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چکیده
در سالهاي اخیر بروز تحوالت گسترده در زمینه اطالعات و ارتباطات ،تغییرات عمدهاي را در عرصههاي متفاوت به دنبال
داشته است .انسان همواره از فناوري استفاده نموده و کارنامه حیات بشري مملو از ابداع فناوريهاي اطالعات و ارتباطات که از
آنان به عنوان فناوريهاي جدید و یا عالي یاد ميشود .از این رو توسعه شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات اهمیت قابل
توجهي یافته است .هدف این تحقیق طراحي مدل پویاشناسي سیستم جهت سیاستگذاري ارتقاي شاخصهاي شبکه فناوري
اطالعات و ارتباطات ایران است .بدین منظور پس از بررسي مدلهاي مختلف شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و
استخراج شاخصهاي مذکور ،حلقههاي علت و معلولي و نمودار جریان با استفاده از روش پویاشناسي سیستم ارائه شده است.
نتایج حاصل از شبیهسازي نشان ميدهد که رفتار متغیرهاي اساسي مورد مطالعه بعد از اعمال سیاستهاي افزایش رشد
اقتصادي ،بهبود کمي و کیفي زیرساخت فاوا ،رشد شاخصهاي اجتماعي ،فرهنگسازي بهرهبرداري از فاوا و ارتقاي دانش فني
کاربران فاوا ،بهبود یافته و روند رشد آنها تسریع یافته است.
واژههای کلیدی  :فناوري اطالعات و ارتباطات ،شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ،پویایيشناسي سیستم

 .1مقدمه
زندگي بشر از عصر تولید انبوه به عصر ارتباطات و
اطالعات ارتقاء یافته و حرکت تکاملي کشورهاي جهان به
سوي جوامع اطالعاتي و دانش بنیان ،کلیه فرآیندها و
فعالیتهاي اقتصادي ،فرهنگي ،صنعتي ،سیاسي و روابط
اجتماعي را تحت تأثیر قرار داده است .چارچوب ساختاري
تشکیلدهنده این عصر ،تولید ،پردازش ،انتقال و مدیریت
اطالعات و ارتباطات به منظور ایجاد پایگاههاي دانش و
معرفت فردي ،گروهي ،سازماني ،ملي و بینالمللي است و

نویسنده عهدهدار مکاتبات :حمید

لذا فناوري اطالعات را که شامل فناوريهاي بکار گرفته
شده در فرآیند مذکور ميباشد ،به عنوان عامل حیاتي و
تعیینکننده مطرح ساخته است .رشد دانش و آگاهي
عمومي و گسترش همه جانبه تحوالت در جوامع ملي و
محیط جهاني از سرعت ،وسعت و شدت بیشتري برخوردار
گردیده است .روند توسعه جهاني ،عصر صنعتي را پشت
سر نهاده و در حال گذار به عصر فراصنعتي ،جامعه
اطالعاتي ،مدیریت دانش ،جهانيشدن ارتباطات و انفجار
اطالعات ميباشد .فناوري اطالعات در همه سیستمهاي
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دولت الکترونیک ،تجارت الکترونیک ،بانکداري الکترونیک،
دورکاري و کنفرانس الکترونیک اثر ميگذارد [ ]3و اهمیت
فاوا به عنوان یکي از زیرساختهاي اساسي توسعه ،مشهود
است ،با این وجود ،دستاوردهاي فاوا شکاف تازهاي را پدید
آورده و بر نابرابريهاي گذشته عمق بخشیده است .شکاف
دیجیتال یا نابرابري در دسترسي و قابلیت استفاده از فاوا
باعث شده که یک بخش از جهان به سرعت به پیش برود
و بخش دیگر عقب بماند [.]8
هر چند ایران در رتبهبندي جهاني در برخي زمینهها از
قبیل رشد تولید علم ،تعداد عنوان کتاب چاپ شده ،تولید
گاز طبیعي ،تولید محصوالت کشاورزي و تولید سیمان در
جهان در سطح مناسبي قرار دارد اما متأسفانه درحوزه فاوا
عليرغم پتانسیلهاي موجود ،از جایگاه شایستهاي در
جهان برخوردار نیست به گونهاي که از لحاظ شاخصهاي
فرصتهاي دیجیتال در رتبه  ،]7[535آمادگي دولت
الکترونیک در رتبه (539سازمان ملل متحد )9353 ،5و
تعداد میزبان اینترنت در رتبه  593قرار دارد .همچنین
سرعت اینترنت در ایران نیز در رتبه  500در بین 585
کشور ميباشد [.]7
لذا با توجه عدم توازن در شاخصهاي فاوا در ایران که به
نوبه خود عواقب اقتصادي و اجتماعي بر آن مترتب خواهد
بود هدف اصلي این پژوهش ارائه مدلي جهت ارتقاي
شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ميباشد .با توجه
به اینکه رویکرد پویایيهاي سیستم ميتواند به خوبي
تأثیر بازخورد موضوعات اقتصادي ،اجتماعي و فني را بر
شاخصهاي فاوا نشان دهد از این رو در تحقیق حاضر از
روش مذکور جهت مدلسازي استفاده خواهد شد .با
شبیهسازي پویاي شاخصهاي فناوري اطالعات تصویر
دقیق از روند تغییرات شاخصها در گذشته و تخمین
علمي آن در آینده ارائه خواهد شد و بر مبناي آن امکان
اعمال سیاستهاي مختلف و ارزیابي نتایج اجراي آن
سیاستها بر شاخصهاي فاوا فراهم ميگردد.

اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و مدیریتي جنبه کاربردي
پیدا نموده و پیشران توسعه خدمات و سیستمهاي مبتني
بر فناوري در محیطهاي مجازي و غیرمجازي شده است.
این فناوري نوظهور و عام نقش با اهمیتي در گسترش و
شفافیت اطالعات ایفا نموده ،عامل مؤثري در بهبود سطح
زندگي ،رفاه عمومي ،صداقت و عدالت اجتماعي محسوب
ميگردد به گونهاي که آثار و پیامد کاربرد آن سبب تسریع
بیشتر رشد اقتصادي و اجتماعي در جوامع پیشرفته شده
است .کشورهاي در حال توسعه نیز رویکرد مثبتي نسبت
به کاربرد این فناوري در ابعاد مختلف نشان دادهاند ،اما
فاصله شکاف اطالعات و دانش این جوامع با کشورهاي
توسعهیافته در حال افزایش ميباشد [.]0
در دنیاي امروز اطالعات نه تنها به عنوان یکي از منابع و
دارایيهاي اصلي سازمانها شناخته ميشود بلکه در حکم
وسیله و ابزاري براي مدیریت اثربخش بر سایر منابع و
دارایيهاي سازمان نیز محسوب ميشود و لذا از اهمیت و
ارزش ویژهاي برخوردار گشته است .اما این ارزش تنها در
صورتي محقق و دستیافتني خواهد بود که اطالعات
بتواند در زمان مناسب ،با کیفیت مطلوب و امنیت قابل
قبول در اختیار افراد ذینفع قرار گیرد و ارتباطات به
صورت مطلوب و بهینه در سازمان برقرار گردد [ .]9ازاین
رو است که فناوري اطالعات که زمینه ساز انتقال،
جابجایي ،بکارگیري و مدیریت مؤثر اطالعات در کشورها
ميباشد ،از اهمیتي حیاتي برخوردار گشته است.
تخمین زده ميشود تعداد دستگاههاي متصل به اینترنت
در سالهاي منتهي به سال 9393به  03بیلیون برسد.
تحقیقات نشان داده است که سهم فاوا در رشد ستانده
کلي از میانگین  5/0درصد در دوره  5225-5223به
 55/8درصددر دوره  9333-5225افزایش یافته و تقریباً
دو برابر شده است و سرمایه فاوا تأثیر علّي و معلولي
روشني بر رشد اقتصادي دارد [ .]80همچنین در دورههاي
زماني  5225-5282و 5225-9330بزرگترین گروه منتفع
از فاوا کشورهاي عضو گروه هفت هستند که  90درصد
رشد تولید ناخالص داخلي خود را در دوره زماني -5225
 9330متأثر از فاوا ميدانند [ .]0از این رو بین فاوا و رشد
اقتصادي ارتباط قوي وجوددارد و مخارج فاوا همبستگي
مثبتي با رشد اقتصادي و تولید ناخالص داخلي سرانه دارد
[ ]33و [.]38
هر چند فناوري اطالعات بر شیوههاي تحصیل ،پزشکي،

.2پیشینه تحقیق
در این بخش به منظور شناسایي شاخصهاي فناوري
اطالعات و ارتباطات به بررسي مدلهاي مختلف ارائه شده
در این زمینه پرداخته ميشود.
شاخص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات :شاخص
توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات مجموعهاي متشکل از
United Nations
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است .بر اساس این مدل ،شاخصهاي اصلي و زیرشاخصهاي
شکاف دیجیتالي عبارتند از :دسترسي به زیرساختها،
هزینه ،استفاده ،موانع /حمایتهاي اجتماعي و دولتي،
قابلیت و امکان دستیابي [.]83
شاخص توسعه دولت الکترونیک :طبق تعریف صورت
گفته توسط موسسه  UNDESAدر سال  9359میالدي،
معیارهاي توسعه دولت الکترونیک به سه زیر گروه مطابق
زیر تقسیم ميگردد .خدمات برخط ،زیرساختهاي
مخابراتي ،سرمایه انساني [.]81
شاخص :OECDراهنماي ارزیابي جامعه اطالعاتي که
توسط OECDارائه شده ،مرجع استانداردي براي
آمارگران ،تحلیلگران و تصمیمگیران حوزه  ICTفراهم
مينماید .این راهنما ،تعاریف و استانداردهاي آماري تبیین
شده توسط گروه کاري شاخصهاي جامعه اطالعاتي را به
منظور آگاهي از فعالیتهاي کمیته سیاست ارتباطات،
رایانه و اطالعات جمعبندي ميکند .این راهنما اولین بار
در سال  9335منتشر شد و هر دو سال یکبار به روز
رساني ميشود تا تغییرات در جامعه اطالعاتي و میزان آن
را بازنمایي کند .شاخصهاي مطرح شده در این مدل
عبارت است از شاخصهاي اصلي زیر ساخت فاوا و
دسترسي ،شاخصهاي اصلي دسترسي و استفاده از فاوا
توسط کاربران و خانوارها ،شاخصهاي اصلي در بخش
تولید فاوا وتجارت کاالهاي فاوا ،شاخصهاي اصلي فاوا در
بخش آموزش و پرورش [.]30
شاخص آمادگي براي دنیاي شبکهاي :مرکز توسعه
بینالملل دانشگاه هارواردرویکرد منعطف و نظاممندي را
براي ارزیابي آمادگي شبکهاي ایجاد کرده است .این راهنما
ابزاري است که به صورت نظاممند براي ارزیابي عوامل
بیشمار تبیینکننده آمادگي شبکهاي جوامع در حال
توسعه سازماندهي شده است .شاخصهاي مورد تاکید در
این مدل عبارت است از دسترسی شبکه ،يادگیري شبکهاي،

