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چکیده
نقـش و کارکردهـای فناوری ارتباطـات و اطالعات (فاوا) بـه عنوان محور
بسـیاری از تحـوالت جهانـی ،امـری انکارناپذیر اسـت .فنـاوری اطالعات و
ارتباطات با سـرعت چشـم گیری در حال پیش روی است و تمامی کشورهای
جهان تالش میکنند تا با برنامهریزیهای جامع و آیندهنگر ،زمینهی توسـعهی
شـاخص فاوا را فراهم نموده و گامهای مهمـی در جهت ارتقای رتبهی خود و
توسـعهی جامعـهی اطالعاتی بردارند .بعد از دو اجالس جهانی سـران دربارهی
جامعهی اطالعاتی ،ميزان نزدیکی يا دوري از جامعهی مزبور و حدود بهرهمندي
از فناوری اطالعات و ارتباطات ،معیار توسـعهيافتگي کشورها و مناطق مختلف
جهان شناخته می شود.
امروزه با توجه به هدف برنامهی چشمانداز  20سالهی نظام که کسب جایگاه
اول علمی در منطقه اسـت ،همچنین گذشـت ده سـال از دومین اجالس جهانی
سـران و اتمام فرصت برای توسعهی فاوا در کشـورهای در حال توسعه ،ایران
میبایست به ارزیابی و بررسی وضعیت خود در حوزهی فاوا بپردازد .این مقاله
به دنبال پاسـخ به این پرسش اسـت که ایران در زمینهی توسعهی شاخصهای
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 .2دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی-نویسنده
مسئولshahghasemi@gmail.com-

 8دکتر محمدمهدی فرقانی و زهره شاهقاسمی

فـاوا و تحقـقجامعـهی اطالعاتی ،چه جایگاهـی در بین کشـورهای جهان و
منطقـه دارد؟ به بیان دیگر ،اقدامهای انجام شـده در ایـن خصوص چه نتایج و
دستاوردهایی داشته است؟
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نتایج این مقاله که با اسـتفاده از روش تطبیقی انجام شده ،نشان میدهد ایران
با نمرهی 4.29رتبهی  94را در میان سایرکشـورها کسـب نموده است .بهرغم
سیاسـتگذاریهای ایران برای توسـعهی فاوا،در حال حاضـر ،ایران در بین 11
کشور خاورمیانه ،حائز رتبهی نهم است که تا رسیدن به جایگاه اول مورد نظر
تـا سـال  ،1404فاصلهی زیـادی دارد .ارزیابی وضعیت ایران در ده سـال اخیر
نشـاندهندهی سـیر نزولی شاخصهای توسـعهی فناوری اطالعات و ارتباطات
کشور ما در بین کشورهای جهان و منطقه است.
كليد واژهها :جامعهی اطالعاتی ،فناوریهای ارتباطات و اطالعات ،شـاخص
توسعهی فاوا ،روش تطبیقی ،ایران

مقدّ مه و طرح مسأله

فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) 1به عنوان فناوری کلیدی قرن بیست و یکم
در زمینهی دستیابی به اهداف کالن توسعهی ملّی وهمچنین اهداف بینالمللی مانند
اهداف توسـعهی هزاره و اهداف توسـعهی پایدار ،نقش محوری ایفا میکند .این
فناوری به عنوان سنگ بنا و ستون اصلی جامعهی اطالعاتی شناخته شده است.
ت و منافـع فناوریهای اطالعات و ارتباطات باعث شـده که
ضـرورت ،مزي 
بسـياري از کشورها ،سياستها و برنامههاي خود را در راستاي بهکارگیری این
فنآوری و ايجاد جامعهی اطالعاتی و در سطح باالتر جامعهی معرفتی ،طراحي و
تدوین کنند .بعد از دو اجالس جهانی سـران درباره ی جامعهی اطالعاتی ،ميزان
نزدیکی يا دوري از جامعهی مزبور و حدود بهرهمندي از تکنولوژي اطالعات و
ارتباطات ،معیار توسعه يافتگي کشورها و مناطق مختلف جهان گردید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،سال  2015را ایستگاه پایانی اجالس جهانی
)1. Information & Communication Technology ( ICT
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سران دربارهی جامعهی اطالعاتی و نقطهی تبدیل شدن اهداف به کنشها معرفی
کرده است ،در این سال ،دستاوردهای دو اجالس پیشین ،بازبینی خواهد شد.
نکتهی قابل توجه در بطن تحوالت مذکور این است که درک جوامع مختلف
نسبت به تأثير فناوری اطالعات و ارتباطات در شکل بندي جديد نظام بينالمللي،
سـبب ميشود تا کشورهاي مختلف به اقتضاي شـرايط خاص خود ،تواناييشان
را در تجديد سـاختار جامعهی خويش بيازمايند.بسیاری از کشورهای جهان ،در
حوزهی فناوری اطالعات و ارتباطات ،برنامهریزیهای مدون و منسـجمی انجام
دادهاند که جایگاه آنان را تا سطح کشورهای توسعه یافته ،ارتقا داده است.

امروزه با توجه به آرمان سـند چشـمانداز  20سـالهی نظام که کسـب جایگاه
اول علمی منطقه در آن مدنظر است ،همچنین گذشت ده سال از دومین اجالس
جهانی سران ،و اتمام فرصت به کشورها برای توسعهی فاوا ،ایران میبایست به
ارزیابی و بررسـی پیشرفتهای خود در حوزهی مزبور بپردازد؛ زیرا در راستای
ارتقای توسـعهی جامعهی اطالعاتی جهانی ،رصد ،پایش و پرداختن به سـنجش
وضعیت توسعهی شاخصهای جامعهی اطالعاتی به عنوان محور توسعهی پایدار،
بیش از همیشه اهمیت یافته است.
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در ایران نیز تحقق جامعهی اطالعاتي از طريق توسعه و بهكارگيري فنآوري
اطالعات و ارتباطات ،يكي از اهداف چشـمانداز بیستسالهی جمهوری اسالمی
ایران است .آرمان این چشمانداز« ،کسب جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري
در سطح منطقه» تا سال  1404است ،که برنامههایپنجسالهی چهارم ،پنجم ،ششم
و هفتم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور باید متناسب با آن طراحی
و تدوین شـود .به همین منظور در مادهی  44برنامهی چهارم ،ضرورت اسـتقرار
جامعـهی اطالعاتیو در مادهی  46قانون برنامهی پنجم نیز دسـتیابی به جایگاه
دوم منطقه در زمینهی شاخصهای ارتباطات و فناوری اطالعات مورد تأکید قرار
گرفته ،اما این توجهات عمدتا در اسناد و برنامههای دولت انعکاس داشته است.
در حال حاضر ،ایران در بین  11کشـور خاورمیانه ،حائز رتبهی نهم اسـت که
تا رسـیدن به جایگاه اول برنامه تا سـال  ،1404فاصلهی زیادی دارد .دو برنامهی
چهارم و پنجم توسـعه به اتمام رسیده ،اما جایگاه ایران در بین کشورهای جهان
و منطقه به جای ارتقا ،سیر نزولی یافته است!
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سـنجش و تحلیل عملکرد ایران در این حوزه ،امکان مقایسـهی وضع موجود
ایـران در منطقـه و جهـان را فراهم میکند .توصیف و تحلیـل وضع موجود ،به
سیاسـتگذاران و برنامهریزان کمک میکند تا در مـورد ادامهی این وضعیت یا
تغییر آن ،تصمیم بگیرند و یابه منظور انتخاب مسـیر درسـت برای دسـتیابی به
اهداف سیاسـتهای کالن کشـور ،چشـمانداز نوینی برای آینده ترسیم نمایند.
شـناخت جایگاه جهانی ایران در عصر ارتباطات و میزان رشد ابزارهای فناوری
ارتباطات و اطالعات در مقایسه با سایر کشورها ،میتواند هشدارهای الزم را در
مورد افتادن در ورطهی شکاف دیجیتالی که امروزه گریبانگیر اکثر کشورهای
در حال توسعه گردیده ،به ما بدهد .این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است
که در زمینهی توسـعهی شـاخصهای فاوا و تحققجامعهی اطالعاتی ،ایران چه
جایگاهی در بین کشورهای جهان و منطقه دارد؟
ایـن مطالعه از نوع مقایسـهی تطبیقی اسـت که ضمن اشـاره به سـیر تحول
مفهوم جامعهی اطالعاتی ،به بیان چارچوبهای نظری و مفهومی آن میپردازد،
سپس شـاخصهای موجود برای سنجش جامعهی اطالعاتی را توضیح داده و در
نهایت بر اسـاس یکی از معتبرترین شاخصهای توسعهی فناوریهای اطالعات
و ارتباطـات( )IDIکه توسـط اتحادیهی جهانی مخابرات -بـه عنوان نهاد اصلی
مرجـع در حـوزهیجامعـهی اطالعاتی -در جهان انجام میشـود ،به مقایسـه و
سنجش جایگاه جامعهی اطالعاتی ایران طی سالهای  2002تا  2013میالدی بین
کشورهای جهان و منطقه میپردازد.

