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 10/19/0991تاریخ دریافت: 

 01/01/0991تاریخ پذیرش: 
 

 (IDI)از منظر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی جایگاه ایران 

 7141 انداز ایرانسند چشمبا تأکید بر در میان کشورهای منطقه  

 
 7فرامرز منتظر

 

 چکیده
ساز در راستای دستیابی  عنوان یک فناوری کلیدی و توانمندبه (ICT)فناوری اطلاعات و ارتباطات 

و تحقق جامعه اطلاعاتی نقش محوری ایفا  0111انداز ایران چشمبه اهداف کلان توسعه ملی مانند سند 

انداز ایران پژوهش حاضر به ارزیابی وضعیت و جایگاه ایران در میان کشورهای چشم ،روکند. ازاینمی

پرداخته است. روش این پژوهش  (IDI)توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات  صاز منظر شاخ 0111

کشور منطقه سند  19اربردی است. جامعه آماری پژوهش، کشور ایران و تحلیلی باهدف ک -توصیفی

انداز است. برای ارزیابی جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه سند چشم 1102در سال  0111انداز چشم

شده در این روش شاخص معرفی 00و  (ITU)المللی مخابرات شده توسط اتحادیه بیناز روش ارائه 0111

انداز کشور منطقه چشم 11در میان  99/1دهد کشور ایران با امتیاز نتیجه حاصل نشان میده است. شاستفاده

در وضعیت  00/1و  11/1، 12/1قرار دارد. کشورهای بحرین، اسرائیل و امارات با امتیازهای  02در رتبه 

 های آخر در میاناهو جایگاه مناسب و کشورهای پاکستان، یمن و افغانستان در وضعیت نامناسب و جایگ

منفی بین جمعیت و  همبستگیکشورهای منطقه قرار دارند. آزمون همبستگی پیرسون نیز حاکی از 

همبستگی مثبت بین سرانه تولید ناخالص ملی و برخورداری کشورها از  و ICT برخورداری کشورها از

ICT زیع نابرابری در تو نیشتریبدهد که نتایج حاصل از محاسبه ضریب ویلیامسون نشان میباشد. می

 117/1شاخص مشترکین پهن باند ثابت و پهن باند موبایل با ضرایب  ها مربوط به زیرشاخص فضایی زیر

دوم تحصیلی و پهن باند  مقطع در نامثبت شاخص نسبت و کمترین نابرابری مربوط به زیر 111/1و 

 باشد.می 010/1و  192/1 الملل با ضرایباینترنت بین

 0111انداز ایران ، جامعه اطلاعاتی، سند چشمITU، روش ICT ،IDIگان کلیدی: واژ
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 مقدمه

های مدنها و تتاکنون نژاد بشری دو موج عظیم تحول را پشت سر گذاشته است که هرکدام به میزان وسیعی فرهنگ

موج اول تمدن،  اند.یگزین آن ساختهتصور بود، جاهایی از زندگی را که بر پیشینیان غیرقابلپیشین را محو کرده و شیوه

یعنی انقلاب کشاورزی هزاران سال طول کشید تا مأموریت خود را به پایان رساند. موج دوم، یعنی پیدایی تمدن صنعتی 

موج سوم( در تحلیل روند تکاملی تمدن ) (. تافلر در کتاب معروف خود02: 0919تافلر، ) سال به طول انجامید 911

کند. این موج همان عصر اطلاعات است که با شروع نیمه دوم به دو موج فوق از موج سوم یاد می بشر، ضمن اشاره

 (.1: 0990مقدم، صیدایی و هدایتی) اکنون جوامع بشری در حال گذر از آن هستندشده و همقرن بیستم شروع

است، امروزه جوامع انسانی  شده که دوران فناوری اطلاعات و ارتباطاتدوران جدیدی از عصر اطلاعات شناخته

نامند ی اطلاعاتی میهاست. چنین جوامعی را جامعههستند که مشخصه آن ICT)0(مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات 

(Heydari et al, 2016: 2) .ای که در آن دانایی، میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقش محوری و جامعه

دهند را شکل می «جامعه اطلاعاتی»ها ابزارهایی هستند که  (ICT)(. 1: 0991منصوری و ذوالقدری، ) کننده استتعیین

, 2008: xiv)1(UNDP( .ICT )های بشری از کاربردهای شخصی ای جامع و فراگیر در طیف کامل فعالیتعنوان پدیدهبه

و به نیرویی قوی در تغییرات اجتماعی،  (UNDP, 2004: 24)های اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار است گرفته تا فعالیت

شده است و فرصت کمی برای توسعه کشورها و مناطق بدون آنکه در عصر اقتصادی و سیاسی در سطح جهان تبدیل

 .(Suresh, 2011: 1)اطلاعات قرار گیرند، وجود دارد 

 «اصل اساسی حقوق بشر»یک  عنوان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دسترسی به ارتباطات را به0991در سال 

حمایت شد. برای تقویت حمایت  1111اعلام کرد و بعدها توسط منشور اوکیناوا درباره جامعه اطلاعات جهانی در سال 

در ژنو سوئیس جمع شدند و برای  WSIS)9(کشور در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی  017سران ، (ICT)دولت از توسعه 

در طول دهه . (Asia Development Bank, 2010: 1)تعهد کردند « گرامحور، مشمول و توسعه مجامعه اطلاعاتی مرد»ایجاد 

 Moshref)را هدف قرار داده است  (ICT)اند که توسعه در حوزه هایی را شروع کردهها برنامهگذشته بسیاری از دولت

Javadi & Gharakhani, 2008: 2). طلاعات و ارتباطاتمثلاً در پنج سال گذشته، بخش فناوری ا (ICT)  در لبنان شاهد جهش

 Analysis)منطقه قرار داده است  (ICT)ه توسععظیمی درزمینه توسعه و گسترش بوده و لبنان را در بین بازارهای درحال

of Lebanon’s ICT Sector, 2014: 3). 