 55شاخص به منظور پایش و مقایسه میزان رشد و توسعه
کشورهاي مختلف در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات
است .این شاخصها در سال  9338توسط اتحادیه جهاني
مخابرات تدوین گردیده و در سال  9332براي اولین بار
منتشر شده است .شاخصهاي مورد توجه در این مدل
عبارت است از شاخص دسترسي ،شاخص استفاده و
شاخص مهارت (اتحادیه بین المللي مخابرات.)9355 ،
شاخص فرصت دیجیتال :شاخص فرصت دیجیتال ابزاري
است که به منظور بررسي میزان پیشرفت در برطرف
نمودن شکاف دیجیتالي و همچنین پایش میزان اجراي
تصمیمات نشست جهاني جامعه اطالعاتي طراحي شده
است .این ابزار زمینهاي را براي بررسي روند
منطقهاي و جهاني در حوزههاي زیرساخت ،فرصتها و
همچنین کاربرد و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
فراهم
اطالعاتي
جامعه
شکلگیري
جهت
ميآورد .شاخصهاي فرصت دیجیتال در سه دسته کلي
فرصت ،زیرساخت و استفاده طبقهبندي ميشود (گزارش
شاخص فرصت دیجیتال. )9335 ،
شاخص آمادگي شبکه مجمع جهاني اقتصاد :شاخص
آمادگي شبکه نخستین بار در سال  9339توسط مجمع
جهاني اقتصاد در حوزه فناوري اطالعات ارائه شد که در
طول زمان شاخصها بتدریج کاملتر شده و ساالنه گزارش
تفصیلي شاخصهاي اصلي و زیرشاخصهاي آن ارائه
ميگردد .شاخصهاي مود توجه در این مدل عبارت است از
محیط سیاسي و قانوني ،محیط نوآوري و تجارت ،محتواي
دیجیتالي و زیرساخت ،کفایت شبکه ،مهارت ،استفاده
فردي ،استفاده تجاري ،استفاده دولتي ،اقتصادي ،اجتماعي
[.]89
شاخصهاي ئي.آي.یو :ئي.آي.یو .گزارش ساالنه آمادگي
شبکه را از سال  9333منتشر کرده و این رتبهبندي از
لحاظ فني ،اقتصادي ،سیاسي و اجتماعي مربوط به 58
کشور است .شاخصهاي مورد توجه در مدل مذکور عبارت
است از پیوستگي و زیرساخت تکنولوژیکي ،محیط تجاري،
پذیرش تجاري و مصرفکننده ،محیط سیاسي و قانوني،
محیط اجتماعي و فرهنگي ،پشتیباني سرویسهاي
الکترونیکي [.]9
مدل سنجش شکاف دیجیتالي :با بررسي منابع و مراجع
مختلف که عناصر و شاخصهاي شکاف دیجیتالي را مطرح
کردهاند ،یک مدل مفهومي جامع در این زمینه ارائه شده

جامعه شبکهاي ،اقتصاد شبکهاي ،سیاست شبکهاي [.]4
شاخص  :SIBISهدف این راهنما ،توسعه این دادههاي
پایه از طریق پیشنهاد دادن عناصر اصلي یک سیستم
شاخص بر روي یکي از نوآوریهاي پرنفوذ فناوري در
دهههاي اخیر ،یعني شبکههاي کامپیوتري به طور عام و
اینترنت به طور خاص ميباشد .شاخصهاي مورد توجه در
این مدل عبارت است از زیرساختهاي فاوا ،شاخصهاي
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دسترسپذیري به فاوا ،شاخصهاي دسترسپذیري به فاوا،
دسترسپذیري وبگاه [.]89
شاخص دسترسي دیجیتال :این شاخص براي اندازهگیري
توانایي کلي افراد یک کشور در دسترسي به فاوا و استفاده
از آن طراحي شده است .شاخص دسترسي دیجیتال بر
پایه  6عامل اساسي که دسترسي به فاوا را تحت تأثیر قرار
ميدهد بنا گذاشته شده است .این عوامل عبارت است از
زیرساخت ،مقرون به صرفه بودن ،دانش ،کیفیت ،استفاده
[.]83
شاخص آمادگي الکترونیکي( :)MIآمادگي الکترونیکي
ظرفیت ملتها براي مشارکت در اقتصاد دیجیتالي را
اندازهگیري و مشخص ميکند .البته این نکته هنگامي
اهمیت پیدا ميکند که بدانیم رشد اقتصاد جهاني
وابستگي روزافزوني به فناوري اطالعات و ارتباطات و
توانایي کشورها و سازمانها در گردآوري ،پردازش و
استفاده از اطالعات دیجیتالي دارد .بنابراین براي رشد
کسب وکارها و رشد اقتصادي جوامع ،حصول یک وضعیت
پیشرفته در آمادگي الکترونیکي ضروري است .شاخصهاي
مطرح در این مدل عبات است از :ارتباطات ،رهبري
الکترونیکي ،امنیت اطالعات ،سرمایه انساني ،کسب وکار
الکترونیکي.
شاخص : Mosaicاین مدل چارچوب جامعي براي نفوذ
اینترنت در یک کشور ارائه کرده است .این چارچوب
داراي 5بعد است که با جزییات تعریف شده ،چگونگي
استفاده از آنها نیز بیان شده است .شاخصهاي مورد توجه

