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  منطقۀ چشم انداز جهان و یدةبرگز ياطالعات در کشورها يفنّاور يهاشاخص یتوضع یبررس

  دانشگاه تربیت مدرسمجري: 

ـ تقاطع بزرگراه :نشانی   هاي جالل آل احمد و شهید چمران، دانشگاه تربیت مدرستهران 

  82880  ،  تلفن: 14115-179 صندوق پستی:

   www.modares.ac.irوبگاه:

  صحت مندرجات گزارش برعهدة مجري طرح پژوهشی است.

اي گزارش با ذکر مأخذ مجاز است.برداري از محتوبهره



 

  چکیدة مدیریتی

ــاخص ــمیمریزيهـاي ارزیابی و تحلیل عملکرد فاوا، نقش مهمی در برنامه شـ ها و گیريهاي راهبردي، تصـ

ــی میزان رشـــد و توســـعه فاوا دارد. اتحادیه جهانی مخابرات( ــازمان ملل، بخش اطالعات ITU1بررسـ )، سـ

)، سـازمان همکاري اقتصادي و  WB4)، بانک جهانی (WEF3تصـاد( )، مجمع جهانی اقEIU2اکونومیسـت ( 

ــعه ( ــازمان ملل ( OECD5توسـ ــعه سـ ) از نهادهاي فعال در تدوین UNCTAD6)،کنفرانس تجارت و توسـ

  هاي سنجش و توسعه فاوا هستند.نظام

به منظور  2002از سال  INSEDA8) توسط مجمع جهانی اقتصاد با همکاري NRI7شاخص آمادگی شبکه (

ــورها    ــطح رفاه اجتماعی در کش ــتفاده از فاوا در رقابت بلند مدت و پایش س افزایش آگاهی از اهمیت و اس

  شود.  تنظیم و منتشر می

رسم  1در شکل  2015ي سال ي درآمد ناخالص ملی بر حسـب امتیاز شـاخص آمادگی شبکه  نمودار سـرانه 

تر ي باالتر، متضمن امتیاز بیشاد درآمد سرانهدهد که کارایی کشورهادر ایجشـده است. این نمودار نشان می 

ابی از گیري بازتآنها در شـاخص آمادگی شــبکه اســت. به عبارت دیگر، آمادگی شــبکه، به صــورت چشــم 

  .توفیق آنها در توسعه اقتصادي است

                                                
1 International Telecommunication Union 

2 Economist Intelligence Unit 

3 World Economic Forum 

4 World Bank 

5 Organization for Economic Co-operation  and  Development 

6 United Nations Conference on Trade and Development 

7 Network Readiness Index 

8 The Integrated Sustainable Energy and Ecological Development Association 



 

  . رابطه آمادگی شبکه با شاخص هاي اقتصادي1شکل 

ــاخص تـأثیر فـاوا، رابطه      ــرانـه و زیرشـ تقریباً قوي وجود دارد. به عبارت دیگر به موازات اي بین درآمـد سـ

نجر به ارتقاي ي خود، ماستفاده از فاوا بیشتر می شود. این مسئله نیز به نوبه ي کشورها،افزایش درآمد سـرانه 

ــادي و اجتمـاعی مانند نوآوري در تولید و خدمات، افزایش تعداد اختراعات،   عملکرد در حوزه هـاي اقتصـ

ــازمانی، بهبود خدمات عمومی و دولتی و تر شـــدن ادانشـــی قتصـــاد و کســـب وکارها، بهبود فرایندهاي سـ

  .شودمشارکت الکترونیکی شهروندان می

کشـورهاي پرجمعیت را از نظر شاخص آمادگی شبکه در برآورد سال   2کشـورهاي برتر و جدول   1جدول

انداز ي سند چشمع در حوزهي کشورهاي واقنیز شـاخص آمادگی شبکه   3دهد. در جدول نشـان می  2015

در بین  15در بین کشـــورهاي جهان و رتبه  96ي ، حائز رتبه6/3در همین ســـال آمده اســـت. ایران با امتیاز 

اي ایران داراي انداز اســت. این در حالی اســت که رقباي منطقه  ي ســند چشــم  کشــورهاي واقع در حوزه 

کننده نیست. ها و ارکان راضیکدام از زیرشـاخص چ. وضـعیت در هی جهانی هسـتند   27و  23، 21 ّهايرتبه

ــب قدرت  ي مثبت، رتبهتنهـا نکتـه   ــت که بر مبناي برحسـ ي قابل قبول ایران در رکن قیمت خدمات فاواسـ

برابري خرید (دالر) محاســـبه می شـــود. طبق گزارش این شـــاخص، ایران از نظر قیمت خدمات فاوا (تلفن 

  است. 46ه ثابت و همراه و اینترنت) حائز رتب

  

  

  



 

  

  

  

  )World Economic Forum 2015( 2015. کشورهاي برتر از نظر شاخص آمادگی شبکه در سال 1جدول 

  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه کشور  امتیاز  رتبه

  اروگوئه  5/4  46  لیتوانی  9/4  31  استرالیا  5/5  16  سنگاپور  6  1

  مقدونیه  4/4  47  مالزي  9/4  32  زالندنو  5/5  17  فنالند  6  2

  ترکیه  4/4  48  لتونی  7/4  33  تایوان  5/5  18  سوئد  8/5  3

  کاستاریکا  4/4  49  اسپانیا  7/4  34  ایسلند  4/5  19  هلند  8/5  4

  لهستان  4/4  50  عربستان  7/4  35  اتریش  4/5  20  نروژ  8/5  5

  پاناما  4/4 51  قبرس  7/4  36  گر قدسغالرژیم اش  4/5  21  سوییس  7/5  6

  اردون  3/4  52  اسلوونی  6/4  37  استونی  3/5  22  امریکا  6/5  7

  مجارستان  3/4  53  شیلی  6/4  38  امارات  3/5  23  انگلیس  6/5  8

  کرواسی 3/4 54  باربادوس  6/4  39  بلژیک  3/5  24  لوکزامبورگ  6/5  9

  ایتالیا  3/4  55  قزاقستان  5/4  40  ایرلند  2/5  25  ژاپن  6/5  10

  نگرومونته  3/4  56  روسیه  5/4  41  سهفران  2/5  26  کانادا  5/5  11

  آذربایجان  3/4  57  عمان  5/4  42  قطر  1/5  27  کره جنوبی  5/5  12

  ارمنستان  2/4  58  چک  5/4  43  پرتقال  9/4  28  آلمان  5/5  13

  اسلوواکی  2/4  59  پورتوریکو  5/4  44  مالت  9/4  29  هنگ کنگ  5/5 14

  گرجستان  2/4  60  موریس  5/4  45  بحرین  9/4  30  دانمارك  5/5  15

  

  )World Economic Forum 2015( 2015. کشورهاي پرجمعیت از نظر شاخص آمادگی شبکه در سال 2جدول

  کشور  امتیاز رتبه  ردیف  کشور  امتیاز  رتبه  ردیف  کشور  امتیاز  رتبه  ردیف

  اوکراین  4  71  31  آلمان  5/5  13  16  چین  2/4 62  1

  نآرژانتی  7/3  91  32  ایران  6/3  96  17  هند  7/3  89  2

  الجزایر  3  120  33  ترکیه 4/4  48  18  امریکا  6/5 7  3

  اوگاندا  6/3  116  34  کنگو  (*)  19  اندونزي  9/3  79  4

  سودان  (*)  35  تایلند  4  67  20  برزیل  9/3  84  5

  لهستان  4/4  50  36  فرانسه  2/5  26  21  پاکستان  3/3  112  6

  کانادا  5/5  11  37  انگلیس  6/5  8  22  نیجریه  2/3  119  7

  عراق      38  ایتالیا  3/4  55  23  بنگالدش  3/3  109  8

  مغرب  9/3  78  39  میانمار  5/2  139  24  روسیه  5/3  41  9

  افغانستان  (*)  40  آفریقاي جنوبی  4  75  25  ژاپن  6/5  10  10

  ونزوئال  4/3  103  41  تانزانیا  3  123  26  مکزیک  4  69  11

  پرو  7/3  90  42  کره جنوبی  5/5  12  27  فیلیپین  4  76  12



 

  کشور  امتیاز رتبه  ردیف  کشور  امتیاز  رتبه  ردیف  کشور  امتیاز  رتبه  ردیف

  مالزي  9/4  32  43  کلمبیا  1/4  64  28  اتیوپی  9/2  130  13

  عربستان  7/4  35  44  اسپانیا  7/4  34  29  ویتنام  9/3  85  14

  ازبکستان  (*)  45  کنیا  8/3  86  30  مصر  6/3  94  15

  (*) داده مربوطه اعالم نشده است.

  

 World Economic Forum( 2015انداز در سال ي سند چشموضعیت آمادگی شبکه کشورهاي واقع در حوزه 3جدول 

2015 (  

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  امتیاز  کشور

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  امتیاز  کشور

  2/4 ارمنستان 58  11  4/5گر رژیم اشغال  21  1

  2/4 گرجستان 60  12  4/5 امارات 23  2

  4 کویت 72  13  1/5 قطر 27  3

 6/3 مصر 94  14  9/4 بحرین 30  4

 6/3 ایران 96  15  7/4 نعربستا 35  5

 5/3 قرقیزستان 98  16  5/4 قزاقستان 40  6

 5/3 لبنان 99  17  5/4 عمان 42  7

  3/3 پاکستان 112  18  4/4 ترکیه 48  8

  2/3 نتاجیکستا 117  19  3/4 اردن 52  9

  7/2 یمن 136  20  3/4 آذربایجان 57  10

          اي اعالم نشده است. براي سایر کشورها داده

  

پایش  ي جهتنشانگربه عنوان  المللی مخابراتبین ياتحادیه وســیلههب 2008ي فاو در ســال عهتوســشاخص 

ــو     ــورهـاي عضـ ــعـه فـاوا در کشـ  با عنوان 2009 لسا تعریف و تنظیم گردید و اولین گزارش آن در توسـ

ــس گیريتوسعه فاوا، اندازهشاخص  صلیا فهدشد.  منتشر طالعاتی»ا جامعه يگیرازهندا« ـــ ــ سو وحطـ ـــ  یرـ

اي تدوین شده است با یکدیگر است و ساختار آن به گونه نهاآ مقایسه و هارکشو در فاوا عهــتوس املیـــ تک

ــایی توان فاوا و حوزه که می ــناس ــی  يتواند به ش ــورهاي مورد بررس ــعف یا مزیت آن در کش ّهاي داراي ض

همی سـه زیرشــاخص  اسـت که از ترکیب درصـد سـ    10این شـاخص داراي امتیاز کل   .کمک شـایانی کند 

  آید.دست میدرصد) به 20ها (درصد) و مهارت 40درصد)، استفاده (40دسترسی (

آمده اســت. این نمودار  2شــاخص توســعه فاوا و ســرانه ي تولید خالص ملی در  شــکل  تحلیل رگرســیون  

ن شهرونداي گیري از درآمد سرانهي فاوا به طور چشمدهد که در اغلب کشـورها، شاخص توسعه نشـان می 

م دارند و اي با هارتباط دوســویه   درآمد ملی يپذیرد. به این معنا که توســعه فاوا و افزایش ســرانه تأثیر می

ــعیف یکدیگر می ــت. بطور   موجب تقویت یا تض ــادق نیس ــورها ص ــوند. البته این قاعده در مورد همه کش ش



 

 جنوبی، استونی و مولداوي مانند کرهنشـان می دهد عملکرد تعدادي از کشـورها    مثال، همانگونه که شـکل 

بهتر از ســـطح درآمد آنها و در مقابل عملکرد برخی کشـــورها مانند امارات و  2012در زمینه فاوا در ســـال 

دهد که در این کشورها عواملی به جز سطح برونئی کمتر از سـطح درآمدشـان بوده اسـت. این امر نشان می   

    .گذاردر میي فاوا تأثیدرآمد ملی بر شاخص توسعه

  

  
  ي بین شاخص توسعه ي فاوا و سرانه ي درآمد ملیرابطه 2شکل

  

نشان  2013کشورهاي پرجمعیت را از نظر شاخص توسعه فاوا در سال  5کشـورهاي برتر و جدول  4جدول  

انداز در همین سال ي سـند چشم نیز شـاخص توسـعه فاواي کشـورهاي واقع در حوزه     6دهد. در جدول می

در بین کشورهاي جهان  83ي ، حائز رتبه3/4ي فاوا، ایران با امتیاز سـت.  از نظر شـاخص کل توسـعه   آمده ا

 هايانداز است. ایران، همچنین از نظر زیرشاخصي سند چشمدر بین کشورهاي واقع در حوزه 17ي و رتبه

در  9و  8، 13رهاي دنیا و در بین کشـو  68و  116، 82هاي ها به ترتیب در رتبهاسـتفاده و مهارت  دسـترسـی،  

وضــوح نشــان می دهد ایران از نظر   انداز اســت. امري که بهي ســند چشــم  بین کشــورهاي واقع در حوزه

  .گیري نه تنها با کشورهاي دنیا، بلکه با کشورهاي منطقه داردهاي توسعه فاوا فاصله چشمشاخص

  



 

 )ITU 2014( 2013 در سال  IDIشاخصکشورهاي برتر دنیا از نظر امتیاز  4 جدول

  کشور امتیاز  رتبه  کشور امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور امتیاز  رتبه

  مجارستان  52/6  46  اسلوونی  13/7  31  سنگاپور  90/7  16  دانمارك  86/8  1

  عربستان  36/6  47  امارات  03/7  32  آلمان  90/7  17  کره جنوبی  85/8  2

  اروگوئه  32/6  48  لتونی  03/7  33  فرانسه  87/7  18  سوئد  67/8  3

  بلغارستان  31/6  49  قطر  01/7  34  زالندنو  82/7  19  ایسلند  64/8  4

  صربستان  24/6  50  باربادوس  95/6  35  آندورا  73/7  20  بریتانیا  50/8  5

  قبرس  11/6  51  ایتالیا  94/6  36  استونی  68/7  21  نروژ  39/8  6

  عمان  10/6  52  کرواسی  90/6  37  ماکائو  66/7  22  هلند  38/8  7

  قزاقستان  08/6  53  بالروس  89/6  38  کانادا  62/7  23  فنالند  31/8  8

  سنت کیتس  01/6  54  یونان  85/6  39  اتریش  62/7  24  هنگ کنگ  28/8  9

  کاستاریکا  92/5  55  لیتوانی  74/6  40  بلژیک  57/7  25  لوکزامبورگ  26/8  10

  شیلی  92/5  56  چک  72/6  41  ایرلند  57/7  26  ژاپن  22/8  11

  آنتیگوا  89/5  57  روسیه  70/6  42  بحرین  40/7  27  لیااسترا  18/8  12

  رومانی  83/5  58  پرتغال  67/6  43  اسپانیا  38/7  28  سوئیس  11/8  13

  آرژانتین  80/5  59  لهستان  60/6  44  گر قدسرژیم اشغال  29/7  29  امریکا  02/8  14

  مقدونیه  77/5  60  اسلوواکی  58/6  45  مالت  25/7  30  موناکو  93/8  15

  

  )ITU 2014( 2013در سال   IDIشاخصورهاي پرجمعیت از نظر امتیاز کش 5جدول 

 رتبه امتیاز  رتبه  ردیف  کشور امتیاز رتبه   ردیف  کشور امتیاز رتبه  ردیف

  اوکراین  15/5  73  31  آلمان  9/7  17  16  چین 64/4  86  1

  آرژانتین  80/5  59  32  ایران  29/4  94  17  هند  53/2  129  2

  الجزایر  42/3  114  33  ترکیه  29/5  68  18  امریکا 02/8  14  3

  اوگاندا  94/1  146  34  کنگو 56/1  157  19  اندونزي  83/3  106  4

  سودان  88/2  122  35  تایلند  67/4  81  20  برزیل  50/5  65  5

  لهستان  60/6  44  36  فرانسه  87/7  18  21  پاکستان  05/2  142  6

  کانادا  62/7  23  37  انگلیس  50/8  5  22  نیجریه  35/2  133  7

  عراق  (*)  38  ایتالیا  94/6  36  23  بنگالدش  97/1  145  8

  مغرب  27/4  96  39  میانمار  82/1  150  24  روسیه  70/6  42  9

  افغانستان 67/1  155  40  افریقاي جنوبی  42/4  90  25  ژاپن  22/8  11  10

  ونزوئال  81/4  80  41  تانزانیا  76/1  152  26  مکزیک  29/4  95  11

  پرو  4  105  42  وبیکره جن  85/8  2  27  فیلیپین  02/4  103  12

  مالزي  20/5  71  43  کلمبیا  95/4  77  28  اتیوپی  31/1  162  13

  عربستان  36/6  47  44  اسپانیا  38/7  28  29  ویتنام  09/4  101  14

  ازبکستان 40/3  115  45  کنیا  79/2  124  30  مصر  45/4  89  15

              مربوطه اعالم نشده است. (*) داده



 

  

 )ITU 2014( 2013در سال   IDIشاخصنداز از نظر امتیاز اي سند چشمکشورهاي حوزه 6جدول

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  کشور  امتیاز

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  کشور  امتیاز

  گرجستان  86/4  78  12  بحرین  40/7  27  1

  اُردن  62/4  87  13  گر قدسرژیم اشغال  29/7  29  2

  مصر  45/4  89  14  امارات  03/7  32  3

  ایران  29/4  94  15  قطر  01/7  34  4

  فلسطین  16/4  100  16  عربستان  36/6  47  5

  قرقیزستان  78/3  108  17  عمان  10/6  52  6

  سوریه  46/3  112  18  قزاقستان  08/6  53  7

  ازبکستان  40/3  115  19  لبنان  71/5  62  8

  یمن  18/2  138  20  آذربایجان  65/5  64  9

  پاکستان  05/2  142 21  ترکیه  29/5  68  10

  افغانستان  67/1  155  22  ارمنستان  08/5  74  11

   

پردازند، یکی از عوامل مهم در توجیه سطوح به کارگیري اي که کاربران نهایی براي خدمات فاوا میهزینه

همی ي خدمات فاوا تأثیر م هزینه تعریف شده است.»  ي فاواسبد هزینه«از این رو، شاخصی به نام  سـت فاوا

ــعه و به    ــاي توسـ ــطح قیمت ها تا حد قابل توجهی بر تعداد بر تقـاضـ کارگیري فاوا در جوامع دارد زیرا سـ

ــتند تأثیر می گذارد. مفهوم افرادي کـه مـایـل به بهره    ــرفه بودن«گیري از خدمات فاوا هسـ به  »مقرون به صـ

ــت  ــیاس ــرکتهاي ارائه دهنده خدمات فاوا اجازه می دهد تا کاربران بالقوه اینگونه خدمات رس  اگذاران و ش

ــایی و برنامه  ــناس ــب با آن را پیشریزيش اتی باید ي اطالعبینی نمایند. از این رو در تحلیل جامعههاي متناس

ــرفه بودن خدمات فاوا نیز مورد   ــاخت، آگاهی و مهارت کاربران فاوا، هزینه و مقرون به صـ عالوه بر زیرسـ

 ا از نظر شاخص سبد هزینه فاوا کشورهاي پرجمعیت ر 8شورهاي برتر و جدولک 7توجه قرار گیرد. جدول 

انداز در همین سال ي سند چشمنیز سـبد هزینه فاواي کشـورهاي واقع در حوزه    9 دهد. در جدولنشـان می 

در بین کشــورهاي جهان و رتبه ســوم در  12، حائز رتبه 6/0آمده اســت. از نظر این شــاخص، ایران با امتیاز 

.از استاندي سند چشمبین کشورهاي واقع در حوزه



 

  )ITU 2014( 2013کشورهاي پرجمعیت از نظر شاخص سبد هزینه فاوا در سال  7جدول 

 رتبه امتیاز  رتبه  ردیف  کشور امتیاز رتبه   ردیف  کشور امتیاز رتبه  ردیف

  اوکراین  8/1  66  31  آلمان  7/0  21  16  چین 7/1 63  1

  آرژانتین  (*)  32  ایران  6/0  12  17  هند  6/2  84  2

  الجزایر  9/2  88  33  ترکیه  8/1  67  18  امریکا 1  15  3

  اوگاندا  1/25  146  34  کنگو (*)  19  اندونزي  5/3  98  4

  سودان  (*)  35  تایلند  5/2  81  20  برزیل  3  90  5

  لهستان  3/1  50  36  فرانسه  9/0  29  21  پاکستان  6  116  6

  کانادا  8/0  27  37  انگلیس  9/0  33  22  نیجریه  9/7  124  7

  عراق  (*)  38  ایتالیا  1/1  42  23  بنگالدش  8/3  102  8

  مغرب  6/3  101  39  میانمار  (*)  24  روسیه  5/0  8  9

  افغانستان 2/17  137  40  افریقاي جنوبی  2/3  93  25  ژاپن  7/0  18  10

  ونزوئال  7/0  20  41  تانزانیا  3/24  144  26  مکزیک  8/1  65  11

  پرو  3  91  42  کره جنوبی  8/0  26  27  فیلیپین  1/6  117  12

  مالزي  4/1  57  43  کلمبیا  1/3  92  28  یوپیات  1/22  141  13

  عربستان  2/1  48  44  اسپانیا  4/1  55  29  ویتنام  9/1  69  14

  ازبکستان  5/2  80  45  کنیا  2/22  142  30  مصر  8/1  68  15

              مربوطه اعالم نشده است. (*) داده

  )ITU 2014( 2013کشورهاي برتر از نظر شاخص سبد هزینه فاوا در سال   8جدول 

 کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور امتیاز  تبهر

  ایرلند  1/1  41  آلمان  7/0  21 ماکائو  2/0 1

  ایتالیا  1/1  42  امارات  8/0  22  سنگاپور  3/0  2

  اسلوونی  2/1  43  موریس  8/0  23  کویت  3/0  3

  لتونی  2/1  44  ترینیداد و توباگو  8/0  24  قطر  4/0 4

  اناماپ  2/1  45  قبرس  8/0  25  نروژ  4/0 5

  اروگوئه  2/1  46  کره جنوبی  8/0  26  کنگهنگ  4/0  6

  باهاماس  2/1  47  کانادا  8/0  27  سوئیس  4/0  7

  عربستان  2/1  48  بحرین  9/0  28  روسیه  5/0  8

  زالندنو  3/1  49  فرانسه  9/0 29  لوکزامبورگ  5/0  9

  لهستان  3/1  50  لیتوانی  9/0  30  اتریش   5/0 10

  استونی  3/1  51  بلژیک  9/0  31  دانمارك  6/0  11

  پرتقال  3/1  52  هلند  9/0  32 ایران  6/0  12

  سیشل  3/1  53  انگلیس  9/0  33  سوئد  6/0  13

  اسلوواکی  4/1  54  قزاقستان  1  34  استرالیا  6/0  14

  اسپانیا  4/1  55  بالروس  1  35  امریکا  7/0  15

  آذربایجان  4/1  56  برونئی  1  36  فنالند  7/0  16



 

 کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور امتیاز  تبهر

  مالزي  4/1  57  مالت  1  37  ایسلند  7/0  17

  کرواسی  5/1  58  کاستاریکا  1  38 ژاپن  7/0  18

  یونان  6/1  59  النکاسري  1  39  عمان  7/0  19

  مالدیو  6/1  60  گرقدسرژیم اشغال  1  40  ونزوئال  7/0  20

  

  )ITU 2014(*) ( 2013انداز از نظر سبد هزینه فاوا در سال ي سند چشمکشورهاي حوزه 9جدول

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  کشور  امتیاز

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  کشور  امتیاز

  مصر  1/8  68  11  کویت  0/3  3  1

  عربستان   2/1  48  12  قطر  0/4  4  2

  لبنان  2/2  74  13  ایران  0/6  12  3

  گرجستان  2/3  76  14  عمان  0/7  19  4

  ارمنستان  2/3  77  15  امارات   0/8  22  5

  ازبکستان  2/5  80  16  بحرین  0/9  28  6

  اُردن  2/9  89  17  قزاقستان  1  34  7

  پاکستان  6  116  18 گر قدساشغالرژیم  1  40  8

  قرقیزستان  6/2  118  19  آذربایجان  1/4  56  9

  افغانستان  17/2  137  20  ترکیه  1/8  67  10

  

یت گیري ترکیبی براي سنجش تمایل و ظرفهاي اندازهشـاخص توسـعه دولت الکترونیکی یکی از شـاخص   

اساس  این شاخص بر ارتباطات و فنّاوري اطالعات براي ارائه خدمات عمومی است. اسـتفاده یک دولت از 

هاي ملی و گاهکشـــور محاســـبه شـــده، که ویژگیهاي فنی وب 193یک بررســـی جامع از حضـــور آنالین 

ــت ــیاس ــط بخش هاي مختلف به منظور ارائه خدمات همچنین س ها و راهبردهاي دولت الکترونیکی که توس

کشورهاي به ترتیب وضعیت  12 – 10جداول  .شود را مورد ارزیابی قرار می دهدگرفته میکار ضـروري به 

 ظر شاخص توسعه ي دولت الکترونیکیانداز را از ني سند چشمبرتر، پرجمعیت و کشورهاي واقع در حوزه

  نشان می دهد.  

 دنیا قرار دارد. 105منطقه و  18ي در رتبه 4508/0ایران با امتیاز 

  



 

  )UNDESA 2014( 2012ي دولت الکترونیکی در سال کشورهاي برتر از نظر شاخص توسعه 10جدول 

  کشور امتیاز  رتبه  کشور امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز رتبه  کشور  امتیاز  رتبه

  آرژانتین  6306/0 46  لتونی  7178/0  31  دانمارك  8162/0 16 کره جنوبی  9462/0 1

  8162/0  17  استرالیا  9103/0  2
گر الرژیم اشغ

  قدس
  کرواسی  6282/0  47  امارات  7136/0  32

  عمان  6273/0  48  شیلی  7122/0  33  بحرین  8089/0  18  سنگاپور  9076/0  3

  کویت  6268/0  49  یونان  7118/0  34  ایسلند  7970/0  19  فرانسه  8938/0 4

  کلمبیا  6173/0  50  ایناشتلیختن  6982/0  35  اتریش  7912/0  20  هلند  8897/0  5

  اسلوواکی  6148/0  51  عربستان  6900/0 36  آلمان  7864/0  21  پنژا  8874/0  6

  مالزي  6115/0  52  پرتقال  6900/0  37  ایرلند  7810/0  22  امریکا  8748/0  7

  چک  6070/0  53  موناکو  6715/0  38  ایتالیا  7593/0  23  انگلیس  8695/0  8

  کاستاریکا  6061/0  54  مجارستان  6637/0  39  لوکزامبورگ  7591/0  24  زالندنو  8644/0 9

  بالروس  6053/0  55  مالت  6518/0  40  بلژیک  7564/0  25  فنالند  8449/0 10

  گرجستان 6047/0  56  اسلوونی  6505/0  41  اروگوئه  7420/0  26  کانادا  8418/0  11

  برزیل  6008/0  57  لهستان  6482/0  42  روسیه  7296/0  27  اسپانیا  8410/0  12

  قبرس  5958/0  58  آندورا  6426/0  43  قزاقستان  7283/0  28  نروژ  8357/0  13

  باربادوس  5933/0  59  قطر  6362/0  44  لیتوانی  7271/0 29  سوئد  8225/0  14

 آنتیگوا  5927/0  60  نگرومونته 6346/0  45  سوئیس  7267/0  30  استونی  8180/0 15

  

  )UNDESA 2014( 2012ي دولت الکترونیکی در سال کشورهاي پرجمعیت از نظر شاخص توسعه 11جدول 

  کشور  امتیاز رتبه  ردیف  کشور  امتیاز رتبه  ردیف  کشور  امتیاز رتبه  دیفر

  اوکراین  5032/0  87  31  آلمان  7864/0  21  16  چین  5450/0  70  1

  آرژانتین  6306/0  46  32  ایران  4508/0  105  17  هند  3834/0  118  2

  الجزایر  3106/0  136  33  ترکیه  5443/0  71  18  امریکا  8748/0  7  3

  اوگاندا  2593/0  156  34  کنگو  2570/0  160  19  اندونزي  4487/0  106  4

  سودان  2606/0  154  35  تایلند  4631/0  102  20  برزیل  6008/0  57  5

  لهستان  6482/0  42  36  فرانسه  8938/0  4  21  پاکستان  2580/0  158  6

  کانادا  8418/0  11  37  انگلیس  8695/0  8  22  نیجریه  2929/0  141  7

  عراق  3141/0  134  38  ایتالیا  7593/0  23  23  بنگالدش  2757/0  148  8

  مغرب  5060/0  82  39  میانمار  1869/0  175  24  روسیه  7296/0  27  9

  افغانستان  1900/0  173  40  آفریقاي جنوبی  4869/0  93  25  ژاپن  8874/0  6  10

  ونزوئال  5564/0  67  41  تانزانیا  2764/0 146  26  مکزیک  5733/0  63  11

  پرو  5435/0  72  42  کره جنوبی  9462/0  1  27  فیلیپین  4768/0  95  12

  مالزي  6115/0  52  43  کلمبیا  6173/0  50  28  اتیوپی  2589/0  157  13

  عربستان  6900/0  36  44  اسپانیا  8410/0  12  29  ویتنام  4705/0  99  14

  ازبکستان  4695/0  100  45  کنیا  3805/0  119  30  مصر  5129/0  80  15

            (*) داده مربوطه اعالم نشده است.



 

  

  )UNDESA 2014( 2014ي دولت الکترونیکی در سال انداز از نظر شاخص توسعهي چشمکشورهاي حوزه 12جدول 

رتبه 

 اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
 کشور  امتیاز

  رتبه 

 اندازچشم

  رتبه

  جهانی
 کشور  امتیاز

 مصر  5129/0  80 14  رژیم اشغالگر قدس  8162/0  17 1

 انلبن  4982/0  89 15 بحرین  8089/0  18 2

 ازبکستان  4695/0  100 16 قزاقستان  7283/0  28 3

 قرقیزستان  4657/0  101 17 امارات   7136/0  32 4

 ایران  4508/0  105 18 عربستان  6900/0  36 5

 ترکمنستان  3511/0  128 19 قطر  6362/0  44 6

 تاجیکستان  3395/0  129 20 عمان  6273/0  48 7

  عراق  3141/0  134 21 کویت  6268/0  49 8

 سوریه  3134/0  135 22 گرجستان  6047/0  56 9

 یمن  2720/0  150 23 ارمنستان  5897/0  61 10

 پاکستان  2580/0  158 24 آذربایجان  5472/0  68 11

 افغانستان  1900/0  173 25 ترکیه  5443/0  71 12

  فلسطین (*)  26 اردن  5167/0  79 13

  (*) داده مربوطه اعالم نشده است.

ــاخص جـایگـاه ایران  در بی   ــورهاي منطقه، از نظر شـ ــعهن کشـ ــان هاي  توسـ بر مبناي  می دهدي فاوا،  نشـ

هاي جهانی، اقتصـاد فنّاوري اطالعات در ایران از جایگاه مناسـبی در بین کشورهاي جهان و منطقه   شـاخص 

ــت و برخالف هدف ــال پایانی آن به جایگاه دوم منطقه در   گذاري برنامهبرخوردار نیس ــعه، در س پنجم توس

هاي در صورت عدم تغییر برنامه می دهد. این برآورد همچنین نشـان  ایمهاي موردنظر دسـت نیافته  شـاخص 

محقق نخواهد شد. در این  1404انداز در افق سال ملی در حوزه سـیاسـتگذاري و اجرا، انتظارات سند چشم  

رقیب  ترینیه، اصلیحاکی از آن است که در حال حاضر با کشور ترک  هااي شـاخص میان بررسـی مقایسـه  

  گیري داریم.ي چشمي اقتصاد فاوا، فاصلهاي ایران در زمینهمنطقه
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 مقدمه .1-1

و، ترین نیاز براي ارتباط اثربخش است. از همین رامروز، داشـتن زبان مشـترك، ابتدایی   ةتنیدهمدر دنیاي به

از  المللی، درك مشتركهاي ملی و بینهاي اقتصـادي در تحلیل به دلیل کاربرد گسـترده آمارها و شـاخص  

  ها اهمیتی مضاعف دارد.  ژهها و گزاره ها و واشاخص

ــنعت اطالعات«تعریف  ــد اما   »فنّاوري اطالعات و ارتباطات«یا » ص ــان باش ــت به ظاهرآس ، گرچه ممکن اس

آن  کننده و روشن براي درك حدود و ثغورتخمین بهینه سـهم آن در اقتصـاد، مستلزم داشتن تعریفی راضی  

ــی از فعالیت  ــت هر تعریفی که بخش ــت. بدیهی اس ــمول آن خارج کند یا هاي مراس تبط با اطالعات را از ش

ــابهاي غیر مرتبط را در شـــمار آن بهفعالیت  نیاز اآورد، می تواند ما را در تخمین خود ناکام گذارد. حسـ

ــل تالش کرده ینرو در ا ــوی راه »يفنـّاور «متـداول از   هـاي یفبـا ارائـه تعر   یمافصـ  یمدرك مفاه يبه سـ

ــنعت اطالعات« ــا یفیو ارائه تعر» العات و ارتباطاتاط يفنّاور«و » صـ  یاتیلک یز. در ادامه نییماز آنها بگشـ

    کرد. یماقتصاد کالن طرح خواه یدرباره مبان

  

  انواع تعریف   .1-2

تعریفی منسجم و مدون از فنّاوري است امري که با توجه  ۀهاي اصـلی فیلسوفان فنّاوري، ارائ یکی از دغدغه

نماید. این امر خود ناشـی از تصـور جدیدي است که   غایت دشـوار می  شـناسـی اخیر به  هاي زبانبه پژوهش

 ۀ).  براي درك بهتر این موضوع، به کلیاتی در زمین28، 1392در ذهن دارد (کاجی » تعریف«بشـر از مفهوم  

  شود.و حدود و ثغور آن اشاره می»  تعریف«فرایند 

ــفه، روش ــیا» عریفت«هاي مختلفی براي در طول دوران تاریخ علم و فلس ــت.  و پدیده اش ــده اس ها مطرح ش

  را در چهار دسته گنجاند:» تعریف«شاید بتوان انواع 

ــف9الف. تعریف واقعی ــیا  ۀ: فالس ــتان، قائل به وجود تعریفی واقعی براي اش در این  و چیزها بودند. دنیاي باس

 ست و تعریف درستشـد که سـاختاري واقعی در جهان وجود دارد که مطابق با کلمات ا  دیدگاه فرض می

 با ماهیت واقعی چیزها مطابقت دارد.

ها داراي ذواتی هستند و تعریف واقعی باید بر آنها منطبق باشد. از همین رو افالطون و گفت اُبژهارسـطو می 

ســقراط مدعی بودند تعریف آنها از مفاهیمی مانند شــجاعت، پارســایی و عدالت با ماهیت یا ســاختار واقعی 

). این دیدگاه در میان برخی از  نویســندگان قرن بیســتم نیز طرفدارانی 30، 1392ت (دوســکآنها منطبق اسـ 

                                                
9 real definition 
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ــت. مـارتین هـایـدگر      ــتـه اسـ کردند ذاتی براي فنّاوري بیابند، تعریفی از که تالش می 11و ژاك ایلول 10داشـ

ــتند (همان،فنـّاوري ارائـه دادند که آن را یکتا، واقعی وکانونی می   م تعریف واقعی، ). مخالفان مفهو30دانسـ

ــیا را که بتوان بر مبناي آن تعریفی حقیقی ارائه داد، انکار می   کنند، از فرض وجود مـاهیـت واقعی براي اشـ

انند ویلیام دانند. متفکرانی ماین رو ذاتی براي فنّاوري قائل نیسـتند و تعاریف هایدگر و ایلول را درست نمی 

ــمارند. هابز معتقد بود تعاریف، قراردادي  15ومو دیویـد هی  14، جـان الك  13تومـاس هـابز   ،12اوکـام  در این شـ

ــتند، هر چند می ــگفت تعاریف ویژگیتوان علم را بر آنها بنا کرد. جان الك نیز میهسـ یا را هاي ذاتی اشـ

  ).30توانیم ذوات واقعی جواهر را بشناسیم (همان، کنند و ما نمیتوصیف نمی

ــعی(ب. تعریف قراردادي   مقابل تعریف واقعی اســت. در این دیدگاه گفته  ۀدادي نقطتعریف قرار :16)وض

ــورت دلخواه انتخاب می می ــتند که به ص ــود که تعاریف، قراردادهایی هس ــوند. تعاریف با الفاظ و نه بش ا ش

 اشیا سروکار دارند.