یری از گمنظور بهرهجانبه و بهوسعه همهعنوان یکی از ابزارها و بسترهای تهای این فناوری بهبا آگاهی از توانمندی

اعلامیه »های مختلف، کشور ایران در کنار بسیاری از کشورهای دیگر با امضای های بالقوه این فناوری در عرصهظرفیت

عملًا متعهد شده است در ساختار جامعه اطلاعاتی جهانی تأثیرگذار باشد )وزارت ارتباطات و  «اصول جامعه اطلاعاتی

کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحقق جامعه اطلاعاتی از طریق توسعه و به در ایران (.19: 0939ی اطلاعات، فناور

کسب جایگاه اول اقتصادی، »انداز، ساله جمهوری اسلامی ایران است. آرمان این چشمانداز بیستیکی از اهداف چشم

ساله چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه اقتصادی، های پنجبرنامهکه  است 0111تا سال « علمی و فناوری در سطح منطقه

برنامه چهارم، ضرورت  11اجتماعی و فرهنگی کشور باید متناسب با آن طراحی و تدوین شود. به همین منظور در ماده 

                                                           
0- Information and Communication Technology 

1- United Nations Development Programme 

9- World Summit on the Information Society 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAvfjmmZrXAhUPahoKHUwHAkAQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.itu.int%2Fnet%2Fwsis%2F&usg=AOvVaw0oPCjQOxX-bpFzHi1hxkdr
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اطات های ارتبشاخص قانون برنامه پنجم نیز دستیابی به جایگاه دوم منطقه درزمینه 12استقرار جامعه اطلاعاتی و در ماده 

 (.9: 0991قاسمی، و فناوری اطلاعات مورد تأکید قرارگرفته است )فرقانی و شاه

جهت با سند ها، آرزوها و نیازهای جامعه، همتصویر آینده مطلوب فناوری اطلاعات در کشور با توجه به آرمان

ننده کپایه، خلقشران در توسعه ملی دانشفناوری اطلاعات عامل پی»ساله کشور چنین خواهد بود: انداز بیستچشم

ای هوشمند دهنده مدیریت دانش و جامعه شبکههای امن و عادلانه برای همه ایرانیان، شکلکننده فرصتارزش، فراهم

هجری  0111انداز متکی بر هویت ایرانی اسلامی و کانون پیشرفته فناوری اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم

 (.00: 0932)ریاضی، « شمسی است

ساله که کسب جایگاه اول علمی و فناوری منطقه در آن مدنظر است و انداز بیستبا توجه به آرمان سند چشم

شود کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از اهداف آن محسوب میتحقق جامعه اطلاعاتی از طریق توسعه و به

آگاهی از وضعیت و جایگاه ایران در میان کشورهای مانده است، باقی 0111انداز که زمان اندکی تا افق چشمو ازآنجایی

آذربایجان، اردن، ازبکستان، ارمنستان، افغانستان، اسرائیل، امارات، ایران، بحرین، پاکستان، ) 0111انداز منطقه سند چشم

از منظر  (گرجستان، لبنان، مصر و یمن ترکیه، سوریه، عمان، عربستان، فلسطین، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کویت،

ریزان بدهد گذاران و برنامهتواند هشدارهای لازم را به سیاستمی ،IDI)0(شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات 

و تحقق جامعه  0111انداز تا در مورد ادامه این وضعیت یا تغییر آن تصمیم بگیرند و برای رسیدن به آرمان سند چشم

عیت ارزیابی وضشده، هدف اصلی پژوهش حاضر ی تصمیمات مقتضی را لحاظ نمایند. با توجه به مسائل مطرحاطلاعات

از منظر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات  0111انداز ایران و جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه سند چشم

(IDI) حوظ شده است؛باشد. در دل این هدف اصلی، اهداف فرعی زیر نیز ملمی 

 (IDI)از شاخص  کشورهاو برخورداری جمعیت ارزیابی رابطه بین  -

 (IDI)ها از شاخص و برخورداری آن سرانه تولید ناخالص ملی کشورهاارزیابی رابطه بین  -

 (IDI)های شاخصارزیابی توزیع فضایی زیر  -

 

 پژوهشمبانی نظری و پیشینه 

یافته مبتنی بر کامپیوتر های توسعهای است که به همه فناوریستردهاصطلاح گ (ICT)فناوری اطلاعات و ارتباطات 

مطالعه، »عنوان است که به (IT)تر از فناوری اطلاعات برای مدیریت و انتقال اطلاعات اشاره دارد. این فناوری گسترده

های کاربردی مخصوصًا برنامه بر کامپیوتر، های اطلاعاتی مبتنیسازی، مدیریت یا پشتیبانی سیستمطراحی، توسعه، پیاده

فناوری اطلاعات و ارتباطات، فنونی است که با کمک آن . (Sala, 2011: 3)« شده استافزار کامپیوتری تعریفو سخت

وتحلیل قرارگرفته و درک نیستند، در فرآیند تجزیههای خام که دارای معانی و مفهوم قابلفنون، عناصر اطلاعات یا داده

های الکترونیکی به مبادی ها با سیستمدرک شده و به اطلاعات تبدیل شدند، امکان انتقال آنای معانی قابلازآنکه دارپس

(. سابقه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات 2: 0990هشجین و همکاران، مولایی) مصرف را به وجود خواهد آورد

به بعد نیز ایده ایجاد اتوماسیون اداری  0921گردد. در سال میبر 0971در جهان با در دسترس قرار گرفتن رایانه به سال 

یدا ها توسعه زیادی پهای بدون کاغذ مطرح گردید و کاربردهای رایانه در بانکداری، هتلداری و مدیریت پروژهو سیستم

و اطلاعات  هاال دادهالمللی متصل شد و زمینه انتقهای بینهای محلی به شبکههای مخابراتی، شبکهنمود. با رشد شبکه

                                                           
0- ICT Development Index 
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شروع به رشد نمود که با ایجاد و  0931از طریق رایانه ایجاد گردید. بر این اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات از دهه 

های در قالب ICTقرن از شروع آن، استفاده از توسعه اینترنت و تلفن همراه نیز مصادف گردید. امروزه پس از گذشت نیم

 (.01: 0933عزیزی و همکاران، ) ه شده استمختلف بسیار گسترد

طورکلی فناوری اطلاعات و ارتباطات از تعامل سه بخش متمایز فناوری، اطلاعات و ارتباطات مخابراتی به

 ایباشد. فناوری، مجموعهگیری میها برای تصمیماطلاعات، پردازش مناسب داده .(Alexandra, 2006: 2)شده است حاصل

فرایند »همچنین ارتباطات، شامل  شود.افزار و محصولات مغز است که باعث بهبود کارایی عملیات مینرمافزار، از سخت

در حوزه فناوری اطلاعات و  .(Heydari & Hozhbar Kiani, 2014: 2)است  «گذاری معناتجدیدنظر، درک و به اشتراک

 نظر از اهداف نهایی آنصرف ICTنسیل بالای ابزارهای شود، پتاارتباطات، آنچه معمولًا توسط جوامع کاربران تأکید می

ها و اطلاعات به ( تبدیل داده1ها و اطلاعات ( برای ضبط داده0کند: برای سه اقدام عمده فعالیت می ICTاست. معمولًا 