در این مدل عبارت است از :نفوذ و گسترش اینترنت،
گسترش جغرافیایي اینترنت ،نفوذ اینترنت در بخشهاي
مختلف ،زیرساختهاي ارتباطي اینترنت ،زیرساختهاي
سازماني و سطح تکامل استفاده از اینترنت (گزارش
.)5228 ،Mosaic
شاخص  CSPPآمادگي الکترونیکي :این راهنما یک ابزار
خود ارزیابي است که به جوامع کمک ميکند تا میزان
آمادگي خود را براي مشارکت در دنیاي شبکهاي را
بسنجند .شاخصهاي مورد توجه در این مدل عبارت است
از :شبکه )زیرساخت( ،مکانهاي شبکهاي )دسترسي(،
خدمات و کاربردهاي شبکهاي ،اقتصاد شبکهاي،
توانمندسازهاي دنیاي شبکهاي [.]88
شاخص:WITSAاین گزارش  05کشور که بزرگترین
خریداران فاوا هستند را پوشش ميدهد .در این گزارش
مخارج و هزینه هاي فاوا در سطح ملي در  50بخش
صنعتي به عالوه مخارج مصرفکننده را در چهار گروه
فناوري شامل سختافزار ،نرمافزار ،خدمات و ارتباطات
ارزیابي ميکند .برخي از شاخصهاي مورد توجه در این
مدل عبارت است از :مخارج فاوا در سطح جهان ،مخارج
فاوا در سطح منطقهاي ،مخارج فاوا از نظر فناوري [.]17
پس از بررسي مدلهاي فوق مجموعه شاخصهاي فناوري
اطالعات و ارتباطات مطابق جدول ( )5شناسایي گردیده
است.

58

طراحي مدل پویاشناسي سیستم جهت سیاستگذاري ارتقاي شاخصهاي شبکه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران

 .2نرخ باسوادان بزرگسال



 .9حمايت دولتی از توسعه زيرساختها و آمادگی اينترنت تأثیرگذاري

CID

DOI

 .8پهناي باند بین المللی اينترنت



SIBIS

NRI

 .6تمايل سیاسی به خصوصیسازي
 .7امکان سرمايه گذاريهاي مشترک

DAI




















 .5میزان تولید برق































چارچوب قوانین سنتی


 .11کارايی نظام حقوقی و قانونی در حل مباحثات و مشکالت
 .11تهیه و تدارکات دولت براي محصوالت با فناوري پیشرفته



 .12زمان مورد نیاز براي عقد قرارداد














 .15سطح سواد و مهارت اينترنتی


 .17ديدگاه دولت به امتیازات نوآوري ديجیتالی









 .13ثبات سیاسی

 .18میزان استفاده تجاري از اينترنت

OECD




 .4آزادي تجارت و سرمايهگذاري محیط تجاري

 .16پوشش شبکه موبايل

DD











MI

EIU




 .3تعداد مراحل و رويه هاي مورد نیاز براي شروع يک کسب و کار

 .14تعرفه هاي اينترنت ثابت و هزينه استفاده

EGDI



Mosaic

IDI

 .1ضريب نفوذ پهناي باند بینالملل













CSPP

شاخص
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 .21تعرفه هاي موبايل و هزينه استفاده







EGDI

CID

SIBIS

IDI

 .26دسترسی خدمات پس از فروش به مشتريان
















 .28کیفیت زيرساخت






 .31مدت زمان برخط بودن















 .31شاخص رقابت بخشهاي تلفن و اينترنت





 .32تعداد رويه ها و مراحل براي عقد قرارداد







 .35هزينه محتوا
 .36میزان سرقت و دزديهاي نرم افزاري



 .37حمايت از سرمايه فکري
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 .33قدرت اقتصادي
 .34دسترسی به محتواي ديجیتال







 .25بازار کار

 .29کارايی نظام حقوقی و قانونی در به چالش کشیدن مقررات






 .27زمان مورد نیاز براي شروع يک کسب و کار

DAI

NRI




MI

EIU



 .23سن
 .24نرخ مالیات

OECD


 .21سرمايه گذاري و تامین بودجه
 .22شدت رقابت محلی(داخلی)

DD




Mosaic

DOI

 .19سرورهاي اينترنت امن





CSPP

شاخص
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IDI

NRI

DD

EGDI

OECD

CID

 .41اثربخشی نهادهاي قانونگذار






 .43استفاده از اينترنت و کارايی دولت



 .44استفاده از شبکه هاي اجماعی مجازي



 .46اهمیت فناوري اطالعات و ارتباطات در چشم انداز آينده دولت



 .47اولويت دهی به فناوري اطالعات و ارتباطات از سوي دولت




































 .45نفوذ باند پهن



 .48مهارت فنی کاربران اين رشته

DAI

SIBIS

 .41استقالل و عدم وابستگی قضايی





 .42نفوذ در باند باريک







 .39وضعیت اجتماعی

MI

DOI

 .38کیفیت سیستم آموزشی



Mosaic

EIU











CSPP

شاخص

WITSA
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 .49تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر دسترسی به خدمات اساسی و



پايه



 .51تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر محصوالت و خدمات جديد



 .51تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر مدلها و الگوهاي سازمانی



 .52درصد استخدام در فعالیتهاي دانشبر(نیازمند استفاده زياد از دانش)
 .53درصد دسترسی خانوارها به شبکه اينترنت