تدارک نظری -مفهومی

در مـورد ريشـه و منبع جامعهی اطالعاتي ،دیدگاههـای متفاوتي وجود دارد كه
در اين ميان ،دو ديدگاه منتسـب به ژاپن و آمریکا رواج بيشتري يافته است .بر
اسـاس این دو دیدگاه ،واژهی جامعهی اطالعاتی براي اولين بار در دههی1960
م .و در ارتباط با ایدهی «صنعت اطالعات» مطرح شد .نظريهی آمريكايي اولين
كاربرد اين اصطالح را به فريتز مك لوپ 1نويسـندهی کتاب «تولید و اشاعهی
دانـش در ایـاالت متحـدهی آمریـکا» ( )1962مرتبط ميداند كـه از آنبا نام
1. Fritz Machlup
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«صنعت دانش» ياد كرده است .اين در حالي است كه ژاپنیها ادعا میکنند این
واژه برای ا ّولین بار در ژاپن به کار رفته است .موریس سوزوکی )1988 ( 1بیان
میکند :ابداعکنندهی واقعی این لغت «یوجیروهایاشـی» 2اسـت که با نگارش
کتاب جامعهی اطالعاتی از جامعهی سخت به نرم ( 1969میالدی ،یک سال پیش
از برگزاری کنفرانس )ASISاین واژه را به کار برد (شکرخواه .)38 ،1383

یکی از جامعترین تعاریف از جامعهی اطالعاتی ،در کنفرانس منطقهای آسـیا
 اقیانوسـیه ،ارائه شـدكه به قرار زير اسـت :مفهوم جامعهی اطالعاتی این استکه شبکههای توسعه یافتهی تکنولوژیهای ارتباطی  -اطالعاتی با فراهم آوردن
دسترسـیهای مؤثّر ،مناسـب و مادی به اطالعات و مضامین مناسـب با قابلیت
دسترسـی باال میتوانند به مردم در نیل به اسـتعدادهای خود ،تسـریع توسعهی
اقتصادی و اجتماعی ،باالبردن کیفیت زندگی ،از بین بردن فقر و گرسـنگی و
تسهیل فرایند تصمیمگیریهای مشارکتی کمک کنند(فرقانی .)1 ،1382
1. Tessa Morris-Suzuki
2. Yujiro Hayashi
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مفهوم جامعهی اطالعاتی ،سـیر تحولی طوالنی دارد و خاسـتگاه تئوریک آن
نیز بسـیار گسترده است .طیف گسـتردهای از محافل دانشگاهی و پژوهشگران
(اقتصاددانـان ،جامعهشناسـان ،اندیشـمندان سیاسـی و )...تـا رماننویسـان و
نویسـندگان معمولـی در بخش مطبوعـات و تودهی مردم به نوعـی به این واژه
پرداخت ه و دربارهی آن اظهارنظر كردهاند ،به همين سبب ،تعریفی دقیق و جهانی
از جامعـهی اطالعاتی وجود نـدارد .اکثر نظریه پردازان بر این نکته توافق دارند
که جامعهی اطالعاتی ،حاصل تغییراتی اسـت که از دههی ۱۹۷۰شـروع شـد و
امروزه روند امور را در جوامع از بنیاد متحول کرد ه است .ویلیام مارتین(،)1988
تعریفـی از جامعـهی اطالعاتی ارائه داده که تا به حـال همچنان اهمیت خود را
حفظ کرده اسـت .تعریف وی از این قرار اسـت« :جامعهی اطالعاتی جامعهای
است که در آن کیفیت زندگی همانند چشماندازهای تحول اجتماعی و توسعهی
اقتصادی به میزان رو به تزایدی به اطالعات و بهرهبرداری از آن وابسته است».
بنا به گفتهی «مارتین» ،هدف از ارائهی تعریف فوق ،بیشتر ارائهی یک تصویر
کلـی از جامعهی اطالعاتی اسـت تـا صرف ًا بیـان ویژگیهـای تکنولوژیک یا
اقتصادی(محسنی؛ .)1380:21
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«یان میلز » 1به منظور نتیجهگیری از منابعموجود دربارهی جامعهی اطالعاتی،
تالش فراوانی جهت توسـعهی حوزههای جامعهی اطالعاتی انجام داده است .به
نظـر وی ،احتما ًال وجـود جامعههایاطالعاتی متعددی را میتوان متصور شـد.
وی از جمعبنـدی میان افکار کسـانی که جامعهی اطالعاتـی را پدیدهای کام ً
ال
نو مشـاهده میکردند و آنهایی که آن را واقعیتی در تداوم جامعههای گذشته
میدانسـتند،نیز با توجه به دیدگاههای کسـانی که دربارهی جامعهی اطالعاتی
نگاه خوشبینانهای داشـتند ،عم ً
ال به یک دیدگاه سـختگرایانه رسید .دیدگاه
سختگرایانه ،تلفیقی از نظرهای افراطی ،و بر اين باور بود که تاثیر اجتماعی و
تکنولوژیکی این تحول ،امری پیچیده است ،وتنوع و گوناگونی عالئق ،عاملین
و سـاختهای اجتماعی ،نتایج متعددی را به بار خواهدآورد و به همين سـبب
ما جامعههای اطالعاتی متعددی خواهیم داشـت و نه یک جامعه با خصلتهای
واحد(محسنی.)21 :1380 ،
اتحادیـهی بینالمللـی ارتباطـات دور نیز در مقدمهی سـند «عناصر و اصول
جامعـهی اطالعاتی» با «یان میلز» هم عقیده اسـت و در این خصوص یاد آور
میشـود که مفهوم جامعهی اطالعاتی و عناصر آن ،مفاهیمی ایسـتا و ماندگار
نیسـتند ،بلکه تحت شـرایط موجود بینالمللی ،منطقـهای و ملّی میتوانند معنای
خاص خود را داشـته باشـند ،و بر این اسـاس ،مفهوم جامعهی اطالعاتی همانند
یـک مفهـوم درحال گذار ،چند ضلعی وچند معنایی اسـت که در هرکشـوری
میتواند مفهوم ویژهای داشـته و حتی معادل آن در سازمانهای بینالمللی نیز با
مفهوم مورد نظر دولتها و سازمانهای ملّی متفاوت باشد.
اگر بخواهیم تعریفی از «جامعهی اطالعاتی» در اسناد کشور بیابیم ،به تعریفی
از آن در برنامهی توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطالعات ایران ( تکفا)
میرسـیم که اینگونه آمده است  :جامعهی اطالعاتی یکپارچه ،تبلوری مجدد
از کلیهی فرآیندهای متعارف و سـنتی اجتماعی نظیر کسب و کار ،آموزش و
 ...و حتی فعالیتهای شخصی نظیر تفریحات و امثالهم در قالبی نوین با استفاده
از فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICTاست(تکفا؛ .)4 :1381
با گسـترش و توسـعهی کاربرد فنـاوری اطالعات و ارتباطـات ،نظریههای
1. I.Miles
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نظريههاي خوشبينانه ،جامعهی اطالعاتي را به عنوان يک روند تاريخي جديد
بعـد از جوامع کشـاورزي و صنعتي و مظهر يک عصر تـازه در تاريخ زندگي
جمعي انسـان بيان ميکنند .از جمله ميتوان به آراي فريتز مکلوپ 1اشاره کرد
که به مطالعهی تحوالت اقتصادیزمینه ساز جامعهی اطالعاتي پرداخت.مارک
پـورات 2نيـز با افزودن يک طبقهی جديد ،يعنـي بخش اطالعات به بخشهاي
سنتي کشـاورزي ،صنعتـي و خدماتي ،تلاش کرد تا يک تعريـف بنيادين از
سـاختار اقتصاد ارائه دهد(معتمدنـژاد .)63-65: 1383 ،دانيل بلنيز يكي ديگر
ی پديدار شـدن نوع جديدي از جامعه اسـت که جوامع را به
از مدافعـان نظريه 
پيشـاصنعتي ،صنعتي و پساصنعتي تقسيم نمود .به نظر وی ،جامعهی َپساصنعتي
بـه مثابـه جامعهی مبتني بر خدمات اسـت (بـل)95: 1382 ،؛ همچنين ميتوان
4
ديدگاههاي آلوين تافلر(موج سوم) ،جيمز بنيگر ،مايکل پيور 3و چارلز سيبل
(تخصصيسازي انعطافپذير) 5و ...را در اين گروه جاي داد.
در مقابل نظريههاي خوش بينانه ،نظريهپردازان انتقادي ضمن پذيرش نقش و
1. Fritz Machlup
2. Marc Uri.Porat
3. Michael Piore
4. Charles Sabel
5. Flexible specialisation
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مختلفی دربارهی توسعه و نقش آن در جوامع توسط اندیشمندانارائه شده است.
نظریـه پردازیهـای علمی پیرامون جامعهی اطالعاتی را میتوان به سـه دسـته
تقسیم نمود :نخست نظریاتی کهجامعهی اطالعاتی را با رویکردی خوشبینانه،
آرمانشـهری نوین میدانند و بر این باورند که هر نسل و عصری ،آرمان شهر
خاص خود را دارد و نسل کنونی ،آرمانشهرش را در تحقق جامعهی اطالعاتی
میبیند؛ دوم ،نظریاتی که حاوی دیدگاههای انتقادی به روندهای حاکم است و
ضمن تأکید بر اهمیت دسـتاوردهای نوین فناوری اطالعات و ارتباطات ،تداوم
وضعیت موجود و مناسبات رایج در جامعهی سرمایهداری را به چالش میکشند،
و گروه سـوم ،گروه بینابین یا متعادل که ضمن تشـخیص و توجه به جامعهی
اطالعاتی و اهمیت فزایندهی اطالعات در عصر کنونی ،به بررسـی و تشـخیص
جنبههای منفی آن نیز پرداختهاند.

