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چنيذُ

ّذف اكلي ايي همبلِ اػتفبدُ اص هؤلفِّبي هذيشيت فٌبٍسي ثشاي تحليل ٍ اسصيبثي ٍضؼيت ثخشؾ فٌشبٍسي اطالػشبت ٍ استجبطشبت
اػت .دس ايي جْت ثب ثْشُگيشي اص يه هذل هفَْهي وِ ثِ ّويي هٌظَس تَػؼِ يبفتِ اػشت هموَػشِ ؿشب قّشبي هشثشَب ثشِ
هؤلفِّبي اكلي ٍ پـتيجبى فشايٌذ هذيشيت فٌبٍسي دس ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت ؿٌبػبيي ٍ تذٍيي گشديذُاًذ ٍ ػپغ ثب
اػتفبدُ اص ًظشات جشگي اص هيبى هموَػِ ؿب قّبي گشدآٍسي ؿذُ ،دػتِاي اص ؿب قّب ثششاي اسصيشبثي هشذيشيت فٌشبٍسي دس
ثخؾ هَسدًظش اًتخبة ٍ طجمِثٌذي ؿذُ ٍ ًْبيتبً ثب اػتفبدُ اص اطالػبت ٍ آهبس هٌبثغ ثييالولليٍ ،ضؼيت هذيشيت فٌبٍسي دس ثخؾ
فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت ايشاى ثب  35وـَس دًيب اص حيث اهَس ػيبػتگزاسي ،تؼْيل ًَآٍسي ،تحميك ٍ تَػشؼِ ،آهشَصؽ هٌشبثغ
اًؼبًي ،پـتيجبًي هبلي ،استمبي وبسآفشيٌي ،اًتـبس فٌبٍسي ،ػشضِ فٌبٍسي هَسد همبيؼِ لشاس گشفتِ اػت.
ٍاصگاى مليذي

هذيشيت فٌبٍسي؛ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت؛ هذل هفَْهي؛ ؿب ق اسصيبثي؛ ايشاى.

 -1مقذمه

دٍم ،سٍيىشدي داًؾثٌيبى ثِ تَػؼِ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت داسد ٍ ثِ
هششذيشيت ّوششِ جبًجششِ فٌششبٍسيّششبي  ICTپشدا تششِ ٍ ػششالٍُ ثششش تَػششؼِ

فٌبٍسيّبي ثشتش ،جضء اػبػيتشيي ػَاهل تَػؼِ ٍ تىبهشل يشه وـشَس

دػتشػي ّب ٍ وبسثشدّبي هٌبػت فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطشبت ،ثشب ًگشبّي

ثـوبس هيآيٌذ ٍ دس دًيبي اهشٍص ًيشض استجشبب هؼشتمين تَػشؼِ فٌشبٍسي ثشب

ثلٌذهذت هموَػِ فشايٌذّبي اكلي ًظبم تَػؼِ فٌشبٍسي سا ًيشض دس جْشت

تَػؼِ التلبدي اص ايي جْت وِ لك داًؾ ثب لشك هْشبستّشبي جذيشذ

ًيل ثِ التلبد داًؾثٌيبى دس ايي ثخؾ دس ًظش هيگيشد.

ّوشاُ َاّذ ثَد ٍ داؿتي هْبستّبي جذيشذ ،هضايشبي سلشبثتي ثشِ ّوششاُ

َؿجختبًِ اػٌبد ثبالدػتي ٍ ثشًبهِ ّبي التلبدي اجتوبػي ٍ فشٌّگي

َاّذ داؿت ،ثِ اثجبت سػيذُ اػت .ثؼيبسي اص وـَسّبي دس حبل تَػشؼِ

دس جوَْسي اػالهي ًظيش :لبًَى اػبػي ،ػٌذ چـناًذاص  20ػشبلِ ،ػشٌذ

دس ػبلّبي ا يش دس ػيبػتگشزاسيّشبي ششد ٍ وشالى شَيؾ ،جبيگشبُ

تَػؼِ ثخؾ  ٍ ICTػيبػتّبي اثالغي ثشًبهِ پٌمن اػالم ؿشذُ اص طششف

ٍيظُاي سا ثشاي تَػؼِ فٌبٍسي دس ًظش گشفتِاًذ.

همبم هؼظن سّجشي ّوگي حبوي اص ػضم وـَس ثِ ػوت تَػشؼِ ٍ ًيشل ثشِ

استجبطبت ٍ فٌبٍسي اطالػبت ًيض فشكتي اػتثٌبيي سا فشاّن ًوَدُ اػت

جبهؼِ داًؾثٌيبى اػت.

وِ وـَسّبي ووتشش تَػشؼِيبفتشِ التلشبدي ،دس كشَست اًتخشبة سٍيىششد

اهب ػلي سغن ايي هَاسد ،ثب تَجِ ثِ ؿشايط بف ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت

كحيح ،ثب اػتفبدُ اص فٌبٍسي  ICTثتَاًٌذ جبيگبُ َد سا استمبء ثخـٌذ .دس

ٍ استجبطبت دس ايشاى ٍ ػذم تَػؼِ هطلَة ثخؾ دس التلبد هلشي ،ثشِ ًظشش

ايي هؼيش ،حذالل دٍ سٍيىشد ػوذُ لبثل هـبّذُ اػت:

هي سػذ يىي اص داليل اكلي آى سا ثتَاى ثِ اتخشبر سٍيىششد تَػشؼِ جبهؼشِ

سٍيىشد اٍل كشفبً ثِ اًتمبل فٌبٍسي  ٍ ICTتَػؼِ صيشػب تّبي آى ثشِ

اطالػبتي دس دسجِ اٍل ٍ هجبحث هذيشيتي والى آى دس دسجِ ثؼشذ هشثشَب

هٌظَس تإهيي سفبُ ٍ آػبيؾ هشدم دس وَتبُتشيي ٍ وشنّضيٌشِتششيي ؿشىل

داًؼت .دس ايي همبلِ تالؽ ؿذُ اػت ثب ًگبُ هذيشيت فٌبٍسي ٍ هؤلفِّشبي

هوىي تَجِ داؿتِ ٍ ثش تَػؼِ جبهؼِ اطالػشبتي تإويشذ هشيٍسصد .سٍيىششد

آى ،ايششي ثخششؾ سا اسصيششبثي ًوششَد ٍ ٍضششؼيت ثخششؾ فٌششبٍسي اطالػششبت ٍ

ًَ يؼٌذُ هؼئَل

فللٌبهِ سؿذ فٌبٍسي ،ػبل يبصدّن ،ؿوبسُ  ،44پبئيض 1394

اسصيبثي ٍضؼيت ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت اص حيث هؤلفِّبي هذيشيت فٌبٍسي
ضشاثي ،كلَاتي ػشچـوِ ،هحوذيبى شاػبًي ٍ هذاح

29

استجبطبت وـَس سا ثب ػبيش وـَسّب اص سٍيىشد هشذيشيت وشالى فٌشبٍسي وشِ

«هذيشيت فٌشبٍسي حشَصُ اي اص داًشؾ اػشت وشِ ثشِ تجيشيي ٍ اجششاي

ًگبّي تب حذ اهىبى جبهغ ٍ چٌذثؼذي ثِ ايي ثخؾ داسد ،همبيؼِ ًوَد تشب

ػيبػت ّب ثشاي طشاحي ٍ تَػشؼِ فٌشبٍسي ٍ وشبسثشد آى ٍ اثشش فٌشبٍسي ثشش

داليل ػذم احشاص جبيگبُ هٌبػت ايشاى دس ايي ثخؾ سٍؿيتش گشدد.

جبهؼِ ،ػبصهبىّب ،افشاد ٍ طجيؼت هشي پششداصد ٍ ّشذف اكشلي اص هشذيشيت

 -2مثانی نظری
 -1-2تؼزيف ٍ هفَْم هذيزيت فٌاٍري در سطح مالى ٍ تخشي
فٌبٍسي ّوَاسُ ثب پيـشفت جبهؼِ هشتجط ثَدُ اػت ٍ ّيچگبُ تب ايي حذ،
ثْجَد ٍ استمبي اػتبًذاسدّبي صًذگي سا ثِ فٌبٍسي ٍاثؼتِ ًذاًؼتِاًذ .آسصٍي
اًؼبًي ثشاي دػتيبثي ثِ يه صًذگي ثْتش ّش سٍص ثيؾ اص پيؾ ثِ فٌبٍسي ٍ

فٌبٍسي ايمبد اًگيضُ ،ايمبد سؿذ التلبدي ٍ تمَيت ثْشُگيشي اص فٌبٍسي دس
ساػتبي ًفغ ثـشيت هيثبؿذ» [.]1
ّوبٌّگًَِ وِ اص تؼشيف پيذاػت دس ػطح هلي ،ثيؾتش ثش ًمؾ ػيبػتّبي
ػوَهي دس پيـشفت ػلَم ٍ فٌبٍسي تإويذ هيؿَد .اثش ولي فٌبٍسي ثش جبهؼشِ ،ثشِ
ٍيظُ اثش آى دس ايمبد سؿذ التلبدي پبيذاس ،وـف ٍ ؿٌبػبيي هيگشدد.
 -2-2تؼزيف فٌاٍري اطالػات ٍ ارتثاطات ٍ تخش ICT

آثبس آى ٍاثؼتِ اػت .ػشػت ٍ داهٌشِ تيييششات فٌشبٍسي ثشش توشبم ًْبدّشبي

تؼبسيف هتفبٍتي اص  ICTدس همبالت ٍ گضاسؽّشبي هختلشف اسائشِ ؿشذُ

اًؼبًي تإثيشات ػويمي هيگزاسد .اص ديگش ػَ سًٍك التلبدي وـَسّب ،كٌبيغ

اػت وِ ؿبيذ ػلت اكلي ايي هؼئلِ سا ثتَاى حَصُ گؼتشدُ ايي فٌشبٍسي ٍ

ٍ ؿشوتّب ثِ هذيشيت هؤثش فٌبٍسي ٍاثؼتِ اػت .چششا وشِ فٌشبٍسي ،ثششٍت

استجبب پيچيذُ هيبى دٍ حَصُ استجبطبت ٍ اطالػبت داًؼت .دس ايي تؼشبسيف

لك هيوٌذ ٍ ثْشُثشداسي هٌبػت اص فٌبٍسي لَيشبً ثشش لشذست سلبثشت تشإثيش

ثِ هَاسد هختلفي اص جولِ ػختافضاسً ،شمافضاس ،ؿجىِّشب ٍ سػشبًِّشب ثششاي

هيگزاسد ٍ اهشٍصُ هـخلبً وبسثشد فٌبٍسي ٍ ًِ تٌْب طشاحي ٍ تَػشؼِ كششف

جوغ آٍسي ،ر يشُ ػبصي ،پشداصؽ ،اًتمبل ٍ ًوبيؾ اطالػبت (كشَت ،دادُ،

آى ،وليذ هَفميت دس التلبد سلبثتي دًيب اػت .هَفميت جَاهغ ثيؾ اص پيؾ

هتي ،تلَيش) اؿبسُ گشديذُ اػت [.]7

ثِ تَاًبيي سّجشاًـبى دس هذيشيت هٌبػت ٍ كحيح هٌبثغ دس يه ثبصاس پَيبي

اص طشف ػبصهبى تَػؼِ ّوىبسيّبي التلشبدي ( )OECDتشالؽّشبي

جْبًي ٍاثؼتِ اػت .لزا آگبّي ٍ ثِوبسگيشي هجبحشث هشثشَب ثشِ هشذيشيت

ثؼيبسي ثشاي تؼشيشف هٌؼشموي اص ثخشؾ فٌشبٍسي اطالػشبت ٍ استجبطشبت

فٌششبٍسي دس صهشششُ هؼششبئل وليششذي ٍ ساّجشششدي اػششت وششِ ثشششاي هششذيشاى ٍ

كَست پزيشفتشِ اػشت .دس  1998تشالؽّشبي  OECDثشِ تؼشيشف ًؼشجتبً

ػيبػتگزاساى شد ٍ والى اص اّويت ٍ جبيگبُ ٍيظُاي ثش َسداس اػت.

