
 

 

 

 

امور فناوری اطالعات و در اداره  فقیه والیتتحلیل گفتمان  مقاله پژوهشي:

 با رویکرد کمي و کیفي  مهوری اسالمي ایرانارتباطات نظام مقدس ج

 2نادر رشوند، 1پور رضا تقی

 81/21/71پذیرش مقاله:                                                                       81/81/79دریافت مقاله: 

  چکیده

 مناسب بستری عنوان به ایران اسالمی جمهوری نظام در ارتباطات و اطالعات فناوری ظرفیت کارگیری به

 که است هایی روش ترین مهم از یكی کشور، نظامی و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، های فعالیت تمامی برای

 نماید ایفاء مؤثری نقش دولت، کارآمدی و حاکمیتی امور ارتقاء به مربوط های حوزه کلیه در است توانسته

 برگرفته نظام ساز جهت انارک با ارتباطات و اطالعات فناوری معیارهای تطبیق عدم ازجمله هایی چالش با اما

 اصول، شامل ساز جهت ارکان  تبیین تحقیق اصلی هدف بنابراین. است بوده مواجه نیزفقیه  والیت بیانات از

 حوزه در رهبری معظم مقام و (علیهاهللرحمه)امام حضرت گفتمان اساس بر حوزه این یها سیاست و اهداف

 یقتحق  از روش استای  توسعه و کاربردی نوع از که تحقیق این در. شدبا می ارتباطات و العاتاطّ فناوری

و  جمهوری اسالمی ایران گذار یانبنهای آراء و اندیشه تحلیل در کیفی و کمی محتوایتحلیل  یک، تكنیختهآم

 11 و هدف 22 ،اصل  11 احصا تحقیقهای  یافته ازجمله. است شده گرفته بهره رهبر معظم انقالب اسالمی

 و کالن مدیریت ،هماهنگی نیازمند رتباطاتا و اطالعات فناوری راهبردی اصول همچنین. است سیاست

 رهبری و (علیهاهللرحمه)امام گفتمان از برگرفته ساز جهت ارکان اساس بر حوزه این هدفمند های برنامه تنظیم

 فاوا هحوز در( العالی مدظله)ای خامنه امام و( علیهاهللرحمه)خمینی امام گفتمان دهنده شكل اساسی محور دو و باشد می

 استفاده و درونی های توانمندی به بازگشت لزوم بر( مهوری اسالمی ایرانج نظام اقتدار و محوری قابلیت)

 . داردتأکید  داخلی های ظرفیت از

 تحلیل گفتمان، اداره امور فناوری اطالعات و ارتباطات، هدف، اصل، سیاستواژگان کلیدی: 

                                                           
 ، دانشگاه عالی دفاع ملیعلوم پیشرفته مدیریت دکترای  1

 Rashvandn@yahoo.com  ملی )نویسنده مسئول(دانشگاه عالی دفاع  علوم دفاعی راهبردیی دکتراآموخته  انشد 2

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيك

 8931پاييز   77سال هفدهم، شماره 

 899-851مقاله هفتم، از صفحه 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 مقدمه
ی پاسخگویی به  ها و شیوه زمان، با افزایش شناخت و آگاهی انسان در خصوص پدیده درگذر

ی پیشرفت قرار گرفت تا جایی که  علم و فنّاوری به وجود آمد و مدام در حلقه رفته رفتهها،  آن

امروزه این  های رایج، ن کاهش هزینهآ تبع بهو ارتباطات، و  اطالعاتفنّاوری  سازی تجاریپس از 

دهنده و صدها هزار شاهراه ارتباطی اصلی در  ها خدمات فنّاوری عظیم با میلیاردها رایانه، میلیون

ها و  بدیل آن استفاده کند و یا خود را با پلیدی برابر بشر قرار دارد تا از مواهب و مزایای بی

 های آن به نابودی کشد.  آسیب

هایی هستند که بر اساس آنها  ها و روش ها به دنبال شیوه ها و دولت یقین امروزه حكومت طور به

فرایندها، کاهش  سازی بهینههای مختلف مربوط به ارتقاء امور دولتی خود، مانند  بتوانند در حوزه

، گرایی قانونداری و پاسخگویی و ، افزایش سالمت اتر اثربخش، مدیریت تمرکززداییها،  هزینه

کارکنان دولت، اعمال نظارت بهتر، ارزیابی و مدیریت عملكرد، تكریم مردم،  وری بهرهافزایش 

گام  "دولت کارآمد"بهتر به مردم و افزایش سطح رضایت مردم و دستیابی به  رسانی خدمت

ای  به مردم از جایگاه و اجر معنوی ویژه رسانی خدمتسالمی، بردارند و از طرف دیگر در نظام ا

 (1: 1131،جمهور رئیس)معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برخوردار است

اماروز  "فرمودناد:   11/2/12کرمان  ءدر دیدار با روحانیون و علما (العاالی  مدظله)ای حضرت امام خامنه

رنت و ماهواره و وسایل ارتباطی بسیار متنوع وجود دارد و حارف آساان باه هماه جاای دنیاا       اینت

، عرصه کارزار تفكارات گونااگون اسات. اماروز ماا در یاک       مؤمنینو رسد. میدان افكار مردم  می

نیست، باه   ابه زیان م وجه هیچ بهمیدان جنگ و کارزار حقیقی فكری قرار داریم. این کارزار فكری 

سود ماست. اگر وارد این میدان بشویم و آنچاه را کاه نیااز ماسات از مهماات تفكار اساالمی و        

برد با ماسات لكان مسائله ایان      قطعاًانبارهای معارف الهی و اسالمی بیرون بكشیم و صرف کنیم 

کاه نیااز    آیاد  مینظر  به انقالب از سال چهل گذشتبعد از اما  "باید این کار را بكنیم است که ما

در فنااوری اطالعاات و ارتباطاات     درزمیناه آن  وتحلیال  تجزیهتجربیات انقالب و  مستندسازیبه 

کاه   گونه همان، به روش  علمی وجود دارد گذاری سیاستگذاری، دکترین، هدف هایمحور قالب
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 با رویكرد کمی و کیفی مهوری اسالمی ایرانج

شعارها و اصاول بایاد   و  است انقالب اصول از دائمی، بازخوانی"دند: رهبری معظم انقالب فرمو

 (. 1: 1131)دانشگاه عالی دفاع ملی،"تنقیح و با مبانی و محكمات اسالم تطبیق داده شود

 بساتری  عنوان به ایران اسالمی جمهوری نظام در ارتباطات و اطالعات فناوری ظرفیت کارگیری به

 تارین  مهام  از یكای  کشاور،  نظاامی  و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، های فعالیت تمامی ایبر مناسب

متعددی  های چالش امانماید  ایفاء مؤثری نقش دولت، در کارآمدی است توانسته که ابزاری است 

 ا در قالب یک الگوی کارآماد و عدم ثبت منظم تجربیات موفق و ناموفق فاوا و تحلیل آنه ازجمله

 رو ازایان وجاود دارد.   ساز نظام ارکان جهتمعیارهای فناوری اطالعات و ارتباطات با عدم تطبیق 

برگرفتاه از گفتماان    سااز، اساس ارکان جهات  بر مدونراهبردی و  های مؤلفه فقدانتحقیق  مسئله

