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ارائه   و باندپهندر توسعه  هاتبر نقش دول يمرور
  راهبردها 

  ،*٢درصهادوي علي ، ١مهدي رعايائي 

  چكيده 
راهكاري براي توسعه    عنوانبهاستفاده از فضاي مجازي تا حدي است كه از آن    خصوصاً  ت ارتباطات ويدر جهان امروز، اهم 

ليل غالب  دبه ن آن در اقتصاد مناقشاتي وجود دارد، اما  ي هاي نونترنت و فناوري يسرعت ا   تأثيرگذاري . اگرچه در  شود ي اد مي

ش سطح دسترسي  يافزا  دنبالبه يافته و در حال توسعه  بودن اثرات مثبت اقتصادي بر اثرات منفي آن، غالب كشورهاي توسعه

ستند. عوامل و علل متعددي در تحقق و توسعه اين فناوري وجود دارد، اما باند ههاي اقتصادي به فناوري پهن مردم و نهاد 

دارد. لذا اين    باندپهن د و استفاده از خدمات  ين نقش را در تول يتربسياري از كارشناسان معتقدند كه بخش عمومي و دولتي مهم 

ها هاي دولت باند پرداخته و سياست ي پهن رو در زمينه فناورپژوهش براي بررسي اين مسئله، به مطالعه تجربه كشورهاي پيش 

توصيفي و با استفاده از   –در توسعه اين فناوري را مورد مداقه قرار داده است. نتايج اين پژوهش كه با روش تحقيق تحليلي  

و اهتمام  ها در توجهاهميت نقش دولت   أييددست آمده است، ضمن تاي، تحليل اسنادي و نيز تحقيق و توسعه به منابع كتابخانه 

ها را ذيل توان اين سياست دهد كه ميگذاري در زمينه توسعه اين فناوري، نشان ميباند و لزوم سياست به توسعه فناوري پهن 
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  مقدمه 

و افزايش ضريب نفوذ آن در كشورهاي مختلف،    باندپهن ورود  

هاي مبتني بر اين زيرساخت نوين را وارد  فناوري توانسته است  

ابز و  كرده  براي  كشورها  را  فراواني  مختلف  هابخش ارهاي  ي 

به  و  نحوه ويژه حوزهجامعه  تغيير  نمايد.  فراهم  اقتصادي،  هاي 

خدمات  كودكان،  شهروندان،  آموزش  درمان  و  بهداشت  رساني 

مديريت انرژي، امنيت عمومي، نظارت و دسترسي به دولت و  

دهي، گسترش و فراگير نمودن دانش هاي مربوطه، سازمان ارگان

باشد. اين فوايد تا آنجا ..  برخي از كاربردهاي اين صنعت مي و . 