ــیا       ــت کـه ما در نامیدن اشـ یک  ندرا مان» مذهب«توانیم محدودیت داریم. مثالً نمی البتـه نـاگفتـه معلوم اسـ

یم. هاي آن به جاي روشــنی برســتعریف کنیم و انتظار داشــته باشــیم که در جســتجوي ویژگی» جوشقهوه«

ــت که گاهی معناي پیش پاافتاده یا   ــتفاده از فرهنگ عامه آن اسـ ــکل دیگر در تعاریف قراردادي با اسـ مشـ

ث شده وینده وارد بحشوند، بدون آگاهی گمصـطلح کلماتی که به صورت روزمره توسط مردم استفاده می 

گردند. برخالف تعاریف قراردادي مبتنی بر عقل سلیم متعارف و سـبب خلط بحث و بدفهمی در ارتباط می 

ــتفاده در نظام ــتر و گمراهی  و روزمره، تعاریف مورد اس ــی و منطق انتزاعی از معناي بیش ــوري ریاض هاي ص

گیري یفی دلخواه وضـع کرد و سپس با بهره توان تعرکمتري برخوردارند. در یک نظام انتزاعی ریاضـی می 

  ).31 -30از قواعد دقیق استنتاج به نتیجه رسید (همان، 

 دهد بدوناستفاده کلمات توسط مردم را مورد توجه قرار می ءه: این نوع تعریف نحو17ج. تعریف گزارشـی 

هستند. به  شی نزدیکاي به تعریف گزارنامهکه قانونی براي کاربرد صـحیح آن وضع کند. تعاریف لغت آن

تعاریف گزارشـی اغلب حدودي نامشخص و نامعلوم دارند. به  دلیل تنوع، ابهام و نادقیق بودن زبان روزمره، 
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ــه را مظهري از فنّاوري    ــیاه مدرس ــاختمان و یا تخته س ــت فردي رایانه و فرد دیگري س عنوان مثال ممکن اس

  ).32بداند (همان، 

 کاربرد دارد، معناي عادي اصلیهاي فلسفه و دانشگاهیبیشـتر در حوزه  : این تعریف که18د. تعریف چکیده

ــی به      کلمـه را حفظ می  ــت و نـه دلبخواهی. تعریف چکیده مانند تعریف گزارشـ کنـد امـا نـه قراردادي اسـ

ات تمایز کاربرد و نک ۀکوشـد با توصیف دامن پردازد و میتوصـیف چگونگی اسـتفاده مردم از کلمات نمی  

تر کند. هر تالشی براي ارائه تعریفی عام از فنّاوري یک تعریف ي کاربردي واژگان را دقیقکلمات، مرزها

 ).   32چکیده خواهد بود (همان، 

ــوفان تجربه ــیاگرچه فیلسـ اي کردند، اما از مفهوم تعریف بررا نفی می گرا وجود ذوات به عنون ماهیت اشـ

دوم قرن بیســتم شــماري از فیلســوفان به این نتیجه   ۀیمبردند. در نکاربردهاي عام با مشــخصــه واحد بهره می

ــیـدنـد کـه نمی    ــیف کرد. لودویگ   19هـاي مختلف از موجودات توان گونـه رسـ را بـا یک ذات واحد توصـ

ــتاین ــترك و  بنديهاي طبقهمعتقد بود که اُبژه 20ویتگنش ــده تحت تعریف یا نامی واحد، داراي کیفیت مش ش

انواع موجوداتی  ةهستند. امري که به ویژه دربار» 21هایی خانوادگیباهتش«منحصر به فرد نیستند بلکه واجد 

ــدق میبندي میطبقه» فنّاوري«که زیر نام  ــوند ص ــختی می ش کند. زیرا از چنان تنوعی برخوردارند که به س

  توان آنها را در ذاتی واحد با هم شریک دانست.

ئه کوشیدند تا تعریفی کلی و ذاتی از فنّاوري ارامیطور که اشـاره شد متفکرانی مانند هایدگر و ایلول  همان

ــفه فنّاوري مانند دون آیديدهنـد. در مقـابل، برخی از نظریه   و  23هاراوي ، دانا22پردازان متأخر در حوزه فلسـ

ــتجوي آن را     24انـدرو فینبرگ  ، وجود یـک ذات یـا یـک ویژگی واحـد براي فنّاوري  را باور ندارند و جسـ

  ).    33(همان،  دانندثمر میکاري بی

  

  رهنمودهایی براي تعریف   .1-3

. تعریف نباید بیش از حد محدود یا فراگیر باشــد. به عبارت دیگر تعریف باید نه چنان گســترده باشــد   الف

 هاي بالقوه را از قلم بیندازد.چیز شود و نه چنان محدود باشد که مصداقکه شامل همه

                                                
18 précising definition 

19 entities 

20 Ludwig Wittgenstein (1889–1951) 

21 family resemblance 

22 Don Ihde 

23 Donna Haraway 

24
 Andrew Feenberg 
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ــایل ارتباط  ــایر فنّاوري مثالً اطالق فنّاوري، تنها به وسـ ــی همراه و رایانه و از یاد بردن سـ هاي ی مانند گوشـ

ــکینر       ــت. در مقـابـل تعریف اسـ براي فنـّاوري، تعریفی فراگیر   25ممکن، مثـالی از یـک تعریف محـدود اسـ

 داند. ایلول نیز در تعریفی فراگیر، بسیاريهاي انسـان را مصـداق فنّاوري می  وگسـترده اسـت. او همه فعالیت  

فرهنگی مانند آواز خواندن در جوامع شـکارچی یا عقاید سـیاسـی منتشره در جوامع صنعتی را    هاي از نشـانه 

ــکامري  فنّاورانه  قلمداد می ــابطه34، 1392کرد (دوسـ مند از فنّاوري ). اما دون آیدي معتقد به تعریف ضـ

ــد که هرتکنیک و مها   ــترده باشـ ــو نباید چنان گسـ ــت. به گمان او تعریف فنّاوري از یک سـ ، مانند رتیاسـ

هاي ورزشــی را شــامل شــود و نه چندان محدود باشــد که گفتن و مصــاحبه کردن یا تکنیکتکنیک ســخن

 ).   38، 1392شده محدود باشد (کاجی هاي بیشتر شناختهصرفاً به برخی از فنّاوري

اصطالح ک کاربرد ی ةر. تعریف باید عالوه بر وجه سـلبی، داراي وجه ایجابی باشـد. تعریف سـلبی گسـت    ب

ه شنونده شود باید اطمینان حاصل کرد ککند. البته زمانی که تعریفی بر مبناي تضـاد نوشـته می  را محدود می

 شناسد.خوبی میاصطالحات متضاد را به

ــتفاده از   26تعریف نباید دچار دور ج. ــود. اس اي از تعریف دوري در تعریف خود فنّاوري، نمونه» فنّاوري«ش

 است.

 ).34، 1392استفاده کرد (دوسک  28یا استعاره 27اید از زبان تمثیلدر تعریف نب د.

  

 ماهیت و مراتب فنّاوري .1-4

ابزارها  هاي فیزیکی مانند محصوالت،ترین تعریف به اشـیا یا برسـاخته  چنانکه خواهیم دید فنّاوري در سـاده 

رود. کار میا حیوان بهو تجهیزاتی اطالق می شــود که براي تســهیل و غناي زندگی جاندارن اعم از انســان ی

ــأ نیـاز او قرار می     29فنـّاوري بـه عنوان ابزاري بینــابینی   ــان (کـاربر) و منشـ گیرد. این عـامـل نیـاز را    میـان انسـ

  ).Floridi 2014, 26) (1-1شکل می نامند (» 30وادارنده«

  

                                                
25 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)  
26 circular 
27 figurative language 
28 metaphor 
29 in-betweenness 
30 prompter 
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  ینینابیب يابزار عنوان به يفنّاور 1-1شکل

  

  

  

  

  

  

 
» وادارنده« کند. در اینجا نور خورشیدن مثال فردي را در نظر بگیرید که از عینک آفتابی اسـتفاده می به عنوا

ــان و  » فنّاوري«گیري از کاربر براي بهره ــطی بین انسـ ــت. زمانی که فنّاوري به عنوان واسـ عینک آفتابی اسـ

ــکل می نامند (» 31اول ۀفنّاوري مرتب«گیرد آن فنّاوري را هـاي طبیعـت قرار می  وادارنـده   Floridi) (2-1شـ

2014, 26.(  

 
  اولۀ مرتب يفنّاور شکل 2 -1 شکل

  

ــتند. زمانی تَبر، گـاوآهن، چرخ و چتر نمونـه   ــ براي نیزه فردي از کههـایی از فنّاوري مرتبۀ اول هسـ  کارشـ

ــتفاده ــکار کند،می اسـ ــت.  نیزه از گیريبهره عاملی طبیعی براي شـ ــان، حیوانات نیز از  اسـ عالوه بر انسـ

ه کنند مانند سنگی که یک میمون در هنگام شکستن پوسته نارگیل استفاداول اسـتفاده می  ۀهاي مرتبفنّاوري

ــود که کاربر را نه به طبیعت بلکه به فنّاوري دیگري اي گفته میبه فنّاوري» 32دوم ۀفنّاوري مرتب«کند. می شـ

ه آن هم کردن پیچ (کگوشــتی (که نوعی فنّاوري اســـت) براي ســـفت ه از پیچدهد. مانند فردي کپیوند می

ــت) بهره می ــان، کلید و قفل« گیرد. کلید در مجموعهنوعی فنّاوري اس ــان«و خودرو در مجموعه » انس ، انس

  ). Floridi 2014, 27) (3-1شکل دوم هستند ( ۀهاي مرتبهاي دیگري از فنّاوريمثال» خودرو و جاده

  

                                                
31 first order technology 
32 second order technology 
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  مدوۀ مرتب يفنّاور 3 -1 لشک

  

مهم  دوم هسـتند که بشر به کار برده است. نکته  ۀهاي مرتبترین فنّاوريآسـیاب آبی و آسـیاب بادي از قدیم  

هاي مرتبۀ دوم نیســـتند گیري از فنّاوريجز انســـان ســـایر جانداران قادر به ســـاخت و بهرهاین اســـت که به

)Floridi 2014, 2833شود. موتورهاي بین آنها نیز بیشتر میاوري، وابسـتگی و پیچیدگی فنّ ۀ). با ارتقاي مرتب 

ها سانکند. در عصـر شکار، ان هاي دیگر تبدیل میترین فنّاوري مرتبۀ دوم، انرژي را به فنّاوريبه عنوان مهم

اول جاي  ۀهاي مرتبکردند که در دسته فنّاوريعمدتاً از ابزارهایی سـاده براي رفع نیازهاي خود اسـتفاده می  

رف تحوالت شــگ گیرند. یعنی سـازوکار انسـان، فنّاوري و طبیعت. اختراع ماشـین بخار در قرن هجدهم،   می

ــتر از فنّاوري  ــنعتی بیشـ ــان پس از دورة انقالب صـ ــادي و اجتماعی را پدید آورد. انسـ وم هاي مرتبۀ داقتصـ

  استفاده کرد یعنی سازوکار انسان، فنّاوري و فنّاوري.

انسان حذف می شود، در این حالت یک فنّاوري به عنوان واسطی بین دو فنّاوري » 34مرتبۀ سـوم  فنّاوري«در 

ها و سـامانه هاي هوشـمند که براي پایش یا انجام عملی به صورت خودکار   دیگر قرار می گیرد. مانند ربات

  ).Floridi 2014, 29)(4-1شکل کنند (انجام وظیفه می

  

 
  مسوۀ مرتب يفنّاور 4 -1 شکل

 

ــد در آینـدة نزدیـک فنّاوري اطالعات، حاکم بالمنازع فنّاوري  بـه نظر می  ــوم خواهد بود. رسـ هاي مرتبۀ سـ

یکی از » 35اینترنت چیزها«گرچه هم اکنون هم این امر تا حدود زیادي به واقعیت تبدیل شـده است. فنّاوري  

بلکه هر چیز به هر چیز متصل خواهد هاي فنّاوري مرتبۀ سـوم اسـت که در آن نه تنها انسـان به انسـان،     جلوه

ررسید رساند، سشد. مثالً روزي قابل تصور است که خودرو صاحبش را به صورت خودکار به دفتر کار می

کند که صـاحبش در طول سفرِ فردا باید در  کند و از طریق تلفن همراه یا تلویزیون یادآوري میرا مرور می

                                                
33 engine 
34 third order technology 
35 internet of things 
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ــخص براي تــأمین بنزین توقف کنــد ــور کنیــد حــالتی را کــه در تعــامــل نزدیکی بین  جــایی مشـ ! یــا تصـ

ــال     ــورت خودکار اعالم و ارسـ ــی محـل و یخچال منزل، نیازهاي چند روز آینده فرد به صـ خواربـارفروشـ

  ).Floridi 2014, 31شود(می

  

  تعریف فنّاوري    .1-5

گذاري استتواند به تعامل صـحیح با آن منجر شـده و فرایند توسـعه و سـی    درك صـحیح ماهیت فنّاوري می 

حت تأثیر اش تآن را کارآمد، اثربخش و آسـان نماید. فلسفه فنّاوري زاییده تأمالت انسانی است که زندگی 

 پردازان فرهنگی و اجتماعی معتقدند که فنّاوري شــیوة درك ماگرفته اســت. فیلســوفان و نظریهفنّاوري قرار

شناختی فنّاوري وجوه انسان» 36یک اگزیسـتانسیال تکن«کند. دون آیدي در کتاب از خود و جهان را متأثر می

ــیس«و در  ــی قرار داده اســت  ر تغییر ادراك فنّاوري دنقش » 37تکنیک و پراکس با  او. انســان را مورد بررس

تا ضمن ند کمیارائه  38شـناختی با ابزار، چارچوبی پدیدار انسـان نسـبت   تبیینو  فنّاورينبودن بر خنثی أکیدت

ــیف ــناختیي معرفتخطاهافنّاوري،  توص ــناختی 39ش ــان دهد.را  فنّاوريدر فهم رایج  40و وجودش آیدي  نش

ــفه «در همچنین  ــ فنّاوريفلسـ خنثی دهد و به فنّاوري را مورد توجه قرار میفرهنگی تأثیر  »41جهانتو زیسـ

ه ه نظر وي هم. بپردازدتاریخی میو  یســنت یی،در بســترهاي مختلف جغرافیافنّاوري نبودن نســبت انســان و 

ــط فعالیت ــانی با واس ــورت فنّاوري  ۀهاي انس ــورت  گیردمیص ــانی به ص  نّاورانهف. به تعبیر دیگر، فعالیت انس

ي هایی از پیشرفت فنّاورفلوریدي نیز در کتاب اخیر خود با ذکر نمونه  .)8-7، 1392یابد (کاجی مید تجس

کند هایش بررســـی مید و تواناییدر دوران پس از رنســـانس، آثار آن را بر شـــناخت انســـان از جهان، خو

)Floridi 2014, 86-94 .(  

فۀ فنّاوري داشته گیري فلسها، هایدگر، فیلسـوف نامدار قرن بیستم، بیشترین تأثیر را در شکل مدر میان همۀ نا

ــبت    ــت و به ابزار و فنّاوري به عنوان اموري که نس ــانی اس ــت. او در مقاالت خود به دنبال فهم وجود انس اس

پرسش «). مقالۀ مهم او با عنوان 23کند توجه نشان داده است (همان، میان انسـان و جهان برقرار می  خاصـی 

ــت (همان،   » از فنّاوري ــفۀ فنّاوري بوده اس ــترة فلس ــیاري از مکتوبات در گس ). از این رو الزم 157مرجع بس

  از کنیم.  است بحث خود در باب فنّاوري را با نگاهی به فنّاوري در اندیشۀ هایدگر آغ

                                                
36 Existential technics 
37 Technics and Praxis 
38 Phenomenological 
39 Epistemologic 
40 Existential 
41 Technology and the Lifeworld 
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یان خود عبهاي که خودگر اســت. یعنی هســتیدر یونانی به معناي هســتی مســتقل خودزاي جلوه» 42فوزیس«

 شود یعنینیز به هستارهاي طبیعی گفته می 43ادیگري نیست. فوسی اونت ةدرخشـد و محتاج سـازند  اسـت، می 

ا نقشی ندارد. از این رو در نگاه ههسـتارهایی که بخشـی از نظام آفرینش هسـتند و انسـان در عیان شـدن آن     

ــانی قرار می    ــل از عمل انسـ ــیاي حاصـ ــتارهاي طبیعی در مقابل اشـ » 44هتخن«گرفت که به آن یونـانیان، هسـ

ــه آن چیزي کـه امروز  می ــت و » 45تکنیکون«نـامیم، واژه یونانی  فنـّاوري (تکنولوژي) می  هگفتنـد. ریشـ اسـ

گرانه د. این واژه در یونان باسـتان عالوه برکارهاي صنعت تعلق دار» تخنه«عبارت از امري اسـت که به واژه  

ــاعري نیز اطالق میو فنی به مهارت ــد (هایدگر و دیگران هاي فکري و هنري و ش ). از این رو 13، 1384ش

چنان که در زبان و ادبیات فارســی چنان کاربردي داشــت مفهوم هنر و ادب و صــنعت با هم آمیخته بود. هم

ــناعات ادبی«و  ــد. البته یونانیان از تخنه مفهومی مانند آفریدن یا هاي ادبی و ذوقی اطالق میبه مهارت» ص ش

دانستند. ساز را آفرینش یا خلق یک اثر نمیکردند و کار هنرمند نقاش یا مجسمهخلق کردن را استنباط نمی

ــوالً به این قائل نبودند که چیزي  ــد«زیرا اصـ ــی بیاید آن را » نباشـ ــت«و کسـ ه . از این رو در نگاکند» هسـ

بود. » ابداع«یا » آوردنفرا«به معناي » 46پوئســیس«یونانیان، تخنه نه از جنس ســاختن و آفریدن، بلکه از جنس 

بنابراین کار هنرمند یا صـنعتگر این بود که چیزي را که در خزاین غیب مکتوم و مخفی است آشکار کند و  

معناي ناپوشــیدگی، نامســتوري، حقیقت و صــدق) برســاند.   (به» 47آلتیا« ۀاز مســتوري و پوشــیدگی به مرحل

تالشــش هر چه بیشــتر به فوزیس نزدیک باشــد (همان،  ةارزشــمندي کار یک هنرمند هم آن بود که فراورد

ــور    12-13 ــاحتی حض ــت یعنی فنّاوري در س ــتی اس ــاف هس ) بنابراین در تفکر یونانی، فنّاوري، نوعی انکش

ــتتا می ــاف و عدم اس ــاحتی که آلتیا (حقیقت) در آن رخ مییابد که انکش ن، نماید (همار در آن رخ دهد. س

ــی خود را بیان می  14 ــاسـ ــله کند. او بیان می). هـایدگر در اینجا نگرانی اسـ دارد که فنّاوري امروزي، فاصـ

ــت زیرا  ۀزیادي از تخن ــت از نوع فراآوردن یا  «یونانی گرفته اسـ ــافی که در فنّاوري جدید حاکم اسـ انکشـ

ــت پوئســی ــت، انکشــاف حاکم در فنّاوري جدید، نوعی تعرّض (و دس ــرّف) در طبیعت س نیس اندازي و تص

به عنوان  زند. آسیاب بادي). او براي توضیح بیشتر، آسیاب بادي و توربین آبی را مثال می15(همان، » اسـت 

ــنتی، نوعی پوئســـیس اســـت زیرا انرژي هوا را حبس یا ذخیره نمی اه اما در نیروگ کند.نمادي از فنّاوري سـ

ــان هـدایت می    آبی این اتفـاق رخ نمی -برق ــیر دلخواه مهنـدسـ ــود تا توربین را دهـد. انرژي آب در مسـ شـ

                                                
42 physis 
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ــاف معدن و حبس17-16بچرخـانـد (همـان     ــکل دادن، انبارکردن و توزیع ). هایدگر اکتشـ کردن، تغییر شـ

). او در ادامه به 18یالطلب (همان، آمیز و استداند ولی انکشـافی تعرّض انرژي را وجوه مختلف انکشـاف می 

 راند در این انضباط به نحوي از انکشافجا که فنّاوري را به پیش میبشـر از آن «کند : مهمی اشـاره می  ۀنکت

» ر نیستدست بش ۀشود، ساختجوید اما آن عدم استتاري که این انضباط در قالب آن شکوفا میشـرکت می 

  دهد.هاي جدید هشدار میسبت به عواقب فنّاوري). از این رو، هایدگر ن20(همان، 

  

گفتیم که بیان تعریفی جامع و مانع از فنّاوري چندان سـاده نیسـت. بخشـی از تالش فیلسوفان فنّاوري صرف    

تبیین چیسـتی فنّاوري شـده اسـت. بسـته به نوع تلقی فیلسوف فنّاوري در خصوص چیستی فنّاوري، آراي او     

شــناختی، یابد. مســائلی که معطوف به ابعاد گوناگون معرفتســوي خاصــی می در پاســخ به مســائل فنّاوري

ــت (میچم  جامعه ــناختی، اخالقی و دینی فنّاوري اسـ اي از ابهام ). هرچه مفهوم فنّاوري در هاله13، 1392شـ

 تفاهم بیشتري خواهند شد. به عنوان نمونه ژاك ایلولگرانِ موضـوعات مرتبط با آن دچار سـوء  باشـد تحلیل 

ــت. در مقابل جوزف پیت چنین اعتقادي ندارد چرا که در تبیین خود از    معتقـد بـه خودمختاري فنّاوري اسـ

ل و توان گفت اختالف ایلودهد. در واقع میگیري او میمفهوم فنّاوري، نقشــی ســترگ به انســان و تصــمیم

  ).101، 1391گلشنی  پیت در خصوص خودمختاري فنّاوري ریشه در فهم آنها از فنّاوري دارد (تقوي و

نظریات خام و عجوالنه از آن منجر شـــده اســـت. مثالً برخی  ۀعدم درك صـــحیح از ماهیت فنّاوري به ارائ

عزیمت او و  ۀسـاز آزادي مادي انسـان می پنداشتند. نقط  ، فنّاوري را زمینه48نویسـندگان مانند ابرهارد تشـمیر  

ــرفاً مادي و ابزهم ــازي فکرانش در این تحلیل، نگاه ص اري به فنّاوري بود. بدین معنا که فنّاوري با توانمندس

ــرّف او بر طبیعت و گریز از محدودیت  ــان، امکان تص ــمانیانس ، 1392کند (میچم اش را فراهم میهاي جس

ــمرد الهی به فنّاوري داشــت و آن را امري مذهبی می -نگاهی اخالقی 49). در مقابل، فریدریش دســاور35 ش

ــت. او بر این گمان بود که فنّاوري بهاز جنبهکه اهمیتش کمتر  ــاخته بوهاي فنّاورانه نیس ــط رغم برس دن توس

ــر دارد و عواملی وراي نیروهـاي مـادي و عینی ابزاري را دخیـل می       ــر، قـدرتی فراتر از انتظـار بشـ د: کنبشـ

گوید) ن میبیک چنان که فرانســیسفنّاوري نوین نباید ســاده انگارانه صــرفاً به صــورت آســودگی بشــر (آن«

ــت   ــارکت در آفرینش اس ــود، بلکه فنّاوري، مش ــریک   44(همان، » درك ش ــان را ش ــاور انس ). هر چند دس

دانســت اما در فحواي کالمش نوعی از هشــدار و نهیب نهفته پنهان بود خداوند در آفرینش هســتی مادي می

ــأت می ــال گرفت. که از وجه خودمختار و قدرت فراتر از انتظار فنّاوري نش نیز  2015امري که در ابتداي س

و افراد تأثیرگذار مانند بیل گیتس و اســتفن هاوکینگ قرار  ها پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاهصــدمورد توجه 

                                                
48 Eberhard Zschimmer (1873-1940) 

49 Friedrich Dessauer (1881-1963) 
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ــد گرفت و آنها  ــنوعیهوشمهار بیدرباره رشـ ــدار دادند  عواقب خطرناک و مصـ ــر هشـ ش براي آینده بشـ

)Gates 2015 .(  

ــفدر تاریخ 50کارل میچام ــفنّاوري از دو رویکرد عمده به فنّاوري نام می ۀنگاري فلسـ ی برد: رویکرد مهندسـ

ــان ــتر رویکردي جانبدارانه به  (ابزاري) و رویکرد انسـ ــی بیشـ ــنت مهندسـ گرا (هرمنوتیک).  به اعتقاد او سـ

براي  گرا،  فنّاوري را موضــوعیفنّاوري دارد و درپی تبیین فلســفی فنّاورانه اســت در حالی که ســنت انســان

). میچام در این باره 103-102، 1391بیند و رویکردي انتقادي نســبت به آن دارد (تقوي و گلشــنی مل میتأ

ــناختی و تجلیات عینی بر تحلیل ماهیت فنّاوري، مفاهیم، روندهاي روش ]رویکرد مهندســی[«نویســد: می ش

سب ا یا هرمنوتیک درصدد کگرآن تأکید دارد تا آگاهی فنّاورانه را گسـترش دهد. در مقابل رویکرد انسان 

شــناخت معناي فنّاوري و رابطه آن با مفاهیم فراتکنیکی (فرافنّاورانه) مانند هنر، ادبیات، اخالق، ســیاســت و  

). شـاید بتوان گفت رویکرد مهندسـی نوعی رویکرد خرد فلسفه فنّاوري است   83، 1392(میچم » دین اسـت 

د دهد در مقابل رویکرهاي مختلف را مورد توجه قرار میوريهاي درونی ابزارها و فنّازیرا بررسی مکانیسم

ــان ــت  که رابط انسـ ــفه فنّاوري اسـ د فنّاوري را با مفاهیم فراتر از فنّاوري مانن ۀگرا نوعی رویکرد کالن فلسـ

ــی می  کنـد بـه عبـارت دیگر رویکرد خرد، تـأمل و نقّادي در ماهیت فنّاوري و رویکرد     فرهنـگ و ... بررسـ

ــانی را بر  کالن، تفکر  ، 1392اجی گزیند (کمیدر بـاب تـأثیر فنّاوري بر معرفت، کنش، جامعه و محیط انسـ

دهد اغلب آنها بندي البته چندان دقیق نیست. تعاریف نقل شده از فیلسوفان فنّاوري نشان می). این تقسـیم 35

ــبت به فنّاوري پذیرفته برد. ره میرویکرد به دو از هراند. مثالً آیدي در تعریف فنّاوري هر دو رویکرد را نسـ

ــانی و نیز توجگرچه با نادیده گرفتن وجه مادي و ابزاري فنّاوري مخالفت می او ه کند اما از نقش کنش انسـ

  ).  37کند (همان، به نسبت میان انسان و فنّاوري غفلت نمی

نّاوري یک از فیلســوفان ف این تفاوت رویکرد در قبال فنّاوري ســبب شــده اســت تا چنان که خواهیم دید هر

ــخت افزار، نظام افزار و ابزار یا فنّاوري به مثابه قواعد، نرمتعریفی متفاوت از فنّاوري مانند فنّاوري به مثابه سـ

ــجم  ــازمان) و یا علم کاربردي ارائه کنند. یکی از منس ــط ماریو (س ترین کارها در زمینه تعریف فنّاوري توس

 ۀیازده معیار را براي درك مفهوم فنّاوري برشمرده است. به نظر وي ما با جامعانجام گرفته اسـت. او   51بونخه

اشـیاي طبیعی و مصنوعی و اجتماعی، چشم انداز کلی یا فلسفی،   ة، گسـتر 53ترگسـترده  ۀ، جامع52تخصـصـی  

ها، مسائل، دانش، ها و روشها و فرضـیه مشـخصـی از داده   ۀزمینچارچوب صـوري منطقی و ریاضـی، پیش  

                                                
50 Carl Mitcham  

51 Mario Bunge 

52 professional community 

53 larger society 
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ها ترین تعریف). در ادامه به بررسـی رایج 30-29توانیم فنّاوري را درك کنیم (همان، ها میارزش اهداف و

  پردازیم.در باب فنّاوري می

  

  به مثابه سخت افزار (ابزار سخت)  يفنّاور. 1-5-1

ــخت ترین تعریفی که میبدیهی ــین یا س ــان گرفتن آن با ابزار، ماش ــراغ گرفت، یکس فزار اتوان از فنّاوري س

). هایدگر هم با 45، 1392به مثابه ابزار، به آسـانی محسوس و قابل درك است (دوسک   اسـت. فهم فنّاوري 

ــت:  ــت که حتی در مورد    «این تعریف موافق اسـ ــت اسـ ــحیح و درسـ تعریف ابزاري از فنـّاوري چنـان صـ

تعریف ابزاري از  ). او معتقد اسـت گرچه 6، 1384(هایدگر و دیگران » هاي جدید هم صـادق اسـت  فنّاوري

ی نماید که چنین کشف حجابامر حقیقی زمانی رخ می«فنّاوري صـحیح اسـت، اما لزوماً حقیقی نیست زیرا   

 »دهد. تعریف ابزاري و صـحیح فنّاوري، ماهیت آن را بر ما آشکار نمی کند (نسـبت به ماهیت فنّاوري) روي 

شود. اما (علت) دستیابی به چیز دیگري (معلول) می). او وسـیله یا ابزار را امري می داند که سـبب   7(همان، 

کند، علت فقط آن نیســت که موجد چیز دیگري اســت. بلکه غایت یا هدفی هم که نوع وســیله را تعیین می

ــمار می ــیله علت به ش ــود و وس ــد، کار رود و هراي بهرود. هر جا هدفی دنبال ش جا که امر ابزاري حاکم باش

س براي تبیین فنّاوري به عنوان ابزار، ابزار را در علل اربعه ارســطویی خالصه علیت هم حاکم اسـت. او سـپ  

شــود)، علت صــوري (قالب یا شــکلی اي که از آن، مثالً یک جام نقره ســاخته میکند: علت مادي (مادهمی

ــکل و ماده ج کـه مـاده به آن در می   ــک قربانی می تواند شـ ام آید)، علت غایی (هدف یا غایت: مثل مناسـ

آورد) یشده را پدید مسـاز یا آنکه خود معلول یعنی جام ساخته مورد نظر را تعیین کند) و علت فاعلی (نقره

گیرد. به دیگر شکل می 54اي اسـت که بر اساس توان علّی شـود فنّاوري، پدیده رو گفته می). از این7(همان، 

ــت که توان علّی الزم براي تحق  ــخن فنّاوري مبتنی بر چیزي اس ــنی س ، 1391ق هدفی را دارد (تقوي و گلش

ــخت (مانند چوب یا فلز) یا عامل نرم (افراد،      102 ــی از یـک عـامـل سـ ــت نـاشـ ). این توان علّی ممکن اسـ

سـاختارهاي اجتماعی و اداري) باشـد. مثالً فنّاوري مسافرت هوایی، براي انجام هدف خود، عالوه بر سخت   

، نیازمند عوامل نرمی مانند مهارت و دانش خلبانان و کارکنان افزاري مـاننـد هواپیما و تجهیزات فرودگاهی  

  برج مراقبت؛ قوانین، مقررات، هنجارها و غیره است.

ــت که با به ــت یافت. البته اکارگیري آن به نحوي ویژه میپس ابزار نیرویی علّی اس ین امر توان به هدف دس

تنظیم  . اگر چنین نباشد شربتی که فرد برايبشـر باشد  ۀیک قید دارد و آن این اسـت که مصـنوع یا برسـاخت   

ــارش می ــد میفشـ ــئ طبیعی مانند برگ پهن درخت براي  نوشـ ــد! یا اینکه اگر یک شـ تواند یک ابزار باشـ

ت که تر این اسنوشـیدن مورد استفاده قرار گیرد می توان آن را یک ابزار فنّاوري محسوب کرد! سؤال مهم 

                                                
54 causal power 



 32جهان و منطقۀ چشم انداز  یدةبرگز ياطالعات در کشورها يفنّاور يهاشاخص یتوضع یبررس

 

ــنوع و  ــت؟در این موارد مرز بین امر مص ــخت  امر طبیعی کجاس تعیین این مرز در بین فنّاوري هاي نرم و س

چگونه اسـت؟ یکی از موضوعات مهم در فلسفه فنّاوري آن است که نگاه ابزاري به فنّاوري  چه پیامدهایی  

  دارد؟ خودمختاري فنّاوري  یکی از این مسائل است که بعدتر به آن خواهیم پرداخت.

شـود. از نگاه او ابزار مسـتقیماً توسط کاربر دستکاري   بزار و ماشـین تمایز قائل می بین ا 55البته لویس مامفورد

هاي کاربر اســـت. نکته جالب آن اســـت که در نگاه او تر از مهارتشـــود اما ماشـــین به مراتب مســـتقلمی

افزاري بلکه صـورتی مدیریتی داشـت. او نخسـتین ماشین    هاي سـاخت بشـر، نه وجه سـخت   نخسـتین ماشـین  

دانست که در ساخت بناهاي بزرگ می» هامجموعه سـازماندهی شـده از انسان  «آسـاي سـاخت بشـر را    غول

  ). 45، 1392شدند (دوسک کارگرفته میدنیاي باستان در مصر و چین و سومر به

ــریف ــت. او فنّاوري را       56نواز شـ بـا قبول تعریف فنـّاوري بـه مثـابـه ابزار، مدلی براي فنّاوري ارائه کرده اسـ

ــان 57افزاراند: فنکند که براي تحقق هدف در کنار هم گرد آمدهاي از چهار افزار قلمداد میموعـه مج ، انسـ

ا ها خدمت یآن ۀافزار عبارت است از ابزارهاي فیزیکی که به وسیل. فن60افزارو سـازمان  59افزار، اطالع58افزار

دمت خ ۀواند اطالعات مناسب را براي ارائافزار عبارت است از فردي که می تشـود. انسـان  کاالیی ارائه می

  گیرد.   کارو تعامل مناسب با فن افزار و تطبیق آن با اهداف سازمانی به

ها، نمودارها، عملافزار مجموعه اطالعات در دســترس اســت که شــامل مشــخصــات فنی، دســتور     اطالع

ــایر اطالعات میفرمول ــازمان افزار، به روش نظام ها و سـ ــود. سـ ــود که به منظور ارائفته میمندي گشـ  ۀشـ

نموداري از الگوي نواز شـــریف را نشـــان  5 -1شـــکل رود. مطلوب کاال و خدمت در ســـازمان به کار می

  ).104، 1391دهد (تقوي و گلشنی می

  

                                                
55 Lewis Mumford (1895–1990) 

56 Nawaz Sharif 

57 technoware 

58 humanware 

59 infoware 

60 orgaware 
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 )104 ،1391 یگلشن و يتقو( يفنّاور يبرا فیشر نواز مدل از ينمودار 5 -1 شکل

  

  »ابزار یريگکاربه«به مثابه  يفنّاور. 1-5-2

طرفداران این دیدگاه معتقدند فنّاوري نوعی فعالیت انسانی است که در آن ابزار به کارگرفته می شود؛ زیرا 

گیرد آنها میان ابزاري که بدون اسـتفاده در جایی قرارگرفته و ابزاري که توسط فردي مورد استفاده قرار می 

ــبتفاوت معنایی قائل و » هدف«ت می دهند، زیرا امر فنّاورانه را امري معطوف به اند و فنّاوري را به دومی نس

ــه حائز چنین ویژگیدر نظر می» موفقیت یا تحقق هدف« اري که اي نمی دانند. ابزگیرند و ابزار را فی نفسـ

که مورد گرچه به منظور تحقق هدفی ویژه طراحی و ســاخته شـده اســت اما تا زمانی شـود، به کار گرفته نمی

ــتفاده کار ــیت خود را ایفا نمیاسـ ــی کند. جوزف بر قرار نگیرد خاصـ ــلی این  61پیتسـ یکی از حامیان اصـ

انسـانیت در  «آگاهانه، هدفمند و انسـانی و یا به تعبیر خود او   تعریف اسـت. ازدیدگاه او فنّاوري یک فعالیت 

 ناسب با اهداف وابزارها براي تغییر محیط مت ۀاسـت. منظور وي از کار، طراحی و سـاخت عامدان  » مقام کار

کی، هر گزیند عالوه بر ابزارهاي فیزیمینیازهاي متغیر انسـانی است. از این رو فنّاوري در معنایی که پیت بر 

چیز دیگري مانند ســاختارها و نهادهاي اجتماعی را که انســان براي رســیدن به هدفی مورد اســتفاده قرار می 

اما هایدگر قائل به تفکیک ابزار از فعالیت انسانی نیست.  ).105، 1391گیرد (تقوي و گلشـنی  دهد در بر می

گوید یکی می«رد: گیارز یکدیگر میاو تعریف فنّاوري به مثابه ابزار و فنّاوري به مثابه فعالیت انســانی، را هم

                                                
61 Joseph C. Pitt 
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گوید فنّاوري نوعی فعالیت انســانی اســت؛ این دو   اي اســت براي تحقق هدف؛ دیگري می فنّاوري وســیله 

ــیدن به آن،  تعریف ب ــب براي رسـ ــائل مناسـ ــع هدف و تأمین و کاربرد وسـ ه یکدیگر تعلق دارند. زیرا وضـ

  ).5، 1384(هایدگر و دیگران » فعالیتی انسانی است

البته نگاه پیت در این خصـوص متأثر از نگاه سـیسـتمی اسـت. او به مانند نظریه پردازان سازمان معتقد است     

ــمیمابزارهـا، نهادها   کـه در فنـّاوري،   ــانی به مثابه یک یا چند نهادو روندهاي تصـ ــتم ب  ةگیري انسـ ــیسـ ه سـ

 شـوند تا خدمت یا کاالیی به عنوان سـتاده از آن حاصل شود. الگوي او شامل سه عنصر است:  گرفته میکار

دو تبدیل براي الگوسـازي تصـمیم و ابزار و یک چرخه بازخورد براي ارزیابی عقالنی. اولین عنصر الگوي   

ــمیمپیت، ف شــود. در تعریف او از فنّاوري ناشــی می» فعالیت انســانی«گیري اســت که از اهمیت رایند تص

شـود که معرفت انسـانی ورودي آن اسـت. یک تصمیم، به عنوان    گیري به صـورت تبدیلی مدل می تصـمیم 

ــت بـه خلق یـا به     ــود. د خروجی این تبـدیـل، ممکن اسـ ــمیمی دیگر منجر شـ  رکارگیري ابزار یا اتخاذ تصـ

بزار اســت فعال کارگیري اکه تصــمیم به اســتفاده از ابزارگرفته شــود، عنصــر دوم الگو که فرایند بهصــورتی

ــود. بـه اعتقـاد پیـت تمامی ابزارها، اعم از ابزارهاي فیزیکی یا اجتماعی چیزي را به چیز دیگر تبدیل    می شـ

ــر دوم الگو که خود ابتوان آنها را نوعی تبدیل در نظر گرفت. بکنند و از این رو میمی زار دین ترتیب عنص

و  گرفته می شــود. پیت دو عنصــر ابزار گیري به کاراســت، همواره در ذیل عنصــر اول یعنی تبدیل تصــمیم

دل داند و ساز وکار بازخورد ارزیاب را به مالگوي شـایسته از فنّاوري کافی نمی  ۀگیري را براي ارائتصـمیم 

هاي قبلی و گیري از تجربهگیري با بهرهشــود تا نواقص تصــمیمورد ســبب میکند. مکانیســم بازخاضــافه می

دهد نموداري از چگونگی عملکرد الگوي پیت را نشان می 6-1شکل اصـل عرفی عقالنیت اصـالح شـود.    

