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چکیده
در تعامالت اقتصادي و اجتماعی هر کشـور نقـش تأثیرگـذار    ICTو ارتباطات شک، فناوري اطالعات یب

ها، شرایط یرشاخصز)، از چهار زیر شاخص تشکیل شده است. این NRIي (اشبکهدارد. شاخص آمادگی 
ینـان اصـلی   آفرنقـش بـراي  راو نیز میـزان کـاربرد واقعـی آن    ICTدر استفاده از محیطی و آمادگی اجتماع

ین درنهایـت تـأثیرات فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در      چنـ هـم یري نمـوده و  گاندازه(فرد، بنگاه و دولت) 
نظـر  در هـا محرك، آمادگی و استفاده به عنوان نماید. سه زیر شاخص محیطیماجتماع و اقتصاد را محاسبه 

گردد. این چهار زیر شاخص از ده سـتون  یمگرفته شده و باعث ایجاد زیر شاخص چهارم به عنوان تأثیرات 
ي بـر رشـد   اشـبکه یر شـاخص آمـادگی   تـأث نشانگر تشکیل گردیده که در این مطالعـه میـزان   وچهارپنجاهو 

کشـور جهـان در دوره   77ي هـا دادهیري شـده اسـت. بـراي ایـن کـار      گاندازهاقتصادي کشورهاي برگزیده 
یافتـه، بـرآورد   ي و مدل ارائه شـده بـه روش گشـتاورهاي تعمـیم    آورجمعصورت پانل دیتا، به2012-2007

ي بر رشد اقتصادي در گروه اشبکهدهد که نمره شاخص آمادگی یمگردیده است. نتایج برآورد مدل نشان 
باشـد. ایـن تـأثیر بـراي گـروه      یمـ /.202848آن دار داشـته و میـزان   یمعنـ یافته اثر مثبت و کشورهاي توسعه

________________________________________________________________

1- Imandoust@pnu.ac.ir

2- Alimofidy@gmail.com



9منطقه اي شمارهتوسعهمجله 132

معنی بوده است.یبتوسعه، مثبت و کشورهاي درحال
رشـد،  همگرایـی ي، فناوري اطالعات و ارتباطات، ابراتصـال، معادلـه  اشبکه: شاخص آمادگی هایدواژهکل

یافته.    روش گشتاورهاي تعمیم

JEL:L86, L63, O47, C23, C15, C26بندي طبقه

قدمهم
را معرفی و مقدار 2NRIايمیالدي شاخص آمادگی شبکه2002از سال 1مجمع جهانی اقتصاد

در ابتــدا ســاختار شــاخص آمــادگی عــددي آن را بــراي کشــورهاي جهــان محاســبه نمــوده اســت.
در گـردد.  دهنـده آن معرفـی مـی   تشـکیل 5نشانگر54و 4ها، ستون3هااي، به همراه زیرشاخصشبکه
هاي محیط، آمـادگی، اسـتفاده   اي به همراه زیرشاخصیز، نمره و رتبه شاخص آمادگی شبکهادامه ن

کـه تـاکنون   شـود. ازآنجـایی  ارائـه مـی  2013و تأثیرات کشورهاي برگزیده مطابق با گزارش سـال  
اي و رشد اقتصادي را بررسـی نمایـد، انجـام نشـده     اي که ارتباط بین شاخص آمادگی شبکهمطالعه

اي از مطالعات صورت گرفته بـین شـاخص   را معرفی نموده و پیشینه6دیجیتالی شدناست. شاخص
اسـتفاده شـده   7گردد. در این مطالعه از مدل همگرایی رشددیجیتالی شدن و رشد اقتصادي ارائه می

زایـی، بـا   است. در برآورد این مدل، دو مشکل تورش ناشی از حذف متغیر و تورش ناشی از درون
معتبـر بـودن   گـردد. برطرف می9و از طریق انتخاب متغیرهاي ابزاري8یافتهاي تعمیمروش گشتاوره
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1- World  Economic  Forum

2- Networked  Readiness  Index

3- Subindex
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6- Digitization Index
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8- Generalized Method of Moments (GMM)
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انجام شده است. در این آزمون، فرضیه صفر حاکی از عدم 1ماتریس ابزارها توسط آزمون سارگان
باشد. در انتها نیز با تعریف متغیرها و تصریح مدل، منابع مـورد نیـاز در  یهمبستگی ابزارها با اجزاء م

گردد. ارائه میEviewsافزار ها معرفی و نتایج برآورد با کمک نرمگردآوري داده
مبانی نظري

مـیالدي، فنـاوري   2002در سـال  OECDبر اساس تعریف سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 
مجموعه صنایع تولیدي و خدماتی است کـه بـراي نگهـداري، انتقـال و     2ICTاطالعات و ارتباطات

,Ghobadiشـود ( صورت الکترونیکی استفاده مـی ها و اطالعات بهدهنمایش دا 2005 ). فنـاوري  7 :
کیفیـت بهبـود وجدیـد مشـاغل ایجـاد وري،بهرهافزایشبرايبالقوهتواناییارتباطاتاطالعات و

صـورت  هـاي تولیـدي شـده و بـه    دارد و نیز باعث افزایش منفعت به هزینه در همه بخـش زندگی را
هاي جدیدي را براي خلق ارزش بیشتر از طریـق کـارایی در اسـتفاده از منـابع طبیعـی،      شمداوم رو

مجمـع اطالعـات فناوريگزارش(ها و دولت ارائه داده است مالی و انسانی در سطوح فردي، بنگاه
فناوري اطالعات و ارتباطات توانسته تا حـد زیـادي روابـط اقتصـادي و     . )42: 32013اقتصادجهانی
از اشـیاء در دنیـاي فیزیکـی بـه     %99ی را تحت تأثیر قرار داده و این در حالی است که هنوز اجتماع

تعبیـر  4IOEچیـز اینترنـت  ما در ابتـداي زمـانی هسـتیم کـه از آن بـه همـه      اند واینترنت متصل نشده
تنهـا  ). در ایـن دنیـاي جدیـد، نـه    ix: 2013مجمع جهانی اقتصاد اطالعاتفناوريشود (گزارشمی

دهند، بلکه اشـیاء  هاي روزمره را از طریق شبکه و اشتراك اطالعات انجام میکاربران بیشتر فعالیت
کنـد، تـا سـال    بینی میپیش5گیرند. مک کینزينیز با اتصال به اینترنت در خدمت کاربران قرار می

زارش پهن بانـد  تریلیون دالر باشد (گ2/6تا 7/2بین IOEمیالدي تأثیرات اقتصادي ناشی از2025
عدم محدودیت مکانی و زمانی در ارائـه خـدمات از طریـق    ).17: 62013اتحادیه جهانی مخابرات
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1- Sargan  Test

2- Information & Communication Technology

3- Global Information Technology Report World Economic Forum (GITR-WEF)
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5- McKinsey

6- The State of Broadband  2013
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شود. دو گزارش آخر فنـاوري اطالعـات   نامیده می1یک اتصال است و ابراتصالاینترنت، بیشتر از
کنـد.  بیـان مـی  ، اهمیـت ابراتصـال را   2013و 2012هـاي  و ارتباطات مجمع جهانی اقتصاد در سـال 

زنـدگی در  "بـا عنـوان   2012گزارش فناوري اطالعات و ارتباطات مجمع جهـانی اقتصـاد در سـال    
باشد.می3"رشد و اشتغال در دنیاي ابراتصال"2013و عنوان گزارش سال 2"دنیاي ابراتصال