 14دکتر محمدمهدی فرقانی و زهره شاهقاسمی
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اهميت اطالعات در دورهی کنوني ،معتقدند که جامعهی اطالعاتي به عنوان يک
مفهوم اسطورهاي پرابهام در خدمت اهداف سرمايهداري و براي سرپوشگذاري
بـر ادامهی تضادهاي طبقاتي و توسـعهی سـلطهی اقتصادي کشـورهاي بزرگ
صنعتـي غربـي به کار برده ميشـود.آلن تورن 1از جمله کسـاني اسـت که از
ی برنامهاي شده انتقاد ميکند و معتقد است كه
جامعهی جديد تحت عنوانجامع ه 
در چنين جامعهاي ،حوزهاي از باز توليد فرهنگي ،شـامل جنبههايي از اطالعات،
مصرف ،سلامت و پژوهش و آموزش ،صنعتيسازي ميشود .هربرت.آي شيلر
نيز به تفسير روندهاي کنوني قلمرو اطالعات ميپردازد .به نظر وي ،اصول بازار
ی دگرگونيهاي قلمرو
و مهمترين آنها ،يعني کسـب حداکثر سود ،بيانکنند ه 
اطالعات (مانند سـاير قلمروهاي جامعهی سـرمايهداري) است(وبسـتر:1383 ،
.)194-195
يورگن هابرماس ،مديريت اطالعات را به عنوان نشـانهاي از نابودي گسترهی
همگاني ميشناسـد و سـه جنبه از مديريت اطالعات را که شـامل بسـتهبندي و
ارعاب و سانسـور اسـت ،همراه با رازپوشـيهاي دولت (که آن را روي ديگر
ی همگاني
چنين سـکهاي ميشناسـد) به عنوان عوامل عمده در نابودي گسـتر ه 
2
معرفـي ميکند(همان منبـع .)220 ،آرمان ماتالر ،
بـر اثـر مديريت اطالعاتّ ،
که از پيشـگامان و بنيانگذاران مکتب انتقادي «اقتصاد سياسي ارتباطات» است،
ی ديگران مانند دانيل بل ،انتقادهاي خويش را
در برابر ديدگاههـاي خوشبينان ه 
مطرح کرده و کوشـش گفتماني فراواني را که براي جهانيسـازي آرماني اين
مفهوم صورت ميگيرد ،نوعي سـرپوشگذاري بر واقعيتهاي سـرمايهداري و
گسـترشدهي يک ايدئولوژي جديد در«عصر بـدون ايدئولوژي» معرفي كرده
است (معتمدنژاد)270-295 :1383 ،؛ همچنين ميتوان نظريههاي پستمدرنيسم،3
ی مکتب سامانبخشـي ، 4نظريههاي آنتوني گيدنز ،فردريک جميسـون،
نظريـ ه 
5
فيليپ کئو  ،سـزهاملينک ،آنتونيو پاسـکالي ،مجيد تهرانيـان و ...را در رديف
نظريههاي انتقادي قرار داد.
1. Alain Touraine
2. Armand Mattelart
3. Post modernism
4. Regulation theory
5. Philip Ceo
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نظريههاي بيطرف يا بينابين ،حد وسـط اين دو طيف هسـتند که گسـترش
جامعـهی اطالعاتي را موجب بهبود زندگـي در دورهی کنوني ميدانند و نيز بر
اين باورند كه ورود به اين جامعه با دگرگونيها و مشکالت اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي و فرهنگي فراوان همراه خواهد بود .از جمله میتوان به نظريههای «مانوئل
کاستلز» اشاره كرد که وي معتقد است در پايان هزارهی د ّوم جهان ،جامعهاي نو
ی شبکهاي ناميده است.
در حال شکلگيري است که وي آن را جامع ه 

یکی دیگر از نظریههایی که میتوان آن را در طیف متعادل جای داد ،نظریهی
« جامعهی اطالعاتی مشـارکتی ،همیارانه و پایدار» اسـت که توسـط کریستین
فوش 1ارائه شـده اسـت .اصطالح همیارانه بر مبنای منطق شـمول(دربرگیری)
طراحی شـده که در آن همهی عوامل و گروهها در منافع سیستم اجتماعی سهیم
هسـتند .منطـق همیاری ،نیروی الزام آور یک جامعهی پیشـرفته اسـت که در
آن ابعـاد مختلـف جامعه به یکدیگـر پیوند خوردهاند .مشـارکت در این نظریه
به معنای توانمندسـازی ساختاری ،همیاری در فرایندهای اجتماعی بین االذهانی،
پایداری بلندمدت شـرایط و اثرات سیستم اجتماعی است که در آن همهی افراد
از زندگـی خوبی بهرهمنداند .در چنین جامعـهای،دانش و فناوری ،هر دو با هم
شـکلدهندهی سیسـتم اجتماعی بوده و همهی افراد در آن درگیر و به صورت
1. Christian Fuchs
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ی دههی 1970ميالدي،
ی 1960و نيمـ ه 
ی مزبـور در اواخر ده ه 
ظهـور جامع ه 
محصول همگرايي سـه فرايند تاريخي مستقل است :انقالب تکنولوژي اطالعات
ی شبکهاي را ممکن ساخته است) ،تجديد ساختار سرمايهداري
(که ظهور جامع ه 
ی  1980ميالدي به بعد با هدف
و اقتصـاد متکي بر برنامهريـزي متمرکز از ده ه 
غلبـه بـر تعارضهاي دروني ايـن دو نظام ،و شـکوفايي جنبشهاي اجتماعي -
ی آن در دهـ هی1970م .يعني نهضتها
ی  1960ميلادي و ادام ه 
فرهنگـي ده ه 
و جنبشهايـي مانند آزاديخواهي ،حقوق بشـر ،فمينيسـم و طرفداري از محيط
ی وي ،تعامل ميان اين فرايندها و واکنشها ،يک ساختار نوين
زيست .به عقيد ه 
ی شبکهاي ،يک اقتصاد نوين ،يعني اقتصاد اطالعاتي
اجتماعي مسلط ،يعني جامع ه 
 جهانـي ،و يک فرهنگ نوين ،يعني فرهنگ مجاز واقعي را به عرصهی وجودآورد(کاستلز.)276 :1385 ،

 16دکتر محمدمهدی فرقانی و زهره شاهقاسمی

جمعی تعیینکنندهی سیسـتماجتماعی خودشـان هسـتند و به صورت متقابل با
یکدیگـر در تعاملانـد؛ چنین جامعهای ،پایداری بلندمدتـی را به همراه دارد که
در آن همهی نسلها و گروههای حاضر و آینده ،بهرهمند میشوند؛ همچنین در
این نظریه ،ویژگیهایی همچون حفاظت از محیط زیسـت ،فناوری انسانمحور،
عدالت اجتماعی-اقتصادی ،آزادی سیاسـی و عقالنیت فرهنگی برای این جامعه
تعیین و تعریف شدهاند(.)Fuchs, 2010: 42-43
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در این بخش ،طیف مختلفی از رویکردهای نظری به توسعهی فاوا و جامعهی
اطالعاتی مطرح شد .امروزه با توجه به توسعه و کاربرد فاوا در جامعه و ضرورت
استفاده از آن در تمامی جوانب زندگی ،نمیتوان نگاهی صرف ّا بدبینانه به گسترش
فناوری در جامعه داشت .از سوی دیگر ،به نظر میرسد رویکرد آرمان شهری به
توسعهی فاوا نیز منطبق با واقعیت نیست ،زیرا رویکرد متعادل که ضمن توجه به
مزایای توسعهی فاوا و جامعهی اطالعاتی به پیامدهای منفی گسترش آن همچون
شـکاف دیجیتالی ،نابرابری اطالعاتی ،نابرابری در دسترسی و  ...میپردازد،و به
توسعهی انسانی در کنار توسعهی فناورانه هم توجه دارد ،بیانگر نگاه واقعبینانهتر
به توسعهی فاوا و ظرفیتهای آن است .در این مقاله نیز با توجه به رویکرد اخیر
به بررسـی توسعهی شـاخصهای فاوا در ایران در دههی اخیر و مقایسهی آن با
سایر کشورهای جهان پرداخته شده است.