مي صاحبپيش  برخي  عقيده  به  كه  همان رود  كه نظران،  گونه 

الكتريسيته در قرن گذشته تحول اساسي در اقتصاد ايجاد كرده 

ايجاد كرده، مشاغل  نيز مي  باندپهن است،   اقتصادي  تواند رشد 

بهايجاد  جديدي   رقابت جهاني،  ايجاد  با  و  از كند  يكي  عنوان 

اهداف اقتصادي كشورها تبديل شود    برديشپين ابزارها در  ترمهم 

اين   .]١[ فناوري    رواز  نكات   باندپهنشناخت  از  آن  توسعه  و 

  دي است كه بايستي حول آن مطالعاتي اساسي صورت پذيرد. يكل

پهن  فناوري  در حوزه  برتر  كشورهاي  تجربه  نشان بررسي  باند 

مهم مي دولتي  و  بخش عمومي  كه  تولي تردهد  در  نقش  و  ين  د 

نمايند تا در  ها تالش مي خدمات را دارد و دولتاين  استفاده از  

و دسترسي   پوشش  نمودن  و گسترده  توسعه  در    باندپهن روند 

بخش  و خصوصاً  انجام    هايجامعه  را  اقدامات الزم  اقتصادي، 

ها و روبناهاي مورد دهند. در واقع از آنجا كه ارتقاي زيرساخت

در   موجود  محتواهاي  و  خدمات  از  كاربران  استفاده  براي  نياز 

سرمايهي ا نيازمند  هزگذاري نترنت،  صرف  و  بزرگ  هاي  نهي هاي 

توانست در   تنهايي نخواهد  به  هنگفت است، بخش خصوصي 

زمي دولت اين  ورود  بحث  نتيجه  در  نمايد.  عمل  موفق  و نه  ها 

سياست فناوري اتخاذ  اين  به  دستيابي  جهت  راهبردي  هاي 

    نمايد.ضروري مي 

زمينه  ،ميرمستقيم و غيبا دخالت مستق پيشرو هايدولت در واقع 

خدمات   از  مردم  عموم  فراهم  را    باندپهنفناوري  استفاده 

ها  توسط دولت   كار گرفته شدههاي به  سياستتوان  مي نمايند.  مي

هاي هاي عام و كلي، سياسته دسته سياسترا در سدر اين راستا  

سياست  و  عرضه  طبقهطرف  تقاضا  طرف  نمود.  هاي  در  بندي 

راستاي نيل به اين هدف پس از مقدمه و در بخش دوم به معرفي  

 
1 Bandwidth 
2 Interface 
3 ICT: Information and Communication Technology 

آن  پهن  انواع  و  پرداخته  و  و  باند  از    ضرورت اهميت  استفاده 

پيشينه پژوهش ارائه  بيان شده است. در ادامه نيز  باند  فناوري پهن 

شده است. در بخش سوم اهتمام و توجه حداكثري كشورهاي  

پيشرو در جهت توسعه اين فناوري مورد اشاره قرار گرفته و با  

مطالعات، طبقه  اين  به  در زمينه  بندي سياستتوجه  هاي دولتي 

ارائه گرديده است. در نهايت  توسعه پهن  باند در بخش چهارم 

  بيان شده است. بندي مطالب نيز جمع

  ضوع وادبيات م 

  باند تعريف پهن  

باند واژه   ١پهناي  جمله  شبكهاز  دنياي  در  متداول  هاي  هاي 

ي است كه به نرخ انتقال داده توسط يك اتصال شبكه و  ارايانه

منظور سنجش اندازه  نمايد. به ، اشاره مي ٢اينترفيس  -يا يك رابط

شود. استفاده مي  bpsيا    پهناي باند از واحد «تعداد بيت در ثانيه» و

ن ي ترنيين و پاي ن باالتريباند در ارتباط با تفاوت ب  يدر واقع پهنا

برا  يهافركانس دسترس  خاص ي انتقال    يدر  محدوده  ك 

ا ي وتر  يك كامپي ت انتقال  يباشد. اما در استفاده از شبكه، ظرف يم

در هر    تيبر حسب مگاب  باشد كه معموالًيم  يك كانال ارتباطي 

 يع باند به اتصال سرپهن   يفناور.  ]٢[  شودي ان مي) بmbpsه (يثان

نسبت به خطوط تلفن استاندارد   ينترنتبه ا  يشترباند ب  يو پهنا

پهنا دارد.  ب  ياشاره  پهن   يشترباند  ماتصال  اجازه  تا  ي باند  دهد 

  ي نسبت به خط تلفن معمول   يشتريبا سرعت ب  يشتريب  يهاداده

    .]٣[ منتقل شوند

  باندپهن فناوري  و ضرورت توجه به وجود تاهمي   

آناليتسه امور تجاري  اي ل  و  تا حد زينترنتي ن  به وجود ي ،  ادي 

به تمام امكانات آن بستگي دارد و با   يمناسب و دسترس  باندپهن 

ب  ينصادي  ي اي تجاري زي ، مزاباندپهن   فناوريگسترش استفاده از  

شد  ها  شركت  رونق  وخواهد  كشورها  موجب  در   ي اقتصاد 

  ي ارين فناوري امروزه توانسته است بسي . اشودمي  كنندهاستفاده

اي را گسترش  ، خدماتي و ارتباط چندرسانه يندهاي تجاري از فرآ

ي ي كارهاون كسب يجزء اول  يع خدماتي دهد كه در اين ميان صنا

از   كه  كرد  باندپهن هستند   كارشناسان  برخي  .]٢[  اندهاستفاده 

م كه  ياذعان  بخواهكنند  سياگر  توسط  استيم  اتخاذشده  هاي 

را   ٣شرو در «فناوري اطالعات و ارتباطات» (فاوا) يكشورهاي پ



  

 
 باند و ارائه راهبردها ها در توسعه پهن بر نقش دولت يمرور

   ١٤٠١نشريه نشاء علم، سال دوازدهم، شماره دوم، خرداد ماه 
١3٥ 

ت و  ي ن اولويدوم  باندپهنم، توسعه  يبندي كنتي در ده عنوان اولو

الكترون از دولت  نيتنها پس   باند پهنازمند توسعه  يك (كه خود 

    .]٤[قرار خواهد گرفت  مناسب است)