  ).106-105، 1391(تقوي و گلشنی 

 
 )106 ،1391 یگلشن و يتقو( تیپ يالگو عملکرد یچگونگ از ينمودار 6 -1 شکل
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  »يهنجار -یچارچوب شناخت«به مثابه  يفنّاور. 1-5-3

شـــود که ما براســـاس آن، امور پیرامون خود مانند انســـان، هایی گفته میفرضچارچوب شـــناختی به پیش

ــان و . . . را درك می ــمندان علوم تجربی یا علوم فرضکنیم. پیشطبیعت، جامعه، زبان، هوش انس هاي دانش

ــفی و مذهبی به ارائه نظریههاي گوناگاجتمـاعی و نحلـه   هاي گوناگون در مورد یک واقعیت منفرد ون فلسـ

  گذارد.ها و مبانی شناختی تاثیر میشود. هنجارهاي فردي نیز بر اتخاذ این گونه چارچوبمنجر می

نامد. گشــتل مثالی (به معناي چارچوب بندي و اسـکلت بندي) می  62هایدگر اسـاس فنّاوري جدید را گشــتل 

ر کند. به باوهنجاري اسـت که نوع خاصی از نحوه دیدن یا انکشاف امور را القا می  -ب شـناختی از چارچو

ــتل نه ــکل می هایدگر، گش ــان را با طبیعت ش تار دهد بلکه (به عنوان یک هنجار) رفتنها نحوه رویارویی انس

  ).  170، 1392آدمیان با یکدیگر را نظم می بخشد (کاجی 

  

  افزار (ابزار نرم) به نرمبه مثا  يفنّاور. 1-5-4

ــی و رفع دعاوي حقوقی، مثال ــتند. ایدروش تدریس، بررس گاه نرم به ن ۀتکامل یافت ةهایی از فنّاوري نرم هس

ــهور خانم ژوئینگ جین  ۀفنـّاوري، نقطـ   تغییر فنّاوري جهانی: از «با عنوان:  63کـانونی کتاب تأثیرگذار و مشـ

ــخـت تـا فنـّاوري نرم     ــت. فنـّ » 64فنـّاوري سـ ــتر در حوز اسـ ــتی فنّاوري و   ةاوري نرم کـه بیشـ مبـاحث چیسـ

از برخی جهات با  فنّاوري به مثابه  )102، 1391شـود (تقوي و گلشــنی  گذاري فنّاوري بررســی میسـیاسـت  

  پوشانی دارد. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت: ـ اجتماعی همسیستم تکنیکی

  

  »یکیتکن ـیاجتماع یستمس«به مثابه  يفنّاور. 1-5-5

و همکاران او در دانشـگاه دلفت هلند ارائه شده است.   65این تعریف به صـورت منسـجم توسـط پیتر ورماس   

 کند اگر یکاند. دوســـک  اظهار میگرچه افرادي مانند وال دوســـک  هم با بیانی دیگر آن را مطرح کرده

ود. این امر به گرفته شکارقرار داشته و بهمصـنوع یا سـخت افزار بخواهد فنّاوري باشـد باید در بافتی انسـانی     

ــک  مفهوم  ــتم فنّاورانه «زعم دوس ــیس ــامل مهارت را به میان می» 66س ــخت افزار، ش هاي آورد که عالوه بر س

انسـانی و نیز سـازمانی است که براي عمل کردن و نگهداري آن مورد نیاز است. او براي تببین مقصود خود   
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ــر بومیان  ۀگ جهانی دوم، برخی هواپیماهاي امریکایی، آذوقچنـد مثـال می زنـد. در زمـان جن     زیادي بر سـ

کرد و پس از مدتی بدون اســتفاده در ســاکن در جزایر اقیانوس آرام می ریختند. وقتی هواپیما ســقوط می 

ــت هر  ــد دیگر کارکرد فنّاورانه نداش ــیء مقدس«چند براي بومیان در حکم یک  جنگل رها می ش ود. ب» ش

ه اي براي مردم به نمایش گذاشتآمده و در گوشـه موزه اي که از دل تاریخ برو ابزارهاي عتیقه همچنین اشـیا 

شـده اند دیگر یک امر فنّاورانه محسـوب نمی شـوند هر چند زمانی دور براي کاربران اصلی خود در حکم    

ها و بســیاري از تمدن« ). البته این عقیده در تقابل با نظر آیدي اســت:37-36، 1392فنّاوري بودند (دوســک 

ــا فرهنـگ  ی (کاج» انـد کـه می توان بـه آنها نام فنّاوري را اطالق کرد   نوین داراي ابزارهـایی بوده هـاي پیشـ

1392 ،38.(  

ورماس و همکاران او نگاه سـیسـتمی به فنّاوري را توسـعه داده اند. از دید آنها امر مصنوع داراي دو ماهیت    

اش فیزیکی آن مبین ســاختار مادي و مهندســی آن اســت. و بعد اجتماعیفیزیکی و اجتماعی اســت. ماهیت 

ــکـل    معطوف بـه هنجـارهـا و ارزش    ــت کـه بر شـ گیري، قوام و کـاربرد آن تأثیر می گذارد. آنها  هـایی اسـ

ــت براي این درنظرگرفتن   ــت و الزم اس ــا نیس ــرفاً فیزیکی به فنّاوري چندان رس معتقدندکه اطالق ماهیت ص

ــنوع را در بر می گیرد آن را در قالب یک  هنجـارهـا و ارزش   ــتم اجتماعی «هـا و قواعدي که مصـ ــیسـ -سـ

ن را مثــال می زننــد. ای» فنــّاوري  مســـافرت هوایی «تعریف کنیم. آنهــا براي تبیین تعریف خود » 67تکنیکی

ــخت افزاري مانند خود هواپیما،     ــتم هـاي سـ ــیسـ ــتم عالوه بر سـ ــیسـ هاي هواپیما و برج مراقبت و رایانه سـ

ان، مسافر هاي ورودي و خروجی شـامل تعداد زیادي از کاربران انسانی مانند خلبانان، مراقبان پرواز، وازهدر

ــامل مقررات، هنجارهاي محلی (الزام به رعایت    ــتم عالوه بر اینها، ش ــیس ــت. این س مأموران امنیتی و . . . اس

ــتفاده    از تلفن همراه در داخل هواپیما  حجـاب در محـدوده مرزهـاي ایران) و بین المللی (محدودیت در اسـ

نامه هاي بین المللی اجباري و غیره است. کارکرد براي جلوگیري از تداخل امواج رادیویی)، همچنین آیین

افزاري، انسانی و اجتماعی، شرط دستیابی به صـحیح و هماهنگی بین این مجموعه گسـترده از عوامل سخت  

پرواز ایمن، مطمئن و راحت است. عدم هماهنگی یا نقص  کردن یکهدف اصـلی این سیستم، یعنی فراهم 

  ). 155-150، 1391هوایی منجر شود (ورماس ۀها ممکن است به یک فاجعدر عملکرد هر یک از این مؤلفه

ــود ورمـاس و همکـاران او، بـه جـاي ارائـه یک تعریف جدید از فنّاوري، واژ     طور کـه دیـده می  همـان   ةشـ

  فلسفی و اجتماعی مرتبط با امر فنّاوري را به نحو بهتري توصیف کنند. اند تا مقاصدجدیدي جعل کرده

  

                                                
67 socio-technical system 
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ــوعــات کلیــدي و البتــه   در این بخش نشــــان دادیم کــه تبیین تعریفی جــامع و مــانع از فنــّاوري، از موضـ

ســزایی ر بهگراي فیلســوف تأثیفنّاوري اســت. در این راسـتا رویکرد مهندســی یا انسـان   ۀبرانگیز فلسـف چالش

  اید بتوان ادعا کرد امروزه فنّاوري، بیشتر به چهار شیوه زیر تعریف می شود:   دارد. ش

 فنّاوري به مثابه سخت افزار -

 ـ هنجاريفنّاوري به مثابه چارچوب شناختی -

 فنّاوري به مثابه نرم افزار -

 ـ تکنیکیفنّاوري به مثابه سیستم اجتماعی -

 

  ترسازمان به مثابه فنّاوري: نگاهی دقیق .1-6

کند. ها تبدیل میها را به ستادهاي باز است که نهاده، سـازمان سـامانه  68پردازان نوگرادیدگاه نظریهبر اسـاس  

اي یا ســتاده هدف پذیرد. بنابراین فنّاوري، عامل دســتیابی به رهاورد،انجام می» فنّاوري«این تبدیل به کمک 

). در استفاده از این مدل 205، 1387شود (هچ سازي میاسـت که در قالب نوعی محصول یا خدمت، مفهوم 

ــت بـدانیم فنّاوري از چه نهاده   ــتادهکـافی اسـ ــانی تولید میاي، چه سـ کند. از این منظر اي را براي چه کسـ

). از 7-1شکل کند (اي را به ستاده تبدیل میسـازمان، سازوکاري است که با کمک نوعی از فنّاوري، نهاده 

  هد.اي به فنّاوري دیافتهتواند نگاه توسعها نظریه سیستمی میهاي سازمان باین رو انطباق فعالیت

  

  

 

 )210، 1387سیستم (هچ  کی مثابه به سازمان 7 -1 شکل

ــرکت  ــازمان از شـ ــعه مفهوم سـ ــنعتی به در دیدگاه نظریه پردازان ســـازمان، به موازات توسـ هاي مولّد و صـ

مثابه  فنّاوري به«تر می شــود و از نگاه حداقلی هاي خدماتی و اجتماعی، مفهوم فنّاوري نیز گســتردهســازمان

ــعه» ابزار ــبب م تبدیل می» فنّاوري به مثابه روش انجام کار«تر یافتهبه نگاه توس ــود. این نگاه س ــود که یش ش

کند. در ســازمان  ابعاد زندگی بشــر حضــور یابد زیرا آدمی در ســازمان خانواده رشــد می    ۀفنّاوري در هم

هاي تولیدي، خدماتی یا اجتماعی، نیازهاي خود را ارضا شود و از طریق سازماننده میمدرسه و دانشگاه بال

ــی    می ــاسـ ــازمانی به عنوان یکی از اسـ  ترین ابعاد کارکرديکنـد. از این رو تجزیـه و تحلیـل فرایندهاي سـ

  فنّاوري، کمک شایانی به تبیین مفهوم فنّاوري در روزگار ما خواهد کرد.  

                                                
68 modernists 
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ــی می فنّاوري 69چارلز پرو ــود به  را اقدام یا روش ــئ، مفهوم و یا مقص داند که فرد براي ایجاد تغییر در یک ش

ــد (رابینز  گیرد. خواه مبتنی بر روشکار می ــد خواه نباشـ ــتفن 155، 1392ها و ابزارهاي مکانیکی باشـ ). اسـ

ــازي از فنّاوري همدل  70رابینز ــازمان و مدیریت نیز با این مفهوم س ــندگان نامدار س ــت و آگاهانه  از نویس اس

تعریف مصــطلح فنّاوري به معناي ابزارهاي مورد اســتفاده در تولید و صــنعت را به فرایندهاي مورد اســتفاده 

ــازمانهاي خدماتی و اجتماعی تعمیم می   ۀدر ارائـ  ــول در سـ زعم او مفهوم دهد. بههرگونـه خدمت یا محصـ

ــتاده ها را نیز دربر میفنـّاوري، عالوه بر تجهیزات و فنون، فراینـدهـاي الزم براي ت    گیرد بدیل نهاده ها به سـ

  ).  156، 1392(رابینز 

ــت که نیازمندي    ــترده، فنـّاوري عاملی اسـ هاي هر یک از آحاد جامعه مانند غذا، در این تعریف عـام و گسـ

می  روکند. از اینمســکن، وام، رایانه، وام بانکی، خدمات آموزشــی و بهداشــتی و دیگر نیازها را فراهم می 

  ):207، 1387توان گفت که فنّاوري شامل سه قالب است (هچ

 ابزارها و تجهیزات.هاي فیزیکی بشر مانند محصوالت، اشیا یا برساخته 

 .فعالیت یا فرایندهایی که شیوه تولید را دربردارند 

 .دانش و شیوه هاي مورد نیاز براي شکل دهی و ایجاد یک ستاده خاص 

  ستفاده در نظام آموزش دانشگاهی شامل موارد زیر است:به عنوان مثال فنّاوري مورد ا

 کتاب و کاغذ.سیاه،تخته هاي درس، میز و صندلی،اشیاي فیزیکی مانند کالس 

 ــخنرانی، بحث و مناظره، آزمایش  هاي تجربی، کار گروهیفعالیت و فرایندهایی مانند خواندن، سـ

 ها.  و آزمون

 نگی یادگیري دانشجویان.دانش یک رشته علمی دانشگاهی و دانش چگو 

  

  

  

  هاي امتحانی مستلزم موارد زیر است:همچنین فنّاوري مورد استفاده استاد در نوشتن سوال

 .اشیاي فیزیکی مانند رایانه، چاپگر، کاغذ و دستگاه تکثیر 

 آنها در رایانه و چاپ گرفتن از آنها.ها، تایپ و ویرایشهایی مانند تنظیم و تدوین سؤالفعالیت 

 هاي دانشجویان.ها و سنجش مهارت و آموختهنش، مفاهیم و نظریهدا 

                                                
69 Charles Perrow 

70 Stephen Robbins 
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ــگاه مانند تحقیق و پژوهش، مجموعه فنّاوريها درکنار فعالیتاین گونـه فعـالیـت    هاي یک هاي دیگر دانشـ

). از 229، 1387دهد (هچ نظام دانشـــگاهی را براي تولید دانش و ارائه آموزش به دانشـــجویان تشـــکیل می

ــتمی، ــده در اذهان    نگاه ســیس ــتاق یادگیري، نهاده و ســاختارهاي دانش و اندیشــه نهادینه ش دانشــجویان مش

این فنّاوري سازمانی هستند. مشتري را می توان خود دانشجویان، کارفرمایان سازمانی و  ةدانشـجویان، سـتاد  

ماتی را اوري خدتر جامعه در نظر گرفت. برمبناي همین دیدگاه، هچ فنّاوري تولیدي و فنّیـا در حـالت کلی  

  کند:هاي فنّاوري خدماتی ارایه میسازد. او سه ویژگی را براي ستادهاز هم جدا می

  ــرف می ــوند به مص ــند (از این رو ارزش ذاتی آن از بین میدر لحظه اي که تولید می ش رود و رس

 قابلیت خرید و فروش مجدد ندارد).

 .به شکل موجودي در انبار قابل ذخیره نیستند 

 س و عینی نیستند.ملمو 

اي  از یک فنّاوري خدماتی اســت. ارایه خدمات در بانک مانند فرایند دریافت ســپرده و پرداخت وام، نمونه

ي گذار شـروع و به پرداخت وام به مشتر این فنّاوري فرایندي اسـت که از گرفتن سـرمایه از مشـتري سـپرده    

شـــود؛ ملموس و عینی نبوده و ، مصـــرف میعرضـــه ۀشـــود. این خدمت بانکی در لحظگیرنده ختم میوام

ــازي در انبار را ندارد. اما در قـابلیـت ذخیره   ــول نهایی ملموس و هاي تولیديفنّاوريسـ ، مواد اولیه و محصـ

توان آن را شود، قابلیت ذخیره سازي دارد و میعینی هسـتند. یک خودرو، شیئی فیزیکی است که دیده می 

  مجدداً به فرد دیگري فروخت.

کند که به ارائه خدمات اطالعات را مطرح می ةدهندهاي ارائهدر معرفی فنّاوري خدماتی، مثال شــرکتهچ 

ها فراهم آوردن امکان دسترسی و تسهیم پردازند. خدمت اصلی این شرکتاي و خبري میتحلیلی، مشاوره

ــت. اطالعات شــکل فیزیکی و مادي ندارند، در لحظه از طریق پیام ابال  شــوند و در طول غ میاطالعات اس

ــت می ــیم ة). دربار234، 1387دهند (هچ زمان ارزش خود را از دسـ ــوع قابل ذکر تقسـ بندي هچ دو موضـ

  است:

 هاي فنّاوري تولیدي هستند. مثالًخدمت، برسـاخته  ۀدر بسـیاري از فنّاوري هاي خدماتی، ابزارهاي ارائ  الف.

 هاي ارتباطی ارایهخدمات خود را بر پایه فنّاوري هاي خبري یا مشاوره اطالعاتی،امروزه اغلب شـرکت 

 دهند.می

سازي آن موضوعیت اگرچه ممکن اسـت خود فنّاوري خدماتی در لحظه، ارائه و مصرف شود و ذخیره  ب.

ــتاد   ــوع یا سـ ــد اما گاهی موضـ ــته باشـ توان تا مدتی حفظ و ذخیره نمود. فنّاوري خدماتی را می ةنداشـ

یره هاي مشاوره را ذختوان داده یا فیلم یا اسناد ارائه شده از طرف شرکتقبل می ۀعنوان مثال در نمونبه

 و حفظ کرد.  
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 ةشـود که تشخیص مرز بین این دو نوع فنّاوري سخت شود. از همین رو گاهی حوز دو عامل فوق سـبب می 

هاي سازمان وريهاي تولیدي و خدماتی از بعد فنّاوري با یکدیگر تلفیق می شود. شعار محعملکرد شـرکت 

دهد در آمیختگی است. تأکیدي که نشان میاي از این درهمجلوه» خدمت رسـانی به مشتري «تولیدي براي 

رسانی هم مستتر است. این مسئله در نگاه درون ارائه یک محصول تولیدي به مشتري، نوعی از خدمت ۀسـای 

هاي تولیدي و بازاریابی و امور خدمات بخش هاي مورد اســتفاده درســازمانی هم نمایان اســت. مثالً فنّاوري

  سازي هستند.مشتریان جلوه اي از این مفهوم

 ۀبندي سـاختار سازمانی و اثربخشی و کارایی آن است، مطالع از آنجا که فنّاوري یکی از عناصـر مهم شـکل  

ــطوح مختلف آن همواره یکی از دغدغه ــازمان بههاي نظریهفنّاوري، گونه ها و سـ ویژه نوگرایان پردازان سـ

ــت. افرادي مـانند جون وودواد  ــون71بوده اسـ ــت به تبیین فنّاوري از زوایاي  72، جیمز تامسـ و چارلز پرو دسـ

  گشا باشد.شناسی آن بسیار راهتواند در درك ماهیت فنّاوري و گونهاند. امري که میمختلف زده

ــطح پیچیدگی آنها جون وودوارد فنـّاوري  ــت. پیچیدطبقه بندي کردههاي تولیدي را بر مبناي سـ گی به اسـ

  اند:هاي تولیدي بر اساس دیدگاه او بر سه گونهخودکاربودن فرایند تولید اشاره دارد. فنّاوري ۀدرج

ــته ــول از ابتدا تا انتها   اي کوچک:الف. تولید واحدي یا دس ــمارگان اندکی از محصـ در تولید واحدي شـ

ي ابتدا تا انتها مشـارکت کرده و درك نسبتاً کاملی از فنّاور تولید می شـود. کارگران در فرایند تولید از  

اولیه مهندسـی، دوخت کفش و پوشـاك سـفارشی، ساخت توربین     ۀمورد اسـتفاده دارند. سـاخت نمون  

ــد و خلق آثـار هنري نمونـه   ــتنـد. در مجموع می   سـ توان گفت تولیدکنندگان اي از تولیـد واحـدي هسـ

اي تولید واحدي ج ةکنند در ردي ســفارش مشــتري تولید میســفارشــی که محصــوالت خود را بر مبنا

 گیرند.می

شکل و صورت هممحصـوالت در شمارگان زیاد به در این گونه تولید،  اي بزرگ:ب. تولید انبوه یا دسـته 

ري شوند. در این گونه از فنّاوهاي کاري تکراري و معموالً خودکار تولید مییکسـان با استفاده از روند 

ــلّط دارد. خط مونتاژ یخچال و خودرو نمونه هر یک  ــی از فرایند تولید تس هایی از کارگران تنها بر بخش

 از فنّاوري انبوه هستند.

ــتمر:  هاي تولیدي به عنوان فرایندي از عملیات و پردازشدر این نوع فنّاوري فعالیت ج. تولید فرایندي مس

انبوه  که در تولیدشود. در حالیوالی انجام میهاي متوالی وابسـته به هم اسـت که در طول یک مسـیر مت   

ــورت متوالی انجام می   ــفی وظـایف و عملیـاتی که به صـ ــتند. تصـ ــود از یکدیگر مجزا هسـ ت در نف ۀشـ

                                                
71 Joan Woodward 

72 James D. Thompson 
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هاي پاالیشـگاه که در آن مواد خام به یک فرایند وارد شــده و به موازات پیشـروي در ســیســتم، فراورده  

  ز تولید فرایندي مستمر است.شود، نمونه اي اجانبی از آن استحصال می

ــته نحودر تولید فرایندي پیوســته، کارکنان به تجهیزاتی تبدیل می دیل مواد خام را تحت تب ةشــوند که پیوس

ــتقیم حداقل تعدادي از وظایف را با تأثیر قرار می دهند. در صـــورتی که در تولید انبوه کارکنان به طور مسـ

  دهند.دست انجام می

ــرفاً فنّاوري هایکی از محـدودیت  ــت که او صـ هاي تولیدي را محور بحث خود ي دیدگاه وودوارد این اسـ

هاي مبتنی بر دانش را در ســـازمان مورد توجه هاي تولیدي، فنّاوريقرار داده بود. چارلز پرو به جاي فنّاوري

  دهد؛ او این کار را از دو بعد انجام داده است:قرار می

ــتثنائاتی که فرد در انجام کارش با آنها مواجه  : تغی73پـذیري وظیفـه  الف. تغییر یر پـذیري وظیفه به تعداد اسـ

اي اسـت، گفته می شود. اگر شغل تکراري و ساده باشد استثنائات کمتري داشته و از تغییرپذیري وظیفه 

ــتثنائات   ــغل داراي تنوع کاري باالیی بوده و فرد در انجام آن با اسـ ــت. اما اگر شـ پایینی برخوردار اسـ

ا در رو می توان سطح تغییر پذیري وظیفه رادي مواجه شـود میزان تغییرپذیري وظیفه باالسـت. از این  زی

 تغییرپذیري تا تکراري بودن مورد ارزیابی قرار داد. ةباز

امکان  ۀهاي موفق حل یک مسئله و درجهاي جسـتجو براي یافتن روش : بر روند74پذیري مسـئله ب. تحلیل

ها ممکن است به صورت شفّاف و روشن تشریح شده شود. این روندات اطالق میارائه پاسـخ به استثنائ 

وستار از پذیري مسئله را می توان در یک پیباشـد یا برعکس نامعلوم، پیچیده و پر از ابهام باشـند. تحلیل  

 ).163، 1392بندي کرد (رابینز مشخص (باال) تا نامشخص (پایین) درجه

گوشی  پذیري باالست چرا که معموالً با بررسیاي با سطح تحلیلتلفن، مسـئله به عنوان مثال بررسـی خرابی  

ــأ خرابی پی تلفن یـا خط مخـابرات می   پـذیري در کـارهـاي نوآورانـه یا     برد. امـا میزان تحلیـل   توان بـه منشـ

ــتاندارد و معینی وجود ندارد و فرد باید با بهره  ــت. زیرا در این موارد راه حل اس ــی پایین اس یري از گپژوهش

ــهودي و در مراتب بعد با حدس و گمان و آزمون و خطا راه حل قابل قبولی پیدا   ــاوت شـ تجربه قبلی، قضـ

  کند.  

  

  ):  8-1شکل پرو از قرار دادن این ابعاد دوگانه در یک ماتریس، فنّاوري را به چهار گونه تقسیم کرد (

ادگی ممکن اشته و تجزیه و تحلیل آن به ساستثنائات (تغییرپذیري وظیفه اي)کمی د الف. فنّاوري تکراري:

 .گیرندداري بانک در این دسته جاي میاست. فرایندهاي تولید انبوه در خودروسازي و تحصیل

                                                
73 task variability 

74 problem analyzability 
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. در این پذیري باالیی برخوردار اسـت از اسـتثنائات (تغییرپذیري وظیفه اي) و تحلیل  :ب. فنّاوري مهندسـی 

ــائل پیچیده نبوده و  ــابداري و  میگونه از فنّاوري مسـ ــیوه هاي عقالیی آنها را حل نمود. حسـ توان با شـ

 گیرند.تعمیر سخت افزار رایانه در این مقوله جاي می

  
 )164، 1392(رابینز  پرو چارلز دگاهید از يفنّاور يبندطبقه  8 -1 شکل

  

فه اي)  محدود وظیدر این گونه از فنّاوري اسـتثنائات کاري (تغییرپذیري   :گرانهج. فنّاوري هنري و صنعت

ــائل تا حدودي با ابهام همراه بوده و راه حل  ــت اما مسـ ــخص و آزمودهاسـ اي براي آنها وجود هاي مشـ

 گیرند.ندارد. کارهاي هنري در این مقوله جاي می

ها با اسـتثنائات متعددي مواجه بوده و امکان تجزیه و تحلیل مسائل  این گونه فنّاوري :د. فنّاوري غیرتکراري

ــت. فعالیتر آند ــی بنیادي و برنامهها پایین اس ري هایی از این نوع فنّاوریزي راهبردي مثالهاي پژوهش

 هستند.

هاي لگیري از تجزیه و تحلیدر مجموع می توان گفت از دیدگاه پرو، اگر مســائل به طور نظام مند و با بهره

ی نوع مهندسی یا تکراري است. در مقابل مسائل کار رفته ازجویی باشـند فنّاوري به قابل حل و چاره منطقی،

راري، هاي غیرتکشـوند در دسته فنّاوري شـخصـی حل می   ۀکه به طور شـهودي، حدسـی و یا مبتنی بر تجرب  

  ).  165، 1392گیرند (رابینز گرانه جاي میهنري یا صنعت

اتی را هاي خدمر ســازمانفنّاوري به ویژه د ۀیافتشــناســی جیمز تامســون درك بهتري از مفهوم توســعه گونه

دهد. او برحســـب وظایفی که هر واحد ســـازمانی انجام می دهد، فنّاوري را به ســـه دســـته تقســـیم  ارائه می

  کند:می

: زمانی که وظایف یا عملیات در بخشـی از سازمان به صورت متوالی انجام  75مسـتمر  ءالف. فنّاوري پیوسـته 

خواهد بود.  مســتمر ۀفنّاوري مورد اســتفاده از نوع پیوســتشــده و وابســتگی متقابل به هم داشــته باشــند،  

                                                
75 long linked technology 
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ها به صــورت متوالی و پشــت ها، فعالیتالف معلوم اســت در این نوع فنّاوري 9-1شـکل  آنچنان که در 

  گیرد.  سر هم و بر حسب رعایت تقدم و تأخّر انجام می

مشتري را به نهاده و ستاده سازمان  اي را نوعی فنّاوري که: تامسـون فنّاوري واسـطه  76ايب. فنّاوري واسـطه 

ــت (پیوند می ــکل دهد تعریف کرده اس ــگاهها، مراکز بهرهب). بانک 9-1ش هاي برداري تلفن و فروش

ــی از این نوع فنّاوري بهره میخرده ــپردهفروشـ ارتباط  گیرندهگذار را به وامگیرند. براي مثال بانک، سـ

 دهد.می

متنوعی از شرایط گوناگون و موارد  ۀپاسخی متعارف به مجموع ۀاز ارائعبارت است  :77ج. فنّاوري متمرکز

ی کرد توان آن را به صورت عادي پیش بیناقتضـائی. هر پاسخ به ماهیت و نوع مسئله بستگی دارد و نمی 

هاي پژوهشی و ها، آزمایشگاهها، دانشگاههاي این گونه از فنّاوري در بیمارسـتان ج). نمونه 9-1شـکل  (

  ).169، 1392رود (رابینز هاي مشاوره به کار مینسازما

  

 

                                                
76 mediating technology 

77 insentive technology 
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  )1392،168(رابینز  تامسون مزیج دگاهید از يفنّاور يبند طبقه 9 -1 شکل

 
  

  چیستی فنّاوري اطالعات .1-7

ــنعـت اطالعـات  «در این بخش بـه بیـان تعریفی از    خواهیم پرداخت. » فنّاوري اطالعات و ارتباطات«و » صـ

ــنیدرك این مفاهیم نیازمند آ ــت. از این ۀگاهی از پیشـ  رو پس از بیان تطور تاریخی فنّاوريتاریخی آنهاسـ

شـده از سوي افراد، موسسات و نهادهاي جهانی را طرح و در ادامه تعریف خود  هاي ارائهاطالعات، تعریف

العات اطارائه خواهیم کرد. بررسی تأثیر فنّاوري » صـنعت اطالعات «و » فنّاوري اطالعات و ارتباطات«را از 

  بر انسان، موضوع پایانی این بخش است.

  

  . نگاهی تاریخی به فنّاوري اطالعات1-7-1

ــر حـداقـل از زمان اختراع خط در بین   ــروکار بشـ النهرین(تمدن میان دو رود دجله و فرات)  با اطالعات سـ

راق امروزي به عنوان از توابع تمدن سومر در ع» 78اور«سوم پیش از میالد شهر  ةداشـته است. در واقع از هزار 

                                                
78 Ur 
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ــعه ــت. به طوري که پیش از جنگ خلیج  ترین و دیوانیافتهتوسـ ــاالرترین نقطه در جهان مطرح بوده اسـ سـ

هاي اي از هزاران لوح ســفالی وجود داشــت که نه نامه م.) کتابخانه 2003م.) و جنگ عراق ( 1991فارس (

 Floridiداشتند (تجاري و اسناد اداري را دربر هايها، بلکه سیاهه اموال، تراکنشعاشـقانه و نه قصـه جشـن   

بین جامعه و فنّاوري اطالعات و ارتباطات  ۀ). فلوریدي، فیلسوف فنّاوري اطالعات از نظر نوع رابط3 ,2014

زعم او هر ســه به». 80پســاتاریخی«و » تاریخی«، »79(فاوا)، تاریخ را به ســه دوره تقســیم می کند: پیشــاتاریخی

). در 10-1شـــکل کنند (دهند که مردم چگونه، چه وقت و کجا زندگی مییدهایی نشـــان میاینها به مانند ق

ــاتـاریخ «دوره  ــد هیچ گونه فنّاوري براي ثبت اطالعات و یا برقراري کـه تا اختراع خط طول می » پیشـ کشـ

، امیدن» عصــر ســنگ«توان آن را ارتباط به مفهوم امروزي وجود ندارد. در این دوره،که با کمی اغماض می

بشـر توانست به تدریج حیوانات را اهلی کند و از آنها در کشاورزي یا تغذیه استفاده کند. ذوب سنگ مس  

  و ساخت برخی ابزارهاي اولیه نیز از ویژگی هاي این دوره است.  

  
  )Floridi 2014, 3( خیتارپسا تا خیشاتاریپ از یاطالعات يفنّاور و جامعه رابطه 10 -1 شکل

 
هزار سـال پیش شـروع و تا   نام دارد که از پیدایش خط در سـه » تاریخی«خط تا زمان کنونی دوره از اختراع 

اختراع رادیو تا ربع اول قرن بیســـتم ادامه می یابد. این دوره خود به ســـه عصـــر پیش مکانیکی، مکانیکی و 

ــیم می راي رفاه فردي و ). ویژگی این دوره ثبت و انتقال اطالعات ب1-1جدول شـــود (الکترومکانیکی تقسـ

اســت به این معنا که جوامع » 81بودنمرتبط«اجتماعی اســت. در این دوره نســبت جامعه به فنّاوري اطالعات، 

هاي اطالعاتی براي ثبت، انتقال و اسـتفاده از انواع داده متکی هسـتند و استفاده از فنّاوري   انسـانی به فنّاوري 

ا اســتفاده از فنّاوري اطالعات ضــرورت حیاتی ندارند. اطالعات، ســبب تســهیل و غناي زندگی می شــود ام

ــتم پایان یافته اما هنوز بخش زیادي از تاریخی گرچه از نظر پیشــرفت ةدور ــط قرن بیس هاي فنّاورانه در اواس

                                                
79 prehistory 

80 hyperhistory 

81 related to 
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ــه و کنار دنیا با ویژگی ــده ةکنند و وارد دورهاي آن دوره زندگی میمردم در گوشـ  اند. در چنینبعدي نشـ

ان پیشــی شــهاي مرتبط با انرژي، به دلیل اهمیت حیاتیهاي اطالعاتی هنوز بر ســایر فنّاوريجوامعی فنّاوري

  کند.  اند و حذف فنّاوري اطالعات، زندگی آنها را دچار اختالل جدي یا فروپاشی نمینگرفته

اتی، العهاي اطرســد که در آن نســبت بین جامعه و فنّاوريمیفرا» پســاتاریخی«تاریخی، دوره  ةپس از دور

ــته بودن« ــت. به این معنا که جامعه اطالعاتی تا حد زیادي شــکل » 1وابس  هاي اطالعاتی وگرفته و فنّاورياس

ــتر در رفاه    قـابلیـت   ــعه بیشـ ــرطی بنیادي براي بقا و هرگونه توسـ هـاي آن در پردازش، نـه تنها مهم، بلکه شـ

  ). Floridi 2014, 4-5اجتماعی، سالمت افراد و شکوفایی همگانی است (

ــهر   ــمار نمی» اور«بـدین معنا، شـ ــیویک جامعه اطالعاتی به شـ تاریخی و نه  ةآید. زیرا زندگی در آن به شـ

ــاتـاریخی بود. این جـامعه بیش از لوح   ــفالی به فنّاوريپسـ ــته بود. البته  هاي سـ ــاورزي وابسـ هایی مانند کشـ

ــاخت ثبت و انتقالی را فر فنّاوري ــومریان، زیرسـ ــایر هاي اولیه اطالعاتی سـ اهم کرد که به تدریج ظهور سـ

ــتم امکـانـات ثبت و انتقال به قابلیت هاي پردازش       فنـّاوري  ــاخـت. در قرن بیسـ هـاي قرون بعـد را ممکن سـ

ــطاطالعات ارتقا یافت و تحوالت بنیادینی به ــر رقمفنّاوري ۀواسـ  هاي اطالعاتی و ارتباطاتی در زندگی بشـ

ــایه  تاریخ ترســیم میخورد.  امري که مرز جدیدي بین تاریخ و پســا ــرفت و رفاه ایجاد شــده در س کند. پیش

 کرده اســت. این امر ویژگی» وابســته«اطالعات، بشــر را به فنّاوري اطالعات  ۀمدیریت موفق و کارامد چرخ

  پساتاریخ است. ةبارز دور

و امریکا،  انبراي مثال همه کشـورهاي عضـوگروه هفت، شـامل: کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلست   

درصد از تولید ناخالص  70واجد شـرایط جوامع پسـاتاریخی هستند زیرا در هر یک از این کشورها حداقل   

داخلی به کاالهاي ناملموس بسـتگی دارد که بیشـتر مبتنی بر اطالعات هستند تا کاالهاي مولّد، که خروجی   

نی بر هاي مبتبه شـــدت به داراییفیزیکی فرایندهاي صـــنعتی یا کشـــاورزي اســـت. اقتصـــاد این کشـــورها 

ــاد  ــب وکار و امالك، ارتباطات (به 3بر)، خـدمات اطالعات 2بنیـاد دانش اطالعـات (اقتصـ ویژه خدمات کسـ

ــرگرمی) و بخش   ــت و مدیریت هـاي عمومی مبتنی بر اطالعـات (بـه   مـالی، بیمـه و سـ ویژه آموزش، بهداشـ

  دولتی) متکی است.