شاخصهای سنجش جامعهی اطالعاتی

تعیین شـاخصهای دسـتیابی به جامعهی اطالعاتی به منظور ارزیابی توسـعهی
جوامـع به ویژه توسـعهی پایدار و تدوین اهـداف برنامههای بلندمدت و کوتاه
مدت ملّی و مقایسـهی پیشبرد و توسعهی جامعهی اطالعاتی در جهان ،موضوع
پژوهش سـازمانها و محققانمختلف جامعهی اطالعاتی بوده اسـت .هر کدام
از شـاخصها با توجه به اهداف و رویکرد خود به توسـعهی جامعهی اطالعاتی،
معیارهای متفاوتی نیز برای سنجش آن در نظر گرفتهاند؛ البته با توجه به اینکه
اساس تحوالت جوامع ،فناوری اطالعات و ارتباطات است ،سنجههای مشابهی نیز
در این شاخصها دیده میشود .در سنجش توسعهی جامعهی اطالعاتی ،هر یک
از این ابزار و شـاخصها میتوانند به نتایج درستی برسند ،به شرطی که شاخص
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انتخابی ما متناسب با اهداف ما باشد (.)Schlichter & Danylchenko; 2013: 6

بنا بر پیشنهادات یونسکو در خصوص اندازهگیری جامعهی اطالعاتی ،بایستی
از روششناسـی مناسب شرایط هر کشور استفاده شود .این روش باید مبتنی بر
نیازها و مرتبط با عناصر فرهنگی محلی ،همراه با متغیرهایی باشـد که دادههای
صحیح و مناسبی را فراهم آورد(یونسکو؛.)16 :1384

دانیل بل ،تعريف ماکلوپ را با اختصاصي كردن حوزه و چارچوب جامعهی
اطالعاتي به وسيلهی سه بخش مهم اصالح كرد :آموزش عالي ،تحقيق و توسعه،
و توليـد دانش به مثابهی دارايي فكري( دورديك و ونگ .)45 ،1993 ،مارک
اوری پـورات، 1اقتصاددان فرانسـویاالصل آمریکایی در اواسـط دههی ،1970
پژوهش گستردهای را دربارهی « اقتصاد اطالعاتی »2انجام داد که گزارش آن در
سـال  1977در  9جلد منتشر شد .پورات با این پژوهش ،کار قبلی فریتز مکلوپ
را تکمیـل و الگـوی جامعی برای اینگونه تحقیقات فراهم سـاخت (معتمدنژاد؛
 .)62 :1384وی در تحقیـق خـود بـه بررسـی و ارزیابی سیسـتمهای اطالعاتی
(رایانههـا و ارتباطـات دور) توجـه ویژهای نموده وفعالیتهـای اطالعاتی را به
1. Marc Uri.Porat
2. The inhirmationEconomy :Definitin and Measurement.
Vols.Washington :iffice of telecimuniCations , U.S.
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یکی از پیشگامان سنجش و اندازهگیری فعالیتهای مربوط به تولید و توزیع
اطالعات و معرفت ،فریتز ماکلوپ است .وي توليد دانش را محور اصلي تحقق
جامعـهی اطالعاتيدانسـته و فعالیتهـای مربوط به معرفت را به پنج دسـتهی
عمده شـامل آموزش ،تحقيق وتوسعه ،رسانههای ارتباطی ،ماشینهای اطالعاتی
و خدمات اطالعاتي طبقهبندی كرده اسـت .اولین اثر بزرگ درباره ی تحوالت
ِ
اقتصادی زمینهسـاز جامعهی اطالعاتی ،یک رویداد برجسـته به شـمار میآید.
روش ماکلوپ در ترسـيم جامعهی اطالعاتي ،در سال  1958در اياالت متحدهی
آمريكا پياده شـد و پس از آن ،به عنوان يك ابزار مهم براي سـنجش اطالعات
در چنديـن كشـور ديگر ،همچون ژاپـن به كار رفت(معتمدنـژاد؛ -61 :1384
 .)68درواقع میتوان گفت ،طراحی ایجاد مقیاسهای جامعهی اطالعاتی در بُعد
اقتصادیبا تالشهای فریتز ماکلوپ پایهگذاری شد.

 18دکتر محمدمهدی فرقانی و زهره شاهقاسمی
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شش بخش استخراج یا ایجاد اطالعات ،کسب اطالعات یا مجرا گذاری اطالعات،
انتقـال اطالعات ،پردازش اطالعات ،ذخیرهسـازی اطالعات و بازیافت اطالعات،
طبقهبندی کرده است .این محقق با افزودن یک طبقهی جدید "بخش اطالعات"
به بخشهای سـنتی کشـاورزی ،صنعتی و خدماتی ،سعی نمود تا تعریفی بنیادین
و جدید از ساختار اقتصاد ارائه دهد .او این  6بخش جدید را به یک بخش اصلی
( اولیـه) کـه محصـول اصلی آن اطالعات اسـت و دو بخش ثانـوی که در آن
محصوالت یا خدمات اطالعات مدار هستند ،و سه بخش غیر اطالعاتی ،تقسیم و از
هم تفکیک نمود (دارنلی و فدر؛ .)22 :1384بعد از وی ،يك مؤسسهی پژوهشي
در ژاپن در سـال  1981جدول شاخصهاي «جوهوكا» را ارائه کرد .اين جدول،
در اصل با هدف ترسيم اقتصاد اطالعات و تعيين شاخصهايي كه ميزان فاصلهی
كشور ژاپن را از جامعهی اطالعاتي نشان دهد ،تدوين شد.
جدول شـاخصهاي جوهوكا (جدول شـمارهی يك) نشـان میدهد که كشور
ژاپن در تدوين شاخصهاي جامعهی اطالعاتي به رسانههاي ارتباط جمعي و جريان
اطالعات توجه داشـته است .چند سـال بعد« ،مركز پردازش و توسعهی اطالعات
ژاپن» در سـال  1986شـاخصهاي ديگري را براي كمك به ساختاربندي و مبنا
قراردادن اطالعات در جامعه ،در ابعاد سهگانهی مندرج در جدول  2مطرح كرد.
جدول .1شاخصهاي جامعهی اطالعاتي براي تعيين رتبهی كشور ژاپن در بين جوامع
اطالعاتي(راي و الل)2000 ،

جایگاهایران در جامعهی اطالعاتي جهانی | 19

جدول .2شاخصهاي  JIPDECبراي تعيين رتبهی يك كشور در بين جوامع اطالعاتي(راي
و الل)2000 ،

 .1ميزان دسـتيابي به فناوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي و كيفيت استفاده
از آنها .2تعداد دانشمندان يك كشور  .3سهم سرمايه گذاري از توليد ناخالص
داخلي براي تحقيق و توسـعه  .4توانايـي توليد و صادرات فناوريهاي نوين .5
تعداد ثبت اختراعات كشور .6تعداد عنوان مقالههاي منتشر شده در نشريههاي
پژوهشـي با امتياز باال (بريتاز و ديگران)3 ،2005 ،؛ سـپس براي سـنجشپذير
سـاختن شـاخصهای مزبور ،آنها را در هشـت گروه همراه با متغيرهاي قابل
اندازهگيـري تنظيم نمودند .هشـت شـاخص فناوري اطالعـات و ارتباطات كه
توسط منسل و ون به كار ميرود ،موقعيت كشور را در منحني جامعهی اطالعاتي
ميسنجد .اين شاخصها در جدول  3نشان داده شده است.
اگر اطالعات كشـور مورد سـنجش در دسـترس باشد ،اسـتفاده از اين نظام
بـراي سـنجش جامعهی اطالعاتي در آن كشـور کارایـی دارد .با به كارگيري
شـاخصهاي اين جدول ،موقعيت هر كشـور به صورت مجزا بر اساس هر يك
از شاخصها در يك مقياس صفر تا صد ترسيم ميشود ،تا يك شاخص مطلوب
دانش به شـكل نمودار دايرهاي به دسـت آيد .اين شاخصها تا كنون به منظور
فهرسـت كردن برخي كشـورها براي تعيين موقعيت آنهـا در ايجاد جامعهی
اطالعاتي به كار رفته است(راي و الل.)2000 ،
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«منسل» و «ون» در ترسيم جامعهی اطالعاتي بر كاربرد شاخصها بر اساس
زيرساختها ،تجارب ،مهارتها و دانشهايي كه بين كشورها مقايسه ميشود،
تأكيد دارند .آنها شـاخصهاي جامعهی اطالعاتي را ابتدا در شـش گروه كلي
بنا به فهرست زير در سال  1998مطرح ساختند:
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جدول .3شاخصهاي«منسل» و«ون» براي تعيين رتبهی يك كشور در بين جوامع اطالعاتي
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كويو ،گروه شاخصهاي زيرساختاري ديگري پيشنهاد داد :تجمع رسانههاي ارتباط
جمعي ،مجوزهاي راديو و تلويزيون ،شمارگان روزنامه و ضريب نفوذ تلفن .دورديك
و ونگ با اضافه كردن سواد به عنوان يك پارامتر جديد به گروه شاخصهاي كويو،
رويكرد جديدي را در سنجش جامعهی اطالعاتي مطرح ساختند .جزييات شاخصهاي
پيشنهادي دورديك و ونگ را در جدول چهار آوردهايم (دورديك.)1993 ،
جدول .4شاخصهاي دورديك و ونگ براي تعيين رتبهی يك كشور در بين جوامع اطالعاتي