هٌؼموي اص ثخؾ  ICTاًمبهيذ ٍ ثِ ػٌَاى اػبػي ثششاي طجمشِثٌشذي دس

دس حبليىِ فشم اػبػي حَصُ هشذيشيت فٌشبٍسي ايشي اػشت وشِ فٌشبٍسي

 ISIC Rev. 3لشاس گشفت وِ ايشي ٍيششايؾ دس ػشبل  2002ثشِ ٍيششايؾ

هؤثشتشيي ػبهل دس يه ػيؼتن ثشٍتصا اػت ،اهشب ػَاهشل ديگششي ًيشض ٍجشَد

 ٍ ISIC Rev. 3.1دس ػبل  2007ثِ ٍيشايؾ  ISIC Rev. 4تيييش يبفشت

داسًشذ وششِ دس يشه ػيؼششتن سؿششذ ػشْين هششيثبؿششٌذ .هشثالً لششك ػشششهبيِ ٍ

وِ هَسد تلَيت وـَسّبي  OECDلشاس گشفت وِ دس آى ثخؾ هؼشتملي

ػشهبيِگزاسيً ،مؾ لبثل تَجْي دس سؿذ التلبدي داسًذً .يششٍي وشبس ،ديگشش

ثِ ػٌَاى ثخؾ استجبطبت ٍ اطالػبت ايمبد گشديذُ وِ تؼشيشف آى دس ريشل

ػبهل هؤثش دس سؿذ التلبدي اػت .هؼبئل اجتوبػي ،ػيبػي ٍ صيؼتهحيطشي

اسائِ هيگشدد .ثخؾ اطالػبت ٍ استجبطبت ؿبهل:

هيتَاًٌذ فشايٌذ لك ثشٍت سا تؼْيل ػبصًذ يب هوىي اػشت هشبًغ آى گشدًشذ.

 كٌبيغ تَليذي فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت

ديگش ػَاهل هؤثش ثش فشايٌذ لك ثشٍت ػجبستٌذ اص ػشهبيًِ ،يششٍي وشبس ،هٌشبثغ

 كٌبيغ تمبست فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت

طجيؼي ٍ ػيبػتّبي ػوَهي ثِ ؿشب آًىِ هحيط ،صهيي حبكشلخيض ٍ تيزيشِ

 كٌبيغ ذهبتي فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت

هٌبػت ثشاي سؿذ فشاّن ثبؿذّ .شيه اص ايي ػَاهشل ثبيشذ ثشِ ؿشيَُاي شبف

 هخبثشات

هَسد تحميك ٍ ثشسػي لشاس گيشًشذ .هشذيشيت فٌشبٍسي ،ثشِ ػٌشَاى يشه حشَصُ

 ثشًبهًَِيؼي وبهپيَتشي ،هـبٍسُ ٍ فؼبليتّبي ٍاثؼتِ

هيبىسؿتِ اي داًؾ ٍ اطالػبت هشثشَب ثشِ ّشش يشه اص ايشي ػَاهشل سا تلفيشك

 فشاٍسي دادُّب ،هيضثبًي دادُّب ٍ فؼبليتّبي ٍاثؼتِ ،پَستبلّبي تحت ٍة

هيوٌذ ٍ دس حميمت يه ثشًبهِ جبهغ هشذيشيت فٌشبٍسي ًيبصهٌشذ هطبلؼشبت ٍ

 تؼويشات وبهپيَتشّب ٍ تمْيضات استجبطبتي

ثشسػيّبي دليك ّش يه اص ايي ػَاهل اػت .ثش ّويي اػبع هذيشيت فٌشبٍسي

 فؼبليتّبي هشثَب ثِ چبح ٍ اًتـبس

دس ػِ ػطح هلي ،ػبصهبًي ٍ فشدي لبثل تؼشيف ٍ وبسثشد اػت .دس ػطح والى

 ػيٌوب ،هحلَالت ٍ ثشًبهِّبي ٍيذئَيي ٍ تلَيضيًَي ،ضجط كشذا ٍ

(هلي /ثخـي) ،طشاحي ػيبػتّبي ػوشَهي ٍ وشالى دس وـشَس يشب ثخـشي اص

فؼبليتّبي هشثَب ثِ هَػيمي

كٌؼت ٍ يب ثبصاس هَسد تإويذ ٍ توشوض اػت دس حبليىِ دس ػطح شد (ػشبصهبى/

 فؼبليتّبي ثشًبهًَِيؼي ٍ اًتـبس سػبًِاي

ثٌگبُ) لك ٍ پبيذاسي هضيت سلبثتي ثيـتش هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشد ٍ ًْبيتشبً

 ػبيش فؼبليتّبي هشثَب ثِ ػشٍيغّبي اطالػبتي هيگشدد [.]8

دس ػطح فشدي ًيض افضايؾ ثشٍت فشد دس جبهؼِ ثيـتش هطشح هيؿَد.

ثب ايي گؼتشُ اص تؼبسيف ثخؾ فٌبٍسي اطالػشبت ٍ استجبطشبت ٍ اّويشت

ثب تَجِ ثِ سٍيىشد والى ايي همبلِ ٍ توشوض اكلي آى ثشش ثخشؾ  ،ICTلشزا

ايي فؼبليت ّب دس ؿشايط حبضش ،ثحث هذيشيت فٌبٍسي دس ثخؾ فبٍا اهششي

ؿبيذ اسائِ تؼشيفي ػبم ٍ وليتش اص هذيشيت فٌبٍسي هٌبػتتش ثشِ ًظشش آيشذ .ثشش

ثؼيبس هْن ٍ حبئض اّويت اػت .دس ايي ساػتب ،تَجشِ ثشِ سٍيىششد هشذيشيت

ّويي اػبع هذيشيت فٌبٍسي سا هيتَاى اص ديذگبُ والى ثذييگًَِ تؼشيف وشد:

30
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اسصيبثي ٍضؼيت ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت اص حيث هؤلفِّبي هذيشيت فٌبٍسي
ضشاثي ،كلَاتي ػشچـوِ ،هحوذيبى شاػبًي ٍ هذاح

فٌبٍسي هيتَاًذ ًگبُ ػوليبتي ٍ ساّجشدي ٍيظُاي سا دس ا تيبس لشاس دّذ .دس

اكالح فٌبٍسيّبي هَجَد ،اًتمبل ،جزة ٍ اؿبػِ فٌشبٍسيّشب دس ايشي ثخشؾ

اداهِ ثب هشٍسي ثش هفبّين هذيشيت فٌبٍسي ،هذل هفَْهي هذيشيت فٌشبٍسي

كَست هيپزيشد .هموَػشِ ايشي فشايٌشذّب ؿشبهل )1 :اًتخشبة )2 ،تحميشك ٍ

ثشاي ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت وـَس اسائِ هيگشدد.

تَػؼِ )3 ،تمبسيػبصي ٍ ػشضِ فٌبٍسي )4 ،اًتمبل ،جشزة ٍ ثشَهيػشبصي ٍ

 -3-2هذل هفَْهي مالى هذيزيت فٌاٍري اطالػات ٍ ارتثاطات
ثب تَجِ ثِ اّويت هذيشيت كحيح تَػؼِ فٌبٍسي  ICTدس وـشَس ٍ ثشب
تَجِ ثِ ًمؾ هْن ٍ حيبتي ػٌبكش ساّجش ثِ هٌظشَس هشذيشيت ايشي ثخشؾ،
اتخبر تذاثيش الصم ثشاي ثِ فؼل دسآٍسدى پتبًؼيل ّبي ػظين ػشهبيِ اًؼبًي
ٍ ّذايت ٍ هذيشيت آىّب ثِ گًَِاي وِ ثتَاًٌذ ثِ ػٌَاى پيـششاى ٍ هَتشَس
تَػؼِ داًؾثٌيبى ،وـَس سا ثِ ػوت سؿذ ٍ تؼبلي دس ػشكِّبي التلبدي،
اجتوبػي ٍ فشٌّگي اص طشيك هذيشيت كحيح فٌبٍسيّبي پيـشفتِ اص جولِ
فٌبٍسي  ICTػَق دٌّذ ،اص اّويت ٍيظُاي ثش َسداس اػت
ًَيؼٌذگبى ايي همبلِ دس ساػتبي تَػشؼِ داًشؾثٌيشبى ثخشؾ فٌشبٍسي
اطالػبت ٍ استجبطبت وـَس ٍ اص طشفي اهىبى اسصيشبثي آى اص ًگشبُ هشذيشيت
فٌبٍسي 1ثْشُ جؼتِ اًذ .هجتٌي ثش ًگبُ والى ٍ جبهغ هذيشيت فٌبٍسي ،الصم
اػششت اثؼششبد هختلششف اص ًششَآٍسي ٍ تَػششؼِ هحلششَل ٍ ششذهبت تششب اسائششِ ٍ
ثىبسگيشي آى دس ثبصاس تب اسصيبثي اثشات آى ثش جبهؼِ هَسد تَجِ لشاس گيشد.
دس ٍالغ هيتَاى گفت ًگبُ هذيشيت فٌشبٍسي ،سٍيىششدي داًشؾثٌيشبى ثشِ
تَػؼِ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت داسد ٍ ثِ هذيشيت ّوِ جبًجِ فٌبٍسيّبي
 ICTپشدا تِ ٍ هموَػِ فشآيٌذّبي اكلي ًظبم تَػؼِ فٌبٍسي سا وشِ ؿشبهل
فشايٌذ ايمبد فٌبٍسي ،اًتمبل فٌشبٍسي ،جشزة ٍ ثشَهيػشبصي فٌشبٍسي ،اؿشبػِ
فٌبٍسي ٍ فشايٌذ هؼتٌذػبصي فٌبٍسي هيثبؿذ هَسد تَجِ لشاس هيدّذ.
ثِ ايشي هٌظشَسًَ ،يؼشٌذگبى جْشت اسصيشبثي ٍضشؼيت ثخشؾ فٌشبٍسي

ًْبيتبً  )5اؿبػِ فٌبٍسي هيثبؿذ .اهب دس صيشهؤلفِ تحليشل اثششات فٌشبٍسي ،توشوشض
اكلي ثيؾتش ثش تحليل ٍ اسصيبثي ًمؾ ػيبػتّشبي ػوشَهي ٍ وشالى دس ػشكشِ
پيـشفت ػلَم ٍ فٌبٍسي دس حَصُ  ICTتإويذ هيؿَد .لزا ضشٍسي اػت وِ اثشات
ولي فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت ثش جبهؼشِ ،ثشِ ٍيشظُ اثششات آى دس ايمشبد سؿشذ
التلبدي پبيذاس ،وـف ٍ ؿٌبػبيي گشددّ .وچٌيي اثشات تيييشش فٌشبٍسي دس ايشي
ثخؾ دس ػطَح شد اػن اص افشاد ،ػبصهبى ٍ وبسوٌبى آًْب ٍ ّوچٌيي آثشبس آى ثشش
ػالهتي ٍ اهٌيت وبسوٌبى ٍ ًْبيتبً ثش هحيطصيؼت هَسد ثشسػي لشاس هيگيشد.
ب) هؤلفِّاي سياستگذاري