ــرفت فنّاوري اطالع مورخّان، ــنگ و اختراع خط به چهار دور پیشـ ــر سـ  مکانیکی،پیش ةات را پس از عصـ

ان و تلفیق آن هاي بارز هر یک از این دورکنند. ویژگیمکانیکی، الکترومکانیکی و الکترونیکی تقســیم می

  آمده است. 1-1جدول تاریخی، تاریخی و پساتاریخی در گانه فلوریدي؛ پیشاهاي سهبا دوره

                                                
1 dependent on 

2 knowledge-based economy 

3 knowledge intensive services 
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 )Floridi 2014, 3 و 28 ،1390 ایپا( اطالعات يفنّاور یخیتار رتطو با يدیفلور گانهسه يهادوره قیتلف 1 -1 جدول

  هاي بارزویژگی  دوره زمانی  نام دوره  

  سال پیش از میالد 3000 -  عصر سنگ  دوره پیشاتاریخی
، ناتحیواکردن  ، رامپیشرفت نبود خط و الفبا، 

  و  تن گداخ

  دوره تاریخی

  پیش از میالد 1450 - 3000  پیشامکانیکی
استفاده از تصاویر، اختراع الفبا و کاغذ، سیستم شمارش، 

  هاها، تصویر، چرتکه، نگاشتسنگ نگاشت

  2)، موتور بابیج1خط کش، رایانه مکانیکی (پاسکاالین  میالدي 1840پیش از میالد تا  1450  مکانیکی

   4کارت پانچ تلفن، رادیو،، 3تلگراف، رمز مورس  میالدي 1940-1840  کترومکانیکیال

  تاکنون -1940  الکترونیکی  دوره پساتاریخی

هاي ، المپ ترانزیستور، نوار کاست، زبان5رایانه انیاك

بیسیک، فرترن، سیستم پردازش مرکزي، اینترنت، ظهور 

  عصر دیجیتال

  

  ت. تعریف فنّاوري اطالعا1-7-2

کار به 7و توماس ل. ویسلر 6اي از هارولد ج. لیویتدر مقاله 1958اولین بار در سـال  » فنّاوري اطالعات« ةواژ

ــه تلقی از   ــتند: روش» فنّاوري اطالعات«رفـت. مبدعان اولیه این واژه، سـ هایی براي پردازش، کاربرد داشـ

اي هاي رایانهاز طریق برنامه 9ح باالسازي تفکر سطو شـبیه  8سـازي هاي آماري و ریاضـی براي تصـمیم  روش

)Leavitt & Whisler 1958.(  

راگیر گیري فاکنون که بیش از نیم قرن از ابداع این واژه سـپري شـده اسـت، فنّاوري اطالعات به طرز چشم   

ــتردگی حوز   ــت. گسـ ــیماي زندگی ما را تغییر داده اسـ ــده و سـ اثر و افزایش روزافزون افراد، نهادها و  ةشـ

که هر یک به نوعی با این فنّاوري درگیر شــده اند ســبب شــده که هر یک به فراخور کار خود   یمؤســســات

ــنعـت اطالعات «تعـاریف مختلفی از   در نظرگاه  (فاوا) ارائه کنند.» 11فنّاوري اطالعات و ارتباطات«یا  10»صـ

                                                
1 Pascaline 

2 Babbage engine 

3 Morse code 

4 punched card 

5 ENIAC computer 

6 Harold J. Leavitt 
7 Thomas L. Whisler 

8 decision-making 

9 higher-order thinking 

10 Information Industry 

11 Information & Communication Technology 
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یش از این اســت که پ فنّاوريمبتنی بر همان نگاه محدود به  و ارتباطات، اطالعاتفنّاوري ابتدایی،  تعریف 

ــود که در آنههایی اطالق میبه فنّاوري» و ارتباطات اطالعـات فنـّاوري   «بـه آن پرداختیم. در این نگـاه    ا شـ

هاي مرســوم الکترونیکی به عبارت دیگر از ســامانه اند.ادغام شـده  2و ارتباطات دوربرد 1مفاهیم پردازش داده

ــیســتم مههاي ورودي، برناســتگاهد داي ماننو رایانه ــازيهاي ارتباطی، اشــکال ذخیرههاي پردازشــی، س و  س

 یارتباط	هايفنّاوريشـود تا آنها را بر بستر  اسـتفاده می  براي تبدیل اطالعات هاي خروجی مختلفدسـتگاه 

ــبکه تلویزیون ، ، تلفن، گرامافون، رادیوی مانند تلگرافالکترونیک  Mitchamکند (اي منتقلهاي رایانهو ش

ــع    . بـ )2004  تعریف ۀا وجود این در ادامـه درخواهیم یـافـت کـه امروزه فنّاوري اطالعات به تبعیت از توسـ

مدیریتی و هايهاي تکنیکی و فیزیکی خود، شــامل حوزهتري یافته و عالوه بر جنبهفنّاوري، معناي گســترده

  شود:اشاره می ترین تعاریف ارائه شده براي این فنّاوريسازمانی نیز شده است. در ادامه به مهم

اطالعات صوتی، تصویري،  4، پردازش، ذخیره سازي و انتشار3اکتسـاب « بخش انتشـارات صـنعتی انگلیس:  

  )Watson & Hill 2012» (و مخابرات  5متنی و عددي با استفاده از یک ترکیب الکترونیکی از رایانش

راي متصل به هم از تجهیزات که بفنّاوري اطالعات عبارت اسـت از هر نوع تجهیزات، سـیستم یا زیرسیستم   

ــتکـاري   ــب، ذخیره، دسـ ــوئیچینگ، مبادله، انتقال یا دریافت 6کسـ ، مدیریت، جابجایی، کنترل، نمایش، سـ

ــامل رایانه ها، تجهیزات فرعی  ــفت 7خودکـار داده یا اطالعات بکار می رود. این فرایند شـ ، نرم افزارها، سـ

  ).Kissel 2011پشتیبانی) و منابع مرتبط می باشد ( و روندهاي مشابه، خدمات (شامل خدمات 8افزارها

ــازگاري از فرایندها، افراد و فنّاوري ۀمجموعفاوا   ــت که براي انجام یک خدمت یا چند هدف سـ هایی اسـ

  کنند.تجاري مشارکت می

ــهیالتی که براي ورود، ذخیره    ــایر تس ــخت افزار، نرم افزار، مخابرات و س ــت از س فنّاوري اطالعات عبارتس

  رود.هاي مختلف بکار میازي، پردازش، و خروج داده در قالبس

فنّاوري اطالعات به معنی اسـتفاده از سخت افزار، نرم افزار، خدمات، و پشتیبانی زیرساخت براي مدیریت و  

  .باشدگیري از صدا، تصویر و داده میارائه اطالعات با بهره

                                                
1  data processing 

2 Telecommunications 

3 acquisition 

4 dissemination 

5 computing 

6 manipulation 

7 ancillary equipment 

8 firmware 
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اي، نرم افزار و هاي رایانهري و اســتفاده از ســیســتمفنّاوري اطالعات شــامل توســعه، نگهدا فرهنگ وبســتر:

 است.هاي ارتباطی به منظور پردازش و توزیع داده شبکه

رات اي مبتنی بر رایانه، اینترنت، و مخابهاي رســانهفنّاوري اطالعات به ســیســتم فرهنگ رســانه و ارتباطات:

  شود.شامل رادیو و تلویزیون گفته می

خیره اي و مخابراتی) براي ذهاي رایانهویژه ســیســتمها (بهیا اســتفاده از ســیســتم مطالعه  فرهنگ آکســفورد:

  سازي، بازیابی و ارسال اطالعات، فنّاوري اطالعات می گویند.

ــفورد:   ــانه و ارتباطات آکس ــتر به عنوان مترادفی براي رایانه فرهنـگ رس ها و فنّاوري اطالعات گرچه بیشـ

ــبکه ــایر فنّاورياي بکار می رود هاي رایانهشـ هاي توزیع اطالعات مانند تلویزیون و تلفن را نیز در بر اما سـ

ــخت  ــنایع مختلفی مانند س ــاناها، اینترنت، تجهیزافزار رایانه، نرممی گیرد. ص ات افزار، الکترونیک، نیمه رس

  گیرند .اي در زمره فنّاوري اطالعات قرار میمخابراتی، تجارت الکترونیکی و خدمات رایانه

ــفورد:  فر اي و مخـابراتی براي ذخیره، بـازیـابی، انتقال و    بـه کـاربرد تجهیزات رایـانـه     هنـگ فیزیـک آکس

  گویند.دستکاري داده، فنّاوري اطالعات می

افزار افزار و نرماي اعم از ســختهاي رایانهفنّاوري اطالعات به اســتفاده از ســیســتم فرهنگ رایانش برخط:

  یا مخابرات بوده و در زمینه یک کسب وکار یا سازمان قرار دارند.شود که اغلب شامل شبکه گفته می

ي و ها و ســایر تجهیزات الکترونیکی براي ذخیره ســازبه دانش و فعالیت اســتفاده از رایانه: فرهنگ کمبریج

    شود.ارسال اطالعات گفته می

ــال -قانون کلینگر :کوهن-قانون کلینگر ــویادر کنگره  1996کوهن درس ــید. مطابق این مریکا به تص ب رس

 معماري فنّاوري اطالعات به تدوین و اجرايملزم  این کشــورهاي فدرال ها و ســازمانقانون، همه وزارتخانه

یکپارچه براي  یچارچوب« :فنّاوري اطالعات چنین تعریف شـــده اســـتمعماري  این قانون در .شـــدندخود 

عاتی جدید براي نیل به اهداف راهبردي سازمان اطال هايارتقا یا نگهداري فنّاوري موجود و کسب فنّاوري

جهیز هر گونه ت«. در این قانون فنّاوري اطالعات نیز به این صـورت تعریف شـده است:   »و مدیریت منابع آن

اي از تجهیزات که براي اکتساب خودکار، ذخیره سازي، تحلیل، ارزیابی، هم یا زیرسامانهیا سامانه متصل به

کار بجایی، کنترل، نمایش، سوئیچنگ، مبادله، انتقال یا پذیرش داده یا اطالعات بهدسـتکاري، مدیریت، جا 

  ».رودمی

فنّاوري اطالعات اســت که  ۀاي در زمیناز موسـسـات معتبر پژوهشــی و مشـاوره    1گروه گارتنر :گروه گارتنر

ــخت   ــامل س ــت. از دیدگاه این گروه، فنّاوري اطالعات ش ــلی آن در امریکا اس ــاناها، ، نیمهافزارمقر اص رس

کاربردي، فنّاوري اطالعات مرتبط با کســب وکار ۀســازي و توســعافزار، زیرســاخت کاربردي، یکپارچهنرم

                                                
1 Gartner group, Inc. 
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ــازمـانی   ــازمان ، برنـامـه  1(معمـاري سـ ــتري3تامین ة، مدیریت زنجیر2ریزي منـابع سـ ، 4، مدیریت ارتباط با مشـ

و توسعه، خدمات شبکه، پشتیبانی محصول و  سـازي (مشـاوره، یکپارچه  فنّاورانه)، خدمات 5هاي مالیسـامانه 

، زیرساخت شبکه)، 9سیم، خدمات شبکه بی8، ارتباطات همراه7هاي سازمانی)، ارتباطات (شبکه6سپاريبرون

  و خدمات وب است. 11و حریم خصوصی 10امنیت

ــامـل نرم    بـه همـه طیف  » فنـّاوري اطالعـات  « ــختهـاي فنـّاوري براي پردازش اطالعـات شـ ر، افزاافزار، سـ

   شود.هاي مخابراتی (ارتباطی) و خدمات مرتبط اطالق میفنّاوري

هاي پیشــرو اعضــاي اتجمن فنّاوري اطالعات امریکا، شــرکت :)12ITAA( انجمن فنّاوري اطالعات امریکا

ــهم بزرگی از بازار تجهیزات و خدمات در زمینه فنّاوري اطالعات و       ــتنـد کـه سـ ــنعتی و خـدمـاتی هسـ صـ

ي شمالی را در اختیار دارند. این انجمن، فنّاوري اطالعات را چنین تعریف کرده است: ارتباطات در امریکا

ــامانه   ــتیبانی یا مدیریت سـ ــازي، پشـ ــعه، پیاده سـ ویژه هاي اطالعاتی مرتبط با رایانه بهمطالعه، طراحی، توسـ

ــختنرم ــتفاده ازافزارهاي کاربردي و س نیکی هاي الکترورایانه افزار رایانه. از این رو فنّاوري اطالعات با اس

اي براي تبدیل و ذخیره سازي، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطالعات به صورت افزارهاي رایانهو نرم

  ).Proctor 2011ایمن سروکار دارد (

سند «سازمان ملل متحد در  13بخش آمار در اداره اقتصـادي و اجتماعی  دسته بندي استاندارد جهانی صنایع:

، فنّاوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) را در »14هاي اقتصاديي اسـتاندارد جهانی صنایع براي فعالیت بنددسـته 

 هاخشبتعریف کرده است. هر یک از » خدماتی«و » بازرگانی«، »صـنایع تولیدي  « قالب سـه بخش مجزاي  

                                                
1  enterprise architecture 

2  enterprise resource planning 

3  supply chain management 

4 customer relationship management  

5 financial systems 

6 outsourcing  

7 enterprise networks 

8 mobile communications 

9 wireless network services 

10 security  

11 privacy  

12 Information Technology Association of America 

13 Department of  Economic and Social Affairs, Statistics Division 

14 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4 
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ــاغــل مربوط هر یــک از     ــیم و مشـ ــونـد  تفکیـک می  هـا آنبـه چنـد زیربخش تقسـ  United Nations(شـ

Publication 2008(  . ي بندمیتقس، 2-1جدولISIC  دهدیمرا نشان.



 

 ISIC نظر از فاوا بخش يبندمیتقس و فیتعر 2 -1جدول 

  صنایع تولیدي فاوا

  تولید برد و قطعات الکترونیکی

  تولید رایانه و تجهیزات وابسته

  تولید تجهیزات ارتباطی

  ایل الکترونیکی مصرفیتولید وس

  نوري و مغناطیسی 1تولید رسانه

  صنایع بازرگانی فاوا
  وابستهرایانه و تجهیزات  ،افزارنرمی فروشعمده

  ی تجهیزات و قطعات الکترونیکی و ارتباطیفروشعمده

  صنایع خدماتی فاوا

  افزارنرمانتشار 

  ي ارتباطیهافعالیتو سایر  ياماهواره، میسیب مخابرات شامل ارتباطات سیمی،

  ي وابستههافعالیتمشاوره و سایر  ی رایانه،سینوبرنامه

  ي وابستههافعالیتمیزبانی و سایر  ي اینترنتی،هااهگدر پردازش داده،

  وسایل ارتباطی و تجهیزات وابسته تعمیر رایانه،

  

) و سازمان ITUند اتحادیه جهانی مخابرات (بندي استاندارد جهانی صنایع، توسط نهادهایی مانتعریف دسته

گیري وضــعیت فاواي کشــورهاي ) به عنوان مبنایی براي اندازهOECD2هاي اقتصــادي و توســعه (همکاري

ددي هاي متعهاي این دو نهاد به صـورت سـاالنه منتشـر شـده و دستورعمل    دنیا پذیرفته شـده اسـت. گزارش  

  شود.آن ارائه می گیري متغیرهاي آماريدرباره روش اندازه

ــت که البته نگاهی جامع و  آنچـه در اکثر تعاریف فوق دیده می  ــود، نگاه ابزاري به فنّاوري اطالعات اسـ شـ

ــت و در تبـاین   ــکار با مـانع نیسـ ــت مباحثی آشـ و در تعریف فنّاوري بیان  4-2و  3-2هاي که در بخش اسـ

ــختمهاي نرکردیم. چنـانکه دیدیم امروزه فنّاوري عالوه بر جنبه  افزاري، از جهات هنجاري و افزاري و سـ

ــت. بـا عنـایـت بـه مطـالـب          ــده در بخش تعریف گفتـه اجتمـاعی مورد توجـه قرار گرفتـه اسـ و  »فنّاوري«شـ

و  »اطالعات فنـّاوري « توان گفـت کـه   در بخش قبـل می » فنـّاوري اطالعـات  «هـاي مختلف دربـاره   تعریف

ند که شوند هستاطالق می» اجتماعی -تکنیکی«و » هنجاري« هايبه سـیسـتم  » فنّاوري اطالعات و ارتباطات«

و هر یک از آنها، شامل موارد  انسان استو  ساختار، چهار عنصر ساز وکار، ابزاردر بیانی سـاده شده داراي  

  زیر هستند:

 افزار، شبکه و ارتباطاتافزار، سختابزار: نرم 

 هاساز وکار: قوانین، مقررات و روش 

 ی، فراسازمانی مرتبط، جهانیساختار: سازمان 

                                                
1 media 

2 Organization for Economic Co-operation and Development 
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 انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوري 

ــریف از فنــّاوري (بخش   ــت. ازاین رو  1-3-1این تعریف، انـدکی بــه تعریف نواز شـ در این ) نزدیـک اسـ

یان شــود جرایجاد می چهارگانه هم پیوســتن این عناصــرهارزشــی که از ب ةفنّاوري، اطالعات از طریق زنجیر

. از این رو الزم اسـت در مباحث مربوط به اقتصاد  دهدته و تعالی و تکامل سـازمان را فراراه خود قرار می یاف

ــهم آن در تولید ناخالص داخلی، به ارزش افزود   ــبه سـ ــده آن در هر یک از  ةبخش فـاوا و محاسـ ایجاد شـ

ــاورهارزش توجه کرد. به طور نمونه باید ارزش ریالی خدمات مدیریت ةهاي زنجیربخش ر اي فاوا دی و مشـ

بندي اجزاي فنّاوري اطالعات و محاســبه ارزش ریالی گونه محاســبات وارد شــود. البته تفکیک و دســتهاین

هاي فکري ناملموس و آموزش هاي متأثر از فاوا مانند فرایندهاي منجر به نوآوري، داراییهر یـک از بخش 

  عات هستند.برانگیز در اقتصاد اطالالکترونیکی، از امور چالش

  

  تأثیر فنّاوري اطالعات بر انسان .1-8

ــکل  «فلوریدي در مقدمه کتابش تحت عنوان  ــان را شـ ــپهر اطالعاتی واقعیت انسـ انقالب چهارم: چگونه سـ

 هاي مختلف فنّاوري اطالعاتکند که آیا منظر واحدي براي تفسیر جلوهاین پرسـش را مطرح می » 3دهدمی

هاي هاي فنّاوريواحد و کالن وجود دارد؟ او با برشــمردن برخی از جلوههایی از یک گرایش به مثابه جنبه

ــبط حرکت،، وب معنایی، رایانش ابري، بازي2,0اطالعاتی مانند اینترنت چیزها، وب  افزارهاي نرم هاي ضـ

، واقعیت افزوده، یابی جهانیموقعیت ۀســامان ، هاي لمســینمایشهصــفح، 4هاهاي هوشــمند، لوحهگوشــی

ــنوعیهمکار ــین، خودروهاي بی ، هواپیماهاي بی5ي مصـ ــرنشـ ــیدنی،راننده، رایانهسـ چاپگرهاي  هاي پوشـ

، 6دوســتی هاي اجتماعی، نبرد ســایبري، فن هاي آموزشــی برخط، رســانه بعدي، ســرقت هویت، دوره ســه

ــطح باالتري برده و عنوان می  7گریزيفن ــطح فردي به سـ کند که و . . . موضـــوع فنّاوري اطالعات را از سـ

ــهیل ارتباط بین افراد به ابزارهایی براي تعامل فنّاوري ــان«هاي اطالعاتی عالوه بر تسـ تبدیل » هانج«با » انسـ

ــده ــانش ــاس آدمی از  اند. امري که آثار زیادي در نیروهاي محیطی، انس ــناختی و اجتماعی دارد و بر احس ش

  ).Floridi 2014,VIگذارد (یرامون او تأثیر مینوعانش و نیز تعاملش با دنیاي پخود، چگونگی ارتباط با هم

وي معتقد اسـت فنّاوري اطالعات نیرومندترین فنّاوري عصــر حاضـر اســت که بر زندگی، باورها و هرآنچه   

ــت، تأثیر می  ــکلپیرامون مـاسـ هاي دهی به واقعیتگذارد. به اعتقاد او فنّاوري اطالعات در حال خلق و شـ

                                                
3 4TH Revolution: How the infosphere is reshaping human reality 

4 tablets 

5 artificial companions 

6 thechnophile 

7 thechnophobe   
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خودآگاهی و درك او از خود، اصــالح چگونگی ارتباطش با خود و دیگران ذهنی و فیزیکی انســان، تغییر 

ماعی امان است. او تغییرات بزرگ اجتو ارتقاي چگونگی تفسـیرش از جهان به صورتی فراگیر، ژرف و بی 

داند و هاي علمی میو فلســـفی و تغییر خودآگاهی انســـان را محصـــول انقالب هاي بزرگ و تغییر پارادایم

به  شمارد که تأثیر زیادي بر تغییر نگاه انسان نسبتمیادعاي خود سـه انقالب بزرگ علمی را بر  براي اثبات

  خود و نسبت به جهان پیرامونش گذاشته است:

ــت. پیش از نیکالس کوپرنیک  1543-1472(  1از نگاه او، اولین اتفاق بزرگ علمی، انقالب کوپرنیکی اسـ

ین مخلوق خداوند و زمین را مرکز عالم می دانست که همه اجرام میالدي) بشـر خود را برترین و نیرومندتر 

ــال    ــید به دور آن می چرخیدند. در سـ ــمـاوي و خورشـ ، کوپرنیک کتاب خود را درباره حرکت 1543سـ

نام داشت. او اثبات کرد » 2هاي اجرام سـماوي درباره انقالب«سـیارات به دور خورشـید منتشـر کرد. کتابش    

مرکز عالم است و سیارات منظومه شمسی به دور آن می چرخند. نظریه او باعث  که نه زمین بلکه خورشـید 

شـد که بشر ادعاي خود درباره مرکزیت خود و کره زمین در جهان هستی را کنار گذارد و به معناي واقعی  

ه ویژناسی بهشکلمه درباره نقش و جایگاه خود درباره جهان هسـتی تجدید نظر کند. اکتشافات بعدي کیهان 

اي کوچک و ضـعیف در فضـاي الیتناهی اسـت. امري که خود تصور    در قرن بیسـتم نشـان داد زمین سـیاره   

و با انتشار  1859). دومین انقالب علمی در سال Floridi 2014, 87بودن انسـان را باطل کرد ( » قَدر قدرت«

ه در یعی یا بقاي نژادهاي برگزیدوسیله انتخاب طبها بهخاسـتگاه گونه «با عنوان  3کتاب چارلز رابرت داروین

ــان داد که همه گونه » 4در تنـازع بقـا   ــالرخ داد. او در این کتـاب نشـ ها از نیاکان هاي جانداران در طول سـ

انسان » 5زیستی پادشاهی«هاي داروین باعث ابطال تصور اند. یافتهمشـترکی از راه انتخاب طبیعی تکامل یافته 

ســایر  ادعاي بهتر بودن نســبت بهالبته بشــر از پاي ننشــســت و این بار هاي مختلف حیات شــد. در میان گونه

کنم پس من فکر می«م.)،  1596-1650( 6موجودات را از نظر ذهنی مطرح کرد. جمله مشـــهور رنه دکارت

ــتم ــانه همین دیدگاه بود. ویلیام جیمز» 7من هس ــوف م.)  1842-1910( 8نش مریکایی و بنیانگذار مکتب افیلس

                                                
1 Nicolaus Copernicus 

2 on the revolutions of the celestial spheres 

3 Charles Robert Darwin 

4 on the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favored races in the struggle 

for life 
5 biological kingdom 

6 René Descartes 

7 I think therefore I am 

8 William James 
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اي است که روشی قابل اعتماد و علمی بوده و ذهن مانند جعبه 1اندیشـی کرد دروننیز گمان می پراگماتیسـم 

- 1939(  2بـا نگـاه بـه درون آن می توان هر چیزي را دربـاره محتواي آن فهمید. تحقیقات زیگموند فروید    

از  بود که بسیاري شناسی درباره ذهن، انقالب سوم را رقم زد. او معتقدهاي عصـب م.) و بقیه پژوهش 1856

اش نقشی در آنها ندارد. امروزه ما شـود و آگاهی یا هوشـیاري  صـورت ناآگاهانه انجام می کارهاي انسـان به 

ــتجوکرد. نظریات فروید باعث  دانیم که نمیمی ــک جسـ ــی را مانند یک هارد دیسـ توان محتواي ذهن کسـ

). بعد از فروید، بشر هنوز به Floridi 2014, 90تغییر نگرشـی بنیادین در تصـور غالب دکارتی از ذهن شد (  

 بودن بشر باز هم باقی بود» اشـرف مخلوقات «داشـتن جایگاهی ویژه براي خودش در جهان قائل بود. ادعاي  

داد ر نمیکیهان، زیسـتی یا ذهن س  ۀگرچه این بار شـکلش تغییر کرده بود! او این بار بانگ برتري در عرصـ  

ــر حیوانات را از نظر هوش احمق   تکرد داراي قـابلیـ  بلکـه گمـان می   ــت. بشـ هـاي عالی در زمینه تفکر اسـ

  تواند کارهایی انجام دهد که به تفکر و هوشمندي نیازمندند.کرد تنها خود او میدانست و گمان میمی

ــکال   ــط بِلز پاس ــب مکانیکی توس ــین محاس ــوم به  1623-1362( 3دانه انقالب چهارم با اختراع ماش م.) موس

هوش مصنوعی، اعتقاد  ۀم.) در زمین 1954-1912( 4اشـته شـد. تحقیقات آلن متیسون تورینگ  پاسـکاالین ک 

ــر در زمین ۀبه جایگاه یگان ــر را از   ۀبش ــمندانه را زدود و بش ــتدالل منطقی، پردازش اطالعات و رفتار هوش اس

  ).Floridi 2014, 93کشید (اطالعات به زیر ۀحاکمیت بالمنازع و بی چون و چرا در عرص

خودآگاهی انسان  آگاهی وهاي علوم رایانه تأثیر شگرفی بر برونارهاي پیشـگامانه تورینگ و نیز پیشرفت ک

نی هاي نویی مبهاي طبیعی و مجازي عرضــه کردند و پرســشهاي جدید درباره واقعیتگذاشــت.آنها بینش

ــتیم؟  «بر اینکـه   و با جهان در ارتباط  چگونـه با یکدیگر «و » خود داریم؟ ةچـه بـاوري دربـار   «، »مـا کـه هسـ

  پیش روي ما نهادند.     » هستیم؟

هاي جدیدي انقالب فنّاوري اطالعات به مانند سـه انقالب قبلی تصـور غلط یگانگی بشر را از بین برد و افق  

گشـود. انسان پس از تورینگ به آرامی در حال پذیرش  » اشخودآگاهی«پیش روي او براي بازبینی درباره 

عات از هاي عصر اطالفرد نیست. در نگاه نوین، انسانعاملی نیوتنی، خوداتکا و منحصـربه این امر اسـت که  

ــم«جنس  ــتند که در یک » 5اطالعاتیهايارگانیس ــازي» 6محیط اطالعاتی«هس ــده 7جاس ــان در این ش اند. انس

                                                
1 introspection 

2 Sigmund Freud 

3 Blaise Pascal 

4 Alan Mathison Turing 

5 inforgs (informational organisms) 

6 infosphere (informational environment) 

7 embedded 
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ــورت منطقی یا خودکار به پر   ــنوعی که به ص ــر و عوامل اطالعاتی طبیعی یا مص ــایر عناص ازش دمحیط با س

پردازند در ارتباط متقابل، تعامل و اشـتراك گذاري داده و اطالعات است. گرچه ممکن است  اطالعات می

از  توانند به موجوداتی هوشمندترها به مثابه انسـان هوشـمند نباشـند اما آنها به سـادگی می    برخی از این عامل

  ).Floridi 2014, 94او تبدیل شوند و کارهاي بسیاري را انجام دهند (

ان باید به فیلســوف«البتّه سـوال جدي این اسـت که دامنه این تحوالت تا کجاسـت؟ روزي مارکس گفته بود:    

ــوفان، فنّاوران ۀاما چنانکه دیدیم گویا امروز این وظیف» خلق جهانی نو همت گمارند  خطیر را به جاي فیلسـ

ــتلز    بر عهـده گرفتـه   ــتر از ابعاد م.) هم که تحوالت  1942 -(  1انـد! مـانوئـل کـاسـ فنّاوري اطالعات را بیشـ

ــیاســـی و اقتصـــادي پیگیري می کند نقط ــتراك زیادي با فلوریدي دارد. او هم تلویحاً به  ۀاجتماعی، سـ اشـ

ت که در آن عناصــر و موجودا» بومزیســت«باور دارد. محیطی به مثابه یک » اطالعاتیمحیط«مفهومی به نام 

 اي را فراهم کرده که دراي شــبکهانقالب اطالعات ظهور جامعه« مشــغول داد و ســتد و تعامل با یکدیگرند:

ــت   ــم داخلی دس ــبکه تحت تأثیر دینامیس خوش تغییرات دائمی و در نتیجه پدید آمدن عین حال خود این ش

بوم مانند هر سیستم فعالی داراي ). این زیسـت 1380(کاسـتلز  » الگوهاي جدید زیسـت و حیات شـده اسـت   

 ســاکنان دنیاي جدید به« کند:البته قواعد خاص خود را به ســاکنانش تحمیل می ورودي و خروجی اســت و

اند ، کنترل خود را بر زندگی خویش و محیط اطراف از دست داده2گراوطن -جز گروهی از نخبگان جهان

هاي توان به تقویت گرایشو یا به ســرعت در حال از دســت دادن هســتند. از ابعاد اجتماعی این تغییرات می

هاي ملّی هاي ملّی اشـــاره کرد. این امر در دراز مدت باعث تضـــعیف حاکمیتقومی و تضـــعیف حکومت

  ).  1380(کاستلز » خواهد شد

م.) اسـتاد مشـهور برنامه ریزي شهري، بیست سال پیش خبر از ایجاد جهانی جدید با    1926-(  3جان فریدمن

خته کنیم که مفروضات دنیاي اقلیدسی فرورییایی زندگی میاکنون در دن«زمان داده بود:  -ابعاد متعدد فضـا 

وان بر مبناي تزمان در حرکت هســتیم. دیگر نمی -و ما به ســوي دنیاي غیراقلیدســی با جغرافیاي متعدد فضــا

). گرچه نمی 21، 1390(عباســپور » هاي موجود پرداختگرایی به بررسـی چالش گرایی و عینیتعقل، واقع

ویژه فنّاوري اطالعات رخ داده اســت اما می واســطه تغییر فنّاوري بهالت مورد نظر او بهتحو ۀتوان گفت هم

ــاهدي بر      ــاهـاي مجـازي متعدد در اینترنت با دارابودن الگوهاي متعدد ارتباط و تعامل را شـ توان تولـّد فضـ

  ادعاي او گرفت.

                                                
1 Manuel Castells 

2 Cosmopolitanists 

3 John Friedmann 
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و  فنّاوري مولّد وجود دارد: بین هاي ماهوي میان فنّاوري اطالعات در یـک نگـاه کلّی بـاید پذیرفت تفاوت   

ــوالت فنّاوري ــر از قرن محصـ گرفت و فنّاوري اطالعات میالدي به تدریج با آن خو 18هاي تولیدي که بشـ

ــد تفاوت  ــتم فراگیر ش ــمکه تقریباً از نیمه قرن بیس  گیري وجود دارد. همین امر نقش بارزي در نوعهاي چش

هاي مولّد داراي ماهیتی مجسـد و مجسـم   هاي حاصـل از فنّاوري سـاخته کند. برتأثیر این دو بر انسـان ایفا می 

اند. محدود هسـتند. یعنی می توان آنها را دید و لمس کرد. به عالوه آنها به شـدت به مواد خام طبیعی وابسته  

ــت  ــت آثار مخرب زیس ــتند و ممکن اس ــند. در مقابل، فنّاوري به زمان و مکان خاص هس ــته باش  محیطی داش

ی و پس صــنعت ةویژه در دورعات قرابتی با فهم تاریخی بشــر از فنّاوري و برســاخته ها یا نمودهاي آن بهاطال

ــت که کاربرد واژه   در کنار اطالعات تا حدودي ابهام ایجاد می کند. » فنّاوري«از آن نـدارد. از همین روسـ

ــتفاده ــود که موجودي تجریدي می در فنّاوري اطالعات به جاي مواد خام موجود در طبیعت، از داده اسـ شـ

ــت و در دنیـاي خـارج نمی    ــاخته در ذهن مـاسـ ــحبتی از ماهیت آن کرد. بنابراین برسـ هاي فنّاوري توان صـ

ه آن، داده، ةاطالعات به مانند مادم نبوده و هستاري انتزاعی دارند. این ویژگی    اولیموجود یا هسـتاري مجسـ

ــطح بعـدي فنـّاوري اطالعـات یعنی دانش      خام ةنیز وجود دارد. بنابراین در فنّاوري اطالعات، هم ماددر سـ

  ).  387، 1390اولیه و هم محصول نهایی، غیرمادي و غیرمجسم است (پایا 

هاي کاربران محیط اطالعاتی، از همین دهی به واقعیتشـــاید بتوان گفت نقش فنّاوري اطالعات در شـــکل

ــاخته ــی میهاي ماهیت انتزاعی مواد اولیه و برس ــته به ریشــه  فنّاوري اطالعات ناش ــود. ماهیتی که بس هاي ش

ــی، فرهنگی و روان ــنـاختی، واقعیت ادراکی، انگیزشـ ند. کهاي متمایزي در نزد هر یک از افراد خلق میشـ

آشـناترین تمثیل براي این ادعا، داستان فیل در دفتر سوم مثنوي معنوي مولوي است. در این داستان گروهی  

ــوند و اند وارد اتاق تاریکی میا آن زمان فیل ندیدهتاز مردم که  ــنددســت بر فیل میش  سکچون هر . کش

ــی از پیکر تنهـا  ــورکندرا لمس میفیـل   بخشـ عبیر کند و از این رو تپیدا نمی آنوکامل از  فراگیر ي، تصـ

  دهد!متفاوتی از فیل ارائه می

» واقعیت«ســزایی دارد. درك او از واقعیت تأثیر به بینی فرد وبه اعتقاد فلوریدي، فنّاوري اطالعات در جهان

ی تریبون وقت» مکتب ســـایبر«بیند. از این رو افراد پرورش یافته در گونه که شـــخصـــی جهان را مییعنی آن

ود هاي درك شـــده توســـط خ»واقعیت«گیرند به تبلیغ دســـت مینوشـــت، توییتر، فیســـبوك و ...) به(وب

ــن این  ۀپردازند. نتیجمی ــخنروشـ ــت که در محیط اطالعاتی همه در حال سـ ــار اتفاق آن اسـ گفتن و انتشـ

ــمندي و اصــالت این   » واقعیت« هاي متعدد محل مناقشــه اســت اما در اینکه  »واقعیت«هســتند. گرچه ارزش

ول توان گفت وفور واقعیت، محصــکند شــکّی نیســت. از این رو میهرکس واقعیت مدنظر خود را تبلیغ می

ــت. یا در نگاهی حداقلّی، فنّاوري اطالعات، ابزاري براي طرح واقعیتفنّاوري اطالع ــماهاي بیات اسـ ر شـ
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تر در سطح نخبگان و باشد. بدین ترتیب آنچه پیش 1گراییاسـت. این امر شـاید همان همگانی شـدن کثرت   

کثّري، تداد اکنون عمومی شـده اسـت. پیامد این امر روشن است: ساکنان چنین دنیاي م  روشـنفکران رخ می 

ــابق چندان فرمان ــیاق س ــدن فنّاوري  دیگر به س ــونده نخواهند بود. به بیان دیگر با فراگیر ش پذیر یا هدایت ش

اطالعات، نُخبگی یا پیشــگامی معناي خود را از دســت می دهد. از همین روســت که حرف کاســتلز اندکی 

ــه ــن « نماید. او می گوید:آمیز میمناقشـ ــبکه اي جدید، روشـ فکران و حامالن فرهنگ به عنوان در جهان شـ

ــی در  شــدگان محروم میاي واســط میان نخبگان برخوردار از همه امکانات و طردطبقه ــی اســاس توانند نقش

ــانی ــتلز » تر ایفا کنندتر و عاقالنهخلق و ایجاد جهانی انسـ ). زیرا چنانکه دیدیم در دنیاي جدید 1380(کاسـ

هر اتفاق موفقی نتیجه مشارکت کاربران محیط اطالعاتی است نه اطالعاتی همه اجازه سـخن گفتن دارند و  

  افراد کاریزما و روشنفکران.    