 .باشاد  مای  جمهاوری اساالمی ایاران   فناوری اطالعات و ارتباطات نظام  امور هادار در، فقیه والیت

غنای علمی  تواند بر اصول، عناصر و مبانی نظری حاصل از نتایج مطالعات اکتشافی این تحقیق می

 های اطالعاات و ارتباطاات   وریفنای امور ها بیافزاید و ضمن توسعه دانش در ادارهسایر پژوهش

و سودمند در ادبیَاات علمای ایان حاوزه محساوب گاردد. همچناین         اتكا قابلیک مرجع  عنوان به

 (عاالی ال مدظلاه ) ایخامناه و حضرت اماام  علیه(  اهللرحمت) خمینیحضرت امام های  محورهای اساسی اندیشه

اطالعاات و  هاای   فنااوری معماران انقالب، برای جوینادگان راه والیات در زمیناه اماور      عنوان به

اداره اماور  مرجاع راهباردی در   هاای   فقدان شاخص . از طرفیگرددروشن و آشكار می ارتباطات

ت و تكرار اشتباهات گذشته های نادرسگیریتواند به تصمیممی اطالعات و ارتباطاتهای  فناوری

 منجر شود.

شاامل   جمهوری اساالمی ایاران  نظام مقدس  های ارکان جهت ساز مؤلفه تبیینهدف اصلی تحقیق 

بر اساس تحلیل بیانات حضرت امام و مقاام معظام رهباری در حاوزه      ها سیاستاصول، اهداف و 

 اصاول و مباانی   "از  اسات  عباارت اصالی پاژوهش    سؤالشد. با می اطّالعات و ارتباطات فناوری

( در اداره امور (العالی مدظله)ای و حضرت امام خامنه (علیه اهلل رحمت))حضرت امام خمینیفقیه والیتگفتمان 

  ام است؟کد جمهوری اسالمی ایرانفناوری اطالعات و ارتباطات نظام مقدس 
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 مباني نظری

  شناسيپیشینه 

و اسناد موجود در مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی چندین ها  معتبر، کتابخانه های سایتبا بررسی 

به ادبیاات   بخشی غناتواند در  باشد یافت گردیده و می می مقاله علمی، پژوهشی که مرتبط با عنوان

   گردد. می ذیل ارائه شرح بهکه  رددواقع گمؤثر تحقیق 

ها بر کارایی حاکمیت فناوری  ناشی از همكاری شبكه سازمانی فرهنگ تأثیر»قاله با عنوان م -1

 مرتبط هاوایی المللی بین کنفرانس مقاالت پنجاه و یكمین مجموعه «بزرگ های سازمان اطالعات در

 است آن از حاکی پژوهش و نتیجه ،2راسو الزار و1آاسی پریسا تألیف ،2111 ژوئن علوم، سامانه با

 سازمانی فرهنگ از اغلب شوند، می ناکام اطالعات فناوری مدیریتهای  پروژه از وقتی مدیران که

 شده توجه کم قبلی آکادمیکهای  پژوهش در ای رشته بین موضوع این حال بااین شوند؛ می سرزنش

 .است

 تجاری تنظیم و اطالعات فناوری شایستگی اطالعات، فناوری مدیریت تأثیر»مقاله با عنوان  -2

 سیلوی تألیف، H3C 3P8، 2111 کانادا ،1کبک مونترال، دانشگاه نوآوری، بر اطالعات فناوری

 برای نوآوری است که آن از حاکی پژوهش و نتیجه حسابداری بخش استاد 1فرتین آنه و 2هروکس

 را نوآوریهای  فرصت تشخیص توانایی( IT) اطالعات فناوری است، مهم بسیار سازمانی عملكرد

 .گذارد می أثیرت نوآوری بر اطالعات فناوری مدیریت و همچنین دهد می افزایش

علمی پژوهشی  نامه فصلدر تهران،  منتشرشده «فاوا بر مدیریت تغییر تأثیر»مقاله با عنوان  -1

دکتر محمد صالحی استادیار دانشگاه آزاد تألیف  (1113،)1تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره 

 و مدیریت  آن هستند تغییراصلی  کلید مدیران که دهد می نشان پژوهش نتایج اسالمی واحد ساری

 روی از خودکنترلی و مسئولیت افزایش موجب اجتماعی تأمین سازمان در فاوا کاربرد و همچنین

 .داد افزایش را کارکنان عمل آزادی و شد ساختار تغییر درنتیجه کارکنان

                                                           
1- Parisa Aasi  
2- Lazar Rusu  
3 Université du Québec à Montréal 

4 heroux.sylvie@uqam.ca 

5 fortin.anne@uqam.ca 
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 با رویكرد کمی و کیفی مهوری اسالمی ایرانج

 منتشرشده، «راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات استان مازندران ریزی رنامهب»مقاله با عنوان  -2

 دکترتألیف  (1113علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران،) نامه فصلدر تهران، 

 دانشجو کالی سور پاشایی زهرا و بهشتی شهید دانشگاه علمی هیئت عضو شجاعی محمدرضا

 مناسب راهبردهای تدوینبا توجه به  دهد می نشان نتیجهو  صنعتی مدیریت ارشد کارشناسی

 بر مناسب گذاری سرمایه به توجه محترم مسئولین است بهتر که گفت توان می استان دار اولویت

 ها سازمان مدیران میان در را مفهوم این سازی فرهنگ و آموزش و فاوا های اختزیرس توسعه روی

 ابزار این از برداری بهره در را بیشتری مزیت ترتیب بدین تا دهند قرار توجه مرکز در شهروندان و

 .نمایند کسب توانمندساز

 مفهوم شناسي 

هایی است که به  ها و سیستم ها، محصوالت، ابزار، روش فناوری)تكنولوژی(، تمامی دانش :فناوری

فناوری، فرآیند انتقال و  دیگر عبارت بهشود تا محصول یا خدمتی ارائه شود.  خدمت گرفته می

ها،  ترکیبی از مهارتاطالعات و ابزار است. فناوری  تبدیل منابع به محصول از طریق دانش،

ها و ابزارها است که انسان از آن برای تبدیل و یا تغییر مواد خام  ماشین ها، مواد، ها؛ توانایی دانش

  ها، فرآیندها، ابزارها، توان کلیه دانشرا می فناوریکند.  به اجناس ارزشمند یا خدمات استفاده می

کاربرد  فناوریدر ساخت محصوالت و ارائه خدمات تعریف کرد.  کاررفته بههای  یستمو س ها  روش

فنآوری را کاربرد علوم در صنایع  1عملی دانش و ابزاری برای کمک به تالش انسان است. یونیدو

 (21: 1117داند) فتحیان،  ها و مطالعات منظم می با استفاده از رویه

ای از عناصر دیجیتال هنگ انفورماتیک اطالعات عبارت است از هر مجموعهدر فر اطالعات:

تواند در معرض پردازش اتوماتیک  می و مشخص بوده و آشكارحروفی یا نمادی که دارای مفهوم 

 (21: 1117قرار گیرد)فتحیان، 

دهد. ارگانیسم ممكن است  می را به یكدیگر پیوند ترکیب موجود زندهفرآیندی است که  :ارتباطات

روزنامه و خواننده آن، کشور و خدمات پستی و سیستم   کنند، می صحبت باهمبه دو دوست که 

 (22تلفن آن اشاره داشته باشد. )همان: 