ازجمله  .(Sala, 2011: 3)ها، اطلاعات و علم را انتقال دهد ( داده9و درنهایت  تواند به اشتراک گذاشته شودعلم که می

فزارهای ااند از کامپیوتر، شبکه تجهیزات ارتباطی، فکس و نرمشوند عبارتکاربرده میتجهیزاتی که برای این اهداف به

 .(Lucas, 2000: 11)الکترونیکی 

ای مزای و (Neil & Roger, 2008, 21)آید ، فناوری غالب عصر حاضر به شمار می(ICT)فناوری اطلاعات و ارتباطات 

 (ICTs)های ارتباطی و اطلاعاتی مزایای استفاده از تکنولوژی .(Mutual, 2006: 4)فراوانی را برای کشورها ایجاد کرده است 

ضرورت انتقال مستقیم  0911یافته در دهه قدر روشن و واضح است که پس از تولد و رشد آن در کشورهای توسعهآن

های گذاریتناسب سیاستشده و هر یک از کشورها بهورجدی موردبحث واقعطتوسعه بهو انبوه آن به کشورهای درحال

 در کشورها از بسیاری که توسعه ایگونهبه .(3: 0932ازکیا، ) اندخود اقدام به استفاده و کاربرد این تکنولوژی نموده

 مالزی ،فیلیپین چون ورهاییکش تجارب امر این است. گواه ارتباطی و اطلاعاتی ابزارهای گسترش مدیون اخیر هایسال

 (.1: 0933 بهروزنیا، و مطلق) باشدمی آسیا شرق جنوب در هند و

تواند باعث توسعه و پیشرفت شود و برای شود میدرست و بجا استفاده می ICTدرک این موضوع که خدمات 

 IDI ر قالب چارچوب مفهومیکنند بسیار مهم بوده و دبنیان و اطلاعاتی حرکت میکشورهایی که به سمت جوامع دانش

(ICT Development Index)  قرار دارد. فرایند توسعهICT شدن به یک جامعه اطلاعاتی و تحول کشورها به سمت تبدیل

 شدهاشاره، مدل (390ITU :2015 ,)ای که در شکل آورده شده است، نشان دادتوان با استفاده از مدل سه مرحلهرا می

 شامل مراحل زیر است:

 (ICTکننده سطح زیرساخت شبکه و دسترسی به امکانات پایه منعکس) ICT: آمادگی 0رحله م

 در جامعه( ICTکننده سطح استفاده از خدمات )منعکس ICT: شدت 1 مرحله

 (.0شکل ) (ITU, 2015: 39)(ICTکننده نتیجه یا نتایج حاصل از استفاده مؤثر و کارآمد از )منعکس ICT: تأثیر 9 مرحله

                                                           
0. International Telecommunication Union 
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 ای روند تکامل به سمت جامعه اطلاعاتی(: مدل سه مرحله0) کلش

 (ITU, 2016: 8منبع: ) 

 

 شود:تقسیم می شاخص ریزبه سه  IDI، شدهارائهچارچوب مفهومی  بر اساس

گیرد و شامل پنج شاخص زیربنایی و برمی را در ICTشاخص آمادگی  زیر شاخص دسترسی: این شاخص، زیر -

ترنت، درصد المللی برای هر کاربر اینفن ثابت، مشترکین تلفن همراه، پهنای باند اینترنت بیندسترسی )مشترکین تل

 خانوارهای دارای رایانه و درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت( است.

 ICTگیرد و شامل سه شاخص استفاده از برمی را در ICTشاخص شدت  شاخص مصرف: این شاخص، زیر زیر -

 سیم( است.باند موبایل بی باند ثابت باسیم و مشترکین پهن اینترنت، مشترکین پهن)کاربران 

های ورودی، عنوان شاخصها را بهیا مهارت ICTهای شاخص قابلیت شاخص مهارت: این شاخص، زیر زیر -

نام ثبتو  ینام در مقطع دوم تحصیلثبتهای تحصیل، دهد. شامل سه شاخص نماینده )متوسط سالضروری تشخیص می

 Belabbes)تری دارد در مقایسه با دو شاخص دیگر اهمیت کم IDI( است و بنابراین در محاسبه تحصیلی سومدر مقطع 

et al, 2015: 4). 

عنوان یک فناوری مهم و تأثیرگذار در به (ICT)شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات طی چند دهه اخیر با مطرح

ه برخی حاضر، ب پژوهشاما به دلیل محدودیت  زیادی در این زمینه صورت گرفته است؛های مختلف، تحقیقات فعالیت

 گردد:باشند، اشاره میحاضر می پژوهشترین نتایج تحقیقات خارجی و داخلی که در راستای هدف از مهم

 «ایو منطقهریزی شهری تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه»( در پژوهشی تحت عنوان 1111) 0تالویت

ی اریزی شهری و منطقهعنوان نیروی محرکه اصلی جامعه اطلاعاتی، علم و شبکه در برنامهبه (ICT)کند که گیری مینتیجه

ها برای سیلکه پتانریزی نیز وضعیت امیدوارکننده است چوننظر برنامهنیز باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد. ازنقطه

نقش »( در پژوهشی تحت عنوان 1112) 1توسعه فضایی وجود دارد. هیتاراچی در  (ICT)ربردیهای کااستفاده از برنامه

وری منظور استفاده مؤثر از فناکند که بهگیری مینتیجه «در توسعه انسانی جنوب آسیا (ICT)فناوری اطلاعات و ارتباطات 

ه ک مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر یابد؛اطلاعات و ارتباطات در توسعه انسانی منطقه، باید پارادایم تفکر در 

های فناوری اطلاعات و ارتباطات با اهداف اقتصادی، ترکیب های دولت، ادغام سیاستاین کار شامل بازاندیشی سیاست

                                                           
0- Talvitie 

1- Hettiarachchi 
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در ( 1100) 0باشد. زیمبا و اولزاکفناوری اطلاعات و ارتباطات با سایر ابزارهای توسعه و مشارکت فعال مردم عادی می

طح کنند که سگیری مینتیجه «برای توسعه اقتصادی در منطقه سیلزی لهستان (ICT)استفاده از »پژوهشی تحت عنوان 

-( رضایت1مبنا)اقتصاد دانش KBE استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه سیلزی در میان سهامداران کلیدی

ایی را جهت افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در هبخش نیست و نیازمند بهبود مستمر است و توصیه

 در (ICT)وتحلیل و ادغام طرح جامع تجزیه»( در پژوهشی تحت عنوان 1101) 9دهند. راسمیتمنطقه سیلزی ارائه می

یری گاز اندازهتواند طبیعی یا متوسط در نظر گرفته شود که پس در تایلند می (ICT)کند که رشد گیری مینتیجه «تایلند