ن روند توسعه با سرعتي بيش از پيش به راه خود ي البته اگرچه ا

تاكيد  ادامه مي  آن  پيشرفت  بر  اقتصادي  مطالعات  غالب  و  دهد 

اما  مي از كشورهامي  نظربه كنند،  آن دسته  براي  از  ي رسد  كه  ي 

 باند پهنوسعه فرهنگ غني برخوردارند، الزم است تا تاريخچه ت

و اثرات فرهنگي آن در جوامع مختلف را مرور نموده و تالش  

كنند تا اثرات منفي توسعه اين فناوري را شناخته و به مقابله با  

ها اگرچه بسيار جذاب است اما آن بپردازند. استفاده از فرصت 

هاي مختلف آن  در توسعه هر فناوري نوين، الزم است به جنبه

كردهاي  ي ن كشورها الزم است تا روي براي ا  توجه كافي نمود؛

به  اقتصادي موجود قرار دهند و    صرفاًفرهنگي را در كنار نگاه  

  ها باشند. ن فناوري در تمامي عرصه ي د اي حداكثر نمودن فوا  دنبال

توسعه  بدون  فناوري  هر  از  استفاده  كه  است  پرواضح 

  پذير نيست.  فرهنگي، اقتصادي و سياسي امكان هايزيرساخت

  پيشينه پژوهش 

باند در اما در ارتباط با  نقش دولت در گسترش و توسعه پهن 

كه   است  گرفته  صورت  مختلفي  مطالعات  كشورها  از  خارج 

آنها اشاره مي به از  برخي  به  نمونه  ( عنوان  به  ٢٠٠٧شود. فلچ   (

گذاري فعال و  استپردازد كه چگونه سيبررسي اين موضوع مي 

  . ]٥[باند را تحريك نمايد  تواند به تقاضاي پهنصحيح دولت مي 

را در   باندبا پهن  ) نقش دولت در رابطه٢٠٠٧پيكوت و ورنيك (

  كنند بررسي مي  قالب دو ديدگاه كاالي عمومي و كاالي رقابتي

]٦[.  ) روستو  و  وظيفه  ٢٠١٢كلي  و  نقش  چهار  اصلي  ) 

، ٢هاي دسترسي جهاني، سياست١قانوني و نظارتي  يهاسياست

خصوص  يتحما بخش  شبكه    ياز  و   ٣باندپهن ساخت 

تقاضا سياست تحريك  پهن   ٤هاي  رونق  و  توسعه  باند را جهت 

) معتقد است كه  ٢٠١٢(  مينجانگ   ].٧[ اند  براي دولت ارائه كرده

ثر بوده  ؤجنوبي مباند در كره عوامل مهمي در توسعه و رونق پهن 

ترين آنها نقشي است كه دولت كره جنوبي برعهده  است كه مهم 

(  .]٨[داشته است   مسئله  ٢٠١٤شارما و همكاران  اين  بيان  به   (

 
1 legal and regulatory policies and reform 
2 universal access policies 
3 support for private sector broadband network build-out 
4 policies to stimulate demand 

باند در هندوستان  كه براي رونق و توسعه فناوري پهن   پردازندمي

طور مشترك نسبت به تحريك  ه هم دولت و هم صنعت بايستي ب

  . ]٩[و ايجاد يك صنعت محتواي آنالين محلي اقدام نمايند 

شمار در زمينه تنها چند مقاله انگشت   دهد كهها نشان  ميبررسي

فناوري   اقتصادي  كشور  پهن ابعاد  در  است نگاباند  يافته    . رش 

( زاده همكاران  و  فناوري١٣٩٥حسين  معتقدند  با   باندپهن  ) 

وري اين توانايي هايي مانند توسعه كارآفريني و رشد بهره قابليت

استاجي   .]١٠[  را دارد كه از اتكاء دولت به درآمدهاي نفتي بكاهد

) همكاران  مثبت  معتقدند  )  ١٣٩٦و  آثار  بودن  غالب  علت  به 

منف  ياقتصاد آثار  ب  يبر  پ  يشتر آن،  در    يش افزا  يكشورها 

دسترسكسب  هاستفاد  يهاي توانمند سطح  و  به    يوكار  مردم 

(  .]١١[  ندهست  دنباپهن  يفناور همكاران  و  با  )  ١٤٠٠رعايائي 

،  آن در كشور   يريكارگه باند و لزوم بپهن   يفناور  يگاهتوجه به جا

  .  ]١٢[ اندنموده ارائه   راباند پهن  يتوسعه فناور يمدل بوم

  روش پژوهش 

تحقيق، براي بررسي اين مسئله از    يتبا توجه به اهداف و ماه

 آن  يجنتاكه  استفاده شده است    يليتحل  -  يفيروش پژوهش توص

شا تصم  يانيكمك  س  هاگيرييم به  سطح    هاگذاريياستو  در 

  يداست همانگونه كه از نام آن پ  يفيتوص  يقاتجامعه دارد. در تحق

و    يبررسمورد  اتفاق خاص    يا   ءيش  يده،پد  يكوضع موجود  

مي   يفتوص واقع  .  گيردقرار  را  در  موجود  وضع  تحقيق  اين 

دار وضعيت فعلي آن  كند و به توصيف منظم و نظامبررسي مي

ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم  پردازد و ويژگيمي

در اين تحقيقات نوعاً از    .نمايديرها را بررسي ميارتباط بين متغ

اي و بررسي متون و محتواي مطالب  هاي مطالعه كتابخانهروش

 .  ]١٣[ شوداستفاده مي

  باند پهنهاي آن در توسعه  نقش دولت و سياست .١

مهم  دولتي  و  عمومي  تولي تربخش  در  نقش  از ين  استفاده  و  د 

هاي كاربردي در  را دارد. از آن جهت كه برنامه  باندپهن خدمات 

شتر سواد  يك، كاربران را به ارتقاي هرچه بينه دولت الكترونيزم

ترغيجي د كرديتالي  خواهد  دولت   ،ب  ايجاد  و  دولت  ورود 
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ان مردم و كسبه  يند تعامالت را مي تواند تمام فرآيك، ميالكترون

ن مقوله شده و  ي ز مجبور به ورود در ايپوشش دهد و كاربران ن

بخش از خدمات    ينااستفاده    . ]١٤[كنند  در آن كسب مهارت مي 

فشيآموز و  فرهنگ  سالمت،  صنعتي  عاليت،  اقتصادي،  ا ي هاي 

ن قادر است با يهاي آن است. دولت همچنكشاورزي از نمونه 

مال كسبه  ياخذ  و  مردم  از  اطالعات  ي آنال  صورتبه ات  ارائه  ن، 

ق  ي ن طري ي از اقتصاد از اي هان تأسيس بخش يكار و همچنوكسب 

باند سرعت به امر توسعه عرضه و تقاضاي خدمات مرتبط با پهن

دولت   .]١٥[  بخشد جهان  و  ي هادر  فرانسه  مانند  كره جنوبي  ي 

سرعت   باندپهن يماً وارد بازار شده و تالش دارند به توسعه  مستق

  متناسبي دهند. 