4

ايي هؤلفِّب غبلجبً اص دٍ جٌغ ًشمافضاسي (لَاًيي ٍ ثشًبهِّب) ٍ ػختافضاسي
(ًْبدّب ٍ ػبصهبىّبي ساّجش) هيثبؿٌذًَ .ع اٍل ،هموَػِاي اص اكشَل ٍ لَاػشذ
ولي ًبظش ثش ػيبػتگزاسي ٍ ثشًبهشِسيشضي ساّجششدي حشَصُ هشذيشيت فٌشبٍسي
اطالػششبت ٍ استجبطششبت وـششَس هششيثبؿششذ وششِ ثششِ كششَست ثبيششذّب ٍ ًجبيششذّب،
جْتگيشيّب ٍ اٍلَيتّب دس لبلت ػيبػتّبي ولي ًظشبم جوْشَسي اػشالهي
ايشاى تؼييي هيگشددًَ .ع دٍم ،آى دػتِ اص ػبصهبىّشبي دٍلتشي ٍ غيشدٍلتشي
(اػن اص شد ٍ وشالى) وشِ هبّيشت لشبًًَي ٍ هلشَة داؿشتِ ٍ دس استجشبب ثشب
ػيبػتگزاسي ،ثشًبهِسيضي ،حوبيتّ ،ذايت ٍ ّوچٌيي اجششاي فؼبليشتّشبي
تَػؼِ ٍ هذيشيت فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت ثِطَس هؼشتمين ٍ غيشهؼشتمين،
ًمؾ داسًذ ٍ داساي اّذافٍ ،ظبيف ٍ سٍاثطي سٍؿي ٍ هـخق هيثبؿٌذ.
ج) هؤلفِّاي پشتيثاًي

5

اطالػبت ٍ استجبطبت ايشاى اص حيث هؤلفِّبي هشذيشيت فٌشبٍسي دس وـشَس،

ايي دػتِ اص هؤلفِّب ؿبهل وليِ ػَاهلي (ػختافشضاسي ٍ ًششمافشضاسي)

يه هذل هفَْهي تَػؼِ دادُاًذ .چبسچَة ولي ايي هذل هفَْهي (ؿشىل

هي گشدد وِ ثشاي حوبيت ٍ پـتيجبًي اص هؤلفِّبي اكلي هذيشيت فٌشبٍسي

 )1هجتٌي ثش هذل اػبع صًميشُ اسصؽ هبيىل پَستش ]9[ 2طشاحي ٍ تذٍيي

اطالػبت ٍ استجبطبت هَسدًيبص اػت اػن اص :هٌبثغ اًؼبًي ،هٌبثغ هبلي ،لَاًيي

ؿذُ ا ػت .ايشي هشذل دس ثشش گيشًشذُ ػشِ دػشتِ ػَاهشل وليشذي ؿشبهل

ٍ همشسات ،صيشػب ت ّبي صيشثٌبييً ،ظبم اطشالعسػشبًي ٍ ػيؼشتن لشبًًَي

هؤلفِ ّبي اكلي ،ػيبػتگزاس ٍ پـتيجبًي هذيشيت فٌشبٍسي دس حشَصُ ICT

ّب [.]3
اسصيبثي ػلوي ا تشاػبت ٍ ثجت ٍ حوبيت اص ًَآٍسي
ساختار مفهومي مدیریت فناوری در سطح کالن

اػت وِ دس تؼبهل ًظبمهٌذ ثب يىذيگش هيثبؿٌذ ٍ هٌمشش ثشِ اسصؽآفشيٌشي

هحيط جْاًي
هحيط سياسي  ،اجتواػي ٍ اقتصادي ايزاى

جْت ًيل ثِ اّذاف ٍ آسهبىّبي هلي (چـناًذاص  )1404هيگشدد [.]2

تحليل اثزات فٌاٍري

3

ؿبهل هموَػِاي اص ػَاهل اكلي هشؤثش دس هشذيشيت فٌشبٍسي اطالػشبت ٍ
استجبطبت اػت وِ ؿبهل دٍ ثخؾ اكلي طشاحي ،تَػشؼِ ٍ ثىشبسگيشي ٍ ًيشض
تحليل اثشات فٌبٍسي دس ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت اػت وِ چگًَگي
استجبب ثيي ايي دٍ سوي اكلي جْت ًيل ثِ اّذاف ٍ اسصؽّبي هَسد ًظشش دس
ؿىل ( )1تشػين ؿذُ اػت .صيشهؤلفِ طشاحي ،تَػؼِ ٍ ثىشبسگيشي فٌشبٍسي،

چشن اًذاس  20سالِ جوَْري اسالهي

الف) هؤلفِّاي اصلي

هؤلفِ ّاي سياستگذاري


هحيط سيست
جاهؼِ
ساسهاىّا
افزاد

طزاحي ،تَسؼِ ٍ تنارگيزي فٌاٍري
اشاػِ

اًتقال،
جذب ٍ
تَهي ساسي

تجاريساسي
ٍ
ػزضِ فٌاٍري

تحقيق
ٍ
تَسؼِ

اًتخاب

هؤلفِ ّاي پشتيثاًي

هٌاتغ اًساًي
هٌاتغ هالي
قَاًيي ٍ هقزرات
ًظام اطالعرساًي
شثنِساسي ٍ ارتقاء مارآفزيٌي
ًظام صياًت اس هالنيت فنزي
سيزساختّاي سيزتٌايي

هموَػِاي اص فشايٌذّبي هشتجط ٍ ثْن پيَػتِاي اػت وشِ دس جْشت استمشبء

پروژه تدوین سند مدیریت تکنولوژی فناوری اطالعات و ارتباطات

ووي ٍ ويفي ػطح فٌبٍسي اص طشيك لك ٍ ايمبد فٌبٍسيّشبي ًشَ ،ثْجشَد ٍ

ؿىل  -1هذل هفَْهي والى هذيشيت فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت

1. Technology Management
2. Porter, Michael
3. Core Segments

4. Policy Segments
5. Supportive Segments

فللٌبهِ سؿذ فٌبٍسي ،ػبل يبصدّن ،ؿوبسُ  ،44پبئيض 1394

 -3روششناسی تحقيق
سٍؽ ثششِوششبس گشفتششِؿششذُ ثششِ هٌظششَس گشششدآٍسي اطالػششبت ،آهيششضُاي اص
سٍؽّبي تحميك وتبثخبًِاي ،هيذاًي ٍ هطبلؼِ هَسدي اص ديشذگبُ هشذيشيت
فٌششبٍسي  ICTهششيثبؿششذ .سٍؽ وتبثخبًششِاي ،ػوششذتبً ثشششاي هطبلؼششِ اػششٌبد
ثبالدػتي ٍ ًيض فشاّنآٍسدى چبسچَة ٍ تلَيشي هٌبػشت اص الشذاهبت هشَسد
ًيبص دس آيٌذُ هَسد اػتفبدُ لششاس گشفشتّ .شنچٌشيي تحميمشبت ٍ هطبلؼشبت
تطجيمي گؼتشدُاي ثش سٍي اّذاف ،ؿيَُّب ٍ هشذلّشبي هشذيشيت فٌشبٍسي
 ICTدس وـَسّبي هختلف دًيب كَست گشفتِ اػت .اص ثؼذ ثشسػي ووشي ثشب
تَجِ ثِ چـناًذاص  20ػبلِ ٍ افك دػتيبثي ثِ جبيگشبُ ًخؼشت دس هٌطمشِ،
ٍضؼيت ٍ جبيگبُ ايشاى دس همبيؼِ ثب وـَسّبي پيـشٍ هٌطمِ ؿبهل تشويشِ،
سطين كْيًَيؼتي ،ػشثؼتبى ٍ پبوؼتبى ػالٍُ ثش ػبيش وـَسّبي تَػؼِيبفتِ
ٍ دس حبل تَػؼِ هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت .دس ثشسػي اص ثؼذ ػشب تبس ٍ
ًظبم ًَآٍسي  6وـَس وِ ؿبهل وـَسّبي پيـشٍ دس ثحث ًشَآٍسي (آلوشبى،
ًشٍط ،طاپي ٍ اًگلؼتبى) ،وـَس پيـشٍ ٍ دس حبل تَػؼِ (وشُجٌَثي) ٍ وـَس
دس حبل تَػؼِ ًِچٌذاى هَفك دس اهشش ًشَآٍسي (تبيلٌشذ) هشَسد تَجشِ لششاس
گشفتِاًذ ٍ ًْبيتبً دس اهش ػيبػتگزاسي ٍ ثشًبهِّبي تَػشؼِاي ثخشؾ ICT

دٍ وـَس هْن كٌؼتي ٍ پيـشفتِ يؼٌي آهشيىب ٍ آلوبى ثشسػي ؿذُاًذ.
دس هشحلششِ ثؼششذي ٍ ثششِ هٌظششَس جوششغآٍسي ًظشششات ٍ پيـششٌْبدات
وبسؿٌبػبى ،كبحجٌظشاى ٍ جشگبى  ICTوـَس پشػـٌبهِاي دس دٍ ثخشؾ
تٌظين ٍ ثشاي لشيت ثِ ً 70فشش اسػشبل گشديشذ .دس ثخشؾ اٍل پشػـشٌبهِ
(ؿٌبػبيي ٍ اٍلَيتثٌذي ًمبب لَت ٍ ضؼف ،تْذيذّب ٍ فشكتّب) فْشػت
پيـٌْبدي گشٍُ تحميك ثِ تفىيه ًمشبب لشَتً ،مشبب ضشؼف ،تْذيشذّب ٍ
فشكتّب آٍسدُ ؿذُ اػت وِ ّشيه اص پبػخدٌّذگبى ػشالٍُ ثشش هـشخق
ًوَدى اّويت ٍ تإثيش ّش يه اص هَاسدً ،ؼجت ثِ تىويل فْشػت ٍ تؼيشيي
هيششضاى اّويششت ٍ تششإثيش هششَاسد پيـششٌْبدي الششذام ًوَدًششذ .دس ثخششؾ دٍم
پشػـششٌبهِ تؼششذاد  8ػششؤال «ثششبص» جْششت دسيبفششت ًظشششات جشگششبى ٍ
وبسؿٌبػبى حَصُ  ICTطشاحي ٍ اسائِ گشديذُ اػت .وليِ ًظشات دسيبفتي
طجمِثٌذي ٍ دس تذٍيي ايي ػٌذ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت.
ثِ هٌظَس اًمبم ايي فؼبليت ،دس هشحلِ اٍل ،هموَػشِاي اص ؿشب قّشب
ثشاػبع ؿب قّبي اسائِ ؿذُ دس ثخؾ ثشسػي ؿب قّبي حشَصُ ٍ ICT
ثشاػبع هيضاى دػتشػي ثِ اطالػبت ٍ دادُّب اًتخبة هيگششددّ .وچٌشيي
ثِ هَاصات ايي هشحلِ هموَػِاي اص وـَسّب اص گشٍُّبي هختلف وـَسّبي
تَػششؼِيبفتششِ ٍ دس حششبل تَػششؼِ ٍ ّوچٌششيي وـششَسّبي تَاًوٌششذ هٌطمششِ
بٍسهيبًِ اًتخبة ؿذُ اػت .دس هشحلِ ثؼشذ اطالػشبت جوشغآٍسي ؿشذُ ٍ
ثشاي ايمبد اهىبى جوغثٌذي ،دس يه ثبصُ (ً )100،0شهبلػبصي هيگشدد.
ػپغ ثب جوغثٌذي ًظشات جشگيٍ ،صى اّويت وبسوشدّشبي هشذيشيت
فٌبٍسي  ICTتؼييي گشديذُ ٍ دس ًْبيت ثب ثِوبسگيشي سٍؽ هيبًگيي ٍصًشي
اهتيبص ًْبيي وـشَسّب اص ؿشب ق هشذيشيت فٌشبٍسي  ICTثشِ ػٌشَاى يشه
ؿب ق تشويجي تؼييي هيگشدد .تؼييي ايي هيضاى ثشاي ايششاى ،وـشَسّبي
تَاًوٌذ هٌطمِ بٍسهيبًِ ٍ ػبيش وـشَسّبي پيـششفتِ ٍ دس حشبل تَػشؼِ،
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اهىبى تؼييي جبيگبُ ايشاى سا دس حَصُ هذيشيت فٌبٍسي  ICTهيؼش ػشب تِ
وِ هيتَاًذ دس اسائِ ثشًبهِّب ٍ ّذفگزاسيّب ثِ يبسي ثشًبهِسيضاى ثشػذ.
 -4تررسی شاخصهای حوزه ICT