ــالف آنها. به عنوان نمونه،    2محیط اطالعـاتی بـا دیـدگـاه متفکران فرانوگرا     ــازگـاري دارد تا اسـ ــتر سـ بیشـ

معادل مجاز بودن  را نفی می کنند. چیزي که» هـاي متعالی گفتمـان «هـا و  » 3روایـت فرا«فرانوگرایـان وجود  

بدیل هاي بیها و پیوستدوره فرانوگرایی، عصر گسست« در محیط اطالعاتی اسـت:  » 4واقعیت هاي متعدد«

ت. هاي متعالی رنگ باخته اسها و گفتمانروایتاسـت که در آن حقیقت مطلقی وجود ندارد و استیالي فرا 

ــت کـه داراي وفور و      ــی زنـدگی در دنیـایی اسـ هاي کدر و ناخالص و هویت ها،اقعیـت نتیجـه چنین نگرشـ

ــت ــپور » مرزهاي لرزان و بی ثبات اسـ ــوح می). به23، 1390(عباسـ ــانه وضـ ــر و نشـ هاي محیط توان عناصـ

ــاباطالعـاتی را با نگاه فرانوگرایان تطبیق داد. هویت  ــناس  5هايهاي ناخالص وکدر، حسـ متعدد افراد ناشـ

ــی در جاي جاي این م ــت که بدون هرگونه ترس ــرَك میاس ــند و بهحیط اطالعاتی س ــی و  کش ــناس رغم ناش

ــازي یـا موج هویتی از قـدرت زیـادي در تخریـب، بـه    بی آفرینی در زنـدگی واقعی آدمهـا برخوردارنــد.   سـ

مرزهاي لرزان و بی ثبات هم که روشـن اسـت. در محیط برخط ممکن است دو فرد ساکن از دو سوي کره   

کنند قرابت فکري و اخالقی بیشــتري داشــته ورت هم زندگی میخود که در مجا خاکی، نســبت به همســایه

  .دهدباشند! امري که به خوبی فروریختن مرزهاي زبانی و جغرافیایی و حتی عقیدتی را نشان می

 رك همزباناي بسا هندو و تُ

 رك چون بیگانگاناي بسا دو تُ

 پس زبان محرمی خود دیگرست

                                                
1 ploralism 

2 postmodernists 

3 metanarrative 

4 multiple reality 

5 account 
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  زبانی بهترستدلی از همهم

  نوي معنوي)مث(مولوي، 

در مجموع می توان گفـت مـاهیـت انتزاعی فنـّاوري اطالعـات تـأثیرات متفاوتی بر ادراك آدمی از خود و       

ــکـل  گــذارد. یکی از مهمپیرامونش می ــت. بــه علــّت  ترین این تـأثیرات، نقش آن در شـ دهی واقعیــت اسـ

ــر، هر یک از کاربران دیجیتال تفاوت ــناختی در نوع بشـ ــیار اداراکی و شـ  ، واقعیت خود را خلق وهاي بسـ

ــر می ــی غیر قابل انتظاري در پی دارد که  منتش ــیاس کند. اتفاقی که به نوبه خود آثار اجتماعی، فرهنگی و س

  پردازان قرار گیرد.گیران و نظریهبایستی مورد توجه تصمیم



 

  

  

  دوم فصل
  

هاي فنّاوري اطالعات در کشورهاي وضعیت شاخص

  جهان و منطقۀ چشم انداز
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 مقدمه.2-1

گري اقتصـاد فاوا به شـدت متاثر از عوامل عمومی اقتصاد کالن یک جامعه است زیرا فاوا چه از نظر تسهیل  

ــی ــاسـ ــبو چه از نظر خلق ثروت، تبدیل به اسـ ــر کسـ ــت (  ترین عنصـ ــده اسـ  Worldوکار و تجارت شـ

Economic Forum 2015, 7ــب وکار، اف ). از این ــاي کسـ المللی، زایش تجارت ملی و بینرو رونق فضـ

سزایی در اقتصاد فاوا دارند. در این بخش پس درآمد سـرانه و سـایر عوامل، نقش به   سـطح سـواد و آگاهی،  

هاي ســـنجش توســـعه فاوا خواهیم هاي جهانی اقتصـــاد، به بررســـی شـــاخصاز مروري بر برخی شـــاخص

  سه دسته انجام خواهد شد:هاي اقتصادي یا فاوا در اي شاخصپرداخت. بررسی مقایسه
  

  الف. کشورهاي برتر در زمینه شاخص موردنظر

و  هاي اقتصــادآگاهی از وضــعیت کشــورهاي برتر در ســطح دنیا و بررســی الگوهاي موفق از نظر شــاخص 

  هاي راهبردي مناسب خواهدکرد.  سازي سیاستفاوا، کمک مؤثري به پیاده
  

  ب. کشورهاي پرجمعیت 

ــص مورد نیاز براي پیاده   فراوانی جمعیـت در یـ   ــانی متخصـ ــازک منطقـه هم از نظر تـأمین نیروي انسـ ي سـ

ــعـه اهمیـت دارد و هم نقش مؤثري در ایجـاد درآمد و بازار پررونق داخلی براي فاوا ایفا     برنـامـه   هـاي توسـ

کند. به عبارت دیگر، افزایش ســطح درآمد و رفاه به صــورت مضــاعف بر پویایی اقتصــاد در بخش فاوا  می

  ). World Economic Forum 2015,16گذارد (تأثیر میهم 
   

  انداز   ي سند چشمج. کشورهاي واقع در حوزه

شور هاي راهبردي ککسـب جایگاه برتر در علم و فنّاوري در بین کشـورهاي منطقه از اهداف اصلی برنامه    

واي ، وضعیت اقتصادي و فاپنجم توسعه است. به همین جهت، در این فصل يهانداز و برناممانند سـند چشم 

انداز، در کنار کشـورهاي برتر و پرجمعیت، بررسی خواهد  چشـم ي سـند  ایران و کشـورهاي واقع در حوزه 

ــورهاي حوزه  ــد. کش ــم ش ــند چش ــیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و  ي س ــورهاي واقع در مناطق آس انداز به کش

ــود که عبارتند از: تا  ــایه ایران اطالق می ش ــورهاي همس ــتان،  کش ــتان، ازبکس ــتان، قزاقس ــتان، قرقیزس جیکس

ــتان، آذربایجان،   ــتان، ارمنسـ ــتان، گرجسـ ــتانترکترکمنسـ ــعود یه، عربسـ رژیم  ،یمتحده عرب ي، اماراتسـ

مصـر، پاکستان، عراق، قطر، کویت، عمان، سوریه، لبنان، یمن، اُردن،   گر قدس(اسـرائیل)، فلسـطین،  اشـغال 

  بحرین و افغانستان.  
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  هاي عمومی اقتصاد  . شاخص2-2

 . جمعیت2-2-1

ــی  ــاد دانش ــیلکرده یا ماهر، مهم تر میدر جهان امروز که اقتص ــود، نیروي جوان و تحص ــد ش ترین عامل رش

هاي توسـعه انسانی و توانمندسازي آحاد جامعه  اقتصـاد و افزایش ثروت کشـورهاسـت، منوط به آنکه برنامه   

ي مناسب جمعیتی عالوه بر تامین نیروي انسانی متخصص یگر، گسترهطور مناسـب اجرا شـود. از سـوي د   به

ــعه ــاد ي جامعهبراي توسـ ي اطالعاتی، بازار پویایی براي کاالها و خدمات فاوا فراهم کرده و بر غناي اقتصـ

  این بخش می افزاید.  

ي االشـناسـی شـامل جمعیت، میانگین سن و درصد سالمندي (افراد ب   سـه شـاخص مهم جمعیت   1-2جدول 

دهد. پایین بودن میانگین سن در یک کشور کشور پرجمعیت جهان را نشان می 44شـصـت سال) مربوط به   

ــتر و هزینـه      ــالمندي از جمله  بـه معنـاي وجود نیروي کـار مولـد بیشـ هـاي کمتر دولت در تامین عوارض سـ

شورهاي ر کبهداشـت و مسـتمري بازنشـسـتگی اسـت. این جدول به خوبی نشـان می دهد که میانگین سن د      

برخوردارتر مانند ژاپن، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، روسـیه و امریکا بیشـتر از میانگین سـن در کشورهاي در    

یافته، رو کشورهاي توسعهحال توسـعه مانند ایران، مکزیک، افغانسـتان، سودان، عراق و کنیا است. از همین  

ر معیت از طریق تشویق به فرزندآوري، سهولت دهاي افزایش جباید تالش خود را بیشـتر به اتخاذ سـیاسـت   

ــورهاي در  مهاجرپذیري و نیز مدیریت هزینه ــالمندان معطوف کنند. در مقابل کشـ ــت سـ هاي بیمه و بهداشـ

ــعه  ــازي نیروهاي جوان خود از طریق توس ــعه، باید به توانمندس هاي عمومی و ي آموزش و مهارتحال توس

ان از گریز نخبگان بپردازند. ناگفته پیداست که گریز نخبگهاي پیشـگیري از  تخصـصـی و تدوین سـیاسـت    

هاي توســـعه، محروم و ســـازي برنامهکشـــورهاي درحال توســـعه، جامعه را از نیروهاي مورد نیاز براي پیاده

  کند.ماندگی را تشدید میفرایند عقب

ــن در ای  78ایران با  ــت. میانگین س ــور حدمیلیون نفر جمعیت، هفدمین کشــور پرجمعیت دنیاس  30ود ن کش

ي يدهند. ایران در میان کشورهاي حوزهسـال اسـت و هشـت درصـد جمعیت آن را سـالمندان تشکیل می     

). البته از این نظر به دو کشــور 2-2ي ســوم از لحاظ جمعیت اســت (جدول انداز نیز داراي رتبهســند چشــم

کشور واقع در این منطقه، کمتر  22 جز پاکستان و این دو کشور، سایرمصـر و ترکیه بسـیار نزدیک است. به  

از نصـف ایران جمعیت دارند. امري که می تواند در صـورت مدیریت صحیح منابع انسانی، نقش مهمی در   

  اي ایفا کند.   هاي منطقهارتقاي موقعیت ایران در رقابت
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 )Worldometers 2014(ی  ناسشتیجمع يهاشاخص نظر از تیپرجمع يکشورها 1 -2جدول 

  کشور  رتبه
  جمعیت

  میلیون نفر)

میانگین سن 

  (سال)

درصد 

  سالمندي
  کشور  رتبه

  جمعیت

  )نفر میلیون(

میانگین 

سن 

  (سال)

درصد 

  سالمندي

  ٪27  7/44 61  ایتالیا  23  ٪14  7/35  1394  چین  1

  ٪9  4/29  54  برمه  24  ٪9  6/26  1267  هند  2

  ٪9  2/26  53  جنوبی قايآفری  25  ٪20 5/37  323  امریکا  3

  ٪5  5/17  50  تانزانیا  26  ٪8  1/28  253  اندونزي  4

  18٪  9/39  50  کره جنوبی  27  ٪12  7/30  202  برزیل  5

  ٪10  28  49  کلمبیا  28  ٪7  8/22  185  پاکستان  6

  ٪23  8/41  47  اسپانیا  29  ٪4  8/17  178  نیجریه  7

  ٪4  9/18  45  کنیا  30  ٪7  4/25  158  بنگالدش  8

  ٪22  8/39  44  اوکراین  31  ٪19  4/38  142  روسیه  9

  ٪15  3/31  41  آرژانتین  32  ٪33  2/46  127  ژاپن  10

  ٪8  2/27  40  الجزایر  33  ٪10  3/27  124  مکزیک 11

  ٪4  8/15  39  اوگاندا  34  ٪7  2/23  100 فیلیپین  12

  ٪5  3/19  38  سودان  35  ٪5  4/18  96  اتیوپی  13

  ٪22  1/39  38  لهستان  36  ٪10  3/30  92  ویتنام  14

  ٪22  3/40  35  کانادا  37  ٪9  5/25  83  مصر  15

  ٪5  9/19  34/7  عراق  38  ٪28  9/45  82  آلمان  16

  ٪8  2/27  33  مغرب  39  ٪8  29  78/5  ایران  17

  ٪4  8/16  31/3  افغانستان  40  ٪11  8/29  75/8  ترکیه  18

  ٪10  4/27  30  ونزوئال  41  ٪5  4/17  69  کنگو  19

  ٪10  8/26  30  پرو  42  ٪15  4/37  67  تایلند  20

  ٪9  8/27  30  مالزي  43  ٪24  8/40  65  فرانسه  21

  ٪5 9/27 29/4  عربستان  44  ٪23  4/40  63  انگلیس  22

  

 )Worldometers 2014(  یشناستیجمع يهاشاخص نظر از اندازچشم سند يحوزهواقع در  يکشورها 2 -2جدول 

  کشور  رتبه
  جمعیت 

  (میلیون نفر)

ن س میانگین

  (سال)

درصد 

  سالمندي
  کشور  رتبه

  جمعیت

  )نفر میلیون(

 میانگین سن

  (سال)

درصد 

  سالمندي

  ٪5  9/21 4/8  تاجیکستان 14  ٪7  8/22 185  پاکستان  1

  ٪15  1/30  8/7  گر قدسرژیم اشغال  15  ٪9  5/25 83  مصر  2

  ٪5  7/23  5/7  اُردن  16  ٪8  29  5/78  ایران  3

  ٪7  9/24  62/5  انقرقیزست  17  ٪11  8/29  8/75 ترکیه  4

  ٪7  26  3/5  ترکمنستان  18  ٪5 9/19  7/34  عراق  5
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  کشور  رتبه
  جمعیت 

  (میلیون نفر)

ن س میانگین

  (سال)

درصد 

  سالمندي
  کشور  رتبه

  جمعیت

  )نفر میلیون(

 میانگین سن

  (سال)

درصد 

  سالمندي

  ٪12  2/30  5  لبنان  19  ٪4  8/16  3/31  افغانستان  6

  ٪5  4/19  43/4  فلسطین  20  ٪5 9/27  4/29  عربستان   7

  ٪20  8/37  32/4  گرجستان  21  ٪7  6/25  3/29  ازبکستان  8

  ٪4  7/26  92/3  عمان  22  ٪5  4/19  25  یمن  9

  ٪4  4/29  47/3  کویت  23  ٪7  6/22  22  سوریه  10

  ٪15  33  3  ارمنستان  24  ٪10  5/29  6/16  قزاقستان  11

  ٪2  7/31  26/2  قطر  25  ٪9  1/30  51/9  آذربایجان  12

  ٪4  1/30  34/1  بحرین  26  ٪1  7/30  5/9  امارات   13

  

  ي انسانی. شاخص توسعه2-2-2

ــاخص  ــعش ــت آمده د هايیتموفق یانگینم )HDI6انســانی (ي هتوس ــل  یکر بدس ــه بعد اص ــور در س  یکش

دانه را اندازه آبرومن یزندگ يبه دانش و استانداردها یابیو سالم، دست یطوالن یزندگ یعنی انسانی يهتوسـع 

  رو این شاخص داراي سه زیرشاخص است:از این. گیردیم

ــاخص دســتیابی نســبی هر کشــور به امید به زندگی در بدو تولد   7امید به زندگی. الف ندازه را ا : این زیرش

». لهاي حداکثر و حداقتفاوت ارزش«به » ارزش واقعی منهاي ارزش حداقل«گیرد و برابر است با نسبت می

سال  25سال، حداقل و حداکثر آن نیز  78مثال اگر ارزش مواقعی امید به زندگی در یکسـال بخصوص برابر  

  ):1385(بخشوده باشد زیرشاخص امید به زندگی در این کشور برابر خواهد بود با 

     [ )25-85)/(78-25( ]= 884/0  

  : میزان باسوادي بزرگساالن و میانگین سالهاي تحصیل را بیان می کند.8آموزش عمومی. ب

  برحسب قدرت برابري خرید. )GNI9 (درآمد ناخالص ملی سرانه. ج

چه  يکه هر کشور دهدینشان ماین کمیت  است. یکصفر تا  ینب انسانی يهتوسـع شـاخص   يِعدد ارزش

مکان ا ینکرده اســت و همچن یط یک، یعنیارزش ممکن  ینبه باالتر یدنرســ يخود را برا یرمقدار از مســ

ــهمقـا  ــورها را فراهم م ینب یسـ ــبی یکشـ ــورهاي برتر و جدول  3-2). جدول 1391کند (طهماسـ  4-2کشـ

 يهنیز شاخص توسع 5-2دهد. در جدول نشان می انسانی  يهکشـورهاي پرجمعیت را از نظر شاخص توسع 

در بین  75ي ، حائز رتبه749/0اندازآمده است. ایران با امتیاز ي سند چشمانسـانی کشـورهاي واقع در حوزه  

انداز است. سه کشور صدر این ي سند چشمدر بین کشورهاي واقع در حوزه 11ي کشـورهاي جهان و رتبه 

                                                
6 Human Development Index 

7 life expectancy index 

8 education index 

9 GNI per capita (PPP $) 
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ــغـال   ــت یعنی رژیم اشـ ــتـان نیز بـه ترتیـب در رتبه    گر فهرسـ در بین  34و  31، 19هاي قـدس، قطر و عربسـ

انداز، ي سند چشمکشـورهاي دنیا قرار دارند. چنانکه در بخش قبل دیدیم، در بین کشورهاي واقع در حوزه 

میلیون  78، ایران داراي 1-1جمعیت ایران، تنها با دو کشـور مصـر و ترکیه قابل مقایسه است. مطابق جدول   

میلیون نفر با  76سال سن و ترکیه  5/25میلیون نفر با میانگین  83سـال سـن، مصـر     29ر جمعیت با میانگین نف

ــوي دیگر طبق جدول    29میانگین  ــت. از س ــن اس ــال س ــر با  69در رتبه  759/0، ترکیه با امتیاز 5-2س و مص

قرار دارد. از این رو می  انســانی ۀدر بین کشــورهاي جهان از نظر شــاخص توســع 110در رتبه  682/0امتیاز 

ــورهاي  توان گفت که ترکیه نزدیک ــور به ایران از نظر تعداد جمعیت و نیز کیفیت آن در بین کش ترین کش

  ).UNDP 2014انداز است (ي سند چشمواقع در حوزه

  )UNDP 2014انسانی ( يتوسعه شاخصکشورهاي برتر از نظر  3-2جدول 

  کشور امتیاز  رتبه  رکشو  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه

  شیلی  822/0  41  اتریش  881/0  21 نروژ  944/0 1

  پرتقال  822/0  42  بلژیک  881/0  22  استرالیا  933/0  2

  مجارستان  818/0  43  لوکزامبورگ  881/0  23  سوئیس  917/0  3

  بحرین  815/0  44  فنالند  879/0  24  هلند  915/0 4

  کوبا  814/0  45  اسلوونی  874/0  25  امریکا  914/0  5

  کویت  814/0  46  ایتالیا  872/0  26  آلمان  911/0  6

  کرواسی  812/0  47  اسپانیا  869/0  27  زالندنو  910/0  7

  لتونی  810/0  48  چک  861/0  28  کانادا  902/0 8

  آرژانتین  808/0  49  یونان  853/0 29  سنگاپور  901/0  9

  اروگوئه  790/0  50  برونئی  852/0  30  دانمارك  900/0 10

  باهاماس  789/0  51  قطر  851/0  31  ایرلند  899/0  11

  ونگرمونته  789/0  52  قبرس  845/0  32  سوئد  898/0  12

  بالروس  786/0  53  استونی  840/0  33  ایسلند  895/0  13

  رومانی  785/0  54  عربستان  836/0  34  انگلیس  892/0  14

  لیبی  784/0  55  لیتوانی  834/0  35  کنگهنگ  891/0 15

  عمان  783/0  56  لهستان  834/0 36  کره جنوبی  891/0 16

  روسیه  778/0  57  آندورا  830/0  37  ژاپن  890/0  17

  بلغارستان  777/0  58  اسلوواکی  830/0  38  اشتاینلیختن  889/0  18

  بارادوس  776/0  59  مالت  829/0  39  گر قدسرژیم اشغال  888/0  19

 پاالئو  775/0  60  امارات  827/0  40  فرانسه  884/0  20
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  )UNDP 2014( 2013 سال دري انسانی توسعه شاخصپرجمعیت از نظر  يکشورها 4-2جدول

 رتبه امتیاز  رتبه  ردیف  کشور امتیاز رتبه   ردیف  کشور امتیاز رتبه  ردیف

  اوکراین  734/0  83  31  آلمان  911/0  6  16  چین 719/0  91  1

  آرژانتین  808/0  49  32  ایران  749/0  75  17  هند  586/0  135  2

  الجزایر  717/0  93  33  ترکیه  759/0  69  18  امریکا 914/0  5  3

  اوگاندا  484/0  164  34  کنگو 338/0  186  19  اندونزي  684/0  108  4

  سودان  473/0  166  35  تایلند  722/0  89  20  برزیل  744/0  79  5

  لهستان  834/0  35  36  فرانسه  884/0  20  21  پاکستان  537/0  146  6

  کانادا  902/0  8  37  انگلیس  892/0  14  22  نیجریه  504/0  152  7

  عراق  642/0  120  38  ایتالیا  872/0  26  23  بنگالدش  558/0  142  8

  مغرب  617/0  129  39  میانمار  524/0  150  24  روسیه  778/0  57  9

  افغانستان 468/0  169  40  جنوبی آفریقاي  658/0  118  25  ژاپن  890/0  17  10

  ونزوئال  764/0  67  41  تانزانیا  488/0  159  26  مکزیک  756/0  71  11

  پرو  737/0  82  42  کره جنوبی  891/0  15  27  فیلیپین  660/0  117  12

  مالزي  773/0  62  43  کلمبیا  711/0  98  28  اتیوپی  435/0  173  13

  عربستان  836/0  34  44  اسپانیا  869/0  27  29  ویتنام  638/0  121  14

  ازبکستان  661/0  116  45  کنیا  535/0  147  30  مصر  682/0  110  15

  

  )UNDP 2014( 2013ي انسانی در سال توسعه شاخصانداز از نظر ي سند چشمحوزه کشورهاي 5-2جدول 

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  کشور  امتیاز

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  کشور  امتیاز

  گرجستان  744/0 79  14  گر قدسرژیم اشغال  888/0 19  1

  ارمنستان  730/0 87  16  قطر  851/0 31  3

  ترکمنستان  698/0 103  15  تان عربس  836/0 34  2

  فلسطین  686/0 107  17  امارات   827/0 40  4

  مصر  682/0 110  18  بحرین  815/0 44  5

  ازبکستان  661/0 116  19  کویت  814/0 46  6

  سوریه  658/0 118  20  عمان  783/0 54  7

  عراق  642/0 120 21  لبنان  765/0 65  8

  قرقیزستان  628/0 125  22  ترکیه  759/0  69  9

  تاجیکستان  607/0 133 23  قزاقستان  757/0 70  10

  پاکستان  537/0 146  24  ایران  749/0 75  11

  یمن  500/0 154  25  آذربایجان  747/0 76  12

  افغانستان  468/0 169  26  اُردن  745/0 77  13
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 ي درآمد ناخالص ملی. سرانه2-2-3

ــه ــور، از کم براي مقایسـ ــهروندان دو یا چند کشـ ــرانهي میزان رفاه شـ درآمد ناخالص ملی «ي یتی به نام سـ

)GNI10 «( شـود. سـرانه   اسـتفاده میGNI  از تقسیم کل تولید ناخالص داخلی یک کشور بر تعداد نفوس آن

ور، ي درآمد یک کشآید. از منظر اقتصـاد فاوا، چنانکه در ادامه خواهیم دید باالتر بودن سـرانه  به دسـت می 

تر شـهروندان آن کشـور از فاوا و از سوي دیگر به معناي رونق کسب و   مندي بیشـ از یک سـو به معناي بهره 

  کارهاي مبتنی بر فاوا و در نتیجه تولید درآمد و ثروت است.  

ــورهاي برتر و جدول  6-2جدول  ــرانه  7-2کش ــورهاي پرجمعیت را از نظر س بر مبناي برآورد  GNIي کش

 GNIنیز ســرانه ي  8-2دهد. در جدول شــان مینبر حســب قدرت برابري خرید (دالر امریکا) بانک جهانی 

 16080برابر  GNIي انداز در همین سـال آمده اسـت. ایران با سرانه  ي سـند چشـم  کشـورهاي واقع در حوزه 

ــورهـاي جهـان و رتبه   91ي دالر، حـائز رتبـه   ــورهاي واقع در حوزه 12ي در بین کشـ ــند در بین کشـ ي سـ

  انداز است.چشم

  )World Bank 2015((بر حسب قدرت برابري خرید، دالر)  GNIاز نظر سرانه برتر  يکشورها 6-2جدول 

  کشور  رتبه  ردیف
سرانه 

GNI  
  کشور  رتبه  ردیف

سرانه 

GNI 
  کشور  رتبه ردیف

سرانه 

GNI  

  26130  یونان  54  41  42880  استرالیا 27 21  133850 قطر 1 1

  25970  اسلوواکی  55  42  42530  ایسلند  28  22  118460  ماکائو 3 2

  25690  استونی  56  43  40820  ایرلند  32  23  87700  کویت  5  3

  25390  لیتوانی  57  44  40000  فنالند 33  24 80270  سنگاپور 6 4

  24710  روسیه  59  45  39720  فرانسه  34  25  71020  برونئی  7  5

  24630  شلسی 61  46  38370  انگلیس  36  26  66560  برمودا  8 6

  24090  لهستان  63  47  38140  بحرین  38  27  65970  نروژ  9  7

  23960  پورتوریکو  64  48  37920  ژاپن  39  28  63750  امارات  11  8

  23850  مالزي  65  49  36240  عمان  40 29  59600  سوئیس  12 9

  23830  مجارستان  66  50  34710  ایتالیا 41  30  57830  لوکزامبورگ 14 10

  42  31  56570  کنگهنگ  15  11
کره 

  جنوبی
  23150  لتونی  68  51  34620

  71  52  33760  زالندنو  43  32  55860  امریکا  16  12
گینه 

  استوایی
22480  

  22310  باهاماس  72  53  32860  اسپانیا  44  33  53760  عربستان  17  13

                                                
10 Gross National Income  
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  کشور  رتبه  ردیف
سرانه 

GNI  
  کشور  رتبه  ردیف

سرانه 

GNI 
  کشور  رتبه ردیف

سرانه 

GNI  

  45  34  47660  هلند  20  14

رژیم 

 گراشغال

  قدس

32550  54  73  
سنت 

  کیتس
21990  

  21580  قزاقستان  74  55  29800  قبرس  47  35  46840  آلمان  21  15

  21570  شیلی  75  56  28650  اسلوونی  48  36  46710  سوئد  22  16

  76  57  28010  پرتقال  49  37  46160  دانمارك  23  17
آنتیگوا و 

  بربودا
21120  

  20560  کرواسی  77  58  27020  مالت  50  38  45040  اتریش  24  18

  20220  اروگوئه  78  59  26970  چک  51 39  43400  کانادا  25  19

  53  40  43030  بلژیک  26  20
 رینیدادت

  و توباگو
  19630  پاناما  79  60  26220

  

   GNIي از نظر سرانه ایدن تیپرجمعهاي  کشور 7 -2 جدول

  )World Bank 2015( 2014 سال دردالر)  (بر حسب قدرت برابري خرید،

  ردیف
سرانه   رتبه

GNI  
  ردیف  کشور

سرانه   رتبه

GNI  
  ردیف  کشور

سرانه   رتبه

GNI  
  کشور

  اوکراین  8560  129  31  آلمان  46840  21  16  چین  13130 105  1

  آرژانتین  *  32  ایران  16080  91  17  هند  5760  147  2

  الجزایر  13540  104  33  ترکیه  19040  80  18  امریکا  55860 16  3

  اوگاندا  1690  195  34  کنگو  700 212  19  اندونزي  10250  124  4

  سودان  390  163  35  تایلند  13950  102  20  برزیل  15900  94  5

  لهستان  24090  63  36  فرانسه  39720  34  21  پاکستان  5100  156  6

  کانادا  43400  25  37  انگلیس  38370  36  22  نیجریه  5680  148  7

  عراق  14670  97  38  ایتالیا  34710  41  23  بنگالدش  3340  171  8

  مغرب  7180  140  39  میانمار  *  24  روسیه  24710  59  9

  12700  107  25  ژاپن  37920  39  10
 افریقاي

  وبیجن
  افغانستان 1980 189  40

  ونزوئال  17140  86  41  تانزانیا  2530  182  26  مکزیک  16710  88  11

  پرو  11510  115  42  کره جنوبی  34620  42  27  فیلیپین  8300  132  12

  مالزي  23850  65  43  کلمبیا  12600  108  28  اتیوپی  1500  201  13

  عربستان  53760  17  44  اسپانیا  32860  44  29  ویتنام  5350  152  14

  ازبکستان  5840  146  45  کنیا  2890  178  30  مصر  11020  118  15

            (*) داده مربوطه اعالم نشده است.
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   GNIاز نظر سرانه  اندازچشم سند يحوزه يکشورها 8 -2 جدول

  )World Bank 2015( (بر حسب قدرت برابري خرید، دالر)

  تبه ر

 اندازچشم

  رتبه 

 جهانی

  سرانه

 GNI  
  ورکش

رتبه 

  انداز چشم

  رتبه 

  جهانی

سرانه 

GNI  
  کشور

  عراق 14670  97  13  قطر  133850  1 1

  ترکمنستان  14520  98  14  کویت  87700  5 2

  اُردن 11910  113  15  امارات   63750  11 3

  مصر  11020  118  16  عربستان   53760  17 4

  ارمنستان  1550  130  17  بحرین  38140  38  5

  گرجستان  7510  138 18  عمان  36240  40  6

  ازبکستان  14520  146  19  گر قدسرژیم اشغال  32550  45  7

  پاکستان  5100  156  20  قزاقستان  21580  74  8

  یمن  3820  166  21  ترکیه  19040  80  9

  قرقیزستان  3220  173  22  لبنان  17330  85  10

  نتاجیکستا  2630  180  23  آذربایجان  16910  87  11

  افغانستان  1980 189  24  ایران  16080  91 12

  

 آزادي اقتصادي. 2-2-4

تر گفتیم، رونق اقتصــاد فاوا متأثر از شــرایط عمومی اقتصــاد اســت. از این رو براي درك  همانطور که پیش

نیم. المللی مهم در این باره را بررسی کهاي بینبهتر شـرایط و فضـاي اقتصـاد ایران، ناگزیر هسـتیم شـاخص     

ي مساعد کسب و کار، وجود قوانین و مقررات مناسب و نیز شرایط ، نشانگر فضا11شاخص آزادي اقتصادي

فزایش ااســت به همین دلیل، ارتباط معناداري با رونق کســب وکار و هاي داخلی و خارجی رقابتی بین بنگاه

ــه فریزر و  12بنیـاد هریتیج . دارد و تولیـد  وريبهره ــسـ ــرو در زمینه    13مؤسـ ــازمـان پیشـ ــار تهیهدو سـ  و انتشـ

  پردازیم. در ادامه به بررسی تفصیلی هر یک از این دو الگو می. هستند قتصاديآزادي اشاخص

  

 . شاخص آزادي اقتصادي (الگوي بنیاد هریتیج)2-2-4-1

ــادي  ــاخص آزادي اقتص ــاخص    بنیاد هریتیجبر مبناي الگوي  ش ــلی و ده زیرش ــاخص اص داراي چهار زیرش

  فرعی (کمی یا کیفی) به شرح زیر است:

                                                
11 Economic Freedom Index 

12 The Heritage Foundation 

13 Fraser Institute 
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 قانون . حاکمیت1الف ـ

 حقوق مالکیت 

 رهایی از فساد 

 . دولت محدود2الف ـ

 ايآزادي بودجه 

 دولت يهزینه 

 . کارایی قانون3الف ـ

 آزادي کسب و کار 

 آزادي نیروي کار 

  آزادي پولی 

 . بازارهاي آزاد  4الف ـ

 آزادي تجارت 

 گذاريآزادي سرمایه 

 آزادي بازارهاي مالی 

صفر  که عددي بین هر کشوردارد. امتیاز نهایی صـفر تا صد   بینهاي فرعی، امتیازي زیرشـاخص هریک از 

آید. این بنیاد بر مبناي امتیاز شــاخص آزادي شــاخص فرعی به دســت می 10امتیاز  میانگیناســت از  100تا 

  کند:اقتصادي، اقتصادهاي جهان را به پنج دسته تقسیم می

  100تا  80امتیاز »: 14آزاد« -1

  9/79 تا 70امتیاز »: 15تقریباً آزاد« -2

    9/69تا  60امتیاز »:  16نسبتاً آزاد« -3

    9/59تا  50امتیاز »: تقریباً بسته« -4

  9/49تا  40امتیاز »: 17شدهسرکوب« -5

ــورهاي برتر و جدول  9-2جدول  ــورهاي پرجمعیت را از نظر  10-2کشـ ــاخص آزادي کشـ ــادي شـ اقتصـ

اقتصــادي کشــورهاي واقع آزادي نیز شــاخص  11-2دهد. در جدول نشــان می بنیاد هریتیجبرمبناي گزارش 

                                                
14 free 

15 mostly free 

16 moderately free 

17 repressed 
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در بین  171ي ، حائز رتبه8/41انداز آمده است. بر مبناي این گزارش، ایران با امتیاز سـند چشـم   يدر حوزه

انداز اســت. این گزارش ي ســند چشــم در بین کشــورهاي واقع در حوزه 21کشــور جهان و رتبه ي  178

ــان می ــور مورد  22بوده و در میان اي نگین جهانی و منطقهتر از میاایران پاییندهد که امتیاز همچنین نش کش

). Heritage Foundation 2015( قرار دارد ترین رتبهپایینخاورمیانه و شــمال آفریقا در بررســی در منطقه 

فزایش ریسک ا ،کسب و کارشاید بتوان گفت عالوه بر مشکالت ساختاري اقتصاد ایران،  ناامنی در فضاي 

ــرمایهو  بودن ترین دالیل پایینالمللی از مهمهاي بینو تحریم کاهش ارزش پول ملی ،زایش تورماف ،فرار سـ

  ت.اسبوده  هاي اخیرسالآزادي اقتصادي در امتیاز شاخص 

  )Heritage Foundation 2015کشورهاي برتر از نظر شاخص آزادي اقتصادي بر مبناي الگوي بنیاد هریتیج ( 9-2جدول 

 کشور  امتیاز  رتبه کشور  امتیاز  رتبه کشور  امتیاز  هرتب کشور  امتیاز  رتبه

  باربادوس  9/67  46  مالزي  8/70  31  آلمان  8/73  16  کنگهنگ  6/89  1

  پرو  7/67  47  قطر  8/70  32  هلند  7/73  17  سنگاپور  4/89  2

  5/70  33  بحرین  4/73  18  زالندنو  1/82  3

رژیم 

گر اشغال

  قدس

  جامائیکا  7/67  48

  اسپانیا  6/67  49  ماکائو 3/70  34  فنالند  4/73  19  استرالیا  4/81  4

  2/70  35  ژاپن  3/73  20  سوئیس  5/80  5
سنت 

  لوئیس
  اسلوواکی  2/67  50

  کاستاریکا  2/67  51  بوتسوانا  8/69  36  لوکزامبورگ  2/73  21  کانادا  1/79  6

  ارمنستان  1/67  52  لتونی  7/69  37  گرجستان  73  22  شیلی  5/78  7

  مقدونیه  1/67  53  اردن  3/69  38  ئدسو  7/72  23  استونی  8/76  8

  مجارستان  8/66  54  برونئی  9/68  39  چک  5/72  24  ایرلند  6/76  9

 بلغارستان 8/66  55  بلژیک  8/68  40  امارات  4/72  25  موریس  4/76  10

  عمان  7/66  56  باهاماس  7/68  41  ایسلند  72  26  دانمارك  3/76  11

  رومانی  6/66  57  لهستان  6/68  42  نروژ  8/71  27  امریکا  2/76  12

  مالت  5/66  58  اروگوئه  6/68  43  کلمبیا  7/71  28  انگلیس  8/75  13

  68  44  کره جنوبی  5/71  29  تایوان  1/75  14
سنت 

  وینسنت
  مکزیک  4/66  59

  کابو وِرد  4/66  60  قبرس  9/79  45  اتریش  2/71  30  لیتوانی  7/74  15

  

 Heritage( 2015بر مبناي الگوي بنیاد هریتیج در سال کشورهاي پرجمعیت از نظر شاخص آزادي اقتصادي  10-2جدول 

Foundation 2015(  

  کشور امتیاز رتبه  ردیف  کشور امتیاز رتبه  ردیف  کشور امتیاز رتبه  ردیف

  اوکراین  9/46  162  31  آلمان  8/73  16  16  چین  7/52 139  1

  آرژانتین  1/44  169  32  ایران  8/41  171  17  هند  6/54  128  2



 72جهان و منطقۀ چشم انداز  یدةبرگز ياطالعات در کشورها يفنّاور يهاشاخص یتوضع یبررس

 

  کشور امتیاز رتبه  ردیف  کشور امتیاز رتبه  ردیف  کشور امتیاز رتبه  ردیف

  الجزایر  9/48  157  33  ترکیه  2/63  70  18  کاامری  2/76 12  3

  اوگاندا  7/59  92  34  کنگو  45 168  19  اندونزي  1/58  105  4

  سودان  (*)  35  تایلند  4/62  75  20  برزیل  6/56  118  5

  لهستان  6/68  42  36  فرانسه  5/62  73  21  پاکستان  6/56  121  6

  کانادا  1/79  6  37  انگلیس  8/75  13  22  نیجریه  6/56  120  7

  عراق  (*)  38  ایتالیا  7/61  80  23  بنگالدش  9/53  131  8

  مغرب  1/60  89  39  میانمار  (*)  24  روسیه  1/52  143  9

  6/62  72  25  ژاپن  3/73  20  10
  افریقاي

  جنوبی  
  افغانستان (*)  40

  ونزوئال  3/34  176  41  تانزانیا  5/57  109  26  مکزیک  4/66  59  11

  پرو  7/67  47  42  یکره جنوب  5/71  29  27  فیلیپین  2/62  76  12

  مالزي  8/70  31  43  کلمبیا  7/71  28  28  اتیوپی  5/51  149  13

  عربستان  1/62  77  44  اسپانیا  6/67  49  29  ویتنام  7/51  148  14

  ازبکستان  47  160  45  کنیا  6/55  122  30  مصر  2/55  124  15

            (*) داده مربوطه اعالم نشده است.