ها و روبناهاي مورد نياز از آن جهت كه براي ارتقاي زيرساخت

نترنت ي براي استفاده كاربران از خدمات و محتواهاي موجود در ا

پذيرد، الزم است  ادي در كشور صورت مي ي ار زيهاي بسنهي هز

پيش كشورهاي  راهكارهاي  و  بازار  اقدامات  در   باندپهنرو 

ستفاده از تجارب موجود،  شرفت آنان و ايمنظور تحليل علل پبه

بررسي شود. طبق مطالعات صورت گرفته در اغلب كشورهاي  

پهن پيش توسعه  زمينه  در  دولت رو  در باند،  اساسي  نقشي  ها 

داشتهپيش مهم  اين  به  برد  پرداختن  اينكه  به  توجه  با  كه  اند 

باند و رو در زمينه فناوري پهن هاي توسعه كشورهاي پيش برنامه

گنجد، در ادامه تنها به اهتمام  ن در اين مجال نمي بيان جزئيات آ

رو ها و نقش آنان در توسعه اين فناوري در كشورهاي پيش دولت 

  صورت مختصر اشاره شده است. به

گسترش  ،  ٢٠١٢طرح فرانسه ديجيتال براي سال  عنوان نمونه  به

دولت   يدارعهده ، مردم %١٠٠باند براي و در دسترس بودن پهن

توسعه  در   بر  نظارت  و  چهار    برخورداري،   FTTXهمكاري 

ف از  خانوار  برم  ينور  يبرميليون  در  همچنين  يگي را  دولت  رد؛ 

پ مييبشيفنالند  سال  ني  در  كه  چون    ٢٠١٥كند  اهدافي 

  ي برخوردار سيار،  ت از پوشش وايمكس  يجمع  %٦٠  يبرخوردار 

و  بر ثانيه)  مگابيت  ١٠٠الي    ٥سرعت  با  وايمكس ثابت (از    %٥

هاي كنوني و دسترسي  از فناوريدرصد    ٩٣ي  مجموعاً برخوردار

ون كابلي با  ي زي بر نوري و تلوين دائمي به فيدرصد از ساكن  ٩٩

ثانيه    ١٠٠سرعت   بر  عالوه مگابيت  گردد.  آن،  محقق  تركيه  بر 

اطالعاتي جامعه  سال  طرح  براي  را   ٢٠١٠- ٢٠٠٦هاي  خود 

درصد پوشش فيبر نوري   ٧٥  ميزان ز  يننيوزلند  زي نمود و  ي ربرنامه

   .]١٦[ در نظر دارد  ٢٠١٩ براي سالرا 
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ز پس از عدم موفقيت  يكا ني گر مانند انگلستان و آمري كشورهاي د

جهت    يزي ربه طراحي و برنامه   باندپهن بازار در توسعه مناسب  

پهن  انگلستان  توسعه  دولت  آوردند.  روي  نده ي آ« طرح  باند 

نمود و اهدافي چون    ني در تدورا    ١» ايتاني بر  سريعباند فوق  پهن 

زيرساخت  ارتقاي  و  راديوئي  نوسازي  و  وايرلس  سيمي،  هاي 

، عنوان پيشرو در اقتصاد ديجيتالبراي حفظ موقعيت انگليس به

سرمايه براي  مساعد  شرايط  كردن  در  فراهم  نوآوران  و  گذاران 

ت و كيفيت  ارائه خدمات عمومي با ظرفي،  فضاي اقتصاد ديجيتال

باند و تالش براي مقبوليت  ايجاد دسترسي همگاني به پهن  ،باال

مردم   ميان  در  فناوري  گنجاند  اين  آن  در  دولت  ]١٧[را   .

گذاري براي توسعه فناوري  در سياست  نيزمتحده آمريكا  اياالت 

دخالت  پهن  به  توجه  با  مسئله  اين  كه  است  داشته  ورود  باند 

مرتبط با بازار، نشان از اهميت اين   حداقلي دولت آمريكا در امور

  . ]١[ موضوع دارد 

  باند هاي راهبردي جهت توسعه پهنارائه سياست .٢

سياستبررسي و  اقدامات  زمينه  در  گرفته  صورت  هاي  هاي 

پهندولت  فناوري  زمينه  در  پيشرو  كشورهاي  در  نشان  ها  باند 

عام و كلي،    هايتوان آنها را در سه دسته سياستدهد كه مي مي

بندي  هاي طرف تقاضا طبقههاي طرف عرضه و سياستسياست

  نمود كه در ادامه ارائه شده است. 