دس فضششبي فٌششبٍسي اطالػششبت ٍ استجبطششبت ،ؿششب قّششبي هختلششف ثششب
دػتِثٌذي ّب ٍ ثب اّذاف گًَبگَى اسائِ گشديذُ اػشت .ثشب هششٍسي ثشش ايشي
هموَػِ ؿب قّب هيتَاى ثِ ثش ي ؿب قّبي هـتشن اؿبسُ ًوَد.
هموَػِ ؿب ق ّبي اػتفبدُ ؿشذُ تَػشط ثبًشه جْشبًي دس گشضاسؽ
هشثَب ثِ ٍضؼيت  ICTوـَسّب دس يه ًگبُ ،1ثِ ثيشبى ؿششايط التلشبدي،
اجتوششبػي وـششَسّبي هختلششف اص حيششث ػششب تبس ٍ ػولىشششد ثخششؾ ICT
هيپشداصد .هموَػِ ؿب قّبي اسائِ ؿذُ دس ايشي گشضاسؽ دس ػشِ ػشطح
ثؼتش التلبدي -اجتوبػي ،ػب تبس ثخؾ  ٍ ICTوبسايي ثخشؾ  ICTاسائشِ
ؿذُ اػت .ثؼتش التلبدي ،اجتوبػي ثِ اسائِ تلَيشي ولي اص هحيط وشالى
التلبدي ٍ ؿشايط اجتوبػي وـَسّب پشدا تِ ،ػب تبس ثخؾ  ،ICTهشٍسي
ولي اص ٍضؼيت همشسات ٍ ػيبػت ّبي هَجشَد ثخشؾ هخشبثشات داؿشتِ ٍ
ػولىشد ثخشؾ  ICTهموَػشِ اطالػشبت آهشبسي ثخشؾ  ICTسا اص طشيشك
ؿب قّشبي هشثشَب ثشِ دػتشػشي ،ويفيشت ،ليوشتگشزاسي ،وبسآهشذي ٍ
پبيذاسي ًْبدي ٍ وبسثشدّبي  ICTثيبى هيًوبيذ [.]10
2
تَػط اتحبديِ ػلَم ٍ فٌبٍسي ثشاي تَػؼِ هلل هتحذ گضاسؿي ثشب ًشبم
«ؿششىبف ديميتششبل :ؿششب قّششبي تَػششؼِ  »3ICTثششِ هٌظششَس اسصيششبثي
تَػؼِ ICTدس وـَسّب ،ثب هؼشفي ؿب لي تحت ػٌشَاى «ؿشب ق اًتـشبس
 ،»ICT4دس ػبل  ،2005اسائِ ؿذُ اػت .ؿىبف ديميتشبلي هؼششف فبكشلِ
اطالػبتي هَجَد هيبى وـَسّبي هختلشف هشيثبؿشذ .لبثليشت اتلشبل 5وشِ
ثيبىوٌٌذُ تَػؼِ صيشػب تّبي  ICTهيثبؿذ ،دػتشػي 6وِ فشكتّشبي
7
حبكل اص اتلبل سا هَسد تَكيف لشاس هيدّشذ ٍ دس هحشَس ػيبػشتگزاسي
هيضاى سلبثتپزيشي دس ثبصاس ّISPب اًذاصُگيشي هيؿَد [.]11
ػبصهبى تَػؼِ ّوىبسيّشبي التلشبدي ( )OECDدس ػشبل  2005ثشِ
اسائِ هموَػِاي اص ؿب قّبي  ICTتحت ػٌشَاى ؿشب قّشبي ػشٌمؾ
التلبد اطالػبتي پشدا ت وِ دس آى ؿب قّب دس دٍ ػطح بًَاس ٍ وؼشت
ٍ وبس هَسد ثشسػي لشاس گشفتِاًذ وِ دس ّش دٍ ايي ػطحّب ًيض ؿب قّبي
دػتشػي ٍ اػتفبدُ اص  ٍ ICTايٌتشًت ٍ ّوچٌيي هحذٍديتّبي اػشتفبدُ
اص ػشٍيغّب هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت [.]12
دس ػبل  ،2007اتحبديِ ثيي الوللي استجبطبت ساُ دٍس 8ثِ اسائشِ گشضاسؽ
ديگشي دس استجبب ثب ثخؾ  ICTپشدا تِ وشِ دس آى ؿشب قّشب سا دس ػشِ
گشٍُ ؿب قّشبي وشالى  ،ICTؿشب قّشبي صيشػشب ت ٍ ؿشب قّشبي
ػشٍيغ هخبثشاتي تمؼين ًوَدُ اػت [.]13
1. ICT at-a-Glance Country Tables
)2. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD
3. The Digital Divide: ICT Development Indices
4. ICT Diffusion Index
5. Connectivity
6. Access
7. Policy
)8. International Telecommunication Union (ITU
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هموَػِ ؿب قّبي آهبدگي ؿجىِاي 1ثِػٌشَاى دسجشِ آهشبدگي يشه

لَكي ،ثيٌؾ دٍلت هجٌي ثش پيـشفتّبي ػلش ديميتشبلي ،حوبيشت هشبلي
دٍلت اص پشٍطُّبي صيشػب ت ايٌتشًت ،وبسايي چبسچَة حمَلي ػٌتي ،لشَاًيي
ثشاي پَؿؾ ايٌتشًت ،ػطح وٌتشل ٍ ػَْلت ثجت يه ؿشوت جذيذ هيثبؿذ.
هؼيبس هحيط اجتوبػي ٍ فشٌّگي (ػْن  ،)%15ؿب قّشبي هشثشَب ثشِ ايشي
طجمِ ؿبهل ػطح آهَصؽ ٍ ػَاد ،ػطح ػشَاد ايٌتشًتشي ،هيشضاى وشبسآفشيٌي،
هْبستّبي فٌي ًيشٍي وبس هيثبؿذ .هؼيبس پـتيجبًي ذهبت الىتشًٍيىي (ػْن
 )%5وِ ؿب قّبي ايي هؼيبس ؿبهل دػتشػي ثِ ذهبت هـشبٍسُاي تمشبست
الىتشًٍيىي ٍ شذهبت پـشتيجبًي فٌشي ،دػتشػشي ثشِ اػشتبًذاسّبي كشٌؼتي
پـتيجبًي ثشاي پلتفشمّب ٍ صثبىّبي ثشًبهِسيضي هيثبؿذ [.]15

 102وـَس هختلف تحت ايي هموَػِ اسائِ گشديذُ اػت .ايي ؿشب قّشب

هْوتشيي دػتِثٌذي ؿب قّب تَػط (هـبسوت اسصيبثي  ICTثب ّشذف

هموَػِ هلي ثشاي هـشبسوت دس تَػشؼِ  ٍ ICTثْششُهٌشذي اص هٌشبفغ آى
تؼشيف هي گشدد .ؿب قّبي  NRIدس ػبل  2002-2001تَػط ويشووي
ٍ ّوىشبساى ٍي 2هؼشفششي گشديششذ ٍ تَػشط داتششب ٍ ّوىششبساى ٍي 3دس ػششبل
 2003-2002هَسد ثبصًگشي لشاس گشفت .ايي ؿب قّب اٍليي ثشبس دس ػشبل
 2004-2003ثشاي ستجِثٌذي وـَسّب هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت .ايشي
هموَػِ ثب ّوىبسي تيوي اص ثشًبهِ  ،InfoDevثبًه جْبًي ،هموغ جْبًي
التلبد ٍ 4هؤػؼِ آهَصؿي  INSEADدس ػبل  2004ثب ػٌشَاى "گشضاسؽ
جْبًي فٌبٍسي اطالػبت "5ثب اسائِ ؿب قّبي تىويلشي  ٍ NRIثشب ثشسػشي
دس ػِ ػطح اػتفبدُ ،آهبدگي ٍ هحشيط اسائشِ گشديشذُ اػشت ٍ اػشتفبدُ ٍ
آهبدگي فشدي ،وؼت ٍ وبسّشب ٍ دٍلشت سا اسصيشبثي ًوشَدُ ٍ هحشيط ثشبصاس،
صيشػب تي ٍ ػيبػتگزاسي سا ثشسػي هيًوبيذ [.]14
ٍاحذ اطالػشبت اوًََهيؼشت 6اص ػشبل  2000تشبوٌَى ثشِ ثشسػشي هيشضاى
آهبدگي الىتشًٍيىي  68التلبد ثشتش دًيب پشدا تشِ اػشت وشِ گشضاسؽ آى ًيشض
تَػط ّويي اتحبديِ ،ػبالًِ هٌتـش هيؿَد .ايي ثشسػي دس لبلت  100هؼيشبس
ووي ٍ ويفي دس  5همَلِ ولي صيش اًمبم هيؿَد .دس ػبل  2007ثِ اسائِ ؿشؾ
ؿب ق تشويجي ثِ هٌظَس ػٌمؾ هيضاى ثؼتش الىتشًٍيىي وـشَسّب پشدا شت.
ًضديه ثِ يىلذ هؼيبس ويفشي ٍ ووشي ،دس ؿشؾ سدُ هتوشبيض دس طجمشِثٌشذي
ثؼتشػبصي الىتشًٍيىي لشاس داسد .هٌجغ اوثش دادُّبٍ ،احذ اطالػبت اوًََهيؼت
اػت .هؼيبسّبي ويفشي تَػشط وبسؿٌبػشبى وـشَسي ؿشجىِ گؼشتشدُ ٍاحشذ
اطالػبت اوًََهيؼت اسصيبثي ؿذُ ٍ اسصيبثي آًْب تَػشط التلشبدداًبى ثشجؼشتِ
ثشسػي ؿذُ اػت .ؿؾ سدُثٌذي (ٍ اسصؽ آًْب دس هذل) ٍ ػجبستٌذ اص:
هؼيبس استجبطبت ٍ صيشػب ت فٌبٍسي (ػْن  )%25وِ ؿب قّبي ايي هؼيبس
ؿبهل ضشيت ًفَر تلفي ثبثت ،پٌْبي ثبًذ ،ضشيت ًفَر هَثبيل ،وبسثشاى ايٌتشًت،
وبهپيَتشّبي ؿخلي ،ػطح سلبثت دس كٌؼت هخبثشات ،ويفيت اتلبل ايٌتشًت،
اهٌيت صيشػب ت هخبثشات اػت .هؼيبس هحيط تمبسي (ػْن  ،) %20دس اسصيبثي
هحششيط تمششبسي ػوششَهيٍ ،احششذ اطالػششبت اوًََهيؼششت 70 ،ؿششب ق ؿششبهل
هؼيبسّبيي چَى لذست التلبدي ،ثجبت ػيبػي ،همشسات ،هبليبت ،ػيبػتّشبي
سلبثتي ،ثبصاس وبس ،ويفيت صيشػشب ت ٍ ثشبص ثشَدى تمشبست ٍ ػششهبيِگشزاسي سا
پَؿؾ هيدّذ .پزيشؽ تمبست الىتشًٍيىي تَػط هلشفوٌٌذگبى ٍ ثٌگشبُّشب
(ػْن دس هموَع اهتيبصات  ،)%20ؿب قّبي ايي هؼيبس ؿبهل ّضيٌِ دٍلت دس
فٌبٍسي اطالػبت ثِ ػٌَاى ًؼجتي اص  ،GDPػطح تَػؼِ تمبست الىتشًٍيىشي،
هيضاى تمبست  ،onlineويفيت پـتيجبًي ٍ ػيؼتنّبي تحَيل ٍ تَاًشبييّشبي
ؿشوتّب هيثبؿذ .هؼيبس هحيط لبًًَي ٍ ػيبػتي (ػْن  ،)%15ؿشب قّشبي
ايي هؼيبس ؿبهل هموشَع هحشيط ػيبػشي ،ػيبػشت حوبيشت اص داسايشيّشبي
)1. Networked Readiness Index (NRI
2. Kirkman et al.
3. Dutta et al.
4. World Economic Forum
5. The Global Information Technology Report
)6. Economist Intelligence Unit (EIU