 .54درصد دسترسی خانوارها به کامپیوتر









 .55درصد مشترکین اينترنت












18
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 .56درصد استفاده مشترکین از اينترنت ثابت (سیمی)
 .57درصد مشترکین اينترنت سیار
 .58درصد مشترکین تلفن همراه



DOI

NRI

EIU

DD

EGDI

OECD

CID

SIBIS



























 .61دسترسی به آخرين فناوريها






 .62شاخص خدمات آنالين دولت






 .64قوانین و مقررات مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات





 .65میزان جذب و پذيرش فناوري در سطح شرکت





 .61سطح آموزش کارکنان
 .63ظرفیت نوآوري و مهارت

 .67ضريب نفوذ تلفن ثابت

DAI





















 .59دسترسی به اينترنت در مدارس

 .66نرخ دانش آموختگان مرحله سوم

MI


























Mosaic

IDI


CSPP

شاخص

WITSA
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.3روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت
توصیفي و علّي مي باشد .همچنین بر اساس ماهیت
دادهها ،یک تحقیق کمي به شمار ميرود و بر اساس روش
جمعآوري اطالعات ،یک تحقیق اسنادي است .جامعه
آماري این پژوهش متشکل از سازمانها ،نهادها و افراد
خدماتدهنده و خدماتگیرنده حوزه فناوري اطالعات و
ارتباطات در ایران ميباشد و با توجه به نوع و روش
استفاده شده در تحقیق نیازي به انجام نمونهبرداري از
جامعه آماري نميباشد .در این پژوهش به منظور تجزیه و
تحلیل از نمودارهاي علّي و معلولي و نمودار حالت و
جریان استفاده ميشود و بدین منظور از نرمافزار ونسیم
بهره گرفته شده است .همچنین در این تحقیق ابزار
جمعآوري دادهها منابع مستند اعالم شده در گزارشات
ساالنه اتحادیه جهاني مخابرات ،مجمع جهاني اقتصاد و
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ایران ميباشد .مراحل
اصلي که در پژوهش حاضر دنبال ميشود مطابق
نمودار( )5ميباشد.
پس از شناسایي شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات
حلقه اصلي علت و معلولي که مبناي فرضیه پویا ميباشد،
مطابق نمودار( )9در نظر گرفته شده است.

نمودار :1فرایند تحقیق

استفاده

 .4نتایج تحقیق

کیفیت زیرساخت

شدت رقابت محلی
)یلخاد(

سرمایه گذاری و
تامبن بودجه

نتایج حاصل از طراحي حلقه هاي علت و معلولي در
نمودارهاي( )0الي( )55ارائه شده است:

ظرفیت نوآوری و
مهارت

نمودار :2حلقه اصلی علت و معلولی

پهنای باند بین
المللی اینترنت

درصد خانواده های دارای
اینترنت

افزایش پهنای باند بین
المللی اینترنت

تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر
دسترسی به خدمات اساسی و پایه
استفاده شخصی

استفاده تجاری
از اینترنت

افزایش استفاده شخصی

افزایش میزان استفاده
تجاری

کیفیت زیرساخت
استفاده از شبکه های
اجتماعی مجازی

نمودار  :3حلقه استفاده شخصی
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نمودار:4حلقه استفاده تجاری

مدلها و الگوهای سازمانی

تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات
بر محصوالت و خدمات جدید

استفاده
استفاده دولت
از اینترنت

کیفیت زیرساخت

افزایش استفاده دولت

شاخص خدمات آنالین دولت
استفاده

پوشش شبکه
موبایل

نمودار:6حلقه استفاده دولت

نمودار:5حلقه پوشش شبکه موبایل
دسترسی به محتوای
دیجیتال

شدت رقابت محلی
)یلخاد(

افزایش پوشش شبکه

افزایش دسترسی به محتوای دیجیتال

ظرفیت نوآوری و
مهارت
کیفیت زیرساخت

دسترسی به آخرین
فناوریها

میزان جذب و پذیرش
فناوری در سطح شرکت

استفاده شخصی
افزایش استفاده شخصی

استفاده

نمودار:7حلقه دسترسی به محتوای دیجیتال

نمودار:8حلقه نوآوری و فناوری
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درصد کاربران
اینترنت

استفاده از شبکه های
اجتماعی مجازی

درصد کاربران اینترنت

نفوذ باند پهن

استفاده

دسترسی به محتوای
دیجیتال

استفاده
کیفیت زیرساخت

سرمایه گذاری و
تامین بودجه

کیفیت زیرساخت
شدت رقابت محلی
)یلخاد(

سرمایه گذاری و
تامبن بودجه

ظرفیت نوآوری و
مهارت

ظرفیت نوآوری و
مهارت

نمودار :9حلقه سرمایه گذاری و تامین بودجه

نمودار :11حلقه نفوذ باند پهن

پس از طراحي حلقه هاي علت و معلولي نمودار جریان
مدل شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مطابق
نمودار( )55ارائه شده است.