  عام و كلي هاي سياست  ٢-١

  باندميزان دخالت دولت در توسعه پهن  

ميزان و چگونگي دخالت دولت در بازار، براي توسعه هر صنعت  

ژاپن، كره    ي مانندي هاحتي صنايع باندپهن نيز مطرح است. دولت 

طور  از ابتدا وارد بازار شده و حركت بازار را به   سوئد  ي وجنوب

ي مانند ي اند و در مقابل كشورهات كرده ي ري مستقيم رهبري و مد

التي را  يابتدا براي بازار تسه  فنالند  و   آمريكا، انگلستان، فرانسه

نمودهي ا تنهااند  جاد  كارا  و  عدم  در    يي براي  را  دخالت  آن، 

ي مانند فنالند و  ي ان كشورهاين مي دهند. در اي دستوركار قرار م

تسهي آمر در ي كا  را  گوناگون  صنايع  توسعه  براي  عمومي  الت 

فراهم   خود  توسعه    اندنموده كشور  در  هاي سياست  باندپهن و 

  اند.  هاي گذشته دنبال نكردهمجزا و مشخصي را تا سال 

  هاهاي بلندمدت و كوتاه مدت دولت ريزيبرنامه  

توسعه  يبراي رس از  مطلوبي  مراحل  به  است  باندپهن دن  الزم   ،

ريزي  ها اهداف و اقداماتي را با توجه به كاركردهاي برنامه دولت 
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آ پي براي  كشورهاي  كنند.  تدوين  كشور  آشينده  براي  نده  ي رو 

زي  ي رخود برنامه  هايي را در سياستي ها، اهداف و طرح باندپهن 

كا، انگلستان، ژاپن، كره،  ي اند كه در اين ميان، كشورهاي آمرنموده

توسعه   براي  را  منسجمي  استراتژي  مالزي  و  سوئد  فرانسه، 

ا دارند. در واقع كشورهاي مختلف در سطح  ي خود داشته    باندپهن 

رس براي  به  يجهاني  نتا  باندپهن دن  و  آن  ي مناسب  بر  مبتني  ج 

  قبلي مقاله اند كه در بخش  ني نمودهيبشينده پي اقداماتي را براي آ

نده در ي زي آي رت برنامه يهاي آن اشاره و اهمبه برخي از نمونه 

  آن مشخص شد. 

  هاي مديريت و توسعه عرضه سياست  

سياستسياست از  دسته  آن  به  عرضه،  طرف  گفته هاي  هايي 

ر چرخه عرضه و  ها از آن براي تأثيرگذاري بشود كه دولت مي

كنند. از گذشته تا كنون، هاي اقتصادي استفاده ميخروجي بنگاه

منظور شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد  هاي طرف عرضه به سياست

به  استفاده شده   عنوانو  تقاضا  در طرف  تغيير  غيرمستقيم  ابزار 

ها بايستي محيط اقتصاد كشور  ها، دولت است. طبق اين سياست 

را مجهز كنند و باثبات گردانند تا اعتماد بخش خصوصي به بازار  

سرمايه و  حوزهافزايش  در  آنان  اقتصادي،  گذاري  مختلف  هاي 

يابد  فعاليت   . ]١٨[  ارتقاء  داغلب  دولت  عرضه  هاي  طرف  ر 

اقتصاد، باال بردن توان توليدكنندگان به كمك تغيير در بازار كار،  

هايي چون هاي مرتبط با آن با روش تغيير يا بهبود توليد و فناوري

بهره  افزايش  و  هزينه  است.كاهش  به   وري  بخش  اين  در 

سياست جمع  برخي  توسط  بندي  كه  عرضه  طرف  كالن  هاي 

  ه بوده است، اشاره خواهيم كرد. فادهاي پيشرو مورد استدولت 

  اصالح و تدوين مقررات  

هاي دولت در بازار، تدوين و اصالح مقررات  از جمله مداخله 

ها با استفاده از اين ابزار  وكار هر صنعت است. دولت حوزه كسب 

وكار را اصالح كرده و متغيرهاي  توانند شرايط محيط كسب مي

وري و ... را تغيير بهره   مهم اقتصادي مانند سطح اشتغال، توليد،

ها به اين ابزار  باند نيز دولت. از اين رو در توسعه پهن ]١٩[  دهند

  تغيير مقررات ،  كره جنوبي  و  انگلستان، سوئد  روي آورده و در

الت  ي جاد تسهي ا  باند بوده است. هاي توسعه پهن يكي از سياست

مانند كره جنوبيمقرراتي    در   زداييمقررات ،  ]٢٠[  در كشوري 

هاي تغيير و تدوين مقررات در  از نمونه   و ...   ]٢١[  ژاپن  و  آمريكا

  اين حوزه است.  