بخش صنعت

در سال  ،2002کمیسیون توسعهی علم و فناوری سازمان ملل متحد()UNCSTD,2002

شاخصهای توسـعهی فناوری اطالعات و ارتباطات را به صورت زیر پیشنهاد داده
است(یونسکو؛)1384:35
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جدول  . 5شاخصهای پیشنهادی UNCSTD

نتایج به دست آمده از این بررسی و سنجش كه در شاخص دسترسی دیجیتالی سال
 2002انعكاس یافته ،میزان توانایی كشورها برای به كارگیری فناوریهای اطالعات
و ارتباطـات و قوتهـا و ضعفهای آنها را مشـخص میکند .در این بررسـی و
سنجش كه  178كشور جهان را در برگرفته ،برای نخستین بار ،سلسله مراتب توسعهی
دسترسی و میزان كاربرد فناوریهای اطالعات و ارتباطات در سراسر دنیا تعیین شده
اسـت .براسـاس نمایهی مذکور،كشـورهای جهان به چهار دسته طبقهبندی شده و
برمبنای طبقهبندی مزبور ،كشورهای دارای «دسترسی بسیار باال»« ،دسترسی باال»،
1. The digital access indicators for the information society
)2. The digital access index (DAI

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

در سـال  ،2003مدل شـاخصهای دسترسـی به اطالعات دیجیتـال برای جامعهی
اطالعاتی 1در گزارش توسـعهی ارتباطات دور سـال  2003در آسـتانهی برگزاری
اجالس جهانی سران دربارهی جامعهی اطالعاتی از سوی  ITUمطرح و ارائه شد .در
این مدل ،چگونگی و میزان كاربرد اینترنت در كشـورهای توسـعه یافته و در حال
توسعه ،مشخص شده و بر مبنای نمایهی دسترسی به اطالعات دیجیتال ، 2توانایی كلی
شـهروندان هر كشور برای دسترسی به اطالعات و كاربرد فناوریهای اطالعات و
ارتباطات ،بررسـی و سـنجش شده است .این بررسی و سنجش بر اساس  5زمینه و
 8متغیر انجام گردیده که از این قرارند :آمادگی زیرساخت ،امكان دسترسی ،سطح
آموزش ،كیفیت خدمات فناوریهای اطالعات و ارتباطاتو كاربرد اینترنت.
 8متغیر در برگیرندهی موارد ذیلاند -1 :ضریب نفوذ تلفن ثابت  -2ضریب نفوذ تلفن
همراه -3 ،نرخ استفاده از اینترنت به عنوان درصدی از سرانه درآمد (به ساعت استفاده
در ماه)  -4نرخ باسوادی بزرگساالن -5نرخ تركیب شدهی ثبتنام دانشآموزان در
مقاطع ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان -6پهنای باند اینترنت بینالمللی  -7ضریب نفوذ
مشتركان باند پهن  -8ضریب نفوذ مشتركان اینترنت.

 22دکتر محمدمهدی فرقانی و زهره شاهقاسمی

«دسترسی متوسط» و «دسترسی پائین» از هم متمایز گردیدهاند .در گزارش  ITUدر
معرفی این مدل تأكید شده كه مدل مزبور یك مرجع اساسی برای دولتها ،مؤسسات
بینالمللی توسعه ،سازمانهای غیردولتی و بخش خصوصی برای ارزیابی شرایط ملّی
كشورها در استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،محسوب میشود .ایران در
این بررسی و سنجش با كسب امتیاز  43درصد و رتبهی  77از بین  178كشور جهان
در ردهی دسترسی متوسط قرار گرفته بود(.)ITU;2003:127132
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کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه( )1 OECDدر ژوئن سال
 1997میالدی ،نشست فوق العادهای را در مورد شاخصهایجامعهی اطالعاتی برگزار
کردند .هدف این گروه ،تدوین مجموعهای از تعاریف و روش شناسیها برای تسهیل
در کار گردآوری دادههای قابل مقایسه در سطح بینالمللی برای اندازهگیری جنبههای
مختلفجامعهی اطالعاتی ،اقتصاد اطالعات و تجارت الکترونیکی بود .این گروه از
سـال  1999تحت عنوان کارگروه بررسی شاخصهای جامعهی اطالعاتی()WPIIS
نامیده شـد و از آن زمان ،هرسال گردهماییهایی را برگزار میکند .این کارگروه،
هـر سـال جلسـاتی را ترتیب میدهد تا کارشناسـان ملّی گرد هـم آیند و تجارب
خـود را به اشـتراک بگذارند و آمارهای خـود را در موردجامعهی اطالعاتی بهبود
بخشند .حاصل گردهماییهای این کارگروه در مجموعهای تحت عنوان «راهنمای
اندازهگیریجامعهی اطالعاتی» از سال  2005منتشر شده است .این کارگروه ،مدل
مفهومی (شکل  )1رابرای اندازهگیری جامعهی اطالعاتی پیشنهاد داده که بر اساس
آن به بررسی وضعیت کشورهای عضو میپردازد .این مدل ،همهی مؤلّفههای مورد
توافق در عرضهی  ،ICTتقاضا برای  ،ICTزیرساخت  ICTو محصوالت و محتوای
الکترونیکی ICTرا شامل میشود(.)OECD;2011: 13

)1. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
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شناختیم و

شاخص توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطات ،)IDI( 1جدیدترین شاخصی استکه
در حال حاضر به ارزیابی آمادگی کشورها برای حرکت به سمت جامعهی اطالعاتی
میپردازد .این شاخص ،توسط اتحادیهی جهانی مخابرات 2ارائه شده و سازمان مزبور،
هماهنگی فعالیتهای سازمانهای دولتی و خصوصی در زمینهی خدمات و شبکههای
مخابراتی و توسعهی ف ّناوری ،مسئولیت تدوین مقررات ،استانداردسازی ،هماهنگی و
به عهده دارد ()ITU:2012: 15این شاخص،
توسعهی مخابرات در سطح بینالمللی را 
شامل دو بخش اصلی بررسی شاخص توسعهی  ICTو بررسی قیمت خدمات است.
به این ترتیب ،کارشناسان و محققان اتحادیهی جهانی مخابرات با استفاده از آمارها و
1. Information and Technology Development Index
)2. ITU (International Telecommunications Union
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شکل1-مدل مفهومی آمارجامعهی اطالعاتی
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شاخصهای مختلف ،به بررسی زیرساخت صنعت  ،ICTمهارت و میزان استفاده از
خدمات آن و البته قیمت و هزینهی استفاده از این خدمات در جهان میپردازند که
در جدیدترین گزارش آن 166 ،کشور جهان مورد بررسی قرار گرفتهاند.
اهداف شاخص توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطات
 سنجش سطح فاوا و روند تکاملی آن در کشورها؛ سنجش پیشرفت توسعهی فاوا در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه؛ سنجش شکاف دیجیتالی؛فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

 سنجش ظرفیت توسعهی فاوا.اين شاخص ،ترکيبي از يازده شاخص ديگر است که با يک معيار سنجيده شده و
براي بررسـي و مقايسهی پيشرفت کشورها در فناوري اطالعات و ارتباطات بهکار
ميرود( .)ITU:2012: 15هر کدام از اين يازده شـاخص طوري انتخاب شـدهاند که
بتوان آنها را در هر دو کشورهاي توسع ه يافته و در حال توسعه بررسي کرد .شاخص
توسعه ی  ICTيا IDIدر سال  2008توسط اتحاديهی جهاني مخابرات معرفي شد و
اولين بار در گزارش ساالنهی اين اتحاديه در سال  2009بررسي و ارائه گردید .اين
شاخص به طور کلي در سه مرحله ارزيابي ميشود :
مرحلهی اول:آمادگي ( ICTسطح زيرساختها و دسترسي به )ICT؛
مرحلهی دوم:شدت ( ICTسطح استفاده از  ICTدر جامعه)؛
مرحلهی سوم :تاثير ( ICTنتايج استفاده موثر و کارامد).
چارچوب مفهومي مفيدي که ميتوان فرايند حرکت به سمت جامعهی اطالعاتي را
توصيف و ارزيابي کند ،براساس مدل سه مرحله اي است که در نمودار زیر نیز نشان
داده شده است .شاخص توسعه  ICTيا  IDIدر نهايت به رقمي بين صفر تا  10براي
هر کشور منتهي ميشود(.)ITU:2012: 16
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چارچوب زماني اين شاخصها بر اساس  WSISتا سال  2015است و بعد از آن بايد تجديد نظر شود.

