاه در صـنعت فعاليـت نداشـته   . اي به كار كردن با صنعت ندارند داخل عالقه هاي دانشگاه

در ، چـون ارتبـاط دانشـگاه و صـنعت ضـعيف اسـت       عنوان كردوي . درك دقيقي از نيازهاي صنعت ندارند
مـرتبط و بـر    شويم افراد را با حداقل دانـش  مجبور ميدليل به همين  .هاي مرتبط وجود ندارد دانشگاه رشته
سـپس ايـن افـراد يـا     . دهـد  آنها آموزش تخصصي مـي  به شركت .هاي شخصيتي جذب كنيم اساس ويژگي

  .شوند شده جذب شركت ديگر در بازار مي شوند يا با تخصص كسب كار مي مشغول به

2  

افزاري و عضو صنف  و مديرعامل يك شركت نرم ICTمدير منابع انساني يك شركت،مدير آموزش و توسعه
IT ها نيازهاي صـنعت   دليل آنكه دانشگاه ولي به .كنند كيد ميأبر وجود نياز به نيروي متخصص در صنعت ت

شود نيروي مورد نياز صـنعت   باعث مي، هايي هستند دانند كه صنايع دنبال چه تخصص شناسند و نمي را نمي
ها بهتـر   ممكن است ارتباط ميان صنعت و دانشگاه هاي خوب اگرچه در برخي از دانشگاه. وجود نداشته باشد

حتـي   .و دركي از صنعت ندارنـد داشته دانش آكادميك  اًصرف، ICTهاي التحصيالن رشته معموالً فارغ، اشدب
  . درستي ندارند هم بهرا  گاهي همان دانش آكادميك

3  

دانشجويان با معدل حتي  كه دارد بيان مي، ITدر يك شركت بزرگ و فعال در حوزةمدير شبكه و زيرساخت
. توانند از دانش خود استفاده كنند در عمل نميو  نيستند آشنا، ITباال و از دانشگاه خوب هم با مفاهيم ساده 

دليـل   گاهي اين ارتباط بـه . ولي در واقع صنعت آن را قبول ندارد .ظاهري دارد ةجنب اًتعامل با دانشگاه صرف
خـود دانشـگاه نيـز چنـين     . گيـرد  صـورت مـي  ، بايد به دانشگاه واگذار شـود  ها پروژهفشار دولت براي اينكه 

  .كند عنوان يك منبع مالي نگاه مي بهگيرد و به آن  هايي را جدي نمي پروژه

4  
كننـد   كيد ميأت، ICT ةمديرعامل يك شركت فعال در حوز و ITةمدير منابع انساني يك شركت بزرگ حوز

از طرف ديگر اغلـب از سـوي    .كيفيت فداي كميت شده است، ها رفتن وروديدليل باال  ها به كه در دانشگاه
بـراي مثـال اسـتخدام از سـوي      .معيارهاي سختي براي استخدام افـراد وجـود دارد  ، ITهاي بزرگ  شركت

  . گيرد صورت مي، هاي برتر فني كشور هاي دانشگاه باالترين رتبه

5  

، ICT ةهمچنـين يكـي از اعضـاي هيئـت علمـي حـوز      و افـزارنرمةمديرعامل يك شركت متوسط در حوز
اما چون به صنعت وصـل نيسـتند   ، خوب هستند پژوهشها گاهي از نظر  د كه دانشگاهنده ميگونه شرح  ينا

هاي دانشجويي مراجعه كردند كه بـراي اجـراي پـروژه     گويد بارها تيم وي مي. توانند خود را نشان دهند نمي
حمايت  ها از اين تيم، ها كم است دانش فني در اين حوزهدر دولت چون اما ، داشتندنياز حمايت مالي به خود 
نبود سيستم مـديريتي كـه در آن   ، را ICTوي مشكل اصلي در . پاشند ها از هم مي و در نتيجه تيم شود نمي

  . داند مي، هر فرد در جاي خودش قرار گرفته
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6  

، هاي نيروي انساني اين شركت در ارتباط با چالش، ICT ةمدير منابع انساني در يك شركت بزرگ حوزيك 
شـدن   رو به دليل رو شوند پس از مدتي به افراد آكادميك و توانمندي كه استخدام مي، اًعمومكه دارد  ميبيان 

يـا جـذب   ، دريافتي متناسب بـا تعهـدات مربوطـه    نداشتن  و از طرف ديگر هاي حساس و ميلياردي با پروژه
را انجـام  كمتر هاي كوچك با تعهد  گردند و پروژه به دانشگاه بر ميدوباره شوند يا  ميالمللي  هاي بين شركت

  .دهند مي

7  

در ، ICTةهـاي دولتـي بـزرگ حـوز     از ناتواني شركت، ICT ةآموزش يك شركت بزرگ حوز معاون و مدير
هـاي   از نظـر آنهـا پـروژه   . گويند هاي برتر كشور سخن مي التحصيالن ممتاز دانشگاه فارغ استفاده از توانايي
، هـا از نظـر تجهيـزات    دانشـگاه ضعيف بودن دليل  اما به، هاي برتر كشور واگذار شده است خوبي به دانشگاه