تَػؼِ) ،دس ًـؼت فَسيِ  2005طًشَ اسائشِ ؿشذُ اػشت ٍ حشبٍي فْشػشت
جبهؼي اص ؿب قّبي وليذي  ICTاػت وِ دس گضاسؽ التلشبد اطالػشبتي
( )Information Economy Reportدس  4حَصُ صيش تؼشيف ؿذُاًذ:
الف) صيشػب ت  ٍ ICTدػتشػي ثِ آى
ة) هيضاى دػتشػي ثِ  ٍ ICTثِوبسگيشي آى تَػط افشاد ٍ بًَادُّب
ج) ثِوبسگيشي  ICTتَػط وؼت ٍ وبس
د) ثخؾ بف  ٍ ICTتمبست دس حَصُ هحلَالت ICT

ؿب قّبي آهبسي ٍ گضاسؽّبي ثيي الوللي اسائِ ؿشذُ دس ايشي صهيٌشِ
حبوي اص آى اػت وِ دس ستجِثٌذي وـَس ّبي جْبى اص لحبظ ؿب قّشبي
 ،ICTثيؾتشيي تإويذ ثش دػتشػي ٍ صيشػب ت اػت [.]16
ؿب ق دػتشػي ديميتبل 7ثِ ػٌَاى ًخؼتيي ؿب ق جْبًي دس ستجِثٌذي
ستجِثٌذي وـَسّب اص هٌظش  ICTدس ػبل  178 ،2002وـَس جْشبى سا دس آهشبس
َد هَسد ثشسػي لشاس داد .ايي ستجِثٌذي تَػط  ITUكَست هيگيشد .ؿب ق
 DAIاثضاس هفيذي جْت ؿٌبػبيي آيٌذُ پيـشفت وـَسّبي جْبى دس اهش ICT
تلمي هيؿَد وِ دس ٍالغ ،داسا ثَدى هتييشّبي جذيذي ًظيش ػطح تحليالت ٍ
تَاًبيي هبليٍ 8جِ توبيض ايي ؿب ق ثب ػبيش ؿب قّبي هـبثِ ؿذُ اػت .ايشي
ؿب ق ،هشوت اص  8هتييش ٍ  5حَصُ صيشػب ت ،تَاًبيي هبلي ،داًؾ ،ويفيشت ٍ
ثِوبسگيشي جْت اهتيبصدّي وـَسّب هيثبؿذ ٍ هالن اسصيبثي ّش وـَس اهتيبصي
اػت وِ دس هميبع ثيي  1 ٍ 0ثِ آى دادُ هيؿَد .دس ًْبيت ايي اهتيبصات هٌمش
ثِ وـَسّبي دس  4گشٍُ ػبلي ،ثبال ،هتَػط ٍ پبييي هيؿَد [.]17
ؿب ق فشكت ديميتبل 9ؿب ق هشوجي اػت ثشاي اًذاصُگيشي ٍ ػٌمؾ
ػٌمؾ اّويت ؿىبف اطالػبتي .ايي ؿب ق تشويت اص  11ؿب ق اكل هَسد
تَافك ثييالوللي دس حَصُ ICTاػت وِ ثش هجٌبي ػشِ همَلشِ فشكشت ،هيشضاى
دػتشػي ٍ تَاًبيي هبلي هَسدًيبص جْت هـبسوت دس جبهؼِ جْبًي ،صيشػب ت
ؿبهل اًَاع هختلف ؿجىِ ( طَب تلفي ثبثت ،تلفيّوشاُ ،دػتشػي بًَادُّب
ثِ ايٌتشًت) ٍ اهىبًبت دػتشػي ٍ ثِوبسگيشي فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطشبت دس
ثيي وبسثشاى ايٌتشًت هـتشويي پْيثبًذ (ثبثت ٍ ثيػين) ثٌب ًْبدُ ؿشذُ اػشت.
ايي ؿب ق دس گضاسؽ جبهؼِ اطالػبتي جْبًي 10اسائِ هيگشدد [.]17
)7. Digital Access Index (DAI
8. Affordability
)9. Digital Opportunity Index (DOI
10. World Information Society Report
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ثب تَجِ تمؼينثٌذي ثخؾ استجبطبت ٍ فٌبٍسي اطالػبت دس ػٌذ تَػؼِ

مارمزد

ثخؾ استجبطبت ٍ فٌبٍسي اطالػبت دس چْبس صيشثخؾ ؿب قّشبي تَػشؼِ

تَػؼِ

سيزمارمزد

شاخصّاي سٌجش
o

فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت دس چْبس دػشتِ هخشبثشات ،فٌشبٍسي اطالػشبت،
پؼت ٍ فضبيي اسائِ گشديذُ اػت [.]4

o

دس حَصُ ٍضؼيت ؿشب قّشب دس ثحشث تَػشؼِ فٌشبٍسي ،گشضاسؽّشبي
هختلفي اص ػَي ػبصهبىّبي ثييالوللي ٍ دا لي اسائشِ گشديشذُ اػشت وشِ

تمبسيػبصي

هيتَاى ثِ گضاسؽ ثبًه جْشبًي ،گشضاسؽ ػشبصهبى ّوىشبسيّشبي تَػشؼِ

o
o

التلبدي ٍ  ...اؿبسُ ًوَد وِ ثب تَجِ ثِ ايٌىِ هؼتميوبً دس ثخشؾ فٌشبٍسي
اطالػبت ٍ استجبطبت هطشح ًـذُ اػت اص آًْب گزس هيؿَد ٍ فمط دٍ هَسد

o

اص گضاسؽّبي دا لي دس ايي حَصُ ثِ اجوبل هَسد اؿبسُ لشاس هيگيشد.
دس حَصُ اسصيبثي ٍضؼيت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي دس وـشَس ًيشض ،ػشٌذ تَػشؼِ ثخشؾ
پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي دس ثشًبهِ چْبسم  27ؿب ق سا هطشح ًوَدُ اػت وِ ثِكَست ػشبم
ثَدُ ٍ ثب تيييشاتي دس ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت ًيض لبثل طشح اػت [.]5

آهَصؽّبي ػوَهي
آهَصؽ
هٌبثغ اًؼبًي

دس ّويي ساػتب ،ؿب قّشبي اسصيشبثي ػلشن ٍ فٌشبٍسي ؿشَساي ػلوشي

ؿب قّبي ثْشٍُسي طجمِثٌذي ٍ اسائِ گشديذُ اػت وِ جٌجِ ػبم داؿشتِ
ٍ دس ثخؾ بكي هَسدًظش ًجَدُ اػت [.]6

آهَصؽّبي هْبستي

اًمبم دٌّذُ تحميمبت o

پـتيجبًي
هبلي
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ثشاػبع هموَػِ ؿب قّبي اسائِؿذُ ثشاػبع هشاجغ دا لي ٍ بسجي دس

حوبيت هبلي اص تحميمبت o

دس ثٌگبُّبي تمبسي

هَسد اؿبسُ لشاس گشفت ٍ ثش هجٌبي ًظشات جشگي ً 10فش اص وبسؿٌبػبى حشَصُ
ساّجشدي  ،ICTجذٍل ريل ثِ استجبب ثب هموَػِ ؿشب قّشبي اثشگشزاس ثششاي

o

اػطبي ٍام ٍ تؼْيالت
ثالػَم ٍ غيشُ

o

ؿجىِػبصي

o

دٍ حَصُ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت ٍ پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي وِ دس ثخؾ گزؿتِ

o

استمبي
وبسآفشيٌي

حوبيت اص وبسآفشيٌي

هموَػِ وبسوشدّب ٍ صيشوبسوشدّبي هذيشيت فٌبٍسي  ICTاسائِ هيگشدد.

o
o

جذٍل  -1ؿب قّبي پيـٌْبدي هذيشيت فٌبٍسي ICT

مارمزد

سيزمارمزد
تؼييي چبسچَةّبي
ػيبػت ولي

اهَس
ػيبػتگزاسي

تذٍيي ػيبػتّبي حَصُ
فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي
ثشًبهِسيضيّبي
ػپـتيجبًي هٌبػت ٍ
ّذفوٌذي اص طح والى

اًتـبس
ٍ oجششَد همشششساتگششزاس همششضا دس ثخششؾ
استجبطبت ٍ فٌبٍسي اطالػبت
 oاٍلَيتّبي دٍلت دس استجبب ثب ICT

وٌتشلً ،ظبست ٍ اسصيبثي

تؼْيل
ًَآٍسي

تحميك ٍ

 oتؼشذاد پتٌشتّشبي وشبسثشدي حشَصُ ICT

هيضاى ػشهبيِگزاسي ثخؾ %( ICTاص )GDP
هلبسف  %( ICTاص )GDP
هيشششضاى دس دػشششتشع ثشششَدى ػششششهبيِ
هخبطشُپزيش دس ثخؾ ICT
ػَثؼيذ ثشاي  R&Dدس ػطح ثٌگبُّبي ICT
دسكذ اػتجشبسات پظٍّـشي حشَصُ  ICTثشِ
تَليذ ًب بلق دا لي
تؼششذاد هشاوششض سؿششذ ٍ پششبسنّششبي ػلششن ٍ
فٌبٍسي فؼبل دس حَصُ ICT
ؿجىِ ّبي پظٍّؾ ،فٌبٍسي ٍ اطالع سػشبًي
حَصُ ICT
تؼذاد همبالت چبحؿذُ دس همالت ػلوي ٍ پظٍّـي
ًوبيِؿذُ دا لي هشثَب ثِ  %( ICTاص ول)
تؼذاد وٌفشاًغّب ٍ وبسگبُّبي ثييالوللي ٍ
دا لي ثشگضاس ؿذُ دس حَصُ ICT
صهبى هَسدًيبص ثشاي ؿشٍع يه وؼت ٍ وبس ICT

 oؿب ق آهبدگي الىتشًٍيىي
فشٌّگػبصي
 oاًششذاصُ ثششبصاس هٌطمششِاي ( ICTهيششضاى وششل
تَليذ – كبدساتٍ +اسدات)
تْيِ ثؼتشّبي ػوَهي
 oهحيط اجتوبػي -فشٌّگي
تَليذ وبال ٍ ذهبت

ػشضِ
فٌبٍسي

تلَيت لَاًيي ٍ همشسات  oلَاًيي هشتجط ثب ICT
ًظبم اطالعسػبًي
 oكذٍس همَص فؼبليشت ثخشؾ غيشدٍلتشي دس
حَصُ فٌبٍسي ICT
افضايؾ تمبضبي وبسثشي
حوبيت اص حمَق هبلىيت فىشي  oاػششتبًذاسدّبي هلششي هلششَة ريكششالح دس
حَصُ فٌبٍسي ICT
حوبيت اص حَصُّبي
 oهحيط حمَلي -ػيبػي حَصُ ICT
بف تحميمبتي