جدول  .6شاخص توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطات ()IDI
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هر کدام از سه زیرگروه اصلی شاخص توسعهی فاوا دارای معیارهایی برای ارزیابی
است که از طریق آنها و این زیرشاخصها میتوان به سنجش شاخص توسعهی فاوا
و در نهایت سنجش میزان آمادگی هر کدام از کشورها پرداخت (.)ITU:2012: 18
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روش پژوهش
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در ایـن پژوهـش ،از روش تطبیقی 1برای مقایسـه و بررسـی جایگاه جامعهی
اطالعاتی ایران در سطح منطقه و جهان استفاده شده است .این روش اساس ًا بر این
فلسفه مبتنی است که حقیقت در کل جهان ،تاریخ ،جامعه و طبیعت متجلی است،
و از این رو برای حرکت به سـوی حقیقت ،ناگزیر باید دادههای تاریخی ذهن
بشـر را به صورت شناور با همدیگر مواجه سـازیم ،تا امکان پیدایش نکتههایی
جدید فراهم شـود .بدین ترتیب ،روش تطبیقی یکی از راههای پیدایش دادههای
ذهنی جدید و پیشـرفت جامعهی انسـانی در آینده اسـت .این روش میتواند به
طور مداوم برای آینده طرح مسـأله نموده و دادههای ذهنی جدیدی را به وجود
آورد(صادقی شهپر.)77-76 :1387 ،
معمول است که پژوهش تطبیقی را تحقیقی بدانیم که از دادههای قابلمقایسهی
حداقـل دو جامعه اسـتفاده کنـد .این تعریف بر این واقعیـت تأکید میکند که
دادههای علوم اجتماعی ،تطبیقی بین جامعهای هستند .برخی کوشیدهاند پژوهش
اجتماعـی تطبیقـی رابـا تأکید بر چند سـطحی بودن آن تعریـف کنند .به نظر
پرزورسکی و تیون ،پژوهش تطبیقی همزمان در دو سطح انجام میشود؛ در سطح
سیستمها( یا سطح کالن اجتماعی) و در سطح بین سیستمی(ریگین.)34 :1388 ،
پژوهـش تطبیقی بر اسـاس دو رویکـرد مورد محور 2و متغیـر محور 3انجام
میگیرد .در مطالعهی حاضر از رویکرد مورد محور استفاده شده است .روشهای
تطبیقی مورد محور ،کلنگرند؛ موردها را به مثابه موجودهای کلی و نه مجموعهای
از اجزا( یا مجموعهای از نمرات متغیرها) مینگرند؛ بنابراین روابط میان اجزا در
سـطح کل درک میشـوند و نه در بسـتر الگوهای تعمیم یافته؛ نیز تغییری میان
متغیرهایی است که شاخص اعضای تعدادی از واحدهای قابل مقایسه بهحساب
میآیند( ریگین ؛)24 23- :1388
در این پژوهش ،وضعیت شـاخص فناوری اطالعات و ارتباطات کشـورها به
عنـوان یک مورد در نظر گرفته شـده و مورد مطالعه ی تطبیقـی قرار گرفتهاند.
1. Comparative method
2. Case-oriented
3. Variable-oriented
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اين شاخص ،ترکيبي از يازده شاخص ديگر است که با يک معيار سنجيده شده
و براي بررسـي و مقايسهی پيشـرفت کشورها در فناوري اطالعات و ارتباطات
بـهکار ميرود .هر کدام از اين يازده شـاخص طوري انتخاب شـدهاند که بتوان
آنها را در هر دو کشورهاي توسع ه يافته و در حال توسعه بررسي کرد.
برای این منظور ،رتبه و نمرات شـاخص توسـعهی فاوای ایران با اسـتفاده از
مسـتندات و گزارشهای اتحاديهی جهاني مخابـرات و گزارش پایش جامعهی
اطالعاتی ایران در طی سـالهای  2002تا  2013اسـتخراج شـد و سـپس رتبه و
نمرات ایران در سه محور دسترسی ،استفاده و مهارت در سطح کشورهای منطقه
و جهان مقایسه و تحلیل شدند.

نقـش و کارکردهای فنـاوری ارتباطات و اطالعات به عنوان محور بسـیاری از
ناپذیر اسـت .اجالس جهانی سران ،فناوری اطالعات
تحوالت جهانی ،امری انکار 
و ارتباطـات را به عنوان فناوریهای تحولگرا و توانمندسـازِ حائز اهمیت برای
توسعهی اقتصادی و اجتماعی شناخته است .فناوری اطالعات و ارتباطات ،عالوه
بر اینکه خودش یک بخش اقتصادی مهم است ،اثرات جانبی راهبردی بر روی
بخشهایی دیگر دارد .این فناوری ،سـبب ایجاد اشـتغال و پیشـرفت نوآوری و
توانمندسـازی افراد از طریق کانالهای ارتباطی جدید و سریع میشود و به ایجاد
دسترسی بیشتر به آموزش ،سالمت و خدمات عمومی،کمک شایانی مینماید .با
وجود گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و افزایش جمعیت جامعهی اطالعاتی
جهانی ،کماکان تفاوت عمدهای در درک و استفاده از آن وجود دارد ،به طوری
که شـکاف دیجیتالی ،مانع اصلی در توسـعه به شـمار میآید .در راستای ارتقای
توسـعهی جامعهی اطالعاتی جهانی ،رصد ،پایش و پرداختن به سنجش وضعیت
توسعهی شاخصهایجامعهی اطالعاتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
شناخت جایگاه جهانی ایران در عصر ارتباطات و میزان رشد ابزارهای فناوری
ارتباطات و اطالعات در مقایسه با سایر کشورها ،میتواند راهکارهای مناسبی را
جهت توسـعهی شاخصهای این فناوری در اختیار برنامهریزان و سیاستگذاران
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شاخص توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران
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کشـور بگذارد و هشدارهای الزم را در مورد افتادن در ورطهی شکاف دیجیتالی
که امروزه گریبانگیر اکثر کشورهای در حال توسعه شده است ،به ما بدهد.
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سنجش و پایش عملکرد حوزهی فناوری اطالعات و ارتباطات کشور و بررسی
تاثیرات این فناوری در دستیابی به اهداف توسعهی ملّی و بخشی ،موضوعی است
که طی سـالیان اخیر مورد توجه سیاسـتگذاران و قانونگذاران جمهوری اسالمی
ایران قرارگرفته اسـت .به منظور سـاماندهی و انجام مستمر این پایش و ارائهی
گزارشهـای تحلیل آن به مراجع ذیربط ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
موظـف شـده به منظور اجـرای تبصرهی مـادهی  46قانون برنامهی پنجسـالهی
پنجم توسـعه ،برای ارزیابی شاخصها و وضعیت ایران در ابعاد ملّی ،منطقهای و
بینالمللی ،نظام پایش شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات را تدوین نماید.
درراسـتای اجرای این تبصره ،سـازمان فناوری اطالعـات ،اولین گزارش پایش
جامعهی اطالعاتی را در مردادماه  1393منتشـر نمود .بر اسـاس آمار و دادههای
سـایت کمیتهی پایش جامعهی اطالعاتی ایـران ،وضعیت ایران به تفکیک زیر
شاخصهای توسعهی فاوا در سالهای  2012و  2013به قرار زیر است:
جدول  .7شاخص توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطات ( )IDIدر ایران

 .2-2-2برههی زمانی  2001تا ( 2013پسا پس از جنگ سرد)

1

1. Post Post-Cold War
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در سـال  ،2013متوسط شـاخص جهانی دسترسـی  ،5.41زیرشاخص استفاده
 3.19و مهارت  6.66بوده اسـت .ایران با نمرهی  5.53در شـاخص دسترسـی،
رتبهی  82جهان را دارد و در شاخص مهارت نیز با نمره  ،7.52رتبهی  68جهانی
را به دسـت آورده است .در شاخص اسـتفاده ،میانگین استفاده در ایران ،پایین
تر از مقدار متوسط جهان بوده و با نمره  1.44در رتبهی  116قرار گرفته است.
عملکرد ایران نشـان میدهد با وجود سطح نسبتا خوب مهارت و نرخ سواد باال
در جامعه و همچنین بهرغم اینکه ایران توانسته در شاخص دسترسی به متوسط
جهانی دسـت یابد ،اما همچنان به دلیل سـطح استفاده ،در رتبههای پایین جهان
قرار دارد .در واقع ،آهنگ رشـدی که ایران برای توسـعهی فاوا در نظرگرفته،
کمتر از رشدی است که در جهان به طور متوسط شاهد هستیم.