 .5نمودار جریان

نفوذ باند پهن

نفوذ باند باریک
هزینه محتوا

تاثیر فناوری اطالعات و
ارتباطات بر محصوالت و
خدمات جدید

مدلها و الگوهای
سازمانی

دسترسی به محتوای
دیجیتال

تاثیر فناوری اطالعات و
ارتباطات بر دسترسی به خدمات
اساسی و پایه

درصد خانواده های دارای
رایانه شخصی
استفاده دولت
از اینترنت

پوشش شبکه
موبایل

تعرفه های اینترنت ثابت
و هزینه استفاده
دسترسی به اینترنت
در مدارس

افزایش دسترسی به
محتوای دیجیتال

میزان سرقت و دزدیهای
نرم افزاری
حمایت دولتی از توسعه زیرساخت-ها
وآمادگی اینترنت تأثیرگذاری چارچوب
قوانین سنتی
میزان تولید برق به
جمعیت

پهنای باند بین
المللی اینترنت

استفاده شخصی

نسبت خانواده های دارای
خط تلفن ثابت

استفاده تجاری
از اینترنت
new

افزایش پوشش شبکه

استفاده

اولویت دهی به فناوری
اطالعات و ارتباطات از سوی
دولت

افزایش پهنای باند بین
المللی اینترنت
افزایش میزان استفاده
تجاری

اهمیت فناوری اطالعات و
ارتباطات در چشم انداز آینده
دولت
هزینه های زیرساخت

new 7

ne
w
3

آزادی تجارت و
سرمایه-گذاری محیط تجاری

کیفیت
زیرساخت

درصد مشترکین
اینترنت ثابت

درصد مشترکین
اینترنت سیار

تعداد مراحل و رویه های مورد
نیاز برای شروع یک کسب و کار

شاخص خدمات
افزایش استفاده دولت آنالین دولت

افزایش استفاده
شخصی
new 5

استفاده از شبکه های
اجتماعی مجازی

کارایی نظام حقوقی و قانونی
در حل مباحثات و مشکالت

سرورهای اینترنت امن-امنیت زمان مورد نیاز برای
زیرساخت شبکه مخابرات شروع یک کسب و کار
new 6

خدمات پس از فروش
به مشتریان

اثربخشی نهادهای
قانونگذار

استقالل و عدم
وابستگی قضایی

new 8

درصد خانواده های
دارای اینترنت
متوسط سن

شدت رقابت محلی
)یلخاد(

وضعیت اجتماعی

نرخ مالیات
افزایش کیفیت
زیرساخت

شدت رقابت محلی
)یلخاد(

قدرت اقتصادی

new2
تعرفه های موبایل و
هزینه استفاده

امکان سرمایه
گذاریهای مشترک

سرمایه گذاری و
تامین بودجه

درصد مشترکین تلفن
همراه

ظرفیت نوآوری و
مهارت

شاخص رقابت بخشهای
تلفن و اینترنت

دسترسی به آخرین
فناوریها
نرخ دانش آموختگان
مرحله دوم

کیفیت آموزش علوم پایه
و ریاضی

سطح سواد و
مهارت
اینترنتی

نرخ دانش آموختگان
مرحله سوم

نرخ باسوادی
بزرگساالن

افزایش سطح سواد و
مهارت اینترنتی

بازار کار

سطح آموزش کارکنان

حمایت از سرمایه
فکری

کیفیت سیستم آموزشی

تمایل سیاسی به
خصوصی-سازی
ثبات سیاسی

درصد استخدام در فعالیتهای
دانش-بر)نیازمند استفاده زیاد از
دانش(

دیدگاه دولت به امتیازات
نوآوری دیجیتالی

نمودار :11نمودار جریان مدل شاخصهای فناوی اطالعات و ارتباطات
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تهیه و تدارکات دولت برای
محصوالت با فناوری پیشرفته
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رفتار نامتعارف :این آزمون به بررسي تضاد رفتار مدل با
سیستم واقعي ميپردازد .نتایج شبیهسازي مدل
پویایيشناسي شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات
نشان ميدهد که رفتار متغیرهاي مورد بررسي متناسب با
واقعیت است و رفتاري که مخالف واقعیت باشد نشان داده
نشده است.
تناسب با مخاطب :این آزمون به بررسي مناسب بودن
سطح سادگي و پیچیدگي مدل و میزان کلنگري مدل
طراحي شده ميپردازد .با توجه به اینکه مدل طراحي شده
مبتني بر شاخصهاي استخراج شده از مدلهاي معتبر و
منتخب فناوري اطالعات و ارتباطات است بنابراین حداکثر
متغیرهاي مرتبط با موضوع در مدل گنجانده شده است و
از سطح مناسبي از جزءنگري برخوردار است.
نتایج حاصل از شبیهسازي مدل پویاشناسي شاخصهاي
فناوري اطالعات و ارتباطات
در این قسمت نتایج حاصل از شبیهسازي مدل شاخصهاي
فناوري اطالعات و ارتباطات قبل از اعمال سیاست و بعد از
اعمال سیاست مطابق نمودارهاي ( )59الي ( )52ارائه شده
است .سیاستهایي که مورد ارزیابي قرار گرفته است از این
قرار است:

 .6نتایج حاصل از اعتبارسنجی مدل
به منظور اعتبارسنجي مدل طراحي شده از آزمونهاي
مختلفي استفاده شده است که در ادامه نتیجه حاصل از
آزمون مدل ارائه ميگردد.
شرایط حدی :این آزمون خاصیت کشساني مدل را در
برابر تغیییرات عمده نشان ميدهد .بر اساس نتایج حاصل
از شبیهسازي رفتار متغیرها در شرایط حدي میل به صفر
و میل به بينهایت رفتار متغیرها منطقي بوده و مدل در
شرایط حدي در یک بازه قابل قبول به درستي عمل کرده
است.
بهبود سیستم :این آزمون به بررسي این موضوع
ميپردازد که آیا سیاستهاي اعمال شده سودمند بوده و
رفتار سیستم را بهبود بخشیده است .با مقایسه رفتار
متغیرها قبل از اعمال سیاست و بعد از سیاستگذاري
مشخص است که رفتار کلیه متغیرها با اعمال سیاست
بهبود یافته است و از این رو سیاستهاي اعمال شده
سودمند بوده است.
اعتبار ظاهری :این آزمون مدل را از جنبههاي ظاهري
آن مورد بررسي قرار ميدهد و به دنبال بررسي این
موضوع است که آیا ساختار مدل به سیستم واقعي شبیه
است و آیا مدل سیستم واقعي را بازنمایي ميکند؟ طراحي
مدل پویایيشناسي شاخصهاي فناوري اطالعات و
ارتباطات بر اساس شاخصهاي استخراج شده از مدلهاي
معتبر فناوري اطالعات و ارتباطات صورت گرفته است و
ارتباطات بین شاخصها بر اساس مالحظات پیوستگي و
مشاهده مستقیم تعیین شده است .از این رو ميتوان گفت
مدل ارائه شده منعکسکننده سیستم واقعي است.

جدول :2سیاستهای پیشنهادی ارتقای شاخصهای فاوا
Policy1
Policy2

بهبود کمي و کیفي زیرساخت فاوا

Policy3

رشد شاخصهاي اجتماعي(از قبیل
آموزش ،رفاه ،کیفیت زندگي،
سالمت)

Policy4

فرهنگ سازي بهره برداري از
فاوا(مانند تبلیغات ،تسهیلگري و
اجبار به استفاده)

Policy 5

ارتقاي دانش فني کاربران فاوا

کفایت مرز :این آزمون به دنبال بررسي مناسب بودن
متغیرها و ساختار مدل با موضوع مورد بررسي و همچنین
بازتولید رفتار مرجع متغیرها است .توجه به اینکه مدل
پویایيشناسي شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات
مبتني بر شاخصهاي استخراج شده از مدلهاي معتبر
فناوري اطالعات و ارتباطات است لذا مناسب بودن
متغیرها و ساختار مدل مورد تایید است .همچنین رفتار
متغیرها قبل از اعمال سیاست بیانگر وضع موجود ميباشد.
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نمودار :13شبیه سازی استفاده دولتی

نمودار :12شبیه سازی استفاده شخصی

نمودار :15شبیه سازی استفاده تجاری

نمودار :14شبیه سازی دسترسی به محتوای دیجیتال

نمودار :17شبیه سازی پهنای باند بین المللی

نمودار :16شبیه سازی پوشش شبکه موبایل

نمودار :19شبیه سازی سطح سواد و مهارت اینترنتی

نمودار :18شبیه سازی کیفیت زیرساخت
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در مقایسه با سیاست ارتقاي دانش فني کاربران فاوا بیشتر
ميباشد.
بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازي بعد از اعمال سیاست
ميتوان گفت که سیاست رشد اقتصادي (تولید ناخالص
ملي) نسبت به سایر سیاستها در افزایش دسترسي به
محتواي دیجیتال از تاثیر بیشتري برخوردار ميباشد.
سیاست بهبود کمي و کیفي زیرساخت فاوا در درجه دوم
قرار داشته و سیاست رشد شاخصهاي اجتماعي (از قبیل
آموزش ،رفاه ،کیفیت زندگي ،سالمت) در افزایش
دسترسي به محتواي دیجیتال بعد از سیاست بهبود کمي
و کیفي زیرساخت فاوا قرار دارد .همچنین سیاست فرهنگ
سازي بهرهبرداري از فاوا (مانند تبلیغات ،تسهیلگري و
اجبار به استفاده) موجب افزایش دسترسي به محتواي
دیجیتال گشته و تاثیر آن در مقایسه با سیاست ارتقاي
دانش فني کاربران فاوا بیشتر ميباشد.
نتایج حاصل از شبیهسازي بعد از اعمال سیاست نشان
ميدهد که سیاست رشد اقتصادي (تولید ناخالص ملي)
نسبت به سایر سیاستها در ارتقاي پهناي باند بینالمللي
اینترنت از تاثیر بیشتري برخوردار ميباشد .سیاست بهبود
کمي و کیفي زیرساخت فاوا در درجه دوم قرار داشته و
سیاست رشد شاخصهاي اجتماعي (از قبیل آموزش ،رفاه،
کیفیت زندگي ،سالمت) در ارتقاي پهناي باند بینالمللي
اینترنت بعد از سیاست بهبود کمي و کیفي زیرساخت فاوا
قرار دارد .همچنین سیاست فرهنگسازي بهرهبرداري از
فاوا (مانند تبلیغات ،تسهیلگري و اجبار به استفاده)
موجب ارتقاي پهناي باند بینالمللي اینترنت گشته و تاثیر
آن در مقایسه با سیاست ارتقاي دانش فني کاربران فاوا
بیشتر ميباشد.
بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازي بعد از اعمال سیاست
ميتوان گفت که سیاست رشد اقتصادي (تولید ناخالص
ملي) نسبت به سایر سیاستها در افزایش پوشش شبکه از
تاثیر بیشتري برخوردار ميباشد و سیاست رشد شاخصهاي
اجتماعي (از قبیل آموزش ،رفاه ،کیفیت زندگي ،سالمت)
در افزایش پوشش شبکه بعد از آن قرار دارد .همچنین
سیاست فرهنگسازي بهرهبرداري از فاوا (مانند تبلیغات،
تسهیلگري و اجبار به استفاده) موجب افزایش پوشش
شبکه گشته و تاثیر آن در مقایسه با سیاست ارتقاي دانش
فني کاربران فاوا بیشتر ميباشد.