                                                           
1- unido 
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یک استراتژی و که بر اساس  افزارها نرمو  افزارها سختای از  مجموعه»  :ارتباطاتاطالعات و فناوری 

، داده مشخصی را تولید موردنظرابزاری در حوزه  عنوان بهها  با نوآوری انسان توأمبر مبنای تفكر 

بدون در نظر  دونقطههای مختلف را حداقل بین  نموده و توانائی انتقال، مبادله و جابجایی داده

عواملی مانند آموزش، نگهداری، مهارت  که آن. ضمن سازد پذیر می گرفتن محل و مسافت امكان

گسترده و  صورت بهبهینه از این صنعت  کارگیری بهفنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی در 

 (13همان: «)را خواهد داشت بسزاییجهانی نقش 

نموده،  صدچندانرد فناوری اطالعات را اهمیت کارب آنچه جایگاه فناوری اطالعات در تحوالت جهاني:

دور انقالب  چندان نه. در آینده است بنیان و دانش و اقتصاد بر پایه اطالعاتاقتصاد  شدن جهانی

متفاوت  سازوکارهایهستند تا با  درصددخواهد آمد و کشورهای مختلف  وجود بهجهانی فناوری 

بهینه نمایند)کمیسیون تدوین استراتژی  برداری بهرهو متناسب از وضعیتی که به وجود خواهد آمد 

 (21امنیت ملی آمریكا، استراتژی امنیت ملی آمریكا در قرن 

 جمهوری اسالمی ایرانسند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات بر اساس  :فاوا اساسي مفاهیم

موضوع ت فه، این حوزه نظران صاحب تائیدو  1/2/1117در جلسه مورخ  یرانوز هیئتمصوب 

مفهوم اساسی تعیین و از دیدگاه حضرت  تفه راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در قالب

جامعه و »و تحلیل قرار گرفته است که این مفاهیم عبارتند از:  موردبررسیامام و رهبری 

تحقیق و پژوهش »، « حاکمیت فناوری اطالعات  و دولت»،«توسعه منابع انسانی »،«شهروندان

، «مبتنی بر فناوری اطالعات وکارهای کسب» ،«توسعه صنعت فناوری اطالعات»، «فناوری

 (3 :1111 ریاضی،)  «جهانی اینترنتهای چگونگی تعامل محیط ملی و فراملی با شبكه»

 :مفهوميارچوب چ -

در  شده اشارهمفاهیم  مجموعه بیانات امام و رهبری بر اساس  MAXQAD افزار نرمبا استفاده از 

گردید. پس از  کدبندیاستخراج  و  موردنظرو مفاهیم  ها  قرار گرفته، گزاره موردبررسیباال 

احصاء شده در قالب اصول، اهداف و سیاست های  ، مقولهفقیه والیتتحلیل محتوا و گفتمان  

 گردید که در شكل زیر ارائه شده است. بندی دسته
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 چارچوب مفهومی گفتمان امام و رهبری :1 شكل

  شناسي روش

، آراء، نظارات،  هاا  اندیشاه این تحقیق درصدد ارائاه الگاوی راهباردی بار اسااس       که اینجه به توبا 

باشاد و  مای  العاالی(  )مدظلاه ای و حضرت اماام خامناه   اهلل علیه()رحمهرهنمودها و تدابیر حضرت امام خمینی

ای باوده و  وساعه گاردد ت موجب بسط مفاهیم و افزایش دانش موجود نسبت به موضوع تحقیق مای 

راهنمای عمل جهت مدیریت راهبردی حوزه فناوری اطالعاات   عنوان بهکه نتایج تحقیق  جهت ازآن

کاارگیری راه و روش   منظاور از روش تحقیاق عباارت از باه    . باشد رود از نوع کاربردی می می بكار



 

 

121  
 1131، پاییز 77سال هفدهم، شماره  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک 

وع موردمطالعه فراهم نموده و عوامال و  تر و بیشتر را درباره موضخاصی است که اطالعات مناسب

هاای  برای این موضوع از بین روش(. 71: 1111علل مرتبط بدان را مشخص نماید )خلیلی شورینی،

از  موضوع با روش تحقیق آمیخته با رویكرد کمی و کیفای،  ماهیت متداول و مرسوم به دلیل انطباق

 این روش استفاده شده است.

آماری اسنادی و خبرگی است. در حوزه ادبیات پژوهش، کلیه بیانات و  این تحقیق دارای دو جامعه

در رابطاه باا حاوزه     العاالی(  )مدظلاه  ای خامناه و حضارت اماام    علیه( اهلل رحمه) خمینیمكتوبات حضرت امام 

دابیر اماام و رهباری   آرا، نظرات، رهنمودهاا و تا  ها  فناوری اطالعات و ارتباطات که بیانگر اندیشه

باشاد و همچناین در حاوزه     است و سایر اسناد باالدستی جزء جامعه آماری اسانادی پاژوهش مای   

های مشاتر  آناان داشاتن تجرباه کاافی، ساابقه        راهبردی کلیه مدیران و خبرگان مرتبط که ویژگی

اسات   در سطوح عالی مادیریتی فنااوری اطالعاات و ارتباطاات     سال، مسؤولیت 21ی خدمتی باال

 11دهند. توضیح اینكه جامعه آماری باا رویكارد کمای تعاداد      می جامعه آماری خبرگی را تشكیل

 جهت پاسخگویی به پرسشنامه( و با رویكرد کیفی ده نفر ) جهت مصاحبه عمیاق باا خبرگاان(     )نفر

کلیاه  صاوص جامعاه اسانادی شاامل     در خ و حجم آن یریگ نمونهروش . در نظر گرفته شده است

، آرا، نظارات،  هاا  اندیشاه اسناد، مكتوبات و بیانات مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات که بیانگر 

باشاد و در   العاالی(  )مدظلاه  ای خامناه و حضرت امام  علیه( اهلل رحمه)رهنمودها و تدابیر حضرت امام خمینی 

تمام شمار و در مورد مدیران راهبردی و خبرگان  صورت بهاری با رویكرد کمی خصوص جامعه آم

روش و ای  روش کتابخاناه  همچنین در این پژوهش ازاز روش اشباع نظری استفاده گردیده است. 

کیفای  هاای   داده آوری جماع بارای  نسبت به گردآوری اطالعات، تدوین ادبیاات تحقیاق و   میدانی 

 منظور بهدر این تحقیق  اطالعات وها  داده لیوتحل هیتجزهای  روشدر خصوص  استفاده شده است.

گفتمان امام و رهبری در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطاات از تحلیال محتاوای و     استخراج ابعاد

ها  از تكنیک ضرورت بهبنا ها  از روش هرکدامتحلیل گفتمان استفاده شده است. بدیهی است که در 

 باهادف و ابزارهای متناسب استفاده شده است. در تحلیل محتوای کمای، کلماات کلیادی مارتبط     

را پوشش دهند و امكان تحلیل نهایی متن  شده مطرحکه کلیه مفاهیم  اند شدهمطالعه طوری انتخاب 

حسب چارچوب مفهومی فراهم باشد. برای یافتن کلماات کلیادی ابتادا مفااهیم کلای و      ها  و داده
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انتزاعی حسب چارچوب مفهومی مشخص و سپس کلمات متناظر هر مفهوم کلای اساتخراج شاده    

 است.