طشاحي ٍ تَػؼِ

o

شاخصّاي سٌجش

ثشاي يه هيليَى ًفش جوؼيت
داًـوٌذاى ػلوي ٍ هٌْذػبى ثخؾ R&D
حَصُ ICT
همبالت پزيشفتشِ ؿشذُ دس همشالت هؼتجشش
ثييالوللي دس حَصُ ICT
تؼذاد ؿشوت ّبي فؼبل دس ثبصاس هحلشَالت
فٌبٍساًِ ICT
تؼذاد هشاوض تحميمبتي دٍلتي ٍ غيشدٍلتشي
هشتجط ثب ICT
دسكذ طشحّبي تحميمشبتي وشبسثشدي ICT
اص ول طشحّبي تحميمبتي فؼبل

 oآهَصؽ وبسثشدّبي  ICTثِ ًيشٍي وبس
 oػشهبيِگشزاسي ػوشَهي ثشش سٍي آهشَصؽ
 %(ICTاص )GDP
 oهيضاى ّضيٌِ ػشاًِ آهَصؽّبي ICT

حوبيت هبلي اص ًْبدّبي o

اًمالة فشٌّگي ًيض هطششح اػشت وشِ دس  5دػشتِ ؿشب قّشبي اًؼشبًي،
ؿب قّشبي هشبلي ،ؿشب قّشبي ػشب تبسي ،ؿشب قّشبي ػولىششدي ٍ

آهَصؽّبي ػبلي
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o

اسائِ صيشػب تّبي صيش o

ثٌبئي
فشٍؽ وبال ٍ ذهبت

o
o

دسآهذ ول ثخؾ  %( ICTاص )GDP
هموششَع كششبدسات ٍ ٍاسدات هحلششَالت ٍ
ذهبت  %( ICTاص )GDP
هتَػط ضشيت فٌبٍسي ICT
ؿب ق استجبطبت ٍ صيشػب ت فٌبٍسي

هموَػِ ؿب قّبي اسائِ ؿذُ دس جذٍل فَق ثششاي هشذيشيت فٌشبٍسي
 ،ICTهششيتَاًششذ ثؼششتش هٌبػششجي سا جْششت هطبلؼششبت تطجيمششي ٍ ،يششب
ّذفگزاسيّب ٍ ثشًبهِسيضيّبي آتي ايمبد ًوبيذ ،اص ايي حيث وشِ ًگشبّي
جْت دٌّذُ ثِ تَػؼِ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت سا دس ثش هيگيشد .اسائشِ
ؿب قّبي هتؼذد ثشاي ّش وبسوشد ثِ ايشي ػلشت كشَست پزيشفتشِ تشب دس

34

اسصيبثي ٍضؼيت ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت اص حيث هؤلفِّبي هذيشيت فٌبٍسي
ضشاثي ،كلَاتي ػشچـوِ ،هحوذيبى شاػبًي ٍ هذاح

فللٌبهِ سؿذ فٌبٍسي ،ػبل يبصدّن ،ؿوبسُ  ،44پبئيض 1394

جذٍل  -2ؿب قّبي هَسد اػتفبدُ ثشاي اسصيبثي ؿب ق هذيشيت فٌبٍسي ICT

كَست ًجَد دادُّبي الصم ثشاي ّش وذام اص ؿب قّشب دس ػشطح وـشَسّب،
ثتَاى اص ؿب قّبي هتٌبظش يب جبًـيي آى اػتفبدُ ًوَد.

مارمزد

شاخصّاي سٌجش
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اهَس
ػيبػتگزاسي

اٍلَيت دٍلت دس ثخؾ

در ميان ايران و كشورهای منتخة
ايي ثخؾ اص همبلِ ،ثِ اًمبم هطبلؼبت تطجيمشي اص اثؼشبد ووشي ا تلشبف

تؼْيل ًَآٍسي

تحميك ٍ تَػؼِ

صيشػب تي ٍ تَػؼِاي  ICTا تلبف داسد وِ ثِطَس هؼوَل تَػشط هشاجشغ
هؼتجش ثييالوللي ثِ كَست ػبليبًِ تْيِ ٍ هٌتـشش هشيگششدد .ايشي هموَػشِ
ؿب قّبٍ ،ضؼيت وـَسّبي هختلف ٍ ستجِثٌذي آًْشب سا هشَسد اؿشبسُ لششاس
هيدّذ .ثشسػي ايشي گشضاسؽّشب ٍ تجيشيي ٍضشؼيت ايششاى دس ايشي دػشتِ اص

آهَصؽ ٍ
تَػؼِ هٌبثغ
اًؼبًي

ؿب قّب ،دػتون اص جْت ايٌىشِ ؿشب قّشبي پشوشبسثشد ٍ پشش اػشتٌبدي
ثِحؼبة هيآيٌذ ،الصم ٍ ضشٍسي اػت اهب وبفي ًويثبؿذ .اص ايٌشٍ ،ثِ فشا َس
پظٍّؾ ٍ ثشاػبع هموَػِ وبسوشدّب ٍ ػب تبس ًظبمهٌشذ حشبون ثشش آى ،الصم
اػت ّوبى ًَع ًگبّي وِ هذيشيت فٌبٍسي سا دس ػطح والى ثب ًگبُ ًظبم هلي
ًَآٍسي تحليل هيًوبيذ ٍ ثشاي آى ثؼتش ًگبؿت ًْبدي سا پيـٌْبد هشيدّشذ،
ايمبة هيًوبيذ تب ايي ًگبُ دس همبيؼِّشبي تطجيمشي ٍ الگشَثشداسي ٍ تحليشل
جبيگششبُ وـششَس ًيششض جششبسي ٍ ػششبسي گشششدد .اص ايششي حيششث ،دػششتِ دٍهششي اص
ؿششب قّششب تحششت ػٌششَاى ؿششب قّششبي هششذيشيت فٌششبٍسي وششِ ثششب سٍؽ
هيبًگييگيشي ٍصًي ثِ يشه ؿشب ق ًْشبيي هشذيشيت فٌشبٍسي  ICTتجشذيل
هيؿًَذً ،يض ثشاػبع هطبلؼبت ٍ تحليلّبي جبهغ ٍ دليك وبسؿٌبػي ٍ ًيشض

استمبي
وبسآفشيٌي

تَاًوٌذ هٌطمِ بٍسهيبًِ ٍ ػبيش وـَسّبي پيـشفتِ ٍ دس حبل تَػشؼِ ،اهىشبى
تؼييي جبيگبُ ايشاى سا دس حَصُ هذيشيت فٌبٍسي  ICTهيؼش هيػبصد ٍ َاّشذ
تَاًؼت دس هشاحل ثؼذي ثِ هٌظَس اسائِ ثشًبهِّب ٍ ّذفگشزاسيّشب ثشِ ػٌشَاى
ساٌّوبي هؼيش دس ذهت ػيبػتگضاساى ٍ ثشًبهِسيضاى لشاس گيشد.
ثشاي اًتخبة ايي ؿب قّب ،دس ايي هشحلِ ،هموَػشِاي اص ؿشب قّشب
ثشاػبع ؿشب ق ّشبي ثشسػشي ؿشذُ دس هٌشبثغ هختلشف ٍ ثشب تطجيشك ثشِ
هؤلفِّبي هذيشيت فٌبٍسي ٍ ثب تَجِ ثشِ هيشضاى دػتشػشي ثشِ اطالػشبت ٍ
دادُ ّب اص هٌبثغ هؼتجش ثييالوللي اًتخبة هيگشدد .دس جشذٍل ( )2ػٌشبٍيي
ايي ؿب قّب ثِ ّوشاُ هأ ز آًْب اسائِ هيگشدد .الصم ثِ روش اػت ثب تَجِ
ثِ ًجَد همبديش ووي ثشاي ثش ي اص ؿب قّب اص هتييشّبي ًضديه ثِػٌشَاى
هتييش جبيگضيي 1اػتفبدُ ؿذُ اػت.

1. Proxy

OECD in Figures, 2004

تؼذاد هحممبى ( %اص تؼذاد
ؿبغالى)

OECD in Figures, 2004
World Bank, UNESCO, 2005

ػشهبيِگزاسي ػوَهي ثش
سٍي آهَصؽ ( %اص )GDP

OECD in Figures, 2004
UNDP, 2005

ؿب ق تَػؼِ اًؼبًي

UNDP, 2005

دسكذ اػتجبسات پظٍّـي (%
اص )GDP

OECD in Figures, 2004
UNDP, 2005

صهبى هَسدًيبص ثشاي ؿشٍع
يه وؼت ٍ وبس ICT

World Bank Indicators (WDI),
2006

ؿب ق آهبدگي الىتشًٍيىي Economist Entelligence Unit,
2004
اًتـبس
Economist Entelligence Unit,
هحيط اجتوبػي -فشٌّگي
2004
Information and
دسآهذ ول ثخؾ  %( ICTاص
Communications for
Development, Global Trends and
)GDP
ػشضِ فٌبٍسي
Policies, World Bank, 2004

ؿب ق استجبطبت ٍ
صيشػب ت فٌبٍسي

ثِػجبست ديگش ،ثب ايي دٍ دػتِ اص ؿب قّب هيتَاى هطوئي ثَد وشِ اثؼشبد
اػت .آگبّي اص همبديش ايي ؿب قّب ثشاي ايششاى ٍ دس هميشبع ثشب وـشَسّبي

ICT

Economist Entelligence Unit,
2004

پـتيجبًي هبلي
Information and
Communications for
هلبسف  %( ICTاص )GDP
Development, Global Trends and
Policies, World Bank, 2004

ًظشات جشگي دس ايي همبلِ تَػؼِيبفتِ ٍ اسائِ هيگشدد.
هختلف هذيشيت فٌبٍسي دس حَصُ  ICTاسصيبثي گشديذُ ٍ هَسد تَجِ لشاس گشفتِ

هحيط حمَلي -ػيبػي
ثخؾ ICT
تؼذاد پتٌتّبي وبسثشدي

داسد .ثِايي هٌظَس ،ثشسػي ٍضؼيت ايشاى ٍ همبيؼِ ثب وـشَسّبي ديگشش دس دٍ
دػتِ اص ؿب قّب هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت .دػتِ اٍل ،ثشِ ؿشب قّشبي

ICT

هأخذ
Information and
Communications for
Development, Global Trends and
Policies, World Bank, 2004

Economist Entelligence Unit,
2004

 -7يافتهها
دس ايي لؼوت ثب تَجِ ثِ وبسوشدّب ٍ صيشوبسوشدّبي اسائِ ؿذُ دس هذل
هفَْهي ،ثشاي ّش وشبسوشد ٍ صيشوشبسوشد ٍضشؼيت ؿشب قّشبي ايششاى دس
همبيؼِ ثب هموَػِ  35وـَس ديگش ثِ هٌظَس تجييي جبيگبُ فؼلي ايششاى دس
هيبى وـَسّبي هْن هٌطمِ ٍ جْبى هَسد ثشسػي لششاس گشفتشِ ٍ دس لبلشت
ًوَداسّبي همبيؼِاي اسائِ هيگشدد.
 -1-7تزرسي ٍضؼيت ايزاى اس حيث شاخصّاي ارسياتي هذيزيت
فٌاٍري ICTدر هقايسِ تا مشَرّاي هٌتخة

فللٌبهِ سؿذ فٌبٍسي ،ػبل يبصدّن ،ؿوبسُ  ،44پبئيض 1394

اسصيبثي ٍضؼيت ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت اص حيث هؤلفِّبي هذيشيت فٌبٍسي
ضشاثي ،كلَاتي ػشچـوِ ،هحوذيبى شاػبًي ٍ هذاح