  باند هاي پهن كمك به توسعه زيرساخت  

هاي توسعه  ها و خروجي ارتباط مستقيم ميان توسعه زيرساخت

در مطالعات    بحثترين موضوعات قابل اقتصادي يكي از مقبول 

هاي اقتصادي اخير جامعه اقتصادي است كه بر خانوارها و بنگاه 

دارد مهمي  اجراي  برنامه   .]٢٢[  اثرات  و  طرح  ريزي 

پشتيباني و توسعه نسل آتي    ]،٢٣[   ي در آمريكامل  هاييرساختز

  هاي يرساختارائه ز  در  يكمك به بخش خصوصها،  زيرساخت

ارتباط ارتقا  ينوسازي،  مدرن  در    هايساختيرز  يو  موجود 

ه  يمناطق  يبرا   يارانه  ياعطاو    ]١٧[  انگلستان از    كداميچ كه 

ندارند در نروژپهن   يالزم برا  يهارساختي ز ، از جمله  باند را 

  رو بوده است.  هاي اتخاذشده در كشورهاي پيشسياست

  كاهش ماليات و اعطاي يارانه  

انگيزه ميايجاد  مالياتي  براي    تواندهاي  مناسب  راهكارهاي  از 

به   باندپهن توسعه   باشد.  نمونه در توسط بخش خصوصي    طور 

وارد  هاي تازهات و عوارض براي بخش يكاهش مال  كره جنوبي

حوزه  با  ي  هادر  سياست  نترنتي امرتبط  جمله  توسعه  از  هاي 

مي پهن  محسوب  انگلستان  ]٢٠[  شودباند  كشور  در  همچنين   .

پهن  توسعه  ببراي  بنگاهباند  يارانهه  مرتبط،  اقتصادي  هاي  هاي 

  ]. ١٧[شود دولتي اعطا مي 

  حمايت از تحقيق و توسعه  

تحقيپشت از  فاواو  ق  يباني  حوزه  در  صندوق    توسعه  محل  از 

قات مشترك  يي براي تحقي هامشوق گذاري مرتبط و ايجاد  سرمايه

 FTTH يقاتدر تحقگذاري دولت يهسرماو همچنين المللي نيب

تحقي تبد  نهايتاًو   به قطب  كره جنوبي  در  يل شدن  مطالعه  و  ق 

اقيمنطقه آس ه و همچنين مشاركت فعال در مطالعات  يانوسيا و 

ق و توسعه، در كشور  يتحق  ينو در ارتقا  ييجاد فضا ي و ا  يعلم

  . ]٢٤[  هاي مرتبط با اين شاخه استاز نمونه سياست  كره جنوبي

و  عالوه  ورود  اين شاخه،  برنامه بر  در  ريزي دولت كره جنوبي 

باند در آمريكا، توجه و يكي از فصول اصلي برنامه توسعه پهن 

  .  ]١[  كارگيري تحقيق و توسعه استبه

  ارتقاء سرمايه انساني  

هاي ترويج  اتخاذ سياست  باندپهن يكي از نكات مهم در توسعه  

است.   آن  به  مربوط  متخصص  انساني  نيروي  توسعه  و 

به ايهسرم مهم گذاري در توسعه مراكز علمي،  مراكز  عنوان  ترين 

مي مهارت،  و  دانش  دهنده  م توسعه  از  يكي  ثرترين  ؤتواند 
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  هاي مرتبط با ايشان باشد مسيرهاي توسعه منابع انساني و مهارت 

با عنايت به اثربخشي باالي توسعه منابع انساني متخصص    . ]٢٥[

توسعه   در  مختلف  كشورهاي  آن،  به  صنعت  نياز  همچنين  و 

  م ي اند. تعلباند به سياست توسعه سرمايه انساني روي آوردهپهن 

  كره جنوبي در باند پهن  از صنعتيو آموزش منابع انساني مورد ن

به  نمونه ژاپن    و كه  بوده  نگرش  اين  از  شدن  اي  قدرتمند 

  .  ]١٦[باند كمك نموده است كنندگان پهن هعرض

  استانداردسازي  

خدمت  به  خدمت استانداردها  و  را  دهنده  امكان  اين  گيرنده، 

دهد تا براي خدمت مورد مبادله، زبان و چارچوب مشتركي  مي

. در اين ميان، استانداردهاي فناوري، يكي از  ]٢٦[  داشته باشند

د اطالعات مدرن است كه بر راهبردهاي  هاي اساسي اقتصا پايه

نفعان آن اثرگذار است. اگرچه اين اثرگذاري به اثبات  بازار و ذي 

نمي  اما  سياست رسيده  ميان  موجود  ارتباطات  هاي توان 

.  ]٢٧[استانداردسازي دولتي را با عملكرد بازار به درستي دريافت  

باند، براي راهبري اين كشورهاي پيشرو در توسعه پهن  رواز اين 

طور اند. به عرصه به تعيين و تصحيح برخي استانداردها پرداخته 

 باند پهن مثال استانداردسازي و تالش براي رسيدن به نسل آتي  

كمك استانداردسازي    به  پروژه و    NICC١سازمان  اجراي 

ي هدايت صنعت در  برا  2«استانداردهاي فني، عملياتي و تجاري» 

شده  يابي كاربران به تمامي خدمات ارائه نيازهاي دستيافتن پيش

  . ]١٧[  رود، از اقدامات دولت انگلستان بشمار مي باندپهن در بازار  

يكي از چهار بخش اصلي اصالحات قانوني انجام شده توسط  

استانداردسازي است. اين دولت در تالش بوده    نيز  دولت فنالند

هاي  كمك اين ابزار بتواند نيازهاي ملي را براي بخش  است تا با

اين رانددست از  نمايد.  پيگيري  و  تبيين  شاخصكار  هاي رو 

  به كاربران ارائه داده است  باندپهن ت ارائه يفياستانداردي براي ك

]٢٨[ .   