جدول  .8شاخص توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران ()2013-2002

آخرین ارزیابی انجام گرفته از شاخص توسعهی فاوا در بین  166کشور جهان در
نوامبر  2014میالدی منتشر شد.کشورهای مورد بررسی با توجه به امتیاز کسب
شده در این ارزیابی به چهار گروه تقسیم شدهاند:
گروه اول :کشورهای ( High Grade (8.86-6.68؛
گروه دوم :کشورهای ( Upper Grade(6.67-4.73؛
گروه سوم :کشورهای ( Medium Grade (4.72-2.78؛
گروه چهارم :کشورهای ( Low Grade (2.77-0.96؛
در آخرین گزارش ،کشور دانمارک با نمرهی  8.86در میان  166کشور جهان
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عملکرد ایران بر مبنای شاخص توسعهی فاوا ()IDIدر طی سالهای  2002تا
سال 2013برطبق آمار اتحادیهی جهانی مخابرات به شرح زیر است:
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دارای رتبهی اول میباشد ،و ایران با نمرهی  4.29رتبهی  94را کسب نموده که
در گروه متوسـط قرار دارد ،و جزو کشورهای در حال توسعه محسوب میشود.
سیر عملکرد کشور ایران در طی سالهای  2002تا  2013نشان میدهد که بهرغم
ارتقای رتبهی ایران از  92در سال  2002به  78در سال  ،2007در سالهای بعد،
عملکرد ایران به جای سـیر صعودی ،سـیر نزولی داشته،که این سیر قهقرایی تا
سـال  2012همچنان ادامه و در سـال  2012به پایین ترین رتبه در دههی گذشته
رسیده و در این سال حتی نسبت به سال قبل( ،)2011حدود ده پله نزول ،اما در
سـال  2013توانسته سه پله ارتقا یابد .شایان ذکر است با وجود رشد در امتیاز و
نمرهی به دست آمده در طول این ده سال ،در مجموع ،شاهد نزول رتبهی ایران
هستیم ،و این امر نشاندهندهی رشد سریعتر سایر کشورها نسبت به ایران است.
شـاهد این ادعـا ،گزارش اتحادیـهی جهانـی مخابرات در زمینهی سـنجش
جامعهی اطالعاتی است که فعال ترین کشورها را در زمینهی تالش برای ارتقای
رتبهی خود نیز معرفی میکند .در سـال  ،2013کشـور امارات متحده ی عربی،
 14رتبـه ،فیجـی 12رتبـه ،کیپ ورد  11رتبـه ،تایلند  10رتبه ،عمـان  9رتبه،
قطر  8رتبه ،بالروس ،بوسـنی و هرزگوین و گرجسـتان  5رتبه ارتقا یافتهاند؛
همچنین در سال  ،2012کشورهای امارات متحدهی عربی 12رتبه ،لبنان  9رتبه،
باربادوس  7رتبه،سیشل  6رتبه ،بالروس ،کاستاریکا ،زامبیا و مغولستان  5رتبه
و کشـورهایاسـترالیا ،بنگالدش ،عمان و زیمباوه  4رتبهنسبت به سال 2011
ارتقا یافتهاند.درسـال  2011نیز کشـورهای قزاقستان ،برزیل ،رواندا ،عربستان،
بحرین ،آذربایجان و فیجی توانسـتهاند با ارتقای  5تا  7رتبه ،فعالترین کشورها
در سال  2011محسوب شوند.
از سوی دیگر ،ارزش شاخص فاوا نیز هرساله در حال رشد است و متوسط این
شاخص در جهان از  4.60در سال  2012به  4.77در سال  2013رشد داشته ،اما با
وجود افزایش نمرهی ایران ،همچنان جزو کشـورهای متوسطو در ردهی پایین
بوده و نتوانسته رتبهی خود را ارتقا دهد.
فناوری اطالعات و ارتباطات با سرعت چشم گیری در حال پیش روی است و
تمامی کشـورهای جهان تالش میکنند تا با برنامهریزیهای جامع و آیندهنگر،
زمینهی توسـعهی شـاخص فاوا را فراهم نموده و گامهـای مهمی جهت ارتقای
رتبهی خود و توسعهی جامعهی اطالعاتی بردارند.
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یکـی از کشـورهای منطقه که در طی ده سـال اخیر توسـعهی چشـم گیری
در زمینهی شـاخصهای جامعهی اطالعاتی داشـته ،جمهوری آذربایجان اسـت.
مقایسـهی کشـور ایران و جمهوری آذربایجان در سالهای  2002و  ،2013این
نکته را روشـن تر میکند .جمهوری مزبور در سال  2002دارای رتبهی  100در
رتبه بندی شـاخص  IDIبوده ،درحالی که ایران دارای رتبهی  92بوده اسـت .در
سـال  ،2013آذربایجان با ارتقای شـاخص توسـعهی ICTخود با  35رتبه ارتقا،
به مرتبهی  64و ایران در سـال  2012رتبهی 97و در سـال  2013رتبهی  94را
کسب نموده است.
کشـور آذربایجان در راسـتای اجرای اهداف اجالس جهانی سران و برنامهی
عمل و تعهدات تونس،طرحی ملّیبرای سـالهای  2003-2013تصویب نمود،
کـه هـدف آن «گذار بـهجامعـهی اطالعاتی » بـود.برای نیل بـه این هدف،
کشـور مذبور ،برنامههـا و آیین نامههای متعددی را تدویـن نمود که مهمترین
آن « آذربایجان الکترونیک» اسـت .مسئوالن این کشور به دلیل پیشرفتهای
چشـمگیردر زمینهی توسعهیجامعهی اطالعاتیو کسب رتبهی  ،61سال 2013
را سـال «فناوری اطالعات و ارتباطات » نامگذاری کردند؛ همچنین این کشور
در آوریـل  2014طرح «اسـتراتژی ملّی برای توسـعهیجامعـهی اطالعاتیدر
آذربایجان ( »)2014-2020را تصویب نمود .این برنامه قرار است در دو مرحله
در حد فاصل سـال های  2014تا  2017و  2018تا  2020اجرا شود .هدف از این
طرح،توسـعهی جامعهی اطالعاتی ،فراهم نمودن دسترسی برابر به سرویسهای
جامعهی اطالعاتی برای شـهروندان ،اجتماعـات و بخشهای مدنی و خصوصی،
بـه کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطـات در تمام بخشهای جامعه به منظور
دسـتیابی بـهجامعهی اطالعاتـی پایدار ،با ثبـات وکاربرد فنـاوری اطالعات و
ارتباطات برای توسعهی همه جانبهی کشور است.مرحلهی اول برنامهی توسعهی
جامعـهی اطالعاتی( )2014-2017با هدف افزایش صادرات محصوالت فناوری
اطالعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتالی بین مرکز و مناطق پیرامون را
طراحی نموده است.
ایـران نیز بعـد از اجالس جهانی سـران در راسـتای اجرای اهـداف اجالس،
برنامههایی را برای توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطات ،طراحی نمود .یکی از
مهمترین برنامهها ،طرح تکفا (توسـعه و کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات)
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اسـت کـه در سـال  1381به تصویب هیات دولت رسـید .هدف ایـن برنامه به
كارگيري فناوري اطالعات در همهی ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور
بوده اسـت .مجموعهی دبيرخانه ی شوراي عالي اطالعرساني با استفاده از همهی
تجارب گذشـتهی كشـور و همچنين مطالعات مقايسـهاي بينالمللـي و تحليلي
كشـورهاي مختلف اروپا و آسـيا ،برخي سوابق تجربي آمريكا و توان تجزيه و
تحليل مشـاوران داخلي ،مبادرت به تعريف جامعي از يك برنامهی همه ی جانبه
در بـه كارگيري فنـاوري اطالعات در عرصههاي مختلـف اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي كشـوركرده اسـت .اين برنامه با حمايت كامل سـازمان مديريت و
برنامهريزي كشـور در سـه سـال پاياني برنامهی سـوم ،وارد چرخهی اجرايي و
اقتصادي كشور شده است.
به عبارتی شاید بتوان گفت ،ارتقای رتبهی ایران در سال  ،2007نتیجهی تدوین
و اجرای طرح تکفا در سـال  )1381(2002بوده است .متأسفانه اجرای این طرح
در برنامههای بعد ادامه نیافت؛ البته درسال  ،1385طرح تسما (توليد و ساماندهي
محتواي الكترونيكي) به منظور شناسايي محتواهاي الكترونيكي موجود در كشور
و ساماندهي آنها طراحی شد .در سالهای بعد ،سند راهبردی جامعهی اطالعاتی
ایران( )1387و سـند راهبـردي نظام جامع فناوري اطالعات جمهوري اسلامی
ایران ( )1388نیز تصویب شد.
اسـناد و سیاستهای کالن متعددی در حوزهی فناوری اطالعات و ارتباطات
تا کنون تصویب شـده ،اما از یکسو بسیاری از این اسناد با هم همپوشانی دارند
و از سـوی دیگر ،اسـناد مزبور در سـطح سیاسـتگذاری باقی مانده و به سـطح
برنامهریـزی ارتقـا نیافته ،و برنامـه و راهبرد اجرایی برای آنها تدوین نشـده
و فاقـد اهـداف ک ّمی و کیفیاند .بررسـی فعالیتهای ایران در دههی گذشـته
نشـان میدهد که ایران برخالف بسـیاری از کشورها ،فاقد برنامهی کالن برای
توسعهی جامعهی اطالعاتی است و تاکنون فقط برنامههای کوتاه مدت و بخشی
در این حوزه اجرا شـده ،در حالی که بسـیاری از کشورها بعد از اجالس جهانی
سـران ،برنامه و اسـتراتژیهایی بلندمدت طراحی کردهاند .از جمله میتوان به
برنامهی کشـورهای بلژیک (برنامـهیاجرایی فدرال برای جامعهی اطالعاتی)،
فرانسـه (آمادهسـازی ورود فرانسـه به جامعهی اطالعاتی) ،اندونزی (برنامهی
ایجاد جامعه ی دانشمحور اندونـزی ،)2020ژاپن (برنامهی ایجاد یک جامعهی
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جدول .9مقایسهی شاخص  IDIایرانو کشورهای خاورمیانه

