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میان  در  کسب وکار  محیط  بر  اطالعات  فناوری  تاثیر 
توسعه یافته  و  درحال توسعه  نوپدید،  کشورهای  همه 
بر  آن  اثر  که  می رود  احتمال  درواقع،  می شود.  احساس 
باشد.  درخورتوجه تر  درحال توسعه  و  نوپدید  اقتصادهای 
گزارش همنشینی اقتصاد جهانی در سال 2015 با موضوع 
انقالب  که  می دهد  نشان  جهانی1  اطالعات  فناوری 
فناوری اطالعات و ارتباطات2 (ICT) در بخشهایی از 
جهان ازجمله کشورهای در حال توسعه به خوبی در حال 
سازد  دگرگون  را  جامعه  و  اقتصاد  می تواند  و  است  وقوع 
و همچنین به برخی از مهمترین چالشهای جهانی عصر 

حاضر پاسخ دهد.
 گــزارش ســاالنه اتحادیه بین المللــی مخابرات3 
(ITU) با عنوان »گــزارش اندازه گیری جامعه اطالعاتی« 

که در ماه نوامبر ســال 2016 منتشــر شــد، نشان داد که 
به تقریب درهمه 175 کشور درحال توسعه و توسعه یافته، 

 (IDI) شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
بین ســالهای 2015 و 2016رشــد داشته است. این رشد 
شاخص در کشــورهای توســعه یافته و در حال توسعه با 
درامد باال بیشــتر مورد توجه قرارگرفت. همچنین در این 
گزارش بیان شــده که نــرخ بهبود در اســتفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات بیشــتر از نرخ دسترسی بوده است؛ 
به طورعمده به دلیل رشــد قوی پهنای باند سیار در سطح 

جهان. 
همچنین در گــزارش فناوری اطالعــات جهانی بیان 
شده که در کشورها به دلیل ســن افراد، ادبیات دیجیتالی 
محــدود،  نبوددسترســی و فاصلــه جغرافیایــی، جدایی 
دیجیتالــی وجــود دارد. بنابرایــن حتی در کشــورهای 
توســعه یافته، همه اقشــار مردم از فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات به میزان یکســانی بهره مند نمی شــوند. انتظار 
مــی رود وجود شــکاف دیجیتالی موجود در کشــورهای 

توسعه مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات: توسعه مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات: 

کشورهای درحال توسعه کشورهای درحال توسعه 
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در حال توســعه ناشــی از عوامل متعدد اجتماعی- اقتصادی 
و جمعیت شناســی نظیــر درامــد، تحصیل، نــژاد، جنس، 
موقعیت جغرافیایی )شــهر در مقابل روستا(، سن، مهارتها، 
اگاهی بخشــی و نگرشهای سیاسی، فرهنگی و روانشناختی 
باشــد (Nour,2015). بنابراین، حتی در کشورهای در حال 
توسعه که ارزش شــاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات 
پایین اســت، گروه هایی از مردم و کسب وکارها وجود دارند 
که از انقالب فناوری اطالعــات و ارتباطات از نظر کاربرد و 
توسعه مهارتها سود می برند. به عنوان نمونه، مقدار شاخص 
توســعه فناوری اطالعات و ارتباطات هند تنها 138 بود، در 
حالی که، شرکت اطالع رسانی تاتا4، که یک شرکت فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات در هند اســت، بزرگترین شــرکت 

شبکه ای جهانی است.
شــکی نیســت که آگاهی جهانی در اقتصادهــای در حال 
توســعه در زمینه مزایای فناوری اطالعات روبه رشد است، و 
این نکته شناخته شده است که فناوری اطالعات و ارتباطات 
ابزاری است که می تواند بسیاری از مسائل را حل کند و بدون 
وجود مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات، کشــورهای 

سرمایه گذار عقب افتاده می مانند. براساس نظر پژوهشگران 
از  بســیاری   (Gebremeskel,Kebede, Chai, 2016)

اقتصادهای جهــان همانند چین، کره جنوبی و ســنگاپور با 
کمک فنــاوری اطالعات و ارتباطات توانســتند با ســرعت 

باالیی به توسعه دست یابند.  
چند کشــور در حال توســعه همانند اوگاندا، اتیوپی، کنیا و 
بسیاری دیگر از اقتصادهای در حال توسعه آسیا و آفریقا نیز 
تاکید درخورتوجهی بر اهمیت و دســترس پذیربودن فناوری 
اطالعــات و ارتباطات برای بخش آموزش و دیگر بخشــها 