باعـث شـده تـا    كـه  نـد  يا در مدت زمان طوالني پروژه را انجام داد، ببرند خوبي پيش اند پروژه را به نتوانسته
ها  ناتواني دانشگاه، فرض حاكم در صنعت طور كلي پيش به. هاي خارجي واگذار شود ها عمدتاً به شركت پروژه

  .ماندگي صنعت است عقب، فرض اساتيد و پيش

8  

، گذار آفريني يكي از نهادهاي سياستو مدير اشتغال و كار هاي برتريكي از دانشگاه ICTعضو هيئت علمي
اگـر هـم    و و توسعه در صنعت وجود ندارد پژوهشنظر ايشان بخش  از. دانند دانشگاه را جلوتر از صنعت مي

ريـزي ندارنـد و    سال آتي خود برنامـه  پنجها براي  زيرا شركت .كند بسيار ضعيف عمل ميوجود داشته باشد 
آتي خود  يداشته باشد و نيازهانگري وجود  آيندهها  هاي شركت اگر در سياست. شناسند را نمي خود نيازهاي

  .توانند پاسخگوي نياز صنعت باشند ها مي دانشگاه، ها بدهند را به دانشگاه

9  

دارد كه يكي از مشكالت اساسي كه در حال حاضر در گذار بيان ميهاي سياستوزارتخانهمسئوالنيكي از
مسـئلة  . مشاغل در كشور است براي پژوهي هآيند ننبود، ارتباط با وضعيت اشتغال نيروي انساني وجود دارد

ملـي اسـت و بـه تصـميمات     ، اشتغال در هر صنعتيمسئلة كه  حالي در .بعدي نبود همگرايي سازماني است
عـدم تطـابق ميـان    ، هـاي دانشـگاه   ان بازاركـار و آمـوزه  در نهايت شكاف مي. يكپارچه و هماهنگ نياز دارد

  .كند مي مطرح، اردم موفقيت دفاتر ارتباط با صنعت هاي درسي و نياز بازار كار و ع سيالبس

10  

انـد يـا در قالـب يـك      نيروهاي خوب يا از ايران رفتـه كهكندكيد ميأت،ITيك شركت بزرگةمعاون شبك
. ماننـد  تعداد نيروهاي خوب اندكي در بازار باقي مـي . اند كرده وكار خود را آغاز استارتاپ يا شركت نوپا كسب

دادن پـروژه بـه   ، شـود  هاي بزرگ فعال در اين حوزه انجام مـي  هاي جديدي كه در شركت استراتژييكي از 
يكـي از داليـل   . باال رود و سپس آنها را جـذب كننـد   آنها تا توانمندي، هاي خوب است دانشجويان دانشگاه

  .داند هاي خوب به برقراري ارتباط مي شكاف موجود را عدم تمايل دانشگاه

11  

كاسـته   كيفيت آموزشياز ، ها تعداد دانشگاهةرويافزايش بيكند كهميبيان،نظام آموزشيمسئوالنيكي از
گيرد و به اينكه چند درصد از اين مقاالت نيـاز   ارتقاي اساتيد بر اساس تعداد مقاالت علمي صورت مي. است

آينده پژوهي وجود نـدارد و از سـوي   ، هاي آموزشي ريزي در برنامه. شود توجهي نمي، دهد بازار را پوشش مي
ايـن شـكاف دو بخـش را افـزايش      .كند تكنولوژي در حال پيشرفت است و نيازهاي بازار تغيير مينيز ديگر 
شود و ديـدي از اينكـه صـنعت در     نياز بازار ديده نمي، ها ها و تعداد ورودي دانشگاه در تعريف رشته. دهد مي

  .وجود ندارد، د نياز داردآينده به چه نيروهايي و به چه تعدا
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12  

افت حقوق عموماً با دري، و توانمندافراد آكادميك كندبيان مي،ITمدير فني يك شركت متوسط و فعال
اساتيد معموالً از لحاظ كاري در صـنعت  . كار برايشان جذابيت بيشتري دارد ومانند  بيشتر در صنعت مي

IT ،كيفيـت كارشـان را در    كـه  خيلي توانمند نيستند و به همين دليل دانش ملموسي از بازار كار ندارند
، دانش كافي ندليل نبود دولتي است و در دولت هم به، وي اقتصاد ايران ةبه گفت. آورد دانشگاه پايين مي

  . اند و قوانين خوب تعريف نشده هستند  نيز دولتي IT هاي بزرگ شركت .وجود ندارد ICTاعتقادي به 

13  

گويند كارفرماهاي بـزرگ   مي،  ITمدير فني يك شركت بزرگو همچنينICTةحوزمشاورانيكي از
زيرا ريسك خريـد از داخـل را زيـاد     .بيشتر به محصوالت خارجي تمايل دارند، كه عمدتاً دولتي هستند

. روند و قوانين حمايتي از داخل نيز وجـود نـدارد   مي ITبيشتر به سمت واردات دليل به همين  .دانند مي
 گـذار  قـانون اي به موضوع نداشته است و چون خـود   احاطه گذار قانونقوانين حاكم در فضايي است كه 