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه

 ارائه ذیل جدول در که رسید خبرگان تائید هب و تعیین مفهوم ده بین از اساسی مفهوم هفت تعداد

 دو( فاوا حكمروایی و سایبر اینترنت،)شده گرفته نظر در مفهوم سه بین از اینكه توضیح. است شده

 قالب در راهنما استاد تأکید اساس بر فاوا حكمروایی مفهوم و گردید حذف سایبر و اینترنت مفهوم

 .گرفت قرار موردبررسی دولت ممفهو

 فاواتحلیل مفاهیم اساسی  :1جدول

فراوانی نسبی  مفاهیم اساسی ردیف

 موافق

فراوانی نسبی 

 مخالف

درصد فراوانی 

 نسبی موافق

درصد فراوانی 

 نسبی مخالف

 %11 %31 1 27 شهروندان ایرانی اسالمی 1

 %1.71 %31.11 2 21 منابع انسانی فناوری اطالعات 2

 %1.71 %31.11 2 21 تحقیق و توسعه فناوری اطالعات 1

 %1.11 %31.71 1 23 الكترونیكی وکار کسب 2

 %1.11 %31.71 1 23 فاوا(حكمروایی )دولت 1

 %1.71 %31.11 2 21 صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 1

حوزه فناوری  المللی بینتعامالت  7

 عاتاطال

21 1 11.11% 11.71% 
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 بروش کمي و کیفي:  علیه( اهلل رحمه)تحلیل محتوای بیانات و مکتوبات حضرت امام خمیني

 ها واژه تحلیل کمی :2جدول

 (علیه اهلل رحمه)نمونه تحلیل کیفی بیانات حضرت امام :1جدول 

 فراوانی تعداد واژه ردیف فراوانی تعداد واژه ردیف

 1.113 1 پیروزی نهضت 11 1.131 12 پست و تلگراف 1

 1.111 1 رسانی خدمت 12 1.111 11 تلفن 2

 1.121 2 انتقال اطالعات 11 1.2 12 مخابرات 1

 1.112 1 حامل پیام 11 1.111 1 وزیر پست و تلگراف 2

 1.111 1 مقصد الهی 17 1.121 2 گروه مخابرات 1

 1.111 2 مصالح نظام 11 1.111 1 اطالعات 1

 1.113 1 تعهد 13 1.111 3 خودکفایی 7

 1.111 2 تخصص 21 1.112 11 مطبوعات 1

 1.111 1 ارتباطات 21 1.111 1 سلسه اعصاب 3

 1.111 1 متكفل مخابرات 22 1.111 2 ایفای وظایف 11

11 
 مخابرات تحت کنترل

1 1.111 
 رفاااه عامال  مخاابرات  21

 مردم
2 1.111 

12 
 امنیاات مخااابرات حااافط 

 اطالعات
2 1.111 

 دیا عقا لناق مطبوعات 22

 مردم
1 1.111 

 1.111 111 کل جمع

 بعد مقوله مؤلفه (شاخص)مؤلفهزير گزاره رديف

 در و بااودیم کااه پاااریس در مااا 1
 و هاا  مسالمان  بین مبارزه شدت

 مختلاااف قشااارها  طااااغوت،
 از کردناد،  هاایی  خدمت هرکدام

 خدمت مخابرات گروه جمله آن
 نبودند، ها این اگر. کردند بزرگى
. رساید  نماى  ایاران  به ما مطالب
 کماال  باا  را ماا  مطالاب  هاا  این

 در و رساندند؛ ایران به اخالص
 ساهم  نهضت پیروز  و نهضت،
 .  داشتند بسزایى

 عامااال مخاااابرات گاااروه
 گاااروه -رساااانی خااادمت
 بااه کننااده کمااک مخااابرات
 انقااالب نهضاات پیااروزی
 مخااابرات گاروه  -اساالمی 
 -اطالعااات انتقااال عاماال
 حاااف   مخااابرات  گااروه 
 اطالعات امنیت

 تااااااااااأثیر
 در مخااابرات

 نهضااااااات
 انقالب

 رسانی خدمات
 در مخاااابرات

 کشور

 اصل
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 علیه( اهلل رحمه) ی بیانات و مكتوبات حضرت امام خمینیتحلیل محتوای کیف بندی جمع :2جدول

 نات و مكتوبات حضرت امام خمینیبیا

 فراوانی نسبی سیاست هدف اصل مخالف موافق تعداد مقوله گزاره

22 22 27 1 1 2 12 11% 3% 11% 

 

 فاوا حوزه در (هیعل اهلل رحمه) ينیخم امام حضرت اناتیب در پرکاربرد یهاواژه لیتحل

در بیانات خود باه نقاش ارزناده     "رسانی خدمت"با استفاده از واژه  علیه( اهلل رحمه)حضرت امام خمینی

گاروه مخاابرات عامال    "که  فرمودندداشته و بیان  تأکیدگروه مخابرات در پیروزی انقالب اسالمی 

 حااف  به پیروزی نهضت انقالب اسالمی، عامل انتقال پیام و اطالعات و  هکنند کمک، رسانی خدمت

 باشد. می "امنیت اطالعات

 بایاد  اشااره داشاتند کاه شاما     "امنیت مخابرات"با استفاده از واژه  علیه( اهلل رحمه)حضرت امام خمینی 

 باه  متعهد اینكه تا کنید شناسایى کنید مى تخابان مخابرات، برا  خصوصاً کارها، برا  که را کسانى

و  "تشویق متخصصین داخلی مخاابرات "موضوع  دوادعا؛ و در این خصوص بر  با نه باشند، اسالم

 داشتند. تأکید "متعهد بودن کارکنان مخابرات به اسالم"

بیاان نمودناد    "مخابرات وفق منافع نظام و کشور"با استفاده از واژه  علیه( هللا رحمه)حضرت امام خمینی

 یاک  در بفهمید باید خودتان هستید، ارتش یک اعصاب منزله به و هستید مخابرات در که که شماها

 الهاى  مقصاد  قصاد، م یا است؛ طاغوتى نخواسته خدای مقصد، آیا هستید، وارد که مهمى کار همچو

 مصاالح  مخابرات وفاق "و  "ارتش یک مخابرات اعصاب"و در این خصوص بر دو موضوع  است.