 (ICT) رسد که توسعهباشد و به نظر نمیترین میها و محتوای دیجیتال پایینهای جهانی، در زیرساختدر برابر شاخص

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه »( در پژوهشی تحت عنوان 1101) 1برای دولت یک اولویت باشد. بوآتنگ

فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش بزرگی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق  کند کهگیری مینتیجه «روستایی غنا

 7لیولی و چیسواناچ باشد.های زیادی برای توسعه سریع در مناطق روستایی میروستایی در غنا دارد و دارای پتانسیل

، با استفاده از «فساد در چینتاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اداره عمومی و »( در پژوهشی تحت عنوان 1101)

داری بر عملکرد استانی در دولت چین دارد و همچنین تأثیر مثبت و معنی ICTاشاره کردند که  افتهیمیتعمروش گشتاور 

 نشان دادند که متغیر اینترنت بیشترین تأثیر و متغیرهای تلفن همراه و تلفن ثابت کمترین تأثیر را دارند.

تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن »( در پژوهشی تحت عنوان 0991ضرابی و همکاران )

و  که بین سواد اطلاعاتی کنندیمی ریگجهینت« ی شهری )مطالعه موردی: بخش مرکزی اصفهان(زیربرنامهدر مدیریت و 

هروندان سواد لازم را برای پذیرش مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که ش

 یرسانخدماتکه هر چه میزان رضایت شهروندان از  دهدیمنشان  آمدهعملبهی هایبررسی این دانش ندارند. ریکارگبه

یزان و در مورد م ابدییممدیران شهری بیشتر باشد میزان مشارکت شهروندان به همان میزان در مدیریت شهری افزایش 

اطلاعات و سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری رابطه معناداری وجود دارد. ضرابی و استفاده از فناوری 

توسعه  ریزی وهای ایران به منظور برنامهبندی استانتحلیل فضایی و اولویت»( در پژوهشی تحت عنوان 0992همکاران )

 های فناوری اطلاعات و ارتباطاتشاخص های کشور از نظرکنند که استانگیری مینتیجه« فناوری اطلاعات و ارتباطات

ی هااستان قرار دارد. میان افتهیتوسعهوضعیت مطلوبی ندارند و استان تهران به عنوان رتبه اول از این منظر در سطح نیمه 

تا حدودی عدم تعادل و ناهمگونی یا به عبارتی دیگر شکاف  ی فناوری اطلاعات و ارتباطاتافتگیتوسعهکشور از لحاظ 

یجیتال وجود دارد؛ به طوری که استان دارای رتبه اول )تهران( نسبت به استان رتبه آخر )خراسان شمالی( بیش از دو د

 است. ترتهافیتوسعهی سطح پنجم نزدیک به دو برابر هااستانی سطح اول نسبت به هااستانو نیم برابر و در مجموع 

ای، ملی و در توسعه منطقه ICTها به نقش ک از این پژوهشهای پیشین مشخص گردید که هر یپژوهش با مطالعه

کند ارزیابی و تعیین جایگاه ایران در میان های پیشین متمایز میاما آنچه این پژوهش را از پژوهش؛ محلی اشاره دارد

 .ته استاست که تاکنون چنین پژوهشی با این عنوان صورت نگرف ICT در عرصه 0111انداز کشورهای منطقه سند چشم

 

                                                           
0- Ziemba and Olszak 

1- Knowledge Based Economy 

9- Rassameethes 

1- Boateng 

7- Hsuan Lee and Chi Lio 
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 پژوهشمواد و روش 

هدف کاربردی است که ضمن اشاره به مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات و  تحلیلی با -توصیفی پژوهشروش 

از این منظر پرداخته است. برای  0111انداز جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه سند چشمی آن به ارزیابی هاشاخص

شده شده در این روش استفادهشاخص معرفی 00و  المللی مخابراتتوسط اتحادیه بینشده این ارزیابی از روش ارائه

ها صورت گرفته و شاخص ها با مقدار مرجع زیرسازی آنشاخص، نرمال های هر زیرآوری دادهاست. پس از جمع

اصلی ضرب های هر شاخص باهم جمع و در وزن شاخص سپس زیر شاخص اند،دهی شدهمقادیر نرمال شده، وزن

کشور  19، کشور ایران و پژوهشجامعه آماری  شده و امتیاز هر گزینه از جمع مقدار سه شاخص اصلی به دست آمد.

برای ترسیم نقشه و از  (GIS)افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی است. از نرم 1102در سال  0111انداز منطقه سند چشم

 ضریب ویلیامسون نیز برای بررسی نابرابریشده است. از یرسون استفادهبرای انجام آزمون همبستگی پ SPSSافزار نرم

 باشد.( می0به شرح جدول ) پژوهششده در های استفادهشده است. شاخصها استفادهدر توزیع فضایی شاخص

 

 ICT(: شاخص توسعه 7جدول )

ه 
سع

تو
ص 

اخ
ش

IC
T

 

 زیرشاخص شاخص

سی
ستر

د
 

0x-  نفر 011مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 

1x-  نفر 011مشترکین تلفن همراه به ازای هر 

9x- المللی به ازای کاربران اینترنتپهنای باند اینترنت بین 

1x- درصد خانوارهای دارای کامپیوتر 

7x- درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت 

ده
تفا

اس
 

2x- کننددرصد افرادی که از اینترنت استفاده می 

1x-  نفر 011مشترکین پهن باند ثابت )سیمی( به ازای هر 

3x- نفر 011سیم( به ازای هر مشترکین پهن باند موبایل )بی 

ت
هار

م
 

9x- های تحصیلمتوسط سال 

01x- نام در مقطع دبیرستاننسبت ثبت 

00x- نام در آموزش عالینسبت ثبت 

 .ITU, 2016: 9منبع: 

 

 مطالعه مورد محدوده

کشور آذربایجان، اردن، ازبکستان، ارمنستان، افغانستان،  11، شامل 0111انداز ایران کشورهای منطقه سند چشم

اسرائیل، امارات، ایران، بحرین، پاکستان، ترکیه، سوریه، عمان، عربستان، فلسطین، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کویت، 

 217131931(. جمعیت کشورهای این منطقه معادل 0: 0999آسایش،  پور وباشند)فیضمی 0گرجستان، لبنان، مصر و یمن

ترین کشور جمعیتنفر، کم 0010022ترین کشور و قبرس با نفر، پرجمعیت 091291111باشد که پاکستان با نفر می

ترین رگکیلومترمربع، بز 1111911که قزاقستان با  کیلومترمربع است؛ 00913337باشند. وسعت کشورهای منطقه نیز می