  

 2015از نظر شاخص آزادي اقتصادي بر مبناي الگوي بنیاد هریتیج در سال  اندازچشم سند يحوزه يکشورها 11-2 جدول

) (*)Heritage Foundation 2015(  

 رتبه

  اندازچشم

  رتبه

 جهانی
  کشور  امتیاز

  رتبه

  اندازچشم

  رتبه

  جهانی
  کشور  امتیاز

  عربستان 62/1 77  12  بحرین  73/4  18 1

  قرقیزستان  61/3  82  13 گرجستان  73 22  2

  آذربایجان  61  85  14 امارات   72/4 25  3

  لبنان  59/3  94  15  قطر  70/8  32  4

  پاکستان  55/6  121  16  گر قدسرژیم اشغال  70/5  33  5

  مصر  55/2  124  17  اُردن  3/69  38  6

  یمن  53/7  133  18  ارمنستان  67/1 52  7

  تاجیکستان  52/7  140  19  عمان  66/7  56  8

  کستانازب  47 160  20  قزاقستان  63/3  69  9

  ایران  41/8  171  21  ترکیه  63/2  70  10

  ترکمنستان  41/4  172  22  کویت  5/62  74  11

          اي اعالم نشده است.(*) براي سایر کشورها داده
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  ي فریزر) موسسه (الگوي شاخص آزادي اقتصادي. 2-2-4-2

شاخص فرعی است. برخی زیر 24شامل پنج زیرشاخص اصلی و  18فریزري موسسهشـاخص آزادي اقتصـاد   

  اند. شرح تفصیلی این شاخص به قرار زیر است:ها از چند سنجه تشکیل شدهزیرشاخص

   19دولت ياندازه  1ب ـ

  20دولت یمصرفمخارج    

 ي ازدرصد(به عنوان  21هایارانههاي انتقالی و پرداختGDP( 

  گذارينسبت به کل سرمایه 22گذاري دولتسرمایهمالکیت دولتی و 

 23مالیات بر درآمد نرخن باالتری   

  24قحقودستمزد و 

   25امنیت حقوق مالکیت و ساختار قانونی .2ب ـ

 26استقالل قضایی 

 27طرفهاي بیعدالت قضایی (دادگاه(  

 28حمایت از مالکیت معنوي  

  29نهادهاي نظامی در قضا و سیاستدخالت 

                                                
18 Fraser Institute 

19 size of government 

20 government consumption 

21 transfers and subsidies 

22 government enterprises and investment 

23 top marginal income tax rate 

24 top marginal income and payroll tax rate 

25 legal System and Property Rights 

26 judicial independence 

27 impartial courts 

28 protection of property rights 

29 military interference in rule of law and politics 
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  30گذاريقانونیکپارچگی دستگاه  

 31اجراي قانونی قراردادها  

 32حقیقی نونی فروش داراییهاي قامحدودیت  

 33اعتماد به پلیس  

 34هاي اقتصادي جرائمهزینه  

    35دسترسی به نقدینگی سالم . 3ب ـ

 36رشد نقدینگی 

  37تورمانحراف معیار  

 38اخیر هايتورم در سال  

  39خارجی داشتن حساب بانکیآزادي  

  40آزادي تجارت خارجی. 4ب ـ

 : مالیات به عنوان درصدي از صادرات و واردات  

  41حاصل از مالیات بر تجارتدرآمد ،  

 42هانرخ متوسط تعرفه    

 43هاانحراف معیار نرخ تعرفه 

 موانع تجارت قانونی 

 44ايموانع غیرتعرفه  

                                                
30 integrity of the legal system 

31 legal enforcement of contracts 

32 regulatory restrictions on the sale of real property 

33 reliability of police 

34 business costs of crime 

35 sound Money 

36 money growth 

37 standard deviation of inflation 

38 inflation: most recent year 

39 freedom to own foreign currency bank accounts 

40 freedom to Trade Internationally 

41 revenue from trade taxes 

42 mean tariff rate 

43 standard deviation of tariff rates 

44 non-tariff trade barriers 
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 45هاي صادرات و وارداتهزینه  

 46نرخ ارز بازار سیاه  

 47 سرمایهافراد و جریان  کنترل  

 48گذاري و مالکیت خارجیهاي سرمایهمحدودیت  

 49هاي سرمایهکنترل    

  50هاسفر خارجیآزادي   

 قوانین  . 5ب ـ

 51مقررات بازار اعتبار 

 52اعتبارت بخش خصوصی  

 53ي واقعی منفی)هاي نرخ بهره (نرخ بهرهکنترل 

 54هامالکیت بانک  

 55مقررات بازار نیروي کار 

 56مقرارت استخدام و حداقل دستمزد  

 57مقررات استخدام و اخراج  

 58هاي کارگريزنی اتحادیهقدرت چانه  

 59ارمقررات ساعات ک  

                                                
45 compliance costs of importing and exporting 

46 black-market exchange rates 

47 controls of the movement of capital and people 

48 foreign ownership/investment restrictions 

49 capital controls 

50 freedom of foreigners to visit 

51 credit market regulations 

52 private sector credit 

53 interest rate controls/negative real interest rates 

54 ownership of banks 

55 labor market regulations 

56 hiring regulations and minimum wage 

57 hiring and firing regulations 

58 centralized collective bargaining 

59 hours regulations 



 76جهان و منطقۀ چشم انداز  یدةبرگز ياطالعات در کشورها يفنّاور يهاشاخص یتوضع یبررس

 

 60ي اخراجگیري بنگاه در مورد هزینهقدرت تصمیم  

 61خدمت اجباري  

 62مقررات کسب و کار  

 (زمان صرف شده) 63ي اظهارنامه مالیاتیهزینه  

 64الزامات مدیریتی  

 65هاي بوروکراسیهزینه  

 66سهولت شروع کسب وکار  

 67هاي اخذ مجوزمحدودیت  

 68خواري و جانبداريارتشا، ویژه  

ــنیه ــاخص عدد  ي امتیاز ممکن دربیش ــادي    10این ش ــاخص آزادي اقتص ــت. آخرین گزارش الگوي ش اس

منتشـر شـده اسـت که مربوط به برآورد این موسـسـه از وضعیت کشورهاي       2014ي فریز در سـال  موسـسـه  

کشورهاي پرجمعیت را از نظر این  13-2کشورهاي برتر و جدول  12-2است. جدول  2012جهان در سال 

انداز از نظر ي ســند چشــمنیز وضــعیت کشــورهاي واقع در حوزه 14-2 دهد. در جدولشــاخص نشــان می

ــه   ــس ــادي موس ــاخص آزادي اقتص ــب امتیاز  ش ــت. ایران با کس ــور  180، در میان 1/5ي فریزر آمده اس کش

ي انداز در رتبهي سند چشمکشـور مورد بررسـی در حوزه   20و در میان  147ي ي دنیا در رتبهشـده بررسـی 

  .)Fraser Institute 2014( قرارگرفته است 19

  )Fraser Institute 2014کشورهاي برتر از نظر شاخص آزادي اقتصادي بر مبناي الگوي موسسه فریز   ( 12-2جدول 

  امتیاز  کشور رتبه امتیاز  کشور  رتبه  امتیاز  کشور رتبه امتیاز  کشور  رتبه

1  
هنگ 

  کنگ
  34/7  اسلوواکی  45  48/7  اتریش  31  73/7  گرجستان  16  98/8

  33/7  اروگوئه  47  47/7  سوئد  32  72/7  ارمنستان  17  54/8  سنگاپور  2

                                                
60 mandated cost of worker dismissal 

61 conscription 

62 business regulations 

63 cost of tax compliance 

64 administrative requirements 

65 bureaucracy costs 

66 starting a business 

67 licensing restrictions 

68 extra payments/bribes/favoritism 
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  امتیاز  کشور رتبه امتیاز  کشور  رتبه  امتیاز  کشور رتبه امتیاز  کشور  رتبه

  31/7  گواتماال  48  46/7  کره جنوبی  33  71/7  تایلند  18  25/8  نیوزیلند  3

  31/7  لهستان  48  45/7 قبرس  34  66/7  دانمارك  19  19/8  سوییس  4

  30/7  مجارستان  50  45/7  هلند  34  63/7  مالت  20  09/8  موریس  5

  29/7  فیلیپین  51  44/7  نیکاراگوئه  36  63/7  پرو  20  05/8  امارات  6

  29/7  اسپانیا  51  43/7  ایسلند  37  61/7  استونی  22  8  کانادا  7

  27/7  بلژیک  53  41/7  نگرومونته  38  60/7  اکاستاریک  23  87/7  استرالیا  8

  26/7  بوتسوانا  54  40/7  لوکزامبورگ  39  60/7  ژاپن  23  86/7  اردن  9

 24/7 هندوراس  55  39/7  باهاماس  40  57/7  بحرین  25  84/7  شیلی  10

  24/7  گر قدساشغال رژیم  55  39/7  بلغارستان  40  57/7  رومانی  25  84/7  فنالند  10

  22/7  اوگاندا  57  38/7  چک  42  56/7  لیتوانی  27  81/7  انگلیس  12

  21/7  فرانسه  58  37/7  پرتقال  43  55/7  آلمان  28  81/7  امریکا  12

  20/7  کویت  59  36/7  لتونی  44  53/7  رواندا  29  80/7  ایرلند  14

  19/7  السالوادور  60  34/7  عمان  45  52/7  نروژ  30  78/7  قطر  15

  

 Fraser Instituteکشورهاي پرجمعیت ا ز نظر شاخص آزادي اقتصادي بر مبناي الگوي موسسه فریزر ( 13-2جدول 

2014(  

  کشور امتیاز رتبه  ردیف  کشور امتیاز رتبه  ردیف  کشور امتیاز رتبه  ردیف

  اوکراین  27/6  122  31  آلمان  55/7  28  16  چین  39/6 115  1

  آرژانتین  92/4  149  32  ایران  1/5  147  17  هند  49/6  110  2

  الجزایر  09/5  148  33  ترکیه  03/7  71  18  امریکا  81/7 12  3

  اوگاندا  22/7  57  34  کنگو 24/5 144  19  اندونزي  89/6  80  4

  سودان  (*)  35  تایلند  62/6  102  20  برزیل  61/6  103  5

  لهستان  31/7  48  36  فرانسه  21/7  5  21  پاکستان  26/6  124  6

  کانادا  8  7  37  انگلیس  81/7  12  22  نیجریه  19/6  125  7

  عراق  (*)  38  ایتالیا  92/6  79  23  بنگالدش  33/6  119  8

  مغرب  45/6  113  39  میانمار  28/5  143  24  روسیه  65/6  98  9

  73/6  93  25  ژاپن  6/7  23  10
افریقاي 

  جنوبی
  افغانستان (*)  40

  ونزوئال  89/3  152  41  تانزانیا  71/6  94  26  مکزیک  75/6  98  11

  46/7  33  27  فیلیپین  29/7  51  12
کره 

  جنوبی
  پرو  63/7  20  42

  مالزي  7  74  43  کلمبیا  59/6  104  28  اتیوپی  65/5  139  13

  بستانعر  84/6  87  44  اسپانیا  29/7  51  29  ویتنام  42/6  114  14

  ازبکستان  (*)  45  کنیا  98/6  77  30  مصر  27/6  122  15

            مربوطه اعالم نشده است. (*) داده
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 Fraserاز نظر شاخص آزادي اقتصادي بر مبناي الگوي موسسه فریزر ( اندازچشم سند يحوزه يکشورها 14-2 جدول

Institute 2014( 

 رتبه

  اندازچشم

  رتبه

 جهانی
  کشور  امتیاز

  رتبه

  اندازشمچ

  رتبه

  جهانی
  کشور  امتیاز

  ترکیه  03/7  71  11  امارات  05/8  6 1

  قزاقستان  77/6  74  12  اردن  86/7  9  2

  عربستان  84/6  87  13  قطر  78/7  15  3

 قرقیزستان  77/6  90  14  گرجستان  73/7 16  4

  تاجیکستان  67/6  97 15  ارمنستان  72/7  17  5

  آذربایجان  39/6  115  16 بحرین 39/7  40  6

  مصر  27/6  122  17  عمان  34/7  45  7

  پاکستان  26/6  124  18  گر قدسرژیم اشغال  24/7  55  8

  ایران  1/5  147 19  کویت  2/7  59  9

 الجزایر  09/5  148  20  لبنان  19/7 60  10

  

  

  

  

  

  

  

  پذیري  . شاخص رقابت2-2-5

ــاالنه GCI69پذیري جهانی (گزارش رقابت ــهاي سـ ــاد) یکی از گزارشـ ــت. این  70ي مجمع جهانی اقتصـ اسـ

پذیري ملی درســطح اقتصــاد را شــناســایی اقتصــادي و ارکان رقابترشــد مؤثر در عوامل کلیدي شــاخص، 

یح ي شهروندان و بهبود رفاه را توضکرده و دلیل توفیق یا شـکسـت کشـورها در ارتقاي سطح درآمد سرانه   

  دهد.  می

دهد: الزامات رد ارزیابی قرار میپذیري جهانی کشورهاي جهان را در سه موضوع اصلی موشـاخص رقابت 

ها دربرگیرنده ، هر یک از این موضوع73، عوامل مؤثر در نوآوري و پیشرفته بودن72، افزایش کارایی71بنیادین

  چند شاخص اصلی و فرعی به قرار زیر است:

                                                
69 Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum 

70 World Economic Forum 

71 requirements 

72 efficiency enhancers 

73 innovation and sophistication factors 
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 الف. الزامات بنیادین

 . نهادها  1الف ـ

 ها. زیرساخت2الف ـ

 . محیط اقتصاد کالن3الف ـ

 بهداشت و آموزش ابتدایی. 4الف ـ

 ب . افزایش کارایی

 .آموزش عالی1ب ـ

 . کارایی بازار کار1ب ـ

 . کارایی نیروي کار2ب ـ

 . سطح توسعه بازار مالی3ب ـ

 ي فنّاوري. آمادگی در زمینه4ب ـ

 . اندازه بازار5ب ـ

 عوامل مؤثر در نوآوري و پیشرفته بودن  .ج

 . پیچیدگی کسب و کار1ج ـ

 تحقیق و توسعه. نوآوري و 2ج ـ

کشورهاي پرجمعیت را از  16-2کشورهاي برتر و جدول  15-2می باشد. جدول  7امتیاز کل این شـاخص  

ــاخص جهانی رقابت ــان مینظر ش ــورهاي   17-2دهد. در جدول پذیري  نش ــاخص رقابت پذیري کش نیز ش

ــم واقع در حوزه ــند چشـ ــت. ایران با امتیاز  ي سـ ــال آمده اسـ در بین  83ي حائز رتبه، 3/4انداز در همین سـ

ــورهاي جهان و رتبه ــورهاي واقع در حوزه 17ي کشـ ــم در بین کشـ ــند چشـ ــت در حالیي سـ که انداز اسـ

ــلی ــتند ( 24و  16، 12هاي اش، حائز رتبهايترین رقباي منطقهاص  World Economic Forumجهانی هس

2014.(  

  )World Economic Forum 2014(پذیري  کشورهاي برتر از نظر شاخص جهانی رقابت 15-2جدول 

  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز رتبه  کشور  امتیاز رتبه

  عمان  46/4  46  تایلند  66/4  31 قطر  24/5  16  سوییس  70/5  1

  مالت  45/4  47  پورتوریکو  64/4  32  زالندنو  20/5  17  سنگاپور  65/5  2

  پاناما  43/4  48  شیلی  60/4  33  بلژیک  18/5  18  امریکا 54/5 3

  ایتالیا  42/4  49  اندونزي  57/4  34  لوکزامبورگ  17/5  19  فنالند  50/5  4

  قزاقستان  42/4  50  اسپانیا  55/4  35  مالزي  16/5 20  آلمان  49/5  5

  کاستاریکا  42/4 51  پرتقال  54/4  36  اتریش  16/5  21  ژاپن  47/5  6

  پینفلی  40/4  52  چک  53/4  37  استرالیا  08/5  22  کنگهنگ  46/5  7
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  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز رتبه  کشور  امتیاز رتبه

  روسیه  37/4  53  آذربایجان  53/4  38  فرانسه  08/5  23  هلند  45/5  8

  بلغارستان 37/4  54  موریس  52/4  39  عربستان  06/5  24  انگلیس  41/5  9

  باربادوس  36/4  55  کویت  51/4  40  ایرلند  98/4  25  سوئد  41/5  10

  35/4  56  لیتوانی  51/4  41  کره جنوبی  96/4  26  نروژ  35/5  11
افریقاي 

  جنوبی

  95/4  27  امارات  33/5  12

رژیم 

گر اشغال

 قدس

  برزیل  34/4  57  لتونی  50/4  42

  قبرس  31/4  58  لهستان  48/4  43  چین  89/5  28  دانمارك  29/5  13

  رومانی  30/4  59  بحرین  48/4  44  استونی  71/4  29  تایوان  25/5  14

  مجارستان  28/4  60  ترکیه  46/4  45  ایسلند  71/4  30  کانادا  24/5  15

  

 World Economicپذیري کشورهاي پرجمعیت  (کشورهاي پرجمعیت از نظر شاخص جهانی رقابت 16-2جدول 

Forum 2014(  

  کشور  امتیاز  رتبه  ردیف  کشور  امتیاز  رتبه  ردیف  کشور  امتیاز  رتبه  ردیف

  اوکراین  14/4  76  31  آلمان  49/5  5  16  چین  89/4  28  1

  رژانتینآ  79/3  104  32  ایران  3/4  83  17  هند  21/4  71  2

  الجزایر  08/4  79  33  ترکیه  46/4  45  18  امریکا  54/5  3  3

  اوگاندا  56/3  122  34  کنگو  (*)  19  اندونزي  57/4  34  4

  سودان  (*)  35  تایلند  66/4  31  20  برزیل  34/4  57  5

  لهستان  48/4  43  36  فرانسه  08/5  23  21  پاکستان  42/3  129  6

  کانادا  24/5  15  37  انگلیس  41/5  9  22  نیجریه  44/3  127  7

  عراق      38  ایتالیا  42/4  49  23  بنگالدش  72/3  109  8

  مغرب  21/4  72  39  میانمار  24/3  134  24  روسیه  37/4  53  9

  افغانستان  (*)  40  آفریقاي جنوبی  35/4  56  25  ژاپن  47/5  6  10

  ونزوئال  32/3  131  41  تانزانیا  57/3  121  26  مکزیک  27/4  61  11

  پرو  24/4  65  42  کره جنوبی  96/4  26  27  فیلیپین  40/4  52  12

  مالزي  16/5  20  43  کلمبیا  23/4  66  28  اتیوپی  6/3  118  13

  عربستان  06/5  24  44  اسپانیا  5/4  35  29  ویتنام  23/4  68  14

  ازبکستان  (*)  45  کنیا  93/3  90  30  مصر  6/3  119  15

  (*)داده مربوطه اعالم نشده است.

  

  )World Economic Forum 2014انداز از نظر شاخص رقابت پذیري  (*)(مي سند چشکشورهاي حوزه 17-2جدول 
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  رتبه

  اندازچشم

 رتبه

 جهانی
  امتیاز کشور

  رتبه

  اندازچشم

  رتبه

 جهانی
  امتیاز  کشور

  25/4 اردن 64  11  33/5 امارات  12  1

  22/4 گرجستان 69  12  24/5 قطر 16  2

  03/4 ایران 83  13  06/5 عربستان 24  3

  01/4 ارمنستان 85  14  95/4  گر قدسشغالا رژیم 27  4

  93/3 تاجیکستان 91  15  53/4 آذربایجان 38  5

  73/3 قرقیزستان 108  16  51/4 کویت 40  6

  68/3 لبنان 113  17  48/4  بحرین 44  7

  6/3 مصر 119  18  46/4 عمان 45  8

  42/3 پاکستان 129  19  46/4 ترکیه 45  9

  96/2 یمن 142  20  42/4 قزاقستان 50  10

        اي اعالم نشده است.(*) برا ي سایر کشورها داده

  

  شاخص جهانی نوآوري. 2-2-6

. از این رو برنامه ریزان توسعه و )Scott 1989(داردرابطه ي مسـتقیمی بین رشد اقتصادي و نوآوري وجود  

هاي مناســـب و تحلیل جایگاه تعریف شـــاخصتدوینگران راهبردهاي رشـــد، توجه ویژه اي به آن دارند و 

ــاخص ها   ــاس این ش ــورها بر اس ــوي دیگر محققان زیادي بر این  کش ــت. از س ــده اس به امري مهم تبدیل ش

ــت   ــلی نوآوري اس . از )Thompson 1996(و  )Archibugi & Michie 1995(باورند که دانش، رکن اص

ــازمانهاي تجاري یا اجتماعی، نیروي مولد ایده  این رو مدیریت دانش و فرآی ــهیم آن در س ندهاي خلق و تس

و نوآوري اسـت. بدیهی اسـت که در این فرایند، کارکنان دانشـی، دانشگاهها، مقاالت علمی و . . . همواره    

  مورد توجه محققان و سیاستگذاران نوآوري است.  

ی هاي علممحیطی مناسـب است و عالوه بر شاخص  ظهور نوآوري، نیازمند وجود بسـترهاي  در ابعاد کالن،

ــرایط    ــی، مقررات قانونی، شـ ــیاسـ ــگران، مقاالت و اختراعات، به عواملی مانند محیط سـ مانند تعداد دانشـ

هاي توســعه و حتی محیط زیســت بســتگی دارد. به بیان دیگر، نوآوري،   اقتصــادي و تجاري، زیرســاخت 

 ات توسعه پایدار بیشتر مهیا باشد، بستر مساعدتري براي نوآوريي متوازن است و هرچه الزامي توسـعه نتیجه

  فراهم خواهد شد.  

تعریف شــده  1براي ســنجش میزان توانایی کشــورها در نوآوري، شــاخصــی به نام شــاخص جهانی نوآوري 

 سازمان مالکیت فکريو  INSEADموسسه مطالعات اقتصادي  ،2رنلاز سوي دانشگاه کُ اسـت. این شاخص 

                                                
1 Global innovation index 

2 Cornell University 
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سازمان جهانی مالکیت فکري زیر نظر سازمان ملل فعالیت می کند  شـود. اندازه گیري می) WIPO1( فکري

ین ترگروهی از برجستهدر شاخص جهانی نوآوري،  کشـور از جمله ایران عضـو این سازمان هستند.   185و 

را ارائه  از نظر نوآوريها کشوربندي رتبه ،شـاخص  81دهی به بیش از امتیاز با ان،اقتصـاددانان و کارشـناسـ   

: 2014 نوآوري جهانی شــاخص« عنوان با جهانی نوآوري که چارچوب شــاخص هفتم ویرایش دهند.می

 زمینه در کشور 143 بنديعملکرد و رتبه بررسـی  به شـده،  منتشـر  2014 ژوئیه در »نوآوري در انسـانی  عامل

  . )Soumitra Dutta, 2014( پردازدمی اختراعات و ابتکارات خالقیت،

  هاي اصلی شاخص نوآوري جهانی  به قرار زیر است:زیرشاخص

 2الف. نهادها

 3پژوهش و انسانی يسرمایه  .ب

 4زیرساخت  .ج

 5بازار تکامل  .د

  6کار و کسب ه.   تکامل

  7فنّاوري و دانش هايو.   خروجی

 8خالقانه هايخروجی  .ز

ــلی در دو گرواز نظر فراینــد نوآوري، زیرشــــاخص ه وروي و خروجی قرار می گیرنــد. چهــار هــاي اصـ

وکار، ي انسانی و پژوهش، زیرساخت، تکامل بازار و تکامل کسبزیرشـاخص اصـلی شامل نهادها، سرمایه  

ناظر به بسترهاي محیطی و اجتماعی و اقتصادي یک  ها،گروه ورودي را تشـکیل می دهند. این زیرشـاخص  

  یت هستند.  جامعه است که تسهیل کننده نوآوري و خالق

خروجی دانش و فنّاوري و خروجی خالقانه. این  اند:هاي نیز از دو زیرشـاخص اصـلی تشکیل شده  خروجی

ــاخص ــتاوردهاي نوآوري اعم از خلق دانش یا داراییزیرش هایی فکري و ناملموس یا کاالها ها، ناظر به دس

  و خدمات نوآورانه و خالقانه است.

                                                
1 World Intellectual Property Organization 

2 institutions 

3 human capital and research 

4 infrastructure 

5 market sophistication 

6 business sophistication 

7 knowledge & technology outputs 

8 creative outputs 
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 اســت. در ســنجه 81 و فرعی زیرشــاخص 21 اصــلی، داراي شــاخص 7 نوآوري ، عالوه بر جهانی شــاخص

 به بسته نیز سـنجه  81 در. یابدمی اختصـاص  100 تا 0 از اينمره کشـورها  به فرعی و اصـلی  هايزیرشـاخص 

ــاس واحد، بر و داده نوع ــاص 100 تا 0 از امتیاز اسـ ــتر هاداده این واقعی ارزش. یابدمی اختصـ  در بیشـ

 .دهندکشــورها را نشــان می قوت و ضــعف نقاط  و پرداخته جزئیات بررســی به رازی اســت هازیرشــاخص

  ساختار تفصیلی شاخص جهانی نوآوري به قرار زیر است:

 الف. نهادها

 1سیاسی . محیط1الف ـ

 2پایداري سیاسی  

 3اثربخشی دولت 

 4هاآزادي رسانه 

 5قانونی . محیط2الف ـ

 6کیفیت مقررات  

 7حاکمیت قانون 

 8اج بی دلیلي اخرهزینه 

 9کار و کسب . محیط3الف ـ

 10سهولت شروع یک کسب و کار  

 11سهولت پرداخت دیون 

 12سهولت پرداخت مالیات 

 پژوهش و انسانی سرمایه  .ب

                                                
1 political environment 

2 political stability 

3 government effectiveness 

4 press freedom 

5 regulatory environment 

6 regulatory quality 

7 rule of law 

8 cost of redundancy dismissal, salary weeks 

9 business environment 

10 ease of starting a business 

11 ease of resolving insolvency 

12 ease of paying taxes 
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 1پرورش و . آموزش1ب ـ

 2ي آموزش و پرورشهزینه   

 3آموزي آموزش به ازاي هر دانشهزینه 

 4امید به تحصیل 

 برنامه ارزیابی دانشجویان خارجی مقیاس )PISA56) در خواندن، ریاضی و علوم 

 7ي متوسطه)نسبت دانش آموز به معلم (در دوره 

 8عالی . آموزش2ب ـ

 9ثبت نام در دانشگاهها  

 10هاي علوم و مهندسیدانش آموختگان رشته 

 11درصد دانشجویان خارجی 

  توسعه و . تحقیق3ب ـ

 12تعداد پژوهشگران در هر میلیون نفر 

 13سعهي ناخالص تحقیق و توهزینه 

 ي سه دانشگاه برتر (بر اساس معیار میانگین رتبهQS(14  

 زیرساخت  .ج

 )فاوا( ارتباطات و اطالعات . فنّاوري1ج ـ

 دسترسی به فاوا  

                                                
1 education 

2 expenditure on education, % GDP 

3 gov’t expenditure/pupil, secondary, % GDP/cap 

4 school life expectancy, years 

5 Programme for International Student Assessment 
6 PISA scales in reading, maths, & science 

7 pupil-teacher ratio, secondary 

8 tertiary education 

9 tertiary enrolment, % gross 

10 graduates in science & engineering% 

11 tertiary inbound mobility%  

12 researchers, headcounts/mn pop 

13 gross expenditure on R&D, % GDP 

14 QS university ranking, average score top 3 
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 میزان استفاده از فاوا 

 خدمات برخط دولت 

 1مشارکت الکترونیکی 

 عمومی هاي. زیرساخت2ج ـ

 2میزان تولید برق 

 3عملکرد لجستیکی 

 4ي ناخالصتشکیل سرمایه 

 5محیطی. پایداري زیست3ج ـ

 6میزان تولید ناخالص داخلی به ازاي هر واحد مصرف انرژي  

 محیطیعملکرد زیست 

 7محیط زیست 14001هاي ایزو گواهی 

 بازار تکامل  .د

 . اعتبار1د ـ

 سهولت کسب اعتبار  

 8میزان اعتبارات بومی بخش خصوصی 

 9هاي ناخالص نهادهاي تامین مالی خردوام 

 اريگذ. سرمایه2د ـ

 گذارانسهولت حمایت از سرمایه  

 10ها (ارزش بازار)ارزش کلی سهام شرکت 

                                                
1 e-participation 

2 electricity output, kWh/cap 

3 logistics performance 

4 gross capital formation, % GDP 

5 ecological sustainability 

6 GDP/unit of energy use, 2005 PPP$/kg oil eq 

7 ISO 14001 environmental certificates/bn PPP$ GDP 

8 domestic credit to private sector, % GDP 

9 microfinance gross loans, % GDP 

10 market capitalization, % GDP 
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 1ارزش کلی سهام معامله شده 

 2آمیزي مخاطرهمعامالت سرمایه 

 رقابت و . تجارت3د ـ

 3ي کاربرديمیانگین وزنی نرخ تعرفه  

 4کشاورزيدسترسی به بازار براي صادرات محصوالت غیر 

 شدت رقابت داخلی 

 کار و کسب ه. تکامل

 .کارکنان دانشی1-ه 

 ردرصد استخدام در مشاغل دانش5ب    

 6ي آموزش رسمیهاي ارائه دهندهدرصد بنگاه 

 7هاشده توسط شرکتي انجاممخارج ناخالص تحقیق و توسعه 

 8ها از تحقیق و توسعهدرصد پشتیبانی مالی شرکت 

  تعداد داوطلبان آزمونGMAT9   

 10نوآوري . ارتباطات براي2ه ـ

 11کاري پژوهشی بین صنعت و دانشگاههم  

 12ايخوشه يوضعیت توسعه 

 13پشتیبانی مالی خارجی از مخارج ناخالص تحقیق و توسعه 

                                                
1 total value of stocks traded, % GDP 

2 venture capital deals/tr PPP$ GDP 

3 applied tariff rate, weighted mean % 

4 non-agricultural mkt access weighted tariff%  

5 knowledge-intensive employment 

6 firms offering formal training, % firms 

7 GERD performed by business, % GDP 

8 GERD financed by business% 

9 GMAT test takers/mn pop 

10 innovation linkages 

11 university/industry research collaboration† 

12 state of cluster development 

13 GERD financed by abroad% 
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 1گذاري مشترك/ اتحاد راهبرديمعامالت سرمایه 

 2تعداد اختراع ثبت شده در حداقل سه دفتر 

  3دانش . جذب3ه ـ

 4پرداخت حق امتیاز و لیسانس  

 5واردات فنّاوري برتر 

 6ات خدمات فاوا و رایانهوارد 

 7گذاري مستقیمجریان خالص ورودي سرمایه 

 فنّاوري و دانش هايخروجی  .و

 8دانش . خلق1وـ

 9هاي ثبت اختراع افراد مقیم در دفاتر ملیدرخواست  

 10هاي افراد مقیم در پیمان همکاري ثبت اختراعدرخواست  

 11ملی هاي کاربردي اختراعات در دفتردرخواست حق استفاده از مدل 

 12نشریات علمی و فنی 

  منابع قابل استناد (شاخصH(13 

 14دانش  . تأثیر2وـ

  نرخ رشدGDP 15به ازاي هر نفر شاغل  

                                                
1 JV–strategic alliance deals/tr PPP$ GDP 

2 patent families filed in 3+ offices/bn PPP$ GDP 

3 knowledge absorption 

4 royalty & license fees payments, % total trade 

5 high-tech imports less re-import% 

6 comm., computer & info. services imp., % total trade 

7 FDI net inflows, % GDP 

8 knowledge creation 

9 domestic resident patent app./tr PPP$ GD 

10 PCT resident patent app./tr PPP$ GDP 

11 domestic res utility model app./tr PPP$ GDP 

12 scientific & technical articles/bn PPP$ GDP 

13 citable documents H index 

14 knowledge impact 

15 growth rate of PPP$ GDP/worker% 
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 1کسب وکارهاي جدید 

 2ايافزارهاي رایانههاي صرف شده براي نرمهزینه 

 90013هاي کیفیت ایزو تعداد گواهی 

 4تولیدات فنّاوري پیشرفته و نیمه پیشرفته 

 5نشدا . انتشار3وـ

 6دریافت کارمزد حق امتیاز و لیسانس  

 7صادرات فنّاوري برتر 

 8ايصادرات خدمات فاوا و رایانه 

 9گذاري مستقیم خارجیجریان خالص خروجی سرمایه 

 خالقانه هايخروجی  .ز

 10ناملموس هاي. دارایی1ز ـ

 11درخواست عالئم تجاري افراد مقیم در دفتر ملی  

  12مادریددرخواست عالئم تجاري از طریق سیستم 

 فاوا و خلق مدل کسب و کار 

 فاوا و خلق مدل سازمانی 

 خالقانه خدمات و . کاالها2ز ـ

 13صادرات محصوالت فرهنگی و خدمات خالقانه  

                                                
1 new businesses/th pop 

2 computer software spending, % GDP 

3 ISO 9001 quality certificates/bn PPP$ GDP 

4 high- & medium-high-tech manufactures% 

5 knowledge diffusion 

6 royalty & license fees receipts, % total trade 

7 high-tech exports less re-exports% 

8 comm., computer & info. services exp., % total trade 

9 FDI net outflows, % GDP 

10 intangible assets 

11 national office resident trademark applications 

12 madrid trademark app. holders/bn PPP$ GDP 

13 cultural & creative services exports, % total trade 
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 1هاي ملی تولید شدهفیلم 

 2هاي جهانیها و سرگرمیخروجی رسانه 

 3مؤسسات نشر و چاپ 

 4صادرات کاالهاي خالقانه 

  برخط . خالقیت3ز ـ

 ومی سطح باال (هاي عمدامنهTLDs(5  

 6هاي سطح باالي داراي کد کشوريدامنه 

 ي ویکی پدیاویرایش ماهانه 

 بارگذاري ویدئو بر روي یوتیوب 

نشان  کشـورهاي پرجمعیت را از نظر شاخص جهانی نوآوري  19-2کشـورهاي برتر و جدول   18-2جدول 

ــورهاي واقع  نیز رتبه 20-2دهد. در جدول می ــاخص نوآوري کش ــم در حوزهبندي ش ــند چش انداز در ي س

ــت.   ــال آمده اس ــال همین س ــوربه  2011ایران که از س ــر درجمع کش ــاخص جهانی بندي رتبه هاي حاض ش

این در گرفته است.  قرار 120 يرتبه در 26,14 کل نمره کسب باه است در آخرین گزارش پیوسـت نوآوري 

بوده است.  113و  104، 95 به ترتیب برابر 2013و  2012، 2011این کشـور در سالهاي  حالی اسـت که رتبه  

ــان از وخیم ــدن ترامري که نش ــاخص نوآوري ش ــالدر ش ــته س ــان  20-1عالوه جدول دارد. بههاي گذش نش

ه کنندوجه راضیانداز نیز، به هیچدهد شـاخص نوآوري ایران در میان کشـورهاي مورد توجه سـند چشم   می

 38، 36، 15هاي اش رتبهايترین رقباي منطقهاســت، مهم 120نی ي جهاکه ایران حائز رتبهنیســت. در حالی

  را در اختیار دارند.   54و 

      کشورهاي برتر از نظر شاخص جهانی نوآوري 18-2جدول 

  امتیاز  کشور رتبه امتیاز  کشور  رتبه  امتیاز  کشور رتبه امتیاز  کشور  رتبه

  16  78/64  سوییس  1
کره 

  جنوبی
  64/40  شیلی  46  65/45  ایتالیا  31  27/55

  31/40  قطر  47  63/45  پرتقال  32  01/55  استرالیا  17  37/62  انگلیس  2

  28/39  تایلند  48  60/45  مالزي  33  54/52  زالندنو  18  29/62  سوئد  3

                                                
1 national feature films/mn pop 

2 global ent. & media output/th pop 

3 printing & publishing manufactures 

4 creative goods exports, % total trade 

5 generic top-level domains (TLDs)/th pop 

6 country-code TLDs/th pop 
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  امتیاز  کشور رتبه امتیاز  کشور  رتبه  امتیاز  کشور رتبه امتیاز  کشور  رتبه

  14/39  روسیه  49  81/44  لتونی  34  05/54  ایسلند  19  67/60  فنالند  4

  95/38  نیونا  50  61/44  مجارستان  35  41/53  اتریش  20  59/60  هلند  5

  56/38  سیشل  51  25/43  امارات  36  41/52  ژاپن  21  09/60  امریکا  6

  30/38  پاناما  52  89/41  اسلواکی  37  18/52  فرانسه  22  24/59  سنگاپور  7

  53  61/41  عربستان  38  69/51  بلژیک  23  52/57  دانمارك  8
آفریقاي 

  جنوبی
25/38  

  20/38  ترکیه  54  41  لیتوانی  39  54/51  استونی  24  86/56  لوکزامبورگ  9

 08/38 رومانی  55  94/40  موریس  40  44/50  مالت  25  82/56  کنگهنگ  10

  52/37  مغولستان  56  78/40  باربادوس  41  22/50  چک  26  67/56  ایرلند  11

  30/37  کاستاریکا  57  75/40  کرواسی  42  27/49  اسپانیا  27  13/56  کانادا  12

  10/37  بالروس  58  74/40  مولداوي  43  23/47  اسلوونی  28  02/56  آلمان  13

  01/37  نگرومونته  59  74/40  بلغارستان  44  57/46  چین  29  59/55  نروژ  14

15  
 گررژیم اشغال

  قدس
  93/36  مقدونیه  60  64/40  لهستان  45  82/45  قبرس  30  46/55

  