  .كند را به خوبي درك نميمسئله است  ICTخارج از فضاي 

14  

كند مشكل اساسي ايـن اسـت    ميعنوان ،هاي برتر كشوراز يكي از دانشگاه، ICTةيكي از اساتيد حوز
التحصيالن  دانشجويان و فارغ. وجود ندارد، كه مديريت كالني كه دانشگاه و صنعت را به هم پيوند دهد

از نظـر   .يابنـد  خواهنـد را در بـازار نمـي    زيرا جايگاه شغلي كه مي .برتر تمايلي به ماندن در كشور ندارند
زيـرا   .كنـد  آموزش نمي ةگذاري در حوز نعت نيز سرمايهفرهنگي نيز احساس تعلق به صنعت ندارند و ص

  .آموزش و مهارت ندارد ةهاي خود در حوز گذاري بر دانسته و ديد بلند مدت به سرمايه آن را هزينه

15  
مشكالت صنعت به دانشگاه كند  ميبيان ،افزاريو مديرعامل يك شركت نرم ITيكي از اعضاي صنف

هـا   نامه موضوعات پايان. ن پرداخته شوده آهاي دانشجويي ب نامه قالب پايانكه بايد در  رود در حالي نمي
  . كند يهايي است كه توليد مقاله بيشتر در حوزه بيشتر

16  

كه بايد يك سيستم مديريت واحـد و يكپارچـه وجـود    كندميبيان،كشور ICTةحوزمسئوالنيكي از
هـاي نظـام آموزشـي هماهنـگ بـا       سياست. نظام آموزشي و صنعت را كنار هم قرار دهد تاداشته باشد 

بـه  . وجود نـدارد  ICT ةنظام پرداخت درستي نيز در حوز. كنند صورت مجزا عمل مي و بهنيست صنعت 
يكي از داليـل اهميـت   . شوند المللي مي هاي بين همين دليل افراد متخصص در اين حوزه جذب شركت

  .زيرساخت و شبكه است ةدليل عدم توسع داند كه به را كوچك بودن صنعت مي ICTپايين صنعت 

17  
هـاي   را گـزارش  ICT ةقـوانين حمـايتي صـحيح از حـوز    مسئلةقانونگذاريةدر حوزمسئوالنيكي از

سـازوكارهاي   مسئله كشور باالست و ايندر ، عدم اطمينان به فناوري. داند مي بينانه واقع نادرست و غير
بـه افـراد توانمنـد    ، هاي امنيتي از نظر محتوا و زيرساخت نگراني براي كاهش. حمايتي را كاهش ميدهد

  .نياز است

18  
قـوانين   ندر خصوص نبود، ICT ةحوزمشاوران گذاري و همچنين يكي ازقانونةحوزمشاورانيكي از

دانـش فنـي   . كنـد  مي مطرح، را نگرش منفي نسبت به فناوري ICTزيرساخت در  ةحمايتي براي توسع
طـور   نتوانـد بـه   گذار قانونشده تا باعث اي  هاي غيردقيق و غيرحرفه در كنار گزارش، گذار قانونضعيف 

  . است زيرساخت و شبكه براي كشور ةنگرش حاكم تهديدات امنيني حوز. كند اثربخش عمل
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  اي تحليل سه اليه
اند  عبارتشناسايي شدند كه مسئله سه كنشگر اصلي ، ها ادبيات پژوهش و گزارش ةپس از مطالع

وزارت . 1: كنشگران زير شناسايي شدند، پس از مصاحبه. نظام آموزشي و دولت،  ICTصنعت  از
. 5 فناوري ةهاي بزرگ توليدكنند شركت. 4 دانشگاه. 3التحصيل فارغ. 2 تحقيقات و فناوري، علوم

هـاي   شـركت . 7فنـاوري   ةكنند هاي كوچك توليد شركت. 6فناوري  ةواردكنند هاي بزرگ شركت
دولـت  . 10) كننده مصرف( كاربر نهايي. 9وكاري  هاي كسب مشتري. 8فناوري  ةكنند كوچك وارد

  گذار قانون. ICT 14وزارت . 13معدن و تجارت ، وزارت صنعت. 12وزارت كار . 11
به  انگاره. شدند ساختار و رفتار تحليل، انگارهة در سه الي مسئلة پژوهشهريك از كنشگران 

ـ ، بر رفتـار وي در سـاختاري كـه در آن قـرار گرفتـه      دستگاه معرفتي كنشگر اشاره دارد كه ثير أت
يت موجـود تـأثير   كه بر رفتار كنشـگر در وضـع   دارد اشاره و چارچوبي ساختار به قواعد. گذارد مي
بر اسـاس  دارد كه  اشاره عمل و تصميمات اتخاذشده از سوي وي ةنحو كنشگر بهرفتار . گذارد مي

ران در اي كنشـگ الگـوي سـه اليـه   . شـود  انجـام مـي  ، ها و ساختاري كه در آن قرار گرفته انگاره
  .قرار گرفته است 20الي  7هاي  جدول
  

 تحقيقات و فناوري، وزارت علوماي  الگوي سه اليه. 7جدول 

مشخصي  ةنظام آموزشي برنام /گويي به تمامي متقاضيان دانشگاهيپاسخ/هاي بيشترايجاد دانشگاه  رفتار
  .براي ارتباط با صنعت ندارد