 داشتند. تأکید "اسالم کشور و

باه آقاای دکتار     "در امور مخابرات شناسی وظیفه"با استفاده از واژه  علیه( اهلل رحمه)حضرت امام خمینی

 شاوید و بناده   مى منصوب تلفن و تلگراف و پست وزیر سمت به جنابعالى قندی خطاب کردند که

 مقدسش رضا  جلب و اید شده دار عهده که وظایفى ایفا  در را جنابعالى توفیق متعال، خداوند از

و  "جلاب رضاای مقادس الهای در امار مخاابرات      "خواهانم. و در این خصوص به دو موضوع  را

 داشتند. تأکید "ایفای وظایف مخابراتی"
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  (العالي مدظله)ای خامنه امام حضرت مکتوبات و بیانات محتوای تحلیل
 ها واژه کمی تحلیل :1جدول

 يفراوان تعداد واژه فیرد يفراوان تعداد واژه فیرد

 1.1312 2 دانش مدیریت 23 1.1312 2 تلگراف و پست 1

 1.2111 5 اینترنت 11 2.1222 48 تلفن 2

 1.2311 3 سایبر 11 1.1712 9 مخابرات 1

 1.1312 2 ای رسانه جنگ 12 1.2111 5 بیسیم 2

 1.1312 2 ارتباطی وسایل 11 1.1111 4 گیرنده و فرستنده 1

 1.1312 2 کیالكترون تجارت 12 1.1312 2 تاکتیكی ارتباطات 1

 1.1127 11 علمی مراکز 11 1.1111 11 رادار 7

 1.1312 2 داتیتهد 11 11.1171 111 فارسی زبان 1

 1.2311 1 استانداردسازی 17 1.1171 19 مجازی فضای 3

 1.1312 2 یاسالم یرانیا فرهنگ 11 1.1312 2 فرهنگی محتوای 11

 1.1111 31 الكترونیک دولت 13 2.2111 44 الكترونیكی وکار کسب 11

 1.1312 2 بومی صنعت 21 1.1317 1 یالملل نیب تعامالت 12

 1.1312 2 یده سازمان 21 1.1317 1 رقابتی فضای 11

 2.7113 23 توسعه و تحقیق 22 1.1211 2 وری بهره 12

 1.1131 12 رزیابیا و نظارت 21 1.1312 2 یافته توسعه کشورهای 11

 1.1231 12 ها شاخص 22 1.1111 6 ینوآور 11

 1.1312 2 یمل شبكه 21 1.1312 2 تیخالق 17

 1.1111 6 تیفیک 21 1.1312 2 امن ارتباطی زیرساخت 11

 1.2111 1 ها رساختیز 27 1.1111 4 اطالعات فناوری مهندسی نظام 13

 2.1121 23 اطالعات 21 1.1111 6 ینوآور یمل نظام 21

 1.2111 5 کاال تولید 23 1.2117 15 اطالعات فناوری 21

 1.1111 4 یداخل محصوالت 11 1.1312 2 کامپیوتر 22

 1.2111 5 خدمات 11 1.2311 3 رایانه 21

 1.1711 11 کارآفرینی 12 1.1312 2 افزار سخت 22

 1.1312 2 جامعه تیامن 11 1.1312 2 افزار نرم 21

 1.1312 2 یخارج محصوالت 12 1.1317 1 ها کننده رمز 21

 1.1111 4 مجازی فضای امنیت 11 1.7711 39 فاوا یانسان منابع 27

    1.1312 2 یبوم صنعت 21
 

 111 1112 کل جمع 
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 ازجملهدر اینجا کلیه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مفاهیم فناوری اطالعات و ارتباطات 

، منابع انسانی، صنعت المللی بینتوسعه، فضای مجازی، تعامالت دولت الكترونیک، تحقیق و 

ها  مؤلفهها و  و تحلیل قرار گرفته و شاخص موردبررسیتجهیزات  سازی بومیفناوری اطالعات و 

اره شده های مرتبط با هر مفهوم تولید شده است که در جدول زیر به یک نمونه از آن اش و مقوله

 است.

 نمونه تحلیل کیفی :1جدول 

 دولت الکترونيك

 بعد مقوله مؤلفه )شاخص(مؤلفهزیر گزاره ردیف

که در  چیزهایییكى از  1

ها  کلى دولت باید  گیر  جهت

باشد، تسهیل زندگى  موردنظر

برا  مردم است. زندگى کردن را 

ن یک برا  مردم باید آسان کرد. ای

سرفصل مهم است که اگر چنانچه 

انسان این را باز کند، خواهیم دید 

ها   که بسیار  از خواسته

اقتصاد ، بسیار  از کارکردها  

  مربوط به دولت، همین دولت

   ، تا برسیم به مسئله الكترونیک

فعال کردن روستاها، جلوگیر  از 

اش تحت  مهاجرت، اینها همه

گى همین عنوان آسان کردن زند

 برا  مردم است،

تسهیل گری در امور 

کمک به  -زندگی

 -اقتصاد زندگی

جلوگیری از مهاجرت 

رونق  -روستاییان

 بخشی امور

آسان کردن 

امور زندگی 

با استفاده از 

فناوری 

 اطالعات

ایجاد دولت 

 الكترونیک

 هدف
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 العالی( )مدظلهای م خامنهتحلیل محتوای کیفی بیانات و مكتوبات حضرت اما بندی جمع :7جدول

 ای حضرت امام خامنه مكتوبات وبیانات 

 فراوانی نسبی سیاست هدف اصل مخالف موافق تعداد مقوله گزاره

21 21 21 1 1 12 21 11% 11% 11% 

 

 ای در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات:  پرکاربرد در بیانات حضرت امام خامنههای  تحلیل واژه

. اسات  شاده  تكرار رهبری معظم مقام بیانات در بار 31 مجموعاً دولت و دولت الكترونیک واژه. 1

 کمک زندگی،  امور در گری این موارد حاکی از آن است که معظم له بر موضوعاتی از قبیل تسهیل

 فنااوری  از تفادهاسا  باا  اماور  بخشی روستاییان و به رونق مهاجرت از جلوگیری زندگی،  اقتصاد به

 .داشتند تأکید اطالعات

 اینترنات  خصاوص  در ایشان. است شده تكرار رهبری معظم مقام بیانات در بار 12 اینترنت واژه .2

 ارائاه ، اهوارهو ما اینترنات  ظهاور و پوشاش گساترده     قبیال  از مواردی به آن از ناشی ی ها آسیب و

جواناان، اینترنات عامال     بار  مااهواره و اینترنت ی ناشی از هاآسیبمنفی از طریق ماهواره، تبلیغات 

 داشتند.   تأکید اینترنت یک عامل تهاجم فرهنگیو تسخیرکننده ذهن افراد،  تحرکی بی

ببینید  " فرمودند ایشان. است شده تكرار رهبری معظم مقام بیانات در بار 3ای  رسانه جنگ واژه .1

تأکیاد  و در اداماه   "کنناد  کاار مای  علیه این نظام  هزار رسانه، اعم از صوتى و تصویر  امروز چند

جلاوگیری  ای  و ایجاد فتناه رساانه  ها  داشتند که  با کنترل عملكرد رسانه باید از تبلیغات سوء رسانه

 نموده و امنیت اجتماعی حاصل گردد.

اسات و در اداماه بار موضاوع جباران       شده تكرار رهبری ممعظ مقام بیانات در بار 1 رایانه واژه .2

ضاد   ایفایلم ساینمایی و باازی رایاناه    از دنیای رایانه و امواج الكترونیكی، مقابله باا   ماندگی عقب

 داشتند.تأکید ای اسالمی و ابتكار عمل در اصالح بازی رایانه

 خصاوص  در ایشاان . اسات  شده تكرار رهبری معظم قامم بیانات در بار 21تلگراف و تلفن واژه .1

از تلفن به مواردی از قبیل: تلفن همراه نماد الگوی مصرف، تلفن ابزار جاسوسی ملات   برداری بهره

 داشتند.تأکید ضرورت زندگی  عنوان بهدر آمریكا، تلفن عامل مذاکرات سیاسی و تلفن 



 

 

127  
طالعات و ارتباطات نظام مقدس حلیل گفتمان والیت فقیه در اداره امور فناوری ات

 با رویكرد کمی و کیفی مهوری اسالمی ایرانج

 ایان  در ایشاان . اسات  شاده  تكارار  رهباری  معظم مقام بیانات در بار 23  توسعه و تحقیق واژه .1