هزینهکاهشافراد،مطلوبیتافزایشباارتباطاتواطالعاتفناوريکهدهدمینشانمطالعات
.اسـت گذاشـته اثـر اقتصـادي توسـعه ورشدفرآینددرهادولتکاراییوعملکردبهبودوهابنگاه

بررسی و تحلیل تأثیرات فناوري اطالعات و ارتباطات بر متغیرهاي اقتصـادي مسـتلزم آن اسـت کـه     
ایـن جانشـین را   معرفی نمـوده و ثانیـاً  ICTهاي مربوطه جانشین مناسبی را بجاي بتوانیم اوالً در مدل

صـورت  اي نتیجـه را بـه  طور کمی تعریف نماییم. در غیر این صـورت هرگونـه بررسـی و مطالعـه    به
منحصر به یک و یـا  ICTذهنی و مبهم ارائه خواهد کرد. در مطالعات گذشته انتخاب جانشین براي 

ي اقتصـادي پرداختـه   گیري تأثیر همان بخش بـر متغیرهـا  چند فناوري بوده و تنها به بررسی و اندازه
، تعداد کـاربران اینترنـت، تعـداد دارنـدگان کامپیوترهـاي      ICTگذاري در شده است. میزان سرمایه

باشـند. ایـراد دیگـر ایـن     هایی از این متغیرهاي جانشین میشخصی و ضریب نفوذ تلفن همراه نمونه
طالعات و ارتباطات توجه فناوري اهاي کاربردي و استفادهنوع مطالعات آن است که تنها به جنبه

آفرینان توجه کافی نشـده  شده و به محیط به عنوان عامل مهم و تأثیرگذار و نیز سطح آمادگی نقش
ICTازهاست. بر اساس این شاخص، تـأثیر فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات تنهـا منحصـر بـه اسـتفاد        

میـزان اي،شـبکه آمـادگی هـاي محـیط و آمـادگی نیـز بسـتگی دارد. شـاخص      نبوده و بـه شـاخص  
ارتباطاتواطالعاتفناوريطریقازشدهایجادهايفرصتازبرداريبهرهبرايکشورهاآمادگی

بـر ICTتـأثیر ازبهتـر دركایجـاد دنبـال بـه ایـن شـاخص  .نمایـد مـی ارزیابیسالیانهمقاطعدررا
بسـتر عنوانبهوصنایعکهمحرموتورعنوانبهبلکهصنعت،یکعنوانبهتنهانهملل،پذیريرقابت
و نیـز رسـیدن بـه    ICTکـارگیري مـؤثر از   موفقیت کشورها در بهاست.اقتصاديحرکتهراصلی

________________________________________________________________

1- Hyperconnect

2- Living in a Hyperconnected World

3- Growth and Jobs in a Hyperconnected World
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شرایط زیر نیز بستگی دارد:میزان استفاده بهاهداف اقتصادي و اجتماعی، عالوه بر 
نـوآوري  : شرایط بازار، ساختارهاي نظارتی و نیز شرایط مستعد براي جذبشرایط محیط شامل

و کارآفرینی.
افزاري، میزان و سطح مورد نیاز مهارت استفاده از هاي سخت: زیرساختآمادگی شاملشرایط 

ICTسه سطح فرد، بنگاه و دولت ونیز توانایی مادي (استطاعت پذیري) در اسـتفاده از خـدمات   در
ICT.

ايساختار شاخص آمادگی شبکه
تشـکیل شـده   اخص، ده ستون و پنجاه و چهار نشانگراي از چهار زیر ششاخص آمادگی شبکه

تعریـف  ICTو زیر شاخص چهارم به عنوان تـأثیرات  ICTهاياست. سه زیر شاخص اول، محرك
اي، عوامل محیطی را از میزان استفاده و سطح آمادگی و نیز انـدازه  شود. شاخص آمادگی شبکهمی

هـا در محاسـبه و   ها و سـتون ت تمام زیرشاخصکند. از سوي دیگر وزن و اهمیتأثیرات آن جدا می
اي ) ساختار شاخص آمادگی شبکه1شود. شکل (اي یکسان فرض میتعیین شاخص آمادگی شبکه

دهد. در این شکل چهار زیر شاخص: محیط، آمادگی، استفاده و تـأثیرات بـه همـراه ده    را نشان می
شـوند. سـتون اول   گـذاري مـی  پایین شـماره ها از باال به ستون مربوطه نمایش داده شده است. ستون

باشد.ستون دهم تأثیرات اجتماعی می...وکار و نوآوري وقوانین و نظارت، ستون دوم کسب

اي و معرفی نشانگرهامحاسبه شاخص آمادگی شبکه
) و از طریـق متوسـط نمـرات چهـار زیـر      1اي بـر طبـق رابطـه (   محاسبه شاخص آمـادگی شـبکه  

دهـد کـه   ) نشان مـی 1چنین رابطه (آید. هماستفاده و تأثیرات به دست میشاخص محیط، آمادگی،
دیگـر در  عبـارت اي یکسـان اسـت؛ بـه   ها بر شـاخص آمـادگی شـبکه   میزان تأثیرگذاري زیرشاخص

باشد.ها یکسان میوزن زیر شاخصNRIمحاسبه 
(نمـره زیـر   + )نمـره زیـر شـاخص آمـادگی    (+(نمره زیـر شـاخص محـیط)   =NRIنمره

)1(+(نمره زیر شاخص استفاده) شاخص تأثیرات)
زیر شاخص محیط

.شودیم) محاسبه 2نمره زیر شاخص محیط از طریق رابطه (
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محیط
کسب کار و نوآوري محیط

وکـار و نـوآوري   نمـره کسـب  (+و نظـارت محـیط)   (نمره قوانین =نمره زیر شاخص محیط 
محیط)  

)2(
ICTاین زیر شـاخص، سـاختار نظـارتی و بـازار کشـور مـورد نظـر را در پشـتیبانی از وضـعیت          

را در بهبود وضعیت رقـابتی حـداکثر   ICT. یک محیط پشتیبان بایستی تأثیرات کندیمگیري اندازه
). وضعیت محیطی از طریق دو ستون و هجده نشـانگر  7: 2013قتصاد نماید (گزارش مجمع جهانی ا

:شودیمگیري اندازه
ايساختار شاخص آمادگی شبکه-1شکل 

زیر شاخصها                                ستون

6: 2013اطالعات مجمع جهانی اقتصاد، منبع: گزارش فناوري 

ستون اول: قوانین و نظارت محیط
را از طریـق سـاختارهاي قـانونی و نظـارتی     ICTنشانگر، توسعه و گسترش 9وسیله این ستون به

ي فرآیندها) مـورد ارزیـابی   اجرا(شامل حقوق مالکیت معنوي، استقالل قضایی و کارایی قوانین در 

شاخص آمادگی شبکه اي
آمادگی

استفاده

تأثیر

قوانین ونظارت محیط

زیر ساخت و محتواي دیجیتالی

یی پرداختتوانا

ها

استفاده فرد

استفاده بنگاه

استفاده دولت
تأثیر اقتصادي

تأثیر اجتماعی
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) نشانگرهاي این ستون ارائه گردیده است.1(. در جدولدهدیمقرار 

وکار و نوآوري محیطستون دوم: کسب
وکار و نیز توسعه نـوآوري  نشانگر، شرایط الزم براي کارآفرینی در کسب9این ستون از طریق 