مراتبي در نظام آموزشي وجود  ساختار سلسله. /به مجوزدهي سياسي و سفارشي نياز داردهاتعريف رشته  ساختار
  .پيوند نظام آموزشي به صنعت وجود ندارد هاي برنامه . /دارد

بتوانند وارد همه بايد / . كردچطور ميتوان سود بيشتري كسب . /تر استاز دانشگاه عقب ICTصنعت  انگاره
  .شوندآموزش عالي 

  

 ICTالتحصيل  اي فارغ اليه الگوي سه. 8جدول 

  مهاجرت به خارج از كشور /پاس كردن واحدها و گرفتن مدرك  رفتار

ارتباط دانشجويان با صنعت . / وضعيت اقتصادي جامعه نامناسب است/.ناكارآمد استساختار اشتغال  ساختار
  . كم است

 . /معيار درستي براي استخدام ندارند ICTيهاشركت.بر اساس پارتي است ICTها در صنعتاستخدام  انگاره
  .در كشورهاي ديگر وضعيت بهتري خواهم داشت
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  اي دانشگاه الگوي سه اليه. 9جدول 

  رفتار
دنيا كه قابليـت مقالـه شـدن     متناسب با موضوعات روزICTهاي دانشجوياننامهها و پايانتعريف پژوهش

موجـود   پذيرش متقاضيان بيشتر از امكانات /با صنعتكمتر ارتباط  /هاي وزارت علوم اجراي سياست ./دارند
  دانشگاه  در

 ./نظام پاداش و ارتقا مبتني بر تعداد مقاله است./وزارت علوم هستندةناممبتني بر آيينهاي درسيسيالبس  ساختار
  .هاي ارتباط با صنعت كم است تعداد برنامه

  انگاره
معناي كيفيت بـاالتر دانشـگاه    كنم بهكسب باالترةبندي جهاني رتباگر در رتبه. /سود بيشتري كسب كنم

كار دانشگاه توليد  ./دهد ارتباط با صنعت تمايل به درس خواندن را در دانشجوهاي خوب كاهش مي . /است
  .شده از باال را براي حفظ موقعيت خود اجرا كند دانشگاه بايد وضعيت ديكته ./دانش است

  

  )افزار افزار و سخت نرم( محصول ةهاي بزرگ توليدكنند اي شركت الگوي سه اليه. 10جدول 

هـاي   التحصيالن دانشـگاه  جذب فارغ /التحصيالنپرداخت كم به فارغ/توسط خود شركتR&Dايجاد تيم  رفتار
  توليد فناوري /هاي خارجي در توليد فناوري مربوطه كار خارجي يا همكاري با شركتاستفاده از نيروي ، برتر

براي توليد تكنولوژي  ./صنعت تناسبي نداردهاي دانشگاهي با نيازارتباط با دانشگاه ضعيف است و پژوهش  ساختار
  .شود مي حمايت ماليوليد فناوري مربوطه از ت . /اجبار وجود دارد و فشار

  انگاره

اي ندارد و بايد  واردات در اين حوزه آينده. / براي پيدا كردن نياز صنعت پايين استاتي دانشگاهپژوهشتوان
كننـد و افـرادي كـه بيكـار هسـتند       رشـد مـي   ICT ةافـراد توانمنـد در حـوز    ./خود فناوري را توليـد كنـيم  

ريسـك كـار بـا دانشـگاه باالسـت و      ./ تـر دارنـد   برتـر خروجـي بـا كيفيـت     يها دانشگاه ./اند غيرمتخصص
  .التحصيالن دانشگاه دانشي ندارند فارغ

  

  سرويس ةكنند نصاب و ارائه، هاي بزرگ واردكننده اي شركت الگوي سه اليه. 11جدول 

هـاي   التحصيالن دانشگاه جذب فارغ /التحصيالنپرداخت كم به فارغ/وزش فناوري وارداتي به نيروي كارآم  رفتار
  واردات فناوري/ برتر

قانون كار بـه  ./ قوانين و مقررات مربوط به واردات محدودكننده نيستند./فناوري داخلي وارداتي استةعمد  ساختار
  .ساختار اقتصادي پرنوسان است . /تجهيز منابع سخت است . /كارفرمانفع كارگر است نه 

  انگاره

داخلـي   ريسك توليـد  ./اند متخصص كنند و افرادي كه بيكار هستند غيررشد ميICTةافراد توانمند در حوز
خروجـي بـا   هاي برتر  دانشگاه ./هاي جديد وارداتي باشم دنبال آموزش و تكنولوژي خودم بايد به ./زياد است
دانشـي  ، شوند التحصيل مي ها فارغ ريسك كار با دانشگاه باالست و كساني كه از دانشگاه./ دارند يتر كيفيت
  .ندارند
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  )افزار افزار و سخت نرم( محصول ةكنند كوچك توليد هاي اي شركت الگوي سه اليه. 12جدول 

رقابت / كم توليد فناوري با نوآوري/و توسعهپژوهشةكاهش هزين/ها در توليد فناوريناكارآمدي شركت  رفتار
  درجذب سرمايه

افزار را يك كاال  مشتري نرم ./پژوهش وجود نداردةگذاري درستي در حوزسرمايه./حمايت مالي اندك است  ساختار
  ها قراردادهاي ناقص با شركت ./نيروي انساني متخصص كم است ./بيند نمي