پایادار، توساعه     و توساعه   و توساعه، تحقیاق    مهم بودن مسئله تحقیاق  قبیل از مواردی به خصوص

 ای بخشاه  كاری، همها بخش، اطالع داشتن از ظرفیت سایر ها محدودیت ناکارآمدی، وسازها ساخت

 .داشتندتأکید  مپنا ظرفیت از ها دانشگاه اطالع و مپنا از اقتصادی ای بخشه اطالع گوناگون،

 ایان  در ایشاان .  اسات  شاده  تكارار  رهباری  معظم مقام بیانات در بار 1المللی بین تعامالت واژه .7

در امور دیگران از ساوی زورگویاان اشااره نماوده و بار       یگر مداخله قبیل از مواردی به خصوص

 داشتند.تأکید موضوع عدم پذیرش سلطه و حف  عزت و استقالل ملی 

 بایاد "بار در بیانات مقام معظم رهبری تكرار شده است.  ایشان فرمودناد   111واژه زبان فارسی  .1

  اول پیاروز    در ایان چندسااله   فقاط  ناه ده اسات.  تقصیر ش  فارسى  اعتراف کنیم که در کار زبان

نیاز   در گذشاته انقالب که هرکسى به کار  مشغول بود، به این مهم چنادان پرداختاه نشاد، بلكاه     

از چاین   یگسترش فارس مواردی از قبیلو در ادامه  "و بیشتر  صورت گرفت تر بزرگتقصیرها  

 یغاات در دوران عثماانى، نقاش تبل   ینفوذ زبان فارس –،هند قاره بهشتا روم و همین آسیا  صغیر و 

 فارسای، های  برنامه پخش درتصویر نادرستى از نظام، نقش امواج رادیویى و تلویزیونى  یشدر نما

 کشاور،  جایگااه  ارتقااء  در فارسای  زبان نقش علمی، رفیعهای  قله با دستیابی در فارسی زبان نقش

   و حف  جایگاه شایساته  اسالمی ایرانی فرهنگ اشاعه در فارسی زبان اهمیت حف  و نموده اشاره

 .داشتندتأکید  ملت

بار در بیانات مقام معظم رهبری تكرار شده اسات.  ایشاان در راساتای تحقاق      12واژه شاخص  .3

 اسالمی، احكام از قبیل رعایت هایی شاخص، بهبود وضع اجتماعی و اعتالی جامعه به طلبی عدالت

 اخاالق  تهاذیب  خاوب  ،«انضاباط اجتمااعى  »و « وجدان کار عدالت، سوی به حرکت ،گذاری قانون

 ،صالحصفا و اخوت معرفت، و علم عدل، و قسط ،خوب ورزش کردن، تقویت روح ایمان  کردن،

 .داشتندتأکید  دائمى فتپیشر و حرکت و عزت،کار و اقتدار -رفتار ، و اخالقى

بار در بیانات مقام معظم رهبری تكرار شده است.  ایشان ضمن تبیین ابعاد  2واژه صنعت بومی .11

 داشتند.تأکید در صنعت  حف  استقالل و خودکفاییبه  درنهایت موضوع 

است.  ایشان ضامن تبیاین    بار در بیانات مقام معظم رهبری تكرار شده 13واژه فضای مجازی  .11

 و هاا  ارزش این موضاوع  و نقاش آن در اشااعه    ازپیش بیشابعاد مختلف فضای مجازی به اهمیت 

 داشتند.تأکید  در ایرانی اسالمی فرهنگ
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 وکاار  کساب باار،   23باار، تحقیاق و توساعه     11بار، مراکز علمی و فنای   12نظارت های  . واژه12

باار   11بار و رادار  11بار، فناوری اطالعات  11بار، کارآفرینی  13بار، منابع انسانی  22الكترونیكی 

در بیانات مقام معظم رهبری تكرار شده است و نشان از آن است که این موضاوعات از اهمیات و   

 امعه قرار گیرد.مسئولین و آحاد ج موردتوجهاولویت بیشتری برخوردار است و باید بیشتر 

 ستون دو در را رهبری و امام گفتمان تحلیل از شده احصاءهای  مقوله زیر شكل :فقیه والیتمحورهای اساسي گفتمان 

 آن محوری قولهم که دهد می نشان را فاوا های مزیت راستمندرج در ستون های  مؤلفه. دهد می نشان چپ و راست

 مختلف ابعاد در فاوا اتتأثیر معرف چپ ستون در مندرجهای  مؤلفه و شده بیان فاوا محوری قابلیت عنوان تحت

 .است گردیده بیان نظام اقتدار عنوان تحت آن محوری  مقوله که بوده جامعه

 
 : محورهای اساسی گفتمان والیت فقیه2شكل 

 یال ابتدا نسابت باه تحل   از اینكه است عبارتاصلی تحقیق  سؤالگویی به  در پاسخهای تحقیق  یافته

 یلو سپس نسبت به تحل یداقدام گرد یحضرت امام و مقام معظم رهبر یاناتب یفیو ک یمحتوا کم

 یخروج درنهایتو  یدآن اقدام گرد های مؤلفه زیرها و  با احصاء مؤلفه یگفتمان امام و رهبر یفیک
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در منظوماه گفتماان    یممفااه  یاه کل بخاش  هویات که  یو عناصر اصل محورهای اساسیآن در قالب 

 قابلیات شاامل  دو موضاوع   یان کاه ا  یاد گرد یمبوده تنظا فقیه  والیتاطالعات و ارتباطات  یفناور

 یعناصار اصال   وباشاد   می اطالعات فناوری بر مبتنی جمهوری اسالمی ایران نظام اقتدار و محوری

 یسااز  امن  ،ای رسانه جنگ بامؤثر مقابله  ،وکار کسب از پشتیبانی مردم، به رسانی خدمتآن شامل 

 حف   ینترنت،ا یبا تهاجم فرهنگ ابلهمقکردن مخابرات،   بومی  یدار،پاو توسعه   ، تحقیق مخابرات

باا پوشاش    یارتبااط  یازات تجه سااخت  داخلای،  متخصص نیروهای یقتشو مجاز ،  فضا  امنیت

 ،رساانى یاام پ یات ظرف ایجااد  در عمال  ابتكاار در مخاابرات،    یربناایی ز گاذاری  سارمایه   ی،کشور

 باا  اطالعات فناوریگوناگون  های بخش همكار  اطالعات، فناوری تجهیزات تولید در خودکفایی

 و زباان  اشااعه  مخاابرات،  امار  در الهای  رضای جلب یانه،را یایاز دن ماندگی عقبجبران  یكدیگر،

قادرت   ارتقاا   ایاران،  ملات    شایساته  جایگااه  حفا   مجاازی،  فضای در ایرانی اسالمی فرهنگ

 فضای عرصه در هوشمندانه مواجهه  خودکفایی، و استقالل حف ، جمهوری اسالمی ایرانسایبر  

در  هاا  سیاسات اصاول، اهاداف و   شامل  ارکان جهت ساز یهامؤلفهبر این اساس  باشد. می مجازی

تحلیال   سبار اساا   جمهاوری اساالمی ایاران   نظام مقدس اداره امور فناوری اطالعات و ارتباطات 