.باشدیم) 2. نشانگرهاي این ستون مطابق جدول (دهدیمرا مورد ارزیابی قرار 

ن اول (قوانین و نظارت محیط)نشانگرھای ستو-١جدول 
: قوانین مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات 1-02بودن قوانین در انجام کارها (*)اثرگذار: 01-1

ICT(*)
*)(منازعات: کارایی سیستم حقوقی در رفع 1-04*)(ییقضا: استقالل 03-1

و زیانگچالشي هانظارت: کارایی سیستم حقوقی در 05-1
)*(سخت

*)(1: محافظت از مالکیت معنوي06-1

و تشریفات براي اجرایی نمودن یک هاروال: تعداد 1-08افزار نصب شدهافزار غیر مجاز به نرم: نرخ تکثیر نرم07-1
قرارداد

ي یک قرارداداجرا: تعداد روزهاي مورد نیاز براي 09-1

ط)محینوآوریووکارنشانگرھای ستون دوم (کسب-٢جدول 
(*)سرمایهریسکبهدسترسی: 2-02: دسترسی به آخرین فناوري (*)01-2

یکشروعبراينیازموردروزهايتعداد: 2-04سودبهکلمالیاتنرخدرصد: 03-2
(*)وکارکسب

یکشروعبراينیازروال و تشریفات موردتعداد: 05-2
(*)طیمحبودنرقابتیشدت: 2-06(*) وکارکسب

(*)یتیریمديهاروشکیفیت: 2-08دانشگاهیتحصیالتنامثبتنرخ: 07-2
پیشرفتهفناوريمحصوالتدردولتتداركوتهیه: 09-2

زیر شاخص آمادگی
ي زیرسـاخت و محتـواي دیجیتـالی، توانـایی     هاستوننمره زیر شاخص آمادگی متوسط نمرات 

گذاري مناسب، قیمتافزارسخت. شودیممحاسبه ) 3و مطابق رابطه (باشدیمهامهارتپرداخت و 
________________________________________________________________

1 Intellectual property
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عوامـل در افـزایش نمـره    نیترمهمبهینه مطابق با قدرت پرداخت کاربران و داشتن مهارت الزم، از 
.باشدیمزیر شاخص آمادگی 

ــر شــاخص آمــادگی   ــالینمــره(=نمــره زی ــایی () زیرســاخت و محتــواي دیجیت نمــره توان
+)هامهارتنمره(+ داخت)پر

)3(
و مفیــد از مــؤثرنشــانگر، میــزان آمــادگی جامعــه در اســتفاده  12ایــن زیــر شــاخص از طریــق 

.دینمایمگیري را اندازهICTي هارساختیز

ستون سوم: زیرساخت و محتواي دیجیتالی
از مـؤثر شـورها در اسـتفاده   افـزاري ک این ستون از طریق نشانگرهاي زیر، میزان آمادگی سخت

ICTباشدیم) 3. این نشانگرها مطابق جدول (دینمایمگیري را اندازه.

دیجیتالی)محتوایونشانگرھای ستون سوم (زیرساخت-٣جدول 
(سرانه تولید الکتریسیته برحسب : تولید الکتریسیته01-3

کیلووات ساعت)
ن همراه : درصد نسبت پوشش شبکه تلف02-3

به جمعیت

: دسترسی به محتواي دیجیتالی (*)3-05به تعداد کاربرانالمللنیب: نسبت پهناي باند اینترنت 03-3
: نسبت تعداد سرورهاي اینترنت در یک میلیون جمعیت04-3

پرداختستون چهارم: توانایی
.شودیم) محاسبه 4رهاي جدول (توسط نشانگICTقدرت پرداخت کاربران در استفاده از 

پرداخت)نشانگرھای ستون چھارم (توانایی-٤جدول 
تلفن و هايبخشي در ریپذرقابت: شاخص میزان 4-03: تعرفه تلفن همراه سلولی 01-4

اینترنت 
: تعرفه اینترنت پهن باند ثابت 02-4

هامهارتستون پنجم: 
.شودیمگیري ) اندازه5الزم کاربران، توسط نشانگرهاي جدول (سطح مهارت
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)ھامھارتنشانگرھای ستون پنجم (-٥جدول 
: کیفیت آموزش علوم و ریاضیات (*)5-02: کیفیت سیستم آموزشی (*)01-5
ساالن: نرخ باسوادي بزرگ5-04ي ثانویههاآموزش: نرخ ثبت نام 03-5

زیر شاخص استفاده-3- 1-2
را در سه سطح فرد، بنگاه و دولت مـورد  ICTنشانگر، کاربردهاي 16این زیر شاخص از طریق 

.شودیم) محاسبه 4. نمره زیر شاخص استفاده با رابطه (دهدیمارزیابی قرار 
(نمـره اسـتفاده   +(نمـره اسـتفاده بنگـاه)    +نمره اسـتفاده فـرد)   (=نمره زیر شاخص استفاده 

دولت)      
)4(

ستون ششم: استفاده فرد
) محاسـبه  6میزان اسـتفاده فـرد از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات توسـط نشـانگرهاي جـدول (        

.شودیم

نشانگرھای ستون ششم (استفاده فرد)-٦جدول 
از اینترنتکنندهستفادها: درصد افراد 6-02نفر جمعیت100: تعداد مشترکین تلفن همراه در هر 01-6

: درصد خانوارهاي داراي دسترسی به اینترنت6-04: درصد خانوارهاي دارنده رایانه03-6
100: تعداد مشترکین اینترنت پهن باند ثابت در هر 05-6

نفر جمعیت
100: تعداد مشترکین اینترنت پهن باند همراه در هر 06-6

نفر جمعیت
ي اجتماعی مجازي (*)هابکهش: میزان استفاده از 07-6

ستون هفتم: استفاده بنگاه
.شودیمگیري ) اندازه7توسط نشانگرهاي جدول (ICTن استفاده بنگاه از امیز

نشانگرھای ستون ھفتم (استفاده بنگاه)-٧جدول
: ظرفیت نوآوري (*)7-02: میزان جذب فناوري توسط بنگاه (*)01-7

–: میزان استفاده از اینترنت در معامالت بنگاه 7-04بردي ثبت شده در هر یک میلیون نفر : تعداد اختراعات کار03-7
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بنگاه (*)جمعیت
کننده مصرف-: میزان استفاده از اینترنت در معامالت بنگاه 05-7

(*)
: توسعه آموزش کارمندان (*)06-7

ستون هشتم: استفاده دولت

اده دولت)نشانگرھای ستون ھشتم (استف-٨جدول 
: شاخص خدمات بر خط دولت8-02انداز آینده دولت (*)در چشمICT: اهمیت 01-8

(*)ICT: میزان موفقیت دولت در ترویج 03-8

زیر شاخص تأثیرات-4- 1-2
ي فنـاوري اطالعـات و   هـا کننـده کیـ تحري محیط، آمادگی و استفاده بـه عنـوان   هارشاخصیز

فناوري اطالعات و ارتباطـات منجـر بـه تـأثیراتی در حـوزه اقتصـاد و       . استفاده ازباشندیمارتباطات 
. این زیر شـاخص از طریـق   دهدیم)، نمره زیر شاخص تأثیرات را نمایش 5. رابطه (شودیماجتماع 

.دینمایمگیري را اندازهICTنشانگر، تأثیرات 8
(نمره تأثیرات اجتماعی)         +ات اقتصادي) (نمره تأثیر=)          نمره زیر شاخص تأثیرات 5(