  .تر شوم توان رقابتي بيشتري خواهم داشتاگر بزرگ./بايد سود بيشتري كسب كنم  انگاره

  

   سرويس ةكنند نصاب و ارائه، واردكننده هاي كوچك اي شركت الگوي سه اليه. 13جدول 
 تمركز بر انجام پروژه نه توليد محصول/فناوريكردنوارد  رفتار

كيفيـت   ./كنـد  مـي كمتـرتحـريم واردات فنـاوري را   ./كننـدقوانين تجاري از واردات فناوري حمايـت مـي  ساختار
  .ساختار اقتصادي پر نوسان است ./ساختار نيروي انساني ضعيف است ./محصوالت داخلي پايين است

توليـد داخلـي   ./ كننـد  كنندگان از محصوالت خارجي استقبال ميمصرف.ن صنعت باالستآتوليد درةهزين  انگاره
  .رقابت كندتواند با محصول خارجي  نمي

  
  

  )وكار كسب(اي مشتري  الگوي سه اليه. 14جدول 

  هاي داخلي افزارها و اپليكيشن استفاده از نرم /خريد فناوري و محصوالت داخلي  رفتار
  وكار حساسيت كسب /افزارهاي خارجي خريد محصوالت و نرم ةكنند قوانين و مقررات منع  ساختار
  .تر است هاي داخلي راحت تعامل با شركت. ما همسويي بيشتري داردافزارهاي داخلي با نياز  نرم  انگاره

  

  )كاربر نهايي( اي مشتري الگوي سه اليه .15جدول

رايگـان   ةاستفاد /افزاري خارجي هاي سختخريد فناوري/هاي داخليافزارها و اپليكيشنعدم استفاده از نرم  رفتار
  عدم رعايت قانون كپي رايت /افزارهاي خارجي نرماز 

ضعيف  ICTة قوانين و مقررات حمايتي در حوز./افزار پايين استافزار و سختكيفيت محصوالت داخلي نرم  ساختار
  .استكمتر تنوع محصوالت داخلي در مقايسه با محصوالت خارجي  /.است

بابـت   ./محصوالت ايراني از نظر كيفيت و امنيت قابل اعتماد نيسـتند ./كيفيت هستندمحصوالت ايراني بي  انگاره
  .دهم افزار پول نمي نرم
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  اي دولت اليه الگوي سه. 16 جدول
  ايراني ـ ها متناسب با سبك زندگي اسالميالزام انجام پروژه/ICTكم بهةبودج  رفتار

سـاختار مـديريتي   /.كند حمايت نمي ICT ةفضاي سياسي حاكم از توسع/.پايين استسطح سواد ديجيتالي  ساختار
  .غالب كند است

خوب  ICT وضعيت فعلي ./ثير چندان در وضعيت اقتصادي داشته باشدأتواند تمهم نيست و نميICTةحوز  انگاره
  .اسالمي ايراني داشته باشيم ةالگوي توسع ./است

  
  

  كاراي وزارت  الگوي سه اليه. 17جدول 
 زايي زود بازده و كاذبهاي اشتغالاجراي طرح  رفتار
 ارگر محور هستند نه كارفرما محورقوانين ك  ساختار

تـوانم بـه    نمي ./بايد تعادل را بازار نيروي كار ايجاد كنم./ستم فقط بايد روابط را تنظيم كنممن كاتاليزور ه  انگاره
  .آموزش عالي نظري را تحميل كنم

  

  معدن و تجارت، اي وزارت صنعت الگوي سه اليه. 18جدول 
 ICTةگذاري كم در حوزسرمايه  رفتار
  .وجود كلي شركت مهم در صنايع بزرگ كه بايستي مديريت شوند  ساختار
  .هستند ترهاي ديگر مهم دغدغه ./كوچكي است و مهم نيستةنفت مهم است فناوري اطالعات حوز  انگاره

  
  

   ICTاي وزارت  الگوي سه اليه. 19جدول 

ناكارآمـدي   /ICTريـزي كوتـاه مـدت برنامـه /هـاي خـاصتمركز روي پروژه/تسهيالت در قالب وامةارائ  رفتار
  .افتد دليل نداشتن قدرت و تغيير مكرر تصميمات اتفاق مي ها كه به تصيمات در برخي قسمت

در ساختار سياسي حاكم قـدرت   /.وجود دارد ICT ةتعهد بااليي نسبت به حوز ./پايين است سواد ديجيتالي  ساختار
  .الزم را ندارد

  .ام برده، خيلي پيچيده است اگر بتوانم يك كار كوچك هم بكنم ICT ةحوز  انگاره
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  گذار قانوناي  الگوي سه اليه. 20جدول 

 /اخذ تصـميمات متعـدد و ناكارآمـد    /ICT ةوضع قوانين نادرست در حوز/زيرساختةمقاومت در برابر توسع  رفتار
  يافته در كشورهاي ديگر هاي توسعه مخالفت با تكنولوژي / ICTريزي كوتاه مدت  برنامه

سـاختار مـديريتي   /.كند حمايت نمي ICTفضاي سياسي حاكم از توسعه ./سطح سواد ديجيتالي پايين است  ساختار
  .غالب كند است