                                                           
شوند که به دلیل نبود آمار مربوط به این کشورها، محسوب می 0111انداز کشوورهای ترکمنستان، تاجیکستان و عراق نیز جزو کشورهای منطقه سند چشم -0

 اند.ارزیابی نشده در این تحقیق
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از  11/3(. این کشورها در کل 1و جدول  1شکل )باشند ترین کشور میکیلومترمربع، کوچک 127کشور و بحرین با 

 گیرند.را دربرمی از جمعیت جهان 17/9های کره زمین و مساحت خشکی

 
 

 7141انداز (: جمعیت و مساحت کشورهای منطقه سند چشم2) جدول

 منطقه در رتبه منطقه به نسبت مساحت )کیلومترمربع( رتبه در منطقه هقنسبت به منط جمعیت )نفر( کشور

 01 11/1 32211 09 11/0 9177711 آذربایجان

 09 11/1 39911 01 17/0 9311901 اردن

 9 11/9 111111 7 21/1 90717911 ازبکستان

 01 11/1 19319 10 11/1 1997011 ارمنستان

 1 17/7 271191 1 01/1 11291017 افغانستان

 03 01/1 11111 01 19/0 3129121 اسرائیل

 07 29/1 39211 00 17/0 9372111 امارات

 9 19/09 0213097 9 91/00 19912111 ایران

 11 112/1 127 19 11/1 0111911 بحرین

 7 93/1 330901 0 71/13 091291111 پاکستان

 2 77/2 139721 1 22/00 13111111 ترکیه

 01 71/0 037031 9 11/1 03721111 سوریه

 01 79/1 919711 03 22/1 1119213 عمان

 1 99/01 1019291 2 79/1 90107999 عربستان

 19 17/1 2111 01 10/1 1302719 فلسطین

 11 11/1 9170 11 02/1 0010022 قبرس

 00 21/0 099970 07 39/1 2111311 قرقیزستان

 0 31/11 1111911 01 21/1 01179111 قزاقستان

 11 19/1 00732 11 91/1 1912127 قطر

 09 01/1 01303 09 20/1 1039273 کویت

 02 73/1 29111 11 77/1 9111111 گرجستان

 10 13/1 01171 02 33/1 7933111 لبنان

 1 93/3 0111171 1 90/09 99910011 مصر

 3 10/1 711923 3 12/1 11113111 یمن

 - 011 00913337 - 011 217131931 کل منطقه

 .0991و محاسبات نویسندگان،  0997منبع: ویکیپدیای فارسی، 
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  7141انداز (: کشورهای منطقه سند چشم2) شکل

 0999پور و آسایش، اسامی کشورها برگرفته از فیض

 (IDI)ت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطا صشاخ

کند که برای جه ترازیابی ترکیب میشاخص را در یک سن 00شاخصی ترکیبی است که  ICT، (IDI)شاخص توسعه 

توسط اتحادیه  IDIشود. در کشورها به کار گرفته می (ICT)پایش و مقایسه توسعه در فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گیری جامعه اطلاعاتی ارائه اندازه 1119توسعه و برای اولین بار در نسخه سال  1113در سال  (ITU)المللی مخابرات بین

 .(ITU, 2014: 35)شد 

 
 ها، نشانگرها، مقادیر مرجع و وزنICT(: شاخص توسعه 9) جدول

ه 
سع

تو
ص 

اخ
ش

IC
T

 

 درصد مقدار مرجع زیرشاخص وزن شاخص

سی
ستر

د
 

11 

0x-  11 21 نفر 011ی هر به ازامشترکین تلفن ثابت 

1x-  11 011 نفر 011مشترکین تلفن همراه به ازای هر 

9x- 11 *912292 المللی به ازای کاربران اینترنتینپهنای باند اینترنت ب 

1x- 11 011 درصد خانوارهای دارای کامپیوتر 

7x- 11 011 درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت 

ده
تفا

اس
 

11 

2x- 99 011 کننددرصد افرادی که از اینترنت استفاده می 

1x- 99 21 نفر 011ر سیمی( به ازای ه) باند ثابت مشترکین پهن 

3x- 99 011 نفر 011سیم( به ازای هر بی) باند موبایل مشترکین پهن 

ت
هار

م
 

11 

9x- 99 07 های تحصیلمتوسط سال 

01x- 99 011 نام در مقطع دبیرستاننسبت ثبت 

00x- 99 011 نام در آموزش عالینسبت ثبت 

 (.ITU, 2016: 9)منبع:  شده استسازی استفادهدر مرحله نرمالبرابر است با لگاریتم این مقدار که  99/7*: 

 

در طول زمان در کشورها و نسبت  ICTسطح و تکامل توسعه -0برای سنجش موارد زیر است:  IDIاهداف اصلی 

شکاف دیجیتال، مثلًا  -9توسعه؛ یافته و درحالدر کشورهای توسعه ICTپیشرفت در توسعه -1به کشورهای دیگر؛ 

منظور ارتقا به ICTیا میزان استفاده کشورها از  ICTپتانسیل توسعه  -1ها؛ آن ICTت بین کشورها ازنظر سطح توسعه تفاو

 .(ITU, 2014: 35)رشد و توسعه 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده
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بر طبق سند  0111انداز برای ایران و کشورهای منطقه سند چشم IDIجهت محاسبه شاخص  پژوهشدر این 

“Measuring the information society”  یافته برای محاسبه ، چهار مرحله طی شده که در زیر مراحل انجام1102نسخه

 گردد.صورت مختصر ارائه میبه

ی های آمارها؛ این مرحله شامل پر کردن مقادیر خالی با استفاده از انواع تکنیکمرحله اول: تهیه مجموعه کامل داده

 (.1جدول ) است

 
 

 

 

 هاشاخص آوری و محاسبه مقادیر زیر(: جمع1) جدول

 مرحله اول

 هازیر شاخص علامت اختصاری شاخص اصلی

 ICTدسترسی 

A نفر 011 هر به ازای ثابت تلفن مشترکین 

B نفر 011 هر به ازای موبایل مشترکین 

C ت بر ثانیه(بی) اینترنت به ازای هر کاربر المللبین اینترنت پهنای باند 

D کامپیوتر دارای خانوارهای درصد 

E اینترنت به دسترسی دارای خانوارهای درصد 

 ICTاستفاده 

F کنندمی استفاده اینترنت از که افرادی درصد 

G نفر 011 هر ازای به( سیمی) ثابت اینترنت پهن باند مشترکین 

H فرن 011 هر ازای به( سیمبی) موبایل پهن باند مشترکین اینترنت 

 ICTمهارت 

I های تحصیلمیانگین سال 

J دوم تحصیلی مقطع در نامثبت نسبت 

K نام در مقطع سوم تحصیلیثبت نسبت 

 ITU, 2016منبع: 