ستون نهم: تأثیرات اقتصادي

نشانگرھای ستون نھم (تأثیرات اقتصادی)-٩جدول 
دیجدبر خدمات و محصوالت ICT: تأثیر 01-9

)(*
در هر یک میلیون ICT: تعداد اختراعات کاربردي ثبت شده در 02-9

نفر جمعیت
ي سازمانی جدید هامدلبر ICTیر: تأث03-9

(*)
کل اشتغالبرمحوردانشي هاتیفعال: درصد نسبت اشتغال در 04-9

نیروي کار

ستون دهم: تأثیرات اجتماعی

نشانگرھای ستون نھم (تأثیرات اجتماعی)-١٠جدول 
یاصلبر دسترسی به خدمات ICT: میزان تأثیر 01-10

)(*
اینترنت در مدارس (*): میزان دسترسی به 02-10

: شاخص مشارکت الکترونیکی10-04بر کارایی دولت (*)ICT: میزان تأثیر 03-10
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شـود: اول اینکـه نیمـی از    در مورد تهیه و محاسبه نشانگرها دو موضوع مهم در نظـر گرفتـه مـی   
ازآنجاکـه  باشـند.  صورت کیفی بوده و براي تعداد زیادي از کشـورها در دسـترس نمـی   نشانگرها به

باشـد، مـدیران مجمـع جهـانی اقتصـاد از طریـق       حیـاتی مـی  NRIنشانگر براي محاسبه 27ارائه این 
دهنـد.  صورت کمی ارائه مینشانگر را به27وکار این کسب15000هاي اجرایی بر روي نظرسنجی

منـابع  صـورت کمـی و توسـط    اند. باقیمانـده نشـانگرها بـه   این نشانگرها با عالمت (*) مشخص شده
). دوم اینکه نشـانگرهاي گـروه اول در   8: 2013اند (گزارش مجمع جهانی اقتصاد دیگري تهیه شده

باشد. اما دسته دوم که توسط منـابع دیگـر ماننـد    راحتی قابل استفاده میبوده و به1-7محدوده نمره 
نبـوده و  1-7ه انـد، در محـدود  اتحادیه جهانی مخابرات، سازمان ملل و یا بانـک جهـانی تهیـه شـده    

بایستی تبدیل شوند.

2013اي کشورهاي برگزیده در سال نمره شاخص آمادگی شبکه- 1-3
. در بین اندشده) آورده 11اي براي کشورهاي برگزیده در جدول (نمره شاخص آمادگی شبکه

کشـور اول از گـروه   22اي محاسـبه شـده اسـت،    شاخص آمـادگی شـبکه  هاآنکشور که در 144
نمـره  نیتـر نییپـا یافتـه، داراي  یافتـه هسـتند. یونـان در گـروه کشـورهاي توسـعه      ي توسـعه کشورها

. قطر، امارات متحده و بحرین از اولین کشورها در گروه خاورمیانه و شمال آفریقـا و یمـن   باشدیم
توسـعه آسـیایی، مـالزي اولـین     . در گـروه کشـورهاي درحـال   باشـد یمآخرین کشور در این گروه 

و وضعیت بهتري را باشدیمالمنافعمشتركقزاقستان اولین کشور در گروه کشورهاي کشور است.
اسـت. سـه   ترنییپانسبت به روسیه دارد. نمره فرانسه از اعضاي مهم اتحادیه اروپا، از قطر و امارات 

ه نمـره و رتبـ  قـرار دارد. 101در رتبـه  43/3. ایـران بـا نمـره   باشندیمکشور آخر از صحراي آفریقا 
هاي مربوطه محیط، استفاده، آمادگی و تأثیرات کشورهاي برگزیده به همراه ستونهايزیرشاخص

اند. بهترین رتبه ایران در زیر شاخص محـیط و  ) پیوست ارائه گردیده4) و (3)، (2)، (1در جداول (
راي بهبـود  مدت و بباشد. بر اساس این تحلیل، در کوتاهترین رتبه در زیر شاخص آمادگی میپایین

اي ایـران توجـه و بهبـود در رتبـه زیـر شـاخص آمـادگی بهتـرین         درافزایش شاخص آمادگی شبکه
باشد.گذاران میریزان و سیاستسیاست و توصیه به برنامه

شاخص دیجیتالی شدن- 1-4
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دیجیتـــالی شـــدن بـــه معنـــی انتخـــاب ارائـــه خـــدمات از طریـــق اتصـــال دیجیتـــالی، توســـط 
). مؤسسـه  35: 2013باشد (گزارش مجمع جهانی اقتصاد،ها میا و دولتهکنندگان، شرکتمصرف

میالدي با تعریف شاخص دیجیتالی شدن، وضعیت و نمره کشورها در 2012بوز و کمپانی در سال 
صورت کمی و عددي تعیین نمود. این مؤسسـه شـاخص دیجیتـالی شـدن را بـر      دیجیتالی شدن را به

) تعریف نموده است. 12مطابق با جدول (نشانگر23و 1اساس شش صفت کلیدي

٢٠١٣ای در کشورھای برگزیدهشاخص آمادگی شبکھنمره و رتبھ-١١جدول 
رتبه  کشور  نمرهگروه

1فنالند98/5یافتهتوسعه
2سنگاپور96/5یافتهتوسعه
3سوئد91/5یافتهتوسعه
4هلند81/5یافتهتوسعه
5ژنرو66/5یافتهتوسعه
6سوئیس66/5یافتهتوسعه
7بریتانیا64/5یافتهتوسعه
8دانمارك58/5یافتهتوسعه
9آمریکا57/5یافتهتوسعه
10تایوان47/5یافتهتوسعه
12جمهوري کره46/5یافتهتوسعه
21ژاپن24/5یافتهتوسعه

23قطر10/5خاورمیانه
24بلژیک10/5یافتهتوسعه
25امارات07/5یانهخاورم
26فرانسه5./6یافتهتوسعه

29بحرین83/4خاورمیانه
توسعه درحال

30مالزي82/4آسیا

31عربستان82/4خاورمیانه
40عمان48/4خاورمیانه

________________________________________________________________

1- Key Attibutes
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43قزاقستان43/4المنافعمشترك
45ترکیه22/4اروپاي شرقی

47اردن20/4خاورمیانه
54روسیه13/4المنافعمشترك
56آذربایجان11/4المنافعمشترك
توسعه درحال

58چین03/4آسیا

60برزیل97/3آمریکاي التین
62کویت94/3خاورمیانه

64یونان93/3یافتهتوسعه
توسعهدرحال

68هند88/3آسیا

توسعه درحال
76اندونزي84/3آسیا

80مصر78/3شمال آفریقا
94لبنان53/3خاورمیانه
101ایران43/3خاورمیانه

توسعه درحال
105پاکستان35/3آسیا

112تاجیکستان29/3المنافعمشترك
132لیبی77/2خاورمیانه
139یمن63/2خاورمیانه

144بروندي30/2صحراي آفریقا
:201311منبع: گزارش فناوري اطالعات مجمع جهانی اقتصاد، 

در اقتصـاد کنـونی جهـان،    و در گـروه کشـورهاي در حـال گـذر قـرار دارد.     47ران بـا رتبـه   ای
توانـد نقـش مهمـی در تحریـک رشـد اقتصـادي و ایجـاد اشـتغال داشـته باشـد.           دیجیتالی شدن مـی 