تسهيل نوآوري

ضاخص امور سياستگشاري

داومارك
فىالود
ظًئد
ايرلىد
اوگلعتان
اظتراليا
اتريش
وريش
ظًئيط
ماوادا
اظپاويا
ويًزيلىد
پرتغال
َلىد
ايتاليا
فراوعٍ
اياالت متحدٌ
بلصيل
آلمان
يًوان
مرٌ جىًبي
رشيم اشغالگر
منسيل
آفريقاي
شاپه
مجارظتان
جمًُري چل
برزيل
اظلًيامي
لُعتان
ترميٍ
َىد
ريظيٍ
عربعتان
ايران
پامعتان
چيه

شاپه
داومارك
پامعتان
فىالود
َىد
مرٌ جىًبي
وريش
اياالت متحدٌ
ظًئد
ايرلىد
رشيم اشغالگر قدض
اوگلعتان
اظتراليا
اتريش
پرتغال
َلىد
آلمان
ماوادا
آفريقاي جىًبي
ظًئيط
فراوعٍ
چيه
اظپاويا
ويًزيلىد
مجارظتان
برزيل
بلصيل
يًوان
جمًُري چل
منسيل
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ؿىل  -2جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد اهَس ػيبػتگزاسي :ؿب ق اٍلَيتثخؾ
 ICTدس دٍلت

ؿىل  -3جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد تؼْيل ًَآٍسي :ؿب ق هحيط ػيبػي-
حمَلي ثخؾ ICT
تحقيق و توسعه

تحقيق و توسعه
اياالت متحدٌ
شاپه
اتريش
آلمان
فراوعٍ
اوگلعتان
َلىد
مرٌ جىًبي
فىالود
ايتاليا
ماوادا
ظًئيط
ظًئد
بلصيل
اظتراليا
چيه
داومارك
اظپاويا
وريش
ايرلىد
َىد
رشيم اشغالگر
ريظيٍ
ويًزيلىد
آفريقاي جىًبي
مجارظتان
برزيل
يًوان
لُعتان
جمًُري چل
منسيل
ايران
اظلًيامي
پرتغال
ترميٍ
پامعتان
عربعتان ظعًدي
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ؿىل  -4جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد تحميك ٍ تَػؼِ :ؿب ق تؼذاد پتٌتّبي
وبسثشدي ICT
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تعذاد محققان در يک ميليون نفز جمعيت

ؿىل  -5جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد تحميك ٍ تَػؼِ :تؼذاد هحممبى دس يه
هيليَى ًفش جوؼيت

اسصيبثي ٍضؼيت ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت اص حيث هؤلفِّبي هذيشيت فٌبٍسي
ضشاثي ،كلَاتي ػشچـوِ ،هحوذيبى شاػبًي ٍ هذاح
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آموسش منابع انساني

آموسش منابع انساني
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ضاخص توسعه انساني

ؿىل  -6جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد آهَصؽ هٌبثغ اًؼبًي :ؿب ق
ػشهبيِگزاسي ػوَهي ثش سٍي آهَصؽ (دسكذ اص )GDP

ؿىل  -7جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد آهَصؽ هٌبثغ اًؼبًي :ؿب ق تَػؼِ
اًؼبًي ()HDI

پطتيباني مالي

پطتيباني مالي
ًيَصيلٌذ
ايبالت هتحذُ
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تشويِ
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پشتيبل
ايتبليب
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درصذ اعتبارات پژوهطي به توليذ ناخالص داخلي

ؿىل  -8جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد پـتيجبًي هبلي :ؿب ق ػْن اػتجبسات
پظٍّـي (دسكذ اص )GDP
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ؿىل  -9جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد پـتيجبًي هبلي :ؿب ق هلبسف ICT

(دسكذ اص )GDP
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اسصيبثي ٍضؼيت ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت اص حيث هؤلفِّبي هذيشيت فٌبٍسي
ضشاثي ،كلَاتي ػشچـوِ ،هحوذيبى شاػبًي ٍ هذاح

انتطار فناوري

ارتقاي كارآفزيني
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ؿىل  -10جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد استمبي وبسآفشيٌي :ؿب ق صهبى
هَسدًيبص ثشاي ؿشٍع يه وؼت ٍ وبس جذيذ

ؿىل  -11جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد اًتـبس فٌبٍسي :ؿب ق آهبدگي
الىتشًٍيىي

انتطار فناوري

عزضه فناوري
آفشيمبي جٌَثي
همبسػتبى
پشتيبل
اػپبًيب
سطين اؿيبلگش لذع
وشُ جٌَثي
يًَبى
اػلٍَاوي
ثشصيل
اًگلؼتبى
جوَْسي چه
چيي
ػَئيغ
اػتشاليب
لْؼتبى
ّلٌذ
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سٍػيِ
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ضاخص محيط اجتماعي -فزهنگي

ؿىل  -12جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد اًتـبس فٌبٍسي :ؿب ق اجتوبػي-
فشٌّگي ICT
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ؿىل  -13جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد ػشضِ فٌبٍسي :ؿب ق دسآهذ ول ثخؾ
( ICTدسكذ اص)GDP
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اسصيبثي ٍضؼيت ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت اص حيث هؤلفِّبي هذيشيت فٌبٍسي
ضشاثي ،كلَاتي ػشچـوِ ،هحوذيبى شاػبًي ٍ هذاح
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عزضه فناوري
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ضاخص ارتباطات و سيزساخت فناوري ICT

ؿىل  -14جبيگبُ ايشاى اص حيث وبسوشد ػشضِ فٌبٍسي :ؿب ق استجبطبت ٍ صيشػب ت فٌبٍسيّبي ICT

ثِ پيَػت ،همبديش ؿب قّبي اسائِؿذُ ثشاي وـَسّب اسائِ گشديذُ اػت.

اي زاى
پ امستاى
ػزتستاى س ؼَدي
چ يي
ٌّذ
رٍسيِ
تزم يِ
لْستاى
هنشيل
تزسي ل
اسلٍَام ي
يًَ اى
ج وَْري چل
اي تال يا
آفزيقاي ج ٌَتي
هجارستاى
اسپاً يا
اي زل ٌذ
پزت غال
تلضيل
فزاًسِ
ًزٍص
ّلٌذ
م اً ادا
آل واى
ات زيش
اًگلستاى
سَئ يس
استزال يا
اسزائ يل
م زُ ج ٌَتي
سَئذ
صاپ ي
داً وارك
ً يَسيلٌذ
فٌالًذ
اي االت هتحذُ

28.0 5
30 .71
35.0 1
35.0 3
35.40
35.88

 -2-7تؼييي ٍسى اّويت ًسثي مارمزدّا

38.27
39.64
40 .43
42.70
43.34

ثب ثشگضاسي جلؼبت جشگي ثب جشگبى حَصُ  ٍ ICTهشذيشيت فٌشبٍسي،

47.1 9
48.1 7

هيضاى اّويت ًؼجي وبسوشدّبي هذيشيت فٌبٍسي  ICTتؼييي گشديذُ وشِ

48.32
51 .22
52.60
52.65

ثِ ؿشح جذٍل ( )3اسائِ هيگشدد.

53.46
55.75
56.72
57.1 5
58.76
58.77

جذٍل ٍ -3صى اّويت ًؼجي وبسوشدّب ثشاػبع ًظشات جشگي
مارمزد

ٍسى اّويت مارمزد

اهَس ػيبػتگزاسي

16.3

تؼْيل ًَآٍسي
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تحميك ٍ تَػؼِ

11.1

آهَصؽ ٍ تَػؼِ هٌبثغ اًؼبًي

10.3

پـتيجبًي هبلي
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ؿىل  -15ستجِثٌذي وـَسّب اص حيث ؿب ق هذيشيت فٌبٍسي ICT

استمبي وبسآفشيٌي

8.1

اًتـبس

13.8

چٌبًچِ هـبّذُ هيگشدد دس هموَع ٍضؼيت هذيشيت فٌبٍسي دس ثخؾ

ػشضِ فٌبٍسي

15.3

فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت وـَس دس همبيؼِ ثشب ػشبيش وـشَسّب ًتَاًؼشتِ

 -3-7تؼييي جايگاُ ايزاى در شاخص هدذيزيت فٌداٍري  ICTدر
هياى مشَرّاي هَرد تزرسي
ثب ثِ وبسگيشي همبديش ًشهبل ؿذُ ؿب ق ّب ٍ ّوچٌشيي ٍصى اّويشت
ًؼجي تؼييي ؿذُ ثشاي آًْشب ،همشبديش ؿشب ق هشذيشيت فٌشبٍسي ICT

تؼييي گشديذُ ،وِ همبديش آى ثِ ّوشاُ ستجِ ثٌذي وـَسّب وِ دس ؿشىل
 15اسائِ هي گشدد.

اػت هَلؼيت هٌبػجي سا وؼت وٌذ .گشچِ دس ثش شي هؤلفشِّشب ايششاى دس
سدُّبي ثْتشي لشاس داؿتِ اػت (ؿىل  )8 ٍ 6 ،5اهب ثشاػبع هشذل ٍصًشي
هذيشيت فٌبٍسي ،ايي جبيگبُ دس ًْبيت دس اًتْبي وـَسّبي هشَسد ثشسػشي
لشاس گشفتِ ٍ ًـبىدٌّذُ تمَيت ايي فشضيِ اثتذايي ثَدُ اػت وشِ يىشي اص
داليل ثؼيبس هْن ػذم تَفيك ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت دس وـشَس
ػذم هذيشيت كحيح هٌبثغ ٍ فؼبليت ّب دس ايي ثخؾ اػت وِ ضشٍست يه
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اسصيبثي ٍضؼيت ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت اص حيث هؤلفِّبي هذيشيت فٌبٍسي
ضشاثي ،كلَاتي ػشچـوِ ،هحوذيبى شاػبًي ٍ هذاح

39

ًگبُ جبهغ ٍ فشاگيش سا دس ايي ثخؾ ًـبى هيدّذ .الجتِ الصم ثِ روش اػشت

تؼذاد پتٌتّبي وبسثشدي ًيض اص ثش شي وـشَسّبي هٌطمشِ ؿشبهل تشويشِ،

اثجبت ػلوي ايي فشضيِ ًيبصهٌذ ثشسػيّبي آهبسي ٍ هذلّشبي سگشػشيًَي

ػشثؼتبى ٍ پبوؼتبى ثْتش اػت ،اهشب دس هموشَع ٍضشؼيت هٌبػشجي ًشذاسد.

اػت وِ دس داهٌِ ايي تحميك ًجَدُ اػت.

ػشهبيِگزاسي ػوَهي ثش سٍي آهَصؽ دس ايشى ٍضؼيت ثْتشي سا ثشِ شَد

 -8جمعتنذی و نتيجهگيری
فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت ( )ICTهشيتَاًشذ ػشْن لبثشل هالحظشِاي دس

ا تلبف دادُ اػت ٍ ايشاى دس ستجِ  26لشاس گشفتِ اػت ،ؿشب ق تَػشؼِ
هٌبثغ اًؼبًي وِ تَػط ػبصهبى هلل اسائِ هيگشددٍ ،ضؼيت ايشاى سا تٌْب اص
ػِ وـَس ٌّذ ،پبوؼتبى ٍ افشيمبي جٌَثي ثبالتش ًـبى هيدّذ.