توسعة اسـالمي  الگوي بايد  ./دنبال سرقت اطالعات هستندكشورهاي خارجي به./تر استامنيت كشور مهم  انگاره
  .ايراني داشته باشيم

  ICT بازار نيروي كار روايت
شروع ، دست آوردن سود بيشتر هرقابت با دانشگاه آزاد و ب برايزماني  ةدانشگاه دولتي در يك بره

 ةيا به عبارت ديگر انگاربود دانشگاه مد نظر چيزي كه . هاي غيرانتفاعي كرد اندازي دانشگاه به راه
هـا بـه دانشـگاه     ظرفيت دانشگاه و تعداد وروديافزايش باعث  كه كسب سود بيشتر بود، دانشگاه

  بـه شـرايط   در اين. شد هاي بيشتري خالي ماندن كالس بيشتر شدن ظرفيت دانشگاه باعث. شد
، »تربيت ايـن تعـداد دانشـجو وجـود دارد؟    آيا امكانات و تسهيالت براي آموزش و «كه  اين نكته

كه سطح مهارت و آموزش پاييني  بسياريالتحصيالن  توجهي باعث شد فارغ اين بي توجه نشدكه
كـه دانشـجو بـراي يـادگيري بـه      ، ICTهايي مثل  در رشتهمسئله اين . شوند وارد بازار كار، دارند

تـالش بـراي   . بيشتر خـود را نشـان داد  ، داي نياز دار هاي آموزش حرفه افزار و كارگاه نرم، سيستم
 طور دقيق بهكور دانشگاه  ةنقط. دار شود خدشه سود بيشتر باعث شد تا اعتبار دانشگاه در بلندمدت

  .كيفيت و اعتباردر نه، ديده شد سود در تعداد. بود كه درك درستي از سود وجود نداشت ايندر 
هـاي   پـروژه ، بينـد  هـا مـي   الي از دانشگاهاز طرف ديگر چون دولت خود را متعهد به حمايت م

بـا  . كنـد  ها محول مـي  هاي بزرگ هستند را به دانشگاه كنندگان آن شركت كه استفاده ICTبزرگ
آن ، براي استفاده از اين بودجة مـالي ، ها را ندارند توان انجام اين پروژه، دانند ها مي اينكه دانشگاه
بدون كيفيت و گاهي هم ناتمام است كه ضربة اصـلي را   اي كه نتيجة آن پروژه، كنند را قبول مي

ايـن  . كنـد  ديگر به دانشگاه در انجـام پـروژه اطمينـان نمـي    ، زيرا صنعت، زند به خود دانشگاه مي
آورد تا فقط براي  وجود مي ها به سياست دولت يك نوع تنبلي و رقابت نادرست را نيز بين دانشگاه

اينكه مجبور نيستند هزينة خود را تأمين كننـد بـراي     دليل بهگرفتن پروژه از دولت تالش كنند و 
نقطة كور دولت نديدن تأثير ايـن روش حمايـت در بلنـد    . كنند نمي گرفتن پروژه از صنعت تالش

كـار   شود سياستي كـه بـه   نمي  زيرا دولت درك درستي از حمايت مؤثر ندارد و متوجه. مدت است
  .تر شده و نتواند از خود محافظت كند دولت وابسته شود دانشگاه به گرفته چطور باعث مي

كـه معيـار آن تعـداد    ، بندي جهـاني   ها براي باال بردن رتبة خود در رتبه تالش اصلي دانشگاه
. اتفاق ديگري است كه باعث بيشتر شدن فاصلة صنعت و دانشگاه شده است، مقاالت بيشتر است
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. كننـد  شوند كه مقاالت بيشـتري را توليـد مـي    ب ميها با موضوعاتي انتخا ها و پژوهش نامه پايان
رود و دانشگاه  هر چه مقاالت بيشتر شود رتبة دانشگاه باالتر مي «:ديدي كه وجود دارد اين است

هـا و   نامـه  در حالي كه كـاربردي نبـودن پايـان   . »شود عنوان يك دانشگاه با كيفيت شناخته مي به
 «، »كيفيــت اســت دانشــگاه بــي« :ده كــهنگــاهي منفــي در صــنعت ايجــاد كــر ، هــا پــژوهش

وقتــي . »دليلــي بــراي جــذب آنهــا وجــود نــدارد «و  »التحصــيالن آن دانشــگاه ناتواننــد فــارغ
پيامـد  . يابـد  ها نيز كاهش مي هاي جديد به دانشگاه ورودي، شوند التحصيالن جذب بازار نمي فارغ

يعني . كند دانشگاه نيز افت پيدا ميشود و رتبة  آن چه خواهد بود؟ اينكه مقاالت كمتري توليد مي
، در شرايطي كه فارغ التحصيالن از استخدام نااميد هستند. ضربة اصلي متوجه خود دانشگاه است

اعتمادي را  اين مسئله مجدداً بي. هاي مورد نياز صنعت نيز ندارند هيچ اشتياقي به يادگيري مهارت
هـاي دانشـجويي نخواهـد     نامه ايلي به پاياندر مقابل صنعت هم تم. كند ميان دو طرف بيشتر مي