باشد. دلیل اصلی این تفـاوت  حال، تأثیرات دیجیتالی شدن در هر کشور و منطقه متفاوت میدرعین
هـاي  یافته و نوظهـور دانسـت. تحلیـل   ختارهاي اقتصادي متفاوت در کشورهاي توسعهتوان سارا می

دهـد کـه علیـرغم وضـعیت نامسـاعد اقتصـاد       اقتصادسنجی ارائه شده توسط بوز و کمپانی نشان مـی 
بیلیـون دالر آمریکـا در خروجـی اقتصـاد     193، دیجیتالی شـدن باعـث ایجـاد    2011جهانی در سال 

). 35: 2013یلیون شغل ایجاد کـرده اسـت (گـزارش مجمـع جهـانی اقتصـاد،       م6جهانی شده، و نیز 
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) پیوست ارائه شده است.  5جدول (نتیجه این مطالعه در

صفات و نشانگرھای شاخص دیجیتالی شدن-١٢جدول 

ویژگی توانایی پرداختویژگی حضور همیشگی
ثابتي نصب خطوط تلفنهانهیهزضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت

هزینه خط تلفن ثابت در دقیقهضریب نفوذ تلفن همراه
قیمت ثبت نام تلفن همراهضریب نفوذ اینترنت پهن باند همراه

تلفن همراهپرداختشیپقیمت ي شخصیهاانهیراتعداد 
قیمت دسترسی به اینترنت پهن باند ثابتضریب نفوذ نسل سوم تلفن همراه

گی سرعتویژویژگی قابلیت اعتماد
المللنیبپهناي باند اینترنت (همراه، ثابت، پهن باند)(نیمشترکتعدادگذاري بر نسبت سرمایه

سرعت اینترنت پهن باند

ویژگی مهارتویژگی قابل استفاده بودن
نفر جمعیت100تعداد مهندسین در هر یفروشخردهوسیله اینترنت به کل ی بهفروشخردهدرصد 
درصد نیروي کار داراي آموزش ثانویهیري شاخص دولت الکترونیکگاندازه

از اینترنتکنندهاستفادهدرصد افراد 
ي بدون سیمهادادهدرصد درآمد 

نفر جمعیت100در هر 1هادامنهتعداد 
نفر جمعیت100در هر IP2ي هاآدرستعداد 
ي اجتماعیهاشبکهدکنندگانیبازدتعداد 

به تعداد مشترکینهاامکیپنسبت تعداد
3: 2012، 3منبع: پیشرفت و دیجیتالی شدن

________________________________________________________________

1 Domains
2- Internet Protocol

3- Digitizatin and Prosperity
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باشد:  ) می6صورت رابطه (و  به100- 1بندي کشورها بر اساس این شاخص با نمره بین تقسیم
)6(4دود شده3نوظهور2در حال گذر1پیشرفته

)25) (کمتر از 9/29تا 25)  (بین 9/39تا 30(بین )40دن:  (بیشتر از نمره دیجیتالی ش

وري افزایش یافتـه کـه تـأثیر مهمـی بـر رشـد داشـته و کارهـا بـا          با افزایش دیجیتالی شدن، بهره
گردد. نیروي کار ارزان و نیمه ماهر همان چیزي اسـت کـه بـه    مهارت و تخصص کمتري انجام می

یافتـه بـا   دیگر دیجیتالی شـدن در کشـورهاي توسـعه   بیانظهور وجود دارد. بهوفور در اقتصادهاي نو
وري، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادي داشته اما در اقتصادهاي نوظهـور ایـن تـأثیر بـر     افزایش بهره

از بهـره  %29طور تقریبـی  باشد. اقتصادهاي پیشرفته (آمریکاي شمالی و اروپاي غربی) بهاشتغال می
اشتغال را به خود اختصاص داده و سـهم اقتصـادهاي نوظهـور از بهـره خروجـی و      از%6و خروجی 

باشد. آسیاي شرقی، اروپاي غربی و آمریکاي شمالی بیشترین تأثیر می%94و %71اشتغال به ترتیب 
اند. رشد اقتصادي ناشی از دیجیتالی شدن در شـرق آسـیا   دیجیتالی شدن را در رشد اقتصادي داشته

مریکاي شمالی و اروپاي غربی بیشتر است. دلیل این تفاوت آن است که اقتصادهاي شرق آسیا از آ
توانند جهش را انجام دهند اما اروپاي غربـی و آمریکـاي شـمالی از    هنوز در مرحله گذر بوده و می

4ا آمریکاي التین بـ اند. شرق آسیا، جنوب آسیا ومنافع رشد ناشی از دیجیتالی شدن منتفع گردیده
.)36: 2013اند (گـزارش مجمـع جهـانی اقتصـاد،     میلیون شغل بیشترین رشد اشتغال را کسب نموده

تأثیر دیجیتالی شدن بر رشد اقتصادي یکسان نبوده و این تأثیر براي کشورهاي پیشرفته از بقیه بیشـتر  
ده، نمـره دیجیتـالی شـدن بـراي کشـورهاي محـدود شـ       %10باشد. درصد رشد ناشی از افزایش می

در این مطالعه همچنـین  باشد.می/.62و /.59، /.51، /.50نوظهور، در حال گذر و پیشرفته به ترتیب 
/. درصـد محاسـبه   16افزایش در ضریب نفوذ اینترنت پهن باند بر رشد اقتصادي برابـر بـا   %10تأثیر 

________________________________________________________________

1- Advanced

2- Transitional

3- Emerging

4- Constrained
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).6: 2012شدن،دیجیتالیو(پیشرفتشده است

مدل و تعریف متغیرهاتصریحمعادله همگرایی رشد، -5-١
در مطالعه حاضر از معادله همگرایی رشد یـا معادلـه همگرایـی بتـا اسـتفاده شـده اسـت. شـکل         

صورت زیر است:عمومی مدل همگرایی بتا به
{ln(yi,t) – ln(yi,t-τ)} = β1ln(yi,t-τ) + β2 Zi,t + ɳi + εi,t (7)

t ،1βتـا  τ-tآن متغیر وابسته (عبارت سمت چپ) متوسط رشد اقتصادي طی دوره زمانی ه درک
رشـد اقتصـادي   کننـده کنتـرل نشانگر متغیرهاي i,tZمتغیر همگرایی و τ-i,tln(y(ضریب همگرایی،  

اي، ص آمادگی شـبکه صورت تابعی از نمره شاخ،  بهGDP. نرخ رشد حقیقی ساالنه سرانه باشدیم
هـا  گـردد. ایـن شـاخص   هـاي رشـد تعریـف مـی    و ترکیبـی از شـاخص  GDPنسبت تأخیري سـرانه  

گـذاري و نیـروي کـار. همـه متغیرهـا      اند از: مخارج مصرفی دولت، حجم تجـارت، سـرمایه  عبارت
شوند.صورت لگاریتمی بیان میبه

ln (GDPpercapi,t ) – ln (GDPpercapi.t-1 ) =αln (GDPpercapi.t-1 ) + β
ln(NRIscorei,t) +Xi,t Г + ɳ i + εi,t

)8(
ln (GDPpercapi.t-1 ) + β ln(NRIscorei,t) +Xi,t Г + ɳ i + εi,t = ξln (GDPpercapi,t )

)9(
که در آن داریم:

1= ξ+α

i,tX :i,t),  ln (i,t)ln(,i,t), ln (Labouri,t)ln (

iɳ: تأثیر کشورiدهد         ام را نشان میti,ε :جمله اخالل مدل رگرسیونی
از متغیـر وابسـته باشـد، توسـط آزمـون سـارگان رد       یراولین رگرسیون که فقط شامل یـک تـأخ  