افضايؾ وبسايي ٍ اثشثخـي فؼبليتّبي وؼت ٍ وبس ايفب ًوبيذ .هٌبفغ حبكشل اص

ٍضؼيت اػتجبسات تحميك ٍ تَػؼِ اص تَليشذ ًب شبلق دا لشي دس ايششاى

ثِ وبسگيشي  ICTثبػث ؿذُ اػت وشِ دس اغلشت وـشَسّب تشالؽّشبيي ثششاي

ستجِ  29سا دس هيبى وـَسّبي هٌتخت ثِ دػت آٍسدُ اهب اص حيشث هيشضاى

پيبدُػبصي ايي فٌبٍسي دس كٌبيغ اًمبم ؿَد .اهشب ايشي تشالؽّشبي آغشبصيي دس

هلبسف ايي ثخؾ اص تَليذ ًب شبلق دا لشي ،ايششاى دس آ ششيي ستجشِ لششاس

اغلت وـَسّب (ثِ لَف دس وـشَسّبي تَػشؼًِيبفتشِ ٍ وـشَسّبي دس حشبل

گشفتِ اػت .دس جْت تؼْيل استمبي وبسآفشيٌي دس ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت

تَػؼِ) ثب ايي چبلؾ ػوذُ هَاجٌْذ وِ ػليسغن ػشهبيِگزاسي كٌبيغ دس ايشي

ٍ استجبطبت ،ؿب ق صهبى هَسدًيبص ثشاي وؼت ٍ وبس جذيذ هالن ًظش ثَدُ

فٌبٍسي ،گؼتشؽ ٍ ًفَر وبسثشدّبي هتٌَع  ICTدس كٌبيغ ،ثِ وٌشذي كشَست

اػت وِ ايشاى تٌْب اص وـَس ثشصيل ٍضؼيت ثْتشي داؿتِ اػت.

هيپزيشد .ػلت اكلي ايي هـشىل ،پشبييي ثشَدى ػشطح آهشبدگي الىتشًٍيىشي
جبهؼِ ثشاي پزيشؽ ٍ اػتفبدُ اص  ICTدس دسٍى ٍ هيبى وؼت ٍ وبسّب اػت.

ؿب ق آهبدگي الىتشًٍيىي ايشاى دس پبيييتشيي ستجِ هيشبى وـشَسّبي
هَسد ثشسػي ثَدُ اػت وِ ثِ ًَػي اص ٍضشؼيت ًشبهطلَة اًتـشبس فٌشبٍسي

ثٌبثشايي دسن كحيح اص هيضاى ثىبسگيشي ايي فٌبٍسي دس وـَس اص طشيك

حىبيت هيًوبيذ .دس ؿب ق ػشضِ فٌبٍسي ًيض وِ ٍضشؼيت ؿشب قّشبي

اًششذاصُگيشششي ؿششب قّششبي تَػششؼِ فٌششبٍسي اطالػششبت ٍ استجبطششبت ،ثشششاي

صيشػب تي ايشاى سا ًـبى هيدّذ ،ستجِ  31سا ثشاي ايشاى ًـبى هيدّذ اهشب

جْتگيشي دسػت تالؽّبي آغبصيي ٍ تذٍيي ساّجشدّبي هٌبػت ،ضشٍسي

دسآهذ ول ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت اص تَليذ ًب بلق دا لي ايشاى

ثِ ًظش هي سػذ ٍ ثِ ّويي دليل الصم اػت تب ثشب اػشتفبدُ اص اثشضاس اسصيشبثي

ووتشيي ستجِ سا ثِ َد ا تلبف دادُ اػت.

هٌبػتٍ ،ضؼيت وـَس ثشاي تحمك وبسثشدّبي هتٌَع  ICTدس فضبي هيبى
وؼت ٍ وبسّب تؼييي گشدد.
دس ػلش اطالػبت ،اسصيبثي تَػؼِ فٌبٍسي اطالػبت دس وـَس ٍ ثشبال ق

دس هموَع ًيض آًچِ اص ايي ثشسػي حبكل گشديذ جبيگبُ ًبهٌبػت ثخؾ
فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت ايشاى اص حيث هذيشيت فٌبٍسي ًؼجت ثِ ػشبيش
وـَسّب ثَدُ اػت.

آهبدگي الىتشًٍيىي ثِ هٌظَس ثشًبهِسيضي ثشاي تَػؼِ لبثليتّشبي الصم (اص

ثب تَجِ ثِ هؤلفِّبي هَسد ثشسػي ،ثًِظش هيسػذ ثِطَس ًؼجي ايشاى اص

جٌجِّبي هختلف فٌي ٍ ػبصهبًي) ،ثِطَس سٍصافضًٍي اّويت پيذا هيوٌشذ.

حيث هجبحث آهَصؽ ٍ ًيشٍي اًؼبًي هحمك ثْتشيي تَاًوٌشذي سا دس ايشي

اص ايي سٍ ؿب قّب ٍ اثضاسّبي هتٌَػي تَػشط اتحبديشِّشبي ثشييالوللشي،

صهيٌِ داسا ثبؿذ .ػبيش هؤلفِّب ،چٌشذاى ثششاي تَػشؼِ فٌشبٍسي اطالػشبت ٍ

ؿشوتّبي هـبٍسُاي ٍ داًـگبُّب ػشضِ ٍ ثِوبس گشفتِ ؿذُ اػشت وشِ ثشب

استجبطبت لبثل اتىب ًيؼت ٍ ّوِ آًْب ثشاي ٍضؼيت فؼلي ايشاى جشضء ًمشبب

اًذاصُگيشي ايي ؿب قّب دس جَاهغ هختلف ،اسائِ ستجِثٌذيّبي گًَشبگَى

ضؼف اػبػي ثِ ؿوبس هيسًٍذ.

ثش هجٌبي اهتيبصات وؼت ؿذُ اص ؿب قّبي تؼشيف ؿذُ هَجَد اػت.

ثششِ ػجششبست ديگششش ،الصم اػششت ػششبيش اثؼششبد هششذيشيت فٌششبٍسي ؿششبهل

ّذف اص ايي همبلِ ،ثشسػشي ٍضشؼيت ايششاى اص اثؼشبد هختلشف هشذيشيت

ػيبػت گزاسي كحيح ثب ًگبُ تَػؼِ داًؾ ثٌيبى ثخؾ فٌبٍسي اطالػشبت ٍ

فٌبٍسي دس همبيؼِ ثب ثش ي اص وـَسّبي تَػشؼِيبفتشِ ،دس حشبل تَػشؼِ ٍ

استجبطبت ،تؼْيل ًَآٍسي ثب تلَيت لَاًيي ٍ همششسات ٍ همششساتصدايشي اص

هٌطمِ بٍسهيبًِ اػت .اًمبم ايي فؼبليشت ،اص يشه طششف اهىشبى اًتخشبة

هَاًغ تَػؼِ ثخؾ ٍ تؼشْيل هحيطشي تَػشؼِ وؼشتٍوشبس ٍ وشبسآفشيٌي

وـَسّبي هٌبػت سا اص جْت الگشَثشداسي ػيبػشتّشب ٍ ػشب تبسّب هيؼشش

تمَيت گشددّ .وچٌيي حوبيت هشبلي وشبفي ٍ ّذفوٌشذي اص فؼبليشتّشبي

ػب تِ ٍ اص طشف ديگش اهىبى ّذفگزاسي هٌبػت سا ثشاي ثشًبهِسيشضيّشبي

تحميمبتي ٍ تَليذي دس ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت كَست پزيشد تب

آتي هوىي هيػبصد.

ثب فشٌّگ ػبصي هٌبػت دس ساػتبي اػشتفبدُ دسػشت اص فٌشبٍسي اطالػشبت

آًچِ اص ايي ثشسػي حبكل گشديذ ًـبى هشيدّشذ دس ؿشب ق اّويشت

ٍضؼيت دسآهذصايي ايي ثخشؾ استمشبء يبفتشِ ٍ افششاد جبهؼشِ اص هٌشبفغ آى

جبيگبُ ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت دس دٍلت ،آ شيي ستجِ هشثَب ثِ

ثْشُهٌذ گشدًذ وِ الجتِ ايشي اهشش ًيبصهٌشذ اسائشِ صيشػشب تّشبي هٌبػشت

ايشاى هيثبؿذ .ؿب ق هحيط ػيبػي -حمَلي ثِ هٌظَس تؼشْيل ًشَآٍسي

فٌششبٍسي اطالػششبت ٍ استجبطششبت ثششَدُ وششِ ثؼششتشّبي ػوششَهي ٍ آهششبدگي

ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ،ايششاى سا ثشبالتش اص چشيي ٍ پبوؼشتبى ٍ دس اًتْشبي

الىتشًٍيىي الصم سا فششاّن آٍسد .دس كشَست تشإهيي ٍ ثْجشَد ٍضشؼيت ايشي

وـَسّبي هَسد همبيؼِ ًـبى هيدّذ .ثشسػي ٍضؼيت تحميك ٍ تَػؼِ دس

هموَػِ ؿب ق ّبً ،مطِ لَت آهَصؽ ٍ ػشهبيِ اًؼشبًي ايششاى هشيتَاًشذ

ايشاى ًـبى هي دّذ وِ ٍضؼيت ًيشٍي هحمشك دس ايششاى ًؼشجت ثشِ ػشبيش

ثشاي حشوت تَػؼِ داًؾثٌيبى دس ايي ثخؾ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطشبت

وـَسّب دس اثتذاي ليؼت ستجِثٌذي يه ػَم اًتْبيي وـَسّب لشاس گشفتِ ٍ

تجذيل ثِ هَتَس هحشن گشدد.
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ثٌبثشايي ،دس ٍالغ ثب اتخبر سٍيىشد داًؾثٌيبى ثِ تَػؼِ فٌبٍسي اطالػبت ٍ
استجبطبت ٍ ثب تَجِ ثِ هضيتّشبي ػششهبيِّشبي اًؼشبًي جشَاى ،فشّيختشِ ٍ
تَػؼِپزيش دس ايشاى ،طشاحي ،تَليذ ،جشزة ٍ ثشَهيػشبصي ،اًتمشبل ٍ اؿشبػِ
فٌبٍسيّبي  ICTثِ هٌظَس تإهيي ًيبصّبي دا لي ٍ كذٍس ثِ ثشبصاس هٌطمشِ ٍ
وؼت دسآهذ ٍ تَػشؼِ داًشؾثٌيشبى هشيتَاًشذ دس سؤع ثشًبهشِّشب ٍ اّشذاف
جوَْسي اػالهي ايشاى لشاس گيشد وِ دس كَست تَجِ ثِ ًيبصهٌذيّشبي الصم
وِ دس هؤلفِّبي هذيشيت فٌبٍسي ٍ هذل ثِ آًْب اؿبسُ گشديذُ اػت ،ايي اهشش
لبثل دػتيبثي َاّذ ثَد .الصم ثِ روش اػت تَػؼِ صيشػشب تّشبي فٌشبٍسي
اطالػبت ٍ استجبطبت اص ايي حيث وبهالً ًبوبفي ٍ دس ثلٌذهذت ٍاثؼتگي ؿذيذ
ايشاى ثِ ػبيش وـَسّب سا دس ايي ثخؾ ساّجشدي ثِ ثبس َاّذ آٍسد.
قذرداًي
ايي همبلِ هؼتخشج اص پشٍطُاي اػت وِ ثب حوبيت هبدي ٍ هؼٌَي هشوض
تحميمبت هخبثشات ايشاى دس ػبل  1388اًمبم گشفتِ اػت ٍ ثِ ايي ٍػشيلِ
اص ّوىبسيّبي آى هشوشض ػپبػشگضاسي هشيؿشَدّ .وچٌشيي الصم اػشت اص
حوبيت ّبي هبدي ٍ هؼٌَي پظٍّـىذُ فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت جْشبد
داًـگبّي ٍ ّوىبسي ّبي جٌبة آلبي هٌْذع اكيشي سئشيغ هحتششم آى
پظٍّـىذُ لذسداًي گشددّ .وچٌيي ًَيؼشٌذگبى ثشِ ايشي ٍػشيلِ اص آلشبي
هٌْذع حؼيي طبلجي دس اسائِ سٍيىشد داًؾثٌيبى ثِ تَػؼِ ثخؾ فٌبٍسي
اطالػبت ٍ استجبطبت ٍ تجييي ػبلوبًِ ضشٍست آى ،تـىش ٍيظُ هيًوبيٌذ.
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