اي كـه در ذهـن    انگـاره . شود مي التحصيالن اميدي بيشتر فارغ باعث نا، مجدد اعتمادي بي .داشت
بايد . جايي براي پيشرفت و موفقيت در ايران وجود ندارد«: گيرد اين است التحصيل شكل مي فارغ

  .»مهاجرت كرد
ورود . گـذارد  ن فاصـلة دانشـگاه و صـنعت اثـر مـي     نيـز بـر بيشـتر شـد     ICTپويايي صنعت 

پـس از  . خير زمـاني همـراه اسـت   أت يكجديد از كشورهاي ديگر به ايران هميشه با هاي  فناوري
در وزارت علـوم بـراي آن    و شـود  به نياز آموزشي تبـديل مـي  ، خير زمانيأبا تنيز  به كشور آمدن
وقتـي كـه فنـاوري و دانـش     . شود ابالغ مي ها گيرد و به دانشگاه ريزي آموزشي صورت مي برنامه
وارد صـنعت  ، يشود فناوري جديد ديگر خير زماني براي تدريس وارد دانشگاه ميأبا يك ت، جديد

هاي  در اين شرايط صنعت با ورود فناوري. شود ميگذرد فاصله بيشتر  هر چه زمان مي. شده است
استخدام ، هاي مرتبط را دارند ل مهارتيعني افرادي كه حداق، كند جديد خود شروع به آموزش مي

جذابيت اين فـرد  . شوند بينند و تبديل به يك متخصص مي ها آموزش مي شركت ةبا هزينو شده 
ايـن  . كنند وي را جذب كنند با پيشنهادات بهتر سعي مي كرده وها افزايش پيدا براي ساير شركت

كور صنعت نديدن تفاوت فـرد   ةنقط. دده جايي نيروي انساني را در صنعت افزايش مي هاتفاق جاب
اين درك نادرست باعـث  . در شرايط پيش از آموزش و بعد از تبديل شدن به يك متخصص است

  .ضعيف باشد ICT نيروي انساني متخصص نداشت  هاي نگه شود برنامه مي
فشار و استرس زيادي را براي افرادي كه در ايـن صـنعت    از طرف ديگر ICTپويايي صنعت 

عموماً كسـاني هسـتند   ، صنعت ةافراد خبره در بخش تحقيق و توسع. به همراه دارد، كنند ميكار 
خـود از   درآمـد اين افراد هميشه با توجه به اسـترس و فشـار كـار    . كه تحصيالت آكادميك دارند

كمتـري  چون اغلب در دانشگاه تعهد و فشار  و كنند دانشگاه مقايسه مي از خود صنعت را با درآمد
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خارج شدن اين افراد از صنعت تـوان تحقيـق و   . بينند تر مي صرفه كار در دانشگاه را به، داردوجود 

حـال چـه   . يابـد  محصوالت جديد هم مسلماً كـاهش مـي   ةآورد و سطح توسع توسعه را پايين مي
از  خـود  سـمت وارد كـردن محصـوالت مـورد نيـاز      هـا بـه   افتد؟ در اين حالت شـركت  اتفاقي مي

روشن است كـه در چنـين   . شود مي كمتر هاي داخلي فناوريروند و تمايل به  يكشورهاي ديگر م
بـه  ، شود ميصنعتي كه بزرگتر باشد بيشتر توجه به  حالتي صنعت رشد نخواهد كرد و چون عموماً

دليـل كوچـك بـودن     گذار به به عنوان نهادهاي سياست گذار قانوندولت و  از سوي ICTصنعت 
ـ    گويد كه مياي كه وجود دارد  رهزيرا انگا. شود نمي توجه ثير چنـداني در وضـعيت   أايـن صـنعت ت

 ICT ةنيـروي انسـاني در حـوز   مسـئلة  در نتيجـه  . پس به توجه نياز ندارد، اقتصادي كشور ندارد
ـ    هـاي دانشـگاه   سياسـت دليـل اينكـه    بـه  .چناني نخواهد بـود  آن ةدغدغ ثير همـين  أهـا تحـت ت

توجـه  كمتـر  ، ICTهاي  آموزش و مهارت دانشجويان رشته مسئلةبه ، هاي كالن هستند سياست
  .شود منجر مي اعتمادي صنعت به سيستم آموزشي بيافزايش به  در نهايت اين روند. كنند مي

توان پشـتيباني از  ، افراد توانمند در اين صنعت دليل كم بودن  بهافتد كه  اتفاق بدتر زماني مي
، اين بخشگذار  قانونو زيرساختي كه براي دولت و مسائل پيش روي صنعت مثل مسائل امنيتي 

 گـذار  قـانون شود تا  باعث مي، نگراني در مورد مسائل امنيتي. يابد كاهش مي، اي دارد ويژهاهميت 
 ةصنعت را در همان انداز، وضع كند و اين قوانين حمايتي كمتري، ICTصنعت  ةدر راستاي توسع
كم است و  ICT ةهاي فعال در حوز هماهنگي بين بخشدر عين حال چون . دارد كوچك نگه مي

و  بـوده  نـاقص  اًهاي اين بخـش عمـدت   گزارش، سيستم كنترلي و نظارتي دقيقي هم وجود ندارد
را در دولـت   ICTديد منفي به ، گذار اين موارد در كنار دانش فني پايين قانون .خواهند بودندقيق 