  ويژه دولت الكترونيك توسعه خدمات به  

و ارتقاي سطح تقاضا در   باندپهن يكي از اقدامات مهم در توسعه  

ورود دولت  ديگر،  از صنايع  بسياري  و   عنوان بهها  اين صنعت 

اين خدمات است.  تربزرگ  از  استفاده  و  اجرايي  نهاد  جاد  ي اين 

كاربردي  برنامه موتور جستجوراه مانند  هاي  كره    در   اندازي دو 

الكترون،  جنوبي دولت  مانند ك  يارتقاي  از كشورها  بسياري    در 
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ش كانادا،  انگلستان،  جنوبي،  وكره  ترويجژاپن  يلي  تجارت   ، 

جمله  از    و ...  فرانسه  و  كره جنوبي، ژاپن، كانادا  يكي درالكترون

  و امكانات هاست كه به فراخور زمان  گونه سياستاينمصاديق  

  ]. ٢٠[  انجام داد آن راتوان موجود مي 

به تصوير    ١طرف عرضه در نمودار  مديريت  هاي  خالصه سياست 

  درآمده است. 

  
  باند در طرف عرضه هاي راهبردي توسعه پهنسياست :١نمودار 

  

   ٣هاي مديريت تقاضا سياست  ٢-٢

در اقتصاد  براي  را  معايبي  تنهايي  به  عرضه  دارد.    مديريت  بر 

طرف   عنوانبه از  يكي  گرفتن  پيشي  و  توازن  عدم  هاي نمونه 

عرضه يا تقاضا بر ديگري و ايجاد مازاد و عدم تعادل در بازار از  

توسعه   براي  كه  آنجا  از  نتيجه  در  است.  مشكالت  دست  اين 

بازار به پهن  تقاضا در  صورت  باند، بررسي و مديريت عرضه و 

هاي طرف  استسي  عنوانبهبر آنچه  همزمان الزامي است، عالوه 

توان در سوي  گيرد، اقداماتي را مي عرضه مورد مطالعه قرار مي 

  تقاضاي بازار دنبال نمود. 

  افزايش سواد ديجيتال  

اطالعات و ارتباطات و نفوذ آن   هاييهمگام با گسترش فناور

به سواد    يابيو حرفه، دست  يل تحص  ي،مختلف زندگ  يهادر جنبه

.  مدار امروز است در جامعه دانش  اءبق  يازنيشالزمه و پ  ي،اطالعات

رو كشورهاي مختلف در جهت توسعه تقاضاي جامعه از  از اين 

عصر    يهااز ضرورت اند. در واقع  كار بردهه بزار را ب ، اين اباندپهن 

  است   ياسواد رسانه  يژهوهبه آموزش و پرورش ب   ياز، ناطالعات

سياست هاي 
مديريت عرضه

اصالح و 
تدوين 
مقررات

توسعه 
زيرساخت

كاهش 
ماليات

حمايت از 
تحقيق و 

توسعه

ارتقاء 
سرمايه 
انساني

استاندارد 
سازي

توسعه 
خدمات
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 درتال  يجي در مورد فضاي د  هار نگرشييتغ. در اين زمينه  ]٢٩[