در قالاب   تائیاد جامعاه خبرگای ارائاه و پاس از     تعیین و در قالب پرسشنامه به فقیه  والیتگفتمان 

 گردیده است.جدول زیر ارائه 

 فقیه والیتبرگرفته از گفتمان  ها سیاست: اصول، اهداف و 1جدول

 ها سیاست اهداف اصول

 تحقق وای  رسانه فتنه ایجاد از جلوگیری رسانی خدمت

 اجتماعی امنیت

 بر اینترنت و ماهواره اتتأثیر  از ممانعت

 انقالبی و مومن جوانان

 نظام منافع وفق مخابرات

 کشور و

 الكترونیک دولت تحقق
 رسانه عملكرد کنترل

 و رسانىپیام ظرفیت ایجاد در عمل ابتكار ملی استقالل حف  گرایی تخصص

 ای رایانه بازی اصالح

 زبان و ایران ملت   شایسته جایگاه حف  گرایی تكلیف

 فارسی
 اینترنت فرهنگی تهاجم با مقابله

 و ارتباطات بخش در گذاریسرمایه کشور  مجاز   فضا  عالى شورا  ایجاد تجهیزات سازی بومی

 مخابرات
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 فقیه الیتها برگرفته از گفتمان و : اصول، اهداف و سیاست1ادامه جدول

 فناوری سازی امن

 ارتباطات و اطالعات

 عرصه تحوالت با هوشمندانه مواجهه

 مجازی فضای

 رایانه دنیای از ماندگی عقب جبران

 امر در الهی مقدس رضای جلب پذیری کنترل

 مخابرات

 موافق و ارتش یک اعصاب سلسله مخابرات

 نظام مصالح

 در تلفنی گفتگوی از صحیح استفاده فضا  ملى مرکز جایگاه تقویت و تثبیت ارتباطات در پایداری

 سیاسی مراودات

 اقتصاد برا  مناسب جایگاه احراز پذیری تعامل

 مجاز   فضا  در بنیان دانش

 در ها ظرفیت کردن مرتبط و همكار 

 گوناگون های بخش

 و ندسىمه و فنى ها زیرساخت ایجاد تدین و تعهد

 صنعتى

 نامحدود و پایدار  توسعه و  تحقیق

 در خودمحوری نفی

 المللی بین تعامالت
 جمهوری اسالمی ایران پدافندی اقتدار

 مخابرات داخلی متخصصین تشویق

 سازی امن برای فراگیر و جامع نظام ایجاد عمل ابتكار و نوآوری

 مهم و حساس ساختارهای

 های فناور  انواع ایجاد امر در ملى ماهتما

 مجاز   فضا  در پیشرفته

 حوزه در پژوهش و دانش سطح ارتقا خودکفایی

 (افتا)الكترونیكی تبادل فضای امنیت

 اسالم به مخابرات کارکنان بودن متعهد

 هرگونه برابر در بازدارندگی توان ارتقا 

 و اطالعات فناوری  حوزه در تهدید

 ارتباطات

 اطالعات امنیت حاف  اتمخابر

 جهانی، فناوری در ایران جایگاه ارتقای 

 قدرت افزایش و دانش، تولید

 فناوری بر مبتنی کشور اجتماعى وضع بهبود

 اطالعات

 برای مدیریتی نظام ساختار اصالح 

 و پیشرفته هایفناوری به دستیابی

 جمهوری ریاست نظر زیر آن از حمایت

 العاده فوق فرصت از صحیح برداری بهره

 مجازی فضای

 فناوری های شاخص کیفیت ارتقای 

 .جهانی های شاخص با منطبق اطالعات

  فضا  جانبه همه ساز  سالم به ویژه اهتمام

 مجاز 

 شامل کارآمد اطالعات فناوری نظام ایجاد 

 و پردازش سازی، ذخیره آوری، جمع

 .رسانی اطالع

 در ایرانی اسالمی فرهنگ یها ارزش اشاعه

 مجازی فضای
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 فقیه ها برگرفته از گفتمان والیت : اصول، اهداف و سیاست1ادامه جدول

 ملى شبكه   توسعه و تكمیل ایجاد، 

 آن امنیت تأمین و اطالعات

 حقوقى امنیتى، ها  نظام تصویب و تدوین

 . مجاز   فضا  در

 سایر با رسانی اطالع های اتحادیه ایجاد 

 اسالمی کشورهای ویژه به کشورها

 توسعه شاخص مخابراتی خدمات توسعه

 کشور

 ملی فرهنگ و هویت از صیانت و حف  

 خصوص این در جهانی سلطه با مقابله و

 غیردولتی و دولتی های بخش از حمایت

 اساس بر اطالعات عرضه و تولید درزمینه

 .اسالمی اندیشه

 ملی نظام قویتت و ساماندهی ایجاد، 

 ای رایانه رسانی اطالع

 ارتباطات صنعت در خودکفایی

 قضایی و حقوقی نظام تقویت و ایجاد 

 .رسانی اطالع های شبكه توسعه با متناسب

 علمیههای  حوزه آینده تحوالت ضرورت

 اطالعات فناوری بر مبتنی

 علمی اقتصادی، اول جایگاه به یافته دست 

 جنوب آسیای ی منطقه در فناوری و

 غربی

 در اطالعات فناوری امنیت مداوم ارتقا

 کشور

 ملی های زیرساخت پایداری  

 و فرهنگ حف  کشور، اسرار از صیانت  

 ایرانی  اسالمی هویت

 های آزادی و خصوصی حریم از حراست  

 معنوی و مادی های سرمایه و مشروع

 با ارتباطات و اطالعات فناوری  توسعه  

 امنیتی مالحظات رعایت

 
 

  توسعه در بومی فناوری بر تكیه

 امنیت فنی و علمی های زیرساخت

 

 

 در جهانی و ای منطقه  سازنده و مؤثر تعامل

 به مربوط امور و فناوری و دانش های حوزه

  افتا

 
 

 منظور به دولت، نظر زیر متولّی نهاد تعیین

 افتا حوزه در الزم استانداردهای تدوین

 افتا حوزه در آموزش و سازی فرهنگ  
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 فقیه ها برگرفته از گفتمان والیت : اصول، اهداف و سیاست1ادامه جدول

 به مربوط قانونی و شرعی موازین رعایت  

  اجرای در اجتماعی و فردی حقوق حف 

 .افتاهای  سیاست

 صنعتى راهبرد  ها  حوزه به دادن اولویت  

 ارتباطات و  اطالعات  فناور  صنایع قبیل از

 فناوری توسعه و رشد برای ملی عزم تقویت  

 افزایش از ها دستگاه کلیه حمایت تقویت  

 .کشور در فناوری هایتوانمندی

 های زمینه در معنوی مالكیت از حمایت  

 فناوری و علوم مختلف

 داخلی فناوری افزاری نرم های بخش تقویت  

 غیر و ایرانی نخبگان و ها سرمایه جذب  

 اطالعات فناوری حوزه در ایرانی

 فناور و علوم های پار  تأسیس از حمایت  

 میان در  فارسى  زبان و خط ترویج به کمک  

 کشور از خارج ایرانیان

 
 