محتـوا و  (در ايجاد مشكالت امنيتـي   ICTنار ترس از ديد منفي در ك. كند بيشتر ميگذار  قانونو 
، وضع نشدن قوانين حمـايتي  ة آننتيج كه شود باعث مقاومت در برابر اين بخش مي، )زيرساخت

ـ  . خواهد بـود  آموزش و مهارت ةدر حوزكمتر گذاري  كوچك ماندن صنعت و سرمايه ثير أنديـدن ت
در برابـر   مدت يعني همان مقاومت كردن اهحل كوت راه، گذار بلندمدت تصميمات نهادهاي سياست

در مسـئله  كـه ايـن    در حـالي . را پيش روي تصميم گيرندگان ايـن حـوزه قـرار داد    ICT ةتوسع
  . كند مدت ضعف امنيتي را در توسعة زيرساخت بيشتر ميبلند

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه
هاي متعددي از  با چالشاين صنعت جوان . يكي از صنايع رو به رشد است، در ايران ICTصنعت 

اساسـي  مسئلة هاي موجود  مطابق با اطالعات و گزارش. ستا رو به جمله چالش نيروي انساني رو
بـراي  . نيروي انساني در اين بخش است يها و عدم انطباق عرضه و تقاضا وجود برخي دوگانگي
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صورت  مسئله بهخيل در ساختارها و رفتار كنشگران د، ها ها الزم است تا انگاره درك اين دوگانگي
  . شوند بررسي و تحليلعميق 

كه  عدم تطابق بيشتر از ديد صنعت پرداخته شده است در حاليمسئلة در تحقيقات پيشين به 
يكـي   .اسـت  نيروي كار و تقاضاي نيروي كار ةدر اين تحقيق تمركز بر هر دو بخش يعني عرض

پرداختن به كنشگران اثرگذار متعدد و داشتن نگاه ، ها ديگر از تمايزات اين تحقيق با ساير پژوهش
هـاي   بـازخورد ، مسـئله بازخوردهـاي  ، گرا نگاه كلبه روايتگري تحقيق  در. استمسئله گرا به  كل

 .استشده توجه ، ويژه در آينده در طول زمان بهمسئله و بررسي  پنهان

ك طـرف نظـام   از يـ : اي كنشگران بيانگر سه كـنش اصـلي در صـنعت بـود     تحليل سه اليه
 شده دانشگاه نتواند همراستا بـا باعث ، بروكراسي كه در ساختار فعلي آن است. آموزشي قرار دارد
داليـل مختلفـي از جملـه پارامترهـاي كـالن       بـه ، ICTصنعت  از سوي ديگر .فناوري عمل كند

هـاي   در نهايـت پيچيـدگي  . آن واردات اسـت  ةاقتصادي درون حبابي قرار گرفته كه حجـم عمـد  
هاي  سياست. اين صنعت وجود نداشته باشد ةباعث شده تمايلي به توسع،  ICT ةاجتماعي در حوز

بـا  همراسـتا نبـودن   دليـل   به ICTپيشين براي كاهش عدم تطابق ميان نظام آموزشي و صنعت 
به همين دليل ما هم اكنون با شـكاف  . اثربخشي الزم را نداشتند، هاي اصلي در اين حوزه  كنش
طــور كلــي  بــه. رو هســتيم بــه رو ICTاز نظــر تطــابق مهــارتي و آموزشــي در صــنعت اي  عمــده
تـوان در   را مـي  ICTهاي مربوط به تطابق آموزشي و مهارتي بازار نيروي كار با صـنعت   سياست

هايي كه بر تغيير ساختار بروكراتيك نظام آموزش عالي به  سياست. 1: كرد بندي چهار دسته طبقه
. تمركز دارنـد  ICT صنعت ةو توسع بر رشد هايي كه سياست. 2 .كيد دارندأت منطفساختار پويا و 

  .كشـور تمركـز دارنـد    ةزيرسـاخت در ايـن حـوز    ةو توسـع  ICTهايي كه بر اعتماد به  سياست .3
كيـد  أو نظام آموزش عـالي ت  ICTهايي كه بر سيستم ارتباطي اثربخش ميان صنعت  سياست .4 

و اينكـه   تحقيـق مسـئلة  توانند سناريوهاي محتمـل آينـده در خصـوص     تحقيقات آتي مي .دارند
همچنـين الزم اسـت   . را بررسـي كنـد  ، بخشـيد  دتوان هر يـك از سـناريوها را بهبـو    طور مي هچ

هـاي   ها بـه برنامـه   تبديل سياستة و نحو شوندتر بررسي  صورت دقيق هاي پيشنهادي به سياست
 .شوند اجرايي مشخص

عدم تطـابق در سـاير   مسئلة توان به واكاوي  شناسي پژوهش مي روش همچنين با استفاده از
هاي نيروي انسـاني در حـال حاضـر     چالش. رو هستند روبه هيمشابمسئلة كه با  پرداخت صنايعي
واكاوي مسائل موجود درك بهتري از اين رو  .ترين مسائل اكثر صنايع داخلي هستند مهميكي از 
  .كردهم خواهد اگذاران فر ستبهبود آنها را براي سيا ةاز نحو
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