. و گیردیمتغیر وابسته باشد، مورد پذیرش قرار میرو دومین رگرسیون که شامل دومین تأخشودیم
:شودیصورت زیر تبدیل م) به9رابطه (درنهایت

)(10)2-i.t) + δ ln (GDPpercap1-i.tln (GDPpercapξ =)i,tln (GDPpercap

i,t+ εiɳГ +i,t) +Xi,t+  β ln(NRIscore



147...بر رشد اقتصادي درNRIياشبکهسنجش تأثیر شاخص آمادگی 

تعریف متغیرھای استفاده شده در مدل-١٣جدول 
حتوضیمتغیرها

GDP per capita تولید ناخالص داخلی سرانه
Trade / GDPحجم تجارت ساالنه به نسبتGDP(جانشینی براي میزان باز بودن یک کشور در تجارت)

Investment /GDPگذاري کل از سهم سرمایهGDP

Labour(بر حسب میلیون نفر) مجموع نیروي کار
GovExp / GDPفی کاال و خدمات دولت از سهم ساالنه  مخارج مصرGDP

NRI scoreاينمره شاخص آمادگی شبکه

آوري داده و انتخاب کشورهاجمع- 1-6
کشوري مبتنی بر معیارهاي مختلفی مثل همگنـی  77هاي پانل  یک نمونه در این مطالعه از داده

اي برگزیـده  ) کشـوره 14کشورها و نیز در دسترس بودن اطالعات استفاده شده است. در جـدول ( 
) و 14بندي جـدول ( گروه از کشورها، مطابق با تقسیم2) براي 10برآورد معادله (اند. ارائه گردیده

اند از: گیرد. این دو گروه عبارتصورت می2007-2012در بازه زمانی 
کشور).20یافته (تعداد کل شامل کشورهاي توسعه:  گروه اول
کشور) شـامل کشـورهاي خاورمیانـه و شـمال آفریقـا      57توسعه (کشورهاي درحال: گروه دوم

ــزي (  14( ــرقی و مرک ــاي ش ــور)، اروپ ــین ( 8کش ــاي الت ــور)، آمریک ــورهاي  8کش ــور)، کش کش
10کشـور) و صـحراي آفریقـا (   9المنـافع ( کشـور)، کشـورهاي مشـترك   8توسعه آسیایی (درحال

کشور).
المللـی  از پایگـاه صـندوق بـین   GDPگذاري و مخارج مصرفی دولـت از  هاي سهم سرمایهداده

هاي ساالنه مجمع جهانی اقتصاد و متغیرهـاي مانـده   اي از گزارشپول، نمره شاخص آمادگی شبکه
از پایگـاه  GDPشامل تولید ناخالص داخلی سرانه، نیـروي کـار و نسـبت حجـم تجـارت سـاالنه از       

اند.بانک جهانی تهیه شده

کشورھای برگزیده-١٤جدول 
رهاکشوناحیه
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متحده،  ایتالیا، اتریش، بلژیک،  دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند،  ایاالتیافتهاقتصادهاي توسعه
لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، ژاپن، انگلیس،  جمهوري کره، سنگاپور

ه، آلبانی، بوسنی هرزگووین، صربستانی، لهستان، رومانی، ترکیکرواسبلغارستان، اروپاي شرقی و مرکزي
المنافع کشورهاي مشترك
و مغولستان

،  گرجستان،  قزاقستان، قرقیزستان، اوکراین،  مغولستان، ارمنستان، جانیآذرباتاجیکستان،  
ترکمنستان

رین، عمان، الجزایر، مصر، عربستان،  ایران، کویت، امارات متحده، قطر، اردن، یمن، لبنان، بحخاورمیانه و شمال آفریقا
لیبی، تونس

توسعه کشورهاي درحال
بنگالدش، پاکستان، اندونزي، مالزي، فیلیپین،  سریالنکا، تایلند، ویتنامآسیایی

آرژانتین، شیلی، کلمبیا، گواتماال، مکزیک، نیکاراگوئه، پرو، ونزوئالآمریکاي التین
کامرون، اتیوپی، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، زامبیاکنیا،  اوگاندا، سنگال، زیمبابوه، صحراي آفریقا

برآورد مدل- 1-7
) این است که وقفه متغیر وابسته در سمت راست با تـأثیرات  10مشکل اصلی در تخمین معادله (

گردد، تخمین الگو بـا اسـتفاده از روش   ارتباط دارد. این مشکل سبب میiɳکشور مقطعی ویژه هر
دار و ناسازگار شود. براي حل این مشکل، از تخمـین زن گشـتاور   ادفی، تورشاثرات ثابت و یا تص

وسیله کنیم. براي تخمین مدل بههاي پانل پویا است، استفاده میکه مبتنی بر مدلGMMیافته تعمیم
کارگرفته در مدل، مشخص شوند. متغیرهـاي ابـزاري   این روش الزم است، ابتدا متغیرهاي ابزاري به

اده در این مدل، مقادیر با دو وقفه تولید ناخالص داخلی سرانه (متغیر وابسته) و یک وقفـه  مورد استف
بسـتگی بـه معتبـر بـودن ابزارهـاي      GMMباشـد. سـازگاري تخمـین زننـده     متغیرهاي توضیحی مـی 

کارگرفتـه شـده از اعتبـار الزم    دهد کـه ابزارهـاي بـه   کاررفته دارد. نتایج آزمون سارگان نشان میبه
کارگرفته شـده، وجـود   گونه ارتباطی میان اجزاء خطا و ابزارهاي بهدیگر هیچعبارتوردارند. بهبرخ

هـاي  ندارد. در ایـن حالـت آمـاره آزمـون سـارگان بـا درجـات آزادي برابـر بـا تعـداد محـدودیت           
) بـراي دو گـروه از کشـورهاي    10نتـایج بـرآورد معادلـه (   باشـد.  برخوردار می1ازحد مشخصبیش

اند.) نمایش داده شده16) و (15توسعه  برگزیده در جداول  (یافته و درحالتوسعه
یافتھ برگزیده ای و رشد اقتصادی در کشورھای توسعھرابطھ شاخص آمادگی شبکھ-١٥جدول

(متغیر وابسته: لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه)

________________________________________________________________

1 Over  Identifying  Restriction
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خطاي ضرایبمتغیرها
احتالtآمار استاندارد

/.146911/12566/.120108/.137754ناخالص داخلی سرانه با یک وقفهلگاریتم تولید
/.390747/40001/.062173/.272985لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه با دو وقفه

/.GDP128630./032711./932307/30002لگاریتم حجم تجارت ساالنه به نسبت 
/.GDP334150/.120606./770604/20077گذاري کل از لگاریتم سرمایه

سهم ساالنه مخارج مصرفی کاال و خدمات دولت از لگاریتم 
GDP

560216./ -159597./510197/3-0009./

/.0564-950207/1/.331394- /.646287لگاریتم مجموع نیروي کار
/.965618/20045/.068400/.202848ايلگاریتم نمره شاخص آمادگی شبکه

-14128337/4J=ابزاري رتبه Static =

شود. آزمون سارگان: فرض صفر، مبنی بر عدم همبستگی جمله اخالل با متغیرهاي ابزاري پذیرفته می
76488256932   ./=@Chisq(J-Static,df)Scalar  PVAL =