 

گیری موردنیاز به یک واحد اندازه IDIهای ها؛ این کار برای تغییر مقادیر زیر شاخصسازی دادهمرحله دوم: نرمال

 (.7جدول ) یا مقدار حاصل از روش آماری مناسبی است 011اب فاصله از مقدار مرجع یا است. روش عادی، انتخ

 
 سازی مقادیر(: نرمال5) جدول

وم
ه د

حل
مر

 

 سازیفرمول نرمال علامت اختصاری شاخص اصلی زیر

 ICTدسترسی 

0 Z 21A/ 

1 Z 011B/ 

9 Z 099/7Log(C)/ 

1 Z 011D/ 

7 Z 011E/ 

 ICTاستفاده 
2 Z 011F/ 

1 Z 21G/ 

                                                           
( به 1102)لگاریتم مقدار مرجع سال  99/7بر مقدار آمده بر مقیاس لگاریتم تقسیمدستمنظور کاهش اثرات ناشوی از مقدار زیاد این شاخص، اطلاعات بهبه -0

 ازای هر کاربر اینترنت شده است.
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3 Z 011H/ 

 ICTمهارت 
9 Z 07I/ 

01 Z 011J/ 

00 Z 011K/ 

 ITU, 2016منبع: 

 

 آمدهدستبه. مقادیر اندشدهدهی وزن ITUبر مبنای نتایج تحلیل حساسیت توسط  IDIهای شاخص مرحله سوم: زیر

 (.2جدول شوند )یمضرب  هاوزندر مرحله قبل در این 

 
 

 ها(: وزن دهی مقادیر زیر شاخص6)ول جد

وم
 س

له
رح

م
 

 شاخص وزن زیر علامت اختصاری شاخص اصلی زیر

 ICTدسترسی 

0 Y 1/1*0 Z 

1Y 1/1*1 Z 

9 Y 1/1*9 Z 

1 Y 1/1*1 Z 

7 Y 1/1*7 Z 

 ICTاستفاده 

2 Y 99/1*2 Z 

1 Y 99/1*1 Z 

3 Y 99/1*3 Z 

 ICTمهارت 

9 Y 99/1*9 Z 

01 Y 99/1*01 Z 

00 Y 99/1*00 Z 

 ITU, 2016منبع: 

 

های شاخص کنیم تا مقادیر زیرها را باهم جمع میمرحله چهارم: در این مرحله اعداد حاصله برای زیر شاخص

 شده است.ارائه 3های اصلی در جدول شاخص شده برای زیراصلی به دست آید. مقدار نهایی محاسبه

 
 های اصلیشاخص حاسبه مقدار نهایی زیر(: فرمول م1) جدول

رم
چها

ه 
حل

مر
 

 فرمول محاسبه ی اصلیهاشاخص ریز

 ICT 7 Y+1 Y+9 Y+1 Y+0 Yدسترسی  شاخص ریز

 ICT 3 Y+1 Y+2 Yاستفاده  شاخص ریز

 ICT 00 Y+01 Y+9 Yمهارت  شاخص ریز

 ITU, 2016منبع: 

 
 های اصلیشاخص (: مقدار نهایی زیر8) جدول

 مهارت استفاده ترسیدس کشور

 11/2 211/1 11/7 711/1 13/2 213/1 آذربایجان

 23/2 223/1 11/9 911/1 01/2 201/1 اردن
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 11/2 211/1 73/1 173/1 79/1 179/1 ازبکستان

 01/1 101/1 37/9 937/1 71/2 271/1 ارمنستان

 27/1 127/1 11/1 111/1 70/1 170/1 افغانستان

 93/3 393/1 11/2 211/1 13/3 313/1 اسرائیل

 29/7 729/1 31/2 231/1 01/3 301/1 امارات

 92/2 292/1 11/1 111/1 12/2 212/1 ایران

 71/2 271/1 13/1 113/1 90/1 190/1 بحرین

 13/1 113/1 19/0 019/1 99/9 999/1 پاکستان

 11/1 111/1 03/1 103/1 11/2 211/1 ترکیه

 11/1 111/1 71/0 071/1 22/1 122/1 سوریه

 39/7 739/1 99/7 799/1 91/1 191/1 عمان

 91/1 191/1 91/2 291/1 19/1 119/1 عربستان

 03/2 203/1 17/1 117/1 97/7 797/1 فلسطین

 23/1 123/1 12/7 712/1 11/1 111/1 قبرس

 92/2 292/1 17/1 117/1 17/1 117/1 قرقیزستان

 10/1 110/1 07/7 707/1 72/1 172/1 قزاقستان

 19/2 219/1 91/2 291/1 90/1 190/1 رقط

 79/7 779/1 07/2 207/1 11/1 111/1 کویت

 91/1 191/1 1 1/1 19/2 219/1 گرجستان

 12/7 712/1 70/7 770/1 71/2 271/1 لبنان

 99/7 799/1 01/9 901/1 91/7 791/1 مصر

 71/1 171/1 01/0 001/1 22/1 122/1 یمن

 .0991منبع: نویسندگان، 

 

شده محاسبه و درنهایت شاخص های تعریفها بر اساس وزنهای اصلی، مقدار وزنی آنشاخص ز محاسبه زیرپس ا

IDI (.01شود )جدول های اصلی محاسبه میشاخص از جمع مقادیر وزنی زیر 

 
 IDI(: محاسبه مقدار شاخص 3) جدول

 شاخص اصلی ر زیرمقدا ICTدسترسی  شاخص ریز ICTاستفاده  شاخص ریز ICTمهارت  شاخص ریز

 شاخص اصلی وزن زیر 1/1 1/1 1/1

 IDIمقدار نهایی شاخص  مقدار نهایی برای هر کشور

 ITU, 2016منبع: 

 
 برای هر کشور IDI(: رتبه و مقدار شاخص 74) جدول

 رتبه IDIشاخص  ICTمهارت  ICTاستفاده  ICTدسترسی  کشور

 0 12/1 71/2 13/1 90/1 بحرین

 1 11/1 93/3 11/2 13/3 اسرائیل

 9 00/1 29/7 31/2 01/3 امارات
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 1 91/2 91/1 91/2 19/1 عربستان