  

  

     کشورهاي پرجمعیت از نظر شاخص نوآوري  19-2جدول 

 رتبه امتیاز  کشور  ردیف رتبه امتیاز  کشور  ردیف رتبه امتیاز  کشور  ردیف

  63  36,26  اوکراین  31  13  56,02  آلمان  16 29  46,57  چین  1

  70  35,13  آرژانتین  32  120  26,14  ایران  17  76  33,70  هند  2

  133  24,20  الجزایر  33  54  38,20  ترکیه  18 6  60,09  امریکا  3

  91  31,14  اوگاندا  34 (*)  کنگو  19 87  31,81  اندونزي  4

  143  12,66  سودان  35  48  39,28  تایلند  20  61  36,29  برزیل  5

  45  40,64  لهستان  36  22  52,18  فرانسه  21  134  24,00  پاکستان  6

  12  56,13  کانادا  37  2  62,37  انگلیس  22  110  27,79  نیجریه  7

  (*)  عراق  38  31  45,65  ایتالیا  23  129  24,35  بنگالدش  8

  84  32,24  مغرب  39  140  19,64  میانمار  24  49  39,14  روسیه  9

 (*)  افغانستان  40  53  38,25  آفریقاي جنوبی  25  21  52,41  ژاپن  10

  122  25,66  ونزوئال  41  123  25,60  تانزانیا  26  66  36,02  مکزیک  11

  73  34,73  پرو  42  16  55,27  کره جنوبی  27  100  29,87  فیلیپین  12

  33  45,60  مالزي  43  68  35,50  کلمبیا  28  126  25,36  اتیوپی  13

  38  41,61  عربستان  44  27  49,27  اسپانیا  29  71  34,89  ویتنام  14

  128  20/25  ازبکستان  45  85  31,85  کنیا  30  99  30,30  مصر  15

            (*) داده مربوطه اعالم نشده است.
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 انداز از نظر شاخص جهانی نوآوريي سند چشمکشورهاي حوزه 20-2 جدول

  رتبه

  اندازچشم
  امتیاز  کشور

  رتبه

  نیجها

  رتبه

  اندازچشم
  امتیاز  کشور

   رتبه

  جهانی

  79  75/32  قزاقستان  10  15  46/55  گر فلسطینرژیم اشغال  1

  99  03/30  مصر  11  36  25/43  امارات   2

  101  60/29  آذربایجان  12  38  61/41  عربستان   3

  112  75/27  قرقیزستان  13  47  31/40  قطر  4

  120  14/26  ایران  14  54  20/38  ترکیه  5

  128  20/25  ازبکستان  15  62  26/36  بحرین  6

  134  00/24  پاکستان  16  64  21/36  اردن  7

  137  73/27  تاجیکستان  17  69  19/35  کویت  8

          75  87/33  عمان  9

  

  

  

  

  

 بنیان  شاخص اقتصاد دانش. 2-2-7

ري کارگی)، نشــانگري براي ســنجش میزان آمادگی کشــورها براي به   KEI1بنیان (شــاخص اقتصــاد دانش  

  سنجه به قرار زیر است:. 12شاخص و شاخص شامل چهار زیر اقتصاد مبتنی بر دانش است. این

 2الف. ساختار نهادي و انگیزشی

 هاي گمرکی و غیرگمرکیمحدودیت 

 کیفیت تنظیم مقررات 

 نقش قانون 

 نظام نوآوري و اختراع  .ب

 حق امتیاز 

 هاي اعطاي مجوزهزینه 

 درخواست ثبت اختراع 

 ع انسانیآموزش و مناب  .ج

                                                
1 Knowledge Economic Index 

2 Economic Incentive and Institutional Regime 
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 نرخ باسوادي بزرگساالن 

 نرخ ثبت نام در مقطع راهنمایی 

 نرخ ثبت نام در دبیرستان 

 ارتباطات و فنّاوري اطالعات  .د

 ضریب نفوذ تلفن 

 ضریب نفوذ اینترنت  

 نسبت کاربران رایانه 

کشورهاي پرجمعیت را  22-2کشـورهاي برتر و جدول   21-2می باشـد. جدول   10امتیاز کل این شـاخص  

بنیان مربوط به نیز شــاخص اقتصــاد دانش 23-2دهد. در جدول بنیان نشــان میشــاخص اقتصــاد دانشاز نظر 

 94ي ، حائز رتبه91/3انداز در همین سال آمده است. ایران با امتیاز ي سـند چشـم  کشـورهاي واقع در حوزه 

  است.   اندازي سند چشمدر بین کشورهاي واقع در حوزه 14ي در بین کشورهاي جهان و رتبه

  

  

  

  )World Bank 2012(بنیان از نظر شاخص اقتصاد دانش کشورهاي برتر 21-2جدول 

  کشور امتیاز  رتبه  کشور امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه

  اروگوئه  39/6  46  مالت  88/7  31 ایسلند  62/8 16 سوئد  43/9 1

  عمان  14/6  47  لیتوانی  80/7  32 اتریش  61/8  17  فنالند  33/9  2

  مالزي  10/6  48  اسلوواکی  64/7  33 کنگهنگ  52/8  18  دانمارك  16/9  3

  صربستان  02/6  49  پرتقال  61/7  34 استونی  40/8  19  هلند  11/9 4

  عربستان  96/5  50  قبرس  56/7  35 لوکزامبورگ 37/8  20  نروژ  11/9  5

  کاستاریکا  93/5  51  یونان  51/7 36 اسپانیا  35/8  21  زالندنو  97/8  6

  ترینیداد و توباگو  91/5  52  لتونی  41/7  37 ژاپن  28/8  22  کانادا  92/8  7

  اَروبا  89/5  53  لهستان  41/7  38 سنگاپور  26/8  23  آلمان  90/8 8

  قطر  84/5  54  کرواسی  29/7  39  فرانسه  21/8  24  استرالیا  88/8 9

  روسیه  78/5 55  شیلی  21/7  40 گر قدسرژیم اشغال  14/8  25  سوئیس  87/8 10

  اوکراین 73/5  56  باربادوس  18/7  41 چک  14/8  26  ایرلند  86/8  11

  مقدونیه  65/5  57  امارات  94/6  42  مجارستان  02/8  27  امریکا  77/8  12

  جامائیکا  65/5  58  بحرین  90/6  43  اسلوونی  01/8  28  تایوان  77/8  13

  بالروس  59/5  59  رومانی  82/6  44  کره جنوبی  97/7 29  انگلیس  76/8  14

 برزیل  58/5  60  بلغارستان 80/6  45  ایتالیا  89/7  30  بلژیک  71/8 15
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  )World Bank 2012( 2012بنیان در سال کشورهاي پرجمعیت از نظر شاخص اقتصاد دانش 22-2جدول 

  کشور  امتیاز رتبه  ردیف  کشور  امتیاز رتبه  ردیف  کشور  امتیاز رتبه  ردیف

  یناوکرا  73/5  56  31  آلمان  90/8  8  16  چین  37/4  84  1

  آرژانتین  43/5  63  32  ایران  91/3  94  17  هند  06/3  110  2

  الجزایر  79/3  96  33  ترکیه  16/5  69  18  امریکا  77/8  12  3

  اوگاندا  37/2  118  34  کنگو  (*)  19  اندونزي  11/3  108  4

  سودان  48/1  138  35  تایلند  21/5  66  20  برزیل  58/5  60  5

  لهستان  41/7  38  36  فرانسه  21/8  24  21  پاکستان  45/2  117  6

  کانادا  92/8  7  37  انگلیس  76/8  14  22  نیجریه 20/2  119  7

  عراق  (*)  38  ایتالیا  89/7  30  23  بنگالدش  49/1  102  8

  مغرب  61/3  102  39  میانمار  96/0  145  24  روسیه  78/5  8  9

  افغانستان  (*)  40  آفریقاي جنوبی  21/5  67  25  ژاپن  28/8  18  10

  ونزوئال  20/4  86  41  تانزانیا  79/1 128  26  مکزیک  07/5  72  11

  پرو  01/5  74  42  کره جنوبی  97/7  29  27  فیلیپین  94/3  92  12

  مالزي  10/6  48  43  کلمبیا  94/4  76  28  اتیوپی  27/1  140  13

  عربستان  96/5  50  44  اسپانیا  35/8  21  29  ویتنام  40/3  104  14

  ازبکستان  14/3  105  45  کنیا  88/2  111  30  مصر  78/3  97  15

            (*) داده مربوطه اعالم نشده است.

  

  )World Bank 2012بنیان  (*) (انداز از نظر شاخص اقتصاد دانشي چشمکشورهاي حوزه 23-2جدول 

  رتبه 

 اندازچشم

  رتبه

  جهانی
 کشور  امتیاز

  رتبه

 اندازچشم

  رتبه

  جهانی
 کشور  امتیاز

  اُردن  95/4 75 12  گر قدسرژیم اشغال 14/8 25 1

  لبنان  56/4 81 13 امارات 94/6 42 2

  ایران  91/3 94  14  بحرین 9/6 43 3

  قرقیزستان  82/3 95 15  عمان 14/6 47 4

  مصر  76/3 97 16 عربستان 96/5 50 5

  آذربایجان  56/4 97 17  قطر 84/5 54 6

  ازبکستان  14/3 105 18  کویت 33/5 64 7

  تاجیکستان  13/3 106 19  گرجستان 19/5 68 8

  سوریه  77/2 112 20  ترکیه  16/5  69 9

  پاکستان  45/2 117 21  ارمنستان 08/5 71 10

 (*) داده مربوط به سایر کشورها اعالم نشده است.  قزاقستان 04/5 73 11
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  هاي جهانی سنجش فاوا. شاخص2-3

ــاخص    ــی ش ــورهاي منطقه یا جهان، نیازمند بررس ــنعت فاواي ایران در قیاس با کش ــعیت ص  هايدرك وض

ــت.  جهـان  ــاخصی در این زمینـه اسـ هاي ریزيهـاي ارزیابی و تحلیل عملکرد فاوا، نقش مهمی در برنامه شـ

)، سازمان ITU3ها و بررسی میزان رشد و توسعه فاوا دارد. اتحادیه جهانی مخابرات(گیريراهبردي، تصـمیم 

)، ســازمان BW6)، بانک جهانی (WEF5)، مجمع جهانی اقتصــاد(EIU4ملل، بخش اطالعات اکونومیســت (

) از نهادهاي UNCTAD8)،کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (OECD7همکاري اقتصـادي و توسـعه (  

  هاي سنجش و توسعه فاوا هستند.  فعال در تدوین نظام

هاي جهانی سـنجش فاوا شــامل شـاخص آمادگی شــبکه، شـاخص توســعه    ترین شـاخص این بخش، مهم در

ي دولت الکترونیکی را معرفی نموده و حســـب مورد اخص توســعه ي فاوا و شـــفاوا، شــاخص ســبد هزینه  

ــورهاي واقع در حوزه      ــورهاي جهان و کشـ ــند جـایگـاه ایران را از منظر هر یـک از آنهـا در بین کشـ ي سـ

  انداز، مورد بررسی قرار خواهیم داد.  چشم

  

  

  . شاخص آمادگی شبکه2-3-1

ــبکه (  ــاخص آمادگی ش ــاد با NRI9ش ــط مجمع جهانی اقتص به  2002از ســال  INSEDA10همکاري  ) توس

ــطح رفاه اجتماعی در     ــتفاده از فاوا در رقابت بلند مدت و پایش سـ منظور افزایش آگـاهی از اهمیـت و اسـ

ــر می ــورها تنظیم و منتشـ ــر یکی از معتبرترین منابع اطالعاتی براي  کشـ ــاخص در حال حاضـ ــود. این شـ شـ

لی در حیطه توسعه فاوا است. شاخص آمادگی شبکه هاي راهبردي مگذاران برنامهگیران و سـیاست تصـمیم 

  است. ساختار تفصیلی آن به شرح زیر است: 12سنجه 53و  11رکن 10زیرشاخص،  5داراي 

  13الف ـ محیط

                                                
3 international Telecommunication Union 

4 economist Intelligence Unit 

5 World Economic Forum 

6 World Bank 

7 Organization for Economic Co-operation  and  Development 

8 United Nations Conference on Trade and Development 

9 Network Readiness Index 

10 The Integrated Sustainable Energy and Ecological Development Association 

11 pillar  

12 indicator 

13 enviroment 
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  14. محیط سیاسی و تنظیم مقررات1الف ـ

 15گذارياثربخشی نهادهاي قانون 

 قوانین مرتبط با فاوا 

 استقالل قضایی 

 16ختالفاتکارایی دستگاه قضایی در حل ا 

 17کارایی نظام حقوقی در به چالش کشیدن قوانین و مقررات 

 18صیانت از مالکیت معنوي 

 19افزارهاي نصب شده)افزار (درصدي از نرممیزان سرقت نرم 

 20تعداد روندهاي الزم براي اجراي یک قرارداد  

 21تعداد روزهاي الزم براي اجراي یک قرارداد    

  22. محیط کسب وکار و نوآوري2الف 

 هاپذیري به جدیدترین فنّاوريسترسد 

 23گذاريپذیري سرمایهدسترس 

 (درصدي از سود) میزان مالیات کل 

 تعداد روزهاي الزم براي شروع یک کسب وکار 

 تعداد روندهاي الزم براي شروع یک کسب وکار 

 24شدت رقابت بومی 

 نام ناخالص در آموزش عالی (درصد)میزان ثبت 

 کیفیت مدیریت مدارس 

                                                
14 political and regulatory environment 

15 effectiveness of law-making bodies 

16 efficiency of legal system in settling disputes 

17 efficiency of legal system in challenging regs 

18 intellectual property protection 

19 software piracy rate, % software installed 

20 no. procedures to enforce a contract 

21 no. days to enforce a contract 

22 business and innovation environment 

23 venture capital availability 

24 intensity of local competition 
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 25هاي پیشرفته در تدارکات دولتیاز فنّاوري استفاده 

 26ب ـ آمادگی

  27. زیرساخت1ب ـ

 ) ي کیلو وات ساعت)سرانهتولید برق 

 (درصد جمعیت) پوشش شبکه تلفن همراه 

 الملل (کیلو بیت به ازاي هر کاربر)پهناي باند اینترنت بین 

  امن اینترنت (به ازاي هر میلیون نفر)سرورهاي 

  28. قیمت خدمات2ب ـ

 پرداخت (برحسب قدرت برابري خرید (دالر) در هر دقیقه)ي تلفن همراه پیشتعرفه 

 باند (برحسب قدرت برابري خرید (دالر) در هر ماه)ي اینترنت ثابت پهنتعرفه 

 29رقابت در بازار اینترنت و تلفن 

  30. مهارت3ب ـ

 کیفیت سیستم آموزشی 

 کیفیت آموزش ریاضی و علوم 

 در دبیرستان  نام ناخالص درصد ثبت 

 درصد باسوادي در بزرگساالن 

  31ج ـ استفاده

  . استفاده شخصی1ج ـ 

 (از هر صد نفر) تعداد مشترکان تلفن همراه 

 درصد کاربران اینترنت 

   درصد خانوارهاي داراي رایانه 

 درصد خانوارهاي داراي دسترسی به اینترنت 

                                                
25 Gov’t procurement of advanced tech 

26 readiness 

27 infrastructure 

28 affordability 

29 internet & telephony competition 

30 skills 

31 usage 
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 باند (از هر صد نفر)تعداد مشترکان اینترنت پهن 

 باند (از هر صد نفر)رکان ایتنرنت همراه پهنتعداد مشت 

 هاي اجتماعی مجازياستفاده از شبکه 

  . استفاده در کسب وکار2ج ـ

 32جذب فنّاوري در سطح بنگاه 

 ظرفیت نوآوري 

 33تعداد تقاضاهاي ثبت اختراع در هر میلیون نفر 

 کسب و کار -استفاده از اینترنت در سطح کسب و کار 

   مشتري -سطح کسب و کاراستفاده از اینترنت در 

 34میزان آموزش کارکنان 

  . استفاده دولتی3ج ـ

 35میزان اهمیت فاوا در نگاه دولت 

 36شاخص خدمات دولتی برخط 

 37ي فاوامیزان توفیق دولت در توسعه 

 38د ـ تأثیر

  . اثرات اقتصادي1د ـ

 اثر فاوا بر محصوالت و خدمات جدید 

 39هر میلیون نفر تعداد تقاضاهاي ثبت اختراع مرتبط با فاوا در 

 40اثر فاوا بر الگوهاي جدید سازمانی 

 ر (درصدي از نیروي کار)مشاغل دانش41ب 

                                                
32 firm-level technology absorption 

33 PCT patents, applications/million pop 

34 extent of staff training 

35 Importance of ICTs to gov’t vision 

36 Government Online Service Index 

37 Gov’t success in ICT promotion 

38 impact 

39 ICT PCT patents, applications/million pop 

40 impact of ICTs on new organizational models 

41 knowledge-intensive jobs, % workforce 
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  . اثرات اجتماعی2د ـ

 اثر فاوا بر دسترسی به خدمات اولیه 

 دسترسی به اینترنت در مدارس 

 42استفاده از فاوا و کارایی دولت   

 43شاخص مشارکت الکترونیکی 

 1-2در شــکل  2015ي ســال بر حســب امتیاز شــاخص آمادگی شــبکهي درآمد ناخالص ملی نمودار ســرانه

 ي باالتر، متضمن امتیازدهد که کارایی کشورهادر ایجاد درآمد سرانهرسـم شـده است. این نمودار نشان می  

گیري بازتابی بیشـتر آنها در شـاخص آمادگی شبکه است. به عبارت دیگر، آمادگی شبکه، به صورت چشم  

  ).World Economic Forum 2015, 7وسعه اقتصادي است (از توفیق آنها در ت
   

 
  )2015( ) بر حسب شاخص آمادگی شبکه2013ي درآمد ناخالص داخلی کشورهاي جهان (سرانه 1-2شکل 

)World Economic Forum 2015, 7(  

ــکل  ــرانه 2-2در ش ــال  ، نمودار س ــورهاي جهان در س ــب امتیاز  2013ي درآمد ناخالص داخلی کش بر حس

دهد همبستگی قوي بین درصد شهروندان شـده اسـت. این نمودار نشـان می    رکن اسـتفاده شـخصـی ترسـیم    

ي ي کشورها وجود دارد. این نمودار همچنین مؤید آن است که فاصلهمند از فاوا و سـطح درآمد سرانه بهره

ابل توجه بسیار قي شـخصـی از فاوا در کشـورهاي برخوردارترنسـبت به اقتصـادهاي ضـعیف       امتیاز اسـتفاده 

                                                
42 ICT use & gov’t efficiency 

43 e-participation index 
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ي نسبی نسبت به سال قبل از آن، از نظر توسعه 2013اسـت و اقتصـادهاي با درآمد متوسـط و پایین در سـال     

  ).World Economic Forum 2015, 16اند (رفت داشتهفاوا پس
  

  

  ) بر حسب امتیاز رکن استفاده شخصی2013ي درآمد ناخالص داخلی کشورهاي جهان (سرانه 2-2 شکل

 )2015) (World Economic Forum 2015, 16(  

  

ــکل ــان می 3-2ش ــاخص تأثیر فاوا، رابطه نیز نش ــرانه و زیرش  اي تقریباً قوي وجود دارد. بهدهد بین درآمد س

اســتفاده از فاوا بیشــتر می شــود. این مســئله نیز به  ي کشــورها،عبارت دیگر به موازات افزایش درآمد سـرانه 

ــادي و اجتماعی مانند نوآوري در تولید و خدمات، قاي عملکرد در حوزهي خود، منجر به ارتنوبه هاي اقتص

تر شـدن اقتصاد و کسب وکارها، بهبود فرایندهاي سازمانی، بهبود خدمات  افزایش تعداد اختراعات، دانشـی 

  ).World Economic Forum 2015, 16شود (عمومی و دولتی و مشارکت الکترونیکی شهروندان می
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  )2015) بر حسب امتیاز زیرشاخص تأثیر (2013ي درآمد ناخالص داخلی کشورهاي جهان (سرانه 3-2 شکل

 )World Economic Forum 2015, 16(  

ــورهاي برتر و جدول  24-2جدول  ــبکه در   25-2کش ــاخص آمادگی ش ــورهاي پرجمعیت را از نظر ش کش

ي ي کشورهاي واقع در حوزهشبکه نیز شاخص آمادگی 26-2دهد. در جدول نشان می 2015برآورد سـال  

در بین کشورهاي جهان و رتبه  96ي ، حائز رتبه6/3انداز در همین سال آمده است. ایران با امتیاز سـند چشم 

اي ایران انداز اسـت. این در حالی است که رقباي منطقه ي سـند چشـم  در بین کشـورهاي واقع در حوزه  15

وضـعیت تفصــیلی شـاخص آمادگی شــبکه ایران    27-2هسـتند. جدول  جهانی  27و  23، 21ّهاي داراي رتبه

کننده نیســت. تنها ها و ارکان راضـی کدام از زیرشـاخص را نشـان می دهد. وضــعیت در هیچ  2015در سـال  

ي قابل قبول ایران در رکن قیمت خدمات فاواســت که بر مبناي برحســب قدرت برابري  ي مثبت، رتبهنکته

شــود. طبق گزارش این شـــاخص، ایران از نظر قیمت خدمات فاوا (تلفن ثابت و  خرید (دالر) محاســبه می  

-2است که در بخش » شـاخص سبد فاوا «اسـت. این مطلب، موضـوع بحث    46همراه و اینترنت) حائز رتبه 

  مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 3-3

  )World Economic Forum 2015( 2015کشورهاي برتر از نظر شاخص آمادگی شبکه در سال  24-2جدول 

  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه کشور  امتیاز  رتبه

  اروگوئه  5/4  46  لیتوانی  9/4  31  استرالیا  5/5  16  سنگاپور  6  1

  مقدونیه  4/4  47  مالزي  9/4  32  زالندنو  5/5  17  فنالند  6  2

  ترکیه  4/4  48  لتونی  7/4  33  تایوان  5/5  18  سوئد  8/5  3

  اکاستاریک  4/4  49  اسپانیا  7/4  34  ایسلند  4/5  19  هلند  8/5  4

  لهستان  4/4  50  عربستان  7/4  35  اتریش  4/5  20  نروژ  8/5  5
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  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه کشور  امتیاز  رتبه

  4/5  21  سوییس  7/5  6

رژیم 

 گراشغال

  قدس

  پاناما  4/4 51  قبرس  7/4  36

  اردون  3/4  52  اسلوونی  6/4  37  استونی  3/5  22  امریکا  6/5  7

  مجارستان  3/4  53  شیلی  6/4  38  امارات  3/5  23  انگلیس  6/5  8

  کرواسی 3/4 54  باربادوس  6/4  39  بلژیک  3/5  24  لوکزامبورگ  6/5  9

  ایتالیا  3/4  55  قزاقستان  5/4  40  ایرلند  2/5  25  ژاپن  6/5  10

  ونگرمونته  3/4  56  روسیه  5/4  41  فرانسه  2/5  26  کانادا  5/5  11

  ربایجانآذ  3/4  57  عمان  5/4  42  قطر  1/5  27  کره جنوبی  5/5  12

  ارمنستان  2/4  58  چک  5/4  43  پرتقال  9/4  28  آلمان  5/5  13

  اسلوواکی  2/4  59  پورتوریکو  5/4  44  مالت  9/4  29  هنگ کنگ  5/5 14

  گرجستان  2/4  60  موریس  5/4  45  بحرین  9/4  30  دانمارك  5/5  15

  

  )World Economic Forum 2015( 2015کشورهاي پرجمعیت از نظر شاخص آمادگی شبکه در سال  25-2جدول 

  کشور  امتیاز رتبه  ردیف  کشور  امتیاز  رتبه  ردیف  کشور  امتیاز  رتبه  ردیف

  اوکراین  4  71  31  آلمان  5/5  13  16  چین  2/4 62  1

  آرژانتین  7/3  91  32  ایران  6/3  96  17  هند  7/3  89  2

  الجزایر  3  120  33  ترکیه 4/4  48  18  امریکا  6/5 7  3

  اوگاندا  6/3  116  34  کنگو  (*)  19  اندونزي  9/3  79  4

  سودان  (*)  35  تایلند  4  67  20  برزیل  9/3  84  5

  لهستان  4/4  50  36  فرانسه  2/5  26  21  پاکستان  3/3  112  6

  کانادا  5/5  11  37  انگلیس  6/5  8  22  نیجریه  2/3  119  7

  عراق      38  ایتالیا  3/4  55  23  بنگالدش  3/3  109  8

  مغرب  9/3  78  39  میانمار  5/2  139  24  روسیه  5/3  41  9

  افغانستان  (*)  40  آفریقاي جنوبی  4  75  25  ژاپن  6/5  10  10

  ونزوئال  4/3  103  41  تانزانیا  3  123  26  مکزیک  4  69  11

  پرو  7/3  90  42  کره جنوبی  5/5  12  27  فیلیپین  4  76  12

  مالزي  9/4  32  43  کلمبیا  1/4  64  28  اتیوپی  9/2  130  13

  عربستان  7/4  35  44  اسپانیا  7/4  34  29  ویتنام  9/3  85  14

  ازبکستان  (*)  45  کنیا  8/3  86  30  مصر  6/3  94  15

    (*) داده مربوطه اعالم نشده است.
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 World Economic( 2015انداز در سال ي سند چشموضعیت آمادگی شبکه کشورهاي واقع در حوزه 26-2جدول 

Forum 2015(   

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  امتیاز  کشور

  رتبه 

  اندازمچش

  رتبه 

  جهانی
  امتیاز  کشور

  2/4 ارمنستان 58  11  4/5گر رژیم اشغال  21  1

  2/4 گرجستان 60  12  4/5 امارات 23  2

  4 کویت 72  13  1/5 قطر 27  3

 6/3 مصر 94  14  9/4 بحرین 30  4

 6/3 ایران 96  15  7/4 عربستان 35  5

 5/3 قرقیزستان 98  16  5/4 قزاقستان 40  6

 5/3 لبنان 99  17  5/4 عمان 42  7

  3/3 پاکستان 112  18  4/4 ترکیه 48  8

  2/3 نتاجیکستا 117  19  3/4 اردن 52  9

  7/2 یمن 136  20  3/4 آذربایجان 57  10

          اي اعالم نشده است. براي سایر کشورها داده

  

  )World Economic Forum 2015( 2015وضعیت تفصیلی شاخص آمادگی شبکه ایران در سال  27-2جدول 

  رتبه جهانی  امتیاز  عنوان  ردیف

  96  6/3  شاخص آمادگی شبکه  --

  93  7/3  زیرشاخص محیط  الف

  100  4/3  رکن محیط سیاسی و نظارت  1الف ـ

  86  1/4  وکار و نوآوريرکن محیط کسب  2الف ـ

  86  5/4  زیرشاخص آمادگی  ب

  97  3  رکن زیرساخت  1ب ـ

  46  8/5  رکن قیمت خدمات  2ب ـ

  85  7/4  هارترکن م  3ب ـ

  108  1/3  زیرشاخص استفاده  ج

  100  9/2  رکن استفاده شخصی  1ج ـ

  129  3  رکن استفاده در کسب وکار  2ج ـ

  109  4/3  رکن استفاده دولتی  3ج ـ

  116  3  زیرشاخص تاثیر  د

  110  7/2  رکن اثرات اقتصادي  1د ـ

  115  2/3  رکن اثرات اجتماعی  2دـ



 

 ي فاوا توسعه. شاخص 2-3-2

ــعـه  شاخص ــال IDI44ي فـاوا ( توسـ ــیلههب 2008) در سـ به عنوان  )ITU( المللی مخابراتبین ياتحادیه وسـ

 لاس تعریف و تنظیم گردید و اولین گزارش آن در پایش توســعه فاوا در کشــورهاي عضــو ي جهتنشانگر

 گیريهتوســـعه فاوا، اندازشاخص  صلیا فهدشـــد.  منتشر طالعاتی»ا جامعه يگیرازهندا« با عنوان 2009

اي با یکدیگر است و ساختار آن به گونه نهاآ مقایسه و هارکشو در فاوا عهــتوس املیــتک یرـــ سو وحطــــ  س

ّهاي داراي ضعف یا مزیت آن در کشورهاي يتواند به شناسایی توان فاوا و حوزهتدوین شـده است که می 

، فرایند تکامل جامعه اطالعاتی ). بر مبناي این چارچوبITU, 2009aمورد بررســی کمک شــایانی کند (  

  که حاصل توسعه فاواست در سه مرحله انجام می شود:

اي و دسـترسی به خدمات فاوا را  هاي شـبکه . این مرحله سـطح زیرسـاخت  فاوا 45الف. مرحله اول: آمادگی

 دهد.نشان می

دهد. امري که ان میکارگیري خدمات فاوا در جامعه را نش. این مرحله سـطح به فاوا 46ب. مرحله دوم: نفوذ

 هاي استفاده از فاوا در جامعه است.ها و قابلیتخود وابسته به وجود مهارت

   دهد.. این مرحله نتیجه استفاده مؤثر و مفید از فاوا را نشان میفاوا 47ج.مرحله سوم: تأثیر

  . )ITU 2014, 35(دهداي تکامل جامعه اطالعاتی را نشان میمدل سه مرحله 4-2 شکل
  

  
  )ITU 2014, 36اي تکامل جامعه اطالعاتی (مدل سه مرحله 4-2 شکل

  ):ITU 2014, 36داراي سه زیرشاخص و ده سنجه به قرار زیر است ( IDIشاخص  

 48. دسترسی1الف ـ

                                                
44 ICT Development Index 

45 readiness 

46 intensity 

47 impact 

48 access sub-index 
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 نفر100ازاي هره ن تلفن ثابت بامشترک 

 نفر100ازاي هره تلفن همراه ب انمشترک 

 ) ازاي هر کاربره ب نیه)بیت بر ثاپهناي باند اینترنت بین المللی 

  رایانهدرصد خانوارهاي داراي 

 درصد خانوارهاي داراي دسترسی به اینترنت در خانه 

   49. استفاده2الف ـ

 نفر100ازاي هر ه کاربران اینترنت ب 

 ن اینترنت باند پهن ثابت (باسیم)امشترک 

 نفر 100ازاي هره ن باند پهن بی سیم بامشترک 

 50ها. مهارت3الف ـ

 سوادي بزرگساالنبا میزان 

 نسبت نام نویسی در سطح دبیرستان 

 نسبت نام نویسی در سطح دانشگاه  

درصد)، 40اسـت که از ترکیب درصـد سـهمی سه زیرشاخص دسترسی (    10این شـاخص داراي امتیاز کل  

ــتفاده ( ــد) و مهارت 40اس ــد) به 20ها (درص ــت میدرص ــت که در تحلیل آید. نکتهدس ي قابل توجه آن اس

ها براي هر کشـور، بر مبناي هنجارسـازي نسـبت به یک مقدار مرجع سنجیده    ي آماري، امتیاز سـنجه هاداده

   شود.می

ــورهاي برتر و جدول  28-2جدول  ــان     29-2کش ــعه فاوا نش ــاخص توس ــورهاي پرجمعیت را از نظر ش کش

در همین انداز ي ســند چشــمنیز شــاخص توســعه فاواي کشــورهاي واقع در حوزه 30-2دهد. در جدول می

ــت. جداول   ــال آمده اسـ ــورهاي حوزهنیز رتبه 33-2تا  31-2سـ ــم بندي کشـ ــند چشـ انداز را  از نظر ي سـ

، 3/4ي فاوا، ایران با امتیاز دهند. از نظر شــاخص کل توســعهگانه توســعه فاوا نشــان میهاي ســهزیرشــاخص

ــورهاي جهان و رتبه 83ي حائز رتبه ــورهاي واقع 17ي در بین کش ــم در حوزه در بین کش ــند چش انداز ي س

 116، 82هاي ها به ترتیب در رتبهاستفاده و مهارت هاي دسترسی،اسـت. ایران، همچنین از نظر زیرشـاخص  

انداز است. امري که ي سند چشمدر بین کشورهاي واقع در حوزه 9و  8، 13در بین کشـورهاي دنیا و   68و 

گیري نه تنها با کشورهاي دنیا، توسـعه فاوا فاصـله چشـم   هاي وضـوح نشـان می دهد ایران از نظر شـاخص   به

  بلکه با کشورهاي منطقه دارد.