 .7نتیجهگیری
نتایج حاصل از شبیهسازي بعد از اعمال سیاست نشان
ميدهد که سیاست رشد اقتصادي (تولید ناخالص ملي)
نسبت به سایر سیاستها در افزایش استفاده دولت از
اینترنت از تاثیر بیشتري برخوردار ميباشد .سیاست بهبود
کمي و کیفي زیرساخت فاوا در درجه دوم قرار داشته و
سیاست رشد شاخصهاي اجتماعي (از قبیل آموزش ،رفاه،
کیفیت زندگي ،سالمت) در افزایش استفاده دولت از
اینترنت بعد از سیاست بهبود کمي و کیفي زیرساخت فاوا
قرار دارد .همچنین سیاست فرهنگسازي بهرهبرداري از
فاوا (مانند تبلیغات ،تسهیلگري و اجبار به استفاده)
موجب افزایش استفاده دولت از اینترنت گشته و تاثیر آن
در مقایسه با سیاست ارتقاي دانش فني کاربران فاوا بیشتر
ميباشد.
بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازي بعد از اعمال سیاست
ميتوان گفت که سیاست رشد اقتصادي (تولید ناخالص
ملي) نسبت به سایر سیاستها در افزایش استفاده شخصي
از اینترنت از تاثیر بیشتري برخوردار ميباشد .سیاست
بهبود کمي و کیفي زیرساخت فاوا در درجه دوم قرار
داشته و سیاست رشد شاخصهاي اجتماعي (از قبیل
آموزش ،رفاه ،کیفیت زندگي ،سالمت) در افزایش استفاده
شخصي از اینترنت بعد از سیاست بهبود کمي و کیفي
زیرساخت فاوا قرار دارد .همچنین سیاست فرهنگسازي
بهرهبرداري از فاوا (مانند تبلیغات ،تسهیلگري و اجبار به
استفاده) موجب افزایش استفاده شخصي از اینترنت گشته
و تاثیر آن در مقایسه با سیاست ارتقاي دانش فني کاربران
فاوا بیشتر ميباشد.
نتایج حاصل از شبیهسازي بعد از اعمال سیاست نشان
ميدهد که سیاست رشد اقتصادي (تولید ناخالص ملي)
نسبت به سایر سیاستها در افزایش استفاده تجاري از
اینترنت از تاثیر بیشتري برخوردار ميباشد .سیاست بهبود
کمي و کیفي زیرساخت فاوا در درجه دوم قرار داشته و
سیاست رشد شاخصهاي اجتماعي (از قبیل آموزش ،رفاه،
کیفیت زندگي ،سالمت) در افزایش استفاده تجاري از
اینترنت بعد از سیاست بهبود کمي و کیفي زیرساخت فاوا
قرار دارد .همچنین سیاست فرهنگسازي بهرهبرداري از
فاوا (مانند تبلیغات ،تسهیلگري و اجبار به استفاده)
موجب افزایش استفاده تجاري از اینترنت گشته و تاثیر آن
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از تاثیر بیشتري برخوردار ميباشد و سیاست رشد
شاخصهاي اجتماعي (از قبیل آموزش ،رفاه ،کیفیت
زندگي ،سالمت) در افزایش کیفیت زیرساخت بعد از آن
قرار دارد .همچنین سیاست فرهنگسازي بهره برداري از
فاوا (مانند تبلیغات ،تسهیلگري و اجبار به استفاده)
موجب افزایش پوشش شبکه گشته و تاثیر آن در مقایسه
با سیاست ارتقاي دانش فني کاربران فاوا بیشتر ميباشد.
همانگونه که از رفتار شبیهسازي شده متغیرها بعد از
اعمال سیاست مشخص است ،اعمال سیاستهاي مختلف
موجب ميگردد روند رشد متغیرها تسریع یافته و در مدت
زمان کمتر مقدار مطلوب حاصل شود .بنابراین ميتوان
نتیجه گرفت سیاستهاي اعمال شده موثر بوده و موجب
بهبود سیستم گردیده است.

نتایج حاصل از شبیهسازي بعد از اعمال سیاست نشان
ميدهد که سیاست رشد اقتصادي (تولید ناخالص ملي)
نسبت به سایر سیاستها در ارتقاي سطح سواد و مهارت
اینترنتي از تاثیر بیشتري برخوردار ميباشد .سیاست بهبود
کمي و کیفي زیرساخت فاوا در درجه دوم قرار داشته و
سیاست رشد شاخصهاي اجتماعي (از قبیل آموزش ،رفاه،
کیفیت زندگي ،سالمت) در ارتقاي سطح سواد و مهارت
اینترنتي بعد از سیاست بهبود کمي و کیفي زیرساخت فاوا
قرار دارد .همچنین سیاست فرهنگسازي بهرهبرداري از
فاوا (مانند تبلیغات ،تسهیلگري و اجبار به استفاده)
موجب ارتقاي سطح سواد و مهارت اینترنتي گشته و تاثیر
آن در مقایسه با سیاست رشد شاخصهاي اجتماعي بیشتر
ميباشد.
بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازي بعد از اعمال سیاست
ميتوان گفت که سیاست رشد اقتصادي (تولید ناخالص
ملي) نسبت به سایر سیاستها در افزایش کیفیت زیرساخت
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