 .(Gebremeskel, Kebede, Chai, 2016) دارند
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات نیز به طــور فزاینده ای در 
کالسهای درسی به کار می رود، به عنوان مثال، دوره آموزشی 
 (Gebremeskel, در اتیوپی و استفاده از اینترنت در کنیا و غنا

 .Kebede, Chai, 2016)

در این کشــورها، دولت با اعتقاد بــه این که دانش نیروی 
محرکه ای برای توســعه فناوری اســت، سیاســتهای متنوع 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را برای آموزش و توســعه 
اقتصادی یــا اجتماعی و فرهنگی وضع کرده اســت. دولت 
هنــد، کارزاری را در ژوئیه 2015 بــا عنوان هند دیجیتالی5 
به راه انداخت  که 3 جزو اساسی دارد که انتظار می رود محرکی 
برای رشد باشد. ایجاد زیرساختهای دیجیتالی، ارائه خدمات 
  (Digital India, 2015) دیجیتالــی و ادبیــات دیجیتالــی
اجزای این کارزار را تشــکیل می دهند. بیشتر کشورهای در 
حال توسعه، دارای پروژه های فناوری اطالعات و ارتباطات 
در حال پیشــرفت در حوزه های گســترده مختلف بهداشت، 
آموزش و توسعه روســتایی و تجارت الکترونیک هستند که 
توسط دولتها، کارآفرینان کسب وکار و سازمانهای غیردولتی 

.(Avgerou et al. 2016) راه اندازی شده اند
اهمیــت دیگری کــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطات در 
کســب وکارها در ایــن کشــورها دارد، یافتــن راهــی برای 
برنامه های توســعه حرفــه ای مســتمر6 (CPD) برای 
 (De Lange, حسابداران است. براساس مطالعه انجام شده
از  درک حســابداران   ،Jackling, and Suwardy,2015)

فناوری اطالعات و ارتباطات

به طور فزاینده ای

در کالسهای درسی

به کار می رود
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توسعه حرفه ای مستمر در منطقه آســیا و اقیانوسیه از جمله 
چیــن، مالزی و ســنگاپور و حوزه هایی از توســعه حرفه ای 
مســتمر آنها در طی 12 ماه گذشته بررسی شد. 46 درصد از 
شرکت کنندگان، توسعه حرفه ای مستمر را در زمینه فناوری 
اطالعات یا توســعه مهارتهای ســخت افزاری یا نرم افزاری 

گذرانده اند. 

برگــزاری برنامه توســعه حرفه ای مســتمر در برخی از 
کشــورها، کلی یا مقدماتی است، به عنوان مثال، دوره های 
صفحه گســترده، پایگاه های داده ها و نرم افزار حسابداری 
را می توان نــام برد. به هرحال ســازمانهای حســابداری 
حرفه ای نیز در بســیاری از کشورها، کنفرانس و کارگاه های 
مشابه ای را برگزار می کنند که پیشرفته تر و یا ویژه هستند. 
به عنوان مثال، کنفرانس ساالنه فناوری انجمن حسابداران 

خبره آفریقای جنوبی، کارگاه های آموزشــی راجع به زبان 
برگزار   (XBRL) توســعه پذیر  تجاری  گزارشــگری 

می کند.
به همیــن ترتیب، انجمن حســابداران مالزی، کنفرانس 
ســاالنه اقتصاد دیجیتالی و فینتــک و آکادمی دانش 
 (Fintech & Digital Economy Conference and

(the Knowledge Academy را در تایلنــد ســازماندهی 

می کند، که دوره های امنیت ســایبری و فناوری اطالعات، 
نرم افزار حســابداری و دوره شــواهد دادگاهــی دیجیتال را 

برگزار می کنند.
انجمــن حســابداران حرفه ای رســمی چین بــا دیگر 
سازمانهای حســابداری مانند انجمن حســابداران خبره 
انگلســتان و ولز، انجمن حســابداران حرفه ای رســمی 
اســترالیا و انجمن حسابداران رســمی خبره هنگ کنگ 
برای برنامه های آموزشی مشترک ازجمله توسعه فناوری 
مشــارکت   (CICPA, 2015) ارتباطــات  و  اطالعــات 

می کند. 
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بیشتر کشورها

تاکید درخورتوجهی

بر اهمیت و دسترس پذیربودن

فناوری اطالعات و ارتباطات

برای بخش آموزش دارند