سوریه و عراق که گروهها و سازمانهای تروریستی چون داعش و جبهة النصره
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دانش محـور  )2010و مالزی (برنامهی انتقال به جامعهی اطالعاتی با محوریت
جامعهی دانش محور  )2020اشاره کرد.
وضعیت ایران در بین کشورهای خاورمیانه نیز نشان دهندهی عملکرد نامطلوب
ایران در دههی گذشـته بوده است .بحرین با نمرهی ،7.40رتبهی اول خاورمیانه
بوده ،در حالی که ایران در بین یازده کشـور خاورمیانه ،حائز رتبهی نهم شـده
اسـت .این وضعیت با اهداف چشـمانداز بیسـت سـاله و اهداف برنامهی پنجم
توسـعه که دسـتیابی به جایگاه دوم منطقه است ،فاصلهی بسیاری دارد .ایران در
زیر شـاخص دسترسی با نمرهی  5.53و نمرهی  1.44در زیر شاخص استفاده در
منطقه ،رتبهی نهم و در زیرشاخص مهارت با نمره  ،7.52رتبهی چهارم را کسب
نموده اسـت؛ همچنین در بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه ،رتبهی پانزدهم و در
بین کشورهای منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) رتبهی دهم و در بین کشورهای
اکو (سازمان همکاری های اقتصادی) در رتبهی چهارم قرار گرفته است.
جدول زیر ،عملکرد ایران را در بین برخی ازکشورهای منطقه نشان میدهد:
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نتیجهگیری

سـال  2015در واقـع ایسـتگاه پایانی اجالس جهانی سـران دربـارهیجامعهی
اطالعاتی اسـت .مجمع عمومی سـازمان ملل متحد ،این سـال را نقطهی تبدیل
شـدن اهداف به کنشها اعالم کرد و در همین سـال ،دستاوردهای این اجالس
را بازبینی خواهد کرد.
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از سال  ،2008اتحادیهی جهانی مخابرات ،بررسی و ارزیابی ساالنه ی سنجش
جامعهی اطالعاتی و ارزیابی شاخصهای آن را بر عهده دارد .یکی از شاخصهای
سنجش جامعهی اطالعاتی ،شاخص توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطات است
که دارای سه زیرگروه دسترسی ،میزان استفاده و مهارتهای استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات اسـت .اتحادیهی جهانی مخابرات ،این شـاخصها رابین
 166کشـور جهان بررسی میکند و ضمن محاسبهی نمره آنها ،کشورها را از
نظر شاخص توسعهی فاوا رتبه بندی مینماید.
مطالعهی حاضر نشان می دهدکه کشور دانمارک با نمرهی  8.86در میان 166
کشـور جهـان ،دارای رتبهی اول میباشـد .ایران با نمـرهی  4.29رتبهی  94را
کسـب نموده ،اما طی سالهای  2002تا  2013بهرغم پیشرفتهای چشم گیری
کـه در ارتقای رتبه از  92به  78در سـال  2007در نتیجـهی اجرای طرح تکفا
داشـته ،در سـالهای بعد ،به جای ارتقای رتبه ،بیش از  10درجه کاهش نزولی
داشته است.
بر اسـاس سیاستگذاریهای کالن کشور ،چشمانداز جمهوری اسالمی ایران
درافـق  ،1404کسـب جايـگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سـطح منطقه
اسـت ،و از سـوی دیگربر مبنای مادهی  44برنامهی چهارم توسعهی اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ایران ،دولت موظف به اسـتقرار جامعهی اطالعاتی اسـت؛
همچنین طبق مادهی برنامهی پنجم نیز دستیابی به جایگاه دوم منطقه در زمینهی
شـاخصهای ارتباطـات و فنـاوری اطالعات تعیین شـده ،اما در عمل ،شـاهد
کارکرد مناسب و صحیحی در جهت اجرای مادهی  44برنامهی چهارم توسعهو
مادهی  46برنامهی پنجم نبودهایم .این در حالی اسـت که بسیاری از کشورهای
جهان سـوم همانند امارات متحدهی عربی ،قطر ،عمان و آذربایجان توانسـتهاند
بـا برنامهریزی صحیـح ،رتبهی خود را در زمینهی شـاخص توسـعهی فناوری
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اطالعات ارتقا دهند و به سطح مطلوبی از توسعهی فاوا دست یابند.

بر اساس یافتههای این پژوهش ،در حال حاضر ایران نه تنها در سطح جهان و
بین کشورهای آسیایی ،بلکه حتی در بین کشورهای خاورمیانه نیز دارای رتبهی
بسیار پایینی است .با توجه به سرعت دگرگونیهای کنونی ،ضروری است که
دولت با اقدامات مشـخص و جامع در سـطحکشور ،شـکاف دیجیتال موجود
را بـه امـکان و فرصت دیجیتال تبدیـلنماید .بدین منظور ،نیـاز به گروههای
برنامهریـزی وجـود دارد که چگونگی تدارک شـرایط بنیـادی ایجاد جامعهی
اطالعاتیدر جهت توسعه و پیشرفت این جامعه را به گونهای مشخص نماید که
نه تنها شـکافهای موجود را از بین برده ،بلکه کشـور را به جایگاه مناسبی در
سـطح منطقهای و بینالمللی ارتقاء دهد؛ ضروری اسـت با توجه به سیاستهای
کالن کشـور و اسـناد موجود در حوزهی فناوری اطالعات و ارتباطات به ویژه
سـند راهبردی جامعهی اطالعاتی ،اقدامات و برنامههایی را با هدف دسـتیابی به
توسـعهی پایدار ،بـا رویکرد بازار محور و تعامل بینالمللی و مشـارکت بخش
خصوصی و مدنی تدوین نماید؛ همچنین الزم اسـت عالوه بر تنظیم برنامههای
جامـع ملّی فاوا،زیرسـاختهای قانونی ،نهادی و فنـی نیز ایجاد گردد .یکی از
زیرشـاخصهای جهانی در سنجش توسعهی فاوا ،عالوه بر زیرساختهای فنی،
ظرفیتهای حقوقی ،قانونی و نهادی اسـت که زمینهسـاز رشد و توسعهی سایر
حوزهها به ویژه مشارکت بخش غیردولتی و اقتصاد دانایی محور است.
در نهایـت اینکه توسـعهی فنـاوری اطالعـات و ارتباطات ،جـزو الینفک
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با توجه به وضع موجود ،ایران باید به طور همزمان برای بهبود در «زیرشاخص
دسترسـی» و «زیرشـاخص اسـتفاده» ،اقدامات موثری انجام دهد ،زیرا امروزه
بیعدالتی و نابرابری صرف ّا در میزان دسترسـی به فناوری نیسـت ،بلکه با توجه
بـه گسـترش فناوریها و کابـرد آن در تمامی جنبههای اقتصـادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسـی«،نابرابری در اسـتفاده از فناوری» ،مهمتـر از نابرابری در
دسترسـی اسـت .عدم توجه به ایجاد برابری در دسترسـی و استفاده ،پیامدهای
جبرانناپذیری در روند توسـعهی پایدار کشور از جمله در امر توسعهی انسانی،
برابری فرصتها ،دسترسـی همگان به اطالعات و دانش ،توانمندسـازی تمامی
اقشار جامعه و  ...خواهد داشت.
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توسـعهی کشـور اسـت که باید با ایجاد یک متولی فرابخشـی و تدوین یک
برنامهی توسـعهی ملّی متناسب با سند چشمانداز بیستسالهی جمهوری اسالمی
ایران ،محقق شود.
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