 اساس بر  مجاز   فضا  در محتوا   توسعه

  کشور فرهنگى مهندسى   نقشه

 التتعام در هدفمند و مؤثر حضور  

 . مجاز   فضا  المللى بین

 تحوالت آثار خصوص در نگری آینده  

 جهانی و ملی سطح در اطالعات آوری فن

 و ها میثاق به دستیابی برای مناسب اقدام  

 المللی بین مقررات

 های شبكه منفی پیامدهای از جلوگیری  

 رسانی اطالع

 یمل رسانی اطالع شبكه کیفی و کمی توسعه  

 رسانی اطالع های شبكه به دسترسی ایجاد  

 مجاز طریق به جهانی

 جهانی های شبكه در اثرگذار و فعال حضور  
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  : پیشنهادو  گیری نتیجه

 نتیجه گیری-الف

حضاارت امااام   ینظاارات و رهنمودهااا  ، آراء،هااا یشااهاندنتااایج حاصاال از بررساای و تحلیاال   

و مصاحبه باا مادیران راهباردی و خبرگاان باا       العالی( )مدظلهای و حضرت امام خامنه  علیه( اهلل )رحمهخمینی

 چهاار  که حدود امروز به تا ایران اسالمی جمهوری دهد نشان می استفاده از  روش اشباع هدفمند 

 زیاادی را ردهاای  فناوری اطالعات و ارتباطات کارک خصوص از عمر خود را سپری نموده در دهه

 العاالی(  )مدظلاه ای  و امام خامناه علیه( اهلل)رحمهگفتمان امام خمینی  تجربه کرده است.اعم از موفق و ناموفق 

عمیقای برخاوردار   هاای   های زمانی و شرایط محیطی نسبتاً متفاوت از مشاابهت چارچوب رغم علی

و رهباری در حاوزه فنااوری اطالعاات و      است. تهدیدات سایبری نقشی عمیاق در گفتماان اماام   

ای  و اماام خامناه  علیاه(  اهلل)رحماه گفتماان اماام خمینای    دهناده  شاكل ، محور اساسیارتباطات دارد. دو 
و  هاا  توانمنادی کاه  قابلیات محاوری،   فناوری اطالعات و ارتباطات است اول  در حوزه العاالی(  )مدظله

و  کننااده مشاخص  کااه جمهاوری اسااالمی ایاران  اقتادار نظااام  دوم  وساات درونای ا  هااای ظرفیات 

فقیاه   والیات گفتمان  محورهای اساسیاست. بر این اساس  ها پذیری آسیبتهدیدها و  کننده برطرف

 هاای  توانمنادی بار لازوم بازگشات باه      اسات کلیه مفاهیم در این منظومه گفتمانی  بخش هویتکه 

 دارد.تأکید داخلی های درونی و استفاده از ظرفیت

  ها پیشنهاد -ب

در حوزه فناوری اطالعات نظام مقدس  ربط یذمسئولین امر و مراجع  هبردی:را پيشنهادهای

بر گرفته های  ، اهداف و سیاستاصولریزی و اقدام،  قبل از هرگونه برنامه جمهوری اسالمی ایران

( را العالی( )مدظلهای  هامام خامن و حضرتعلیه(  اهلل رحمه)از منویات امام و رهبری)حضرت امام خمینی

، هماهنگی، هدایت و رهبری، کنترل و یده سازماننصب العین قرار داده و بر آن اساس به 

 ها اقدام نمایند. سازی برنامه پیاده

 گردد. می تحقیق، در قالب جدول زیر ارائههای  بر اساس یافته کاربردی:پيشنهادهای 
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 ت کاربردی: پیشنهادا3جدول 

 پيشنهادات کاربردی رديف

 استفاده حداکثری از فرصت فضای مجازی برای توسعه زبان فارسی و اشاعه فرهنگ ایرانی اسالمی 1

 تقدیر از نیروهای متخصص و تقویت روحیه پژوهشگران حوزه ارتباطات   2

 با ابزار فناوری اطالعات وری بهرهو ارتقاء سطح  وکار کسبالكترونیكی کردن فرآیندهای  1

 جمهوری اسالمی ایران دولت سوی از اطالعات فناوری بومی های شاخص پایش و تصویب تدوین، 2

 ، رشد اقتصادی و اتخاذ تصمیمات راهبردی        سازمانی فرهنگاعمال حاکمیت فناوری اطالعات برای ارتقاء  1

 دولتی   های دستگاهدر  سازمان سطحبا راهبردهای  ICT منابع حوزههای  دتطبیق راهبر 1

 از تجهیزات بومی  گیری بهرهخودکفایی در صنایع تولیدی با  7

 "دیگر مراکز کل به نسبت  ICT حوزه در پژوهشی و فنی علمی، مراکز از برخورداری "شاخص توسعه 1

 ارتباطات و اطالعات فناوری یمهندس نظام ایجاد 3

و در  فنی مقررات و ضوابط تدوینجهت  در ازیموردن های پژوهشپ(پيشنهاد به پژوهشگران: 

 انجام شود. جهانی تراز در جمهوری اسالمی ایران نظام سایبری قدرت ارتقاء چگونگی خصوص
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 فهرست منابع:

 فارسيمنابع  -الف

(، تهران، 1112، چاپ سوم)21، 21، 13، 11، 11، 11، 12، 1، ج صحیفه نور، علیه( اهلل رحمت)ی امام خمین -

 .علیه( اهلل رحمت)دفتر حف  و نشر آثار امام

 سایت اینترنتی مقام معظم رهبری در دسترسی قابل، مجموعه بیانات، العالی()مدظلهای امام خامنه -

 انتشارات تهران، ،(سازی يبوم برتأکید  با) آمیخته پژوهش هایروش ،(1113)سیاوش، ینی،شور خلیلی -

 کتاب. یادواره

، انتشارات دانشگاه مباني مدیریت و فناوری اطالعات(، 1117فتحیان، محمد، سید حاتم مهدوی نور، ) -

 ایران، تهران صنعت وعلم 

، ترجمه جالل  18استراتژی امنیت ملي آمریکا در قرن ت ملی آمریكا ، کمیسیون تدوین استراتژی امنی -

مطالعات و تحقیقات  (، موسسه فرهنگی1112وهمشگی ، بابک فرهنگی و ابولقاسم راه چمنی ،)

  المللی ینب

ای بر طرح نظام حکومتي  دمهمق (،1131معاونت پژوهش و تولید علم دانشگاه عالی دفاع ملی،)   -

 ، تهران، انتشارات داعاالگو

، سومین کنفرانس دولت الکترونیک در خراسان شمالي سازی یادهپ(، 1111، )محمدباقررستمی،  -

 مدیریت  المللی بین

، راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات استان مازندران یزیر برنامه(، 1113، )محمدرضاشجاعی،  -

 علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران نامه فصلتهران، 

علمی پژوهشی تحقیقات  نامه فصل، تهران، فاوا بر مدیریت تغییر تأثیر(، 1113صالحی، محمد، ) -

 1مدیریت آموزشی، شماره 

ت بر دیپلماسي جمهوری اسالمي ایران فناوری اطالعات و ارتباطا تأثیر(، 1111دوست، محمد،)  گنجی -

 دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشكده دفاع ملی، تهران، کشور ساله یستب انداز چشمدر افق 

راهبردی توسعه فناوری اطالعات جمهوری  سند(، 1111دبیرخانه شورای عالی فناوری اطالعات، ) -

 و فناوری اطالعاتوزارت ارتباطات ، تهران،  اسالمي ایران
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