=./6318212R
D.W = 1/420981

قیقهاي تحمنبع: یافته

توسعھ برگزیده ای و رشد اقتصادی در کشورھای درحالرابطھ شاخص آمادگی شبکھ-١٦جدول
(متغیر وابسته: لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه)

احتالtآمار خطاي استانداردضرایبمتغیرها
/.074095/30025/.168158/.516933وقفهیکباتولید ناخالص داخلی سرانهلگاریتم
/.6101/.510965/.087534/.044727وقفهدوباتولید ناخالص داخلی سرانهلگاریتم
/.684697/50000/.061446/.349302نسبتGDPبهساالنهتجارتحجملگاریتم

/.GDP171017./072825./348334/20201ازکلگذاريسرمایهلگاریتم
وکاالمصرفیمخارجساالنهسهملگاریتم

GDPازدولتخدمات
232956./-095686./434591/2-0160./

/.689879/20079/.088149/.237111کارنیرويمجموعلگاریتم
/.7122/.369499/.231362/.085488ايشبکهآمادگیشاخصنمرهلگاریتم

-14358169/9J=رتبه ابزاري  Static =

شود.ی بر عدم همبستگی جمله اخالل با متغیرهاي ابزاري پذیرفته میآزمون سارگان: فرض صفر، مبن
227953386737./PVAL=
=./5234842R

D.W = 1/879403
هاي تحقیقهتمنبع: یاف

وتحلیل نتایجتجزیه- 1-8
از متغیـر  %52و %63دهد که متغیرهاي توضیحی بـه ترتیـب   ) نشان می10نتیجه برآورد معادله (
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انـد. مطـابق بـا    توسعه، توضـیح داده یافته و کشورهاي درحالگروه کشورهاي توسعهوابسته را براي
بر طبق انتظـار بـا افـزایش نمـره شـاخص آمـادگی       یافته ) و براي گروه کشورهاي توسعه15جدول (

%10یافته افزایش یافته است. در واقـع بـا   اي، تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهاي توسعهشبکه
یافتـه  اي، تولید ناخالص داخلی سرانه در کشـورهاي توسـعه  نمره شاخص آمادگی شبکهافزایش در

یابد. افزایش می%2به میزان 
توسـعه را  کننده بـر رشـد اقتصـادي کشـورهاي درحـال     ) تأثیر متغیرهاي کنترل16نتایج جدول (

طالعـات گذشـته   معنـی بـوده اسـت. م   یباي مثبت و دهد. تأثیر متغیر شاخص آمادگی شبکهیمنشان 
وري با تأخیر و وقفه دهد که تأثیرات فناوري اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي و بهرهیمنشان 
توان رایانه را دیـد و  یمجاهمهکند: یمگردد. این تأخیر به حدي بوده است که سولو ادعا یمظاهر 

معنـی بـودن تـأثیر    یبـ وان بـراي  تـ یمـ . دلیل دیگـري کـه   1يوربهرهتأثیر آن را مشاهده نمود اال در 
توسـعه بیـان نمـود آن اسـت کـه      اي بر رشد اقتصادي در کشورهاي درحـال شاخص آمادگی شبکه

ي اثـر  وربهـره یر، بـر  تـأخ توسعه و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در این کشورها، علیـرغم  
ز بـه مهـارت و تخصـص    یت اقتصـادي نیـا  و فعالي انجام کارها تا براگذاشته و باعث گردیده است 

توسعه وجـود دارد: نیـروي   کمتري باشد. و این همان چیزي است که به وفور در کشورهاي درحال
کار ارزان با مهارت کم. این موضـوع بـا مطالعـات قبلـی سـازگار اسـت. یعنـی توسـعه و گسـترش          

تصادي داشـته امـا   یافته بیشترین تأثیر را بر رشد اقفناوري اطالعات و ارتباطات در کشورهاي توسعه
توان ادعـا نمـود بـا    یمباشد. علیرغم این دو دلیل یمتوسعه این تأثیر بر اشتغال در کشورهاي درحال
، انتخاب کشورهاي بیشتر و نیز گذشت بیشتر زمان، تأثیر افزایش نمره تربزرگانتخاب دوره زمانی 

داري یمعنـ ه نتـایج بهتـر و   توسعه باي بر رشد اقتصادي در کشورهاي درحالشاخص آمادگی شبکه
منتهی شود.

گذاريیاستسهاي یهتوصپیشنهاد و -1-9
در اختیـار داشـتن   و ارتباطـات اولین گام در دسـتیابی بـه موفقیـت در حـوزه فنـاوري اطالعـات      

________________________________________________________________

معماي بهره وري-1
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ایـران در  عمومی شناسایی آن، آمـادگی الکترونیکـی اسـت.   هايمؤلفهمناسب است که زیرساخت
دولتـی فنـاوري   اسـتفاده ووکـار کسبگذاري و محیط ي بهبود محیط سیاستهادهه اخیر در زمینه

هاي زیرساخت شبکه ارتبـاطی و  اما در زمینه. داشته استتوجهیقابلاطالعات و ارتباطات پیشرفت 
اطالعاتی (افزایش سرانه تولید برق کشور، ضریب نفوذ تلفن همراه، ضریب نفـوذ اینترنـت، پهنـاي    

پـذیري (متناسـب   فن همراه) و میزان دسترسی به محتواي دیجیتالی و استطاعتباند، پوشش شبکه تل
فردي و تجـاري و  استفاده) و میزان افرادمت خدمات ارتباطی و فناوري اطالعات با درآمد یبودن ق

بهبـود و ارتقـاي نمـره شـاخص     ، نمـره و رتبـه پـایینی دارد.   اجتمـاعی و اقتصـادي  تأثیراتهمچنین 
گـذاران  ترین وظیفه سیاسـت توان مهمها) را میرشد متوازن در تمام زیر شاخصاي (آمادگی شبکه

آمادگی شـبکه از جملـه کاربردهـاي    زیر شاخصتوجه به مدت، در بلندمدت دانست. اما در کوتاه
فردي (دسترسی به اینترنت پرسرعت خانگی و افزایش پهناي باند خـانگی)، زیرسـاخت و محتـواي    

هایی است که باید تمرکز بیشـتري بـر   از اهم فعالیت)پذیرياستطاعترداخت (توانایی پدیجیتالی و
.صورت گیردهاآنارتقاي 
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هاپیوست
٢٠١٣بوطھ کشورھای برگزیده ھای مرنمره و رتبھ زیر شاخص محیط و ستون-١جدول
زیر شاخص محیطستون اول: قوانین و نظارت محیطوکار و نوآوري محیطستون دوم: کسب

رتبهکشورنمرهرتبهنمرهرتبهنمره
1سنگاپور80/5197/5198/5
2نیوزیلند38/5692/5265/5
3فنالند34/5784/5359/5
4هلند40/5567/5653/5
5سوئد30/51167/5548/5
6بریتانیا33/5862/5748/5
7سوئیس32/5960/5846/5
8کنگهنگ61/5227/51544/5
9نروژ31/51052/5942/5
10کانادا47/5336/51242/5
14قطر29/51210/51819/5
16آمریکا29/51394/42211/5
18مالزي25/51688/42408/5