                                                
49 use sub-index 

50 skills sub-index 
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 )IDI    )ITU 2014شاخصکشورهاي برتر دنیا از نظر امتیاز  28-2 جدول

  کشور امتیاز  رتبه  کشور امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور امتیاز  رتبه

  مجارستان  52/6  46  وونیاسل  13/7  31  سنگاپور  90/7  16  دانمارك  86/8  1

  عربستان  36/6  47  امارات  03/7  32  آلمان  90/7  17  کره جنوبی  85/8  2

  اروگوئه  32/6  48  لتونی  03/7  33  فرانسه  87/7  18  سوئد  67/8  3

  بلغارستان  31/6  49  قطر  01/7  34  زالندنو  82/7  19  ایسلند  64/8  4

  صربستان  24/6  50  باربادوس  95/6  35  آندورا  73/7  20  بریتانیا  50/8  5

  قبرس  11/6  51  ایتالیا  94/6  36  استونی  68/7  21  نروژ  39/8  6

  عمان  10/6  52  کرواسی  90/6  37  ماکائو  66/7  22  هلند  38/8  7

  قزاقستان  08/6  53  بالروس  89/6  38  کانادا  62/7  23  فنالند  31/8  8

  سنت کیتس  01/6  54  یونان  85/6  39  اتریش  62/7  24  هنگ کنگ  28/8  9

  کاستاریکا  92/5  55  لیتوانی  74/6  40  بلژیک  57/7  25  لوکزامبورگ  26/8  10

  شیلی  92/5  56  چک  72/6  41  ایرلند  57/7  26  ژاپن  22/8  11

  آنتیگوا  89/5  57  روسیه  70/6  42  بحرین  40/7  27  استرالیا  18/8  12

  رومانی  83/5  58  پرتغال  67/6  43  اسپانیا  38/7  28  سوئیس  11/8  13

  آرژانتین  80/5  59  لهستان  60/6  44  گر قدسرژیم اشغال  29/7  29  امریکا  02/8  14

  مقدونیه  77/5  60  اسلوواکی  58/6  45  مالت  25/7  30  موناکو  93/8  15

  

  )IDI    )ITU 2014شاخصکشورهاي پرجمعیت از نظر امتیاز  29-2جدول 

 رتبه امتیاز  رتبه  ردیف  کشور امتیاز رتبه   ردیف  کشور امتیاز رتبه  ردیف

  اوکراین  15/5  73  31  آلمان  9/7  17  16  چین 64/4  86  1

  آرژانتین  80/5  59  32  ایران  29/4  94  17  هند  53/2  129  2

  الجزایر  42/3  114  33  ترکیه  29/5  68  18  امریکا 02/8  14  3

  اوگاندا  94/1  146  34  کنگو 56/1  157  19  اندونزي  83/3  106  4

  دانسو  88/2  122  35  تایلند  67/4  81  20  برزیل  50/5  65  5

  لهستان  60/6  44  36  فرانسه  87/7  18  21  پاکستان  05/2  142  6

  کانادا  62/7  23  37  انگلیس  50/8  5  22  نیجریه  35/2  133  7

  عراق  (*)  38  ایتالیا  94/6  36  23  بنگالدش  97/1  145  8

  مغرب  27/4  96  39  میانمار  82/1  150  24  روسیه  70/6  42  9

  42/4  90  25  ژاپن  22/8  11  10
  افریقاي

  وبیجن
  افغانستان 67/1  155  40

  ونزوئال  81/4  80  41  تانزانیا  76/1  152  26  مکزیک  29/4  95  11

  پرو  4  105  42  کره جنوبی  85/8  2  27  فیلیپین  02/4  103  12

  مالزي  20/5  71  43  کلمبیا  95/4  77  28  اتیوپی  31/1  162  13
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 رتبه امتیاز  رتبه  ردیف  کشور امتیاز رتبه   ردیف  کشور امتیاز رتبه  ردیف

  عربستان  36/6  47  44  اسپانیا  38/7  28  29  ویتنام  09/4  101  14

  ازبکستان 40/3  115  45  کنیا  79/2  124  30  مصر  45/4  89  15

              مربوطه اعالم نشده است. (*) داده

  

 )IDI    )ITU 2014شاخصانداز از نظر امتیاز ي سند چشمکشورهاي حوزه 30-2جدول

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  کشور  امتیاز

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  کشور  امتیاز

  گرجستان  86/4  78  12  بحرین  40/7  27  1

  اُردن  62/4  87  13  گر قدسرژیم اشغال  29/7  29  2

  مصر  45/4  89  14  امارات  03/7  32  3

  ایران  29/4  94  15  قطر  01/7  34  4

  فلسطین  16/4  100  16  عربستان  36/6  47  5

  قرقیزستان  78/3  108  17  عمان  10/6  52  6

  سوریه  46/3  112  18  قزاقستان  08/6  53  7

  ازبکستان  40/3  115  19  لبنان  71/5  62  8

  یمن  18/2  138  20  آذربایجان  65/5  64  9

  پاکستان  05/2  142 21  ترکیه  29/5  68  10

  افغانستان  67/1  155  22  ارمنستان  08/5  74  11

  

  )IDI    )ITU 2014خص دسترسی شاانداز از نظر امتیاز زیري سند چشمکشورهاي حوزه 31-2جدول 

  رتبه 

  اندازچشم
  کشور  امتیاز  به جهانیرت

  رتبه 

  اندازچشم
  کشور  امتیاز  رتبه جهانی

  ارمنستان  64/5  79  12  گر قدسرژیم اشغال  31/8  16  1

  ایران  53/5  82  13  قطر  09/8  22  2

  اُردن  47/5  84  14  بحرین  72/7  32  3

  مصر  09/5  90  15  امارات  67/7  35  4

  فلسطین  77/4  95  16  عمان  12/7  47  5

  سوریه  50/4  103  17  ستانعرب  04/7  50  6

  قرقیزستان  05/4  114  18  قزاقستان  84/6  56  7

  پاکستان  03/3  133  19  لبنان  45/6  65  8

  ازبکستان  95/2  136  20  آذربایجان  07/6  73  9

  یمن  66/2  141  21  گرجستان  99/5  75  10

  افغانستان  44/2  149  22  ترکیه  83/5  77  11
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 )IDI    )ITU 2014خص استفادهشاانداز از نظر امتیاز زیرشمي سند چکشورهاي حوزه 32-2جدول 

  رتبه 

  اندازچشم
  کشور  امتیاز  رتبه جهانی

  رتبه 

  اندازچشم
  کشور  امتیاز  رتبه جهانی

  مصر  87/2  80  12  بحرین  10/7  17  1

  گرجستان  58/2  90  13  امارات  51/6  24  2

  اُردن  22/2  98  14  قطر  95/5  30  3

  ازبکستان  2,09  101  15  گر قدسرژیم اشغال  53/5  33  4

  فلسطین  84/1  105  16  عربستان  77/4  44  5

  قرقیزستان  59/1  114  17  عمان  65/4  47  6

  ایران  44/1  116  18  آذربایجان  40/4  52  7

  سوریه  07/1  122  19  لبنان  33/4  55  8

  یمن  73/0  130  20  قزاقستان  33/4  56  9

  پاکستان  42/0  144  21  ترکیه  24/3  69  10

  افغانستان  24/0  154  22  ارمنستان  02/3  76  11

  

 )IDI    )ITU 2014ها خص مهارتشاانداز از نظر امتیاز زیري سند چشمکشورهاي حوزه 33-2جدول 

  رتبه

  اندازچشم

  رتبه

  جهانی
  کشور  امتیاز

  رتبه

  اندازچشم

  رتبه

  جهانی
  کشور  امتیاز

  گرجستان  14/7  81  12  گر قدسرژیم اشغال  78/8  26  1

  لبنان  99/6  85  13  ترکیه  34/8  48  2

  قطر  95/6  89  14  عربستان  17/8  51  3

  عمان  95/6  90  15  قزاقستان  06/8  56  4

  ازبکستان  94/6  91  16  ارمنستان  04/8  57  5

  امارات  79/6  97  17  اُردن  74/7  62  6

  مصر  33/6  110  18  قرقیزستان  62/7  64  7

  سوریه  17/6  112  19  فلسطین  59/7  65  8

  یمن  11/4  139  20  ایران  52/7  68  9

  پاکستان  36/3  150  21  بحرین  44/7  71  10

  افغانستان  98/2  155  22  آذربایجان  41/7  73  11

  

ــطح      1-3-2در بخش  ــورها مانند س ــادي کش ــعیت اقتص ــتقیمی با وض ــبکه ارتباط مس دیدیم که آمادگی ش

ــیون  ــرانه IDIدرآمد ســرانه دارد. تحلیل رگرس ــک GNIي و س ــت. این نمودار  5-2ل در نمودار ش آمده اس
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 ي شهروندانگیري از درآمد سرانهي فاوا به طور چشمدهد که در اغلب کشـورها، شاخص توسعه نشـان می 

ــرانه      تـأثیر می  ــعـه فاوا و افزایش سـ ــابه GNIي پـذیرد. بـه این معنـا کـه توسـ ) ارتباط GDP(و به طریق مشـ

 شوند. البته این قاعده در مورد همه کشورهایگر میاي با هم دارند و موجب تقویت یا تضعیف یکددوسـویه 

ــورها مانند کره 5-2صــادق نیســت. بطور مثال، همانگونه که شــکل    نشــان می دهد عملکرد تعدادي از کش

جنوبی، اسـتونی و مولداوي در زمینه فاوا  بهتر از سطح درآمد آنها و در مقابل عملکرد برخی کشورها مانند  

دهد که در این کشورها عواملی به از سـطح درآمدشـان بوده اسـت. این امر نشان می    امارات و برونئی کمتر

  ).ITU 2013, 43گذارد (ي فاوا تأثیر میجز سطح درآمد ملی بر شاخص توسعه

  

  

 
  )ITU 2013, 43کشورهاي مختلف    ( GNIي و سرانه IDIي بین شاخص رابطه 5-2شکل 

  ي فاوا. شاخص سبد هزینه2-3-3

پردازند، یکی از عوامل مهم در توجیه سطوح به کارگیري اي که کاربران نهایی براي خدمات فاوا میهزینه

 6-2) تعریف شده است. چنانکه شکل ICT PB51» (ي فاواسبد هزینه«فاوا اسـت. از این رو، شاخصی به نام  

ــان می دهد رابطه ــاخص نش ــریب تعیی ICT PBو  IDIاي قوي بین این دو ش ــیون با مقدار ض  85/0ن رگرس

ارائه شده است، این شکل مؤید » معیار مقرون به صـرفه بودن «به عنوان  ICT PBوجود دارد. از آنجایی که 

ــورهاي برتر از نظر رتبه   ــتفاده از خدمات فاوا در کشـ ــت که اسـ ــرفهIDIآن اسـ ــیار مقرون به صـ تر از ، بسـ

ــت. در مقابل هزینه  ــورهاي واقع در انتهاي این جدول اس ــلی توســعه و   ي نکش ــبی خدمات فاوا، مانع اص س

  ). ITU 2013, 44کاربرد آن در کشورهاي کم درآمد است (

                                                
51 ICT Price Basket  
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  )ITU 2013, 44( 2012کشورهاي مختلف دنیا در سال  ICT PB و IDIرابطه بین  6-2شکل 

  

یمت ها قي خدمات فاوا تأثیر مهمی بر تقاضـاي توسـعه و به کارگیري فاوا در جوامع دارد زیرا سطح    هزینه

ــتند تأثیر می گذارد. مفهوم تـا حـد قـابل توجهی بر تعداد افرادي که مایل به بهره    گیري از خدمات فاوا هسـ

گذاران و شــرکتهاي ارائه دهنده خدمات فاوا اجازه می دهد تا کاربران به ســیاســت» مقرون به صــرفه بودن«

تحلیل  بینی نمایند. از این رو درا آن را پیشهاي متناسب بریزيبالقوه اینگونه خدمات را شـناسـایی و برنامه  

ــرفه بودن  جامعه ــاخت، آگاهی و مهارت کاربران فاوا، هزینه و مقرون به ص ي اطالعاتی باید عالوه بر زیرس

ــبد هزینه فاوا، یکی از عوامل حائز رو پایش و اندازهخـدمات فاوا نیز مورد توجه قرار گیرد. از این  گیري سـ

). به دلیل افزایش سطح مبادالت داده در 70، 1392علی ي فاواست (محبي توسـعه گذارتوجه در سـیاسـت  

المللی از مقدار داده کم به داده هاي زیاد و از متن به تصویر و صوت، گسترش زیرساخت سـطح ملی و بین 

. از تاز الزامات توســعه فاوا در کشــورهاي دنیاســ گذاري مقرون به صـرفه براي مشــترکان، باند با قیمتپهن

ال هاي ارزیابی توســعه دیجیت باند در کشــورهاي دنیا، به عنوان یکی ســنجه این رو نحوه قیمت گذاري پهن

براي حرکت به سـوي جامعه اطالعاتی مطرح شـده اسـت. کمیسـیون پهن باند براي توسـعه دیجیتال، آستانه      

برگزیده است  2015تا سـال   را یکی از اهداف جامعه اطالعاتی GNIدرصـد سـرانه    5باند معادل قیمت پهن

  ).  37، 1392علی (محب

ي فاوا از قیمت سـه زیرسـبد مجزا براي تلفن ثابت، تلفن همراه و خدمات پهن باند ثابت تشــکیل   سـبد هزینه 

ها بر مبناي دالر ) بیان می شود. قیمتGNIشـده اسـت و به صورت درصدي از سرانه درآمد ناخالص ملی (  

هاي دو ســـبد نســـبت هزینهقدرت برابري خرید،  .گردد) محاســـبه می52PPPد(امریکا و قدرت برابري خری

، کشــورها بر ICT PBدهد. در جدول آنها را نشــان می کاالي یکســان در دو جامعه بر حســب ارزهاي ملی

                                                
52 Purchasing Power Parity 
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ــرانه     ــدي از س ــرفه بودن خدمات فاوا به عنوان درص ــبی یا مقرون به ص ــب هزینه نس بندي می رتبه GNIحس

ــوند. این مقدا ــب درصــدي از ســرانه   ش  GNIي ماهیانه ر از مجموع قمیت همه زیرســبدها (به دالر) برحس

  شود.کشورها و تقسیم کردن آن بر عدد سه محاسبه می

ــبد هزینه ــر براي    بنابراین مقدار نهایی س ــد. در حال حاض ــد باش ــفر تا ص ــت عددي بین ص ي فاوا ممکن اس

بینی حاسبه سبد کل یکسان فرض می شود. امري که پیشي فاوا، وزن سه زیرسبد در مي سبد هزینهمحاسـبه 

ــود در آیندهمی تا  4Gو  3Gباند تلفن همراه مانند ي نزدیک و با افزایش کاربران اینترنت و خدمات پهنشـ

ي قیمت هر یک از این سه زیرسبد ي محاسبهاي براي نحوههاي ویژهحدي زیادي متحول شـود. دستورعمل 

ت هاي محاســبه قیم ته نقدهاي زیادي نیز بر آنها وارد شــده اســت. به عنوان مثال روش ارائه گردیده، که الب

ــت و نیز تنوع روش    ــرف اس ــترکان کم مص ــتر متأثر از رفتار مش ــبدها بیش ــ زیرس ــول توس ط هاي ارائه محص

  ).74-72، 1392علی هاي فاوا در بازارهاي رقابتی در نظر گرفته نمی شود (محبشرکت

 سال گزارش در مخابرات جهانی سازمانی فاوا، يهزینه سـبد  يمحاسـبه  هايروش به وارده انتقادات دلیل به

 پرداخت روش همراه، باند پهن قیمت محاسـبه  در مثال. اســت رســانده انجام به را متعددي اصـالحات  2014

 تلفنيینهزه شدنکم دلیل به. است کرده منظور را)) دائمی( پرداختپس یا) اعتباري( پرداختپیش( هزینه

 ایران، رد ترآهســته آهنگی با البته و جهان ســطح در همراه باندپهن خدمات شــدن فراگیر مقابل در و ثابت

 ثبات رغم به دهدمی نشان ITU محاسبات. دهیممی قرار توجه مورد دنیا سـطح  در را خدمات این بنديرتبه

ــطح در ثابت تلفن خدمات قیمت تقریبی در ــالهاي در دنیا س ــبد قیمت ،2013 تا 2008 س  تلفن خدمات س

 از شتربی ايمالحظه قابل نحو به توسعه درحال کشورهاي در کاهش این. اسـت  یافته کاهش شـدت  به همراه

 از درصدي حسـب  بر را همراه تلفن خدمات يسـبد هزینه  7-2 شـکل . اسـت  بوده یافته،توسـعه  کشـورهاي 

کشورهاي  34-2جدول  ).ITU 2014, 111(دهدمی ننشـا  2013 تا 2008 هايسـال  فاصـله  در GNI سـرانه 

 36-2دهد. در جدول کشـورهاي پرجمعیت را از نظر شـاخص سبد هزینه فاوا نشان می   35-2برتر و جدول 

انداز آمده اسـت. از نظر این شـاخص، ایران با   ي سـند چشـم  نیز سـبد هزینه فاواي کشـورهاي واقع در حوزه  

ــند کشـــورهاي جهان و رتبه ســـوم در بین کشـــورهاي واقع در حوزه در بین 12، حائز رتبه 6/0امتیاز  ي سـ

  ).ITU 2014انداز است (چشم
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  )ITU 2014, 111( 2013تا  2008در فاصله سالهاي  GNIي تلفن همراه بر حسب درصدي از سرانه سبد هزینه  7-2شکل 

  

  )ITU 2014کشورهاي پرجمعیت از نظر شاخص سبد هزینه فاوا   ( 34-2جدول 

 رتبه امتیاز  رتبه  ردیف  کشور امتیاز  رتبه  ردیف  کشور امتیاز رتبه  ردیف

  اوکراین  8/1  66  31  آلمان  7/0  21  16  چین 7/1 63  1

  آرژانتین  (*)  32  ایران  6/0  12  17  هند  6/2  84  2

  الجزایر  9/2  88  33  ترکیه  8/1  67  18  امریکا 1  15  3

  اندااوگ  1/25  146  34  کنگو (*)  19  اندونزي  5/3  98  4

  سودان  (*)  35  تایلند  5/2  81  20  برزیل  3  90  5

  لهستان  3/1  50  36  فرانسه  9/0  29  21  پاکستان  6  116  6

  کانادا  8/0  27  37  انگلیس  9/0  33  22  نیجریه  9/7  124  7

  عراق  (*)  38  ایتالیا  1/1  42  23  بنگالدش  8/3  102  8

  مغرب  6/3  101  39  میانمار  (*)  24  روسیه  5/0  8  9

  افغانستان 2/17  137  40  جنوبی افریقاي  2/3  93  25  ژاپن  7/0  18  10

  ونزوئال  7/0  20  41  تانزانیا  3/24  144  26  مکزیک  8/1  65  11

  پرو  3  91  42  کره جنوبی  8/0  26  27  فیلیپین  1/6  117  12

  مالزي  4/1  57  43  کلمبیا  1/3  92  28  اتیوپی  1/22  141  13

  عربستان  2/1  48  44  اسپانیا  4/1  55  29  ویتنام  9/1  69  14

  ازبکستان  5/2  80  45  کنیا  2/22  142  30  مصر  8/1  68  15

              مربوطه اعالم نشده است. (*) داده
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  )ITU 2014کشورهاي برتر از نظر شاخص سبد هزینه فاوا ( 35-2جدول 

  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور امتیاز  رتبه

  ندایرل  1/1  41  آلمان  7/0  21 ماکائو  2/0 1

  ایتالیا  1/1  42  امارات  8/0  22  سنگاپور  3/0  2

  اسلوونی  2/1  43  موریس  8/0  23  کویت  3/0  3

  لتونی  2/1  44  ترینیداد و توباگو  8/0  24  قطر  4/0 4

  پاناما  2/1  45  قبرس  8/0  25  نروژ  4/0 5

  اروگوئه  2/1  46  کره جنوبی  8/0  26  کنگهنگ  4/0  6

  اهاماسب  2/1  47  کانادا  8/0  27  سوئیس  4/0  7

  عربستان  2/1  48  بحرین  9/0  28  روسیه  5/0  8

  زالندنو  3/1  49  فرانسه  9/0 29  لوکزامبورگ  5/0  9

  لهستان  3/1  50  لیتوانی  9/0  30  اتریش   5/0 10

  استونی  3/1  51  بلژیک  9/0  31  دانمارك  6/0  11

  پرتقال  3/1  52  هلند  9/0  32 ایران  6/0  12

  سیشل  3/1  53  انگلیس  9/0  33  سوئد  6/0  13

  اسلوواکی  4/1  54  قزاقستان  1  34  استرالیا  6/0  14

  اسپانیا  4/1  55  بالروس  1  35  امریکا  7/0  15

  آذربایجان  4/1  56  برونئی  1  36  فنالند  7/0  16

  مالزي  4/1  57  مالت  1  37  ایسلند  7/0  17

  کرواسی  5/1  58  کاستاریکا  1  38 ژاپن  7/0  18

  انیون  6/1  59  النکاسري  1  39  عمان  7/0  19

  مالدیو  6/1  60  گر قدسرژیم اشغال  1  40  ونزوئال  7/0  20

  

  )ITU 2014انداز از نظر سبد هزینه فاوا  (*) (ي سند چشمکشورهاي حوزه 36-2جدول 

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  کشور  امتیاز

  رتبه 

  اندازچشم

  رتبه 

  جهانی
  کشور  امتیاز

  مصر  1/8  68  11  کویت  0/3  3  1

  عربستان   2/1  48  12  قطر  0/4  4  2

  لبنان  2/2  74  13  ایران  0/6  12  3

  گرجستان  2/3  76  14  عمان  0/7  19  4

  ارمنستان  2/3  77  15  امارات   0/8  22  5

  ازبکستان  2/5  80  16  بحرین  0/9  28  6

  اُردن  2/9  89  17  قزاقستان  1  34  7

  پاکستان  6  116  18 گر قدساشغالرژیم  1  40  8

  قرقیزستان  6/2  118  19  آذربایجان  1/4  56  9

  افغانستان  17/2  137  20  ترکیه  1/8  67  10

          اي اعالم نشده است.(*) براي سایر کشورها، داده
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  ي دولت الکترونیکی. شاخص توسعه2-3-4

گیري ترکیبی براي سنجش تمایل هاي اندازه) یکی از شاخصEGDI53شـاخص توسعه دولت الکترونیکی ( 

این شاخص  ز ارتباطات و فنّاوري اطالعات براي ارائه خدمات عمومی است.و ظرفیت استفاده یک دولت ا

هاي ملی گاهکشور محاسبه شده، که ویژگیهاي فنی وب 193اسـاس یک بررسـی جامع از حضـوربرخط     بر

ها و راهبردهاي دولت الکترونیکی که توسط بخش هاي مختلف به منظور ارائه خدمات و همچنین سـیاست 

شـود را مورد ارزیابی قرار می دهد. بخش امور اقتصـادي و اجتماعی سازمان ملل   فته میکار گرضـروري به 

) هر سـاله وضـعیت دولت الکترونیک کشـورها را در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی    UNDESA54متحد (

ــت که ظرفیت و توانائی یک دولت را در   قرار می دهـد. نتـایج بـه    ــت آمـده در برگیرنده اطالعاتی اسـ دسـ

ــان میبه ــاخص  کارگیري جامعه اطالعاتی نش ــاخص در بین ش ــت که این ش ــعدهد. قابل ذکر اس ه هاي توس

  فراگیر فاوا جا نمی گیرد.

ــعه  ــاخص توس ــاخص   ي دولت الکترونیکیش ــه زیرش ــاخت«، »خدمات برخط«از جمع ارزش س هاي زیرس

  با وزن مساوي بدست می آید:» شاخص سرمایه انسانی«و » ارتباطی

  اخص خدمات برخط الف ـ زیرش

ــاخص وب  ــامـل درگـاه     گـاه براي انـدازه گیري این زیرشـ ــور کـه شـ هاي مرکزي ملی، هـاي ملی هر  کشـ

ــارکـت الکترونیـک و همچنین وب   هـاي خـدمـات الکترونیکی، درگـاه    درگـاه  هاي مربوط به گاههـاي مشـ

رد ارزیابی قرار آموزش، نیروي کار، خدمات اجتماعی، بهداشـــت و درمان، امور مالی و محیط زیســـت مو

ــطح گاهها، وبها از منظر محتوا و ویژگیگاهمی گیرد. عالوه بر ارزیـابی وب  هاي ملی از لحاظ حداقل سـ

ــی به محتواي وب نیز مورد آزمون قرار می  ــترس ــاس نتایج بهدس ــورها از نظر  گیرند. بر اس ــت آمده، کش دس

  بادله (تراکنشی) و اتصال قرار دارند.برخورداري از خدمات برخط در چهار مرحله ظهور، پیشرفته، م

ــت گاهوب :مرحلـه اول: خدمات نوظهور اطالعاتی  ــیاسـ هاي عمومی، هاي دولتی، اطالعات مربوط به سـ

ــنـاد و مـدارك مربوطـه و ارائـه انواع خـدمـات دولتی را ارائه می       دهند. این حکومتی، قوانین، مقررات، اسـ

شــهروندان به راحتی می توانند  مرتبطند و  هاي دولتیرمجموعهها، ادارات و دیگرزها به وزارتخانهگاهوب

  به محتواي آنها دسترسی داشته باشند.

هاي دولتی خدماتی الکترونیکی یک طرفه پیشــرفته یا دو گاهوب  مرحله دوم: خدمات پیشـرفته اطالعاتی: 

ــهرونـدان را ارائه می     ــاده بین دولـت و شـ ارگیري براي خدمات و هاي قابل بدهند. مانند کاربرگطرفـه سـ

                                                
53 E-Government Development Index 

54 United Nations Department of Economic and Social Affairs 
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ــتند و به چند  ها معموال داراي قابلیتگاههاي کاربردي دولت. این وببرنامه ــویري هسـ ــوتی و تصـ هاي صـ

  .زبان ارائه می گردند

هاي دولتی یک ارتباط دو طرفه با شهروندان برقرار می کنند. گاهدر وب مرحله سـوم: خدمات تراکنشـی:  

ا در مورد سـیاست ها، برنامه ها، مقررات دولتی، تراکنشهاي غیر مالی  از جمله درخواسـت و دریافت داده ه 

میل برخط ها، تکگیري الکترونیکی، بارگیري و بارگذاري کاربرگهاي احراز هویت، رايشامل کاربرگ

ها و مجوزها و همچنین تراکنشـهاي مالی شامل  گواهینامه اطالعات مالیاتی، درخواسـت و تکمیل  مدارك، 

  به دولت از طریق یک شبکه ایمن. انتقال پول

ــال ــتفاده از ابزارها و برنامهگاهدر این مرحله وب :مرحله چهارم: خدمات اتص هاي تحت هاي دولتی با اسـ

ــهروندان را دریافت می حل هاي الکترونیکی به طور ایمن کنند و خدمات و راهوب، اطالعات و نظرات شـ

ــود. ــازمان در ادارات و وزارتخانه ها ارائه می شـ هاي دولتی از طریق برنامه اطالعات، داده ها و دانش از سـ

هاي کاربردي یکپارچه انتقال می یابد. رویکرد دولت از شــیوه دولت محور به شــیوه شــهروند محور تغییر    

  فا می کنند.ها ایهاي دولت وارد شده و نقش بیشتري در تصمیم گیريکند. شهروندان بیشتر در فعالیتمی

  ارتباطی ص زیرساختب ـ زیرشاخ

  دهد.وضعیت ارتباطی یک کشور از نظر تعداد مشترکان تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت را نشان می

  ج ـ زیرشاخص سرمایه انسانی

ــان       ــگاه) را نش ــبت ثبت نام ناخالص(دوره آموزش مدارس و دانش ــاالننس ــوادي بزرگس ــعیت میزان باس وض

  دهد.می

ر توسعه گیري بشـرفت و ظرفیت اقتصـادي آن اسـت از این رو تأثیر چشـم    سـطح درآمد هر کشـور نشـانه پی   

دولت الکترونیکی دارد. دســترســی به زیرســاخت فاوا و آموزش مناســب شــامل ســواد فاوا ارتباط وثیقی با  

ــازي برنامه دولت الکترونیکی را دچار محدودیت می   ــطح درآمد جامعه دارد. فقدان این عوامل پیاده سـ سـ

ها و راهبردهاي ملی مناســـب تدوین شـــود. در نتیجه، به رغم تالش برخی کشـــورها در ویهکند حتی اگر ر

ــت. بویژه در بین      ــده اسـ ــتی درك نشـ ارائـه خـدمـات برخط، توان بالقوه دولت الکترونیکی هنوز به درسـ

ــاخص    ــط. همانگونه که امتیاز پایین آنها در ش ــورها با درآمد کم و درآمد کمتر از متوس ــان  EDGIکش نش

کند و دهد. با وجود این روشـن اسـت که درآمد ملی به تنهایی توسعه دولت الکترونیکی را تضمین نمی  می

کشـورهایی وجود دارند که به رغم درآمد سرانه مطلوب، داراي وضعیت توسعه دولت الکترونیکی مناسب  

ي با درآمد پایین ، در زمره کشــورهاEDGIنیسـتند و بالعکس کشـورهاي با دارابودن امتیاز باال در شـاخص    

  ).      UNDESA 2014قرار دارند (
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ي کشـور بر حسـب امتیاز شـاخص توســعه    GNI (193ي درآمد ناخالص ملی (نمودار سـرانه  8-2در شـکل  

  ) رسم شده است.EDGIدولت الکترونیکی آنها (

  
  )GNI )UNDESA 2014بر حسب سرانه  EDGIامتیاز شاخص  8-2شکل

ــعیت به ترت 39-2تا  37-2جداول  ــورهاي واقع در حوزه یب وض ــورهاي برتر، پرجمعیت و کش ــکش ند ي س

ي در رتبه 4508/0ایران با امتیاز نشــان می دهد.  انداز را از نظر شــاخص توســعه ي دولت الکترونیکیچشــم

  دنیا قرار دارد. 105منطقه و  18

  )UNDESA 2014( 2012ي دولت الکترونیکی در سال کشورهاي برتر از نظر شاخص توسعه 37-2جدول 

  کشور امتیاز  رتبه  کشور امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه

  آرژانتین  6306/0  46  لتونی  7178/0  31  دانمارك  8162/0 16 کره جنوبی  9462/0 1

  کرواسی  6282/0  47  امارات  7136/0  32  گر قدسرژیم اشغال  8162/0  17  استرالیا  9103/0  2

  عمان  6273/0  48  شیلی  7122/0  33  بحرین  8089/0  18  سنگاپور  9076/0  3

  کویت  6268/0  49  یونان  7118/0  34  ایسلند  7970/0  19  فرانسه  8938/0 4

  کلمبیا  6173/0  50  ایناشتلیختن  6982/0  35  اتریش  7912/0  20  هلند  8897/0  5

  اسلوواکی  6148/0  51  عربستان  6900/0 36  آلمان  7864/0  21  ژاپن  8874/0  6

  مالزي  6115/0  52  پرتقال  6900/0  37  ایرلند  7810/0  22  امریکا  8748/0  7

  چک  6070/0  53  موناکو  6715/0  38  ایتالیا  7593/0  23  انگلیس  8695/0  8

  اکاستاریک  6061/0  54  مجارستان  6637/0  39  لوکزامبورگ  7591/0  24  زالندنو  8644/0 9

  بالروس  6053/0  55  مالت  6518/0  40  بلژیک  7564/0  25  فنالند  8449/0 10

  گرجستان 6047/0  56  اسلوونی  6505/0  41  اروگوئه  7420/0  26  کانادا  8418/0  11

  برزیل  6008/0  57  لهستان  6482/0  42  روسیه  7296/0  27  اسپانیا  8410/0  12

  قبرس  5958/0  58  آندورا  6426/0  43  قزاقستان  7283/0  28  نروژ  8357/0  13
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  کشور امتیاز  رتبه  کشور امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه  کشور  امتیاز  رتبه

  باربادوس  5933/0  59  قطر  6362/0  44  لیتوانی  7271/0 29  سوئد  8225/0  14

 آنتیگوا  5927/0  60  نگرومونته 6346/0  45  سوئیس  7267/0  30  استونی  8180/0 15



 

  )UNDESA 2014ي دولت الکترونیکی (کشورهاي پرجمعیت از نظر شاخص توسعه 38-2جدول 

  کشور  امتیاز رتبه  ردیف  کشور  امتیاز رتبه  ردیف  کشور  امتیاز رتبه  ردیف

  اوکراین  5032/0  87  31  آلمان  7864/0  21  16  چین  5450/0  70  1

  آرژانتین  6306/0  46  32  ایران  4508/0  105  17  هند  3834/0  118  2

  الجزایر  3106/0  136  33  ترکیه  5443/0  71  18  امریکا  8748/0  7  3

  اوگاندا  2593/0  156  34  کنگو  2570/0  160  19  اندونزي  4487/0  106  4

  سودان  2606/0  154  35  تایلند  4631/0  102  20  برزیل  6008/0  57  5

  لهستان  6482/0  42  36  فرانسه  8938/0  4  21  پاکستان  2580/0  158  6

  کانادا  8418/0  11  37  انگلیس  8695/0  8  22  نیجریه  2929/0  141  7

  عراق  3141/0  134  38  ایتالیا  7593/0  23  23  بنگالدش  2757/0  148  8

  مغرب  5060/0  82  39  مارمیان  1869/0  175  24  روسیه  7296/0  27  9

  افغانستان  1900/0  173  40  آفریقاي جنوبی  4869/0  93  25  ژاپن  8874/0  6  10

  ونزوئال  5564/0  67  41  تانزانیا  2764/0 146  26  مکزیک  5733/0  63  11

  پرو  5435/0  72  42  کره جنوبی  9462/0  1  27  فیلیپین  4768/0  95  12

  مالزي  6115/0  52  43  اکلمبی  6173/0  50  28  اتیوپی  2589/0  157  13

  عربستان  6900/0  36  44  اسپانیا  8410/0  12  29  ویتنام  4705/0  99  14

  ازبکستان  4695/0  100  45  کنیا  3805/0  119  30  مصر  5129/0  80  15

            (*) داده مربوطه اعالم نشده است.

  )UNDESA 2014ي دولت الکترونیکی  (انداز از نظر شاخص توسعهي چشمکشورهاي حوزه 39-2جدول 

 کشور  امتیاز  رتبه جهانی اندازرتبه چشم
رتبه 

 اندازچشم

 رتبه

  جهانی
 کشور  امتیاز

 مصر  5129/0  80 14  رژیم اشغالگر قدس  8162/0  17 1

 لبنان  4982/0  89 15 بحرین  8089/0  18 2

 ازبکستان  4695/0  100 16 قزاقستان  7283/0  28 3

 قیزستانقر  4657/0  101 17 امارات   7136/0  32 4

 ایران  4508/0  105 18 عربستان  6900/0  36 5

 ترکمنستان  3511/0  128 19 قطر  6362/0  44 6

 نتاجیکستا  3395/0  129 20 عمان  6273/0  48 7

  عراق  3141/0  134 21 کویت  6268/0  49 8

 سوریه  3134/0  135 22 گرجستان  6047/0  56 9

 یمن  2720/0  150 23 ارمنستان  5897/0  61 10

 پاکستان  2580/0  158 24 آذربایجان  5472/0  68 11

 افغانستان  1900/0  173 25 ترکیه  5443/0  71 12

  فلسطین (*)  26 اردن  5167/0  79 13

    (*) داده مربوطه اعالم نشده است.
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  . وضعیت عمومی اقتصاد فاواي ایران  2-4

درج شده  40-2و فاوا در جدول هاي اقتصادي انداز و جهان از منظر شاخصي چشـم ي ایران در حوزهرتبه

ــبی قرار دارد و از این نظر    ــاخص جمعیت در جایگاه مناس ــورهاي منطقه، از نظر ش ــت. ایران در بین کش اس

در  91در منطقه و  12ي درآمد داراي رتبه اش مصــر و ترکیه هســتند. در ســرانهايترین رقباي منطقهنزدیک

نسـبت مسـتقیمی با توسعه فاوا و جامعه اطالعاتی دارد. این   گونه که دیدیم سـرانه درآمد  جهان اسـت. همان 

اي در زمینه فاوا باید رونق اقتصاد و افزایش سرانه درآمد هاي توسعهامر نشـان می دهد که در کنار سـیاسـت   

  شهروندان مورد توجه جدي قرار گیرد.

فضـاي کسب و کار  هاي اقتصـادي مرتبط با  دهد وضـعیت ایران در شـاخص  نشـان می  40-2چنانکه جدول 

ي بنیان در مقایسه با کشورهاي واقع در حوزهدانش پذیري، نوآوري و اقتصادمانند آزادي اقتصـادي، رقابت 

انداز و جهان، به هیچ وجه راضی کننده نیست. به جز در شاخص آزادي اقتصادي، ایران در سایر سـند چشم 

رتبه هاي میانی قرار دارد. ایران از نظر شــاخص انداز، تقریبا در ي چشــمکشــور حوزه 26شــاخصــها در بین 

ــادي برمبناي الگوهاي هریتیج و فریز در رتبه ــت. امري کهآزادي اقتص با  هایی انتهایی جدول قرار گرفته اس

  توجه به عوامل مهم دخیل در امتیازدهی این شاخص، بسیار باید مورد توجه قرار گیرد.  

) که به IDI) و توســـعه فاوا (NRIفاوا مانند آمادگی شـــبکه (هاي ســـنجش عالوه بر این ایران در شـــاخص

صــورت مســتقیم وضــعیت توســعه فاوا را مورد بررســی قرار می دهند وضــعیت مطلوبی ندارد. و در هر دو   

  است. اي کمتر از متوسط منطقه جاي گرفتهشاخص در رتبه

ه ه این شاخص همانگونه که دیدیم بایران در شـاخص سـبد هزینه فاوا، داراي رتبه سـوم در منطقه است. البت   

ــاخص کمی، مرکب از چند قلم از     ــت. زیرا تنها یک شـ لحـاظ جـامعیت، از اهمیت کمتري برخوردار اسـ

  دهد.خدمات فاوا است و سایر شرایط الزم براي توسعه فاوا را مورد توجه قرار نمی

  المللیمختلف بین هايانداز و جهان از منظر شاخصي چشم. رتبه ایران در حوزه40-2جدول

 جهانی رتبه  ازاندرتبه چشم  نام شاخص ردیف

  17  3  جمعیت  1

  GNI 12  91 سرانه  2

3  
  171  21  آزادي اقتصادي (الگوي هریتیج)

  147  19  آزادي اقتصادي (الگوي فریزر)

  GCI(  13  83( پذیريرقابت  4

  GII(  14  120نوآوري (  5

  KEI(  14  94( بنیاناقتصاد دانش  6

  NRI(  15  96دگی شبکه (آما  7

  IDI(  15  94توسعه فاوا (  8
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 جهانی رتبه  ازاندرتبه چشم  نام شاخص ردیف

  ICT PB(  3  12سبد هزینه فاوا (  9

  EDGI(  18  105( ي دولت الکترونیکیتوسعه  10

 

هاي انجام شده در ده سال گذشته، در زمینه توسعه فاوا، ها و فعالیتگذاريرسـد مجموعه سیاست به نظر می

ــب جایگاه مناســ    ــت منجر به کس ــته اس ــود. زیرا همانگونه که دیدیم  نتوانس ــورهاي منطقه ش بی در بین کش

پیشــرفت و توســعه فاوا، متأثر از شــرایط عمومی اقتصــاد و فضــاي کســب و کار اســت. در این میان، بهبود   

ــاخص ــعه فاوا در رقباي منطقهش ــاخص هاي توس ــتازي در ش ــادي و توفیق آنها در اي، مدیون پیش هاي اقتص

ــب   ــاعد کس ــاي مس ــته درگیر پرونده    وکارایجاد فض ــال گذش ــت. البته نباید از یاد برد که ایران در ده س اس

ها بویژه هاي اقتصـادي بر ایران تحمیل گشـته است. این تحریم  اي بوده اسـت که به واسـطه آن تحریم  هسـته 

  در نیمه دوم دهه گذشته، کلیت اقتصاد ایران را هدف قرار داده بود.  

قتصـاد ایران از وضـعیت اضطراري سالهاي اخیر، به تدریج فضاي کسب و   از این رو امید می رود با خروج ا

اوا هاي نو، جهت بهبود فضاي کسب و کار و توسعه فکار رونق گیرد. این امر البته مسـتلزم تدوین سـیاسـت   

ي هاي گذشته، رسیدن به رتبه برتر در میان کشورهاي واقع در حوزهاسـت و گرنه در صورت ادامه سیاست 

  منطقه خارج از دسترس خواهد بود.   1404انداز در بخش فاوا در افق سند چشم
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  .115-100):  2( 6. بهبود مدیریت. . نقد دو الگوي شریف و پیت از فنّاوري1391تقوي، مصطفی و مهدي گلشنی.  .1

-IMI (خالصه نتایج شانزدهمین سال رتبه بندي  نگزارش ویژه همایش شـرکت هاي برتر ایرا . 1392درویش، مجید.  .2

  پانصد شرکت بزرگ کشور). تهران: سازمان مدیریت صنعتی. 100

ع تحقیقاتی صــنای تهران: موسـســه آموزشــی و  .مصــطفی تقوي ترجمه. فلســفه فنّاوريدرآمدي بر . 1392، وال. دوسـک  .3

  . 1/5775ه نامه شمار .رهبري عظمام مقدفتر م . تهران:1382ا.  ا. .ج 1404ند چشم انداز . سدفاعی

ــا معمارزاده طهران. .4 ــته-. دولت الکترونیک به مثابه نظام فنی 1393فقیهی، مهدي و غالمرض اي بندي الگوهاجتماعی: دس
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