 7 91/2 19/2 91/2 90/1 قطر

 2 71/2 10/1 07/7 72/1 قزاقستان

 1 71/2 79/7 07/2 11/1 کویت

 3 79/2 23/1 12/7 11/1 قبرس

 9 13/2 11/2 11/7 13/2 آذربایجان

 01 11/2 39/7 99/7 91/1 عمان

 00 99/7 12/7 70/7 71/2 انلبن

 01 29/7 11/1 03/1 11/2 ترکیه

 09 21/7 01/1 37/9 71/2 ارمنستان

 01 79/7 91/1 1 19/2 گرجستان

 07 12/7 23/2 11/9 01/2 اردن

 02 99/1 92/2 11/1 12/2 ایران

 01 11/1 99/7 01/9 91/7 مصر

 03 13/1 03/2 17/1 97/7 فلسطین

 09 17/1 11/2 73/1 79/1 ازبکستان

 11 99/9 92/2 17/1 17/1 قرقیزستان

 10 91/9 11/1 71/0 22/1 سوریه

 11 97/1 13/1 19/0 99/9 پاکستان

 19 11/1 71/1 01/0 22/1 یمن

 11 19/0 27/1 11/1 70/1 افغانستان

 .0991منبع: نویسندگان، 
 

، کشور بحرین با 1102در سال  0111انداز شمبرای کشورهای منطقه چ IDIبا توجه به نتایج نهایی محاسبه مقدار 

و  11/1هست و کشورهای اسرائیل و امارات با مقادیر  IDIبرخوردارترین کشور منطقه از شاخص  12/1مقدار شاخص 

کم برخوردارترین  19/0و  11/1برابر با  IDIبا شاخص  های بعدی قرار دارند. کشورهای یمن و افغانستان نیزدر رتبه 00/1

 باشند.می 0111انداز های منطقه چشمکشور

 

 (IDI)از شاخص  7141 اندازکشورهای منطقه چشمو برخورداری جمعیت بررسی رابطه بین 

جمعیت و برخورداری کشورهای منطقه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط بین  پژوهشدر این 

رابطه  IDIاز شاخص  ه بین جمعیت و برخورداری کشورهادهد کبررسی شد. نتایج نشان می IDIانداز از شاخص چشم

با  -SPSS ،171/1افزار رها با استفاده از نرمجمعیت و برخورداری کشومنفی وجود دارد. ضریب پیرسون حاصله بین 

ها از شاخص برخورداری آنتر باشد میزان دهد هر چقدر جمعیت کشورها کماست که نشان می 112/1سطح معناداری 

IDI  (.00بیشتر است )جدول 

 
 (: محاسبه همبستگی پیرسون77) جدول

 حجم سطح معناداری IDIبرخورداری از شاخص  کشور جمعیت 
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 11 112/1 -171/1 0 کشور جمعیت

 IDI 171/1- 0 112/1 11برخورداری از شاخص 

 .0991منبع: نویسندگان، 

 

 (IDI)ها از شاخص اری آنو برخوردسرانه تولید ناخالص ملی کشورها بررسی رابطه بین 

 IDIها از شاخص با برخورداری آن 0111 اندازبررسی رابطه بین سرانه تولید ناخالص ملی کشورهای منطقه چشم

دهد که بین این دو عامل رابطه مثبت وجود دارد؛ بدین گونه که هرچقدر سرانه تولید ناخالص ملی کشورها نشان می

با  SPSS ،292/1افزار نیز بیشتر است. ضریب پیرسون حاصله از نرم IDIاز شاخص  هابیشتر باشد میزان برخورداری آن

 (.01جدول ) باشدمی 110/1سطح معناداری 
 

 (: محاسبه همبستگی پیرسون72) جدول

 حجم سطح معناداری IDIبرخورداری از شاخص  سرانه تولید ناخالص ملی 

 11 110/1 292/1 0 سرانه تولید ناخالص ملی

 IDI 292/1 0 110/1 11رخورداری از شاخص ب

 .0991منبع: نویسندگان، 

 

 با استفاده از ضریب ویلیامسون (ICT) های توسعهشاخصارزیابی توزیع فضایی 

کند ضریب پراکندگی که در برخی از منابع به ضریب ویلیامسون نیز شهرت دارد، شاخصی است که مشخص می

ذکر است مقدار حاصله در شده است. شایانصورت نامتعادل توزیعا نواحی بهتا چه حد یک شاخص در بین مناطق ی

های دهنده کاهش نابرابریطرف صفر گرایش یابد، نشاناین شاخص مابین صفر و یک است. هرچقدر رقم حاصله به

رزیابی نتایج حاصل از اها است. دهنده نابرابری بیشتر در توزیع فضایی شاخصنیز نشان (CV)مقدار بالای ای است. منطقه

آمده  09در جدول  0111انداز با ضریب ویلیامسون در کشورهای منطقه چشم (ICT) های توسعهتوزیع فضایی شاخص

 است.

 CV= S/M                                                                                                        (:0) رابطه

 

 ؛ میانگین است.M؛ انحراف معیار و S؛ ضریب پراکندگی، CVل: در فرمو

 
 7141انداز در کشورهای منطقه چشم (ICT) های توسعه(: ضریب پراکندگی شاخص79) جدول

 ICTمهارت  ICTاستفاده  ICTدسترسی  هاشاخص

 19/2 00/1 19/2 میانگین

 79/0 11/1 23/0 انحراف معیار

 127/1 191/1 112/1 ضریب پراکندگی

 .0991منبع: نویسندگان، 
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در بین  ICT ، میزان پراکندگی سه شاخص دسترسی، استفاده و مهارتSPSSافزار با محاسبه انحراف معیار در نرم

بوط به شاخص ها مراساس نتایج، بیشترین نابرابری در توزیع فضایی شاخص انداز محاسبه شد. برکشور منطقه چشم 11

 باشد.ابری مربوط به شاخص مهارت میاستفاده و کمترین نابر
 

 7141انداز در کشورهای منطقه چشم (ICT) های توسعهشاخص (: ضریب پراکندگی زیر71) جدول

 0X 1X 9X 1X 7X 2X 1X 3X 9X 01X 00X شاخص زیر

 111/1 173/1 193/1 129/1 111/1 117/1 113/1 111/1 179/1 131/1 110/1 میانگین

 109/1 109/1 100/1 171/1 101/1 191/1 111/1 110/1 111/1 191/1 101/1 انحراف معیار

 799/1 192/1 917/1 111/1 117/1 112/1 177/1 113/1 010/1 999/1 221/1 ضریب پراکندگی

 .0991منبع: نویسندگان، 

اند موبایل بشاخص مشترکین پهن باند ثابت و پهن  ها مربوط به زیرشاخص بیشترین نابرابری در توزیع فضایی زیر

اند دوم تحصیلی و پهن ب مقطع در نامثبت شاخص نسبت و کمترین نابرابری مربوط به زیر 111/1و  117/1با ضریب 