امارات 25/51784/42605/5
19متحده

24تایوان44/5451/43397/4
25عربستان07/52568/42987/4
28بحرین27/51439/44083/4

جمهوري 14/52325/44270/4
32کره

37عمان75/43347/43461/4
42اردن65/44005/44835/4
46ترکیه64/44397/35431/4
66قزاقستان23/46463/37793/3
69کویت13/47167/37190/3
71چین78/310597/35688/3
72ایران03/48070/36786/3
77آذربایجان96/38672/36684/3
78اندونزي10/47357/38283/3
80تاجیکستان54/312106/44780/3
86لبنان73/43576/213374/3
99مصر85/39839/39662/3
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102روسیه92/39024/310858/3
107برزیل42/312663/37853/3
116پاکستان81/310203/312342/3
138یمن30/313351/214091/2
144چاد58/214459/213959/2

٢٠١٣ھای مربوطھ کشورھای برگزیده و ستوننمره و رتبھ زیر شاخص آمادگی-٢جدول
ستون پنجم: 

هامهارت
ستون چهارم: توانایی 

پرداخت
ستون سوم: زیرساخت و محتواي 

زیر شاخص آمادگیدیجیتالی

رتبهکشورنمرهرتبهنمرهرتبهنمرهرتبهنمره
1فنالند45/6122/61987/6251/6
2ایسلند87/5955/6587/6143/6
3سوئد84/51048/6783/6438/6
4آمریکا62/52031/61580/6725/6
5کانادا02/6669/54381/6517/6
6نروژ52/52709/62384/6315/6
7دانمارك63/51809/62240/61404/6
8سوئیس10/6425/56871/6802/6
9یشاتر55/52489/53760/6901/6
10بریتانیا66/51590/53542/61399/5
11سنگاپور18/6250/55520/61996/5

جمهوري 67/51488/48313/62056/5
23کره

28ژاپن73/51350/49284/52436/5
32روسیه91/46123/61872/44329/5
35بحرین20/54464/54697/43927/5
36ترکیه65/48159/6456/44827/5
39عربستان29/53735/56506/53623/5

امارات 54/52570/48946/53023/5
40متحده

44قطر04/6592/310322/53506/5
50قزاقستان91/46290/53614/46398/4
51آذربایجان96/45716/62083/37598/4
55اردن33/53403/62755/38197/4
56عمان81/46890/53405/46692/4
57مالزي20/54358/55085/37387/4
58کویت79/47118/57164/44587/4
66چین01/55382/54046/38376/4
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68هند31/4957180/211170/4
71اندونزي88/46382/53926/38966/4
74برزیل42/49101/57616/46253/4
82مصر56/311547/6819/39341/4
86لبنان49/52812/49527/38829/4
93پاکستان19/312915/521310411/4
109ایران79/46913/311513/39769/3
117یمن54/213875/48843/212324/3
144سیرالئون10/2144114111/213174/1

:132013منبع: گزارش فناوري اطالعات مجمع جهانی اقتصاد 

٢٠١٣ھای مربوطھ کشورھای برگزیده نمره و رتبھ زیر شاخص استفاده و ستون-٣جدول 
ستون هشتم: استفاده 

دولت
ستون هفتم: استفاده  

زیر شاخص استفادهستون ششم: استفاده فردبنگاه

رتبهکشورنمرهرتبهنمرهرتبهنمرهرتبهنمره
1سوئد56/5889/5453/636
2فنالند55/51097/5340/6697/5
3سنگاپور29/6118/51413/61186/5
4جمهوري کره89/5331/51139/6786/5
5هلند39/51553/5842/6578/5
6دانمارك05/52456/5765/6175/5
7نروژ39/51423/51262/6275/5
8سوئیس86/43111/6115/61070/5
9ژاپن98/42701/6288/51362/5
11بریتانیا55/5905/51517/6959/5
13متحدهایاالت49/51137/51066/51851/5
15تایوان49/51219/51366/52045/5
16طرق75/5547/42782/51635/5
20کنگهنگ87/43077/41991/51218/5
22فرانسه02/52586/41852/52413/5
23امارات متحده99/5231/42890/43607/5
24کانادا14/52254/42444/52704/5
29مالزي57/5749/42644/44683/4
30بحرین78/5459/35613/53083/4
31عربستان73/5610/43039/44774/4
37عمان14/52162/35231/45036/4
42قزاقستان13/52334/38506/45418/4
44برزیل38/44890/33497/35808/4
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52آذربایجان71/43457/35868/36499/3
55کویت63/310535/38383/44094/3
56روسیه99/37424/39551/44591/3
58چین58/43886/33596/28380/3
60اردن22/45659/35555/36679/3
62ترکیه18/46065/34851/36878/3

آفریقاي 70/310291/33399/28153/3
72جنوبی

81هند55/44070/34597/112141/3
98لبنان90/213402/311670/36321/3
106ایران47199/211920/210806/3
118پاکستان56/311027/39183/112389/2
142یمن56/214168/213757/113527/2
144بروندي47/214231/214333/114404/2

14: 2013منبع: گزارش فناوري اطالعات مجمع جهانی اقتصاد 

٢٠١٣ھای مربوطھ کشورھای برگزیده ص تأثیرات و ستوننمره و رتبھ زیر شاخ-٤جدول
زیر شاخص تأثیراتستون نهم: تأثیرات  اقتصاديستون دهم: تأثیرات اجتماعی

رتبهکشورنمرهرتبهنمرهرتبهنمره
1سنگاپور28/6198/5213/6
2هلند08/6393/5400/6
3فنالند74/5999/5186/5
4سوئد62/51093/5377/5
5جمهوري کره19/6224/51271/5
6تایوان82/5649/5765/5
8بریتانیا86/5409/51448/5
9سوئیس08/52480/5544/5
10متحدهایاالت55/51132/51143/5
16کانادا35/51793/41614/5
17ژاپن88/43136/5812/5
19امارات متحده75/5713/42894/4
20فرانسه79/43292/41786/4
23قطر75/5885/33380/4
27مالزي02/52502/42952/4
31عربستان22/51864/34243/4
32بحرین38/51639/35239/4
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37قزاقستان09/52328/36618/4
41عمان75/43434/36104/4
50برزیل08/44840/35074/3
53روسیه06/45038/35472/3
54اردن98/35442/34970/3
55چین29/44208/38369/3
56هند71/37363/34367/3
59آذربایجان94/35735/35965/3
62مصر93/35828/36760/3
64ترکیه82/36326/36854/3
83ارمنستان37/39026/36931/3
99ایران36/39482/210609/3
101کویت47/38560/212504/3
102تاجیکستان31/39875/211103/3
106پاکستان05/311388/29997/2
116لبنان86/212085/210286/2
142الجزایر15/214108/214311/2
143یمن96/114320/214208/2
144بروندي90/114423/214106/2

15: 2013منبع: گزارش فناوري اطالعات مجمع جهانی اقتصاد، 

٢٠١١و اشتغال در سال GDPتأثیرات دیجیتالی شدن بر -٥جدول 
تعداد مشاغل ایجاد شدهآمریکا)(بیلیون دالرGDPتأثیرناحیه
3/8618,699آفریقا

8/11340,820المنافعکشورهاي مشترك
8/552,370,241آسیا و اقیانوسیهشرق

7636,737آمریکاي التین
27159,015اروپاي شرقی

5/16377,772خاورمیانه و شمال آفریقا
3/25167,650آمریکاي شمالی

4/91,117,753جنوب آسیا
5/31213,578اروپاي غربی

6/1926,002,266جمع کل

37: 2013منبع: گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 
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یافتھ برگزیدهبرای کشورھای توسعھ١٠- ١نتیجھ برآورد معادلھ -٦جدول 
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توسعھ برگزیدهبرای کشورھای درحال١٠- ١نتیجھ برآورد معادلھ -٧جدول 