كره جنوبي،    درتال مردم يجي سواد د شي ، افزاسوئد و كره جنوبي 

آمريكا    يلي،ش فرهنگانگلستان،  ارتقاي  و  ايجاد  از    و  استفاده 

به اطالعات و فناوري اجتماعي باال  ژاپن، فنالند،    در  دسترسي 

جنوبي كنار    سوئد  و  كره  بخشي ادر  سوي  از  تقاضا  هاي جاد 

صنعتي و  دولتي  جنوبي  در  مختلف  همچنين    كره  تأسيس  و 

پروژه  براي  مالي  تأمين  اطالعات  صندوق  ارتقاي  كره    درهاي 

  ]. ٢٠[ ها استاز اين نمونه  جنوبي

  مديريت قيمت  

هاي دولت در بازار، ورود به تغيير قيمت  ترين سياستاز حساس 

توانند موجب رشد و يا ا ميهو مديريت آن است. اين سياست

بنگاه  ها همچنين هاي اقتصادي شوند. اين سياستاز بين رفتن 

بنگاهمي در  را  سودآوري  قرار  توانند  تأثير  تحت  اقتصادي  هاي 

.  ]٣٠[  دهندافزايش  گذاري در آن را كاهش و يا  داده و سرمايه

به  نيز  تقاضاي بازار  از چرخه  اين مهم در توسعه  عنوان بخشي 

م اينؤاقتصادي  از  است  چون  ثر  كشورهايي  جنوبي،  رو  كره 

ژاپن بهره    فرانسه   و   فنالند،  تقاضا  توسعه  در  سياست  اين  از 

  . ]١٦[ اندبرده

  هاساير سياست  

ها براي توسعه تقاضاي  بر آنچه پيش از اين بيان شد، دولت عالوه 

بندي آن  اند كه در ادامه به جمع ار اقدامات ديگري نيز داشتهباز

  پردازيم: مي

 بهبود خدمات و  كره  هاي  آن توسط دولت   گسترش شبكه 

 ]٣١[ سوئد  و جنوبي

   منطقه ايجاد گسترش    ياتعادل    فنالند هاي  زيرساختدر 

]٣٢[ 

 فرانسهو  سوئد ،كره جنوبي در مردم به مصرف ترغيب   

 نگرش ديجيتال    هاتغيير  فضاي  مورد   و   كره جنوبي  دردر 

   سوئد

 ديجيتال    افزايش ش  درسواد  جنوبي   و  انگلستان  يلي،كره 

   آمريكا

 استفاده از دسترسي باال به اطالعات    ايجاد و ارتقاي فرهنگ

 سوئد  و ژاپن، فنالند، كره جنوبي در و فناوري اجتماعي

 ه،  فرانسبه خدمات باندپهن در    يهمگان  تالش براي دسترسي

كانادا، ش ژاپن،  آمريكا  يلي،كره جنوبي،  و ساير سوئد    ،فنالند، 

 ]١٦[  كشورها

  انگلستان در هاي عمرانيتوجه خاص به فعاليت 

 در ساخت منازل    يجامع و استانداردساز  يراهنما  طراحي

  ]١٧[ انگلستان

   مانند ارتقاي سنتي  صنايع  در  اينترنت  از  استفاده  سطح 

 كره جنوبي  در يگيريكشاورزي و ماه

  در  هاي مختلف دولتي و صنعتيايجاد تقاضا از سوي بخش  

 كره جنوبي  

 كشور   تقاضا  يارتقا  يبرا   يشيآزما  يهابرنامه  اجراي   در 

 ]٢٠[كانادا 

تصوير به    ٢طرف تقاضا در نمودار  مديريت  هاي  خالصه سياست

  درآمده است. 

 باند در طرف تقاضا هاي راهبردي توسعه پهنسياست :٢نمودار 

  گيري بندي و نتيجهجمع

تواند موجب  مي  باندپهن طبق نظر بسياري از كارشناسان فناوري  

تر و ...  ايجاد رشد اقتصادي، خلق مشاغل جديد، توسعه سريع

از   يكي  به  و  در    ينترمهم گرديده  اهداف    برد  يشپابزارها 

هاي اصلي در اين مسير،  اقتصادي كشورها تبديل شود. از قدم 

گذاري  هايي است كه در اين عرصه سياستايجاد نهادها و بخش 

ها براي كشور و  نموده و اجراي آن را پيگيري كنند. اگر دولت 

مشكالت آن دلسوز باشند، ايجاد نهادهاي مرتبط با اين حوزه از  

بود.ت اولوي  خواهد  پايدار  پيشرفت  تجربه    هاي  بررسي  با 

باند مشخص گرديد كه اغلب رو درفناوري پهنكشورهاي پيش 

نيز سياست برنامه اين كشورها  و  در جهات  ها  را  مختلفي  هاي 

سياست هاي 
مديريت تقاضا

افزايش 
سواد 

ديجيتال مديريت 
قيمت

 گسترش
شبكه و 
بهبود 
خدمات

ايجاد 
تعادل 

منطقه اي

 دسترسي
همگاني

ترغيب 
مردم 

تغيير 
نگرش ها

ارتقاي 
فرهنگ

ايجاد 
تقاضا 
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گوناگون توسط دولت خود طراحي نموده و نسبت به اجراي آن  

ن پژوهش اند. طبق مطالعات صورت گرفته در اي اهتمام نشان داده 

عام و  هاي  ها را در قالب سه عنوان سياستتوان اين سياست مي

هاي ريزيباند و برنامه(ميزان دخالت دولت در توسعه پهن   كلي

(مانند اصالح  هاي طرف عرضه  ، سياستمدت)بلندمدت و كوتاه 

باند، كاهش  و تدوين مقررات، كمك به توسعه زيرساخت پهن

  (... و  توسعه  و  تحقيق  از  حمايت  يارانه،  اعطاي  و  و  ماليات 

(مانند افزايش سواد ديجيتال، مديريت  هاي طرف تقاضا  سياست

  بندي نمود. سته دقيمت و ...) 

مهم  ها به اين  در صورت توجه دولتدر مجموع بايد گفت كه  

تنظيم سياست پهنو  قالب سه عنوان سياست هاي  در  هاي باند 

  هاي طرف تقاضا هاي طرف عرضه و سياستعام و كلي، سياست

هاي كشور در  توان انتظار داشت كه ضمن توسعه زيرساختمي

ارتقاء  اشتغال،  اقتصادي مهمي مانند افزايش  اين زمينه، اهداف 

تخ بسترهاي  ايجاد  ملي،  درآمد  و  و  توليد  نوآوري  صصي، 

اين اقدام    شكوفايي و اهداف اقتصادي ديگر در كشور تحقق يابد.

يا عقب نه با شكست  بلكه اگر با  رو نمي هماندگي روب تنها  شود، 

حساب و  دقيق  مي مديريتي  پذيرد،  صورت  بركات  شده  تواند 

  .دنبال داشته باشدفراواني را براي حال و آينده اقتصاد كشور به 
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