 (.01جدول ) باشدمی 010/1و  192/1 الملل با ضریباینترنت بین

 

 گیرینتیجه

شد. با توجه به نقش و اهمیت باترین فناوری در حال رشد میسریع (ICT)امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 

از  0111انداز ایران در میان کشورهای منطقه سند چشمحاضر به ارزیابی جایگاه  پژوهشفناوری اطلاعات و ارتباطات، 

شاخص توسعه  00برای دستیابی به این هدف، از  پرداخته است. (IDI)منظر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات 

المللی که توسط اتحادیه بین ICTاصلی دسترسی، استفاده و مهارت  شاخص ریز 9باطات در قالب فناوری اطلاعات و ارت

 است. شدهاستفادهشده، ارائه ITUمخابرات 

دهد که کشور بحرین نشان می 1102انداز در سال برای کشورهای منطقه چشم IDIنتایج حاصل از محاسبه شاخص 

 11/1باشد و کشورهای اسرائیل و امارات با شاخص می IDIطقه از شاخص ، برخوردارترین کشور من12/1با شاخص 

کم  19/0و  11/1، 97/1با شاخص های دوم و سوم هستند. کشورهای پاکستان، یمن و افغانستان نیز در رتبه 00/1و 

جای دارد.  0111داز انکشورهای منطقه سند چشم 02در رتبه  99/1باشند. ایران نیز با امتیاز برخوردارترین کشورها می

ی هاشاخصدر زمینه برخورداری از  0111 اندازچشمکه میان کشورهای سند  دهدیمنشان  پژوهشهمچنین نتایج 

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، عدم تعادل و ناهمگونی زیاد و به عبارتی دیگر شکاف دیجیتال وجود دارد؛ به 

 ترافتهیعهتوسسبت به کشور رتبه آخر )افغانستان( حدود چهار و نیم برابر طوری که کشور دارای رتبه اول )بحرین( ن

 است.

ز شاخص انداز اجمعیت و برخورداری کشورهای منطقه چشمنتیجه آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه بین 

IDI  برخورداری از شاخص نشان داد که کشورهایی که جمعیت کمی دارند درIDI  برند به سر میدر وضعیت مطلوبی

ناخالص  سرانه تولیدو کشورهای با جمعیت بالا در وضعیت نامطلوبی هستند. نتیجه این آزمون در بررسی رابطه بین 

نیز نشان داد کشورهایی که دارای سرانه تولید ناخالص ملی بالایی  IDIها از شاخص ملی کشورها و برخورداری آن

بالاتری برخوردارند. نتایج حاصل از  IDIاز شاخص ناخالص ملی پایین، هستند نسبت به کشورهای با سرانه تولید 

اخص استفاده ها مربوط به شمحاسبه ضریب ویلیامسون حاکی از آن است که بیشترین نابرابری در توزیع فضایی شاخص

ICT بت و مشترکین اهای مشترکین پهن باند ثشاخص ها مربوط به زیرشاخص و بیشترین نابرابری در توزیع فضایی زیر
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و کمترین  ICTها نیز مربوط به شاخص مهارت باشد. کمترین نابرابری در توزیع فضایی شاخصپهن باند موبایل می

ن باند دوم تحصیلی و په مقطع در نامثبت های نسبتشاخص ها مربوط به زیرشاخص نابرابری در توزیع فضایی زیر

 الملل است.اینترنت بین

قانون برنامه پنجم دستیابی  12برنامه چهارم، ضرورت استقرار جامعه اطلاعاتی و در ماده  11ماده رغم اینکه در علی

اما در عمل شاهد  به جایگاه دوم منطقه درزمینه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تأکید قرارگرفته است؛

، کشور IDIبرخورداری از شاخص ای که درزمینه گونهایم. بهعملکرد مناسبی جهت تحقق جامعه اطلاعاتی در ایران نبوده

نیز وضعیت مناسبی ندارد و در میان  0111انداز تنها در سطح جهان و آسیا بلکه در بین کشورهای منطقه چشمایران نه

 ،که کشورهای بحرین، اسرائیل، امارات، عربستان، قطر، قزاقستان، کویتقرار دارد. درحالی 02منطقه در رتبه  کشور 11

قبرس، آذربایجان، عمان، لبنان، ترکیه، ارمنستان، گرجستان و اردن در این زمینه بالاتر از ایران هستند، ایران فقط از 

باشد. نتایج حاصله پاکستان، یمن و افغانستان در جایگاه بالاتر میمصر، فلسطین، ازبکستان، قرقیزستان، سوریه، کشورهای 

 به جزباشند. دارای اختلاف می یکسان نبوده و IDIانداز از شاخص ی منطقه چشمدهد که برخورداری کشورهانشان می

جای دارند که نشان از  71های زیر بندی جهانی در ردهکشورهای بحرین، اسرائیل، امارات، عربستان و قطر که در رتبه

های در رتبه IDIشاخص  ز نظراباشد، سایر کشورها گذاری کشورهای مذکور در این زمینه میریزی و سرمایهبرنامه

 جهانی پایینی قرار دارند.

اقدامات مؤثری انجام دهد؛ زیرا « ICTشاخص استفاده »با توجه به وضع موجود، کشور ایران باید برای بهبود 

، پایین بوده و عدم توجه به ایجاد برابری در این ICTهای دسترسی و مهارت وضعیت این شاخص نسبت به شاخص

گردد و امکان استفاده اقشار جامعه از اطلاعات را شکاف میان ایران با سایر کشورها در این زمینه می شاخص موجب

 سازد.محدود می

 

 پیشنهادها

ات ریزی توسعه فناوری اطلاعگذاران در مسیر برنامهرسانی به برنامه ریزان و سیاستلذا، راهکارهای زیر برای یاری 

 گردد:و ارتباطات ارائه می

 های لازم برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتقویت زیرساختت -0

 ICTتوسعه های شاخص ها و زیرگذاری مناسب برای بهبود همه شاخصریزی و سیاستبرنامه -1

 ICTریزی برای بهبود شاخص استفاده برنامه -9

 موبایلهای مشترکین پهن باند ثابت و مشترکین پهن باند شاخص زیرریزی برای بهبود برنامه -1

 0111انداز جلوگیری از تشدید اختلاف موجود با کشورهای پیشگام جهانی، آسیایی و منطقه چشم -7

 های اصولی و جامعریزیتبدیل شکاف دیجیتالی موجود به فرصت دیجیتالی با برنامه -2

 .0111ساله ایران انداز بیستتدوین برنامه جامع فاوا متناسب با سند چشم -1
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